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In ziua de 3 iulie 1974 a avut ioc ședința Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.K., prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat în discuție propunerile prezentate de 
Consiliul de Miniștri privind reașezarea prețurilor de producție și de li
vrare la produsele din ramura industriei prelucrării lemnului, din ra
mura industriei celulozei și birtiei și din ramura industriei materialelor 
de construcții,

Aprobind propunerile prezentate, Comitetul Executiv a atras atenția 
Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, precum 
și cooperației meșteșugărești și industriei locale, să ia măsuri in con
tinuare pentru reducerea permanentă a costurilor de produeție, să asi
gure o creștere mai substanțială a productivității, printr-o mai bună 
organizare a producției și a muncii, prin creșterea nivelului de califi
care al oamenilor muncii din aceste ramuri. Să se acționeze cu fermi
tate pentru Îmbunătățirea calității produselor, pentru reducerea consu
mului dc materii prime și energie, pentru îmbunătățirea structurii pro
ducției potrivit nevoilor din țara noastră și cererilor de pe piața ex
ternă, pentru o valorificare superioară a materiilor prime și materia
lelor, pentru a se asigura rentabilizarea tuturor unităților economice 
din acest domeniu.

Comitetul Executiv a ascultat o informare cu privire la lucrările 
celei de-a 28-a Sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și a 
aprobat activitatea delegației române care a participat Ia sesiune.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, unele probleme ale 
activității curente.
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La campionatele europene de lupte libere de la Madrid

SPORTIVII ROMÂNI AU CONFIRMAT 
PROGRESU1 DIN ULTIMII ANI

Una dintre grupele de inițiere ale profesorului Alexandru Schmaltzer (de la Șc. sp. nr. 2), in timpul antre
namentului de la piscina Obor. Foto : Paul ROMOȘAN

RAID PE TERENURILE DE SPORT ALE CAPITALEI
în numărul nostru de marți am 

publicat un articol în care am a- 
nalizat comportarea luptătorilor 
români de greco-romane la cam
pionatele europene de la Madrid. 
Azi vom face referiri la evoluțiile 
practicanților celuilalt stil, luptele 
libere.

Antrenorii Ion Crisnic și Ion 
Mureșan au aliniat la startul oom- 
petiției continentale pe cei mai 
buni sportivi existenți la noi în 
țară în momentul de față, excep
ție făcînd doar categoria 48 kg, 
unde (în lipsa lui Iancu Vanghe
liei, accidentat), tehnicienii res
pectivi au apreciat că nu a- 
vem un alt concurent capabil să 
facă față cu succes unei com
petiții de acest nivel. Deși In
tr-o formație incompletă, repre
zentanții țării noastre au realizat 
o performanță remarcabilă : locul 
3 în clasamentul neoficial pe na
țiuni, depășind reprezentativele 
R.D. Germane, Poloniei, Ungariei, (Continuare in pag. 2—3)

Echipa de lupte libere a sosit și cu prețiosul trofeu — Cupa pentru lo
cul 3 în clasamentul pe națiuni Foto : Șt. CIOTLOȘ

DUPĂ „TROFEUL IUGOSLAVIA ' LA HANDBALDrumul spre medaliile olimpice de aur nu i ușor...
Verificarea și rodarea elementelor tinere — o acțiune ce trebuie continuată

Socotit pe bună dreptate ca 
unul dintre cele mai puterni
ce turnee internaționale ale 
handbalului european, „Trofeul 
Iugoslavia** a reprezentat si a- 
nul acesta un sever examen 
pentru toate cele patru partici
pante (trei dintre ele fiind ocu
pantele podiumului de premie
re al ultimei ediții a C.M. !) : 
România, R. D. Germană, Unga
ria și reprezentativa tării gaz
dă, Iugoslavia. După cum se 
știe, meciul final, disputat sîm- 
bătă după-amiază în condițiuni 
absolut improprii (de altfel, parti
da pentru locurile III—IV, dintre 
echipele R. D. Germane și Un
gariei. a fost întreruptă și nu 
s-a mai reluat...), a dat cîștig 
de cauză handbaliștilor iugo
slavi.

Turciei ele. La acest succes s-a a- 
juns ca urmare a bunei pregătiri 
efectuate înaintea competiției de 
întreg lotul nostru reprezentativ, 
formația României fiind una din
tre cele mai omogene.

încă de la primele meciuri sus
ținute de sportivii români a ieșit 
în evidență capacitatea lor crescută 
de luptă și forma sportivă bună 
in care se aflau. Indiferent de va
loarea adversarilor, reprezentanții 
noștri (firește, cu unele excepții) 
au luptat curajos, ofensiv, dove- 
dindu-se greu de depășit Faptul 
că din cei nouă luptători români, 
opt s-au clasat in primele 5 locuri 
din Europa este edificator asupra 
nivelului valoric atins la aceste 
campionate de sportivii români. 
Și, pentru că am amintit această 
performantă, trebuie să arătăm

Mihai TRANCA

Firește, fiind vorba de o în
trecere amicală, rezultatul final 
a fost (chiar dacă între jucăto
rii români șl iugoslavi există, 
de mult, o frumoasă și genera
toare de progres rivalitate spor
tivă) mai puțin important, aten
ția generală fiind îndreptată spre 
viitor, spre promovarea și roda
rea unor elemente tinere, de 
perspectivă. în acest sens, an
trenorul federal Nicolae Nedef 
ne spunea la întoarcerea dele
gației : „Și noi, ca și celelalte 
formații, poate doar cu excep
ția selecționatei R. D. Germane, 
care s-a dovedit a fi ceva mai 
conservatoare, ne-am preocupat 
de promovarea unor tineri hand
balist!, cum a fost cazul Iui 
Drăgrnită. Deacu. Grabovschi, 
Tase sau Stef, dintre care unii.

ELEVII, VACANTA Șl STADIOANELE
Marți după-amiazâ, reporterii 

noștri au vizitat citeva mari 
complexe sportive ale Capi

talei. Au căutat — și au găsit — 
răspuns la întrebarea : cum folo
sesc elevii vacanța de vară pentru 
a se iniția în sport sau — în cazul 
celor ce s-au dedicat unei anumite 
ramuri — pentru a-și asigura pre
gătirea necesară realizării perfor
manțelor ?

• înotul — sportul nr. 1 al 
acestor zile • Giuiești — 
„atelierul* viitorilor campioni

• Doar 4 copii la un centru
de inițiere !

PRINTRE ACTUALI SI VIITORI 
PERFORMERI

Elevii din cartierul Obor (și nu 
numai ei) petrec zilnic ore plă
cute la ștrandul pe care Școala 
sportivă nr. 2 îl pane la dispozi
ție cu deosebită generozitate. 
Soarele și apa, în decorul verde 
din jurul piscinelor, reprezintă un 
adevărat miraj pentru școlari 
(sau preșcolari) in sezonul esti
val.

De dimineață și pini seara este 
o forfotă permanentă. Membrii 
secției de Înot a Școlii sportive se 
antrenează intens In vederea a- 
propiateior competiții interne și 
internaționale. Alături de ei, 
sportivi din alte secții ale școlii 
folosesc înotul ca activitate com
plementară în lunile de vară. 
Marea majoritate a micilor vizi
tatori o reprezintă elevii, mal 
mult sau mai puțin inițiați in a- 
eest sport. Lor le sînt rezervate 
două piscine. în jurul lor, cel mai 

cum este cazul lui Stef și Gra
bovschi, au figurat ca rezerve 
chiar la C.M. Din păcate, nu am 
putut să-i folosim așa cum am 
fi dorit, din cauză că pregătirea 
și gradul lor de experiență 
competițională erau evident in
ferioare cerințelor unei dispu
te ca aceea de la Zavidovici. 
Spre regretul nostru. în timp 
ce, de pildă, antrenorii iugo
slavi Snoj și Milkovici aveau 
la dispoziție rezerve mature, pe 
deplin formate nu numai fizic, 
ci posedind și avansate cunoș
tințe tactice, noi nu puteam tri
mite în teren decit niște co 
piiandri. pe care lotul repre-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2—3) 

buni tehnicieni și instructori su
praveghează permanent joaca a- 
cestor splriduși.

Zilnic intră pe poarta ștrandu
lui peste 1 100 de copii, cei mai 
mulți in mod organizat, și pentru 
felul In care Școala generală nr. 
46 din apropiere iși îndrumă ele
vii cu regularitate spre această 
activitate dătătoare de sănătate 
ea poate constitui un frumos e- 
xemplu.

Am mai reținut un lucru in 
scurtul nostru popas la Obor : nu
meroși antrenori, chiar și de la 
alte secții (Dinamo. 
Steaua. Școala 
sportivă nr. 1) pro
fită din plin de
generoasele posibi
lități oferite de
gazde, selecționind 
de pe acum viitori 
performeri. care 
vădesc aptitudini 
și talent

(Continuare în pag. 2—3)

Un grup de hand
baliste de la Șc. 
sp. 1 execută, pe 
perechi, săritura 
la blocaj. In pla
nul depărtat al 
fotografiei, antre- 
noarea Irina Cli
movschi corectea

ză execuțiile

Foto : 
Ion MIHAICA

Din relatări rezultă că — în general — copiii iși petrec o bună 
parte a acestor zile de vacanță pe stadioane. Dar afluența 
ar putea fi mult mai mare, deoarece sînt și terenuri care 

stau nefolosite. Se impune o mai strînsă colaborare între factorii 
de răspundere pentru popularizarea acțiunilor, pentru mobilizarea 
elevilor, pentru stabilirea unui program judicios. Și - am sugera 
noi - cluburile și asociațiile sportive, care dispun de baze spor
tive, să-și îndrepte atenția spre organizarea centrelor de inițiere in 
sport și spre realizarea unor vaste acțiuni de selecție.

