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SPORTIVI DIN 9 ȚĂRI SE 
ÎN CADRUL „REGATEI SNAGOV“

La numai o săptămînă distan
tă, oglinda de apă a Snagovului 
va fi gazda unei noi competiții 
de anvergură. După regata Sna- 
gov la canotaj, începînd de as
tăzi și pînă duminică se vor 
desfășura întrecerile regatei cu 
același nume a sportului frate, 
caiac-canoe.

Competiție, de frumoasă tradi
ție, înscrisă an de an în calen
darul oficial al Federației Inter
naționale, Regata Snagov la 
caiac-canoe a fost onorată de-a 
lungul edițiilor precedente de 
prezența a numeroși maeștri ai

Ivan Patzaichin, „prima canoe" a țării Foto : Ion MIHĂICÂ

ÎN CUPRINSUL ZIARULUI:
@ Marginalii la Divizia A de fotbal : PREA MULJI 

CÂZUȚI LA EXAMENUL PROMOVĂRII
® Comentarii de la trimișii noștri, înaintea finalei cam

pionatului mondial de fotbal
© Bogată activitate la notație
© EDDY MERCKX — din nou lider în Turul ciclist al 
Franței

CEI MAI COMPLEȚI ATLEȚI 
Al TĂRII LA START a

Duminică vom cunoaște pe noii campioni

ia decatlon
O întrecere interesantă ți spec

taculoasă, un concurs care me
rită să fie urmărit îl oferă la 
acest sfîrșit de săptămînă cam
pionatele republicane de seniori 
la probe combinate.

Cei mai compleți atleți ai țării, 
numiți adesea într-un mod mai 
plastic „campioni ai campionilor" 
fși vor disputa — sîmbăta de la 
ora 9 dimineața și în continuase 
de la ora 17 după-amiază, iar 
duminică de la ora 9 dimineața 
— titlurile la decatlon și pentat
lon pe anul în curs.

în disputa masculină, Vasile 
Bogdan și Mihai Nicolau sînt 

padelei și pagaei, campioni olim
pici și mondiali. Și la ediția din 
acest an vom avea ocazia să-i 
urmărim pe reprezentanții unor 
țări cotate între cele mai puter
nice în lumea caiacului și ca- 
noei: U.R.S.S., R. D. Germană, 
Iugoslavia, Bulgaria, Cehoslova
cia. O notă de inedit va fi dată 
de prezența caiaciștilor și cano- 
iștilor din Australia, Cuba și Ca
nada, unde acest frumos sport 
cîștigă tot mai mult... teren.

Deșigur, ne interesează în pri
mul rînd comportarea reprezen
tanților noștri și sîntem convinși

și pentatlon
cei mai îndreptățiți să aspire la 
tricoul de campion. Concursul 
pentatlonistelor se anunță însă 
extrem de echilibrat, surprizele 
nefiind cîtuși de puțin excluse.

Programul complet al concur
sului : SÎMBĂTA, stadionul Re
publicii de la ora 9: 100 m 
(dec), lungime (dec), greutate 
(dec); de la ora 17 : 100 m g 
(pen), înălțime (dec), greutate 
(pen), înălțime (pen), 400 m (dec);

DUMINICA, de la ora 9: 
110 mg (dec), disc (dec), lungi
me (pen), prăjină (dec,), 200 m 
(pen), suliță (dec) și 1500 m (dec).

TREI ZILE

VOR ÎNTRECE 
EA CAIAC-CANOE

că — la fel ca în alți ani — 
ei se vor număra printre prota 
goniștii întrecerilor. Pentru ei, 
regata Snagdv constituie testul de 
încheiere a primei jumătăți a 
programului de pregătire în ve
derea campionatelor mondiale 
din -duna octombrie. In regatele 
internaționale la care au fost 
prezenți în această primă jumă
tate a anului — Plovdiv, Not
tingham, Praga, Belgrad — re
zultatele pe care le-au obținut au 
fost excelente. Nu ne îndoim că 
și acum vor fi la fel.

Iată programul celor trei zile 
de concurs : vineri (de la ora 
9 și 15,30) — serii și recalificări 
în probele de 1 000 și 500 m ; 
sîmbătă : de la ora 9 — semifi
nalele în probele de 1 000 m (B) 
și 500 m; de la ora 15.20 — fina
lele probelor de 1 000 m ; du
minică : de la ora 9 — semifina
lele în probele de 500 m, de la 
ora 14 — finalele în probele de 
500 m și în cursele de fond.

CAMPIONATELE LUMII DE LA HAVANA SE APROPIE

CU CE SANSE PORNESC 
BOXERII ROMÂNI

1N CONFRUNTAREA CU ASII 
PUGILATULUI MONDIAL?

