
VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUSESCU
IN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

SI IRLANDEI DE NORD*

Ziua de marți, 13 iunie 1978, 
se înscrie, fără îndoială, ca tui 
moment de cea mai mare în
semnătate in analele relațiilor 
de prietenie și colaborare 
româno-britanice. In această zi 
• sosit in Regalul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în
treprinde o vizită de stat, la 
invitația Maiestății Sale regina 
Elisabeta a Il-a și a ducelui 
de Edinburgh.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
însoțiți in această vizită de to
varășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Vasile Pungan, 
ministru Ia Președinția Repu
blicii, șeful grupului de consi
lieri ai președintelui, și Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

...Ora 11,25, ora locală (1X25 
ora Bucureștiului). După un 
zbor de trei ore, aeronava pre
zidențială aterizează pe aeropor
tul Gatwick din Londra.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
salutați cu cordialitate Ia scara 
avionului, in numele reginei 
Elisabeta a Il-a, de ducele și 
ducesa de Kent.

Inalții oaspeți, însoțiți dc o- 
t icialitățile britanice, se în
dreaptă apoi cu mașiuile spre 
gara Gatwick, unde așteaptă 
trenul special regal. De la Gat
wick, trenul special regal se în
dreaptă spre gara 
centrul Londrei.

Este ora 12,30. 
cial regal cu care 
de la Gatwick 
Nicolae Ceaușescu _____
Elena Ceaușescu sosește in gara 
Victoria, aflată in inima metro
polei londoneze. Aici are loc 
ceremonia primirii oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
salutați cu multă cordialitate și 
simpatie de regina Elisabeta a 
Il-a a Regalului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord și 
de prințul Philip, duce de 
Edinburgh.

Ceremonia continuă în larga 
esplanada din fața gării. Re
gina Elisabeta a Il-a îm
preună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și ducele de Edin
burgh împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu se îndreaptă 
spre garda de onoare, ai cărei 
membri sint îmbrăcați în splen
dide uniforme de paradă. Răsu
nă acordurile solemne ale Im
nului de stat al țării noastre. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat să treacă in revistă 
garda de onoare.

Inalții oaspeți și gazdele rc-

gale sint conduși apoi de con
tele de Westmorland, Master of 
the Horse, spre somptuoasele 
călești regale, splendid decora
te, fiecare în sine fiind o ade
vărată operă de artă, rezervate 
numai ceremoniilor cu totul 
deosebite.

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și regina Elisabeta a Il-a ian 
loc în prima caleașcă, trasă de 
trei perechi de cai albi, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ducele de 
Edinburgh in eea de-a doua ; 
celelalte persoane oficiale ro
mâne și britanice — in urmă
toarele cinci caieșii. Cortegiul 
este deschis de o escortă alcă
tuită din ostași al Cavaleriei 
Regale (Household Cavalry), in 
uniforme de mare ținută.

întreaga desfășurare a ceremo
niei primirii oficiale rezervate 
inalților oaspeți români — trans
misă in direct de televiziunea 
britanică — a constituit încă o 
dovadă grăitoare a marii atenții 
acordate vizitei șefului statului 
român, a stimei și considerației 
profunde manifestate si in Ma
rea Britanic, ea pretutindeni in 
lume, față de personalitatea po
litică remarcabilă a președinte
lui Nicolae Ceaușeseu. rare a ri
dicat prestigiul și autoritatea 
internațională a României pe 
culmi neatinse niciodată in 
trecut.

Ora 13,M. In fața cortegiului 
oficial se deschid porțile
mentale ale Palatului Buckin
gham, reședința suveranilor Ma
rii Britanii incepind din 18(1. 
de pe vremea reginei Victoria. 
Aici, in semn de înaltă cinstire, 
pe toată durata șederii lor, va 
fi reședința președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, onoare rezervată nu
mai oaspeților cei mai de seamă.

Președintele Nicolae Ceanșeseu 
și tovarășa Elen» Ceaușescu au 
fost invitați de regina Elisabeta 
a Il-a și ducele de Edinburgh 
la un dejun, care a avut loc 
in salonul „Bow Room" al Pa
latului Buckingham.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
ambianță cordială.

★
In cursul după-amiezii, la 

Palatul Buckingham a avut loe 
ceremonia conferirii unor înalte 
distincții britanice

Regina Elisabeta 
ferit președintelui 1 
cialiste România, I 
Nicolae Ceaușescu, 
înaltă distincție _— 
dul de Cavaler al Marii Cruci.

La rindul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a conferit 
reginei Elisabeta a H-a înaltul 
ordin „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I.

Victorla, din

Trenul spe- 
au călătorit 
președintele 
și tovarășa

și românești, 
a n-a a eon- 
Republicii So- 
tovarășul 
i, ordinul de 

,Bath" in gra-
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la frumos succes

Campionatele europene

HM HROfllUl IOV BOTA,

14 CATEGORIA UȘOARA
HAVIROV. 13 (prin telefon!. 

Halterofilul român Ion Buta 
a realizat un frumos succes in 
cadrul Campionatelor europene. 
El a cucerit medalia de argint 
la categoria ușoară, eu un le
ul de 363 kg. Performanța lai 
Buta este eu atit mai remarca
bilă cu cit a fost obținută in 
luptă eu repouți halterofili pre
cum bulgarul Rusev — eistigâ- 
torul medaliei de aur — si po
lonezul Kaczmarek, care a eb- 
ținut medalia de bronz. Iată 
clasamentul general al catego
riei ușoară : 1. I. Rssev (Bul
garia) 31X5 kg.. X Ion Buia 
(România) 395 kg.. 3. Z. Kacz
marek (Polonia) 30X5 kg_. lo
cul 9 : V. Dodu (România) 285 
kg. Smuls : 1. Rosev 137 3 kg., 
X L Ball 135 kg.. 3. J. Rutter 
(Cehoslovacia) 13X5 kg. Arun
cat : 1. Ruse? 175 kg.. 2. Kacz
marek 1723 kg.. X Bata 170 kg. 
Au participat 18 concurenți.

L Buia obține și medalii de 
argint (la smuls) și de bronz 
(la „aruncat*).

Urmărind rezultatele la catego
ria pană (dO kg) ale întrecerilor 

aprogramate in ziua a treia
Ion OCHSENFELD

(Con'.inuare in pag. a 4-a)

PRIMA CUNUNĂ CU LAURI
A VIRGINIA RUZICI

0 campioană iși povestește
drumul spre marea performantă

Cind a plecat spre marile 
capitale ale tenisului. i-am 
urat Virginie; Ruzici să se în
toarcă acasă cu o victorie: 
Roma sau Raâand Garros-uL.. 
Speram ia prima, nu cutezam 
să ne urcăm gindul pini la a 
doua. Ni ae părea încă de nea
tins. Dar nu era o simplă ura
re de complezență Știam că 
Virginia Ruzici ponte să obțină 
o performantă de zile mari. 
Iar ea. probabil, știa tot atit 
de bine că trebuie să o facă

Acum. cind era în prag de a 
ciștiga un loc definitiv in rîn- 
durile elitei tenisului. Si — 
tr-adevăr — l-a cîștigat. 
deosebită strălucire.

Pe noua campioană de 
Roland Garros am găsit-o. prin 
intermediul telefonului, la 24 
de ore după victorie. Ne-a răs
puns din camera ei de hotel, 
la complexul Sofitel-Sevres, 
din marginea Parisului. Și ia
tă. consemnat in rînduri con
cise. dialogul nostru :

— Virginia Ruzici. ești la 
prima ta strălucitoare cunună 
cu lauri. Poți să ne spui care 
au fost premisele cuceririi el. 
cum ai ciștigat-o ?

— Cred ci acum ioc mal 
bine...

— Să lăsăm modestia exa
gerată. Presa franceză scrie că 
finala ai jucat-o exceptional 1

— Da. poate că intr-adevăr a 
fost cea mai bună partidă din 
cariera mea. Mi-a mers bine 
focul, dar mai ales m-am sim
ții esetrem de sigură, lucidă. 
Aceasta este, luciditatea, viziu
nea clari, a tot ce trebuie să 
fac in med m-a ajutat cel mai 
mult.

în- 
Cu

la

Interviu consemnat de
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

După campionatele naționale de atletism ale elevilor

SA ȚINEM PAȘTI (l PROORtStLE ÎNREGISTRATE
PE PEAS 1TOSD1AL!

p'-s - vocoț-a kx de gozde excelente, 
lotr-ua moment de răscruce al 

sportu'ui nostru, cind Olimpiada 
anului 1990 bote insistent la ujâ. 
iar cea următoare apare și ea ca 
un ob-ect’v oproplat și prioritar, evo- 

elevi și 
unui e- 

naționole 
in acest 
a polen.

a ll-a a „Festivalului sportului botoșenean-

SPECTACOL GRANDIOS, REALIZAT Dl 3000 DE TINERI 
A CĂROR PREOCUPARE ESTE MUNCA Șl STUDIUL

încadrat de drapelele tri
color și roșu, un mare por
tret al tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU domina fundalul 
din fața tribunei oficiale ; îm
brăcați în frumoase costume al
be, tineri sportivi au înscris 
cu trupurile lor — pe același 
fundal — două cuvinte-simbol : 
CEAUȘESCU — DACIADA, a- 

lături de un îmens panou pe 
care era scris : „Mulțumim din 
inimă partidului" și „Daciadi, 
competiția întregului popor". 
Sîmbătă seara, la sfirșitul pri
mei zile a celei de-a Il-a edi
ții a „Festivalului sportului 
botoșenean" — manifestare de 
o amploare fără precedent pe 
aceste meleaguri, înscrisă sub 
genericul „Daciadei" — stadio
nul „1 Mai" din municipiul Bo
toșani a fost gazda unui spec
tacol grandios, cu participarea, 
fat calitate de 1NTERPREȚI, a 
unui număr de aproape 3 000 de 
tineri și tinere, iar ca specta
tori (în tribune și în balcoanele 
locuințelor din vecinătatea are
nei) a unui număr de aproape 
două ori mai mare. Elevi de la 
toate școlile generale și liceele 
din municipiu au prezentat re
prize de gimnastică ritmică-mo-

dernă și sportivă, tablouri ale
gorice înfățișind preocupările 
lor cotidiene de învățătură și 
activitate pe stadioane și in 
sălile de sport. Avînd ca lait
motiv muzical marșul „Dacia- 
dei“, interpretat de o fanfară 
militară și de elevele Liceului 
pedagogic, spectacolul a fost 
emoționant, atit prin frumusețea

exercițiilor, a costumației, cit, 
mai ales, prin mesajul său.