Așadar, atenție sporită modului în care este privită și organi
zată activitatea sportivă a elevilor îrf această vacanță.

NOTA 10 PENTRU... 
ANTRENORI

La Stadionul Tineretului am 
găsit un mare aflux de copii pe 
terenurile de handbal (Șc. sp. 1 
— prof. Irina Climovschi), rugby 
(Șc. sp. 2 — prof. .Mariana Luces- 
cu) și volei (Șc. sp. 1 — prof. 
Tudor Mihălcescu), precum și pe



PENTRU A 3-a OARĂ CONSECUTIV CAMPIOANĂ

EUROPEANĂ FEROVIARA IA POPICE

RAPID BUCUREȘTI 
A CUCERIT DEFINITIV
TROFEUL DECERNAT

DE U.S.I.C.
Vitrina cu trofee ă clubului 

Rapid București s-a îmbogățit cu 
o frumoasă cupă de cristal, cu
cerită de echipa feminină de po
pice care, cîștigînd pentru a treia 
oară consecutiv (Celje, Bucu
rești, Szolnok) titlul de campioa
nă europeană feroviară, a intrat 
definitiv în posesia frumosului 
trofeu pus în joc de U.S.I.C. 
(Uniunea sportivă internațională 
feroviară). După reîntoarcerea

Delegația ferovia
ră română la C.E. 

de la Szolnok

După barajul divizionar A la rugby

RAPID BUCUREȘTI
SI CONSTRUCTORUL BUZĂU

VOR ACTIVA
IN PRIMUL EȘALON

Turneul de baraj pentru divizia 
A de rugby a luat sfirșit cu suc
cesul, intr-un fel previzibil, al e- 
chipelor RAPID BUCUREȘTI si 
CONSTRUCTORUL BUZĂU. (în 
același timp au ratat tentativa de 
promovare în prima divizie a tă
rii Precizia Săcele si Cimentul 
Medgidia).

Rapid București (antrenor — ing. 
Ion Teodorescu) reintră în „înalta 
societate** a rugbyului nostru- după 
mai mulți ani de activitate în di
vizia secundă. Este un salt cali
tativ merituos, care atestă calită
țile XV-lui feroviar, ambiția sa 
de a reinnoda tradiția sportului 
cu balonul oval în Giuleștiul spor
tiv. Pentru iubitorii sportului din 
acest vechi cartier bucureștean, 
izbinda rugbyului vine să com
penseze, intr-o măsură, amărăciu
nea prilejuită de neșansa fotbaliș
tilor... Maniera în care rugbyștii 
Rapidului și-au făcut reintrarea în 
divizia A demonstrează în același 
timp dorința de a lupta cu mai 
multă ambiție pentru menținerea 
noii poziții, pentru a juca un rol 
important în sportul româ
nesc de performanță. Există con
diții reale pentru realizarea acestui 
important deziderat, pornind de la 
materialul uman, conducerea teh
nică, membrii susținători etc.

Constructorul Buzău (antrenor 
'Al. Ionescu) intră în divizia A 
într-un mod elogios, după un sin
gur an de activitate în divizia 
secundă. Există la Buzău un grup 
de oameni inimoși (care îi... co
piază realmente pe cei din muni
cipiul Constanta) pentru care a- 
ducerea rugbyului în prim plan 
a echivalat cu eforturi generoase 
Si neprecupețite. Este de așteptat 
ca și in continuare — și mai ales 
acum, după momentul împlinirii 
acestui obiectiv — sprijinul acor
dat rugbyului buzoian să fie la 
fel de prompt...

Ambelor promovate, sincere fe
licitări 1

din Ungaria a delegației sporti
ve bucureștena, am avut o scur
tă convorbire c« apreciatul an
trenor al rapidistelor, Tudor 
Buzea.

— Cum a fost ?
— Campionatele europene fe

roviare cresc în valoare de la o 
ediție la alta. La recentele între
ceri, fiecare reprezentantă a celor 
9 țări a avut în componența ei 
una sau mai multe jucătoare din 
echipele naționale respective. 
Prin urmare, am întilnit adversa
re puternice, cum a fost, de pildă, 
reprezentativa Austriei, care a 
reușit să depășească formații re
dutabile ca acelea din țara gazdă, 
din Cehoslovacia, R. D. Germană 
și R. F. Germania, constituind 
astfel o adevărată revelație. In 
plus, am avut de înfruntat un ad
versar neprevăzut: pistele extrem 
de grele, cu particularități rar în- 
tilnite, pe care jucătoarele au fost 
nevoite să facă uz de întregul lor 
arsenal tehnic și fizic. Drept ar
gumente pot fi date cele 49 de

bile... goale cu care, totuși, noi 
ne-am clasat pe primul loc, cu 
cele mai puține ratări.

— Din cauza orei tîrzii la care 
s-a încheiat proba individuală, nu 
am putut oferi cititorilor rezul
tatele finale.

— Proba de simplu a confir
mat clasa sportivelor austriece, 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului reușind să urce Elfride 
Scliffmann cu un total de 848 
(409+439), cifre de valoare mon
dială. Toate cele șase jucătoare 
ale noastre s-au calificat în tur
neul final, clasîndu-se pe urmă
toarele locuri : 4. Elena Gonciar 
828, 5. Alexandrina Navon 820, 6. 
Vasilica Pințea 816, 10. Florica 
Filip 800, 14. Maria Popescu 794, 
16. Elena Irod 775.

— Unde și cînd veți 
lupta pentru cucerirea 
trofeu ?

— încă nu se cunoaște 
Un singur lucru se știe :
a IV-a ediție a campionatelor eu-

începe 
noului

orașul, 
cea de

LA SEMNALELE ZIARULUI
Pentru sporirea calității 

materialelor sportive
In urma apariției articolului 

„Barca pe valuri (nu) saltă u- 
șor..." am primit din partea Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții un 
scurt, dar concret răspuns (sem
nat de director Virginia Nica) 
privind măsurile preconizate 
pentru înlăturarea deficiențelor 
semnalate : „...Specializarea unor 
formații de lucru la întreprin
derea producătoare, care să e- 
xecute comenzile speciale desti
nate sportului de performanță, 
crearea Ia I.P.L. Reghin a unui 
laborator de cercetări-incercări, 
specializat in articole sport și 
ambarcațiuni, trimiterea pentru 
documentare a 2—3 sperialiști 
de la Reghin la I.C.P.N. Galați, 
asigurarea materiilor prime și 
materialelor tehnologice In con
dițiile prevăzute de documenta
țiile tehnice, elaborarea instruc
țiunilor de exploatare și întreți
nere a articolelor de sport, am
barcațiunilor etc,"

Vrem să credem că măsurile 
adoptate vor contribu; eficient 
ia îmbunătățirea calității artico
lelor sportive.

Activitate mai susținută 
in comunele județului Ilfov

Comitetul
U.T.C, 
publicarea 
.,Deocamdată. codașe' . 
zat „instruirea activelor 
și a Consiliilor asociațiilor spor
tive din comunele menționate in

înropene feroviare va avea loc 
anul 1978. Pînă atunci, vom în
cerca să ne menținem titlul de 
campioane republicane.

Traian IOANIȚESCU

Visile PENE8CU

ALPINISM ,N MAT«A CRA-«Lriniioivi iului. La etopa |
o Alpiniadei de vară, organizată de 
C.M.E.F.S. București, au luat parte 76 
de sportivi și sportive de la Universita
tea București, Grivița Roșie București, 
Sănătatea București, C.S.U. Brașov, Tor
pedo Zărnești, Voința Sibiu, Creația Bra
șov și Celuloza Zărnești. în urma între
cerii găzduite de masivul Piatra Craiului, 
pe primele locuri s-au clasat. Torpedo, 
C.S.U., Grivița Roșie și Universitatea.

BASCHET TURNEU INTERNAȚIONAL.
Sase echipe de juniori - 

Șc. sp. Constanța, $c. sp. Tg. Mureș, Șc. 
sp. Unirea lași, C.S. Botoșani, C.S.M. lași 
și Legia Varșovia — au luat parte la un tur
neu internațional organizat la lași de că
tre C.S.Nț. Pe primul loc s-a clasat Legia 
Varșovia, urmată de C.S.M. lași și Șc. 
sp. Constanta. (D. Diaconescu — coresp., 
județean) a ANDREI MOLNAR EXCLUS • 
piN LOT. în ședința Biroului ’ federal 
ținută ieri, s-a hotărît excluderea 
cătorului Andrei Molnar din lotul 
publican, deoarece s-a făcut vinovat de 
abateri de Ia disciplină în timpul pre
gătirii.

ju-
re-

GIMNASTICĂ LA GALAȚI
. s-au desfășurat
întrecerile campionatului republican de 
gimnastică modernă pentru categoriile a 
IV-a și a lll-a. lată rezultatele : cat. a 
IV-a : individual - Irina Egeto (Sc. sp. 
2 Buc.) 26,75, Adela Curâvale (Sc. sp. 
2 Buc.) 26,55, Ileana Crețu (Viitorul) 
26.45; echipe : Șc. sp. 2 Buc. 129,75, Vi
itorul Buc. 128.05. Sc. sp. 1 Buc. 126,55; 
cat. a lll-a: individual - Mariana Rusu

A FEDERAȚIEI INTERNATIONALE-> ->

Pe marginea recentului Congi
recent la Nisa, congre- 
al Federației Interna-- 
Scrimă 

ordinea
Una

fost

a avut, ca de 
de zi o tema- 

dintre aceste 
cea referitoare 

a federației

întrunit 
sul anual 
tionale de 
obicei, la
tică bogată, 
probleme a 
la primirea în F.I.S. 
de specialitate a Republicii Popu
lare Chineze. Congresul a aprobat 
cu o mare majoritate de voturi 
această primire, oficializînd, astfel, 
includerea in familia scrimerilor 
de pe glob a celor peste 30 000 de 
practicanti ai acestui sport din 
China populară.

