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La Palatul Republicii au con
tinuat, luni, 1 iulie, convorbirile 
oficiale dintre președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele ales al 
Republicii Columbia, Alfonso Lo
pez Michelsen.

La convorbiri au participat 
Stefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii.

A luat parte Antonio Angelo, ca
re ii însoțește pe președintele a- 
les al Republicii Columbia.

In această parte a dialogului 
româno-columbian la nivel inalt 
s-a relevat hotărîrea comună, con
turată încă de la începutul vizi
tei președintelui ales al Colum
biei, de a transpune în viață în
țelegerile convenite la Bogota, în 
septembrie 1973, în vederea am
plificării, pe planuri multiple, a 
colaborării și cooperării bilaterale.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale internaționale a pus, în a- 
celași timp, în evidență dorința 
ambelor țări de a colabora mai 
strîns și pe plan extern, de a-și

SUCCESE ROMANEȘTI IN CONCURSUL
DE CAIAC-CANOE

BELGRAD. — Sportivii români 
nu avut o frumoasă comportare 
la concursul de caiac-canoe, la 
care au luat parte sportivi din 
14 țări.

învingător în proba de C 2 — 
10 000 m, echipajul Gh. Danilov — 
Gh. Simionov a cîștigat și proba 
de C 2 — 500 m. Tot pe primul 
loc s-au clasat : perechea S. La- 
rion — P. Malihin la K 2 - 500 
m și echipajul feminin de K 4 —

Înapoierea
c.n.e.f.s. DIN
De la 26 iunie la 1 iulie a.cn o 

delegație a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
condusă de tovarășul general lt. 
Marin Dragnea, prim-vicepreșe- 
dinte, a întreprins o vizită de lu
cru în R. D. Germană, la invitația 
Uniunii de Gimnastică și Sport 
din această țară.

Cu acest prilej, între delegația 
C.N.E.F.S. și o delegație a 
U.G.G.S. din R. D. Germană, con
dusă de tovarășul Manfred Ewald, 
președinte, au avut loc convorbiri 
privind dezvoltarea relațiilor din
tre cele două organizații sportive. 
S-a constatat cu satisfacție, de 
ambele părți, îndeplinirea la ter
mene a prevederilor Înțelegerii pe 
termen lung dintre U.G.G.S. și 
C.N.E.F.S., semnată anul trecut la 

aduce șl în viitor o contribuție 
activă la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, Ia cauza des
tinderii, securității și cooperării, 
la promovarea unei noi politici, 
la instaurarea unor noi relații, 
democratice, între state, care să 
asigure pacea, dezvoltarea liberă 
a fiecărei națiuni, dreptul de a fi 
stăpină pe bogățiile naționale, pe 
destinul său. In acest context, a 
fost subliniată necesitatea afirmă
rii in viața internațională a prin
cipiilor egalității, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, avantajului reciproc și nea
mestecului în treburile interne, a 
echității în raporturile economice 
internaționale, a participării ega
le a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea lor, la rezolvarea pro
blemelor majore care confruntă 
omenirea contemporană, un rol 
crescînd revenind țărilor mici și 
mijlocii.

Convorbirile s-au desfășurat sub 
semnul sentimentelor de stimă și 
prietenie ce caracterizează relați
ile dintre cele două țări și po
poare, intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate și înțelegere.

DE LA BELGRAD
500 m (Orlov — Denesiuc — Mol- 
doveanu — Roh).

în concursul juniorilor, sportivii 
români au cîștigat 6 probe : Arina 
Roh (K 1 — 500 m), M. Andro- 
nic — M. Nicorici (K 2 — 500 m), 
P. Capusta — Gh. Titu (C 2—500 
m), Tatiana Vanghele — Nastasia 
Buri (K 2 — 500 m) și echipajele 
masculin și feminin de K 4 — 
500 m.

DELEGAȚIEI
R.D. GERMANĂ

București și s-a convenit asupra 
extinderii contactelor și adîncirii 
colaborării între organizațiile spor
tive și specialiștii din cele două 
țări.

Oaspeții români au vizitat baze 
sportive și de agrement, instalații, 
centre și școli sportive, obiective 
economice, sociale, culturale și tu
ristice din .Berlin, Leipzig, Suhl 
și Oberhof, luînd astfel cunoștință 
despre importante realizări ale 
R. D. Germane in domeniul spor
tiv și alte domenii de activitate.

în timpul vizitei, delegația 
C.N.E.F.S. a fost primită peste tot 
cu atenție, interes, într-o atmos
feră cordială, prietenească.

Ieri, delegația C.N.E.F.S. s-a 
înapoiat la București pe calea ae
rului.

ÎN SEZONUL ATLETIC 1974

ECHIPELE REPREZENTATIVE ALE ROMÂNIEI
12 Miram iunțioMiH
O Prestigioasa victorie a atleților noștri în fața echipei 
Franței © llie Floroiu, un alergător cu posibilități de nivel 

internațional 9 Inepuizabila Mariana Suman

AU CÎȘTIGAT

ILIE FLOROIU

Echipele de atletism ale Româ
niei au susținut, la sfirșitul săp- 
tămînii trecute, noi întilniri in
ternaționale, obținînd alte trei 
victorii la bărbați și tot atîtea la 
femei. Bilanțul evoluției reprezen
tativelor noastre, în acest sezon, 
se prezintă astfel : 5 VICTORII 
LA BĂRBAȚI (la Franța, Belgia, 
Olanda, Irlanda și R.F. Germania 
B) și 7 VICTORII din 8 meciuri 
LA FEMEI (Ia Anglia, Belgia. Ca
nada, R.F. Germania, Italia, Olan
da și Spania — singura înfrîn- 
gere. la R.D. Germană). Dintre a- 
cestea, cel mai prețios ni se pare 
recentul succes realizat în com
pania formației masculine a Fran
ței, una dintre echipele redu
tabile ale atletismului european, 
și, cu excepția celei contra Spa
niei, toate victoriile repurtate de 
fetele noastre.

Indiscutabil, aceste victorii con
stituie un frumos bilanț al atle
tismului nostru. Valoarea lor spo
rește dacă ținem seamă și de 
unele dintre performanțele indivi
duale ale sportivilor români, în 
special la femei. La Bruxelles, 
pe o vreme imposibilă, sub o

ploaie torențială, de pildă, Vir
ginia Ioan a obținut iarăși o re
marcabilă performantă : 1,85 m,
după care a încercat la 1,90 m și 
doar puțin i-a lipsit să treacă și 
această înălțime. După cum ne-a 
relatat, conducătoarea echipelor 
noastre, Lia Manoliu, discobola 
Argentina Menis a avut cel mai 
bun concurs din acest an, arun- 
cînd de patru ori peste 63 metri. 
Bine s-a compor
tat și Natalia An
drei care, în cursa 
de 3 000 m, a îm
bunătățit copios 
recordul țării. De 
asemenea. Mariana 
Suman învingătoa
re la 400 m și la 
800 m, Valeria Ște- 
fănescu și încă al
tele.

Cum am subli
niat și în cronica 
concursului, vedeta 
formației masculi
ne a fost alergă
torul llie Floroiu 
care a corectat re
cordurile republi
cane în cursele de 
5 000 m și 10 000 
m, realizind două 
rezultate (13 :38.6 
și, respectiv. 28:28,4) cu re

zonanță — la această oră — pe 
plan internațional. Maniera în 
care a obținut aceste performanțe, 
completare a două spectaculoase 
și nete victorii, ne face să fim 
convinși că în curse cu adversari 
mai puternici, acest fondist cu 
alura de jocheu (cîntărește doar 
51 de kilograme !) va fi capabil 
să mai coboare, cu multe secunde. 

DUPĂ BALCANIADA DE BOX

SPORTIVII ROMÂNI 
AU DOMINAT CATEGORIC

valoarea actualelor recorduri. Cu 
noile sale performante, llie Flo
roiu și-a cucerit — credem —• 
dreptul de a fi selecționat în echi
pa pentru „europenele" de la 
Roma, dacă — deocamdată — nu 
prin cerințele normelor interne 
ale F.R.A. ci, prin capacitatea sa 
de muncă și impresionantul pro
gres. Evoluții frumoase au mai 
avut. în afara cîștigătorilor de

ARGENTINA MENIS
probe, Nicolae Onescu și Vasile 
Bichea care și-au înscris cele mai 
bune performanțe personale la 
800 m, 1 500 m și, respectiv, la 
3 000 m obstacole.

în fata fruntașilor atletismului 
nostru stau acum noi examene, pe 
care dorim să le treacă cu 
succes !

Romeo VILARA

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE GRECO ROMANE
Cîți dintre particîpanți se vor reîntîlni la Havana?

TINERII SI-AU CONFIRMAT VALOAREA
7

SI NUTRESC7
SPERANȚE PENTRU J.O.

© Acțiunea de întinerire a 
lotului trebuie continuată 
® Este necesar să se gă
sească soluții pentru toate 
categoriile de greutate

Au trecut cîteva zile de la în
cheierea întrecerilor campionate
lor europene de lupte greco-ro- 
mane și libere disputate în ca
pitala Spaniei. Acum, scăpați de 
tensiunea concursului, folosim 
prilejul pentru a efectua o ana
liză lucidă a celor petrecute pe 
saltelele instalate la Palatul spor
turilor din Madrid, încercînd, de 
asemenea, să apreciem care este 
potențialul luptătorilor noștri 
fruntași în perspectiva Jocurilor 
Olimpice de la Montreal.

In numărul nostru de azi ne 
vom ocupa de stilul greco-ro- 
mane.

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

Deși în acest moment reprezentantul nostru Nicu Gingă (dreapta) se 
găsește într-o situație dificilă în partida cu vest-germanul R. Kraus, 
în final, el a terminat învingător, Foto LN.-BILD

S-a încheiat încă o ediție a 
Balcaniadei de box. Sîmbătâ sea
ra, reprezentanții celor 5 țări par
ticipante și-au luat rămas bun de 
la minunatul public constănțean, 
dîndu-și întîlnire la cea de a 
IX-a ediție, care se va desfășura, 
anul viitor, la Sofia (Bulgaria), 
între 28 iulie și 3 august.