Ediția a Il-a a „Festivalului 
sportului botoșenean" a debutat 
în primăvară, odată cu prime
le manifestări care au marcat

(Continuare in pag. 2—’)
Ion GAVRILESCU

luțio a ap-oope 700 de 
eleve sa substituit, firește, 
venimerrt. Campionatele 
ale elevilor au constituit, 
context, o trecere m revistă _ ____
țiafulwâ atletic școlar actual, in pers
pectiva unor competiții importante 
ole acestui sezon, cum or fi Jocuiile 
Balcanice de atletism pentru juniori 
Și rumoare și, moi ales, „Concursul 
Prietenia".

Campionatele ou relevat faptul că 
atletismul nostru școlar dispune do 
talente. Dor, in același timp, el o 
o'ălot că progresul acestor elemen
te, evident dotate pentru atletism.

este încă lent șl nu corespunde rit
murilor ce se înregistrează pe plan 
mondial. La această oră. In pregă
tirea juniorilor, volumul și intensita
tea muncii sint privite prin prisma 
PERFORMANȚEI și nu a VIRSTEt, 
cum se obișnuia in trecut.

Concursul a scos în evidență mun
ca buna care se desfășoară într-o 
ser'e de centre din țară, unele tra
diționale, altele pe punctul de a-șl 
cuceri o tradiție. Elevii din Cimpu- 
lung Muscel au dominat eompeti.ia. 
obținind S locuri intii, 4 locuri doi 
și 3 locuri trei. Un salt considerabil 
realizează Craiova, clasată pe locul 
doi, cu d4-3-ț-3, demonstrind câ în 
acest oraș și în județul Dolj atle
tismul devine disciplina cu ponderea 
cea mai mare ca preocupare. Exce
lentă poziția lașului, pe locul trei.

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. 2—3)

C. E. de box pentru tineret

ȘTEFAN IMBRE Șl VASILE GÎRGAVU 
S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE, 

ASIGURÎNDU ȘI MEDALIILE DE BROKZ
DUBLIN. 13 (prin telefon). 

Campionatele europene de box 
pentru tineret au intrat în faza 
sferturilor de finală, fază în 
care orice victorie înseamnă o 
medalie. Cei dinții pugiliști 
români victorioși în etapa 
„sferturilor" au fost Ștefan 
Imbre (categoria semimijlocie) 
și Vasile Girgavu (mijlocie), de 
pe acum posesori ai medaliilor 
de bronz. După meciurile cîș- 
tigate duminică, Imbre și Gir
gavu au evoluat și în gala de 
luni seara. Dacă pentru Imbre 
prezența pe ring a fost o sim
plă formalitate, el calificîndu-se 
în semifinale prin neprezen- 
tarea adversarului (polonezul 
M. Kuzma), pentru Girgavu a 
constituit un examen dificil.

Girgavu a avut de luptat cu 
un reprezentant al gazdelor, ir
landezul Liam Coleman. Pru
dent la început, sportivul ro
mân a luat inițiativa din primul 
minut al reprizei secunde, 
punctînd des cu directe și „un- 
doi“-uri la figură. Mult mai e- 
ficace și în schimburile de lo
vituri în lupta corp la corp, 
provocată de Coleman, Girgavu 
obține victoria, cu o decizie de 
5—0, calificîndu-se în semifina
le. Pentru calificarea în semi
finalele de miercuri au luptat 
marți, în cea de a doua gală, 
tîrziu, Radu Daniel, Floricel 
Ungureanu și Ion Joița. Rezul
tatele obținute de ei nu ne-au 
parvenit pînă la încheierea edi
ției.



CINCI ECHIPE CONECTATE LA TENSIUNEA in

|| Ediția a 30-a a „Cursei 
J? Victoriei” la ciclism, ale că- 

rei aprige dispute s-au în- 
cheiat simbătă în București, 
a fost o întrecere de o du- 

$ ritate neobișnuită pentru o 
competiție organizată în ta- 
ra noastră (excluzînd „Turul 
României”). în cinci zile s-au 
alergat șase etape, toate Ia 

ii un loc insumînd 722 km. din- 
tre care două treimi au fost 
parcurși

$ -;nu ‘ _
rf vîrfuri de 
g în 
g ™ 

la 
re.
înregistrat sosirile 
de pantă 
traseul etapei 
metru. deși 
doar 7 km. a 

ș rență de nivel
La toate acestea, dacă mai 
adăugăm si condițiile atmo- 
sferice nefavorabile în care 
au avut loc alergările, vintul 
și mai ales ploaia torențială 
i-au biciuit pe concurenți a- 
proape în fiecare etapă, toate 
vin să completeze lista ob- 
stacolelor cărora concurenții 
au trebuit să le facă față.

Ș în ciuda acestor condiții 
grele, competiția s-a desfâ- 
șurat normal și nu am văzut 
pe nici un concurent plîn- 

g gîndu-se sau dind bir cu s?
fugiții Abandonurile au fost Gheorghe ȘTEFANESCU

...RtnmaâS

escaladind 
plonjînd din 

munte, 
total concurenții 

dat 16 bătălii 
sprinturile de 
în trei etape

munți

cățăra- 
li 
în 

(Cioplea), 
contracrono- 
a măsurat 

avut o dife- 
dc 300 m (!).

s-au 
virf 
iar

nesemnificative, in schimb 
am auzit numeroase voci care 
și-au exprimat mulțumirea 
că, în sfirșit. li s-au oferit ci
cliștilor și aici, acasă, condiții 
de concurs similare cu cele 
pe care le întilnesc frecvent 
peste hotare. Și acesta este 
adevărul. Concursurile noas
tre din ultimii ani au fost 
alergări desfășurate in con
diții de dificultate minimă, 
bune pentru dispute rezer

vate cicliștilor din 
categoria juniori II. 
Etape scurte, in 
general de plat, 

nu se intimplă 
Lc-am putea numi 

formale 
nici un caz, nu 
servească ciclismul de

oarece nu-i pot pregăti pe 
sportivi pentru înfruntării' 
aspre ale competițiilor orga
nizate in afara granițelor 
țării.

Avem cicliști talcntați. ca-

Cinci echipe rnai fac calcule, 
cinci echipe trăiesc intre spe
ranță și nesiguranță in ac.-ste 
ultime 10 zile (altfel spus. 3fiă 
etape) din istoria campionatu
lui de rugby cu numărul 61. 
Farul pare să se îndrepte spre 
un nou titlu (al treilea !), dar 
simte aproape răsuflarea fier
binte a Stelei, care știe că 
pentru constănțeni nu va fi de
loc ușor duminică, la Birlad. 
în celălalt capăt al plutonului 
divizionarelor A. Olimpia Bucu
rești, Minerul Gara Humorului

FINIȘULUI RUGBYSTIC

în care 
nimic, 
competiții 
in 
să

can-, 
vin 3

să răspundă 
solicitări, dar 

a le putea 
mai mult se impune 
oferim condiții de con- 

măsura cerințelor

pabili 
căror 
tru 
tinde 
să le 
curs pe 
internaționale, așa. cum a în
cercat și a reușit să o facă 
clubul sportiv Steaua in re
cent încheiata „Cursă a Vic
toriei”.

ori- 
pen- 
pre-

După turneul de polo de la Florența

PIERDEREA FINALURILOR ÎNCEPE
SĂ DEVINĂ SIMPTOMATICA

Pentru ecnipa națională de 
polo, rccentul_ turneu 
țional de la 
nat ultimul 
celor mai 
continentale, 
natelor mondiale din 
gust Amănunte de la acea.dă 
competiție ne-a furnizat, la în
toarcere, arbitrul internațional 
Cornel Mărculesra.

Echipa noastră a ciștigat in 
fața Olandei (9—3) și Spaniei 
(3—2) și a pierdut la limită in 
fața poloiștilor italieni (9—10), 
unguri (4—5) și sovietici (5—6). 
de fiecare dată in ultima re
priză. în condiții care tot atit 
de bine ii puteau aduce și vic
toria. în jocul cu Ungaria, de 
pildă, a condus cu 3—1 (repriza 
a 3-a) și a intrat in ultimele 5 
minute cu avantaj (4—3). Apoi, 
a ratat o superioritate numeri
că, iar la 4—4, fiecare echipă a 
avut pe rind „om în plus* ; un
gurii au marcat (5—4). iar echi
pa noastră a ratat ! în meciul 
cu UJUS.S. a fost condusă cu 
3—0 și 4—1. Echipa a revenit 
și în repriza 
vantaj (5—4). 
două goluri
(5—6), iar in ultimul minut a

Florența 
test în 

puternice 
înaintea

interna- 
a insem- 
compania 

formații 
campio- 

luna au-

a IV-a a avut a-
A primit insă 

in două minute

r.-j-

ju
ră

beneficiat de superioritate 
mericâ. neraocrctizată.

în ansamblu, echipa nu a 
cat râu. dor a fost evident 
nu era pregătită fizic pentru a
rezista la 5 jocuri atit de grele 
In numai 43 de ore. Nia porta - 
rii nu au strălucit de astă-oa- 
tă : in meciul ra Italia cam tot 
ce i s-a tras lui Spir.u a fost 
gol !Formația nonstră cmfîrn-a o 
valoare aproțnată «ie cele ioni 
bune echipe dm lutne. ~ Jucă
torii insă mai trebuie sâ mun
cească mult pentru a scăpa de 
complexe, pentru a reuși — 
măcar cit adversarii loe — să 
concretizeze situațiiie de ^ci 
în plus”. Lipsa loc «ie raneen- 
trarc in acvste momente deci
sive, mai ales in f:r.ahiri. în
cepe să devină simptomatică. 
Dacă acum, in ascmer.ca tur
nee de verificare, aceste ratări 
au o mai mică imporlanță, la 
campionatul mondial un singur 
gol. in plus sau in minus, le 
poate urta sau tob»»; «kxiâ-trei 
trepte. în evoluțiile picător lor 
nu au existat diferențe sesiza
bile. Din păcate. Mim. Feber 
și Gaiță nu s-au ridicat ia ni
velul cocchi picii lor ți din par
tea loc se așteaptă un efort tn 
plus.

