
VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUSESCU 
Șl A TOVARĂȘEI 

ELENA CEAUȘESCU 
ÎN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

Șl IRLANDEI DE NORD
Miercuri dimineața, Ia Dow

ning Street 10, reședința tra
dițională a premierilor britanici, 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
s-a întilnit cu primul ministru 
al Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord, James 
Callaghan, cu care a purtat 
convorbiri.

Au fost examinate probleme 
importante privind stadiul și 
perspectivele relațiilor româno- 
britanice, aprcciindu-se evolu
ția favorabilă a raporturilor 
dintre cele două țări, a fost ex
primată dorința comună de a 
extinde și aprofunda conlucra
rea dintre România și Anglia 
in domeniile politic, economie, 
tehnico-științific și cultural.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate, 
de prietenie.

★
La încheierea primei părți a 

convorbirilor oficiale româno- 
britanice, primul ministru Ja
mes Callaghan a oferit, in nu
mele guvernului maiestății sale, 
un dejun în cinstea președin
telui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu.

In timpul dejunului, care a 
decurs intr-o ambianță de caldă 
cordialitate. premierul James 
Callaghan și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit alocuțiuni.

★
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri dimineața, la Palatul 
Buckingham, pe Edmund Dell, 
ministrul comerțului al Marii 
Britanii.

și Palatul St. James, 
celelalte 
britanice 
deplasat 

escortate

cială 
șeful statului român, 
personalități române și 
care l-au însoțit, s-au 
cu caleștile oficiale, 
de două detașamente ale cava
leriei regale. Ca și in ziua so
sirii, la trecerea cortegiului ofi
cial numeroși londonezi aplaudă, 
fac semne 
grafii.

prietenești, iau foto-

★
după-amiază, laMiercuri

Downing Street 10, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a continuat 
convorbirile cu primul ministru 
al Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei 
Callaghan.

Șeful statului 
mierul britanic 
zultatele convorbirilor purtate 
ca fiind de mare insemnătate 
pentru dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, stimă și înțelegere re
ciprocă.

de Nord, James

romăn și pre- 
au apreciat re-
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Se încheie cel deal 60-lea campionat de fotbal

AZI LA CRAIOVA, IN ULTIMA ETAPA,
ULTIMUL RĂSPUNS AL

Astăzi, cădere de cortină pes
te cea de a 60-a ediție a Divi
ziei A la fotbal. O cădere de 
cortină peste o piesă cu destule 
tablouri nu prea reușite. in 
care personajele au urcat și co- 
borit pe scara valorică, de la 
un._ gong la altul. Teoretic, 
programul ultimei etape nu mai 
poate aduce modificări esențiale 
în ordinea primelor cină cla
sate. Nici chiar pe la jumăta
tea clasamentului nu se între
văd mișcări Importante ; un loc 
In sus — unul 
că nici nu mai 
la finele unui 
listic cu multe aspecte critica
bile.

in jos, aproape 
contează acum, 
maraton fotba-

DIVIZIEI A

★
Miercuri dimineața, președin

tele Nicolae Ceaușescu s-a în
tilnit la Palatul Buckingham cu 
un grup de reprezentanți ai 
cercurilor economice și de afa
ceri din Marea Britanie, condul- 
cători ai unor mari companii și 
firme din sectoarele aeronauti
cii, electronicii, construcțiilor de 
mașini, siderurgiei, energiei, din 
alte domenii de virf ale econo
miei britanice, precum și ai 
unor instituții bancare.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a primit, in cursul dimineții de 
miercuri, la Palatul St. James, 
pe înalții comisari ai țărilor 
membre ale Commonwealth-ului 
și pe ambasadorii acreditați la 
Londra.

Ceremonia primirii a avut loc 
în Sala Tronului.

Numeroși ambasadori au ară
tat că le revine plăcuta misiune 
de a adresa președintelui Româ
niei un cordial salut din par
tea șefilor statelor respective, 
împreună cu cele mai bune 
urări de succes și prosperitate 
pentru poporul român. Președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cordial cu cei prezenți.

Pe traseul dintre Palatul 
Buckingham — reședința ofi-

★
In cadrul unor ceremonii spe

ciale, care au avut Ioc miercuri, 
la Institutul Regal de Chimie 
și la Politehnica Londrei Cen
trale. tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu 
i s-au conferit inalte titluri știin
țifice britanice, titlul de „Fel
low" al Institutului Regal de 
Chimie și titlul de Profesor Ho
noris Causa, in semn de profun
dă prețuire pentru meritele sale 
deosebite ca om de știință.

★
după-amiezii, to- 
Ceaușescu a vi- 
galerie

Neîndoielnic ci din progra
mul jocurilor de astăzi, intilni- 
rea de la Craiova, dintre Uni
versitatea și F.C. Constanța, 
reprezintă magnetul etapei, al 
campionatului. Acolo, echipa li
toralului se va afla intr-un dia
log la distanță cu Politehnica 
Iași in lupta pentru răminerea 
in prima divizie a țării. „Dacă 
la Oradea am scos un punct pu- 
nind pe F.C. Bihor in mare di
ficultate, nu este imposibil să 
prindem colacul de salvare la 
Craiova" — așa gindesc elevii 
antrenorului Gheorghe Ola. 
Echipa pregătită de Leonida 
Antohi. atit de lipsită de șanse 
In unele jocuri de acasă, cind 
a pierdut puncte prețioase, 
crede, la rindu-i, că „zarurile

n-au fost incă aruncate", spo
rind pină în ultima clipă.

Deci, toate privirile sint ațin
tite spre Bănie...

N-ar fi exclus ca in această 
etapă să fim și martorii unei 
spectaculoase curse de urmărire 
in clasamentul golgeterilor, în 
care dinamovistul Dudu Geor
gescu are un avans de cinci 
goluri asupra stelistului Iordă- 
nescu. Teoretic, este posibilă o 
răsturnare de situație, dacă ne 
gindim că Steaua are ca adver
sară pe stadionul din Ghencea 
o echipă ca F.C.M. 
mult intrată în rolul 
nară B.

Dar mai bine să 
se va intimpla la fața locului.

Reșița, de- 
de divizio-

vedem ce

CLASAMENT PROGRAMUL ETAPEI

In cursul 
varășa Elena 
zitat vestita 
„Tate" din Londra.

★
După încheierea 

rilor oficiale de la __ _
Street 10, președintele Nicolae 
Ceaușescu a participat, în cursul 
după-amiezii de miercuri, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la o recepție oferită 
in cinstea solilor poporului ro
mân, la Palatul Westminster, 
sediul Parlamentului, de către 
speakerul (președintele) Came
rei Comunelor, George Thomas.

Recepția s-a desfășurat în a- 
ceeași atmosferă de caldă cor
dialitate ce a caracterizat din 
primai moment vizita solilor 
României in Marea Britanie.

★
In cursul serii de miercuri, 

in cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, lordul primar al 
Districtului londonez (City of 
London). Peter Vanneck, cel mai 
inalt demnitar municipal din 
Regatul Unit, a oferit, împre
ună cu soția, un marc banchet 
la Guildhall (Palatul Breslelor).

de artă

convorbi- 
Downing

sosit vacanța mare

a elevilor!

La ora cind citiți aceste rînduri, mii fi 
mii de priviri cuminți sint ațintite spre 
tabla din spatele catedrei. Condeiul alb 
de cretă aleargă rapid pe liniile punctate 
cu roșu, face o piruetă, virgula scirțiie 
ascuțit și in liniștea clasei zgomotul se 
amplifică, pare o sonerie, dar n-a sunat ! 
Clopoțelele sint, insă, de mult pregătite,

1. STEAUA 33 16 7 18 71-49 3»
2. F.C. Argeș 33 17 5 11 55-4» 3»
X ..Poli * Tim 33 16 5 12 47-37 37
X Sportul stud. 33 17 2 14 47-42 36
X Dinei 33 15 5 13 49-3» 35
X U.T. Arad 33 13 8 12 48-54 34
7. C.S. Tiro. 33 13 8 12 28-31 34
0. Uni». Craiova 33 13 7 13 38-33 33
9. Jiul 33 14 5 14 52-48 33

10. F.C. Corvinul 33 11 11 11 43-42 33
11. SC. Bacău 33 13 7 13 46-54 33
12. F.C. Bihor 33 15 3 15 37-52 33
IX A.S.A. Tg. M. 33 13 6 14 47-38 32
14. F.C. C-ța 33 14 4 15 41-44 32
IX F.G Olimpia 33 14 4 15 40-46 32
16. Pol it. lași 33 11 8 14 38-37 30
17. F.C. Petrolul 33 11 7 15 40-45 29
18. F.C.M. Reșița 33 8 4 21 29-61 20

Sotu Mare : 
Craiova : 
Tg. Mureș :
Pitești : 
Timișoara : 
lași : 
Ploiești : 
București :

București

• Toate

- F. C. CORVINUL
- F.C. CONSTANȚA
- DINAMO
- U. T. ARAD
- JIUL
- F. C. BIHOR
- S. C. BACĂU
- F.C.M. REȘIȚA

F. C. OLIMPIA
UNIVERSITATEA
A.S.A.
F. C ARGEȘ
POLITEHNICA 
POLITEHNICA 
F. C. PETROLUL 
STEAUA.

(stadionul Steaua)
SPORTUL STUDENȚESC - C. S. TiRGOVIȘTE 

(Stadionul Republicii) 
partidele încep la ora 17,30.

Sportul celor puternici incepe să ne producă satisfacții

IOAN BUTA, AUTORUL CELEI MAI VALOROASE 
PERFORMANTE INTERNAȚIONALE ROMÂNEȘTI LA HALTERE»

HAVIROV, 11 (prin telefon), 
în cea dc-a 4-a zi a „europe
nelor" de haltere a fost con
semnat ccl mai mare succes 
înregistrat de sportivii români 
la o competiție de nivel conti
nental. Autorul excelentului re
zultat este tinărul halterofil 
loan Buta, component al clu
bului bucureștean Steaua (an
trenor, Ștefan Achim). în limi
tele categoriei ușoare (67,5 kg), 
in compania celor mai valoroși 
și numeroși concurenți (18 par- 
ticipanți) Buta a reușit să cu
cerească un buchet de medalii.