Vorbind despre organizarea în
trecerilor ediției a VIII-a, trebuie 
spus că factorii locali au făcut 
tot ce le-a stat în puteri pentru 
ca oaspeții noștri să se simtă cit 
mai bine. Organizarea a fost ire
proșabilă, fapt pentru care adre
săm sincere felicitări tuturor ce
lor ce au contribuit la desfășu
rarea perfectă a Balcaniadei de 
box.

Pe ringul constănțean au evo
luat, cu cîteva excepții, tot ce are 
mai bun pugilatul din Iugoslavia, 
Bulgaria, Grecia, Turcia și Ro
mânia, Cînd facem această afir
mație avem în vedere prezența 
unor autentice vedete : Mate Par- 
iov și Marian Beneș (Iugoslavia), 
Gheorghi Kostadinov (Bulgaria), 
Emanoil Rakrisoris (Grecia) și A- 
tanasios Uiadis (Grecia), precum 
și românii Gabriel Pometcu, Si- 
mion și Calistrat Cuțov, Alee Năs- 
tac ș. a. Cu excepția echipei Bul
gariei, care a avut doar doi spor
tivi din prima garnitură (Gheor
ghi Kostadinov și Grigor Grigo
rov), ceilalți rămînînd să se pre
gătească în vederea obiectivului 
principal al acestui an — cam
pionatele mondiale de la Havana

lntr-o pauză a meciului final, 
Gabriel Pometcu ascultă cu aten
ție sfaturile antrenorului emerit 
Ion Popa Foto : Ion MIHAICĂ
— celelalte formații au prezentat 
pe cei mai buni boxeri din țările 
respective. Dintre sportivii oas
peți am remarcat clasa ridicată a 
cunoscuților Mate Parlov și Ma
rian Beneș (eliminat pe nedrept 
din întrecere), a învingătorului 
lui A. Năstac, boxerul de catego-

Poul IOVAN

(Continuare în pag. 2—3)



ÎN SPIRITUL HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R Concursul de verificare a lotului de înot

„CUPA TINERETULUI" -
IEREN FERUL PENÎRU DEZV0L1AREA
IMPETUOASĂ A SPORTULUI DE MASĂ

Tehnicienii au descoperit numeroase talente

RECORDURI DE SENIORI
LA 200 m SPATE SI 200 m MIXT»

Inițiată după apariția Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973, „Cupa 
tineretului", aflată anul acesta la 
prima ediție, s-a încheiat cu un 
bilanț remarcabil. După un pre
ambul foarte reușit — ediția de 
iarnă — cea mai mare competi
ție de masă cu caracter republi
can a acestei veri a polarizat a- 
tenția și interesul a sute de mii 
de tineri, dintre care peste 3 000
— finaliștii — s-au întrecut ' 
București, într-o ambianță cu 
devărat sărbătorească.

Succesul acestei manifestări 
anvergură — organizată de Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, C.C. al U.T.C., 
U.G.S.R,, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Minis
terul Educației și Invățămîntului
— reflectă, în primul rînd, larga 
adeziune a maselor de copii, șco
lari și tineri, dar și a altor cate
gorii de oameni ai muncii, la ide- 
ea de mișcare, de exercițiu fizic, 
de spurt, practicate în mod orga
nizat, cu o destinație foarte pre
cisă : MENȚINEREA UNEI STĂRI 
DE SANATATE, A ROBUSTETII 
FIZICE ȘI MORALE ȘI, INTR-O 
PERSPECTIVA NU PREA ÎNDE
PĂRTATA, PARCURGEREA PRI
MILOR PAȘI SPRE PERFOR
MANȚA.

însăși alegerea disciplinelor 
pentru ediția de vară (atletism, 
gimnastică, natație, tir, fotbal, 
handbal și orientare turistică)» 
s-a dovedit a fi inspirată deoa
rece, pe de o parte, ele au răs
puns preferințelor participanților 
iar, pe de altă parte, se încadrea
ză în aria sporturilor pentru care 
există, o recunoscută tradiție, po
sibilități de practicare și, nu în 
ultimul rînd, au o mare pondere 
în familia disciplinelor olimpice.

ATLETISMUL — sportul cu 
cea mai mare accesibilitate — 
ne-a relevat prezența, printre su
tele de finaliști, a multor elemente 
de perspectivă, reprezentînd nu 
numai centre ce dispun de cadre 
și bază materială corespunzătoare 
(Cîmpulung Muscel, Pitești, Bucu
rești), dar și multe altele (Arad,

la 
a-

de

Botoșani, Buzău, Oradea, Rm. 
Vîlcea) care, activînd în spiritul 
documentelor de partid, și-au în
dreptat tot mai mult atenția spre 
reconsiderarea unui sport în care 
tineretul nostru are largi posibili
tăți de afirmare.

Pentru GIMNASTICA se impu
ne să observăm că în principal 
„moderna" șl-a cîștigat un bine
meritat prestigiu, bă elementele 
capabile sâ îmbrățișeze mîine per
formanța în acest sport nou, dar 
în plin avînt pe plan mondial, 
au fost grupate în ansambluri' in
spirat închegate și îndrumate de 
specialiști cu autoritate. Evoluții 
care ne lasă să întrevedem tre
cerea rapidă în sfera performanței 
au avut, mai ales, sportivele din 
București, Constanța, Cluj, Alba, 
în cazul gimnasticii sportive, dis
ciplină cu tradiție și cu o vizi
bilă înviorare în rîndul elitei, me
rituoasă a apărut prezența băie
ților din Pitești, Călărași, Giur
giu, a fetelor din Roznov (Neamț), 
București, Cluj, Tg. Mureș, Deva 
și Birlad.

Din grupa sporturilor cu carac
ter aplicativ, notăm buna pregăti
re a trăgătorilor (felicitări orga
nizatorilor care au pus la dispo
ziția finaliștilor materiale de ca
litate, din producție autohtonă), 
ambiția înotătorilor de a evolua 
cît mai bine, în ciuda faptului că 
vremea ploioasă și friguroasă din 
ajunul finalelor nu a îngăduit o 
pregătire adecvată. în ceea ce 
privește orientarea turistică, ne 
facem ecoul numeroșilor partici- 
panți care doresc să fie prezenți 
in cît mai multe concursuri de 
amploare, aproape în fiecare lo
calitate existînd condiții ideale 
pentru practicarea acestui util și 
plăcut sport.

în cîteva rînduri, despre cele 
două jocuri sportive din progra
mul finalelor. Pentru fotbal — 
observația că rămîne disciplina 
cea mai populară, fapt atestat de 
prezența la etapele anterioare a 
mii de echipe. Sigur, este prea 
devreme să anticipăm viitori fot
baliști de talia lui Lucescu, Du
mitru, Mulțescu sau Oblemenco,

este cert faptul că aceastădar
competiție a contribuit în foarte 
mare măsură la propulsarea spre 
mai sus a multor copii, unii din
tre ei aflați deja în atenția fede
rației de specialitate.

în disciplina în care România 
deține poziții fruntașe pe plan 
mondial, handbalul, s-a văzut 

Cupei tineretului"

în cadrul concursului de verifi
care a lotului republican de înot, 
desfășurat timp de două zile la 
bazinul Dinamo, au fost înregis
trate două recorduri naționale de 
seniori. La 200 m spate. Adrian 
Horvath (Dinamo) a fost crono
metrat în 2:15,8 (v.r. — 2:16,3 — 
era deținut de același înotător), 
iar Ia 200 m mixt Dietmar Wctter- 
nek (Școala sportivă Reșița) a 
realizat 2:13,3 (v.r. — 2:13,8 — a- 
parține tot lui Wetternek). Alte 
două recorduri au fost stabilite la 
junioare și fetițe cat. A de Va
leria Vlăsceanu (Petrolul) în proba 
de 200 m spate cu timpul 2:34,0 
(față de 2:34,1 cît era vechiul re
cord) și de Mihaela Georgescu 
(Petrolul) la 200 m delfin fetițe 
cat. A : 2:35,0 (v.r. : 2:39,0).

în rest, rezultate satisfăcătoare 
și submediocre, scuzate duminică 
de ploaia puternică, dar nejustifi
cate cu nimic sîmbătă, cînd vre
mea a fost splendidă.

Cîștigătorii celorlalte probe : 100 
m liber (m) : Oprițescu (Steaua) 
55,5 ; 200 m liber (f) : Daniela 
Georgescu (Dinamo) 2:23,0 ; 100 iu 
spate (f) : Valeria Vlăsceanu (Pe
trolul Ploiești) 1:13,9 ; 100 m bras 
(m) : 
1:11,3 
gescu (Dinamo) 2:54,4 ; 200 m del
fin (m) : Aimer (Steaua) 2:15.3 ; 
100 m delfin (f) : Anca Groza (Di
namo) 1:08,8 ; 400 m liber (m) : 
Slavic (Steaua) 4:24,4 ; 200 m mixt 
(f) : Mihaela Georgescu (Petrolul) 
2:39,9 ; 100 ni liber (f) : Daniela 
Georgescu 1:05,6 ; 200 ni liber (m)r 
Aimer (Steaua) 2:06,1 ; 100 m spa
te (ni) : Horvath (Dinamo) 1:03,2 ; 
100 m bras (f) : Anca Georgescu 
1:21,7 ; 200 m bras (m) : L. Șop
tereanu 2:32,9 ; 200 m delfin (f) : 
Anca Groza 2:27,8 ; 100 m 
(m) : Miclăuș (Dinamo) 
400 ni liber (f) ; Cătălina 
lescu (Petrolul) 5:02,1.