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE ATLETISM ALE ELEVILOR

(Urmare drn pag. I)
cu 5+t4-:, în timp «• Bwcu-a-ti*4 
înregistrează • xâdere, ecupmd »■ 
bia load patru cu 5. Urv
meaiâ ; Bgîo Mare (34-14-1).

Brccev (l-M-f-î)» De»a 
(14-34-2). Sibiu (14-Ș4-1). Brăila r 
Ci mp ine (1-F4+0).

Căldura toridă coborită asupra 
Craioveî (30 de grade la umbră I) a 
constituit un obstacol pentru tineri) 
concurenți Dar $r în aceste condîțu 
au putut fi decantate probele ,,bu 
ne“ de probe‘e ,,slabe". |n categoria 
probelor „bune**, populate nu numai 
numeric, ci - mai ales - valoric, s-ar 
putea încadra triplusaltul (primii 
trei concu.enț*, peste 15 metri), înăl
țimea băieți (primul și al doilea cla
sat — 2.Î0 m), lungimea băieți, «0 
și 800 m fete, 800 m băieți, șuii 6 
fete aruncarea greutății fete (unde 
Liliana isac, la cei 15 ani oi săi, se 
anunță o autentică speranță). Foar
te slab, sprintul, probele de 
nepreze.itînd, deocamdată cel puțin, 
vreun element de mare perspectivă.

Desigur, analiza acestei ediții o 
campionatelor naționale de atletism 
ale școlarilor, core au adus la start 
majoritatea juniorilor noștri fruntași 
□r putea să pară puțin prea aspră. 
Dar să nu uităm câ, la aceasta oro, 
în multe țâri ale lumii, juniorii a* 
leargă 10,7 pe 100 m, 20,5 pe 200 m, 
13,4 pe 110 mg, sar 5,30 la prăjină, 
I metri (a lungime, peste 14,50 m la 
triplu. Sînt performanțe pe care și 
le-ar dori probabil, muiți dintre... 
seniorii noștri Prin prisma rezultate
lor obținute de învingătorii de la 
Craiova, ru vedem mai mult de 
10—12 atlet» sau atlete care ar putea 
■oncura, cu șanse reale, ia primele

Jocw»i în competiția bolească e ju
niori ior sau tn „Concursul Prieiewio0'. 
pn-nd seama de toate ocestea, nt* 
trebuie să ne „îmbătăm*, deci. cw 
recordurile obțift«te. Pentru simplul 
motiv co oe pk>n mondial salturile 
înregistrate sînt cu mult m-»i mari. 
Și obligația noastră rămîne o Ceea 
de o ține pasul cu progresele înre
gistrate pe pian mondial.

v:tezâ

CV CINE MAI AU DE JUCAT?
FARUL — cu Rulmentul, Ia 

Bir Iad ; cu „L'“ Timișoara, a- 
casă.

STEAUA — cu R. C. Grivița 
Roșie ; cu Știința Petroșani, a- 
casă.

MINERUL — cu CS.1L, Ia 
Sibiu ; cu Olimpia, acasă.

OLIMPIA - cu R. C. 
studențesc : cu Minerul, 
ra Humorului.

C. S. M SUCEAVA — 
litehnica Cluj-Napoca, 
ra Politehnica, la Iași.

Sportul 
la Gu
ra Po- 
acasâ ;

este mereu egal ra el însuși, 
adică bun). Dubla învingătoare 
a Stelei are :.-să resurse de

AU VENIT
Simbitâ, in penultima zi 

a campionatului iod. vi dual de 
jim.on >a tenis de masă, pe 
la ora 14, Castei Neaxntu. dm 
S’Jtna, striga bucuros către 
colegă din tribuna sălii ară- 
der.e .* „C-șvga* ! Cișt-gai prin 
DCprezeruare :• Ș., 
semnal, la masa 
juriului au Început 
să curgă foile de 
arbitraj pe care se 
consemnase Reprezentarea 
unor juniori : 
..dublu w.o.“. De 
crezut, dar nișie tineri 
miși pe bani grei ia o 
petiție republicană. să 
ce au Învățat (chXtuindu-se 
alți bani grei), și să Învețe 
din întrecerea ce?or mai buni, 
dăduseră bir cu f ugi ții. ple
caseră cu de Ta srne putere, 
cu aproape două zile înainte 
de sfirșitul competiției și 
tocmai de la turneul final ! 
Iată si nume'-? lor i SWan 
Ton trio (Constructorul Hune
doara). Gelu BxdAcrcu și 
Petrea Frunză (C.S.S. Lugoj

R.C. Grivița Roșie 
de gricițeanul Tufeanu, în plasa 
Stroe.

Farul (6—12). Iată o fază bine construită 
căruia se află coechipierul său 

Foto : Ion MIHÂICA
un lot excepțional, dar ca
pricios: i săi jucători au plă
tit scump inexactitățile din- 
tr-o singură partidă, cea din 5 
martie, de pe „Ghencea*, cu 
adversarii de pe Litoral. Cum 
spuneam insă nimic nu e încă 
sigur, astfel că militarii vor

•) Sancționate cu scăderea unui 
punct avind 3 jucători suspen
dați.

1. FARUL 12 10 1 1 187— 92 33
L Steaua 12 10 0 2 329—115 32
3. Dinamo 12 6 1 5 145—113 25
4. Știința 12 6 1 5 152—137 25
5. R C. Gr. R. 12 4 1 7 91—111 21
4. „U" Timiș. 12 4 0 8 68—149 20
7. Rulmentul 12 2 2 8 86—166 18
S. Rapid ♦) 12 3 0 9 100—275 17

*9. CSM Sibiu 12 8 1 3 157— 85 29
10. Polit. Iași*) 12 8 0 4 214—117 27
11. R.C. Sp. st. 12 6 3 3 139— 89 27
12. T.C. Ind. 12 7 0 5 136— 93 26
13 Polit.-Cj. N. 12 5 2 5 111—154 24
14. Min. G.H. 12 4 1 7 108—177 21
15. Olimpia 12 3 18 101—224 19
14. C.S.M. Sv. 12 2 2 8 55—132 18

un... cap de afiș al etapei care 
va pune punct final campiona
tului. în fine, 
apare cu șanse 
dacă va

C.S.M. Suceava 
minime, dar 

părăsi prima scenă 
rugbystiqă, va lăsa o bună a- 
mintire pentru jocul său curat, 
deschis.

Geo RAEȚCH1

iHriCBl iMcrBi|i«*ai Icninin de șah de la Timișoara

uisum piiiiioiiaie 8 ikvike pe tuiaia lemâcikoi
în runda a 3-a a turneului 

internațional feminin de șah de 
Ia Timișoara, campioana țării 
noastre, Elisabeta Paiihraaiade. 
a obținut, cu i.egrele, o foarte 
prestigioasă victorie in fața 
marii maestre bulgare Tatiana 
Lemaeiko, socotită printre cele 
mai bune jucătoare ale lumii. 
Succese frumoase au înregistrat 
și alte jucătoare românce : Lia 
Bogdan a intrccut-o pe marea 
maestră iugoslavă Tereza Stad
ler, iar Dana Nuțn pe campioa
na Poloniei, Ana Jurcinska. 
Ligia Jieman a cîștigat la 
Margareta Mureșan iar Anna

SA PLECE...

Ahșarumova la Aneit Michel. 
Remiză in partida Gertrude 
Baumstark — Amalia Pihajliei. 
A treia victorie consecutivă in 
turneu a realizat Maria Po- 
rubski intrecind-o pe Margare
ta Teodereseu.

După trei runde în clasament 
conduce MARIA PORUBSKI eu 
3 p, urmată de DANA NUȚU 
2' j p, Tatiana Lemaclko și 
Aneit Michel 2 p, Lia Bogdan 
l*/j (1). Gertrude Baumstark, 
Ana Jureinska și Ligia Jieman 
l’/a P. Eiisabeta Polthroniade 1 p 
(1), Margareta Teodereseu și 
Anna Ahșarumova 1 p. Marga
reta Mnreșan, Amalia Pihajliei 
și Tereza Stadler Vi p.

i
b

Ed.:ă 
lui d-v. 
pie de 
pemni 
csunpil‘ \ <5 

iațfee, 
pamcipă p 
cele patru 
ultimelor j 
mentele as 
nitivă. Se 
care pârtie 

la Mangali. 
nai și cele 

Rezultatei 
— FEAIIN1! 
Gloria Buc 

c 
241 
La

Voința 
Craiova 
rești — 
2319 (!)
egalitate 
Voința

îr 
C 

Mureș 2552 
Progresul 
Tg. Mureș 
nil Galati 
5068—4824.

Iată 
serii — 
1. Laromet 
p d în de 
Băicoi 26 ] 
București Z 
pentru ^ur.

București 2C 
București 2 
Brașov 16 
Pio.ești 16 
Galați 16 p 
București r 
Constanța 
NORD : 1.
26 p (21689) 
22 p (21845). 
(21601) — 
neul final, ■ 
(21243), 5. A 
(21433), 6.
(21179), 7. I

16 p (21312) 
poca 14 p 
Tg. Mureș 
tila Timișos

MASCULI
1. Gloria E
2. Constr
(46431), 3. € 
(46383) — .
ne-ul final, 
20 p (46553 
șov 20 p i 
Băicoi —; i 
7. Petrolul 
(46145), i- 
(44694),

7 p (44484), 
(44067). SEE 
Cluj-Napoca 
rul Baia B 
Electromure 
(46393) —
neul

P 
P 
P 
P 
P

P .
Mureș 6 p

Conform 
mele două 
serie, au r<

22
18
18
14
14
14

final, 
(45949) 
(45038)

(44820) 
(48380)
(4504C 

(44840)

Mircea Băleanu (C.S.M. Dro- 
beta — Tr. Severin), Viorel 
Fota (Luceafărul Tr. Măgu
rele), Mariana Gbindani (Ga
lați). Cei trei reprezentanți ai 
asocației 
(Marinei 
goreann

în brutul de barai pentru Divizia A la

,W.O.‘ Și
r.e- 
tri- 

com- 
arate

Comerțul Brăila 
Enișor, Marcel Un

și Bănuț Tiban) au 
plecat fiindcă... 
venit cu două 
mai devreme < 
trebuia! Cum 

posibil așa ceva ? Cine 
punde de pregătirea (și l _ 
cația) lor? Cine a fost pus să-i 
Îndrume și să-i suprave- 
giieze intr-o asemenea im
portantă deplasare ?

imputarea sumelor chel
tuite de pomană cu transpor
tul, cazarea și masa acestora 
se impune și așteptăm ca a- 
sociațiile respective să ne 
indice persoanele (jucători, 
antrenori, conducători de lot) 
care AU ACHITAT aceste 
sume.

au 
zile 

decit 
este 
râs- 

edu-

Mircea COSTEA

EDIȚIA A II a A „FESTIVALULUI SPORTULUI BOTOȘENEAN"
(Urmare dm pag. 1)

deschiderea ediției de vară a 
„Daciadei”. Profesorul Con
stantin Hogea, din comuna Gor- 
bănești, venit la finala de la 
Botoșani cu vreo 30 de băieți și 
fete, ne spunea : „Pe lingă 
faptul că a stirnit un puternic 
interes pentru practicarea excr- 
rițiilor fizice și sportului, fes
tivalul nostru a prilejuit și de
clanșarea a numeroase acțiuni, 
susținute practic de toți locui
torii, pentru amenajarea unei 
baze sportive. Fot afirma că 
ediția din acest an a manifes
tării a contribuit decisiv — în- 
trucit a trebuii să găzduim fa
za intereooperatisiă — Ia ame
najarea terenului de fotbal, a 
pistei de atletism, a vestiarelor 
și a terenului «Ic handbal”...