Congresul a dezbătut, de ase
menea, noul sistem de arbitraj la 
sabie. în dorința de a se spori 
spectaculozitatea acestei probe, a 
fost adoptată o hotărire vizind li
mitarea loviturilor simultane. De 
menționat faptul că, în întimpina- 
rea acestei hotăriri, forul nostru 
de resort a introdus — experimental 
— încă de la începutul acestui an 
noul sistem, cu bune rezultate în 
campionatele republicane de se

niori și juni< 
vorizează (cu 
pe trăgătorii 
sată. ceea ce 
— va de term 
lității probei

Congresul 
printre altele 
zentanților fe 
din Finlanda 
la reactualiza 
liminare dire< 
țiile oficiale, 
tantă aflată 
Congresului î 
toare la viit 
de seniori, c 
definitivă uri 
o nouă intr 
sau a Biroul 
schimb, a răi 
1975 a C.M. 
pînă la 20 d 
zatâ de către 
a Mexicului.

ELEVII. VACANTA Șl STAD
(Urmare din pag. 1)

județean Dfev al 
ne informează că, după 

materialului critic 
a organi- 

U.T.C.

(Viitorul) 27,60, Cornelia Mănoiu (Șc. 
sp, 2 Buc.) 26,95, Sanda Comșa (Șc. sp. 
2 Buc.) 26,90; echipe : Șc. sp. 2 Buc. 
80,90, Viitorul 80,55, Șc. sp. Ploiești 78,80.

HANDBAL ^ectionata masculi-
NA A KUWEITULUI între

prinde un turneu de mai multe jocuri în 
țara noastră. Handbaliștii din Kuweit

dm toate 
sporturile

susțin prima întilnire astăzi după-amia- 
zâ, de la ora 18, pe terenul Voința, în 
compania echipei Voința București, Ur
mătoarele jocuri ale selecționatei oaspe 
vor avea loc în zilele de 7 iulie — la 
Pitești, cu echipa C.S. Pitești, 9 iulie — 
la Ploiești, cu Rafinăria Teleajen, și 11 
iulie la București cu Rapid.

MOTO «EU,5|T .concurs de 
vilt£.A. |n ciuda timpului ne

favorabil, mii de spectatori au asistat 
duminică la un reușit concurs de viteză, 
desfășurat în centrul orașului Cîmpuluqft- 
Muscel. lată învingătorii : 70 cmc — D. 
Vasilescu (St. r. Brașov), 125 cmc — M. 
Dipescu (Energ. Cîmpina), 175 cmc — 
I. Lăzărescu (Energ. Cîmpina), 250 cmc 
— B. JBarabaș (URA Tg. Mureș), 500 cm«

articol, cu principalele sarcini 
ce revin organizațiilor de tineret 
în lumina Hotărtrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973, reușindu-se ca la 
acțiunile sportive din cadrul 
„Cupei tineretului", „Cupei ju
dețului" la intilnirile amicale, 
duminicile cultural-sportive să 
fie antrenată majoritatea tineri
lor din comunele Jilavele, Fru- 
mușani. Vidra, Fierbinți".

Iată, deci, că se poate. Dar de 
ce 
al

numai după semnalul critic 
ziarului ?

CJ.E.F.S. Prahova 
promite !

Referîndu-se la articolul „PIo- 
ieștiul ar putea înscrie mai mulți 
tineri în circuitul performanței1 
C.J.E.F.S. Prahova 
în răspunsul său, 
prof. Al. Bruckner, 
C.J.E.F.s. măsurile 
doptate privind folosirea cu mai 
mare eficiență a bazelor sporti
ve, cele referitoare la îmbună
tățirea compoziției valorice a 
secțiilor la principalele ramuri 
de sport și în special a celor 
olimpice, precum și cele pentru 
ridicarea valorii performanțelor 
sportive, precizindu-se în înche
iere: „Mulțumindu-vă încă o da
tă pentru sprijinul ce ni l-ați 
acordat, vâ asigurăm că urmă
toarea dv vizită în județul nos
tru va găsi situația mult îmbu
nătățită. jar rezultatele pe cafe 
le vom obține x vor confirma a- 
cest lucru-. Așteptăm.

Rubrică redactată de 
Emanuel FÂNTANEANU

menționează 
semnat de 

secretar al 
concrete a-

pista de atletism (grupe de la 
C. S. Școlarul), dar lucrul acesta 
nu ne-a putut determina să tre
cem cu vederea liniștea și pustie
tatea de pe .alte terenuri (trei de 
volei, două de baschet, dpuă de 
handbal și unul de tenis). Absen
ța copiilor aici ne dovedește câ 
profesorii de educație fizică din 
școli, consiliile pentru educație fi
zică ale sectoarelor, organizațiile 
de pionieri și ceilalți factori răs
punzători n-au reușit să atragă, 
deocamdată, spre terenurile de ia 
„Tineretului" un număr prea mare 
de copii. Cluburile, în schimb, se 
preocupă din plin ca — mai ales 
acum, în perioada vacanței — se
lecția, inițierea și pregătirea să 
se desfășoare intens. Antrenorii 
răspund cu promptitudine solici
tărilor venite de la cluburi, avînd 
grijă, In același timp, de pregă
tirea echipelor și elevilor din sec
țiile de performanță. Irina Cli- 
movschi și Mariana. Lucescu lu
crau „peste plan", avînd la antre
nament cite 35 și, respectiv 30 
de copii, iar profesorii Tudor Mi- 
hălcescu și Alexei Techirdarian 
(C. S. Școlarul — atletism) se a- 
flau Ia pregătire (cu cite 10 elevi), 
deși primul era în concediu, iar 
cel de-al doilea nu avea ore în 
acea zi ! Un alt aspect asupra că
ruia ne vom opri este Centrul 
dc inițiere in sport, deschis la 
„Tineretului" de C. S. Școlarul. 
Deși inițiativa in sine este deose
bit de valoroasă, deși i s-a făcut 
o largă propagandă, iar profesorii 
desemnați să se ocupe de reali
zarea ei (Sergiu Șapira și Mar- 
lena Ciurea) se găsesc în perma
nență pe stadion, la „Centru" s-au 
înscris deocamdată doar... 4 co
pii ! Oare factorii răspunzători 
din școli și din celelalte unități 
pe care le-am amintit mai sus 
nu privesc cu prea puțin interes 
problema sportului pe timpul va
canței ?

DIN TABĂRA DE 
ÎN DIVIZIA

Continuind tradiția, 
tiv Constructorul a 
în această vară tabăra de pregă-

tire a juniorilor săi. Activitatea 
se desfășoară pe frumoasa bază 
din Șoseaua lanțului, unde speran
țele handbalului, hocheiului, bas
chetului, popicelor și patinajului 
profită de zilele vacanței de vară 
pentru a-și desăvîrși măiestria 
sportivă.

Marți — în ziua vizitei noas
tre — handbalistele antrenate de 
Dietter Martini tocmai executau 
contraatacuri după contraatacuri, 
care de care mai rapide. Pe tere
nul de baschet, junioarele antre
norului Glt. Petreanu terminaseră 
lecția de pregătire și făcuseră loc 
grupei de individualizare condusă 
de fostul internațional Marian 
Spiridon. Din această grupă fac 
parte și două începătoare, Maric- 
ta Bădină și Domnica Moraru, a 
căror talie impunătoare — 1,89 m 
și respectiv 1,83 m — obligă la 
o pregătire minuțioasă și perse
verentă. Maestrul sportului Ma
rian Spiridon ne-a mărturisit in
tenția ca în toamnă să le folo
sească pe aceste două jucătoare 
în echipa participantă la cam
pionatul municipal, iar anul viitor 
să le promoveze în divizia A. 
Pentru aceasta, însă, Marieta Bă
dină și Domnica Moraru vor tre
bui să muncească mult, foarte 
mult, să-și însușească complexa 
tehnică a baschetului.

TERENURI AGLOMERATE 
ÎN GIULEȘTI

Peisaj agreabil marți după-a- 
miază pe terenurile complexului 
sportiv GiuleștI. Aproape toate 
secțiile de performanță ale Ra
pidului erau prezente la antrena-

mente. Terer 
împărțeau di 
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nara B maso 
de Olimpiu 
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A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA
JUNIORI, 
A!

clubul spore
organizat și

PENTRU CAMPIONATELE
in cadrul unei ședințe a Biroului Federației român 

tuită echipa țării noastre care va participa la prima 
mondiale, de la Havana (20—30 august). Din echipă] 
celor 11 categorii, următorii pugiliști : R. Cozma, <| 
G. Pometcu, S. Cuțov, C. Cuțov, D. Cimpoieșu, S. I 
Datinoiu și I Alexe. Antrenorii echipei sînt Ion Pop

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a
DUPĂ „TROFEUL IUGOSLAVIA" LĂ HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

CAMP1
- O. Ștefani (St. r. Brașov), ataș - Ște
fan și Ion Cyorbașy (URA Tg. Mures).

D. RADULESCU, coresp.

POLO ECH,PA NAȚIONALA A IRANU
LUI va evolua în Capitală între 

4 și 8 iulie. Oaspeții — în linii mari, jucă
torii care ne-au vizitat și anul trecut — vor 
susține o serie de partide amicale cu 
selecționata de tineret a României, care 
se pregătește pentru turneul internațional 
de la Budapesta și pentru Balcaniadă • 
Doi dintre cei mai buni jucători ai re
prezentativei române de seniori, Gh. Zam- 
firescu și _ D. Popescu, sint accidentați 
și urmează tratamente speciale. Ei vor 
fi indisponibili timp de doua sâptămîni.