L. Șoptereanu (Dinamo)
200 m bras (f): Anca Geor-

I
I

1 i . '

1 ’ 2

Secvență din proba de 1 500 m a 
finalei „Cupei Tineretului", ciș- 
tigată de reprezentantul Liceului 
„N. Bălcescu" Pitești — Pândele 

Ghinescu (4:11,5)

delfin
1:01,7 ;
Pănu-

I
II

SPARTACHIADA MILITARĂ
DE VARA

Foto : Dragoș NEAGU 
orientarea tehnicienilor noștri spre 
selectarea elementelor ceior mai 
talentate, dintr-o bază de masă 
în permanentă îmbogățire. Faptul 
că o zonă mai puțin cunoscută în 
acest sport (Ialomița, la fete) a 
avut, cu ocazia finalei, satisfacția 
deplinei afirmări, este edificator. 
In același timp, să amintim pe 
campioana la băieți — echipa Lie. 
„I. Meșotă" din Brașov, care a 
întrecut în finală pe handbaliștii 
din Maramureș cu 6—I...

Sînt doar cîteva observații, cî
teva elemente de referință după 
marea întrecere de la București, 
care deschide șirul altor finale 
ale 
loc 
Tg.

competiției, cele ce vor avea 
in luna august la Craiova, 
Mureș și Hunedoara.

0 REUȘITĂ DEPLINĂ! Tiberiu STAMA 
Ion GAVRILESCU

In etapa a doua a diviziei A de lupte greco-romane 

AVANTAJUL TERENULUI" 
DIN NOU DETERMINANT

Campionatul diviziei A de lup
te greco-romane se află In plină 
desfășurare. Ce-i drept, folosin- 
du-se un nou sistem competițio- 
nal, prin introducerea turneelor 
pe categorii de greutate, numă
rul etapelor a fost considerabil 
redus. Cu toate acestea, avem pri
lejul unor constatări ce rețin a- 
tenția. Ca și în prima rundă, s-a 
văzut și de astă dată că echipele 
care au susținut partidele pe „te
ren propriu" au obținut victorii 
mai puțin scontate, exceptind, fi
rește, formațiile fruntașe ale com
petiției. De altfel, din cele 9 e- 
chipe gazdă 6 au cîștigat „triun
ghiularele". Dintre învingătoarele 
asupra cărora ne referim, mai a- 
les privind scorurile realizate de 
acestea, menționăm pe A.S.A. 
Cluj care a dispus de C.FR. Ti- i 
mișoara cu 32—9 și de C. S. Arad | 
cu 23—13, pe Rapid București,! 
victorioasă cu 31—9 în partida cu ' 
binecunoscuta garnitură brașovea-| 
nă Steagul roșu și cu 22—6 îni 
aceea cu S. C. Cîmpulung Mus-, 
cel, cît și pe Aluminiul Slatina' 
care a surclasat pe Carpați Sinaia 
cu 33—7 și a cîștigat detașat 
(22,5—13,5) confruntarea cu Elec- 
troputere Craiova.

Nici formațiile cu reputație, 
clasate pe primele locuri în edi
țiile anterioare ale campionatului 
n-au avut o misiune ușoară în 
partidele susținute In deplasare. 
Ni se par edificatoare în acest 
sens cîteva rezultate. Bunăoară, 
multipla campioană Dinamo Bucu
rești, luptînd la Oradea, a depășit 
formația locală Crișul doar cu 
două puncte ; 21—19.

Tot în această etapă a surprins 
comportare slabă a unor echipe, 
ceea ce ne determină să afirmăm

că atît luptătorii cît și antrenorii 
acestora nu depun interesul cu
venit în pregătire. De pildă C.S.M. 
Reșița a pierdut cu 36—0 în fața 
formației Dinamo București, Glo
ria Buzău a fost întrecută de Pro
gresul București cu 26—6, iar 
Steagul roșu Brașov și Carpați 
Sinaia — cum menționam mai 
sus — au părăsit salteaua de con
curs învinse fără drept de apel.

Iată de ce credem că Biroul 
federal va trebui să analizeze a- 
tît cauzele care favorizează evi
dent echipele 
ale pregătirii 
unor/ formații

gazdă, cît și cele 
necorespunzătoare a 
de divizia A.

Costin CHIRIAC

BALCANIADA DE BOX
(Urmare din pag. 1)
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După 7 zile de întreceri viu 
disputate, a luat sfîrșit etapa fi
nală a Spartachiadei militare de 
vară. A fost o adevărată sărbă
toare a militarilor din M.A.N. și, 
așa cum ne-a declarat tovarășul 
general-lt. Constantin Ionescu: 
„Competiția a stîrniț un mare 
interes și a demonstrat calitățile 
fizice deosebite ale militarilor. 
Prin această mare întrecere au 
'ost transpuse in viață indicațiile 
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973".

Rezultate tehnice. Atletism, 100 
m: Gh. Giurgiuman (lot Jiul)
10.8 (nou record al Spartachia
dei) ; 400 m: Gh. Giurgiuman
51.9 ; 800 m : M. Filip (Jiul) 
1:59,4; 1500 m: M Filip 4:11,1; 
3 000 m : N. Burgheanu (Cerna) 
9:00.9; greutate : R. Florea (Jiul) 
12,44 m ; înălțime : P. Ene (Cer-

na) 1,90 m. (nou rec.); lungime : 
P. Ene 6,44 m ; ștafetă 4X100 m: 
lot Cerna (44,2); 4x400 : lot Jiul 
(3:33,5) ; gimnastică, individual 
compus: I. Taroczi (Cerna) 28,6 
p ; pe echipe : lot Cerna 139,9 p; 
probă militară : lot Cerna 6:16 = 
24 p ; judo, 63 kg. I. Endeș (Cer
na) ; 70 kg. Gh. Cînduleț (Cri
șul) ; 80 kg. C Marinescu (Jiul); 
93 kg. T. Petru (Jiul); +93 kg. 
E. Nagy (Jiul) ; înot, 100 m bras: 
I. Vlad (Crișul) 1:16,3 (nou rec.); 
100 tn liber: H. Potoșnic 
1:00,3 (nou rec.); 100 m 
S. Cozmescu (Dunărea) 
ștafetă 3x100 tn : Jiul 
triatlon militar : C. Novac (Jiul) 
Clasament general : 1. Cerna, 2 
Jiul, 3. Crișul, 4. Șiretul, 5. Du
nărea.

(Jiul) 
spate : 
1:14,4 ; 
3:43,3 ;

T. SIKIOPOL

La Oradea, la sfîrșitul săptăminii

FINALA „CUPEI U.G.S.R.“ LA OINĂ
Anul acesta finala „Cupei 

U.G.S.R." la oină va fi găzduită 
de municipiul Oradea, competi
ția urmînd a avea loc între 5 și 
7 iulie. Ajunsă la a VII-a ediție, 
întrecerea va reuni la start 12 
echipe : Betonul Roman, Confec
ția Rm. Sărat, Avîntul Suceava, 
Torpedo Brașov, Chimia Tr. Mă
gurele, Turbina Doicești, Petrolul 
Urlați, C.F.R. Cluj, C.F.R. Iași, 
Bihorul Beiuș, Rulmentul Birlad 
și Universitatea București.

Conform regulamentului elabo
rat de Comisia de sport și turism 
a C.C. al U.G.S.R. și de federa
ția de specialitate unele echipe 
prezente la finală s-au calificat 
în cadrul fazelor județene, etapă 
la care au avut drept de partici
pare și formațiile neafiliate la 
F.R.O. Totodată — pentru a ofe
ri cît mai multor echipe condi
ții de afirmare — primele 4 
clasate în finala „Cupei Roma
nies1 nu vor putea lua parte la 
„Cupa U.G.S.R/,

B-

RA^rHFT SUSPENDĂRI DE JUCA-
ȚORI |nternațiorxjfu| n. 

Mănăilâ a fost exclus din lotul repu
blican șî suspendat pe timp de trei 
etape (în viitorul campionat republican), 
deoarece nu s-a prezentat la pregătire 
în reprezentativa țării. Hotărîrea a fost 
luată în ultima ședință a Biroului fede
ral, care a mai stabilit sâ ratifice sus
pendarea pe timp de un an de către 
clubul Voința a surorilor Tatiana și Li
liana Rădulescu • CALIFICĂRILE PEN
TRU DIVIZIA B. Vineri încep turneele 
masculine de calificare pentru divizia B. 
Ele se vor desfășura în următoarele 
orașe : Rm. Vîlcea (iau parte Rova Ro
șiorii d© Vede, C.S.U. Pitești și C.S. Rm. 
Vîlcea), Botoșani (C.S. Botoșani, Marina 
Constanța și Clujana) ; Reșița 
Reșița, Politehnica Timișoara, 
Deva și o • ■ - ~ .
verin).

CAIAC-
CANOE 
cului Snagov 
diționala 
caiac-canoe 
din regatele 
rul oficial al F.I.C. Pînă la 
oră și-au anunțat participarea caiaciști, 
caiaciste și canoiști din U.R.S.S., Bul
garia, Cuba și R.D. Germană, care se 
vor întrece alături de cei mai buni spor
tivi români.

(Știința 
Politehnica Timișoara, Rapid 

echipă din Drobeta Tr. Se-

„REGATA SNAGOV*.  în- 
cepînd de vineri și pînâ 
duminică, p© apele la

se va desfășura 
întrecere internațională 

i,, Regata Snagov", 
incluse în

tra« 
de 

una 
calenda- 
aceasta

întrecerile tradiționalei competiții „Cupa 
Olimpia**.  In final, pe primele locuri s-au 
clasat formațiile : 1. Olimpia 43 p, 2.
Universitatea București 12 p, 3. Metalul 
București 7 p și Șc. sp. 2 București 7 p.