întrecerile la oină, volei, bas-

chet, atletism, ciclism și lupte 
s-au desfășurat pe vreo 15 baze 
sportive din Botoșani. Faptul 
câ la fiecare dintre acestea au 
existat in permanență cite un 
grup de profesori care acordau 
asistență tehnică, puncte me
dicale și chioșcuri pentru des
facerea răcoritoarelor vine să 
confirme minuțiozitatea cu ca
re a fost organizată manifesta
rea.

Este de la sine înțeles că în
trecerile, la riadul lor, au fost 
pe măsura cadrului atit de 
sărbătoresc al 
a sosit prima 
cursa ciclistă 
minute avans 
doua sportivă 
toare cooperatoare din Nicșerii, 
Elena Costescu, arăta atit de... 
odihnită, incit, cum ne-a măr
turisit chiar ea, ar fi fost în 
.tare să repete circuitul. „M-am

cadrului atit 
festivalului. Cînd 
pe stadion din

— cu aproape 5 
față de cea de a
— tinăra munci-

antrenat zilnic cite 15—20 de 
kilometri*4, nc-a spus câștigă
toarea, apoi a plecat în tribună 
pentru a răspunde... interviuri
lor ce i-au fost solicitate de 
confrații de la mai multe ziare 
veni ți la „Festival".

Cîștigători. Ciclism : Elena 
Costescu și V. Asofronie 
(Dersca), lupte (școli generale) : 
Gh. Axinte, V. Fluierică, E. A- 
văcăriței, I. Betcanu, Gh. Hîțu, 
C. Jan că, R. Surugiu ; licee : D. 
Bălan. L Aramă. N. Alexandru, 
N. Lungu, M. Popescu ; sate : 
Gh. Gășpărcl, P. Crețu, L. Lul- 
ciuc, C. Iacob, V. Holoc ; oină : 
șc. gen. com. Broscăuți, Lie. 
mecanici agricoli Dorohoi, satul 
Cordăreni și Elect rocontact Bo
toșani ; volei : liceul A. T. 
Laurian (băieți și fete), satele 
Bucecea și Hudcști, întreprin
derile Textila și Confecția Bo
toșani»

rain brașov-
în sala Floreasca din Capitală 

a început, ieri, un turneu de 
handbal, cu participarea a 4- echi
pe, pentru ocuparea unui Toe 
în campionatul Diviziei feminine 
A, rămas liber ca urmare a fu
zionării formațiilor I.E.F.S. și U- 
niversitatea București.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 16—13 (11—6). Deși au 
ciștigat pe merit, studentele clu- 
jence au trebuit să facă un efort 
mai mare decit l-ar fi depus în 
compania unei echipe din primul 
eșalon valoric. Și aceasta întru- 
cît handbalistele hunedorence 
(antrenor prof. Ion Mâtăsaru), 
care activează în seria a Il-a a 
Diviziei B, au jucat eu multă 
dăruire și dezinvoltură. învingă
toarele — eu un plus de experi
ență competițională — bine diri
jate de Damian, au acționat 
prompt în fazele de contraatac. 
Au marcat : Damian 5, Pasc 4, 
Tcaciuc 3, Peța 3, Moraru 1 — 
pentru Universitatea, respectiv, 
Niciofschi 5, Petrescu 3, Mejan 
(jucătoare cu multe calități) 2, 
Trandafir 1, Bărbuîescu 1, Knuff 
1 — pentru Constructorul. Au ar
bitrat bine M. Marin și S. Șer- 
ban (București).

REVÎHTIA
CONSTRUI 

RA — KTM 
11—13 (6—7). 
niri — care 
evoluției br 
multe faze 
— a fost dt 
minute ale 
șorencele au 
de sigure p 
la 5—2 și 6- 
siguranței h 
cărița. Dar 
tul 24 rl mt 
egalarea (6— 
Drăgușel. Re 
pe cont pro 
țiuni. Finali 
de la Rul mei 
ducere și n 

la sfîrșitul 
Plavosin 4, 
2, Pălici 2 - 
rul, și Dr 
Oancea 3, Ji 
pentru R-’.— 
bine C. C4p 
(Buzău), 
program 
torul Timcje 
Hunedoara s 
Napoca — 1

ETAPÂ INTtnnEDlARĂ IX
LA BASCHET EE*L1

Campionatul republican de 
baschet feminin continuă prin 
etapa a 18-a — intermediară 
(restanță) — care se desfășoară 
astăzi și miine. Sint programa
te partidele (intre paranteze, 
rezultatele din tur) ; C.S.U. 
Galați — C.S.S. Ploiești (S6— 
53, 68—84), Crișul — Mobila 
(35—102. 73—Universitatea
Timișoara — Olimpia (57—69,

65—77) și 
Napoca — 
rești (82—79

Jocurile 
de la ora 11 
Brașov (98— 
Lie. 2 — Pr 
61). în dese 
intilnirea ar 
lccționata a
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adevărat

EUGEN SECELEANU

nu numai 
corect ba-

fotbal 
copiii 
și frumuse‘e

că ar fi mai 
adversarul...

și viață. 
Făgărașului 

mo-

btne sâ 
Dur ri 

și senti- 
u s a

it-

seama inspirației de

în

Mihci IONESCU

A

oare, la fotbalul modern?

IMI ERA DOR DE UN FOTBALIST-OM, I

JOCUL FARA MINGE - PROBLEMA
DE MENTALITATE Șl DE ANTRENAMENT

Cind o să ajungem,
Se 

mai 
cursuri de perfecționare a an
trenorilor, consfătuiri profesio
nale ocazionale, ședințe de ana
liză sau de pregătire a jocurilor 
— despre importanța și pon
derea tot mai mare pe care o 
au in fotbalul modern o serie 
de elemente ale tacticii colec
tive în atac, cum ar fi : 
fără minge, circulația rațională 
a jucătorilor în teren, schimbul 
de locuri. Frazeologia pe o ast
fel de temă este de regulă des
tul de bogat ornamentată cu 
exemple, se fac demonstrații 
care se vor cît mai convingă
toare și cu greu s-ar putea găsi 
un motiv de reproș echipelor 
noastre în această privință. In 
teorie, bineînțeles. Pentru că în 
practică lucrurile se petrec, în 
marea majoritate a cazurilor, 
exact invers de cum ar trebui 
să fie. Adică, aleargă — dacă 
aleargă — doar jucătorul cu 
mingea, în timp ce coechipierii 
acestuia mai mult privesc și 
așteaptă, automareîndu-se, ca 
să primească pasa la picior. 
Așadar, nu tu joc fără minge, 
nu tu demarcare, nu tu schimb 
de locuri. Iar dacă, uneori, se 
mai observă așa ceva, se poate 
afirma, fără riscul de a greși, 
că mișcarea jucătorilor în cim- 
pul tactic are mai mult un ca
racter intîmplător, ea rcalizîn-

vorbește, adeseori, in cele 
diverse împrejurări —

jocul

du-se pe 
moment.

In fapt, 
jocului fără minge — pe 
ne străduim de prea multă 
me să o împlinim — nu 
altceva decît o problemă 
mentalitate și de antrenament. 
De mentalitate, pentru că jucă
torii noștri se lasă greu con
vinși să se supună solicitărilor 
maximale — chiar și atunci 
cînd sînt bine pregătiți — mi- 
zînd. din comoditate, pe gre
șeala adversarului și pe hazard. 
De antrenament, pentru că in 
ședințele de pregătire, in jocu
rile de verificare, nu se lu
crează suficient pentru forma
rea și perfecționarea unor de
prinderi de mișcare țactică 
folosul echipei

Și totuși, ar fi nedrept dacă 
în pofida unor motive de reală 
insatisfacție în această privință 
n-am recunoaște că, pe alocuri, 

de 
sub 
a-

necesitatea aceasta a 
care 
vre- 
este 

de

există și unele încercări 
eliberare a jocului de 
tutela intim plării. Printre 
cestea și aceea manifestată de 
formația st udenților bucureșt eni, 
care ne-a demonstrat în dteva 
situații că nimic nu este greu 
atunci cînd se lucrează cu te
mei și din convingere, cind e- 
chipa acționează organizat și 
disciplinat tactic. Așa, de pildă, 
ori de cite ori fundașul central 
Grigore, sâ spunem, se interca
lează in dispozitivul de atac al

Conform previziunilor 
lebruiui meteorolog 
(ved revista „Sănătatea 
mai 1«7Z). in zhta de S 

a.c. plouă cu multă ho 
Autobuzul cu numărul < 
matrlculare 31-Bv-4863

echipei cu intenția participării 
la Analizare, in locul sâu 
repliază atacantul central 
Munteanu, gata să rezolve, 
postură de ultim apărător, 
acțiune periculoasâ 
Cum se face „rocada** Grigore — 
Munteanu ? Pe neobservate 
proape, dar gîndit. ordonat 
oportun. Așa cum dealtfel 
mai fac in cursul jocului

A. 
în 
o 

adversă

a-
81

»i 
alte asemenea rocade, bine stu
diate și corect executate, intre 
lorgulescu și Cazan. O. lonescu 
și Chihaia. Strop și Tănăsescu. 
Cățoi și Chihaia sau Răduies- 
cu și Cazan, care înseamnă, de 
fiecare dată, premise obiective 
pentru reușita ur.or combinații 
tactice.