POPICF echipele calificate in 
CAMPIONATUL DIVIZIONAR.

Duminică s-au încheiat în patru orașe 
întrecerile decisive pentru promovarea în 
divizia de popice, lată echipele calificate: 
Tg. Mureș (f) — Voința Timișoara, Re
cord Cluj ; Brașov — Frigul București, 
Voința Roman; Roman (m) — Rulmentul 
Brașov, Laromet București; Cluj — Olim
pia Reșița și Gaz metan Mediaș.

YACHTING LA REGATA „MARII BAL
TICE", ediție internațio

nala de anvergură, care se va desfășura 
la finele acestei săptomini în R.D. Ger
mană, vor participa și cîțiva sportivi 
români, reprezentanți ai Clubului Nautic 
Universitar. Sub conducerea antrenorului 
Matei Carapancea, au făcut deplasarea 
următorii yachtmeni: Petre Purcea, Gruia 
Ionescu, Mihai Butucaru, Mircea Ispas, 
Mihai Coșereanu și Cristian Rarinca. Cu 
excepția primilor doi sportivi, lotul cu
prinde numai juniori.

zentativ se străduiește să-i ro- 
! deze, deoarece echipele lor de 
i club îi preferă in postura dc 
i rezerve... permanente. Orice s-ar 

spune, nu-i o situație nor
mală..."

Intr-adevăr, nu este o situa
ție normală, cu atît mai mult 
cu cit munca antrenorilor u- 
nei selecționate campioană 
mondială este aprioric îngreu
nată. în ceea ce privește îm
prospătarea cadrelor, de apăsa
rea atît de serioasă a obligației 
de a apăra un prestigiu inter
național. Iată, dar, cum se a- 
junge la o dilemă : pe de o 
parte necesitatea de a verifica 
și roda noi elemente, capabile 
să îmbrace cu cinste tricoul u- 
nei echipe reprezentative care a 
realizat frumoase succese, iar 
pe de altă parte dorința, fireas
că, de a nu știrbi un palmares 
internațional. Rezolvarea nu 
poate veni decit printr-o per
fectă conlucrare, printr-o co
laborare ireproșabilă între toți 
factorii cu posibilități de in
fluențare directă în îmbunătăți

rea procesului de instruire și e- 
ducatie. Și, în primul rind. între 
antrenorii lotului și cei ai ce
lor mai bune echipe din cam
pionat, in activitatea cărora ar 
trebui să se simtă mai mult 
preocuparea pentru depistarea 
și, in special, rodarea elemen
telor cu perspectivă. Totodată, 
este neapărat necesar ca hand- 
balistii tineri să fie convinși de 
posibilitățile lor și să munceas
că necontenit, luptînd să-și do
vedească progresele.

îmbucurător în acest sens a 
fost modul în care s-a compor
tat, mai ales în primele două 
jocuri, portarul Stefan Orban, 
socotit — prematur, după cum 
s-a dovedit — o „eternă" rezervă 
a lui Penu. Orban a jucat exce
lent, probînd că se poate conta 
pe el. Iată, deci, că există căi 
pe care pot merge cu perseve
rență și Drăgăniță. Deacu, Tase 
și chiar Icnea, ultimul primind 
cu ocazia „Trofeului Iugoslavia" 
chiar „botezul" focului. De 
Jocurile Olimpice de la Mont
real ne mai despart doar două 
sezoane 1 Timpul este, deci, 
foarte scurt...

(Urm
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A trebuit să așteptăm șapte edi
ții pentru a vedea echipa Româ
niei învingătoare într-o „Balca
niadă" de tineret ! Dar anii de 
așteptare au fost recompensați 
prin victoria în ediția socotită de 
multi tehnicieni prezenți la Bucu
rești, cu prilejul competiției, drept 
cea mai dificilă. Aceasta pentru 
că și oaspeții au aliniat fotbaliști 
cunoscuti, unii dintre ei prezenți 
și în prima reprezentativă. E su
ficient să-i amintim pe Cemil 
(Turcia). G. Xafa. Ahmedani, Altai 
(Albania), Hagiabdici II, Bacivare- 
vici (Iugoslavia), Aleksandrov, 
Stoikov (Bulgaria), Govnaris, Ar- 
ditzoglou (Grecia), a căror pre
zență, alături de buna pregătire 
demonstrată de participante, a 
contribuit la reușita competiției.

Victoria reprezentativei Româ
niei, pregătită de antrenorul Cor
nel Drăgușin, ajutat în munca sa 
de medicul H. Ștefănescu și ma
sorul T. Andrei, se datorește, 
credem noi, nu numai mănunchiu
lui de jucători valoroși selecțio
nați (unii dintre ei internaționali 
A), dar și stabilirii de către fe
derație a profilului echipei ce tre
buia aliniată. Pentru că. după 
cum se știe, cu doi ani în urmă, 
la Balcaniada de la Izmir, fotba
lul nostru a fost reprezentat de 
„U“-le care cîștigase campionatul 
de tineret-rezerve în acel an, adi
că „U“ Cluj, iar anul trecut de o 
combinată între o selecționată a 
Diviziei B și cîțiva tineri jucători 
de „A", ambele metode de „selec
ție" fiind criticate la momentul o- 
portun. De data asta au fost în
corporați în lot cu adevărat cei 
mai buni fotbaliști tineri pe care-i 
avem. Și aceasta trebuie să fie și 
în viitor calea de urmat. Nu nu
mai pentru că poate aduce succe
sul in competiție, ci și 
permite o reală trecere în 
a celor mai buni dintre
noștri jucători. Conducîndu-se 
după această idee. Cornel Drăgu
șin a știut să îmbine experiența 
de pe acum dobîndită a unor spor
tivi ca Sătmăreanu II, Dudu 
Georgescu. Hajnal, Boloni, G. 
Sandu, Mulțescu etc. cu talentul

fiindcă 
revistă 
tinerii

și buna pregătire a unor fotbaliști 
din „B“ (Crișan — Minerul ~ 
Mare) sau mai puțin prezenți 
loturile naționale (Atodiresei, 
neanu, Ion Ion etc.).

Dar victoria tricolorilor 
îmbucurătoare privită și din 
unghiuri de vedere. Mai intii, s-a 
demonstrat că echipa care a cu
cerit „Balcaniada" poate constitui 
cu adevărat un rezervor de jucă
tori pentru prima reprezentativă. 
Antrenorul Drăgușin îi vedea în 
această postură în special pe Ji
van, Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Hajnal, Dudu Georgescu, Mulțescu, 
Bfiloni, Atodiresei și Năsiase . 
„Continuînd pe linia demonstrată 
cu prilejul acestei competiții, toți 
aceștia vor putea fi titularizați în 
lotul A", spunea el. Apoi, meda
liile de aur cucerite acum aruncă 
o lumină frumoasă și asupra par
ticipării la noua ediție ce va în
cepe la toamnă în Campionatul 
european de tineret.

Tocmai din aceste motive cre
dem că victoria în „Cupa Balca
nică" pentru tineret trebuie să fie 
șj de aci încolo un obiectiv im
portant al fotbalului nostru, con
stituind un barometru al muncii 
în rîndul tinerilor fotbaliști, o ve
rificare foarte concretă a potenția
lului lor și o proiectare în viitor 
a posibilităților acestui contin
gent de jucători. „Nu numai vic
toria în sine, dar posibilitatea pe 
care ne-a oferit-o Balcaniada de 
a vedea la lucru echinele de ti
neret din alte cinci țări, ca și discu
țiile avute cu antrenorii și condu
cătorii acestora, mă fac să afirm 
că «stăm mai bine» decit adversa
rii noștri", ne spunea a doua zi 
după finală antrenorul Drăgușin.

cei 15 jucători 
trofeul balcanic 
prima
Porațchi, 

Sandu,

Baia 
prin 
Ber-

este 
alte

Iată-i acum pe 
care au făcut ca 
să rămînă pentru 
București : Jivan, 
măreanu II, G. 
Dumitriu IV, Boloni, 
M. Rădueanu, D. Georgescu, Năs- 
tase, Ion Ion, Crișan, Berneanu, 
Mulțescu.

dată la 
Săt- 

Hajnal, 
Atodiresei,

Mircea TUDORAN

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONATUL
INTERHAȚIONAt UNIVERSITAR

Peste cîteva zile, mai precis in
tre 9—21 iulie, în Franța, se va 
desfășura a IV-a ediție a Campio
natului internațional universitar. 
Selecționata României, care la ul
tima ediție, cea din 19Î2 (Constan
ța), a reușit un frumos succes, în
cheind competiția pe primul loc, va 
fi prezentă și acum, plecînd în 
Franța cu speranța unei comportări 
superioare, cu gîndul la reeditarea 
performanței.

Comitetul de organizare a cam
pionatului a stabilit componența 
celor patru grupe care-și vor des
fășura jocurile — după sistemul

la
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turneu — în orașe diferite : 
Montpellier (grupa I), la Grenoble 
(grupa a II-a), la Brest (grupa a 
IlI-a, din care face parte echipa 
României, împreună cu selecționa
tele Franței și Portugaliei) și la 
Marsilia (grupa a IV-a). Finala com
petiției, ca și meciul pentru locu
rile 3—4, vor avea loc la Nisa.