I IIPTF JUNIORII ROMANI AU DO- 
LVriC MINAT TURNEUL INTERNA

TIONAL DE LA SF. GHEORGHE. în Sala 
sporturilor din Sf. Gheorghe a avut loc, 
sîmbâtâ și duminică, un important tur
neu internațional de lupte libere rezer- 
♦at juniorilor. Au participat cei mai buni 
concurenți din Iugoslavia, Polonia și Ro
mânia. Competiția, considerată test îna
intea campionatelor europene ce vor avea 
loc peste puțin timp, a fost dominată 
de juniorii români, învingători la aproape 
toate categoriile, lată cîștigătorii : cat. 
43 kq O. Faher (România), cat. 52 kg — 
P. Brândușan (R), cat. 57 kq - G. 
Anghel (R), 
(Iugoslavia), 
(R), cat. 74 
82 kq - V. 
A. Bălâianu 
sâcariu (R).

rie mijlocie, Dragan Vujkovici, 
campionului olimpic Kostadinov 
— care deși întrecut în finală a 
arătat că rămîne același excelent 
sportiv.

Echipa României a înregistrat 
o performanță puțin obișnuită la 
întrecerile balcanice : calificarea 
în finală a întregii formații și cu
cerirea a 7 locuri I. Pentru a- 
ceastă realizare un merit deose
bit au antrenorul emerit Ion Popa, 
secundul său Dumitru Ion, pre
cum și medicul Petre Radovici, 
care ău reușit să-și aducă elevii 
în bună formă sportivă. Dintre 
ei, o excelentă impr.esie au lăsat 
Ibrahim Faredin, învingătorul 
campionului olimpic, Gabriel Po- 
metcu și frații Cuțov. Aceștia au 
luat o serioasă opțiune pentru 
C. M. la Havana. Ion Fuicu și 
Ion Mocanu au evoluat foarte bine 
în finalele respective, cînd au 
întrecut pe Nedelcio Grozev (Bul
garia) și Edo Dervoz (Iugoslavia). 
Marian Lazăr nu a avut adver- j 
sari care să-1 solicite, < 
demonstrat că mai poate progre- • 
sa. Alee Năstac a fost întrecut , 
de un boxer cu frumoase < 
tehnico-tactice. Selecționerilor . . . 
reproșăm un singur lucru : in
cluderea în formație a greului I 
Iile Dascălu, care a dezamăgit to
tal.

în perioada care a mai rămas i 
pînâ la campionatele mondiale 
specialiștii noștri au datoria să 
rezolve problema titularizării 
sportivilor la unele categorii de 
greutate.
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57 kq
cat. 62 kg — M. Filipovici 
cat. 68 kg — Gh. Cătină 
kq - T. Seregely (R), cat. 
Mihâilâ (R). cat. 90 kg — 
(R). ............. “ ~ ’

SURPRIZĂ ÎN TU

cat. 4*100  kg- P. Pd-

HA NOR Al «trofeul bega- ia
U handbal junioare, compe

tiție internaționala organizată la Timi
șoara, a reunit la cea de a IV-a sa 
ediție echipe din R.D. Germană, Polo
nia și România. La capătul unor partide 
dîrz disputate, spectaculoase, locul I a 
fost cucerit de echipa S.C. Empoi Ros
tock, care a învins în finală formația 
Școlii sportive Timișoara cu 10—5 (5—3). 
In celelalte jocuri finale Șc. sp. Sf. 
Gheorghe - $c. sp. Hunedoara 9—7 (3—3) 
- locurile 3—4, Șc. sp. 2 București — Șc. 
sp. Jimbolia 6—0 (3—0) — locurile 5—6 și 
MKS Chorzow - Șc. sp. 2 Timișoara 8-6 
(4-2). P. ARCAN - coresp. județean

II IDO «CUPA OLIMPIA*  A REVENIT 
ORGANIZATORILOR. Nu mai 

puțin de 13 echipe (din Capitală și din 
alte orașe) și-au disputat întiietatea la

TENIS 
DE MASĂ
s-a 
telor
I, la 
trecerile vor 
pînă atunci 
samentelor :

încheiat, 
situindu-se 

fete și

PRIMA PARTE a cam- 
pionatelor 
de tenis 

în fruntea 
echipele

C.S.M. Cluj, la .
fi reluate în toamnă, lată 
care este configurația cla-

divizionare 
de masă 

clasamen- 
C. S. Arad 
bâieti. In

FEMININ
1. C.S. Arad 1 1 6 1 52-11 13
2. C.S. Arad II 7 6 1 48-15 13
3. Progresul Buc. 7 6 1 37-26 13
4. Șc. sp. Buzău 7 4 3 28-35 11
5. C.S.M. Cluj 7 3 4 30-33 1 0
6. Spartac Buc. 7 2 5 28-35 9
7. Rovine Craiova 7 1 6 21-42 8
8. Politehnica Buc. 7 0 7 8—54 7

MASCULIN
1. C.S.M. Cluj 9 9 0 110- 43 18
2. Progresul Buc. 9 7 2 115- 38 16
3. Univ. Craiova 9 7 2 86- 67 16
4. Voința Buc. 9 6 3 89- 64 15
5. C.S.M. lași 9 4 5 74- 79 13
6. Gloria Buzău 9 3 6 68- 85 12
7. Locomotiva Buc. 9 3 6 66- 87 12
8. Comerțul Tg .M. 9 3 6 56- 97 12
9. Politehnica Buc. 9 2 7 56- 97 11

10. Constr. Huned. 9 1 9 45-108 10

HARADAU L
SI A OCUI9

Ultima rundă a turneului de se
lecție la tenis a oferit o surpriză 
de proporții : Toma Ovici a fost 
învins de Dumitru Hărădău. Re
luate după o zi de pauză, întrece
rile de luni după-amiază au în
cheiat o săptămînă de tenis, timp 
în care jucătorul clubului Steaua, 
Hărădău, a cules numai victorii 
situindu-se pe primul loc în „tur
neul celor 8“. în partida cu Ovici, 
Hărădău a jucat foarte bine, dar 
nu este mai puțin adevărat că el 
a știut, în același timp, să „spe
culeze" eclipsa de formă a lui 
Ovici. Așadar. Hărădău a învins 
pe Ovici cu 6—2, 6—4, 6—4. Ce
lelalte rezultate : Viorel Marcu — 
Sever Mureșăn 6—3, 6—0, 6—3 : 
Viorel Sotiriu — Ion Sântei 6—2,

ii-7. 6 
hai Tăi
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de simi 
Sotiriu 
Hărădăi 
2—6, 6- 
Ion Sa 
Viorel 
10—8, 6

Astăz 
reiau p 
Marcu 
și Tom. 
6—0. 4—

Clasa, 
time d< 
Dumitri 
O viei 5 
Viorel 3 
ruptă» ;

C.FR


ERSITATEA CLUJ
NA UNEI TRADIȚII...
>șii", pentru a șaptea oară in posesia titlului!

pe deplin 
din istoria 

1 de juni- 
au marcat 

nceputul și 
. reprize, a 
i alb-negrii 
tate de te
nt r-un JOC

TERENU- 
trei jucă- 
( impeanu, 

llurloi, co
mponent al 

Someș, și 
ei de juni- 
ri au „pre- 
! toate ba- 
apărare, pe 
inteligent,

e au jucat 
?. deruiind 
Ie, -*xccu-  
■aroa Ste- 
JEI CLU- 
\ZELE DE 
eediat. pe 

două ori 
poarta Iui 
realizările 

lipei bucu-

• Cupa Spaniel a 
anui acesta de Real 
învins în finală, cu _ - , ...
C.F. Barcelona, lipsită de aportul lui 
Cruyff. Cele patru goluri au fost 
înscrise de Santiilana, Rubiran, Pirri 
și Aguilar.

• Se pare că viitorul antrenor al 
reprezentativei Angliei va fi fostul 
internațional și jucător al lui Man
chester City, Don Revie, căruia fe
derația din Anglia i-a oferit acest 
post. Actualmente, Revie este antre
norul formației Leeds United, cam
pioana țării. în cercurile fotbalis
tice engleze se crede însă că Leeds 
United nu intenționează să se des
partă de antrenorul său.

• în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în R.P.D. Coreeană, echi
pa poloneză Slansk Wroclaw a sus
ținut două întîlnirj. Fotbaliștii polo
nezi au întrecut cu 1—0 formația Ton 
Nov și au terminat la egalitate, 1—1, 
cu o selecționată a orașului Phenian.

cursie dublă în Turcia sau o ex
cursie dublă la Budapesta și diferen
ța în numerar pînă la 7000 lei: . 1. 
Grozav loan din corn. Tălmaciu, jud. 
Sibiu, 2. Branga Aurel-Uie din Sibiu 
și Oprița Mihai din București.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 26 IUNIE 1974
Extragerea I-a : categ. 1: 2 varian

te 10% a 50.000 lei ; cat. 2:1 varian
tă 25% a 21.294 lei și 4 variante 10% a 
8.518 lei, cat. 3 : 6,35 a 8.719 lei ; cat.

1 iinișoara, 
a Il-a a 

ii’pi.matului 
e în urmă 
oman Bra- 
la dintre 
impresionat 
ului etalat 
lujcne".

„U“ Cluj a cîștigat, însă, fina
la de la Craiova și prin... tradi
ție. De-a lungul anilor, juniorii 
celui mai vechi club universitar 
din țară au- ajuns de nouă ori 
în finala campionatului republi
can. Din aceste nouă partide fi
nale, ei AU CÎȘTIGAT ȘAPTE, 
PERFORMANȚA UNICA, „U“ 
Cluj fiind singura echipă de ju
niori de la noi care și-a adju
decat de atîtea ori tricourile de 
campioni. Prima victorie a „șep
cilor roșii" a fost consemnată cu 
19 ani în urmă, în vara anului 
1955. Au urmat alte cinci succese, 
în 1956, 1964—1965, 1966—1967,
1968—1969 și 1971—1972. Ultimul 
dintre acestea, cel de acum doi 
ani, a fost realizat de echipa lui 
Lăzăreanu, Matei, Negruțiu, Fur- 
nea, Bucur, Giurgiu. După un 
„intermezzo" dinamovist (juniorii 
clubului din șos. Ștefan cel Mare 
cîștigînd ediția a 28-a a campio
natului, cea de anul trecut), „U“ 
revine pe prim-planul competiției 
cu o echipă foarte... tînără, pro
babil cea mai tînără dintre cele 
112 participante la campionat. Din 
lotul utilizat de antrenorul Andrei 
Șepci (Albu și Breazu — portari, 
Toth, Căpușanu, Molnar, Neamțu 
și Simon — fundași, Cîmpeanu» 
Hurloi, Bichescu și Bartalis — 
mijlocași, Eremie, Vaczi, Mureșan, 
Reveș, Petreanu și Păscălău — 
atacanți), șapte pot juca la ju
niori și în campionatul viitor 1

Laurențiu DUMITRESCU

fa finalei de la Craiova a campiontului republican de juniori, împreună cu antre- 
ii conducătorul delegației clujene, Titus Lucaciu Foto : Paul ROMOȘAN

TBALUL INTERNAȚIONAL
fostul internațional Jozsef Bozsik. 
Selecționat de 100 de ori în naționa
la Ungariei. Bozsik îl va înlocui pe 
Rudolf Illovszki.
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• Cunoscutul internațional olan
dez Neeskenș, actualmente mijlocaș la 
Ajax Amsterdam, a semnat un con
tract pe o perioadă de trei ani cu 
C.F. Barcelona. Neeskens este al doi
lea jucător olandez care va evolua 
în formația spaniolă, în care activea
ză și cunoscutul internațional Cruyff.