Dar exemplul oferit de Spor
tul studențesc se încadrează, 
din păcate. în domeniul excep
țiilor. acolo unde am mai putea 
include uneori pe F. C. Argeș ți 
Politehnica Timișoara. Destul de 
puțin, spunem noi. față de o- 
biectivul pe care ni l-am pro
pus de multă vreme, ea 
balul 
jocul 
gător 
turor 
ediție

Și cind te gîndești 
fond, totul se reduce 
eițiu și disciplină, in 
meni și în joc—

fot- 
nnstru să țină pasul cu 
modern, atit de eonvin- 
exprimat în evoluția tu- 
particpar.telor la actuala 
a campionatului mondial

ei. in 
la exer- 
an trena-

TRIALUL DIVIZIONARILOR R ÎN LUPTĂ CU.. CĂLDURA
Ieri, pe Stadionul Republicii 

din Capitală, au avut loc me
ciurile de selecție a jucătorilor 
care activează în Divizia B. în 
prima partidă, selecționata se
riei I a dispus cu scorul de 
4—0 (2—0) de cea a seriei a 
H-a. După cum se vede și din 
rezultatul meciului, jucătorii 
din seria I au evoluat mai bine 
și înaintașii au finalizat oca
ziile create. Jocul ambelor for
mații nu s-a ridicat însă la un 
nivel satisfăcător — poate și 
din cauza căldurii ; acțiunile, 
in majoritatea timpului, au fost 
lente, fără cursivitate. Au mar
cat : Berțea (min. 5), Balaban 
(min. 34), Burcea (min. 50) și

FOTBAL PENTRU ELEVI

(min. 55). SELEC- 
SERIEI I : Bordeia- 

Dumitru, Trifina, 
Balaban, Luca, 

Bcr|ea, Paraschivcs-

Gheorghe 
TIONATA 
nu — Vlad, 
Stănescu — 
Burcea . .
cu (min. 29 Iamandi), Ciobaau. 
După pauză au mai jucat : Pan- 
turu, Hintea, Gheorghe, Naghi, 
Hanu, Radu. SELECȚIONATA 
SERIEI A Il-a : Ciupită — 
Cotoșman, Marinescu (min. 28 
Miutu), Ciocioană, Spoială — 
Popa, Voieilă, Faroes — Muscă, 
Pi turcă, Mușat. După pauză au 
fost introduși . Stoica, Mișu, 
Mihuț.

In al doilea meci s-au întîl- 
nit selecționata seriei a III-a ți 
cea a jucătorilor din București.

dîn Bucureții, str. 
pentru cl«e!e d.

Școala generala și Liceul cu program de fotbal
Dridului nr. 2, sectorul 8, primește elevi talentoți 
gimnaziu și liceu.

Clasele de liceu au următoarele profiluri : • clasa a FX-a : mate
matică — mecanică, cu program de educație fizica — fotbal ; • etos o 
a Xl-a : matematică — fizica, cu program de educație fizico — fot
bal.

înscrierile se fac în următoarele perioade : • pentFU clasele a IX-« 
Și V—VIII : 16—19 iunie ; • pentru clasa a Xl-a : t—2 iulie.

La înscriere, elevii vor prezenta următoarele documente : • pentru 
clasele a IX-a și Xl-a : fișa tip de înscriere; adeverința medicolo tip 
MS 58 ; adeverința medicala eliberata de dispensar, care va cu
prinde și rezultatele probelor hepatice și cardiovasculare ;
• pentru clasele V—VIII : adeverința medicală eliberată de dispen

sar, care va cuprinde și rezultatele probelor hepatice și cardiovas
culare ; carnetul de elev cu situația la învățătură.

Susținerea probelor de aptitudini : « pentru clasele a IX-a $î V—VUtî 
20 șj 21 iunie ; • pentru clasa a Xl-a ; 3 și 4 iulie ; • controlul me
dical (eliminatori^) : 19 iunie.

Candidat Hor admiși li se asigură, contra cost, cazare și mo să lo in
ternatul școlii. Se pot înscrie elevi din toată țara. Informații — Io se
cretariat (tel. 67.03.35),

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Administrația de Stat

Loto-Pronosport organizează la

18IUNIE7C 
tragere excepționala PRONOEXPRES

Această tragere atribuie auto
turisme „Dacia 1300“, cîștijuri in 
bani de valoare fixă — 50 000 lei 
sau la alegere o excurs:e de 
2 locuri în R.P. Bulgaria— '.S.F. 
Iugoslavia sau în R.s. Ceho

slovacă—R.P. ungară—Austria sa t 
in R.P. Polonă si dif rr -a 
în numerar ; — 15 600 lei sau la 
alegere o excurs e de I loc în 
R.P. Bulgaria—R.S.F. Iug”’-’via 
sau de 2 locuri în R.S. Cho- 

slovacă—R.P. Ungară—Aus ria sru 
în R.P Polonă și dîJ?'"4e~*n 
în numerar, precum șî c's ! uri 
in bani de valoare var'>ab!T’

Vă informăm că :

• se efectuează 8 exf 5 c 
faze ;

• se extrag In total M c"e - i- 
raere ;

• câștigurile se acordă pe 
categorii ;

e se cîștigâ ți ou 3 numere 
or .care ti.n cele 8 extrageri.

Vâ reamintim că pe biletele

10

la
de 

15 lei — care participă la toate 
extragerile — se poate juca o 
variantă simplă 
sau 4 variante 

Pe bilete 
combinații „cap 
obține importante sulte de cîști- 
gurl.

achitată 100% 
simple achitate 

combinate și 
de pod- se pot

Si dv. vă veți putea bucura 
de multiplele posibilități oferite 
de această tragere dacă veți par-

RMIneți ! Vînzrsrea biletelor — 
p’nâ slmbătă 17 iunie a.c.

Tragerea Pron o expres Ce astăzi 
va fi televizată la ora 17,20.

CÎȘT1GURILE CONCURSULUI
P.ÎOWOLPORT DIN 11 IUNIE 1. Ti
r-

€

1
r»

r -

(13 rezultate) 
a 2.751 lei

.1:

c

r?—1 a •-)
9 lei 
-*nria *
m de

ouă c

r ■-
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rere 
cadă 
romantic, aprig 
mental. Bujor riălcu 
retras din fo:bal după o festr- 
vita.e stîngace ca intre bărbați 
și apoi a ințe’.es câ îl așteaptă 
viața. De dragul fotbalului 
fâgârâșan. Bujor Bălcăcean 
a renunțat complet la multe 
plăceri șj a devenit antrenor 
al fostei sale echipe. Cu el 
în frunte, echipa muncitorilor 
din Făgăraș a repromovat, în 
1971. în Divizia B și tot an
trenorul Bălcăcean a făcut să 
promoveze în C echipa mai 
noului obiectiv industrial al 
orașului — întreprinderea de 
utilaj chimic. Acum, antre
nează, alături de foștii fot- 
baLști Feher și David, copiii 
Făgărașului și, iată, Dănuț 
Gjșellă, al cărui șut sănătos 
es*.e de natură să scurteze 
distantele este golgeterul

28 de goluri la activ. 
Inginerul 

Suteu, 
general al 
natului chimic 
Făgăraș, 

Custurea, 
de 
de 

grija 
perspectivei 

exemplar

Teodor 
directorul 

Combi- 
din 

inginerul 
secre- 
partîd, 
puține 

pe

Cornelie 
tarul comitetului 
nit-au vorbit nu 
on despre 
care o acordă 
fotbalului acest 
colectiv de oameni ai mun
cii. Condițiile cu 
excepționale pe care Asocia
ția sporuvă ..Nitramonia- ie 
asigură copiilor oamenilor
d.2 combinat dovedesc că 
aici, la Făgăraș, problema
.schimbului de mfine* este 
privită serios și responsabil. 
Se muncește, adică.

—La întoarcere. atmosfera 
din autobuzul 31-B-.-4063 este 
una reținută, după 2—2-ul de 
Ia Brașov. Copiii însă știu 
că prin muncă — la școală 
toți au note de la 7 în sus 
— vin și victoriile, vin și 
satisfacțiile. Le-a spus-o nu 
de puține ori, le-o va mai 
spune cel de lingă el. cel 
care ca jucător a știut că 
datoria de onoare a unui fot
balist pe teren este să aibă 
capul sus. Asta 
pentru a conduce 
Ionul...

care activează ia echipe din Di
vizia B. Cele două formații au 
evoluat la un nivel mai bun 
decit cele din „deschidere", au 
construit mai multe faze fru
moase. Bucureștenii «-au dove
dit mai incisivi «i au ciștigat 
cu scorul de 4—2 C—Selec
ționata bucureșteană a început 
mai timid jocul, dar, după ce a 
deschis scorul (min. 20 ; autor 
Draga), 
pină la 
vantajul 
41 prin 
doua a
lor patru goluri care s-au mar
cat, valoarea jocului a scăzut. 
Au mai înscris : Țevi (min. 48) 
«i Niea (min. tS) pentru învin
gători, Vidieaa (min. 45) $i Tă- 
tireS (min. 68) pentru selecțio
nata seriei a IlI-a. SELECȚIO
NATA BUCUREȘTEANA : l»-
aită — Mateesca, Pirvu. Sebe, 
Dumitru — Draga, Giagiamică. 
Popa — Cojocarii, Șenrolinschi, 
Manea. Au mai fost folosiți 
după pauză : Grigoraț, Ștefan, 
Niea, Țevi si Zamfir. SELEC
ȚIONATA SERIEI A Bl-a : 
Lizărcanu — Bogdan, Ciocan, 
Ghiță, FerenLu — Cîaapeam, 
Mușat, Schmidt 
Vidican, Bataclia.
au fost introduși I. Naghi, F. 
Naghi, Ciupitu și Tătircă.