Selecționata universitară a țârii 
noastre, a cărei pregătire a fost în
credințată antrenorilor Constantin 
Cernăianu (Universitatea Craiova) 
și Ion Ionescu (Politehnica Timi
șoara), are in componență jucâtori- 
studenți care, conform regulamen
tului, nu pot depăși vîrsta de 27 de 
ani. Din lotul lărgit, care în aceste 
zile se pregătește la Snagov. fac 
parte următorii jucători : Jivan, 
Stefan, Costaș — portari : Nicules- 
cu, Mioc, Boc, Cazan, Deselnicu, 
Păltinișan, Manea, Tănăsescu — 
fundași ; Mehedințu, Mulțescu, Chi- 
haia, Mureșan, Lața — mijlocași ; 
Leșeanu, M. Sandu, Dașcu, Jercan, 
Marcu, Crișan — atacanți. Dintre 
aceștia vor fi aleși cei 18 jucători 
care, duminică 7 iulie, vor face de
plasarea în Franța.

Sîmbătă, la Snagov, va avea loc 
ultimul joc de verificare.

tuș.
Vasile 

final

Dumilru (90 kg), Emilian Cristian, 
(74 kg.) sau Enache Panaite (100 
kg). Dar, în evoluțiile reprezen
tanților noștri s-au observat și 
unele minusuri care i-au împiedi
cat să realizeze performanțele ma
xime de care sînt capabili. Ion 
Arapu a manifestat o inexplica
bilă teamă de adversari și o in
suficientă decizie în finalizarea 
unor procedee reușite ce i-ar fi 
putut aduce victorii prin 
Vicecampionul mondial 
Iorga a luptat (în meciul
cu sovieticul Novojilov) lipsit de 
vigoarea necesară și- de hotărîre, 
fapt care a influențat decisiv 
formarea părerii arbitrilor 
cînd el a fost sancționat 
tismente pentru luptă 
Gheorghe Dobrănel, un 
mare capacitate de efort 
bine pregătit pentru lupta 
sivă, nu știe să se apere 
cînd este fixat la parter, 
pentru care el pierde puncte pre
țioase. Am enumerat numai 
exemple, dar ele sînt mai 
roase. Desigur, tehnicienii 
care au dovedit pasiune și 
pere, vor găsi soluțiile cele 
potrivite pentru eliminarea 
tor lipsuri, astfel ca la J.O. 
Montreal luptătorii de la „libere' 
să confirme progresul realizat în 
ultimii ani.

în 
atunci 

cu aver- 
pasivă. 

tînăr cu 
și foarte 

ofen- 
atunci 
motiv

cîteva 
nume- 
noștri, 
price- 

mai 
aces- 
de la

LOTO
„CUPA DE VARA" IN 

CONCURSUL PRONOSPORT 
DE DUMINICA 7 IULIE A.C.

O raportare statistică 
elemente de structură 
centul campionat încheiat, la co
respondentele lor din preceden
tele trei ediții, ar avea darul, 
desigur, să prezinte mai exact, 
în lumina cifrelor, valoarea 
ultimului, numerotat „56". A- 
ceastă metodă a comparației 
poate vorbi mal clar despre e- 
ventuale mutații complexe pe
trecute în primul nostru eșalon 
fotbalistic, cu atît mai mult cu 
cit formula cu 18 echipe a re
prezentat o premieră, cu trăsă
turi obiective de experiment. De 
aceea, toți indicatorii noștri vor 
avea valoare medie și nu glo
bală, pentru aducerea necesară 
la același numitor. Vom încerca, 
cu alte cuvinte, o analiză „post- 
festum", precisă, rece, debara
sată de elementele relative, in

a cîtorva 
din re-

timul 
losit, 
Cifra 
1971/72 și vecină cu aceea a se
zonului 1970/71 și 1972/73. Ni se 
pare exagerat de mare, trădînd 
neliniști, căutări înfrigurate, in
stabilitate de formă, randament 
individual și 
legi precise.
acest punct 
U.T.A., care 
ori (1971/72 
pozitiv a| acestui spațiu in care 
se vîntură idei și nume de ju
cători : cu 16 și,' respectiv, 17 
fotbaliști utilizați.

• PENALTY-URILE, O ARMA 
MAI EFICACE CA ALTĂDATĂ. 
Cu 1.65... lovituri de pedeapsă 
dictate pe etapă, înregistrăm o 
ușoară ameliorare a climatului 
din careurile de 16 m (în 1972/73:

campionat, o 
în medie, 23 
este identică

echipă a fo- 
de jucători, 
cu cea din

colectiv strunit fără 
Un cuvînt 
de vedere, 
se situează 
și 1973/74)

bun, din 
pentru 

de două 
la polițl

Atac supranumeric brașovean respins cu promptitudine de porta
rul Oprea. (Fază din intîlnirea Steagul- roșu — Universitatea Cra
iova, 2—0, unul din puținele meciuri bune din returul ultimei 
ediții de campionat) Foto : S. BAKCSY

a acestui număr, iată că în a- 
. cest campionat lung, și în care 

s-a lovit de cîteva ori sub cen
tură, interesul public s-a redeș
teptat subit. Fenomenul pare 
paradoxal la prima vedere. Ele
mentele enunțate, care ar fi pu
tut așterne un văl de apatie în 
tribună au fost, se vede, con
tracarate serios de efervescența 
luptei fără menajamente și fără 
precedent pentru evitarea retro
gradării, de duelul prelungit 
pentru șefie întrt Universitatea 
Craiova și Dinamo. A mai apă
rut, nu trebuie uitat, în aria 
fotbalistică a primei divizii și 
stadionul de marc capacitate 
„1 Mai" din Timișoara, scenă 
de exprimare a fidelității pentru 
fotbal a unui public devotat, 
dinamic, exemplar din punct de 
vedere calitativ. In ultimă ins
tanță, adeziunea spectatorilor 
pentru acest campionat reprezin
tă un criteriu ferm, inatacabil, 
vizînd oportunitatea formulei — 
maraton, cu 18 echipe aruncate 
în focul disputei.

• RATA REALIZĂRILOR, 
MAI PRETENȚIOASA. Pentru 
a ieși campioană. Universitatea 
Craiova a trebuit să realizeze 
66,2 la sută din punctajul maxim. 
Exceptînd ediția 1971/72, cînd 
F. C. Argeș a cîștigat la pas ti
tlul său cu 41 de puncte (68,3 
la sută), celelalte ediții (1970/71 
și 1972/73) au dat certificat de 
garanție unor campioane cu acu
mulări de 60 și; respectiv, 65 
la sută. La subsolul clasamentu
lui, de asemenea, Rapidului nu 
i-au fost suficiente 44,1 la sută 
realizări pentru a evita retro
gradarea. Anul trecut s-ar fi 
plecat din „A“ cu 41.6 Ia sută, 
cu doi și trei ani înainte au pă
răsit divizia echipe stabilizate 
Ia 40 la sută și la 41,6 la sută, 
cifre depășite azi și de S. C. Ba
cău și Petrolul (43,7 și 42,2). 
Fără îndoială. „în 18“ lupta este 
mai dură, mai pretențioasă, exi
gențele superioare. La periferia 
clasamentului, cel puțin, viața 
s-a înăsprit considerabil, dar cu 
toate acestea niciodată preceptul 
lui Machiavelli („Scopul scuză 
mijloacele") nu trebuie săpat pe 
frontispiciul fotbalului nostru.

Ion CUPEN 
•Adrian VASILESCU

tîmplătoare, care trăiesc efemer 
in timpul unui meci. Determi
nante adesea, aceste momente pot 
da savoare unei partide sau u- 
nei etape, dar ele fac parte 
istoria abstractă a fotbalului, 
(rele concrete care rămîn, 
aerul lor detașat și sigur, 
subestimează însă și tocmai 
aceea ne vom despărți în 
mentariul nostru de orice apre
cieri subiective. Dăm deci cu- 
vîntul mașinii de calculat :

• EFICACITATEA, STAȚIO
NARA (SPECTACULOZITATE... 
CONSTANTA)! ‘ 
pe o partidă, 
cota sezonului 
pentru gol al 
tri. Reprezintă 
față de 1971/72 (2,37) și 1972/73 
(2,40) ; este un simptom de per
manență a valorii compartimen
telor, într-un echilibru perpetuu. 
Statu-quo, deci, la acest capitol 
prețios, ceea ce denotă că planu
rile tactic, tehnic, fizic, nu au 
suportat nici o modificare.

• LOTURI MASIVE, FORMU
LE DE ECHIPA LABILE. în ul-

din 
Ci- 
cu 
le 
de

co-

Media de goluri 
2,47, menține la 
1970/71 apetitul 
fotbaliștilor noș- 
un ușor progres

cu
aspect, totuși, 
numai 11 lo
to talul de 56 

13—46 : 13—55,

NOTĂ
ISTRĂTESCU, CRÎNGASU1 1

1,73), dar, evident, o asprime 
mai pronunțată în aceeași zonă, 
gîndindu-ne la 1970/71 (1,43) și 
1971/72 (1,53). Un 
îmbucurător t
vituri ratate din 
acordate (17—43 ;
în precedentele trei ediții), exe
cutanta de penalty-uri ai ulti
mului sezon s-au dovedit mai 
preciși, mai periculoși. Penalty-ul 
a devenit, cu alte cuvinte, un 
mijloc mai sigur pentru a puncta, 
s-a întreprins — ne place să 
credem că la antrenamente — 
o tentativă mai hotărîtă de a 
reda acestui moment al jocului 
potențele sale clasice de con
vertire în gol.

• UN FLUX ÎMBUCURĂTOR 
DE SPECTATORI. O medie bu
nă Pe meci, 19 400, situează 
campionatul ultim la un grad 
de popularitate considerabil mai 
înalt decît în cele trei ediții an
terioare ce ne servesc drept ter
men de comparație : 12 240 ;
10 654; 11 900. După o evoluție 
modestă și, practic, nefluctuantă

SI... ARTICOLUL 11!»