• Federația maghiară de speciali
tate l-a numit în postul de selecțio
ner și antrenor al reprezentativei pe

SELECȚIE LA TENIS 

/INS PE OVICI 
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cu — Mî- 
î—2.
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i — Viorel 
; Dumitru 
wcu 7—5,

tidă întreruptă) ; Traian Marcu 2 
v. (o partidă întreruptă) ; Ion 
Sântei 2 v- ; Sever Mureșan 1 v. 
și Mihai Tăbăraș 0 v.

I. GV.

Hurcșan —
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te : Viorel
6—3, 5—5 
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Cîștâgătorii de autoturisme și ex
cursii de la tragerea excepțională 
Loto din 18 iunie. 1974.

Categ. 1 : cîștigă cîte un autoturism 
„Dacia 1300“: 1. Nicolaie M. Ntcola® 
din Pitești; 2. Mihailă Nistor din Hu
nedoara și 3. Dumitrescu Nicolae din 
București.

Categ. 2 : cîștigă cîte un autoturism 
Moskvici 408/412 : 1. Antonache Con
stantin din Gorunești, Bălcești, jud. 
Vîlcea și 2. Ionescu Neculai din Tașl,

Categ. 4 ; cîștigă la alegere o ex

BARAJUL
PENTRU PROMOVAREA

ÎN DIVIZIA C
Rezultate înregistrate în parti

dele tur, disputate duminică, în 
cadrul barajului pentru promo
varea în Divizia C : ® Lamino
rul Roman — Șoimii Iași 2—1 
(1—0) • A. S. Topoloveni — Mă
gura Codlei 0—1 (0—0) • Spar- 
tac Poșta Cîlnău — Partizanul 
Bacău 1—4 (0—2) • Unirea Bă- 
beni — Viitorul Scornicești 1—1 
(0—1) • Automatica București
— Textila Roșiorii de Vede 4—0 
(2—0) • C.F.R. Teiuș — Inter
Sibiu 1—1 (0—0) • Voința Ora
dea — Minerul Sărmășag 3—0 
(0—0).

ECHIPA DE OLD-BOYS 

A RAPIDULUI
ÎȘI ÎMBOGĂȚEȘTE 

PALMARESUL
Echipa de old-boys a Rapidului, 

din care fac parte, printre alții, 
Langa, Azbiceanu, Vărzan, Urzicea- 
nu, Lungu și Daniel Ene, iși îmbo
gățește palmaresul cu noi meciuri. 
Săptămina trecută feroviarii bucu- 
reșteni au jucat la Satu Mare cu 
formația similară a Olimpiei, de 
care au dispus cu 6—2 (4—1), iar 
sîmbătă, la Oradea, au învins cu 
1—0 (0—0) echipa fostelor glorii de 
la C.F.R. Giuleștenii se pregătesc 
pentru meciul cu Farul, joc ce se 
va disputa la Constanța, la 13 iulie, 
în deschiderea partidei Lotul re
prezentativ — Selecționata Japo
niei.

fost cîștigat ă 
Madrid care a 
4—0 (1—0). pe

R.F. GERMANIA, OLANDA, 
BRAZILIA Șl POLONIA, 

CELE MAI APLAUDATE ECHIPE
DUSSELDORr, 1 (prin telefon). 

Evident, cele mai multe șanse de 
a fi prezente în ultimul act, pe sta
dionul olimpic din capitala Bava- 
rici, le au reprezentativele R. F. 
Germania și Olandei, cărora — 
pentru atingerea finalei — le este 
de ajuns și meciul nul în fața 
Poloniei și Braziliei, deoarece au 
golaveraj mai bun în clasamentul 
grupelor și, în plus, au avut pînă 
acum și prestații de ansamblu mai 
bune decît adversarii cu care-și 
dispută, la Frankfurt pe Main și 
Dortmund, șefia grupelor. Dintre 
acești doi mari favoriți, mai multe 
emoții au avut duminică elevii 
lui Schon a căror confruntare cu 
această admirabilă echipă a Sue
diei este pe drept cuvînt apre
ciată. aici, ca cea mai frumoasă 
partidă de pînă acum a turneului. 
Intr-adevăr, desfășurarea meciului 
(ofensivă de ambele părți), numă
rul fazelor dramatice la poartă, 
acțiunile în mare viteză fără nici 
cea mai mică economie de efort, 
evoluția scorului (Suedia a con
dus pînă în min. 51 cu 1—0 și a 
egalat apoi la 2—2, după două mi
nute în care s-au înscris trei 
goluri !), toate acestea în deco
rul unei nocturne sub rafale de 
ploaie fără sfîrșit, au conferit me
ciului un dramatism rar întilnit.

REVISTA PRESEI
Ziarele vest-germane subliniază in mod 

specia! faptul că, spre deosebire de pri
ma runda finală, meciurile au devenit 
mai spectaculoase, echipele își expun 
mai evident caracteristicile de joc, perso
nalitatea tactică. In leqătură cu meciul 
R.F.G. — Suedia s,Rheinische Post- 
scrie : „Risipă de energie, emoții, luptă, 
ploaie violentă, dar pînă la urmă satis
facție pentru un 4—2 obinut mai greu 
decit credeam* *.  Același ziar își intitu
lează cronica jocului : „A fost una din
tre cele mai fantastice partide realizate 
de ambele echipe, iar noi, după lovitura 
din min. 26 (n.a. aluzie la golul lui
Edstrom) am ajuns în final la un entu
ziasm fără margini*.  Publicînd o decla
rație a lui Stanley Rous, care a spus 
„Pentru mine a fost cel mai frumos joc 
al turneului mondial44, ziarul comentează 
în continuare : „A fost, intr-adevăr, un 
joc frumos, dar poa*<*  că suporterii echi
pei vest-germane cr fi preferat o partidă 
oarecare, in locul emoțiilor pe care ni 
le-au furnizat Edstrom, Sandberg și acest 
inepuizabil Grahn".

Ziarul „Express* 4, ocupîndu-se de par
tida Polonia — Iugoslavia, consemnează: 
„Iugoslavii au încercat prea mult și au 
pierdut, pînă la urmă, totul. Această 
echipă, care începuse atît de puternic 
turneul final, se aseamănă cu acel turist 
care, intrat increzăîor în pădure, iși 
pierde, pînă la urmă, busola. Cit despre 
polonezi, iată, puterile nu-i părăsesc și 
vă trebui ca echipa noastră să lupte din 
răsputeri pentru a-și cîștigă locul in 
finală*.

Relativ la întîlnirea Brazilia — Argen
tina, ziarul „Bild*  subliniază : „lată-i 
pe brazilieni cu poarta perforată pentru 
prima oară și tocmai cu propria lor 
armă : lovitura liberă. Această intîlnire 
între două echipe sud-americane a ară
tat că, totuși, brazilienii sint mai aproape 
de fotbalul modern, complet, în sensul 
că, la un nivel aproape egal de capa
cități tehnice, ei au avut, față de argen
tinieni, un plus de asprime in joc și de 
ințelegere a fotbalului ca joc de aso
ciație. In plus, marile lor „nume“ sint 
mai intim legate între ele decît Ayala 
cu Yazalde sau Balbuena din echipa 
argentiniană".

„Frankfurter Rundschau44 scrie : „Tur
neul final al C.M. nu aduce, deocam
dată, prea multe schimbări pe scena 
valorilor mondiale. S-a vorbit despre 
declinul Braziliei, dar iată că actualii 
campioni mondiali joacă intr-una din 
cele două finale de la Miinchen și teore
tic, iși pot menține și titlul. Prezențele 
Olandei și a R.F.G, in vîrful piramidei 
nu sint nici ele neașteptate, iar dacă ar 
fi să căutăm, totuși, surprizele, ar tre
bui să privim intr-un sens către Polonia 
și în celălalt către Italia*.

GOLGETERII
6 GOLURI : Szarmach, Lato (Polonia) ;
4 GOLURI : Rep (Olanda) ;
3 GOLURI : Bajevici (Iugoslavia),

Neeskens (Olanda) — 2 pen., _ Rivelino 
(Brazilia), Deyna (Polonia), Edstrom (Sue
dia) :

2 GOLURI : Houseman, Yazalde (Argen
tina), Sanon (Haiti), Karasi (Iugoslavia), 
Jordan (Scoția), Cruyff (Olanda), Sand
berg (Suedia), Breitner, Muller, Overath 
(R.F.G.), Jairzinho (Brazilia):

1 GOL : Cullmann, Bonhof, Grabowski, 
Honess (R.F.G.), Streich, Hoffmann, Spar- 
wasser (R.D.G.), Petkovicî, Oblok, Sur- 
jak, Geaici, Katalinski, Boghicevîci (Iugo
slavia). Lorimer (Scoția), Rivera, Anastasi, 
Capello (Italia), Heredia, Babingtan, 
Ayala, Brindisi (Argentina), Ahumada 
(Chile), Vaidomiro (Brazilia), De Jong, 
Rensenbrink, Krol (Olanda), Bonev (Bul
garia), Pavoni (Uruguay).