Imj dor de un fotba-
list-cm de un bârbat adevă
rat care a făcut, la vremea 
potrivită, distincția între te
renul de - - -•
Antrenîr.d 
cu talent 
raUu nu este greu să înțelegi 
că ne aflăm In fața unuia 
dintre sensurile majore >1» 
„Daciadei" — omul potrivit la 
locul potrivit.

a pasat mai bine și 
pauză și-a majorat a- 
la două_ goluri (min. 

partea aPopa). In
intilnirii, in ciuda ce-

— Bereeanu, 
După pauză

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
a RNALA cure ROMANIQ SE 

VA DESFĂȘURĂ LA 22 IUNIE. Fede
rala de M>«<tol4Urte a holârit ca fi
na ia „Cupei Reoâniei**, competiție 
desfășurată sub genericul „Dociodei”, 
să C’bâ toc joi 22 funie a.c., da
tă co’e marchează și închiderea ofi
ciala c stog ionii de vară a fotbalu
lui. Parbâa »e va diiputo pe stadie- 
Mri „23 Augurt" dai Capitolâ cu to- 
cepere de to ara t7. Reamintim câ 
semifinalele competiției se var des
fășura duminică 18 iunie Ic Bucu
rești și Sibiu, orașe in care se vor 
intilni UNIVERSITATEA CRAIOVA cu 
POUTEHNiCA IAȘI și. respectiv. F.G 
OLIMPIA SATU MARE cu F. C. AR
GEȘ. Orc de începere • acestor 
jocuri este 18.
• PUBLICUL TIRGOVIȘTEAN, 

VIRTUAL CÎȘTIGATOR AL 
„TROFEULUI PETSCHOVSCHI“. 
înaintea ultimei etape a Diviziei 
A, situația în ,,Trofeul Petsehov- 
schi- este următoarea : 1. Tîrgo- 
vi?te 9,28 ; 2. București 8.06 ; 3. 
Craiova 8,93 ; 4. Constanța 8,88 ;

5. Arad 8,82 ; 6—7. Ploiești șî
Satu Mare 8,81 ; 8. Bacău 8,70 ; 9. 
Pitești 8.69 ; 10—11. Timișoara și 
Iași t.56 ; 12. Tg. Mureș 8,50 ; 13. 
Reșița 8,47 ; 14. Hunedoara 8,35 ; 
15. Oradea 8,23 ; 16. Petroșani 8,05.
• TIMIȘOABA, PE PRIAIUL

LOC ÎN CLASAMENTUL ORA
ȘELOR. După 33 de etape, clasa
mentul orașelor, alcătuit pe baza 
mediei de spectatori, se prezintă 
astfel : 1. Timișoara 20.100 ; 2.
Craiova 19.200 ; 3 Tîrgoviște 
17.488; 4. Ploiești 17.100; 5. Pitești 
14.200 ; 6. București 13.500 ; 7.
Bacău 13.400 ; 8. Constanța 13.300;
I. Arad 12.400 ; 10 Oradea 12.100;
II. Satu Mare 11.800 ; 12—13. Tg. 
Mureș și iași 10.600 ; 14. Hune
doara 10.100 ; 15. Reșița 7.700 ; 16. 
Petroșani 7.200.
• LA CASELE OBIȘNUITE se 

găsesc de vînzare biletele de 
intrare la meciul Steaua—F.C.M. 
Reșița, eare se desfășoară mîine 
pe stadionul din B-dul Gheneea, 
de ia orele 17,30.

£

ORI 3-2 PENTRU NOI ORI NU MAI AJUNGEȚI ACA5A !.../z
o clipa să vâ puneți în situația 

arbitrului 
căruia i 
nexe in 
pantru gazde (și nu 2—2, cum se 
încheiase, de fapt, meciul) dacă 
vrea sâ mai ajungă acasâ tea
făr I Dar arbitrii n-au cedat, 
deși otît ei. cît și jucătorii oas
peți aveau sâ fie loviți de spec
tatori și chiar de unii conducă
tori ai formației din Dârmânești. 
Niri la ieșirea de pe 
arbitrii, cel puțin, n-au 
tiți de mari emoții, din 
suplimentar reeșind câ 
zile înconjurătoare se 
mdîvtzj certați cu corectitudinea 
care ne așteptau...**.

Chemați în fața Comisiei de 
disciplină, cei din Dârmânești 
— conducători și jucători — au 
declarat câ ia meciul cu pricina 
NU S-A INTIMPLAT NIMIC și <â 
na-șî dau seama de ce au fost 
chemați la Federație !?l.

Dar, sâ redăm hotărî rile 
misiei de disciplină : 1. Partida 
Petrolistul Dă;mănești — DEMAR 
Mărâ'eșt» se omologhează cu 
scorul de 3-0 pentru cea de a 
doua echipă. 2. Terenul din 
Dârmânești este suspendat pe 
6 etape. 3. V. Stingaciu, Pădu-

Raportul înaintat Comisie»_____ _______ _____ de 
disciplină de arbitrul Ai. Vlă- 

detfescu, core a avut neșansa 
o fi delegat să conducă meciul 
dintre divizionarele C Petrolistul 
Părmăneștt șl DEMAR Mără- 
șești, și-ar putea găsi loc prin
tre scrierile daco nu „științifico- 
fantastice", în orice caz printre 
cele fantastice. Fiindcă faptele 
re s-ou petrecut Io Dârmânești 
șl ou fost relatate în acest re
sort por... fantezii. Por, dar, din 
păcate, ele s-ou petrecut 
pe un teren de fotbat (ce 
amenajat in acest scop).

Trecem peste faptele, ca 
spunem așo, „mărunte*4, 
protestele și vociferările la de
ciziile arbitrului, duritățile și alte 
abateri care l-ou obligat mereu 
De arbitru sâ scoată cartonașul 
galben, pot fi considerate ,, mă
runțișuri*4. Trecem și peste mo
mentul cînd, dintr-un grup de 
sperietori care mai pătrunseseră 
o da*â in incinta terenului, 
desprins un huligan, care 
‘ovit pe portarul de rezervă ol 
oaspeț:lor. Trecem, *_ __
nea, și peste injuriile și amenin
țările la adresa brigăzii de ar
bitri sl aiungem — in sfirșit I — 
în mH. 82, cînd doi jucători ai 
echipe* gazdă I ou trîntit la pă- 
m*nt pe portarul formației di n 
Mărășești, iar un alt atacant o 
t'imis mingea în poartă. Evident, 
un no! neregulamentar, marcat 
dv^ă fcu!ta’ea portarului. Așa 
roune regulamentul, așa a spus 
?t a-b’trul. Dar, să-l lăsăm să

aievea 
puțin,

să le 
dacă

s-a 
l-o

de aseme-

■ A\

povestească : ,Jn acest moment, 
am fost înconjurat de jucătorii 
echipei gazdă, dar, neînțelegînd 
sâ acord un asemenea gol, am 
fost bruscat și scuipat de V. 
Stingaciu, Gâvânescu, Pâduraru, 
Bâlănucâ șî D. Stingaciu. Ce s*a 
tntîmplot m continuare î Nu o 
greu de ghicit Jucătorii echipei 
gazdă ou început să-i toveascâ 
ta întimplare pe cei din Mârâ- 
șești, iar eu, la un moment dat, 
am oprit o fază de gol echipei 
oaspete, fiindu-mi pur și simplu 
teama44.

ta terminarea jocului, un huli
gan din rîidurile spectatorilor, 
l-o lovii pe arbitrul de centru, 
publicul fiind dealtfel îndemnat 
să facă acest lucru de către ju
cători? din Dârmânești !

Punct finol în oceasto poveste 
urîtâ, de necrezut ? Nicidecum ! 
Arbitrii ou stat literolmente ase
diat; timp DE DOUA ORE Șl 
JUMĂTATE în cabina tor. fiind 
supuși Io tot felul de presiuni și 
amenințări. Președintele secției 
de fotbol o echipei Petrolistul 
Dârmânești, Vasile Bâlănucâ, a 
mers pină acolo incit i-o amenin
țat pe arbitri cu... închisoorea, 
susținînd câ eu fost necinstiți. 
Poate co vă vine să zimbiți. ci
tind aceste rindurî. Dar încercați

de centru Vlădescu, 
s-a cerut sâ consem- 
foaie rezultatul de 3—2

stadion, 
fost scu- 

roportul 
,j>e strâ- 
postaserâ

Co

Jack BERARIU
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU 

iN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 
SI IRLANDEI DE NORD

încep grupele semifinale

SE VA REEDITA .MECIUL MEXICAN" ITALIA - R. F. GERMANIA ?
(Urmare din pag. 1)

Președintele Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut o intilnire protocolară, la 
Clarence House, cu regina ma
mă Elisabeta.

Intilnirea a decurs intr-o am
bianță de caldă cordialitate.

★
Marți după-amiază președin

tele Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au vi
zitat Galeria regală de picturi 
de la Palatul Buckingham.

★
In cursul după-amiezii, in ca

drul unei ceremonii solemne, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a depus o coroană de flori ta 
Mormintul Soldatului Necunos
cut, aflat in incinta catedralei 
Westminster.

După ceremonie, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
celebra catedrală Westminster.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit in cursul după-amiezii de 
marți pe președintele Consiliu
lui Marii Londre. însoțit de • 
delegație a Consiliului, precum

PRIMA CUNUNĂ CU LAURI
F. (Urmare din pag. 1)

— Si cum ai „gîndii" acest 
meci ?

— E o poveste mai lungă. 
Niciodată nu o învinsesem piuă 
atunci, in partidă oficială, pe 
Mima Jausovec. Acum doi ani, 
la Toronto, mi-a mai luat o 
finală. Cu citeva zile in urmă 
Pierdusem din nou, in ultimul 
meci, la Hamburg. Dar știam 
că sint capabilă să o înving. că 
îmi stă in putință aceasta. îi 
cunosc perfect jocul, sintem 
partenere de dublu si adver
sare la simplu de ani de zile. 
M-am pregătit special pentru 
această finală si nu numii in 
ajunul ei...

— Iată dezvăluiri interes?nte. 
Cum ți-ai edificat această pre
gătire. in timp ?

— Am început la București, 
în luna mai. Atunci am făcut 
antrenamente foarte ..tari*. cu 
antrenorii de acasă. Știam ci 
pentru Mima trebuie să exer
sez o lovitură specială, liftul. 
Pină acum ii jucam drive-urile 
mele lungi si puternice, pe care 
ea le para din fundul terenu
lui. dind mingilor diferite efec
te. care mă derutau. Prietena 
mea iugoslavă este o tehniciană 
excelentă. Știam prea bine. Cu 
liftul scurt, rapid, pe care-l 
învățam atunci, puteam insă 
s-o scot din jocul obișnuit.