»
cu rezultate cotate la valori' 
mondiale: 305 kg la total (me
dalie de argint). 135 kg. la 
„smuls" (medalie de argint) și 
170 kg. Ia „aruncat" (medalie 
de bronz). Dacă adăugăm la a- 
cest excepțional palmares fap
tul că la totalul celor două sti
luri Buta a întrecut cu 15 kg. 
actualul record național, stabi
lit de el in urmă cu trei luni 
la un concurs internațional la 
Moscova (290 kg), că a depășit 
cu 2,5 kg recordul țării la 
„smuls" (deținut de M. Paloș de 
3 ani) și că a egalat actualul

record de 170 kg la „aruncat", 
ne putem face o imagine des
tul de clară asupra apreciatei 
comportării a sportivului nos
tru la Havirov.

CURSURILE ȘCOLARE IAU SFIRȘIT
ORA DE SPORT"

iar după ultima oră de curs vor suna în
delung și puternic, anunțind mult aștep
tatul 
canța 
ciclul

Cei

eveniment ; vacanța de vară ! Va- 
cea mare pentru toți elevii din 
primar și gimnazial.
obișnuiți a purta bascheți ori te- 

niși vor distinge in glasul vesel al clopo
țelului și chemarea la „marea oră de

CONTINUA IOAN BUT A
sport*, care începe de astăzi fi se va ter
mina in toamnă. Adunarea pentru lunga 
și plăcuta „oră de sport a vacanței” se 
va face pe grupe si ateliere de

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

.Serbarea sportului școlar", în decorul minunat al Stadionului municipal din Brașov. (Reportajul in pag. 2—3).
Foto : Victor SECAREANU-Brașov

Iată și fișa de concurs a lui 
1. Buta : la „smuls" el a ridi
cat impecabil 125, 130 și 135

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

în Marele Premiu FILT

VIRGINIA RIIIICI
PRINTRE FRUNTAȘE

în urma victoriei obținute la 
recentul turneu internațional 
de tenis de la Roland Garros, 
jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a trecut pe locul 3 în 
clasamentul general al Marelui 
Premiu FILT (feminin), totali- 
zind 170 puncte. Ea este urmată 
de Regina Marsikova (Ceho
slovacia) — 1S0 p, Mima Jau- 
sovec (Iugoslavia) — 125 p și 
Chris Evert (S.U.A.) — 120 p. 
Pe primele două locuri se află 
tenismanele australience Evonne 
Goolagong-Cawley — 320 p și 
Kerry Reid — 270 p.



Serbarea școlarâ de la Brașov Cn o luna Înaintea .europenelor la tenis de masa

UN EXAMEN ABSOLVIT CU SUCCES 
DE ELEVII Șl PROFESORII LOR

' In preajma vacanței de vară, 
<3upă o veche și frumoasă tra
diție locală, școlile generale și 
liceele din Brașov au prezentat 
pe Stadionul municipal o im
presionantă Serbare a sportului 
școlar, aproape un examen co
lectiv — al elevilor și profeso- 
Tilor lor — la materia care se 
exprimă cel mai bine în aer 
liber : educația fizică. Au fost 
prezenți In tribună tovarășii 
Gheorghe Matei, secretar al Co
mitetului județean Brașov al 
P.CR., președintele C.J.E.F.S. 
Brașov, și loan Drăghici, prim- 
■ecretar al Comitetului munici
pal Brașov al P.C.R., primarul 
orașului. Sub soarele capricios al 
kiceputului de iunie, in decorul 
plin de verdeață pe care-1 oferă 
intrarea în Tara Bîrsel, peste 
14.000 de școlari brașoveni eu 
Inundat arena eu exuberanța 
vtrstei, dar șl cu mobilitatea 
exersată in orele de sport, ce- 
lebrînd bucuria de a trăi, cin- 
ttad — prin modul lor fizic de 
expresie — un imn muncii șl 
Învățăturii, dar mal ales dra
gostei de patrie.

Publicul a aclamat eu căldură 
colorata defilare a participanți- 
tor (peste 3000 de copil șl ju
niori din rețeaua sportului șco
lar șl din marile cluburi și aso
ciații sportive brașovene).

Timp de aproape două ore 
e-au Înlănțuit — cu abilitate 
regizorală — demonstrațiile de 
gimnastică de ansamblu, în va
riate forme, cu mereu schim
bate mijloace ajutătoare, pentru 
a da mai mult relief exerciții- 
lor. Fanfara a imprimat vioiciu
ne „reprizelor”, Iar un text 
inspirat (autor : prof. Virgil 
Ludu) a însoțit privirile admi
rative al spectatorilor. Peste 
faitreg stadionul, de-a lungul în
tregii manifestații, au străjuit 
de la tribuna secundă — cu pu
tere de simbol — inscripțiile 
din trupuri tinere, viguroase :

CEAUSESCU, numele atît de 
drag tineretului, întregii națiuni 
și DACIADA — numele marii 
competiții sportive naționale, 
creată din inițiativa secretarului 
general al partidului, președin
tele țării.

Bogatul program al serbării a 
mal cuprins : exerciții cu fa
nioane roșii (Șc. gen. 5). repriza 
„Abecedarul” (Șc. gen. 12. 14 și 
15), exerciții eu globuri și alte 
obiecte (Șc. gen. 11), ansamblul 
de gimnastică al Șc. gen. 10 
și 22, repriza cu steaguri și 
mingi (Șc. gen. 7), exerciții li
bere cu mingi (liceele Șaguna 
șl Honterus), splendide exerciții 
eu cercuri albe (Șc. gen. 8. 18 
șl 19) și cu corzi înflorate (Șc. 
gen. 1, 2 și 8). Minunate ta
blouri vil ofereau tinerele tru
puri exersate ta sport, ta un
duirea lor eind lină, etad tale.

La Brașov ara văzut o parte 
reprezentativă a marii fanfilii 
sportive locale — alcătuită din 
români, maghiari, germani — 
a unui tineret care poate aspira 
la cele mai înalte succese, nu 
numai pe stadioane, d și în 
oricare domentu de activitate. 
Cit de grăitor a fost ta acest 
sens originalul tablou „Pitago- 
ra” (după ideea unui dascăl de 
matematici, prof. Traian Căciu
lă), ta care 1600 de școlari, în
chipuind figuri geometrice pe 
gazon, au demonstrat o nouă 
formulă : «talent1 + muncă1 — 
performanță1», după cum ne În
vață realizatorii marilor recor
duri.

Corpul profesorilor de educa
ție fizică din Brașov merită 
toate felicitările pentru reușita 
demonstrației, care a dovedit și 
aptitudinile lor în mobilizarea 
școlarilor, ta pregătirea lor, în 
crearea programelor, ta ordona
rea șl disciplinarea unor an
sambluri, treabă nu tocmai 
ușoară.

Victor BĂNCfULESCU

-3

La 2 iulie debutează ,,

SE CAUTA CEA MAI
Calendarul federației de box 

prevede pentru această vară o 
nouă competiție largă, menită să 
faciliteze depistarea și selecționa
rea dementelor de perspectivă, 
ea precădere la categoriile mari 
de greutate, verificarea șl pregă
tirea juniorilor ta vederea alcă
tuirii lotului național pentru vi
itoarele mari întreceri internațio
nale. Competiția are șl un pro
nunțat caracter stimulator, totru- 
eft va desemna cea mat bună 
echipă județeană de juniori.

Competiția, aflată la prima sa 
ediție, se intitulează „Cupa TJL 
Box" șl este rezervată selecționa
telor județene cuprinztad boxeri

CAMPIONATUL JUNIORILOR A PUS 
PREA MULTE SEMNE' DE ÎNTREBARE

Campionatele republicane in
dividuale ale juniorilor au reu
nit la Arad tot ce are mai bun 
tenisul de masă la acest eșalon 
și foarte mulți alți tineri și 
copii din aproape toate jude
țele țării. Au lipsit, tocmai cînd 
trebuiau verificate ta vederea 
campionatelor europene. Olga 
Nemeș si Lorena Mihai. Antre
norul Alexandru Verzar a a- 
nunțat că ,,Tița“ a fost răcită, 
iar Emil Băcioiu — că Lorena 
are mina dreaptă ta ghips. Nu 
i-a crezut mai nimeni, bănu- 
indu-i că le „păstrează” pentru 
apropiatul campionat al copi
ilor...

Pe locurile lăsate libere ta 
clasament de Iosif Bohm și 
Paai Denes, azi seniori, au ur
cat Dănuț Badea și Dorel O- 
nețiu. S-au mai afirmat. ta 
contextul situației de la Arad, 
Ovidiu Mesaros. Aurel Stoia- 
nov, Fernando Godini. Mihai 
Craioveanu, Pîrvu și tocă vreo 
dot La fete au ieșit In eviden
ță Ana Ciobancan. Maria Ha
tes, Ana Sabău. Geana Szekely 
și Luminița Bălescu. Dacă la 
simplu clasamentul de anul tre
cut n-a suferit modificări nota
bile. la dublu s-au produs sur
prize de proporții, despre care 
am scris la timpul cuvenit. La 
Arad, meciurile băieților au 
fost cele care au atras atenția, 
de unde plnă acum fetele erau 
cele care impuneau. Dar o re
trospectivă a acestui campionat 
trebuie să țină seama în pri
mul rînd de campionatele euro
pene ale juniorilor, care vor 
avea loc peste o lună. O anche- 
tă-fulger printre antrenorii 
prezenți a dus la concluzia că 
nivelul calitativ al acestei edi
ții a fost ceva mai slab decît 
al celei de anul trecut. Doar 
doi-trei specialiști au văzut 
altfel, considerînd că valorile 
s-au apropiat.

F. R Box“

BUNA ECHIPA JUDEȚEANĂ DE JUNIORI
născuti ta anii 1*60, 1*61 si 1*62. 
Echipele — formate din eîte 12 
boxeri, potrivit numărului de ca
tegorii pentru juniori — vor par
ticipa la meciuri tur-retur, după 
sistem eliminatoriu.