AUTOGOLURI : Curran (Australia) pen
tru R.D.G.. Franțoîs (Haiti) pentru Italia, 
Perfumo (Argentina) pentru Italia, Krol 
(Olanda) pentru Bulgaria.

4 • 45,75 a 1.210 lei : cat. 5 : 95.05 a
582 lei. cat. 6 : 3.360.35 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 152.459
lei.

Extragerea a Il-a : cat. A : 1,35 va
riante a 50.000 Iei. cat. B : 10,55 a
5.542 lei; eat. C: 39,70 a 1.473 lei; cat. D: 
1.834.70 a 60 lei ; categ. E : 107,35 a
200 lei ; cat. F : 2,271,45 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 168.516
lei.

Ciștigurlle categ. 1 (10%) au revenii 
participanților Vasile Leureanu din 
Roznov — Neamț și I.adislau Jakabfi 
clin Brașov, iar cîștlgul de categ. A 
iul Nicolae Brădătean din Iași. 

mai ales în condițiile în care un 
insucces vest-german putea în
semna „lovitura de teatru" a tur
neului final. Echipa gazdă a în
vins pînă la urmă meritat, la 
un scor a cărui rotunjire a fost 
decisă de un 11 m discutabil în 
min. 89, dar suedezii au satisfac
ția de a fi fost în distribuția ce
lor mai frumoase jocuri pe care 
le-am văzut pînă acum aici, cel 
la care ne-am referit și cel de 
săptămina trecută, cînd scandi
navii au învins pe Uruguay.

Dar, dacă unul din marii favo
riți s-a calificat atît de greu, cea 
de-a doua superechipă a turneu
lui. Olanda, a făcut un simplu 
meci de rutină în fața team-ului 
R.D. Germane, aflat în evidentă 
scădere de randament. Această 
echipă olandeză, care a abordat 
turneul final cu mari semne de 
întrebare în formație (portarul 
titular van Beveren și fundașul 
central Israel, accidentați, au fost 
înlocuiți cu oameni noi, Jongbloed 
și Rijsbergen, din echipa secundă 
a lui Feyenoord, iar mijlocașul 
Haan a fost „uns" libero) este as
tăzi una dintre cele mai omogene 
formații, chiar dacă marile sale 
vedete, Cruyff și Neeskens, „ju
cătorii de vis" cum ii numea un 
ziar local, renunță la execuții 
de prim-plan, încadrîndu-se ferm 
intr-un joc colectiv.

Brazilia este echipa care își 
dezminte treptat debutul necon
cludent și care. în locul marilor 
vedete de atac de acum patru 
ani (Pele, Tostao, Gerson), con
sacră — cu un singur gol primit, 
și acela din lovitură liberă, în 
cel de-al cincilea meci — perso
nalități de apărare ca Pereira, Ze 
Maria și Francisco Marinho. Pa
radoxal. Brazilia a devenit aici 
exponenta „victoriilor economice", 
de această manieră ea intrecînd 
și duminică pe Argentina, după o 
primă repriză care a aparținut 
destul de net viitorilor organiza
tori ai campionatului mondial. în 
jocul echipei lui Zagalo am vă
zut, o dată în plus, ce pondere 
poate avea personalitatea unor 
fotbaliști de reală clasă mondială, 
în speță Rivelino și Jairzinho, 
care au decis victoria prin sclipiri 
individuale de moment, compen
satorii pentru clasa medie a unui 
Vaidomiro sau Dirceu.

Cu toate că aproape în fiecare 
meci au beneficiat de momente 

DAMĂ CONTRA DOUĂ TURNURI!
Acum patru ani. în Mexic, a produs uimire faimoasa ofertă 

a unui colecționar de autografe : ,.Dau trei semnături Ri
chard Burton în schimbul unui Pele“. Astăzi, pe avizierul 
operei din Dilsseldorf se poate citi : „Ofer două bilete eu 

Herbert von Karajan, in schimbul unui bilet pentru finala de la 
Miinchen".

Această ofertă sugerează transferul atenției publicului spre 
așteptata finală R. F. Germania — Olanda.

Dacă această finală se va juca — și ea are toate șansele să 
fie jucată, deoarece ambele echipe au nevoie de numai un meci 
egal în semifinalele cu Polonia și Brazilia —. probabil că vom 
asista la un duel care să facă sinteza unei epoci în evoluția fot
balului.

Judecind după meciurile văzute pînă acum, departajarea valo
rică e greu de făcut. Se vor afla față în față două echipe care 
practică fotbalul total, așa cum s-a văzut în jocul echipei lui 
Schbn, duminică. împotriva frumoasei echipe a suedezilor, și așa 
cum s-a văzut în toate jocurile Olar.dei, care deține performanța 
unui golaveraj aproape de necrezut pentru un turneu mondial 
(12—1), golul la pasiv fiind și el opera olandezului Krol.

Ce diferențe există între echipele Olandei și R.F. Germania ? 
Portarii sînt de valori aproximativ egale, bineînțeles sub rezerva 
nesolicitării lor de pînă acum. între fundașii laterali Krol — Suur- 
bier, pe de o parte, și Vogțs — Breitner să zicem, pe de altă 
parte, egalitatea se menține. Semnul egalității se păstrează și în 
cazul stoperilor, avînd in vedere și desenul tactic deosebit : 
R.F. Germania joacă cu un libero evident (Beckenbauer). în timp 
ce olandezii operează în scară, cu valorosul fost mijlocaș Haan și 
cu Rijsbergen.

Liniile de mijloc au și ele o valoare apropiată, poate cu pre
cizarea că Neeskens manifestă o mobilitate superioară lui Ove
rath. Pivotul ofensivei vest-germane este reprezentat de perechea 
Gerd Miiller—Beckenbauer (apropierea nu este chiar paradoxală), 
Gerd avînd misiunea ..omului de semicerc", susținut in perma
nență de angajările lui Beckenbauer, multe dintre acestea fiind 
făcute cu boltă, așa cum s-a întîmplat în partida cu Suedia.

Probabil că duelul dintre subtilul si laboriosul Cruyff, ca șef 
de orchestră, pe de o parte, și angajările perechii Beckenbauer— 
Miiller vor da pînă la urmă tonul finalei așteptate. o_ finală care 
va avea menirea să dea un învingător. Dacă această învingătoare 
va fi Olanda, ceea ce cotele bookmakerilor nu confirmă deocam
dată, ea va însemna victoria unei mari echipe, dar care, aflată 
Ia zenit, a și început o coborîre virtuală, dat fiind că centrul 
magnetic al fotbalului european se deplasează acum spre Spania, 
unde cei doi Johanni olandezi (Cruyff și Neeskens). vor încerca 
să furnizeze un nou cap de afiș publicitar fotbalului european.

Toate acestea sînt simple anticipații pentru o finală probabilă 
dar nu sigură. Cine poate omite replica Poloniei în jocul de la 
Frankfurt pe Main cu R.F. Germania ? Această echipă a Polo
niei care a jucat pentru ultima oară intr-un turneu final, cu 
Brazilia, în 1938. pierzînd cu un scor (5—6) care explică stilul 
ofensiv de astăzi, trăiește euforia unei frumoase amnezii. Jucă
torii polonezi par să fi uitat că înaintea turneului final de la 
Londra au fost zdrobiți de Italia (1—6). iar înaintea celui din 
Mexic au fost surclasați de Bulgaria (1—4). Ei joacă în continua
re cu o admirabilă non-șalanță. lăsînd impresia că anonimatul 
din ullimii 36 de ani le-a permis să evite influențele cibernetice 
ale fotbalului modern.

în sfirșit. Brazilia, despre care Gerson însusi avea impresia — 
în calificări — că „este o cămilă obligată să treacă prin urechile 
acului", a jucat un meci frumos împotriva Argentinei, animată 
fiind de foștii coechipieri ai lui Pele — Jairzinho și Rivelino.

loan CHIRILA
Dilsseldorf, 1 iulie

în care șansa le-a surîs decisiv, 
polonezii rămîn — cel puțin prin 
argumentul cifrelor — marea re
velație a competiției. Victoriile 
asupra Argentinei, Italiei, Suediei 
și Iugoslaviei din acest turneu fi
nal, coroborate cu eliminarea An-- 
gliei în preliminarii, consacră 
echipa lui Gorski drept una din 
forțele de prim ordin ale fotba
lului internațional, iar pe Lato; 
Gadocha, Deyna și Tomaszewski 
drept jucători de certă valoare 
continentală. $i în partida cu Iu
goslavia, Polonia a jucat, fără' 
ezitare. în continuare pe cartea 
sa preferată, atacul. Mari discuții 
a creat aici penalty-ul din care 
polonezii au deschis scorul în 
min. 26. în urma unei lovituri li-

PROGRAMUL 
DE MIINE

fn patru orașe din R.F. Germa
nia se vor disputa. miine ultimele 
patru partide din cadrul grupelor 
semifinale, lata programul :

Gelsenkirchen (ora 20.30) : 
ARGENTINA - R.D. GERMANA.

Dortmund (ora 20.30) : 
OLANDA - BRAZILIA.

Dusseldorf (ora 20.30) : 
SUEDIA - IUGOSLAVIA.

Frankfurt pe Main (ora 17) : 
POLONIA - R.F. GERMANIA.

Orele de începere sînt cele ale 
Bucureștiului.

bere do ta 20 m, apărarea iu
goslavă a respins balonul, dar în 
timp ce jucătorii ambelor echipe 
ieșeau din careu, Karasi I-a faul
tat discret pe Szarmach în inte
riorul suprafeței de pedeapsă. Ar
bitrul GlOckner (R.D.G.) a văzut 
faza cu coada ochiului și. cu 
toate că și el se îndrepta spre 
mijlocul terenului, urmărind jo
cul, s-a întors brusc și a dictat 
un 11 m cu totul neobișnuit, dar 
care are acoperire regulamentară, 
în orice caz, echipa țării gazdă, 
al cărei optimism este în continuă 
creștere, va avea miercuri, în 
fața Poloniei, un meci cel puțin 
dificil, chiar dacă doi dintre ju
cătorii de vîrf ai polonezilor, Szar
mach și Deyna. au fost acciden
tați duminică seara, amîndoi pă
răsind terenul.