Campionatul național de lupte libere

FAVORIȚII AU FOST PUȘI 
LA GRELE ÎNCERCĂRI

TG. MUREȘ, 13 (prin tele
fon). Marți dimineața, in noua 
și frumoasa sală din localitate, 
și-au dat intilnire cei mai buni 
134 de luptători ai țării la sti
lul libere pentru desemnarea 
campionilor naționali și ai pri
mei ediții a „Daciadei".

Deși. în majoritatea cazuri
lor sportivii favoriți au obținut 
victorii, succesele lor nu au fost 
însă facile, ei fiind deseori o- 
bligați să depună mari efor
turi pentru calificarea în faze
le superioare ale competiției 
finale. De pildă, la cat. 48 kg. 
medaliatul cu argint la C.E., 
reșițeanul Gh. Rașovan l-a în
vins prin tuș de abia în minu
tul 7 pe hunedoreanul V. Liță, 
iar rapidistul A. Rențea a ter
minat învingător prin descali
ficare, spre sfîrșitul meciului, 
în fața lui Gh. Neag (Tg. Mu
reș). La cat. 52 kg. I. Arapii 
(Steaua) l-a fixat cu umerii pe 
saltea pe mai tînărul său coleg 
de club M. Burnichi, după ce a 
fost trecut și el prin pod, iar 
juniorul constănțean St. Goraș 
(component al lotului național) 

și pe primarul districtului West
minster, împreună cu o dele
gație de deputați ai Consiliului 
primăriei acestui district.

In seara primei zile a vizitei 
in Marea Britanie, in onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
regina Elisabeta a Il-a și duce
le de Edinburgh au oferit la 
Palatul Buckingham un banchet 
de stat.

Înaintea începerii banchetului, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-an fotografiat împreună cu 
regina Elisabeta a II-a și eu 
ducele de Edinburgh in Marele 
salon alb (White Drawing-Ro
om). Banchetul s-a desfășurat 
in .Ball Room4, grandioasă sală 
de festivități.

In timpul banchetului, regina 
Elisabeta a H-a a rostit un 
toast. A răspuns președintele 
Nicolae Ceaușescu.

In eursul banchetului, care a 
decurs intr-o atmosferă de cor
dialitate deplină, orchestra Regi
mentului de gardă din Țara Ga
lilor (Wales) și eimpoierii primu
lui batalion de gardă scoțian au 
prezentat un bogat program 
muzical.

„Repetiția generală* am avu
t-o chiar la noi. la Progresul. 
In partida de demonstrație am 
învins-o pe Mima Jausovec. 
Bineînțeles, acest rezultat nu 
conta prea mult. Dar. pentru 
mine, a fost un atu psihologic 
deosebit. „ La Roland Garros, 
am intrat pe teren cu o încre
dere de fier. Am atacat de la 
prima minge, n-am lăsat-o nici 
un moment, am jucat „partida 
mea*, care trebuia să fie nu
mai „a mea* I Restul. îl cu
noașteți...

— 6—2. 6—2. Dar poate a 
mai fost încă ceva ?

— Da. a mai fost. Publicul... 
Spectatorii francezi m-au susți
nut. de parcă erau cei de aca
să. de la noi. Am fost prefe
rata lor si m-au susținut in fot 
timpul partidei, tmi pare bine 
ci nu i-am dezamăgit nici pe 
ei.

— Virginia, să știi că si noi. 
de aici, te-am susținut cu glo
durile noastre, cu toată dorința 
de a te vedea victorioasă.

— Nu m-am îndoit nici o cli
pă. Iată, am aici, la mine, scri
sori si telegrame de la prie
teni. de la cei dragi, care m-au 
încurajat in tot timpul con
cursului. iar acum mi felicită 
călduros. Si sint cu ații mai 
fericită ca prin această victorie 
am putut aduce un Drinos miș
cării sportive românești, tarii 
mele dragi.

l-a învins greu la puncte (19—7) 
pe brașoveanul N. Ivașcu. La 
cat. 57 leg. t. Brindușan (Timi
șoara) l-a depășit insă categorie 
(23—2 p) pe D. Sanchi (Con
stanța). La aceeași categorie, 
intr-un meci foarte disputat și 
echilibrat pină in final, V. 
Cioacă (Brăila) a ciștigat greu 
la puncte intilnirea cu craiovea- 
nul D. Cichiociuc. La cat. 62 
kg. Gh. DobrăncI (Brașov) l-a 
depășit cu destulă dificultate. 
Ia puncte (8—6), pe M. Voicu 
(Brăila). Foarte bine s-a com
portat un alt concurent de la 
această categorie, Șt. Radu 
(Vulcan Buc.) care l-a făcut tuș 
pe brăileanul M. Morun.

Au fost și situații în care 
luptători redutabili au fost 
obligați să se recunoască 
învinși în fața unor adversari 
mai tineri: C, Mindrilă (Pe- 
trila) — întrecut la puncte de 
D. Ignat (Brașov), E. Butu 
(Iași) învins prin descalificare 
de Șt. Nicolae (Steaua).

întrecerile continuă.
Mihai TRANCA

BUENOS AIRES, 13 (prin telex). 
Au trecut și zilele de antract 
ale mundialuluL Destul de greu 
pentru cele opt eliminate ale 
primului tur de scrutin, cu pre
cădere pentru acele reprezentati
ve. ca Spania. Franța. Ungaria, 
Scotia care investiseră cu totul 
alte speranțe la startul întrece
rii. Putin a lipsit, cum se știe, 
ca intre echipele scoase din cursă 
la sfîrșitul optimilor să nu figu
reze și faimoasa Brazllle. una 
din cele mal bine cotate în zilele 
premergătoare deschiderii mun- 
dlalului argentinian. A fost însă 
suficient un singur succes al for
mației lui Claudio Coutinho. o 
victorie minimă în dauna selec
ționatei Austriei pentru ca ma
rea dezamăgire a celor de acasă, 
a zed de mii de suporteri fanatici 
să se transforme lntr-un adevărat 
carnaval, se înscrie Intr-o notită 
trimisă de la Rio de Janeiro șl 
apărută azi in ..La Naclon'. Lo
cul lacrimilor l-au luat cîntecul 
și dansul. Totul s-a schimbat in
tr-o singură zi. In toate ziarele

PROCKAVt I DE AZI

GRUPA A

Buenos Aires t B. F. geb- 
MANLA — ITALIA, arbitru : 

Dusan Maksimovtei — Iugo
slavia (la TV, azi, la ora
IM»)
Cordoba : AUSTRIA —

OLANDA, arbitru : John
Gordon — Scoția (la TV, vi
neri, ora 22.44)

GRUPA B

Rosario : POLONIA — AB- 
GENTEKA, arta'ru : UU
Erikssoa — Suedia (la TV. 
joi, ora BUS*

Mendoza : br azilia — 
PERU, arbitru : Nicolae
hainea — România (la TV, 
azi. ora 22.44,

spatii mart sint acordate, firește, 
meciului ItaUa — R.F. Germania 
pe care a va găzdui stadionul 
River Plate. Cititorul află că pe 
Enzo Bearzot U Îngrijorează o 
contuzie suferită la o mină de 
Bettega în meciul cu Argentina. 
(..Dac* Bettega ■■ va fi apt *e 
Joc, afirm* antrenorul, lacul M 
și desigur d sarcinile lui vor fi 
preluata de Graxziaai'). Ntd Bd- 
lugi care, cum se știe, a-a acci
dentat în primele minute ale Jo
cului cu Argentina, nu a fost 
complet recuperat. In cazul ta 
care el nu va primi avizul me
dicului. postul de fundaș dreapta 
va fi în continuare Încredințat 
lua Cuccuredu. SchSn. în schimb, 
pare liră griji- <»Am deplin* 
încredere in posibilitățile jucăto
rilor mei', declară el unul re
dactor al ziarului ,J-a Nation'. 
Și argumentează astfel : „pen
tru noi, pină acum calificarea nu 
a constituit o problemă. Echipa 
poale s* arate mai mult decit a 
făcut-o de pildă In meciul cu Tu
nisia. Veți vedea miercuri').

Cine va obține câștig de cauză 
în această partidâ-derby. după 
mulțl decisivă în stabilirea ierar
hiei în grupa A T. Pronosticul

HALTEROFILUL ION BUTA - MEDALIE 
DE ARGINT LA CATEGORIA UȘOARĂ

(Urmare din pag. 1)

Campionatelor europene de hal
tere ne-am putut da seama, cel 
mai bine, cit de ridicate stat, 
la ora actuală, performanțele in
ternaționale. Ciștigătorul. sovie
ticul N. Kolesnikov, a obținut 
la totalul celor două stiluri 290 
kg, iar la „aruncat" a stabilit 
cu 165,5 kg un nou record mon
dial (v.r. 160 kg). Reprezentantul 
țării noastre la această catego
rie, la startul căreia s-au aliniat 
13 sportivi, Marian Grigoraș a 
concurat în forma sa maximă, 
egalindu-și recordul personal 
(255 kg), dar nu a putut să 
ocupe decit locul 7. Marian Gri
goraș a început „smulsul" la 
110 kg (încercare reușită), dar 
a ratat de două ori la 115 kg. 
La „aruncat" el a ridicat bara 
de 140 kg, din prima încercare, 
apoi a ratat la 145 kg, dar a 
reușit în cea de-a treia ten
tativă.

Kolesnikov — campion mon
dial și olimpic — n-a avut ad
versari de talia sa și a ciștigat 
detașat.