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Este în tradiția concursurilor 
Pronosport ca după finalul ac
tivității competiționale în divi
ziile A și 
interesanta 
Vară".

Duminică 
Pronosport 
mătoarele întîlniri din Cupa de 
Vară : I. Unirea Alba Iulia — 
CIL Blaj ; II. Met. Cugir — Me
talul Aiud x, III. Soda Ocna Mu
reș — Textila Sebeș ; IV. C.F.R. 
Simeria — Dacia Orăștie ; V. 
Dermata Cluj — CIL Gherla ;

B să fie organizată 
competiție „Cupa de

este primul concurs 
care cuprinde ur-

VI Arieșul C. Turzii — Unirea 
Dej ; VII. Topitorul Baia Mare
— Gloria Baia Mare ; VIII. Tri
umf Buc. — Șoimii TAROMj 
IX. FI. roșie Buc.
București ; X. T. M. București
— ■Tehnometal Buc. XI. Co
merțul Brăila — Ancora Galați ; 
XII. Viitorul Brăila — Chimia 
Brăila; XIII. Tehnometal Ga
lați — Portul Galați.

Din cauza terenului impracti
cabil, meciul I ; Unirea Alba 
Iulia — UIL Blaj, se va disputa 
la Blaj.

I.O.R.

riante a 2.197 lei; categ. II : (12 
rezultate) 524,30 variante a 82 
lei ; categ. III (11 rezultate) 
3.561,40 variante a 20 lei.

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
3 IULIE 1974

DE CIȘTI-

12 15 22 16

Il-a : 17 44

această

PRONOSPORT — țîștigurile la 
concursul din 30 iunie 1974 
Categ. I : (13 rezultate) 24,95 va-

FOND GENERAL 
GURI : 1.082.436 lei.

EXTRAGEREA I :
37 10

EXTRAGEREA a
5 26 34

Plata cîștigurilor de la 
tragere se va face astfel :

în Capitală de" la 11 iulie pină 
la 3 septembrie 1974 în tară de la 
15 iulie pină la 3 septembrie 1974, 
inclusiv.

Un campionat s-a terminat, 
albul va începe. Deocamdată, e 
vacanță și nimeni nu se dă în 
vint după pregătiri. Se spune 
că acum se refac forțele, poten
țialul fizic și psihic. Cum și în 
ce fel se va realiza acest mereu 
important deziderat, vom vedea 
la toamnă.

In prezent, pentru fotbalul nos
tru e perioada de transferări, 
căreia echipele — nu puține — 
ii acordă o importanță primor
dială, adică mai mult decît pre
gătirii. bunei organizări a viito
rului program competițional.

Acum, destui jucători și con
ducători de secții și cluburi, cu 
sau fără valiza în mină, au de
venit călători activi, în căutarea 
obiectivului... mult visat. Un 
lucru ni se pare cel mai de ne* 
înțeles in această conjunctură * 
de ce dau unii tircoale jucători
lor de la echipele care au retro
gradat ? Un caz concret : con* 
ducerea clubului ploieștean Pe
trolul ne-a informat ieri că Is- 
trătescu și Cringașu au plecat la 
Politehnica Timișoara. Nu știm 
la ce nivel au ajuns discuțiile 
dintre cei doi fotbaliști petroliști 
și clubul timișorean la această 
oră, însă conducerea Iul F. C. 
Petrolul găsește necesar să-și 
facă din nou cunoscut punctul 
său de vedere : „Nu va da dez
legare nici unui jucător al său*. 
Normal, mai ales că regulamen
tul de transferări îi vine într-un 
firesc ajutor. Articolul s,ir‘ este 
foarte clar : „Jucătorii din echi
pele divizionare care retrogra
dează nu pot fi transferați în 
următorul an competițional decît 
cu acordul scris al secției (clu
bului) la care sînt 
Așadar, aceștia nu 
nici de perioada de
Deci, nu pot juca nici la tineret- 
rezerve și vor deveni simpli 
spectatori. în folosul cui ?

Este cazul, deci, s-o spunem 
din nou că Rapid, Petrolul șl 
S.C. Bacău nu trebuie să facă 
obiectul nici unei discuții în ceea 
ce privește jucătorii lor. care au 
obligații față de actualele lor 
echipe. .

legitimați44, 
beneficiază 
carantină.

Constantin ALEXE
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HBI o FINALA ÎNTREVĂZUTĂ: R.F.G. - OLANDA CALEIDOSCOP CM
Pentru locurile POLONIA-BRAZILIA

R.F. GERMANIA POLONIA 10 (0 0)
CLASAMENTE

FRANKFURT PE MAIN, 3 
(prin telefon). O ploaie puternică 
a făcut ca partida decisivă pen
tru calificarea în finală, dintre 
echipele R. F. Germania și Polo
niei, să înceapă cu o întîrziere 
de 32 de minute, timp în care 
mașinile? pompierilor au avut mult 
de lucru pentru scoaterea apei 
de pe terenul transformat într-o 
mare băltoacă.

Formația R. F. Germania, la 
acest al 100-lea meci în care a 
fost condusă de Helmut Schon, 
i-a oferit antrenorului ei satis- 

care 
„ll“-le vest-german a tre- 
să lupte din greu, ■ cîști- 
la limită, dar după o preș-

același Hdness (destul de slab, e 
adevărat), a fost respinsă de To
maszewski. în min. 74, Maier, 
care a făcut cea mai bună par
tidă a sa din acest turneu final, 
a respins în ultimă instanță un 
șut puternic al lui Deyna. N-au 
trecut decit două minute și, la 
o acțiune pe aripa stingă a lui 
Hdness, acesta i-a pasat- ----- - _ ------- lui
MtlLLER, care a fentat portarul.

în stîn.ga și ---- ’
în dreapta lui ;

J l LX I., 
șutind

1—0. 
. F.

GRUPA BAGRUPA

1. Olanda 3 3 0 0 8—0 6 1. R.F. Germania 3 3 0 0 7—2
2. Brazilia 3 2 0 1 3—3 4 2. Polonia 3 2 0 1 3—2
3. R.D. Germană 3 0 1 2 1—4 1 3. Suedia 3 1 0 2 4—6
4. Argentina 3 0 1 2 2—7 1 4. Iugoslavia 3 0 0 3 2—6

6
4
2
O

oferit antrenorului ei 
facția unei victorii pentru 
însă 
buit 
gînd e , ....
tație nu îndeajuns de convingă
toare. Deși lipsită de aportul 
Szarrrțach, care n-a putut fi 
cuperat după accidentarea 
duminică, echioa Poloniei a 
cut o partidă foarte bună, adesea 
aplaudată de public. Tar dacă am 
face apel ia cifre, elevii lui Gor
ski s-ar putea mîndri, pe bună 
dreptate, atît cu raportul de cor- 
nere, 10—7 în favoarea lor, cît 
si cu cel al 
19—9, dintre 
(iul porții, 
dintre cele 
aceea că în
Europei a deținut mai mult ba
lonul. polonezii. îndeosebi în pri
ma repriză, 
ale aripilor 
orice poziție au creat 
rînduri emoții lui Maier. De alt
fel. acesta a avut în min. 26 
două intervențr salvatoare conse- 

respîngînd 
reluarea lui

lui 
re
de 
fă-

șuturilor la poartă, 
care 12—6 ne spa- 

De altfel, diferența 
două echipe a fost 
timp ce camnioana

prin lansări lungi 
și prin șuturi din 

în cîteva

cutive. prima dată 
șutul lui Lato, apoi 
Domarski.

Repriza secundă a 
atacuri mai insistente ale gazde
lor și în min. 53 Hdness a fost 
faultat în careu de Zmuda. Lo
vitura de la 11 m, executată de

început cu

trimițîndu-1
pe jos, î ___ ________
încurajată de gol, echipa R. . . 
Germania mai are o situație bună 
în min. 78, cînd Overath sutea- 
ză puternic, ’ ~
szewski
ner.
luat și al faptului că și un meci 
egal le era de ajuns pentru cîs- 
tigarea S , F J__ '____ L
coechipierii săi încep să facă joc 
de așteptare. Polonezii. își. joacă 
însă în mod lăudabil șansa pînă 
la capăt, scot pe cei doi mijlo
cași laterali și-i înlocuiesc cu a- 
tacanți, dar nu reușesc decit să-i 
dea lui Maier o nouă ocazie de 
a se evidenția la șutul Iui Kmie
cik din min. 83.

în ansamblu, un meci care a

dar același Toma- 
resplnge greu, în cor- 

La adăpostul avantajului

grupei, Beckenbauer și

OLANDA

confirmat buna comportare a e- 
chipei Poloniei la acest 
final' și care, în același 
dat de gîndit celor care 
ticheazâ o victorie finală 
delor.

A
Erich

condus arbitrul
Linemayr.

turneu 
timp, a 
pronos- 
a gaz-

austriac

F. GERMANIA : Maicr — 
. Schwafzenbeck, Becken- 

Honess, Bon- 
Grabowski,

R. 1
Vogts, 
bauer, Breitner — 
hof, Overath — 
Miiller, Holzenbein.

POLONIA : ______
Szymanowski, Gorgon, 
MuSial — Kasperczak 
Cmikiewicz). Deyna, 
(min. 80 : Kmiecik) — 
marski, Gadocha.