Radu URZÎCEANU
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SCHIFISTELE NOASTRE
AU CONVINS NUMAI PARȚIAL...OLIMPIADA DE ȘAH

GHEORGHIU TERMINĂ NEÎNVINS 
LA PRIMA MASĂ!

• întrecerea dintre echipajele României și R.D. Germane 
a dat cîștig de cauză oaspetelor • Speranțe fondate — 
deocamdată doar la 8-j-l și 2 fără cîrmaci • Se impune o 

intensificare a pregătirilor în vederea C.M.
Cea de a 21-a ediție a Olimpia

dei de șah, încheiată duminică 
ceara la Nisa cu un magnific joc 
de artificii, a fost apreciată în 
unanimitate de comentatori drept 
un mare succes al .sportului 
nunții**,  atestînd larga populari
tate mondială a acestui joc, creș
terea considerabilă a forței maeș
trilor săi,

Intrind pentru a 12-a oară con
secutiv în posesia cupei transmi
sibile „Hamilton Russel", echipa 
UJLS.S. realizează o performantă, 
probabil, unică în istoria spor
tului, Ea a fost parafată de o 
alta, cu nimic mai puțin senzațio
nală, și anume : din 88 de par
tide susținute jucătorii sovietici 
n-au pierdut nici una ! Anatoli 
Karpov, Viktor Korcinoi. Boris 
Spasski, Tigran Petrosian. Mihail 
Tal și Vasili Kuzmin sînt autorii 
ei.

Medaliile de argint revin echi
pei Iugoslaviei, care ocupă pen
tru a 6-a oară, din 1952 înooace, 
acest loc, iar cele de bronz for
mației S.U.A., după o palpitantă 
cursă cu reprezentativa Bulgariei, 
clasată excelent a 4-a. Spectacu
loase sînt saltul Olandei (de pe 
locul 8. în 1972. pe locul 5). apa
riția în elita mondială a echipelor 
Angliei și Filipinelor. ultima fiind 
autoarea și a cîtorva mari sur
prize (3—1 cu Ungaria și cu Ce
hoslovacia !)

BORG ȘI ASHE
ELIMINAȚI LA WIMBLEDON!

Vremea a fost luni mai îngă
duitoare cu tenisul, astfel că la 
Wimbledon întrecerile s-au putut 
desfășura în condiții normale. 
Printre ultimele rezultate ale pro
bei de simplu bărbați, se remarcă 
două surprize. Astfel, în turul 3 
au fost eliminați doi dintre marii 
favoriți : suedezul Bjdn Borg și 
americanul Arthur Ashe.

Iată rezultatele : Tanner — Ashe 
7—5. 6—3, 8—9. 6—3 : Kodes —— 
Crealy 4—6, 6—4 6-3. 2—6. 7—5; 
Newcombe — Pitici 6—2. 7—5, 
7—5 ; Dominguez — Chanfreau 
7—5. 6—1, 6—4 ; Rosewall — Kan- 
deral 6—2. 6—3. 6—3 : Metreveli

TINERII LUPTĂTORI NUTRESC SPERANȚE PENTRU J.O.
(Urmare din pag. 1)

Antrenorii Ion Corneanu și Ion 
Cernea au prezentat la competi
ția continentală o echipă în care 
au fost selecționați o serie de 
•sportivi tineri, participant! pen
tru prima oară la o întrecere de 
acest nivel, alături de alți concu- 
renți cu mai puțină sau mai mul-

Iată ce ne-a declarat tov. 
Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S„ conducătorul de
legației române la campio
natele europene de lupte : 
„Atît sportivii noștri din Io
tul de lupte greco-romane 
cit și din cel de libere s-au 
comportat bine. Mă bucură 
faptul că tinerii din echipa 
de lupte greco-romane au 
confirmat așteptările. Tot
odată, cred că ei au mari 
perspective la J. O. de la 
Montreal. Mă refer, îndeo
sebi, la C. Alexandru, N. 
Gingă, I. Păun șî la R. Co- 
dreanu. Ultimii doi au avut 
mari șanse să obțină meda
liile de aur. Sub posibilități 
au luptat E. Hupcă, A. Popa 
și S. Olteanu. în ce privește 
Iotul de libere, trebuie sub
liniat că dintre cei 9 spor
tivi, 8 s-au clasat în prime
le șase locuri. Un succes, 
după părerea mea, aprecia
bil. Cu toții, însă, mai au 
mult de muncit".

tă experiență. Reamintind exce
lentele rezultate obținute de re
prezentanții țării noastre (o me
dalie de aur — Constantin Ale
xandru și cinci medalii de bronz 
—_ Nicu Gingă, Ion Dulică, Ion 
Păun, Vasile Fodorpataki, Roman

Deși a pierdut un loc față de 
ediția de la Skoplje, România se 
clasează, onorabil, a 8-a. Cu mai 
multă concentrare și atenție, dar 
— mai ales — cu un plus de 
curaj în momentele decisive ale 
luptei, jucătorii noștri puteau a- 
taca locul 6. ceea ce va trebui să 
fie un obiectiv de viitor. La pri
ma masă, Florin Gheorghiu are 
satisfacția de a fi încheiat neîn
vins competiția — I2V2 puncte 
din 19 partide — cu un procentaj 
general de peste 65 la sută. Iată 
și celelalte rezultate individuale 
ale jucătorilor noștri : n. Ciocâl- 
tea 9*/j  (din 18 — 52,77 la sută). 
III. Ghițescu 7'7, (13—57,70), IV.
Ghizdavu 11'/, (17 — 67,64), V.
Partos 6 (11 — 54,54). VI. Pavlov 
57, (10 — 55). Nu putem. însă, 
omite amănuntul că „grosul" 
punctelor s-a făcut în grupa pre
liminară. Dacă socotim numai 
partidele susținute în turneul fi
nal, Gheorghiu are 53,84 la sută 
(o victorie — 12 remize), Ciocâl- 
tea 50 la sută. Ghițescu 56.25 la 
sută, Ghizdavu 54,15 la sută, iar 
Partos și Pavlov ceva mai mult 
de 35 la sută. în asemenea con
diții, plasarea echipei la jumăta
tea clasamentului finalei A este 
normală, exprimînd — de fapt — 
potențialul ei real.

Valeriu CHIOSE

— Pattison 3—6, 6—4, 7—5, 4—6, 
6—3 ; Van Dillen — Villas 6—3, 
6—4, 1—6, 7—5 : El Shaffei — 
Borg 6—2. 6—3. 6—1 (!) ; Gorman
— Thung 8—6. 6—1, 6—1 ; Connors
— Panatta 6—2, 7—5, 6—2 ; Năs- 
tasc — Jan Fletcher 7—5. 6—3, 
6—4 ; Smith — Borowiak 8—9, 
6—3, 6—4, 8—6 ; Fillol — Warwich 
6—3, 4—6, 6—1, 6—4.

La simplu femei, în turul 3: 
King — Durr 6—1. 7—5 ; Melville
— Sumawatsu 6—2. 6—3 ; Moro
zova — Paisb 2—6, 6—0, 9—7 : 
Evert — Fernandez 6—1. 6—1 ;
Gooiagong — Harris 4—6. 7—5,
6—4.

Codreanul trebuie să spunem că 
ele au întrecut așteptările tehni
cienilor români. După cum ne de
clara antrenorul emerit I. Cor
neanu înaintea campionatelor, a- 
cesta se aștepta — în cazul că 
sportivii se vor prezenta într-o 
formă bună — ca 3—4 luptători 
români să urce pe podiumul de 
premiere. Obiectivul reprezenta
tivei noastre a fost, astfel, depă
șit cu mult și numai unele „e- 
rori" de arbitraj sau interpre
tări discutabile ale regulamentu
lui F.I.L.A. au făcut ca medaliile 
obținute de reprezentanții Româ
niei să nu fie din metale și mai 
prețioase. Succesul realizat de 
luptătorii noștri la greco-romane 
este deosebit de valoros dacă ne 
gîndim că la campionatele conti
nentale ale acestui stil au fost 
prezente în totalitatea lor prin
cipalele forțe din lume. Pen
tru practicanții greco-romanelor 
campionatele europene sînt la fel 
de dificile ca și Jocurile Olimpi
ce sau campionatele mondiale. 
Aceasta este și părerea celor mai 
mulți specialiști cu care am dis
cutat la Madrid. în aceste condi
ții, firește, antrenorii români au 
temeinice motive să privească 
spre J.O. de la Montreal cu des
tul optimism. Bineînțeles, cu con
diția ca pregătirile luptătorilor 
noștri să se desfășoare în conti
nuare cu aceeași seriozitate.