Potrivit tragerilor la sorti, ta 
prima etapă se vor tatOnl (turul 
la 2 Iulie și returul la > iulie): 
București — Tulcea, Dîmbovița — 
Mureș, Hunedoara — Argeș, Si
biu — Bihor, Vrancea + Buzău
— Galați, Brăila — mov. Olt — 
Bistrița Năsiud, Iași —Mehedinți, 
Timiș — Alba, Cluj — Brașov, 
Prahova — Caraș Severin. Neamț
— Satu Mare, Sălaj — Dolj (pri
mele numite fiind organizatoare

ta tur). ta etapa a doua (16—23 
iulie) : Constanța — Arad șl Te
leorman
Tulcea. Etapa 
la 36 iulie șl 
neul final de 
septembrie, la

Secțiile de box din toate jude
țele manifestă un justificat inte
res pentru această competiție ca
re le permite să-și verifice „la 
cel mal înalt nivel" ttnâra pro
ducție puglllstică șl să acopere 
corespunzător calendarul celor 
mal valoroși juniori ta perioada 
vacanței de vară.

Înving. București — 
a treia se dispută 
6 august, iar tur- 
4 echipe la 21—24 
București.

Cert este că și fetele, prima 
speranță, ridică probleme ! Eva 
Ferenczi s-a prezentat mai bine, 
cu un joc sobru, angajat, cu lovi
turi eficace. Maria Păun e ta e- 
vident regres, confirmind forma 
mediocră din ultima vreme. 
Crinela Sava, eu unele rezulta
te bune, favorizate și acestea 
de situația generală, pare tot 
mai handicapată de aspectul 
somatic. Gabriela Kadar joacă 
in forță, dar rigid, cu un ori
zont tacă limitat. Junioarele 
remarcate ta prima parte a ar
ticolului s-au evidențiat și ea 
urmare a unei creșteri datorate 
pregătirii, dar au fost favoriza
te mai ales de jocul mai slab 
al sportivelor socotite fruntașe. 
Dintre băieți, Zsolt Bohm se 
menține detașat de rest, gra
ție jocului său variat, energic, 
cu servicii care II situează clar 
înaintea celorlalți. Despre „o- 
mul nr. 2”, Si mi on Crișan, se 
spune că folosește un joc cu 
mișcări prea largi, cu lovituri 
previzibile, iar criticii acestui 
punct de vedere au sfirșit prin 
a-1 înlocui ta ultimul moment 
din cuplul de mixt. Alături de 
Crinela Sava, el a cîștigat tit
lul probei, ea urmare a jocului 
lntlmplării : după ce a eliminat 
pe Ferenczi — Z. Bohm. dublul 
Ionescu — Pătru a evoluat sub 
orice critică ta finală I Ce să 
mai crezi ?

Deficienta generală a băieți
lor este... fuga de masă, după 
cum deficienta tuturor — fete 
și băieți — este evidenta lipsă 
de pregătire fizică, concretizată 
in slaba forță a picioarelor.

Așadar, cu o lună înaintea 
„europenelor”, semne de între
bare dintre cele mai serioase.

Mircea COSTEA

A

în cadrul

CHIAR AȘA, CU TOJII LA S

u —

Se poate spune. Ori teama 
de a greși, eâ probele de ae- 
mlfond și fond reprezintă aa- 
tăzi, in atletismul românesc, 
punctul de rezistentă. Emu
lația Începută in primii ani 
ai acestui deceniu s-a mate

rializat In creșterea viguroa
să a performantelor, in adu
cerea recordurilor naționale 
aproape de valoarea celor 
mai bune rezultate interna
ționale — unele dintre ele 
așezîndu-se. chiar, in fruntea 
Hstelor mondiale —, in titluri 
șl medalii la martie compe
tiții, victorii în nu
meroase mitinguri r.nft'fU'Jt'f’ fi 
europene. Ileana Si- <«■ i»»1 * ■* * 
lai, Natalia Mără- 
șescu, Mariana Suman, Mari- transfer
dea Puică, Fița Lovin, Iile Tio- apeciabs
roiu, Gheorghe Ghlpu, plnă lăoe. so
mal ieri Gheorghe Cefan, pen- vârât,
tru a-1 numi pe cel mal repre- ale Jun
zentatlvi, slnt, sau au foot, rt-stă n
valori autentice ale atletls- gări, se
mului nostru, vedete tocon- țwr un
testabdle ale semifandulul șl diurn, 1

fondului continental ; prezența “ »•«
lor se tace simțită la ecm- Pe de
petițiile de anvergură, este tfrnpli
dorită, cerută la sările de “
reuniuni obișnuite ale unui zeci de
sezon. Ritmul impus de cam- gemuri
pioni l-a molipsit șl pe ti- prăjina,
nerii atlețl, fenomenul eăpă- *’“■ **“
ttad un caracter general. Pa- Dlnțr-
ralel cu creșterea valorică a «pârul,
performerilor noștri a sporit, *“’■ .
tmphclt, prestigiul tehnlcie- ie ma*
nilor semifondulul șl fondu- eoiespu
kd nostru, rezultatele atlețl- eare, z
lor reprezentînd, desigur, șl 'ro*
rodul oompetențel șl pasiunii ansamb:vw tru. ct

, toți InAtletismul nu are Insă nu- fond șl
mal probe de semlfond și mea 7
fond, nici măcar numai pro- înălțimi
be de alergări. Iar dacă acest 
grup de probe a progresat

MECI INTERNAȚIONAL D
Ieri, în meci internațional a- 

mical de rugby, C.F.R. „16 Fe- 
bruarie“ Cluj-Napoca — Loko
motiv Leipzig 14—7 (4—7).

în următorul joc al turneului

„DACIADEI44,

in țara i 
R. D. Gern 
la Bucureșt 
tiva, campit

M

la lupte libere

ÎNTRECERI viu DISPUTATE IN ZIUAy
TG. MUREȘ, 14 (prin telefon). 

In Sala sporturilor din localitate 
au continuat Întrecerile campio
natului național de lupte libere 
— prima ediție a acestei compe
tiții ce se desfășoară sub egida 
„Daciadei". Odată cu încheierea 
primelor 2—3 tururi, ta cursul 
cărora au fost eliminați con cu- 
rențl cu o pregătire tehnică mal 
slabă, partidele 
mai disputate, 
valoric este ta 
re. Alături de 
erați, In lupta . 
locuri stat angajați șl o 
tineri talentat!, care sc ___
dese adversari redutabili. In Jin
dul acestora se situează V. 
șan (Rapid). A. Vlăsceanu (Stea
ua) — la cat. 4» kg. St. Goraș

au devenit 
iar nivelul 

evidentă 
sportivi 
pentru

tot 
lor 

crește- 
consa- 

primele 
serie de 

dove-
VI-

A SOSIT VACANȚA MARE A ELEVILOR!

(Constanța), D. Ignat (Brașov) 
— cat. 52 kg, V. Cioacă (Brăi
la), A. Șuteu (Steaua), G. Hon- 
taș (Tîrgoviște) — 57 kg. L 
■litru (Rapid), “ “ "
can) —
(Steaua) .. _ __ __
dore (Brașov) — cat. 82 kg etc. 
Cei prezenți la Întreceri au fost 
martorii unor meciuri extrem de 
disputate, spectaculoase, presă
rate cu multe procedee tehnice 
de mare dificultate. S-au detașat 
partidele : St. Lotreanu (Con
stanța) — L Dumitru (Rapid), 
A. Vlăsceanu (Steaua) — O. 
FehSr (Satu Mare), Gh. Rașo- 
van (Reșița) — V. Vișan (Rapid), 
St. Croraș (Constanța), — N. 
Ivașcu (Brașov), D. Ignat (Bra
șov) — C. Mîndilă (Petrlla). V. 
Țlgănaș (Iași) — A. Kemeneș 
(Steaua), A. Janko (Brașov) — 
E. Panaite (Steaua), în care pri
mii au obținut victoria. Și lista 
meciurilor urmărite cu viu ta-

Du- 
St. Radu (Vul- 

cat. 62 kg, T. Drăguș 
— cat. 68 kg, Gh. Fo-

teres, eare 
dată atentl» 
putea conti: 
cizie necon. 
umbrit bum 
petiției. Ia 
(lași) — 
arbitrii l-au 
tivul Ieșean 
7 secunde 1 
nai) ta cart 
o asemenea 
Uzase * 
versarul 
arbitrii 
ea), L 
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rea lwl 
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care oflclaz 
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pu 
săi

au

(Urmare din pag. 1)

$

lucru tn aer liber. Ca tn fiecare vacanță 
de vâri. frumosul și bogatul program 
destinat șoimilor patriei ți purtătorilor 
cravatelor roții eu tricolor va cuprinde 
zeci de tabere organizate la munte sau 
la mare, atrăgătoare festivaluri 
sportive, neuitate drumeții de 
ample întreceri desfășurate sub 
„Daciadei”.

în această vâri tM cuprinde,

cultural- 
tot felul, 
genericul

eu riffti-

bi 
la 

învățarea ta masă s înotului, la accesul 
necondiționat al elevilor pe toate bazele 
sportive din țară, la acțiunile sportive or
ganizate non-stop ta curțile tuturor uni
tăților școlare. La „marea oră de sport" 
s vacanței de vară — se știe — nu se 
prezintă nimeni eu... scutiri medicale. 
Lumea mici, entuziasta puțtime abia 
așteaptă să alerge, si sară, fie ți lnir-un 
picior, si se intreaci adică cu alți „pan
taloni scurti". spre a demonstra ceea ce

rantd. ți ceea ce a cuprins mai puțin 
ultimele vacanțe de vară. Ne gindim

pot. „Demonstrațiile", tnsă, vor trebui or
ganizate, și nu o dată, și nu prinse ața, 
faitr-un plan „general" al forului cu a- 
trib uț ti ta sport, ci realizate, urmărite 
îndeaproape, cu sprijinul unui larg ți 
competent colectiv alcătuit din specialiști, 
profesori, părinți.