Tomaszewski — 
Zmuda, 

(min. 80 : 
Maszczyk 

Lato, Do-

Radu URZICEANU

BRAZILIA 2-0 (0-0)
DORTMUND. — Derbyul 

mei grupe semifinale a fost 
joc aprig disputat în care 
pa Olandei a confirmat aspirațiile 
sale de a cuceri ..Cupa Mondia
lă'*, 
tacului său mai imaginativ 
percutant. Brazilia, triplă 
oană mondială, a pierdut, 
ocazia de a se califica. în 
repriză, eînd înaintașii 
irosit cîteva ocazii clare de a des
chide scorul. Primul gol l-a în
scris NEESKENS, în minutul 50. re-

pri- 
un 

echi-

datorită unui joc metodic, a- 
și mai 
campi- 
poate. 
prima 

săi au

luînd în coltul de sus al porții 
mingea pasată de Cruyff. Brazi
lienii contraatacă puternic, dar cei 
care înscriu sînt tot fotbaliștii o- 
landezL în minutul 65. la o cen
trare a lui Rensenbrink, CRUYFF 
reia imparabil din voleu, spulbe- 
rînd ultimele speranțe ale forma
ției braziliene.

Peste 54 000 de spectatori, din
tre care 35 000 de suporteri olan
dezi, au urmărit acest important 
meci. în tribuna de onoare se 
fia prezent și noul președinte 
FIFA, Joao Havelange.

Arbitrul K. Tschenscher (R. 
Germania) a condus echipele :

a- 
al

F.

SUEDIA-IUGOSLAVIA
2-1 (1-1)

DUSSELDORF, 
nu a mai avut 
echipe fiind de 
lupta pentru prezența în 
dovadă în plus, numărul 
spectatori, doar 15 000), a 
disputat. Formația Iugoslaviei joacă 
mai bine în prima repriză cînd do
mină mare parte din timp șl reu
șește sâ deschidă scorul în min. 27 
prin SURJAK. Suedezilor le apar
ține a doua parte a partidei, cînd 
au decis jocul în favoarea lor. Pen
tru Învingători au înscrie EDSTROM 
(min 30) și TORSTENSSON (min. 
85).

Cu toate că meciul 
nici o miză, ambele 
fapt eliminate din 

finală (o 
mic de 
fost viu

SUEDIA : Hellstrom — Olsson, Au- 
gustsson, Karlsson, Nordqvist. Pers
son, Torstensson, Tapper, Edstrom, 
Grahn, Sandberg.

IUGOSLAVIA : Măriei - 
Hagiabdici I, Pavlovici, 
Boghicevici, Petkovici, 
Surjak. Acimovici, Geaici.

— Buljan, 
Katalinski, 
Jerkovici,

R.D.G.-ARGENTINA
1-1 (1-1)

MAZURKA ȘI VALSUL
Ploaia s-a năpustit asuora pădurii Frankfurt ca în străvechile 

povești germane. Rafalele au surprins întregul angrenaj teh
nic al stadionului. La Wimbledon s-ar fi întins prelata. La 
Charlotte ar fi venit elicopterele, ca în 

de acum trei ani. Tehnicienii lui Schon. însă, 
ffreoaie, cu bureți imenși, aducînd în cele din 
oierilor. Tn timpul acestor operații, care l-au 
televiziunii, a apărut și soarele, zîmbind ironic. Așa cum era de 
nstentat. mijloacele tehnice n-au făcut 
de gazon în care au intrat, lăsînd iarba 
tate dp teren.

Echipele au apărut dezlinindu-și

OLANDA : Jongbloed — Suur- 
bier, Rijsbergen. Haan. Krol, Jan
sen, Neeskens 
van Hanegem, 
senbrink (min.

GELSENKIRCHEN. Scorul a 
fost deschis de STREICH (min. 
13). El a trimis balonul, cu ca
pul, peste portarul Fillol. înlo
cuitorul lui Carnevali. Egalarea 
a-a produs zece minute mai tîrziu 
prin HOUSEMAN, care în min. 
17 a ratat o mare ocazie, șutul lui 
ocolind de puțin poarta.

(min. 80 : Israel), 
Rep, Cruyff, Ren- 
67 : De Jong).

Leao — Ze Maria,
zilele finalei de tenis 
au apelat la mijloace 
urmă cisternele pom- 
încîntat pe operatorii

decit să compromită partea 
frumoasă numai pe o jumă-

. cu greu crampoanele. Sala 
de dans nu mai lucea ca altădată. Dar. după numai cîteva minute, 
a intrat în ioc profesorul de dans. Deyna. El a intuit cu repezi
ciune modificările intervenite. Echipa Poloniei a început să joace o 
adevărată mazurcă pe terenul greu. Beckenbauer si compania au 
părut surprinși. întreg stadionul asista cu stupoare la valsul lent al 
echipei vest-germane. incapabilă să simtă traiectoriile ciudate ale 
mingii. Minute în șir, Deyna si-a lansat coechipierii cu o intuiție de 
virtuoz. Un ziarist polonez făcea următoarea reflecție orgolioasă : 
..Să nu uitați că Polonia joacă fără Cruyff al ei, adică fără Lu- 
banski".

Surprinși peste măsură de ușurința cu care polonezii se dublau 
si se triplau, anticipind lipirea mingii de pămînt. vest-germanii au 
încercat să-si pun& în acțiune șenilele, dar ocaziile de gol n-au mai 

- venit. Polonia își confirma poziția in acest campionat mondial si nu 
*nai era doar echipa lui Tomaszewski salvată pe Wembley de ta
lentatul său portar și apărată tot de el în meciul cu Suedia, Ia acel 
penalty care ar fi putut întoarce soarta turneului final.

După pauză — echipa lui Schon a pornit Ia atac ca la un sunet 
de corn. Semnalul a fost dat ca întotdeauna de Breitner și Vogts. 
Polonezii, obosiți de fente și de „șuruburi", au început să cedeze 
treptat. Mazurka devenea un simplu lăndler, ca la. sfîrșitul unei 
chermeze. Vest-germanii au întors butonul aparatelor lor electronice 
Si valsul s-a iuții; ca prin farmec. La capătul unei acțiuni în vi
teză. Gerd Muller a reușit cel de-al treilea gol al său. care l-a făcut 
pe foarte calmul Schon să sară ca un resort de pe banca antreno
rului.

în ultimele minute de joc. Deyna a reluat atacurile. Antrenorul 
Gorski, consecvent tuturor celor spuse pînă acum, a trimis _ in 
arenă, ea la hochei, încă doi înaintași. Pentru cîteva minute echipa 
Poloniei a încercat să întoarcă istoria fotbalului jucînd cu cinci îna
intași. Ea n-a 
poate, una din

reușit să egaleze, dar acest generos efort reprezintă, 
paginile frumoase ale campionatului mondial — 1974.

loan CHIRILĂ
Frankfurt pe Main, 3 iulie

La Stockholm, suedezul 
Anders Gaerderud a sta
bilit un nou record euro
pean în proba de 3 000 m 
obstacole cu 8:15,2 (ve
chiul record era de 8:18,4 
și aparținea vest-germa- 
nului Karst : recordul lu
mii este de 8:14,0 și apar
ține kenianului Ben 
Jipcho). Alte rezultate : 
10 000 m : N’Geno (Kenia) 
28,11 • suliță (f) : Ruth 
Fuchs 63,12 m.

în ultima zi a concursului 
internațional de natație de 
la Santa Clara (California). 
Novella Calligaris (Italia) 
a stabilit un nou record al 
Europei în proba de 1 500 m 
liber cu timpul de 17:04.21 
(vechiul record era de 
17:14,83 și aparținea acele
iași sportive). Calligaris 
a ocupat locui 4 în această 
probă, care a fost cfstiga- 
tă de Karen Hazen (SUA)

BRAZILIA :
N. Marinho. Pereira (eliminat min. 
83), F. Marinho, Paulo Cesar, Rive- 
lino, Dirpeu, Valdomiro, Jairzinho, 
Lima.

R. D. GERMANA : 
Kurbjuweit, Bransch, 
Schnuphase, Pommerenke, 
Streich, Sparwasser, Kische. Hoff
mann.

Croy — 
Weise, 
Ldwe,

ARGENTINA : Fillol — Wolff, 
Heredia, Bargas, Carrascona, Brin
disi. Telch, Babington, Houseman, 
Ayala, Kempes.

• Helmut Schon este 
cel mai în vîrstă (58 de 
tehnicienii celor opt echipe califi
cate în runda a doua, ci și cel mai 
vechi în funcție, el conducînd echi
pa R.F. Germania, din 1964. Cel mal 
tînăr este argentinianul Ladislao 
Cap (39 de ani).
• Ieri, Beckenbauer a stabilit un 

nou record al țării sale, jucînd al 
41-lea meci consecutiv în selecțio
nata A. El joacă neîntrerupt în 
prima reprezentativă de la data de 
9 septembrie 1970 (3—1 cu Ungaria).
• întrebat cum explică pregătirea 

fizică .excelentă a jucătorilor săi. 
antrenorul polonez Kazimir Gorski 
(care activează la echipa L.K.S. din 
Lodz) a explicat că la baza întregii 
pregătiri a stat perioada de iarnă 
cînd întreg lotul a fost internat 
timp de două săptămîni într-o cli
nică specială, unde a fost 
unor controale medicale 
mentului corespunzător, 
celor trei săptămîni de 
fizică generală efectuată

• Fele și Cruyff au anunțat ieri 
că anul viitor vor juca împreună ! 
Nu însă într-o echipă de club, ci 
la meciul dintre Anderlecht și o se
lecționată a lumii, organizat cu oca
zia retragerii din activitate a inter
naționalului belgian Van Himst.

• Un împuternicit al comitetului 
de organizare a declarat că. nînă 
acum, din cele 2 400 000 de bilete 
puse în vînzare pentru toate meciu
rile turneului final, au fost vîndute 
1 800 000. Cifra de 72 la sută de bilete 
vîndute din totalul celor tipărite re
prezintă un nou record al turneelor 
finale.