REZULTATE TEHNICE — 
categoria pană — la total: 1. 
N. Kolesnikov (U.R.S.S.) 290 kg, 
X L. Saras (Ungaria) 275 kg, 3. 
V. Todorov (Bulgaria) 270 kg, 
î. G. Cziura (Polonia) 267,5 kg, 

neutru, lucid șl bazat pe ceea ce au 
arătat în optimi cele două echi
pe, merge cu „azzurri". Italia 
a fost mal bună pină în prezent, 
scrie astăzi în ziarul „Clarln“, 
Juan Carlos Lorenzo, fost antre
nor al Argentinei la C.M. din 
Chile și Anglia, Forța el de joc 
este aceea a redutabilei campioa
ne Juventus care furnizează na
ționalei opt titulari. Ce anume îl 
opune acestui bloc valoros adver
sara el. echipa vest-germană t 
O formație mozaic cu doar doi 
jucători de la Borussia Monchen- 
gladbach. Vogts șl Bonhof, șl 
tot atit de puțini — Maier șl 
Rummenige de la fosta mare cam
pioană Bayern Milnchen. Porta
rul Maier n-a primit încă gol 
mai observă Lorenzo, dar 
miercuri la Baires el va simți 
din plin forța șl viclenia șuturi
lor expediate de Rossi, Causio, 
Betlega și ceilalți. Despre al doi
lea meci al grupei europene. 
Austria — Olanda, relatările sint 
mai puțin consistente. mai 
zgircile în informații. Deși nu îl 
va avea pe Neeskens, indisponi
bil. antrenorul Happel anunță 
schimbarea la față a echipei sale 
pentru Jocurile turului doi: „Vom 
jur* un alt fotbal, spune el. mai 
dar, mai direct, chiar dacă Ben-

ECOURI, DECLARAȚII, STATISTICI
• Caa mal eficace linie de 

atac s-a dovedit a ft cea a Pe
rului. care * Înscris plnă acum 
7 goluri, urmat* de R.F. Cerma- 
mo și Itaiâ — cite s. in schimb, 
ataca, selecixxiatet Suediei a 
inserts un smgur goi. fiind În
trecut pin* șl de aiaesințll Ira
nului. autorii a două goluri. Cea 
mat bună apărare a fi»t cea a 
ILF. Germano*, care na a pri
mit nici «1 goi «ted. singurul 
portar cere nu a primit pină 
ia prezent Mei un got M acuzata 
ediție a CamptonauMul mondial 
este vesi-germaaui Sepp Maier ; 
la edrpa din anul 1F4. dup* 
prima fază a cnmpsonatuluL în 
aoeas’-ă siuaUe se aflau suedezul 
Bonnie Hcilstroem șl brazilianul 
Emerson Lesa, ambii prezențt ți 
acum, la tumeu* din Argentina). 
Iar oea mal penetrebiL* apărare 
este cea a MexâculuL în poarta 
căreia s-au tnacrzs 1* goluri.
• Pe prinși loc ta dosomentul 

șolgetedtar ■ arest perwioMl Too- 
Kte CiiS nm ea S polari morcoto 
(două die penoltyvr;). îl urmează 
Rorutsbric* (Oloado) eu 4 poluri (3 
din lovituri de la ti n) ;> opt jucă
tori cu cite două goluri : Rotii, Bot- 
togo (itolio), Luque (Argentina), 
Rummenlgge, Flohe (R.F.G.), Krankl 
(Austria), Berii ok (Polonia). GemmiH 
(Scoția). In sfîrjit, urmează 33 de 
jucători cu cite un singur got.

• tn prima fază a campiona
tului. arbitrii au acordat 11 lo
vituri de la 11 m (față de numai 
două în 1974), dintre care 14 au 
fost transformate. Olandezul 
Rensenbrink a înscria trei goluri 
din penalty, iar peruanul Cu- 
billas, două. Singurul penalty 
ratat a fost cel din meciul Sco
ția—Peru, ta care portarul Qui
roga a sesizat lovitura executată
de scoțianul Masson.
• Arbitrii au acordat ptaâ a- 

cum 22 de avertismente, cu 
mult mai puține decit la ediția 
trecută, cind primiseră avertis
mente 53 de jucători.

5. M. Sahmacynski (Polonia)
267.5 kg, 6. F. Nedved (Ceho
slovacia) 262,5 kg, 7. M. Grigo
raș 255 kg. La ..smuls" : 1.
Kolesnikov 125 kg, X Saras
125 kg, 3. Cziura 120 kg.„ 9. 
M. Grigoraș 11* kg. La „arun
cat" : 1. Kolesnikov 165 kg (la 
a patra încercare 165,5 kg — 
nou record mondial), 2. Todo
rov 155 kg. 3. Sahmacinski
152.5 kg... 7. Grigoraș 145 kg.

CONCURS ATLETIC INTERNAȚIONAL
în concursul internațional 

desfășurat pe „Nepstadion" din 
Budapesta, atletul român Ilie 
Floroiu s-a clasat al doilea pe 
5 000 m, cu 13:32,87, victoria 
revenind vest-germanului Detlef 
Uhlemann — 13:30,87. Kenyanul 
Samson Kimombwa a ocupat 
locul 5, cu 13:42,15. în proba 
feminină de aruncarea suliței, 
cîștigată de Kathy Schmidt 
(S.U.A.) — 59,18 m, românca 
Eva Raduly s-a situat pe locul 
secund, cu 58.56 m.

Alte rezultate : greutate — 
Feuerbach (S.U.A.) 19,81 m;
1500 m — Waigwa (Kenya) 
3:41,32 ; disc — Wilkins (S.U.A.) 
67,68 m ; suliță — Boros (Un
garia) 82,94 m : lungime (î) 
— Szabo (Ungaria) 6,32 m. 

senbrinck nu este atit de complet 
ca Johan Cruyff". Mai puțin opti
mist. antrenorul Austriei. Helmut 
Sennekowitsch este sincer cind 
apreciază că... „preferam grupa 
B, acolo unde doar continentala 
noastră, Polonia, a avut privile
giul să intre..,". De ce spune asta 
Sennekowitsch 7 Se înscriu. în 
replică, la discuții numeroși 
tehnicieni. (Ar fi preferat 
el. miercuri. în locul Olandei, o 
echipă ce trăiește din amintiri, 
să dea piept cu Argentina. o 
formație dornică de reabilitare T 
se întreba, pe bună dreptate. 
Miljan Mlljanicl, fostul antrenor 
al echipelor Steaua roșie Belgrad 
șl Real Madrid, prezent aici în 
calitate de observator F.I.F.A).

Intr-adevăr, ne permitem să a- 
preclem. este dificilă și misiunea 
Poloniei. miercuri la Rosario, 
acolo unde Cesar Menottl comu
nică reintrarea lui Luque. marele 
Iul absent de la meciul pierdut, 
cu Italia. La Mendoza, în al doi
lea joc al grupei B, sud-america- 
nele Brazilia șl Peru anunță o 
partidă Încinsă. Favorită este, 
totuși. Brazilia, echipa Iul Cou
tinho renăscută, se pare. din 
propria el cenușă.

Gheorghe NiCOLAESCU

e Cu numai o oră înaintea me- 
ciulul cu Austria, Cl audio Coutinho a 
hotărî* să nu joace Riielino. care se 
resimte Încă in urma unei lovituri 
la gleznă. Chior el o cerut să nu 
conducă jocul echipei sale în acel 
■soc* foarte important pentru califi
care.
• După meciul ciștigat cu e- 

chipa Austriei, victorie care a 
ades calificarea selecționatei bra
ziliene ta grupele semifinale, an
trenorul Claudio Coutinho a de
clarat. printre altele : „Pentru 
noi a eiștiga acest joc a fost o 
problemă vitală. Golul Înscris la 
finalul primei reprize de Ro
berto a constituit un catalizator 
pentru moralul Jucătorilor care, 
șl In continuare, au evoluat mult 
mai bine decit ta jocurile pre
cedente. Echipa Austriei a fost 
an adversar Incomod. Sistemul 
s*u de Joe bazat pe apărare, cu 
contraatacuri deosebit de peri
culoase mi-a dat multe griji. 
Sper desigur că tn partea a doua 
a campionatului jocul eehioel 
braziliene să se amelioreze, sint 
optimist și cred că Brazilia va 
eiștiga titlul de campioană mon
dială".
Helmut Sennekowitsch a de

clarat laconic : „Brazilienii au 
meritat victoria deoarece au ju
cat mai bine ca noi în acest 
meci".

M. CALDERON (Peru) : „Am 
făcut ceea ce era necesar pen
tru a termina tn fruntea grupei. 
Vom munci, ta continuare, cu 
modestie pentru a merge cit mal 
departe posibil. Echipa mea nu 
este atit de «bătrină* pe cit s-a 
spus. O medie de virstă de 27 de 
ani este excelentă pentru per
formanță. Cele opt calificate ta 
grupele semifinale au șansele lor 
la titlu, incepind cu Peru*.

TELEX
ATLETISM • La Los Angeles 

S-a încheiat cea de a 91-a ediție 
a campionatelor S.U.A. In ul
tima zi, Jodi Anderson a stabilit 
un nou record național ta proba 
feminină de săritură ta lungime
— 6,90 m (a treia performanți 
mondială din toate timpurile). 
In alte probe, la masculin : 400 ru
— Parks 45,15 ; 800 m — Robin
son 1:4S,5T (cea mal bună per
formanță a sezonului) j 5 ooo m
— Liquori 13:40,17 ; triplusolt — 
Butts 16,90 m ; suliță — Schmid* 
84,36 m ; feminin : 800 m — Cald
well 2:01,99 ; 3 000 m — Merriii 
8:50,39; 200 m — Ashford 22.66.

FOTBAL • Campionatul Por
tugaliei a fost ciștigat de echipa 
F.C. Porto, care a totalizat St 
puncte (golaveraj 81—21) în 30 
de meciuri disputate. Pe locurile 
următoare : Benfica Lisabona — 
51 p (56—11) șl Sporting — 42 p.

ȘAH • Maestrul român Mircea 
Pavlov, care participă în aceste 
zile la turneul internațional de 
ta Blagoevgrad, a dat un simul
tan la 20 de mese, cîștigtad 14 
partide și remizînd celelalte 4. 
tn fruntea turneului se află 
maestrul bulgar Atanasov cu 
7l/i puncte, urmat de Mircea 
Pavlov — 7 p (1), Orev șl Vacev 
(Bulgaria) — 6 p, Liangov (Bul
garia) — 5‘/s p, Rigo (Ungaria)
— 5 p (1)

VOLEI • Turneul masculin de 
la Sofia a fost ciștigat de for
mația Bulgariei, care a Întrecut 
ta finală cu 3—0 echipa R.S.F.S. 
Ruse. Echipa seoundă a Româ
niei a învins în ultima zi cu 
8—1 (6, 8, —16, 8) Polonia B. • 
în ultimul meci susținut ta Ja
ponia. echipa feminină a U.R.S.S. 
a evoluat la Tokio în compania 
selecționatei nipone, pe care a 
învins-o ou 3—o (9, 13, 7). Din 
cele patru jocuri susținute, echipa 

sovietică a ciștigat două.
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