Așadar, din nou in vacanță, din nou in 
fața atttor bucurii, a atitor manifestări 
cultural-sportive, acțiuni care reflectă 
grija deosebită pe care partidul, tntreaga 
societate, o poartă tinerei generații, dez
voltării sale armonioase

!
$

8

• TINERELE HANDBA
LISTE de la C.S.Ș. Vaslui 
(antrenor V. Ungureanu) au 
obținut un frumos succes 
în turneul internațional de 
la Piotrcow (Polonia), unde 
au ocupat primul loc, fără 
nici o înfrîngere in cele dud 
jocuri. Elevele Maria Imbriscă 
și Lucia Stegaru au primit 
premiul pentru cea mai teh
nică jucătoare și, respectiv, 
cea mai bună portăriță. • 
PE STADIONUL Cetatea din 
Deva s-a disputat finala ce
lei de-a IX-a ediții a ^Me- 
morialului Tudor P ar as chi va “ 
la fotbal, competiție rezervată 
copiilor. în finală, echipa o- 
rașului Hunedoara a dispus 
de formația Vulcan eu >—l
• ZIL.ELE TRECUTE a avut 

loc pe stadionul municipal 
din Drobeta Tr. Severin un 
grandios spectacol cultural- 
sportiv sub genericul „Dada- 
del“. Miile de spectatori din 
orașul dunărean au aplaudat 
frumosul program prezentat 
de formația de muzică ușoa
ră Savoy din București, de 
ansamblurile populare Danu- 
bius și Izvorașul, precum șl 
pe cei peste 1500 de copil, 
elevi și tineri care au prezen-

probele respective, 
cei remarcați s-au 

Niculina Calea șl 
Viciu (Fundulea),

Printre 
numărat 
Nicolae 
Maria Marin șl Romeo Mo- 
canu (Brănești). • LA BAZA 
DE AGREMENT dnciș de 
Ungă Hunedoara i-a dat In 
folosință o frumoasă arenă 
de popice cu patru piste. O 
bună parte din lucrări s-au 
efectuat prin munca patrio
tică a numeroși amatori ai 
acestui sport. • ORAȘUL TG. 
SECUIESC a găzduit, într-o 
excelentă organizare, un 
mare concurs interj udețean 
de aeromodele rezervat pio
nierilor și școlarilor, la eare 
au participat „constructori* 
din județele Bistrița-Năsăud, 
Bacău, Galați, Harghita și Co- 
vasna. O bună comportare 
au avut reprezentanții orașe
lor Galați și Gh. Gheorghiu- 
Dej (la faza a n-a), Tg. Se
cuiesc șl Salonta (la faza I). 
• CEI MAI.„ rapizi factori 
poștali din județul Bacău sfnt

Maria Matei (OL PTTR Ba
cău 6) și Ion Răchită (OL 
PTTR Bacău 8), calificați pen
tru etapa finală a competiției dotate cu „Marșul poștașilor".
• „CUPA ORAȘELOR- la ca
notaj academic, ediția a m-a, 
desfășurată La Tg. Mureș pe 
pista de 1 500 m de pe noua 
altoie a Mureșului, a revenit 
canotorilor de la C.S.Ș. Arad 
eu 105 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Liceul Or
șova 103 p ?i U. T. Arad 
t3 p. • PESTE 150 DE TI
NERI LUPTĂTORI din zona 
orașului Rădăuți au participat 
la o întrecere dotată cu 
„Cupa 11 Iunie*. Cele mai 
multe locuri fruntașe au re
venit sportivilor din Rădăuți.
• LA PITEȘTI s-a disputat 
„Cupa mecanizatorului* La 
trîntă. șah, tenis de masă și 
popice. Din cei peste 150 de 
eoncurenți, foarte bine s-au 
comportat cei de la S.M.A. 
Curtea de Argeș.

LA :RELATAM DE
Ftorea, L Jura, Gh. Manafu, 
C. PompUlu, M. Dumltru- 
SHvna, L Vlad, Gh. BriotA, 
L ianeu, L Păuș, L Mtndres- 
ro si L rețeanu.

săi

FINALA CAMPIONATULUI''
Turneul final al campionatului 

de popice are loc. tnceptad de 
astăzi, pe pistele de bitum ale 
sălii de bowling din stațiunea 
Neptun (Mangalia Nord). Pen
tru această confruntare s-au ca
lificat cele mal bune formații, 
ta frunte eu Laromet București 
(f) si Aurul Baia Mare (m) — 
actualele campioane. Printre fi
naliste se află și cunoscutele 
sexteturi feminine Voința Tg. 
Mureș — dștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni" ediția 
U7â, Voința București — din

ÎN CAMPIONATUL FEMININ

DE BASCHET
Ieri, 

etapei 
diară) 
de baschet feminin au fost în
registrate următoarele rezultate : 
Progresul București — LELFJ5.- 
Lic. 2 66—37 (31—26) ;
Rapid București — Voința Bra
șov 65—51 (34—29) :
Crișul Oradea — Mobila Satu 
Mare 84—78 (38—42).
Universitatea Timișoara — Olim
pia București 88—83 (43—40) ;
WU“ Cluj-Napoca — Politehnica 
București 81—70 (36—37) ;

Partidele retur au loc astăzi, 
în Capitală, ele se desfășoară 
în sala Floreasca : Rapid — Vo
ința Brașov (ora 10), Progresul — 
LE.F„S.-Lic. 2 (ora 11J0).
• Tot ieri, în sala Floreasca, în 

meci amical : Steaua — Selecțio
nata armatei Italiene 13—M 
(36—49).
• La

nire de 
ria 70—78 (26—45),

ta primele meciuri 
a 18-a (restanță, interme- 
a campionatului național

care fae p 
ale echipei 
dallatâ cu 
frunte eu 
bărbați se 
Constructorii 
pe locul doi 
acest an al 
rești eare s 
le, camploar 
feri (Grigo: 
dru Tudor), 
finală Volnț 
Reșița, Petz 
ria Bucureșt 
Mureș șl 
(m).
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ria Nord, i 
la bârbațL 
tine sCnie

Oradea, ta a treia taffl- 
Juniori România — Unga-
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PE PISTELE 
DE ATLETISM
• Vineri și simbătă se va des- 

fâșura la Tbilisi tradiționalul 
concurs dotat cu premiul daru
lui ..Pravda". Atletismul nostru 
va fi reprezentat de Natalia Mâ- 
rășescu, Maricica Puică. Maria
na Suman, Carol Corbu sl Adri
an Ghloroaie.
• La Constanța s-a desfășurat

tntîlnlrea dintre echipele Farul 
*1 Dinămo Odesa. Gazdele — fără 
Hie Floroiu, Paul Copu al Ma
ria Samungi — au fost Între
cute cu 82—102. Clteva rezultate: 
IM m : Horia Toboc 10.8; 200 m: 
Toboc 22,1; 400 mg : Gheorghe 
Avram 52,8; 110 mg : Valeriu
Teașcă 14,0; lungime : K. Ueov- 
ski (Odesa) 7,48 m; feminin ; 
Înălțime : Irina Dejnega (Odesa) 
1,73 m; greutate : Florența Tăcu 
15,04 m; disc : Tăcu 57,00 m. (G. 
Tamaș-coresp.).
• Particlpind alături de me 

Floroiu la cursa de 5 000 m din 
cadrul concursului de la Buda
pesta, Gybrgy Marko a stabilit 
nn nou record românesc de ju
niori cu performanta de 14:15,53. 
Vechiul record era de 14:18,8 si 
aparținea, din vara trecută. Iul 
Viorel Cojan. Marko este pregă
tit de antrenorul Atlla Kallt, la 
Tg. Secuiesc sl va fi junior ai 
anul viitor 1
• La slirșitul săptămlnU vi

itoare. la Augsburg va avea loc 
tnttlnirea dintre reprezentativele 
feminine ale R.F. Germania ta 
României.
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TURNEUL DE BARAJ 
PENTRU DIVIZIA A 

LA HANDBAL FEMININ 
în sala Floreasca din Capitală 

au continuat. Ieri, Întrecerile 
„Turneului de 4“ pentru ocupa
rea unui loc In Divizia A la 
handbal feminin.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL HUNE
DOARA 18—15 (8—11). Evolulnd
la un nivel mal scăzut dedt ta 
meciul de marți, handbalistele 
hunedorence — In pofida faptului 
că s-au menținut la conducerea 
jocului multe minute, atlt ta 
prima, cit și In a doua parte a 
întflniril — au trebuit să pără
sească învinse terenul. Tlmlșo- 
rencele, care pînă In min. 42 au 
avut toarte puține momente de 
dominare, și-au găsit ritmul cu 
8 minute înainte de fluierul fi
nal, reușind ca de la 14—14 să 
puncteze irezistibil pînă la 18 
goluri, în timp ce adversarele 
lor au mai înscris doar o sin
gură dată. Au marcat : Plavosin 
4, Cojocărița 3, Palici 8. Cișmaș 
2, Veseliei 3, Mezel 1 șl Gavri
lov 1 — pentru Constructorul Ti
mișoara, respectiv Nldofsehl 8, 
Bărbuiescu 5, Trandafir 2. Petres
cu 1 și Mejan 1 — pentru Con
structorul Hunedoara. Au arbitrat 
bine D. Purică șl N. Danldeanu 
(Ploiești).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — RULMENTUL BRA
ȘOV 12—12 (5—6). Cum s-a vă
zut tn teren, și cum o arată st 
rezultatul final, ambele echipe 
au preferat ca nici una dintre 
de să nu se distanțeze in așa fel 
incit să nu poată fi ajunsă, re
zultatul de egalitate părtnd că 
a satisfăcut ambele tabere. Evo
lulnd In fața unei divizionare A. 
prudența brașovencelor — care 
activează in Divizia B — a fost 
intrucitva justificată. Au marcat: 
Damian 5, Peța 1, Traduc 3, 
Pasc 1 si Perșa 1 — pentru Uni
versitatea, respectiv Radu 4, 
Pătruț 3. Jerzicska 3 șl Janesch 
2 — pentru Rulmentul. Au con
dus bine V. Sidea sl P. Cîrtl- 
geanu. Azi, de la ora 14. vor 
avea loc meciurile Constructorul 
Timișoara — Universitatea CluJ- 
Napoca și Constructorul Hune
doara — Rulmentul Brasov.

Ion GAVR1LESCU
L „U- Cluj-Napoca 2 1 1 8 28-25 3
2. Rulmentul Brașov 2 118 25-23 3
3. Constr. Timișoara 2 18 1 39-28 2 
A Constr. Hunedoara 2 8 8 2 28-34 8

a Tg. Ma
rta — X- 
- OUaapia, 
L
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BOTEV PRAVAJ -
VIITORUL SCORNICEȘT1

2—4
In cadrul relațiilor de priete

nie care leagă localitățile Pravăț 
(Bulgaria) ta Scornlceștt, «Dete 
trecute a avut loc la Pravăț me
ciul dintre echipa locală Botev ta 
Viitorul Scorniceștl, liderul se
riei a 8-a a Dtvtzlri C. Fotbaliștii 
noștri au rfștlgat partida eu 4—2, 
prin golurile marcate de G. Ma
nea m, p- Petre și Pană.