Trecînd în revistă comporta
rea selecționaților la competiția 
recent încheiată, trebuie să spu
nem că marea majoritate a spor
tivilor români s-au comportat 
foarte bine, dovedindu-se exce
lent pregătiți și îuptînd de la 
egal la egal cu cei mai valoroși 
luptători din Europa, deținători 
ai titlurilor de campioni olimpici 
sau mondiali. Firește, cel mai 
bun s-a dovedit a fi tînărul Con

încheiată duminică, la capătul 
a trei zile de întreceri viu dis
putate, cea de a 12-a ediție a 
competiției Internaționale de ca
notaj „Regata Snagov" (rezerva
tă, pentru prima dată, în exclu
sivitate fetelor) a oferit sportive
lor prezente la start un foarte 
bun prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire. Valoarea ridicată 
a canotoarelor din cele 7 țări par
ticipante (Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Ungaria, U.R.S.S., 
Franța și România), organizarea

„Regatei Snagov”, la cîteva minute 
Foto : V. BAGEAC

Echipajul de 84-1 al României, laureat la cea de a 12-a ediție a 
după victoria de duminică
foarte bună și timpul relativ scurt 
rămas pînă la C.M. au făcut ca 
fiecare probă în parte să suscite 
interes, atît în rîndul tehnicieni
lor, cit și al spectatorilor. Așa

MERCKX - 
lider in Turul Franței

Etapa a 4-a a Turului Franței 
(St. Mato — Caen, 184 km) a re
venit lui Patrick Sereu (Belgia), 
urmat de olandezii Carstens și 
Hulsenbosch. Tricoul galben a fost 
preluat de Eddy Merckx (Belgia).

stantin Alexandru, care s-a ară
tat drept un demn urmaș al cam
pionului mondial și olimpic 
Gheorghe Berceanu. Campionul 
român și-a învins detașat toți ad
versarii, chiar cînd proveneau 
din țări a căror valoare pe plan 
mondial este recunoscută. La a- 
ceastă oră, reprezentantul nostru 
este apreciat ca cel mai bun 
sportiv la categoria 48 kg din 
lume. Speranțe pentru viitoarele 
mari confruntări internaționale 
ne-au dat și tinerii Ion Dulică 
(57 kg), Ion Păun (62 kg), Roman 
Codreanu (4-100 kg), Nicu Gingă 
(52 kg), sportivi ce pot realiza noi 
salturi valorice în ierarhia inter
națională. O mențiune specială 
pentru greul Roman Codreanu 
care, la prima sa participare la 
o competiție continentală, a obți
nut o prețioasă medalie de bronz, 
care s-ar fi putut, la fel de bine, 
să fie de aur. Evoluțiile necon
vingătoare ale multiplului nostru 
campion și medaliat la multe 
concursuri internaționale Nicolae 
Martinescu, ne-au făcut să cre
dem că este momentul ca antre
norii să se gîndească Ia un alt 
sportiv, tînăr, care să-l înlocu
iască la viitoarele întreceri. Ac
țiunea de întinerire a lotului a 
dat roade excelente și, deci, este 
recomandabil să fie continuată. 
De asemenea, în următorii doi 
ani trebuie găsite soluții și pen
tru categoriile 68 kg, 74 kg și 82 
kg, reprezentanții noștri situîn- 
du-se încă la un nivel valoric sub 
cel pretins în marile întreceri in
ternaționale.

Bilanțul rezultatelor sportivilor 
români la C.E. de la Madrid poa
te fi apreciat ca bun, reprezen
tanții noștri probîndu-și valoarea 
internațională și dîndu-ne noi 
speranțe pentru J.O. de Ia Mont
real. 

cum arătam în cronica finalelor, 
schifistele din R. D. Germană 
(care dețin o poziție fruntașă în 
canotajul feminin mondial) și-au 
onorat din plin renumele, cîști- 
gînd 4 dintre cele 6 finale (de 
fapt 8 din 12, întrucît duminică 
a avut loc o a doua regată) 1 în 
aceste condiții, dimensiunile vic
toriei echipajului român la 8+1 în 
fața canotoarelor din R. D. Ger
mană se amplifică serios. Garni
tura noastră — Elena Oprea, Flo- 
rica Petcu, Cristei Wiener, Geor- 

geta Militaru, Aurelia Marinescu, 
Valeria Avram, luliana Balaban, 
Elena Gawluc + Aneta Matei —, e- 
voluînd pe o barcă fabricată la 
Reghin, a reușit să se impună în 
fața adversarelor sale, întrecînd 
spectaculos echipe cu rezultate de 
prestigiu pe plan internațional 
(R. D. Germană, Ungaria, Ceho
slovacia etc.). Această victorie nu 
ne poate da certitudinea cîștigării 
titlului suprem, chiar dacă Iasă 
să se întrevadă obținerea unei 
medalii.

Cuvinte de laudă se cuvin șî 
echipaiului de 2 f.c. alcătuit din 
Cornelia Neacșu și Marinela Ghiță. 
Deși R. D. Germană nu a aliniat 
sportive la această probă (era in
teresant de văzut în favoarea cui 
se tranșa un asemenea duel I), 
succesul româncelor merită să fie 
subliniat, majoritatea tehnicieni
lor cu care am discutat acordînd 
șanse considerabile echipajului 
nostru și la C. M.

în rest, Insă, constatările pri
vind evoluția schifistelor noastre 
la „Regata Snagov" nu sint la 
fel de îmbucurătoare. La 4+1 vîs
le, echipajul român (Teodora Boi- 
cu, Elisabeta Lazăr, Doina Băr
daș, Ioana Tudoran+Maria Ghea
ță) a reușit în prima finală un

ECHIPAJUL TUDOR — CEAPURA 
PE LOCUL 2 LA REGATA NOTTINGHAM

în ziua a doua a concursului 
internațional de canotaj acade
mic „Regata Nottingham" s-au 
disputat noi finale în cele 7 pro
be. în proba de 24-1 victoria a re
venit echipajului R. D. Germane 
(W. Gunkel — J. Lucke 4- Neu-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
De mîine pînă în ziua de 14 iulie se 
desfășoară în Porto Rico ediția a 
Vil-a a campionatului mondial de 
baschet masculin. Iau parte repre
zentativele Iugoslaviei (deținătoarea 
titlului), U.R.S.S. (campioană olim
pică), Argentinei, Australiei, Brazi
liei, Canadei, Africii Centrale, Gubei, 
Cehoslovaciei, Spaniei. S.U.A., Filipi
nelor, Mexicului și țării gazdă.
Tradiționalul mecî de atletism dintre 
selecționatele de juniori ale S.U.A. și 
U.R.S.S. s-a desfășurat în acest an 
la Austin (Texas) și s-a încheiat cu 
scorul general de 197—181 puncte în 
favoarea gazdelor. La masculin a 
cîștigat echipa S.U.A. cu 133—99 
puncte, iar la feminin victoria a re
venit atletelor sovietice cu 82—64 
puncte
La „Palatul Sporturilor*  din Madrid 
au luat sfîrșit întrecerile campiona
telor europene de lupte sambo. Com
petiția a fost dominată la actuala 
ediție de sportivii sovietici, care au 
cucerit opt din cele zece titluri de 
campioni continentali puse în joc.
La Bakersfield (California) au înce
put campionatele feminine de atle

onorabil loc II, fiind întrecut 
doar de deținătoarele titlului con
tinental. La această probă ne gîn- 
deam, totuși, la o victorie I în 
finala de duminică, antrenorii lo
tului au abandonat dorința de re
vanșă, preferind încercarea unul 
echipaj modificat (Tudoran și 
Bărdaș au fost înlocuite cu Gina 
Preda și Iulia Crișan) la 4+1, și, 
totodată, verificarea potențialului 
primelor două sportive la 2 vîsle. 
Rezultatul ? La 4+1 locul IV, iar 
la 2 v locul III, ceea ce dove
dește că prima formulă, folosită 
sîmbătă, este și cea mai indicată. 
Tradițiile și rezultatele existente 
în proba de 4 + 1 vîsle obligă să i 
se acorde în continuare o atenție 
mare, cu atît mai mult cu cit a 

fost rezolvată și delicata proble
mă a ambarcațiunii de concurs.

La 4 + 1 rame, prima noastră 
garnitură — Adriana Bocan, Flo- 
rica Stoica, Elena Avram, Ange
lica Chertic+Maria Ioniță — poa
te realiza mal mult. Locurile ocu
pate (IV în prima zi și H în cea 
de a doua) dezvăluie o nedorită 
fluctuație, care trebuie înlătura
tă grabnic. Odată, rezolvat acest 
aspect, echipajul are perspective 
bune, date de valoarea indiscu
tabilă, de tinerețea și ambiția 
componentelor sale.

în celelalte două probe (schif 
simplu și 2 vîsle) reprezentantele 
țării noastre n-au reușit nici de 
această dată să „spargă plafonul" 
rezultatelor de nivel mediu.

Punînd punct aici succintelor 
noastre însemnări pe marginea 
celei de a 12-a ediții a 
„Regatei Snagov", considerăm că 
rezultatele obținute de schifistele 
românce obligă la o intensificare 
a pregătirii în perioada următoa
re. La orizont se află campiona
tele mondiale, iar canotajul femi
nin românesc are de apărat a- 
colo o poziție fruntașă, cucerită 
cu prețul multor ani de muncă.

Horia ALEXANDRESCU

bert) cu timpul de 8:02,92. Pe lo
cul 2 s-a clasat echipajul Româ
niei (P. Ceapura — Șt. Tudor 4- 
Gh. Gheorghiu) — 8:04,63, urmat 
de cel al Ungariei (Gelley — Die- 
ra + Lengyel) — 8 : 18,14.

tism ale S.U.A., criteriu de selecție 
în vederea meciului pe care atletele 
americane urmează sâ-1 susțină în 
zilele de 5 și 6 iulie, la Durham (Ca
rolina de Nord), cu formația U.R.S.S. 
In prima zi de întreceri, Debra Sa- 
penter, în vîrstă de 22 de ani, a ega^ 
lat recordul mondial în proba de 440 
yarzi cu timpul de 52,2.
Turul ciclist al Iugoslaviei a conti
nuat cu etapa a șasea, disputată pe 
traseul Sarajevo — Jaite (145 km), 
în care victoria a revenit lui V. Ga- 
linauskas (U.R.S.S.) cu timpul de 
3 h 45:18. în clasamentul general in
dividual conduce rutierul cehoslovac 
Miroslav Poslusny.
In cadrul meciuluj_ triunghiular de 
atletism desfășurat la Praga între 
selecționatele Cubei, Ungariei și Ce
hoslovaciei, cunoscuta recordmană 
cehoslovacă Helena Fibingerova a 
cîștigat proba de aruncare a greutății 
cu performanța de 20.84 m.
In cadrul concursului internațional 
de înot de la Santa Clara (Califor
nia), înotătorul american John Naber 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială a anului în proba de 200 m 
spate cu timpul de 2:04,94