A Campionatul polonez pe anul 
1973/74 nu s-a terminat, fiind între
rupt la 1 mai pentru pregătirea e- 
chlpei naționale. Au mai rămas de 
jucat trei etape, programate de la 
1 august, după care va începe noul 
campionat.

• Șeful de 
gentiniene a 
organizare a 
meciului cu 
mentul echipei Argentinei s-a orga
nizat o serbare populară, la care 
maî multe fanfare au început să 
cînte încă de la ora 6 dimineața.
• Președintele federației uru- 

guayene de fotbal. Fermin Sorhueta, 
și antrenorul echipei. R. Porta, vor 
ft înlocuiți din * 
din Montevideo, 
zători de slaba 
la C.M.
• Cei 160 de 

primi ca premiu. în afara cîte unei 
sticle de limonadă care li se dă la 
fiecare meci, cîte o fotografie cu 
autograf de la Beckenbauer. Cruyff 
sau Rivelino.
• Francisco Marinho, blondul fun

daș stingă brazilian, a înscris în 
ultimii doi ani pentru echipa sa de 
club. Botafogo din Rio de Janedro. 
32 de goluri. Suporterii acestei echi
pe nu uită mai ales faptul că, în 
meciul său de debut la Botafogo, 
contra lui Santos, Marinho a mar
cat din lovitură liberă de Ia 40 de 
metri. Celebrul Pele spune despre 
el : cel mai bun fundaș al Bra
ziliei de la Nilton Santos încoace*.

• Antrenorul secund el echipei 
Olandei. Van der Hart, de 44 de ori 
internațional- A. a părăsit echipa 
fiind trimis acasă de conducerea 
delegației ca sancțiune pentru beție 
și repetate absențe de la pregătirea 
echipei.

nu numai 
ani) dintre

supus 
și trata- 
preeum și 

pregătire 
la munte.

presă al delegației ar- 
protestat la comisia de 
C.M. deoarece în ziua 
Brazilia Ungă cantona-

funcții, se anunță 
fiind tăcuți răsnlin- 
evoluție a echipei
copii de mingi vor

SURPRIZELE CONTINUA LA WIMBLEDON 
NEWCOMBE SI NĂSTASE ELIMINAȚI!

7—5 ; Smith — El S haff ei 
6—8, 7—5 ; Connors — Ko-

LONDRA, 3. — Aiți trei capi 
serii au părăsit tabloul probei 
simplu din cadrul turneului 
național de tenis de la Wimbledon, 
care 
ploii 
Tom 
fost 
Iată 
lui : 
6-3. 
9—7, 
6—3, 
6—4, 
man 
nors 
Metreveli
5— 2 ; Stockton
6— 3, 9—8.

Mari surprize au marcat Si 
turile de finală, care au adus elimi
narea capului de serie nr. 1. New
combe. de către compatriotul său 
Rosewall (4o de ani !). Iată rezulta
tele : Rose wall — Newcombe 6—1,

TELEX • TELEX • TELEX
în 16:49,42 (nou record al 
S.U.A.). Alte rezultate : 
100 m bras feminin : Mar
cia Morey (S.U.A.) 1:15,43; 
100 m 
John 
1:05.31 
mei : 
2:21,33 
culin :
16:03.84 ; 200 m mixt femi
nin : Enight Brighita (O- 
landa) 2:26,67.

bras masculin :
Hencken (S.U.A.) 

: 200 m fluture fe- 
Liz Hogan (S.U.A.) 
; 1 500 m liber mas-
Mike Bruner (SUA)

în orașul japonez Sendai 
se desfășoară un turneu 
internațional masculin de 
volei, la care participă 6 
echipe reprezentative. E- 
chipa Poloniei a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 
3—0 (15—7, 17—15, 15—8)
în fața selecționatei URSS.

de 
de 

inter-

continuă să stea sub semnul 
și al surprizelor. Hie Năstase, 
Okker și Manuel Orantes au 

eliminați în optimile de finală, 
rezultatele, in ordinea tablou- 
Newcombe — Van Dillen 7—5, 
6—4 : Rosewall — Tanner 2—6. 
6—3. 7—6 ; Smith — Dominguez 
6—4, 7—5 - — - -
2—6, 6—3, 7—5 ; Kodes — 
6—8. 2—6, 6—3, 9—7. 6—4 ;
— Fillo) 6—3. 5—7. 6—0. 

Okker 9—8, 3—6.
Năstase 5—7,

El Shafei — Orantes
Gor- 
Con- 
6—i: 
6—4, 
6—4.

sfer-

1—6, 6—0, 
9—8, 7—5, 
des 3—6. 6—3, 6—3, 6—8. 6—3 ; Stock- 
ton — Metreveli 6—4, 7—5. 6—1.

Surprizele au continuat și la ’ 
piu femei : Morozova — King 7—5, 
6—2 (!) ; Wade — Boshoff 6—3, 6—2; 
Evert — Masthoff 6—4, 6—2 ;
viile — Goolagong 9—7, 1—6. 6—2 (!).

Au continuat și probele de dublu. 
Perechea Hie Năstase (România) — 
Jim Connors (S.U.A.) a dispus cu 
4—6, 6—3. 6—1, 8—6 de sovieticii Me
treveli și Kakulia și cu 7—5, 6—2,
6—4 de cuplul Colin Dibley (Austra
lia). Ismail el Shafei (Republica 
Arabă Egipt). La mixt, Ion Ti
riac și americanca Pat Bostrom au 
fost învinși cu 3—6. 7—9 de 
Davidson — King.
dublu femei, unde perechea 
Jean King — Rosemary Casals 
p;erdut la Helen Gourlay 
Krantzke (1—2 la seturi).

sim-

Mel.

cuplul
O surpriză la

Billie
a

Karen

meciuri 
internaționale de box

• In cadrul lucrărilor Comitetu
lui balcanic 
s-a stabilit 
pionatului 
(17—20 ani) 
între 25 și 
nizarea federației din Turcia. între
cerile vor avea loc în orașul Bursa.

O Selecționata de box (juniori) a 
Angliei va susține două meciuri în 
compania echipei similare a țării 
noastre. întîlnirile vor avea loc la 
9 și 11 iulie la Timișoara și, respec
tiv, Drobeta-Tumu Severin. Din e- 
Chipa țării noastre fac parte, prin
tre alții, C. Hajnal. I. Pleșa. J. Van
ce a și M. Celcan. Antrenorii echipei 
sînt C. Jelesneac și Gh. Bobinaru.

de box de la Constanța 
ca prima ediție a cam- 
balcanic pentru tineret
să aibe loc anul viitor 
30 septembrie, în orga-

Aceasta a fost cea de-a 
doua victorie realizată de 
voleibaliștii polonezi, care 
în primul joc întrecuseră 
cu 3—1 echipa S.U.A. La 
turneu mai participă echi
pele Cehoslovaciei, Mexi
cului șl Japoniei.

Proba de sărituri (barem 
C) a revenit sportivei ca
nadiene Barbara Kerr. cu 
79 sec. (0 puncte penali
zări).

ATLETE ROMÂNCE
CONCUREAZĂ ÎN R.F.G

Turul ciclist al Iugoslaviei 
a continuat cu desfășura
rea etapei a 8-a : Bihacl 
— Crlkvenița (153 km). A 
cîștigat vest-germaniil Pe
ter Thaler, cronometrat în 
3 h 59:44. în clasamentul 
general continuă să fie li
der cehoslovacul Miroslav 
Poslusny

Tn orașul La Baule, au în
ceput campionatele mon
diale feminine de călărie.

La Antibes au luat sfirșit 
campionatele europene de 
talere (skeet). Titlul de 
campion a revenit țlnta- 
șului spaniol Azkue, care 
a doborît 194 de talere din 
200 posibile. Italianul Ba- 
sagnl 
2 cu 
nezul 
talere.

s-a clasat pe locul 
190 t. urmat de polo-
Smelczinski — 189

șalanger la titlul

La concursul internațional de 
vineri 5 iulie, de la Frankfurt pe 
Main, vor lua parte și atletele ro
mânce Virginia Ioan, Valeria Ștefă- 
nescu. Mariana Suman și Natalia 
Andrei.

Modificări in clasamentele
Franței

i Turului Franței 
165 km) a revenit 

Witte (Belgia) in 
galben trecînd la 

6-a

Etapa a 5-a a 
(Caen — Dieppe, 
lui Roland de Witte (Belgia) 
4.15:34, tricoul galben trecînd 
Karstens (Belgia). în etapa a 
(Dieppe — Harelbeke. 239 km), în
vingător a ieșit francezul Molinoris 
în 6.18:56, dar în fruntea clasamen
tului general iarăși 
dificări : 1. Sercu, 
sec, 3. Merckx la 6

s-au produs mo-
2. Karstens la 2 
sec.

ECHIPA EPANTEI 
DE „CUPA DAVIS

PENTRU MECIUL
DE LA DIWREȘTI

Fostul
mondial de box, greul a- 
merican Ken Norton, și-a 
făcut reintrarea la 
întîlnindu-1 pe 
Kirkman. Norton a 
victoria prin K. O. 
în repriza a 8-a.

Seattle, 
Boone 

obținut 
tehnic

PARIS, 3 (Agerpres). — Marți 
seara Federația franceză de tenis 
a stabilit echipa care va întilni la 
București selecționata României în 
cadrul „Cupei Davis". Echipa este 
formată din Patrice Dominguez, 
Georges Goven, Francois Jauffret

și Patrick Proisy. Nu a fost intro
dus în echipă Pierre Barthes, care 
este accidentat. Căpitan nejucător 
este fostul campion francez Pierre 
Darmon. întîlnirea România — 
Franța se va desfășura în zilele de 
19, 20 și 21 iulie.
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