„CUPA DUNĂRII" LA TENIS
„Cupa Dunării" ta tesils, com

petiție rezervată senioarelor, a-a 
Încheiat la Galați eu victoria, în 
proba de simplu, a Bodlcăi 
Gheorghe (Spartacue Brăila) 
care, in finală, a Intrecut-o eu
7— 4, 8—2 pe Simona NunweUler 
(Progresul București). La du
blu au cifjtigat gâlățenceăe Sanda 
Proca șl Reia Angheleseu, de ta 
clubul „Dunărea". 2n față pe
rechii Rodlca Gheorghe—Mariana 
Hadgiu (Spartacus), care a a- 
bandonat din cauza accidentării 
primei. <T. SiRlOPOL-corespJ.
----------------------------------------------

CIDS DE INIȚIERE LA ÎNOT
Asociația sportivă a KceuM 

wD. Bolintineanu" djn Capitală 
organizează cursuri de inițiere ta 
toot, cu durata de două săptă- 
mîni, pentru copii intre 4 șt 14 
ani. Cursurile tricep xi datele de 
1S tone, 3—17 și 21 Iulie. M și 
30 august, 12 septembrie. înscrie
rile se fac zilnic, Intre orele
8— 12 și 15—18 la bazinul liceului 
JJ. Bolintineanu".

ECULCE“,
0 basehe- 

Capttală, 
arte Jon

• das*

CLASĂ SPECIALA DE BASCHET
specială, a IX-a, pentru acest 
joc sportiv. înscrierile se pri
mesc, Intre 16 și 2fl Iunie. la se
cretariatul școlii.

LOTO - PRONOSPORT «FORMEAZĂ

Ieâ : • se efectuează 1 
— în continuare * se

I
1

BULETINUL DE ȘTIRI

Se caută fotbaliști!

1000 DL SPLRANIL“ IN FAȚA EXAMENULUI
| AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A"

PENTRU ULTIAAA ETAPA
F.C. OLIMPIA SATU

are indisponibilități.
I
I
I
I
I

• POLITEHNICA IAȘI șl-a con
tinuat antrenamentele si a sus
ținut un „joc-școală* cu forma
ția de juniori; F.C. BIHOR, du
pă • escală de o noapte în Ca
pitală. și-a continuat drumul, tot 
pe calea aerului, în orașul mol
dovean. Nu au făcut deplasarea FUdan șl Georgescu, ultimul, 
dealtfel, indisponibil aproape 
tregul sezon.
• A.S.A. a susținut marți 

antrenament fizico-tactic,

I
I med...

I
I
I
I
I

____ . ta 
care au participat toți jucătorii. 
Formația probabilă pentru Jocul 
eu Dinamo este aceeași din par
tida de la Hunedoara. DINAMO. 
Eete incertă folosirea Iul Dinu— 
încă nerestabilit — șl certă neu- 
ttUzarea lui A. Moldovan, rare 
axe entorsă la gleznă.
• STEAUA privește cu atenție 

ultimul „obstacol" In drumul 
spre titlu, pregătirile desfășurln- 
du-se în consecință. Tot lotul este 
apt de joc ; F.C.M. REȘIȚA, ao- 
sttă ieri In Capitală, anunță • 
probabilă indisponibilitate: Atodl- reeei.

•SPORTUL STUDENȚESC a 
efectuat marți șl miercuri antre
namente obișnuite, fără cei trri 
vechi accidentați : M. Sandu, 
Manea șl Groeu. in deschidere* 
partidei de pe „Republici!" stat 
programate. In ordine, o intflnlxe 
de dd-boys si meciul din Divizia 
națională de juniori ; CLS. TEB- 
GOVIȘTE nu are probleme In al
cătuirea formației. TlrgovlștenH 
au sosit aseară în Capitală.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Am văzut destui jucători ea
se, după ce au hiftat la 8 metr: 
de poartă, se uitau la teren 
să găsească.- tm motiv. Alții, 
după ee trag anapoda dta 
poziții excelente, lșl aranjea
ză, chipurile, bocancul, de 
parcă acesta ar fl de vină că 
nu au lovit balonul cum tre
buia. Moduri ciudate de a nu 
recunoaște adevărul. Cum 
s-ar spune, ,e« slnt bun, bo
cancul e de vină 1". Așa se 
Intimplă și dnd se analizează 
anele evoluții slabe ale echi
pei.

Am tnttlnit un asemenea 
mod de a privi lucrurile la 
Oradea. Două recente rezul
tate au nemulțumit profund : 1—7 cu Corvinul și S—fl. pe 
teren propriu, cu F. C. Con
stanța. Ce au spus jucătorii 
după acel neonorant scor de 
la Hunedoara I S-a Încercat 
• analiză a eșecului, a com
portării. dar nu prea s-a a- 
juns la ce s-a dorit. ^fu

I
I AM DESCOPERIT CEEA CE ERA DESCOPERIT DE MUU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ta evidență două aspecte deose
bit de semnificative In actuala 
eoojunctură a eforturilor rare se 
fac pentru o reală redresare a 
fotbalului nostru. Despre ee a- 
nume este vorba 7 fu primul 
tind, trialul la rare na partici
pat, teoretic cel puțin, majorita
tea celor mal buni jucători ai 
eșalonuiui secund (chiar ta in 
aboența jucătorilor de la Glo
ria Buzău. Chimia Rm. VUcea 
ta F.C. Bala Mare) ne-a de
monstrat, judecind prin prisma 
evoluției lor, eă nivelul valoric 
al Diviziei B nu este ta aaăsurâ 
Bă ne mulțumească, ta general 
ta ni ci să ne Inspire prea multe 
speranțe pentru viitorul apro
piat. De fapt, cu prilejul verifi
cării de marți, jucătorii au ară
tat că știu prea puțin fotbal, 
dacă avem In vedere nivelul aeă- 
sut al tehnicii lor de joc. Aces
ta este adevărul sl el nu poate 
aă ne mire atîta vreme cit tari 
la Divizia A lucrurile nu stau 
mai bine, după cum a dovedtt-o 
ta testarea fizico-tehnlcâ recent 
încheiată. In al doilea rtnd, tria
lul divizionarelor B ne-a arătat 
ee pot Jucătorii de vtrf al aces- 
tnl eșalon șl mal ales ctun pri
vesc ei o acțiune da selecție, 
în privința Iul „ce pot* este de 
prisos să mal spunem că Upsurl- 
ta în pregătire șl tn mentalitate 
i-au făcut pe cel mal multi să 
dispară, rlnd pe rtnd, din Joc. 
consecință a unor resurse fizi
ce insuficiente pentru a face 
față performanței. Referitor la

fizl-

I
1
I
I

tehnicienii care conduc 
In primul eșalon al fot- 
nostru. cum slnt FL Ha
lon Ionescu, T. Bone, 
Ionescu) au dat un prim 
In zilele de 25, 28 șt 27 
» 81 18 Iunie. Cite 25 de 
din fiecare județ sl din

București (născut:

Ampla acțiune de depistare a 
unor veritabile talente „1 ooo DE 
SPERANȚE™" a ajuns ta pra
gul etapei a doua. Au lost „răs
colite" județele. Antrenori cu 
experiența tn acest domeniu (că
rora U s-au alâturat sl dțiva 
dintre " ------ “
echipe 
balului 
laglan, 
Traian 
verdict 
mal, 8, 
juniori 
municipiul ______ _ _______
între anii 1960—1965) au primit 
avizul tavorabil pentru a k 
prezenta la... treapta a doua, 
îaza zonală a acțiunii.

Vineri si slmbăta. In opt ara
se capitale de județ va începe sâ 
cearnă o altă sită, mult mal 
deasă. Ștacheta pretențiilor va fi 
ridicată mult si nutrim speran
ța câ._ speranțele care vor reu*: 
să sară peste ea vor fl nume
roase gl de certă calitate.

Cele opt grupe zonale vor avea 
următoarea componență :

L BACAU. Botoșani, Suceava, 
Neamț, Iași (pe terenurile Com
plexului sportiv „33 August" 
din Bacău) ; 2. GALATI. Vaslui, 
Vrancea, Brăila, Tulcea (stadio
nul Dunărea Galați) ; 3. BUCU
REȘTI, Ilfov, Ialomița, Buzău. 
Constanța. Teleorman (stadioa
nele Voința șl Giulești) ; 4. AR
GEȘ, Prahova, Dîmbovița, 
(stadionul „1 Mal- Pitești); 
DOLJ, Vficea. Mehedinți.

Olt 
8.

______ GorJ 
(stadionul Tineretului din Craio
va) ; 8. TIMIȘ, Arad, Hunedoara, 
Bihor, Caraș Severin (stadioane
le U.M.T. șl .1 Mal- Timișoara);

SPUNEM LUCRURILOR PE NUME...
a venit răspunsul din partea 
celor mal mulți. Un răspuns 
formal.

A doua zi după meciul eu 
Constanța am avut prilejul 
«ă-1 întflnim pe toți Jucătorii 
la sediul clubului. Cu acest 
prilej am fost martori la cl
teva discuții. Unii n repro
șau lui Gherghell marile sale 
ratări. Am crezut că măcar 
atunci, în ceasul al doispre
zecelea, se vor recunoaște 
greșelile. Dar de unde ? Cu 
cuvinte urîte (fără să se je
neze de prezența unor oa
meni străini, a unei tovarășe 
din cadrul clubului), Gher- 
gheU invoca un fault tn faza 
de gol. Nici vorbă de așa 
ceva, o știau toți, așa că ar
gumentul lui a sttrait rîsul 
unora. La cîțiva metri, Flo- 
rescu, cu glas tare, născocea 
altă variantă a unei faze fără 
dubii : cînd portarul Ștefă
nescu se pregătea să dega
jeze Florescu i-a luat mingea 
din mîini cu piciorul. Arbi
trul a sancționat ia timp in-

Mihai IONESCU

T a
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦

♦
♦
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Eforie Nord, Eforie Sud
Condiții pentru un concediu plăcut, confort, prețuri convenabila

ia aceste zile însorite de iunie, vi se oferă o formulă, din multe 
puncte de vedere avantajoasă, pentru petrecerea concediului de odih- 
aâ pe litoral. Astfel, un sejur de 12 zile in stațiunile Eforie Nord sou 
Eforie Sud in vite și hoteluri de confort convenabil vă costă cu puțin 
peste 600 lei. In acest preț este inclusă cazarea (18 lei pe zi) și masa 
(35 lei pe zi).

Predzâri care vor interesa, desigur, pe mulți soiicitanți numai 
pinâ la 30 iunie se poate beneficia de prețuri reduse. In această pe
rioadă se pot procura bilete și pentru un număr mai mic de zile.

Pentru solicitanții care doresc să-și petreacă in luna iunie conce
diul in hoteluri do confort sporit, organizatorii de turism le oferă 
locuri tn stațiunile Saturn, Venus, Aurora, Jupiter, Neptun la prețul 
de 65 lei pe zi (cazare și masă).

Rețineri de locuri și Informații suplimentare la filialele și agențiile 
tuturor oficiilor județene de turism și ale întreprinderii de turism, ho
teluri și restaurante București.

7. CLUJ, Satu Mare, Sălaj, Ma
ramureș, Bistrița-Năsăud, Alba 
(stadionul Municipal din Cluj- 
Napoca): 8. BRAȘOV. Sibiu, Co- 
vasna. Harghita, Mureș (stadioa
nele Municipal și Tineretului din 
Brașov).

Ziua de 16 iunie va li re
zervată meciurilor selecționatelor 
alcătuite din juniori nâscuți In 
anii 1960 și 1961. Aceste selec
ționate vor avea ca partenere 
de Întrecere echipe de seniori 
din orașele gazdă. Meciurile-test 
se vor juca la orele 10,30—12— 
1830 și 18. Ziua următoare va fi 
81 mai plină. Selecționatele com
puse din juniorii mici (n. 1963 
81 1961) vor evolua In compania 
unor echipe de juniori locale, 
iar cele ale anului 1962, cu for
mații de seniori. 18,30—11,45—13— 
18—18,15 șl 17,30 vor fl orele de 
începere a meciurilor. Așadar, 
două zile pe parcursul cărora 
vor fi testați 1800 de juniori. 
EUGENIA MAXIMA trebuie să 
fia euvlntul de ordine al fazei 
soaale a acțiunii. Numai privind 
printr-o astfel de prismă se pot 
descoperi marile talente. Iar fot
balul nostru de astăzi are acută I 
nevoie de cit mai multi jucă- ■ 
tori de valoare.

La Bacău. Galați. București, 
Pitești, Craiova, Timișoara. Cluj- 
Napoca 81 Brașov 1 800 de spe- - 
ranțe se vor afla, vineri și slm-- 
bătă, ta fața unor severe eonii- - 
sil de examinare. Poate eă, de 
astă-dată, printre „profesorii" ! 
care vor da note se vor nomă- ■ 
ra »i antrenorii noștri de la echi- - 
pele mari. Și tn primul rtnd cei 
care an absentat la prima fază 
a acțiunii...

Intim-
ez em

ani!

fracțiunea, dar balonul a 
fost trimis, totuși, în poartă. 
^Ntunai eu și Ștefănescu știm 
ee ■-> Intlmplat, spunea Flo- 
rescu A fost regulamentar*. 
Iar zîmbete, pentru eă toată 
lumea văzuse ce se * *
plase.

Am dat doar câteva
ple de modul în care ___
jucători încercau să escamo
teze adevărul. Cui îi folo
sește un asemenea gen de... 
analiză ? Nimănui. Așa stfnd 
lucrurile e greu de presupus 
eă lipsurile care se manifestă 
In evoluția echipei orădene 
(șl a altora) vor putea fl 11- 
Ilchidate (în meciul cu F.C. 
Argeș a învins datorită unul 
penalty). Dacă nu există pu
terea unei analize reale, fă
cută cu discernământ, cu res
ponsabilitatea necesară, rezul
tatele slabe vor continua, iar 

lealitatea fotbalului practicat 
va rămnîe la fel de nesatisfăcătoare.

i
■
i 
■

i

I
■
1
I
I

Constantin ALEXE * 1

total 18 numere din 88 • ee 
atribuie ctștiguri șl pentru 3 m>- 
mere din cele 18 extrase. Șl tra
gerea LOTO DE MtINE 18 IUNIE 
1873 vă oferă din nou șanse de 
cîștlg,

dșClg urile concursului PRONO
SPORT „C.M. 1S73" — 1—11 iu
nie 1978. Categoria 1 : (12 rezul
tate) 4 variante 25% a 44.568 lei; 
categoria 2 : (11 rezultate) 29,75
variante a 7.181 lei ; categoria 2: 
(10 rezultate) 197,75 variante a 
1.623 leL Cîștigurile de 44.563 lei
de la categoria 1. jucate 35*4. 
au fost obținute de următorii 
participant! : Ionescu Marin din 
localitatea Căteasca, jud. Argeș. 
Ombbll Iuliu din Ioc. Săcele. 
jud. Brașov, Hie Valeriu dta 
Slobozia, Jud. Ialomița șl Himia 
Florian din București. _

FOTBAL
PENTRU ELEVI

Liceul Industrial „Elec- 
troaparataj", str. Hamba- 
rului, sector 3, primește 
înscrieri pentru ocuparea 
locurilor la clasa a IX-a, 
profil electrotehnic cu ' 
program de educație fi
zică, specialitatea fotbal, 
înscrierile se fac în 
rloada 16—19 Iunie 
din toate județele țării.

La Înscriere, elevii vor 
prezenta următoarele acte:
• fișă tip de Înscriere i-
• adeverință 

tip M.S. 58
medicală

medicală 
dispensar.

• adeverință 
eliberată de _ _ 
care va cuprinde sl rezul
tatele la probele hepatice 
Si cardiovasculare. d

Probele de aptitudini se 
vor susține în perioada 
20—29 Iunie 1978. Elevii , 
din provincie admiși la 
concurs vor beneficia de 
masă și cazare. Relații su
plimentare la telefon 
Z7.33.35.

♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦



DANIEL RADU Șl ION JOIȚA
IN FINALA C. E. DE BOX PENTRU TINERET

DUBLIN, 11 (prin telefon). 
Dintre cei șase sportivi români 
participanți la campionatele eu
ropene de box pentru tineret, 
patru sînt de pe acum posesori 
de medalii. După ce Ștefan 
Imbre (categoria semimijlocie) 
și Vasile Girgavu (mijlocie) 
reușiseră, încă de luni, să-și 
asigure participarea la semifi
nalele competiției, marți seara 
alți _ doi boxeri români, Radu 
Daniel (muscă) și Ion Joița (se
migrea), au intrat în rîndul se- 
mifinaliștilor. Radu Daniel a 
avut in Zoltan Lipodi (Ungaria) 
un adversar puternic, care, în 
majoritatea timpului, a căutat 
lovitura decisivă. Superioritatea 
tehnică și buna orientare tacti
că i-au permis sportivului ro
mân să contracareze acțiunile 
ofensive ale lui Lipodi și să 
contraatace cu lovituri precise. 
Finalul partidei a aparținut de
tașat lui Radu Daniel, declarat 
învingător la puncte. La prima 
sa apariție pe ringul „europe
nelor", Ion Joița a repurtat o 
rapidă victori: prin k.o., chiar

în primul rund. în fata lui 
Ralf Dorges (R.F.G.). „Mijlociul 
mic" Floricel Ungureanu a ra- 

"tat calificarea in semifinale, fi
ind întrecut la puncte de An
drei Ankov (Bulgaria).

în semifinale. Daniel Radu a 
învins la puncte pe Andrzej Da- 
nielak (Polonia) și s-a calificat 
în finală, unde îl va întîlni pe 
bulgarul Dimitâr Gheorghiev. 
Ion Joița a bătut prin abandon 
in r.l. pe Ghiorghi Araslanov 
(Bulgaria). El va boxa în finală 
cu Andreas Pergamenter (R.D. 
Germană). Ștefan Imbre a pier
dut la puncte în fața lui Mirko 
Petkovici (Iugoslavia). Iar Vi
sile Gîrgavu la sovieticul Ghe- 
nadi Zinkovici. Joi este zi de 
pauză.

TURNEE DE ȘAH

NOI STARTURI
A1E ÎNOTĂTOARELOR

_ Perioada de pregătire inten
să în care se află cei mai buni 
înotători din țară este punctată 
de cîteva participări la o serie 
de concursuri internaționale, 
mijloc de testare a posibili
tăților înaintea marilor com
petiții oficiale.
• Un prim lot, alcătuit 

Daniela Georgescu. 
Paraschiv, C. Brechner. 
Neagrău. D. Moisan. 
FI. Vișan și Șt. Mitu. 
zent in zilele de 14 și 
la Bratislava.

• Cu mare interes 
teptată evoluția lui Irinel Pă- 
nulescu la Linz în zilele de 17 
și 18 iunie. Alături de ea vor 
mai concura AI. Szabo. H. Lu- 
caciu. M. Mandache și L. Sza- 
kadati.

• Tradiționalele întreceri do
tate cu „Trofeul celor 7 coli
ne" vor avea loc anul acesta 
la Roma în zilele de 24 și 25 
iunie. Din țara noastră au fost 
invitate Carmen Bunaciu, Ane» 
Miclăuș, Mihaela Costea și Ca
melia Hoțescu. ultima 
însă nevoită să renunțe la 
din cauza examenelor. In 
leași zile, la Sofia, este 
gramat ..triunghiularul" de co
pii Bulgaria — România — 
Grecia.

din 
Mariana 

H. 
I. Luca, 
va fi pre
ia iunie,

este aș-

fiind 
start 
ace- 
pro-

p

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
CONCLUZII LA JUMATATEA MARII COMPETIȚII

Opinii ale antrenorului C. CERNĂIANU, observator al F.R.F.

• Turneul internațional de șah 
de la Blagoevgrad s-a încheiat 
cu Victoria maeștrilor Mircea 
Pavlov (România) și Vladimir 
Antonov (Bulgaria), care au to
talizat cite 9'/« puncte, din 13 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Langov (Bulgaria) 
— 8 p și Bigo (Ungaria) — 7p.
• După consumarea a patru run

de, în turneul internațional 
mlnin de șah de la 
continuă să conducă Mari» Po- 
rubski (Ungaria), cu 4 
urmată de Dana S'uțu (România). 
Anett Michel (R.D. Germană) — 
cite 3 puncte. Ana Jurcinska 
(Polonia) — 3.5 puncte. Tatiana 
Lemaciko (Bulgaria) — 2 puncte 
(1), Ligia Jicman (România), 
Anna Ahșarumova (U.R.S.S.) —
cite 2 puncte etc.

In runda a 4-a. Ana 
a învins-o pe Tereza 
Anna Ahșarumova pe 
Baumstark, Anett Michel pe Eh- 
sabeta Pollhroniade, Maria Po- 
rubski pe Lia Bogdan, iar parti
dele Ligi» Jicman — Dana Nuțu 
șl Amalia Pihailici — Margareta 
Mureșan s-au Încheiat remiză. 
Partida Tatiana Lemaciko — Mar
gareta Teodorescu s-a întrerupt.

fe-
Timlșoara

puncte.

Jurcinska
Stadler. 

Gertrude

Constantin Cernăianu, antrenor 
al echipei naționale, urmărește 
cu atenție desfășurarea Mundia
lului. Are un carnet de însemnări, 
dar nu-i obsedat de principiul 
statistic in fotbal. Defalchează 
jocurile, dar nu în măsura în 
care această operație ar rupe 
ansamblul. Acest interviu a avut 
loc în holul hotelului ..Embaja- 
dor". în fata unui T.V. care con
tinua să refacă marile faze ale 
Mundialului. Prima întrebare a 
vizat în mod firesc noutățile ma- 

a
- - _ * campionatului mondial aduce ele
mente noi. De cele mai multe 
ori aceste noutăți capătă un con
tur precis după Încheierea tur
neului. De pe acum insă as pu
tea să schițez unele elemente 
noi. M-aș gindi in primul rind 
la o anume creștere a spiritului 
ofensiv, destul de greu de anti
cipat in ultimii ani de domina
ție a principiului defensiv. Acum, 
in Argentina, mai mult ca la 
„Weltmeisterschaft", așezarea
4—3—3 ciștigă teren fată de mai 
prudenta 4—4—2. Majoritatea e- 
chipelor au jucat astfel, exeep- 
tlnd poate Spania și Austria. O 
altă idee care se impune este 
aceea că absolut toți mijlocașii 
se supun sarcinilor duble. Mar
cajul e deosebit de sever. aici 
existind doar diferențe de nu
anță. In timp ee italienii si vest- 
germanii realizează marcajul om 
la om și la mijlocul terenului, 
majoritatea celorlalte echipe apu
că • zonă de tatonare in aceas
tă fază a jocului".

La o întrebare legată de nive
lul pregătirii fizice, antrenorul 
Cernăianu subUniaxă bona pre
gătire fizică a echipelor si se re
fer* In special la capacitatea 
celor mai multe echipe de a face 
fat* sotaeizărîtar Mb acest as
pect. La capitolul tehnicii, antre
norul român const »t* dinamira- 
rea continuă a tehnicii. Devie
rile în viteză stat o realitate pal
pabil*. Combinațiile ta doi pen
tru al treilea, realizate mai ales 
de echipa Austriei, au devenit 
ceva curent. Legind firesc teh-

rii competiții. C. Cernăianu 
răspuns : „Orice nouă ediție

2-6 iulie, la București

C. E. DE PENTATLON MODERN PE ECHIPE

tactică, să remarcăm de- 
în bloc a echipei, atît 
cit șl în apărare. Să 

de pildă, veritabilele

nica de 
plasarea 
In atac 
reținem, , .
plonjoane pe spațiile libere ale 
jucătorilor din liniile dinapoi, 
care produc mari surprize dispo
zitivului dogmatic al apărării. 
Mentlnindu-se la capitolul tac
tic, antrenorul C. Cernăianu 
menționează generalizarea jocului 
cu libero, eu titular dinainte 
stabilit exceptînd Argentina, 
unde Galvan șl Passarella iși 
asumă alternativ funcțiile libe- 
ro-ulul. De asemenea, este de 
subliniat că Brazilia continuă să 
joace în scară, cel puțin plnă 
In prezent.

întrebarea firească „Ce ar fl 
făcut tricolorii In locul Spaniei?" 
l-a făcut pe antrenorul Cemă- 
ianu sâ cadă pe ginduri. Apoi a 

• 
ar 

vor 
sl R. F. Germania ? Voi răspunde 

la această întrebare prin prisma 
antrenorului care se glndește in 
primul rind Ia o confruntare teh
nică intre potențialul general al 
fotbalului nostru, al echipei noas
tre naționale, șl ceea ce vedem 
noi aici. As spune, in primul 
rînd, că fotbaliștilor noștri le 
lipsește tehnica in mișcare, care 
permite jucătorilor de valoare ai 
El Mundialului să se descurce pe 
spații mici, In ciuda marcajului 
sever". Relulnd ideea, antrenorul 
român arată că fotbaliștii noștri 
sînt deficitari și la executarea 
paselor precise pe spatii reduse. 
Handicapul este și mai mare a- 
tund dnd este vorba de alter
narea paselor scurte

spus : .In materie de fotbal 
greu să fad substituiri. Cine 
n spus că Iranul și Tunisia 
ține ‘n șah echipele Scoției

L F.

cu cele

A mai rămas i 
la startul uneia 
importante con: 
ționale de per 
din acest an, e
ropean pe echipe, progn 
bazele sportive ale Buc

.1

iiții interna- 
Bon modera 
pionului eu-

At pe

■.

PIRfORflANH ROMÂNEȘTI IA HALLIRt
(Urmare din pag. 1) am

kg, iar la „aruncat" a intrat di
rect la 170 kg, apoi a ratat de 
două ori 175 kg. performanță a- 
flată la numai 2,5 kg de recor
dul mondial.

Celălalt concurent român. 
Virgil Dociu, s-a comportat la 
nivelul posibilităților sale, ega- 
lînau-și recordul personal, 265 
kg, rezultat cu care s-a clasat 
pe locul 9.

Iată primii șase 
la categoria ușoară, 
celor două stiluri : 1. 
(Bulgaria) 312,5 kg, 2. 
(România) 305 kg, 
Kaczmarek (Polonia) 
4. G. Ambra? (R.D.G.) 300 
4. Pietrikov (Bulgaria) 297,5 
6. J, Rutter (Cehoslovacia) 
kg.

Ultimul concurent român.

concurenți 
la totalul 
. I. Ruscv 

loan Buta 
Z.

kg, 
kg,

3.
302.5

_______________ . V.
Groapă, va Intra în competiție 
vineri seara, la categoria semi
grea.

★
La încheierea întrecerilor la

MECIUL DE ATLETISM

ANGLIA R. D. GERMANĂ
— La

desfășurat intîlnlrea
LONDRA, 14 (Agerpres) 

Londra s-a -
de atletism dintre selecționatele 
Angliei și R.D. Germane . Per
formerul meciului masculin a 
fost englezul Tony Simmons, care 
a cîștigat proba de 10 000 m cu 
23:14,96. reușind să-l întreacă pe 
Waldemar Cierpinski (R.D. Ger
mană). clasat pe locul 2 cu 28:30,08.Alte ‘ ......
m — 
800 m 
1:46,32

rezultate : masculin : 5 000 
Rose (Anglia) 13:26,63 ; 
— Beyer (R.D. Germană) 

i ; înălțime — Beilschmidt 
(R.D. Germană) 2,26 m ; ciocan 
— Dickenson (Anglia) 70,32 m ; 
feminin : lungime — Susan Re
eve (Anglia) 6.54 m : 200 m — 
Sonia Lannaman (Anglia) 23,09; 
800 m — Ulrike Bruns (R.D. Ger
mană) 2:00,36; suliță — Ruth 

Fuchs (R.D. Germană) 66,26 m.

categoria ușoară am stat de 
vorbă cu Janus Predzecski (Pck 
lonia), președintele Federației 
europene de haltere, care a a- 
vut numai cuvinte de lauda 
la adresa reprezentantului nos
tru loan Buta. Președintele fo
rului european a spus, printre 
altele : „Buta este un sportiv 
de mare valoare. Aici. la 
C.E., el a produs o mare și plă
cută surpriză. La viitoarele 
mari competiții — grație forței 
și talentului său — poate obți
ne rezultate și mai bune, me
dalii de aur*.

ÎNTILNIRI PENTRU „CUPA DAVIS"
La sfirșitul acestei săptâmini 

se dispută o serie de întilnlri 
continzl pentru sferturile de fi
nală ale zonei europene din „Cu
pa Davis" La Fraga, echipa Ce
hoslovaciei (J. Kodes, J. Hrebec, 
T. Smid, P. Slozil) primește re
plica Poloniei (W. Fibak, Ț. No
wicki, H. Drzymalskl. M. Nie- 
mec). Invingâtoarea din această 
intilnire urmează să fie adver
sara echipei României, calificată 
direct în semifinalele zonale

ATLETISM • Proba de să
ritură în Înălțime din concursul 
de la Florența a fost cîștigată 
de olandezul Wlerlart — 2.22 m, 
care l-a întrecut pe americanul 
Roy Kotinek, clasat pe locul doi 
cu același rezultat. In alte pro
be : 1 500 m — Waigwa *
3:38,53 : disc — Wilkins 
64,28 m ; triplusalt — 
(S.U.A.) 16,46 m ; 200
Mennea (Italia) 20,49 ; 5 000 m — 
Hermens (Olanda) 13:46,87 ; 
400 m (f) — Szewinska (Polonia) 
51.48 ; 1 500 m (f) — Dorio (Ita
lia) 4:11,92 • Miercuri, în prima zî 
a concursului de la Berlin, în 
proba 

prima
Weiss 
1:58,8, 
1:59,2 
1:59,3.

(Kenya) 
(S.U.A.) 

Butts
m —

feminină de 800 m plat, 
a trecut linia de sosire 
(R.D.G.) cu timpul de 

urmată de Buse (R.D.G.)— 
și Flța Lovln (România) —

ace-
tr.tilneste

vii-
(grupa A). Ia ..sferturile' 
leîași grupe. Anglia 
Austria, pentru desemnarea 
toare> adversare a Franței.

In grupa B se dispută meciu
rile Iugoslavia — Suedia și Unga
ria — WC, calificate direct 
fiind respectiv Spania și Italia. 
La Belgrad prima partidă 
tre Z. Franulovici și K. Johans
son s-a întrerupt din cauza ploii 
la scorul de 3—6. 11—S, 7—5 In 
favoarea primului.

din-

lungi, vizînd schimbarea direc
ției de atac. Alt handicap ar fl 
acela al lipsei de forță, atlt la 
impactul cu adversarul, cît și la 
protejarea mingii. Acest neajuns 
general explică dealtfel absența 
in fotbalul nostru a virfurilor da 
atac bătăioase, capabile să for
țeze apărările, așa cum e cazul 
aid cu Bettega, Rossl, Krankl, 

Luque. Capacitatea de refacere a 
echipelor de la un joc la altul 
a fost un alt subiect de discuție. 
Poate că tricolorii (șl toți fot
baliștii noștri) ar trebui să se 
gîndească în primul rînd la 
acest aspect al Mundialului, ma
joritatea echipelor neresimțind 
solicitările intense sau deosebit 
de intense într-o perioadă scur
tă, prospețimea fiind o caracte
ristică generală.

Pentru a încheia, C. Cernăianu 
a subliniat evoluția remarcabilă 
a echipei Spaniei, care a * 
calificarea în semifinale. în 
mul rînd datorită jocului 
slab din repriza a doua a 
ciulul cu Austria, și în al 
lea rînd din pricina marii ratări 
a lui Cardenosa in meciul cu 
Brazilia. Glndindu-se la meciul 
României cu Spania, din cadrul 
apropiatului campionat european, 
antrenorul Cernăianu ne-a spus 
că Mundialul a provocat încă 
de pe acum modificări de fond 
în echipa lui Kubala. „Este mo
mentul să înregistrăm și să re
acționăm cu toate forțele la 
eforturile spaniolilor de a face o 
echipă nouă, cu gîndul la Cam
pionatul european din toamnă 
dnd li avem din nou ca adver
sari",

PRIMELE MECIURI
GERMANIA - ITALIA 0 0

In
nale
River Plate, din Buenos 

‘ ‘ ------------ șl Italiei,

cadrul primei grupe semifl- 
s-au întilnit pe stadionul 
~ ■’ — Aires,

echipele R.F.G. și Italiei, într-o 
partidă care, după cum subliniau 
majoritatea comentatorilor, urma 
să se desemneze una din finalis
tele „El Mundialului". Deși au a- 
vut trei mari ocazii de a înscrie, 
italienii n-au reușit să termine 
învingători, jocul lor vivace în 
atac fiind, în cele din urmă, 
contracarat de jocul meticulos șl 
ordonat al adversarilor. Cel care 
ar fi putut să aducă victoria 
„squadrel azzurra" a fost ata
cantul Bettega care. în min. 35. 
42 și SC, a avut excelente situații 
de a înscrie, la prima din aces
tea dri bllndu-1 chiar și pe por
tarul Maier, dar mingea, care se 
îndrepta spre gol. a fost respinsă 
-r- cădere, cu căldîul, de Kaltzl 
In reprize secundă, echipa ita- 
banâ a dominat net. Campionii 
mondiali au fost mai periculoși 
doar în primele minute ale par
tidei (cind Hoizenbein a trimis 
din voieu un șut periculos, reți
nut însă de Zoff) și In finalul 
meciului, cind Beer a șutat slab, 
deși a avut un culoar bun în 
careul advers.

Arbitrul Dușan Maksimovici 
(Iugoslavia) a condus următoare
le formații : R.F.G. : Maler — 
Vogts. Russman, Kaltz, Dietz, 
Bonhof. Flohe (min. 70 Beer), 
Zimmermann (mln. 56 Konopka), 
Rummenige, Fischer, Hoizenbein; 
ITALIA : Zoff — Gentile, Bellugi, 
Sărea Cabrinl, Tardelli. Benetti, 
Antognonl (mln. 46 Zacarelli), 
Causio. Rossi, Bettega.

OLANDA - AUSTRIA 5 1 (3-0)
Disputat la Cordoba, în cadrul 

grupei semifinale A. meciul din
tre Olanda și Austria s-a în
cheiat cu un scor puțin scontat, 
prea sever față de desfășurarea 
sa. In mod paradoxal, echipa 
Austriei a jucat mal bine dedt 
adversara sa In prima 
însă marile greșeli de 
făcute spre finalul primei 
ze au rupt echilibrul, 
Olandei desprinzîndu-se, 
intr-un singur minut, în 
gătoare. în repriza secundă 
chlpa ----- ' ' — .
șl scorul a luat proporții. Au în
scris pentru echipa învingătoare: 
Brandts (min. 6), Rensenbrink 
(min. 36. din 11 m), Rep (min. 
37 și 53). W. Kerkhof (min. 83). 
Golul de onoare al echipd aus-

reprlză, 
apărare 

' reprl- 
echipa 

doar 
clștl- 

_ ________ _____ " e- 
Olandel a fost superioară

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAL • După 11 etape, în 

campionatul U.R.S.S. ----‘
Dinamo Tbilisi cu 16 p, urmată 
de Ț.S.K.A. Moscova 
Cernomoreț Odesa — _
tlor Donețk șl Dinamo Kiev — 
13 p. • Selecționata secundă a 
Angliei a întilnit. la Auckland, 
reprezentativa Noii Zeelande de 
care a dispus cu 4—0 “ “ *“
punctele marcate de 
Speight și Mariner.

conduce
- 15 p, 

14 p. Sah-

(l—O) prin 
Talbot (2),

Concursul 
a fost 
Tatiana 

p la ln- 
locurile

GIMNASTICA 
feminin de la Orleans 
cîștigat de sovietica 
Arjanikova, cu 38,95 _ 
dividual compus. Pe 
următoare s-au clasat american
cele Canary — 38,45 p șl Sha-

piro — 38.20 p, precum
Kraecker (R. D. Germană) 
37,75 p.

și

HANDBAL • Partidele dispu
tate în prima zi a competiției 
feminine „Trofeul Iugoslavia" 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Iugoslavia — România 
18—13 (8—5), R. D. Germană
— Ungaria 16—12 (8—5) ; U.R.S.S.
— Selecționata secundă a Iu
goslaviei 20—11 (12—3).

ȘAH • Turneul feminin de 
la Piotrkow Tribunalski a fost 
cîștigat de poloneza Grazina 
Szmaclnska — 9 puncte (din 11 
posibile), urmată de Nata Jo- 
sellani (U.R.S.S.) — B’/i p.

ratat 
pri
mai 
me- 
doi-

a încheiat antrenorul român.
loan CHIRILĂ
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SEMIFINALE
a fost înscris de Obermayer
81)

triece 
(min.

Arbitrul scoțian John Gordon a 
condus echipele : OLANDA t
Schrijvers — Wildschut, Brandta 
(min. 67 van Kraaj), Krol. Poort- 
vllet, Jansen, Haan, R. Kerkhot 
(min. 60 Schoemaker), Rep, Ren
senbrink, W. Kerkhof ; AUS
TRIA : Koncllia — Sara, Pezzey, 
Breitenberger, Obermayer, Hic- 
kersberger, Prohaska, Krieger, 
Jara, Krankl, Kreuz

BRAZILIA - PERU 3-0 (2-0)
Pe stadionul din Mendoza, bra

zilienii au obținut o victorie mal 
ușoară declt era de așteptat față 
de evoluția din grupe a celor 
două echipe. Pe de o parte pe
ruanii s-au prezentat sub nivelul 
arătat pinâ acum, iar brazilienii 
au marcat o frumoasă revenire 
de formă. Primul gol s-a înscris 
In min. 15, cînd Dirceu a transfor
mat o lovitură liberă de la circa 
20 de metri. După o mare ratare 
a peruanului Munante (min. 22), 
același Dirceu înscrie cu un șut 
de la peste 25 m (min. 28). După 
pauză jocul scade ca ritm și bra
zilienii iși îmbunătățesc golavera
jul prin golul lui Zico (min. 73) 
din lovitură de la 11 m acordată 
pentru un fault asupra lui Ro
berto

Arbitrul Nicolae Rainea (Roma
nia) a condus bine formațiile : 
BRAZILIA t Leao — Toninho, 
Oscar. Amaral, Cerezo (min. 78 
Chicac), Dirceu, Rodriguez Neto, 
Batista, Gil- (min. 65 zico), Ro
berto, Mendonca ; PERU : Qui
roga — Duarte, Manzo, Chumpi- 
taz, Diaz (min. 5 Navarro), Ve
lazquez, Munante. Cueto, Cu- 
billas, oblitas (min. 46 B. Rojas), 
La Rosa.

ARGENTINA - POLONIA 2-0 (1-0)
Kempes a deschis scorul în 

min. 16, reluînd o centrare a lui 
Bertoni. In min. 38 Dejna a exe
cutat slab un penalty și Fillol a 
reținut. In min. 62 Lato ratează 
cea mai mare ocazie a meciului. 
Scorul final a fost stabilit da 
Kempes (min. 71).

Arbitrul A. Eriksson (Suedia) 
a condus formațiile : argen
tina : Fillol — Olguin, L. Gal
van, Passarella, Tarantini, Ardl- 
les, Gallego, Valencia, Houseman, 
(min. 84 Ortiz), Kempes, Bertoni; 
POLONIA : Tomaszewski — Ma- 
kulewicz, Szimanowski, Nawalka, 
Kaczperczak, Zmuda, Masztaler 
(min. 65 Mazue), Dejna, Lato, 
Szarmach, Bouiek.

TENIS • 
turneului de 
fost marcată de unele surprize 
El Shafei - 
6—4 ; Fairlie 
Menon 
Connors 
6—0 ; Pfister — 
6—2 ; Ramirez - 
9—8 ; Tanner 
6—4, Van Dlllen 
6—3, ’ ‘
6—4, 
Bruxelles : 
6—2, 6—l ; Bertolucci 
mee 6—7. 6—4, 6—2 ; 
— Spear 6—2, ? : ;
Molina 6—7, 7—6. 6—4. • Se
lecționata masculină a Provin
ciei Hopei din R. P. Chineză, a- 
flată in turneu în Maroc, a în
trecut eu 3—0 și, respectiv, 3—2 
echipa tării gazdă. In meciurile 
disputate la Rabat și Casablanca.

Ziua a doua a 
la Birmingham a

Smith 2—6, 9—8,
Ashe 6—1, 6—3 ;

Alexander 6—2, 6—3 ; 
— Krulewitz 6^-3,

Kirmayr 6—4,
Schneider 6—3,

- Beven 6—1,
— Crealy 3—6,

□—t ; Pecci — Borowiak 
6—2. • In turul doi, la

Panatta — Jauffret 
— McNa- 

Fassbender
6—4 ; Soler —

6—4 ;
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