Unul din testele cele mai im
portante, în vederea participării 
la campionatele mondiale l-a con
stituit pentru pugiliștii români 
cea de a VIII-a ediție a Balca
niadei de box. Rezultatele se cu
nosc și sînt dintre cele mai bune. 
Dar, nu trebuie să omitem din 
calcule că una este să te întrecl 
cu cei mai buni sportivi dintr-o 
parte a continentului european și 
alta e să-ți masori forțele în ca
drul campionatelor mondiale de 
box pentru amatori ce vor avea 
loc, nu peste mult timp, la Ha
vana. Prin această prismă, vom 
încerca, în rîndurile de față, să 
trecem în revistă evoluțiile celor 
mai buni boxeri români, să ve-

Radu Gavrilaș, unul dintre protagoniștii întrecerii decatloniștilor

Foto : P. ROMOȘAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a consa
crat dimineața zilei de 4 iulie 
examinării stadiului lucrărilor a- 
grieole în județele Ilfov, Ialomița 
și Constanta, studierii amplasării 
unor noi obiective industriale in 
județul Ialomița, problemelor pe 
care le ridică dezvoltarea econo
mică și socială armonioasă a aces
tei zone a țării.

în această vizită de lucru, se
cretarul general al partidului a 
fost însoțit de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
de miniștri care răspund de do
meniile analizate.

în județul Ilfov au fost 
vizitate lanurile de griu, floa- 
rea-soarelui, porumb ale coo
perativei agricole de producție 
din comunele Fundulca și Ileana.

Cu aceeași atenție au fost exa
minate culturile cerealiere din ju
dețul vecin.

Următoarea oprire se face la 
lanurile de griu ale întreprinderii 
agricole de stat din comuna Dru- 
mu Subțire, județul Ialomița.

Sînt vizitate lanurile de porumb 
ale cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Brincoveanu și 
ale întreprinderii agricole de stat 
din Dragalina.

în apropierea orașului Călă
rași, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a studiat, împreună cu con
ducători ai unor ministere și 
institute de proiectare. diver
se variante* de amplasament a 
noilor obiective, a căror construc

Camplonul euro
pean al semiușori- 
lor Simion Cuțov 
(stingă) in meciul 
final de la Balca
niadă, cină a dis
pus categoric de 
bulgarul Ștefan 
Vahanov.

dem pe ce ne putem baza la fie
care categorie în parte și, în ul
timă instanță, ce șanse există în 
confruntarea cu cei mai buni bo
xeri amatori din întreaga lume.

La cea mai mică categorie dis
punem de o serie de sportivi ta- 
lentați, bine pregătiți : Petre Ga- 
nea, Remus Corina, Alexandru 
Turei, Paul Dragu. Dar, trebuie 

ție este legată direct de viitoarea 
arteră de transport — Canalul Du
năre — Marea Neagră.

Cu imaginea unui Bărăgan care 
se pregătește să declanșeze în zi
lele următoare bătălia pentru se
cerișul griului și în fața căruia 
se deschid noi perspective indus
triale, se trece peste noul pocii 
de Ia Vadu Oii, în Dobrogea.

Pe pămîntul dintre Dunăre ș» 
mare, unde soarele este mai pu
ternic decît in alte colțuri de 
țară, grînele s-au copt, iar pe 
unele terenuri combinele se află 
în plină activitate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește pe 
ogoarele întreprinderilor agricole 
de stat Hîrșova și Dorobanțu, 
ale cooperativei agricole din 
satul Tichilești, comuna Ho
ri a, se interesează de stadiul re
coltărilor, de repartizarea mijloa
celor de muncă, a echipelor d« 
lucru, de recoltele obținute pină 
acum.

La trecerea prin orașul Con
stanța și prin stațiunile din su
dul litoralului, inii de oameni au 
ieșit în intîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutând cu vii 
aplauze, cu ovații entuziaste, ex- 
primindu-și prin manifestații 
spontane de dragoste și stimă a- 
probarea deplină față de politica 
partidului și statului nostru, față 
de activitatea neobosită a secre
tarului general al P.C.R., de care 
sînt legate toate marile înfăptuiri 
de astăzi ale poporului roman, 
minunatele sale perspective pe 
drumul construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

să recunoaștem că pe plan inter
național nici unul nu a dat sa
tisfacție deplină, nu a înregis
trat victorii răsunătoare asupra 
unor sportivi redutabili din ță
rile cu un box bine cotat în are
na mondială.

La categoria imediat următoare 
sînt doi candidați redutabili. Cam
pionul european Constantin Gru- 
escu și campionul țării Ibrahim 
Faredin. Constănțeanul a avut o 
evoluție bună la ultimele verifi
cări, încununată cu victoria cla
ră asupra campionului olimpic 
Gheorghi Kostadinov (Bulgaria). _

„Cocoșul" Marian Lazăr a ră
mas singur în cursa titularizării.

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

CAMPIONATUL 
DE RUGBY; 

SE REIA 
LA 18 AUGUSt
Două serii a cîte opt echipe —• 

iată noua formulă după care se 
va disputa campionatul de rugby 
(ediția a 58-a), al cărui start a 
fost fixat la 18 august. Iată com
ponența celor două serii : I : 
Steaua, Dinamo, Sportul studen
țesc, Gloria (București), Univer
sitatea (Timișoara), C.S.M. (Sibiu)l 
Politehnica (Iași) și Constructorul 
(Buzău) ; II : Grivița Roșie, Vul
can, Rapid (București), Farul 
(Constanța), Chimia (Năvodari), 
Știința (Petroșani), Agronomia 
(Cluj) și Rulmentul (Bîrlad).



TINERETULUI MARGINALII

PORȚI DESCHISE
SPRE AVIAȚIE

Q Obiective : instruire tehnică, educație patriotică, cui 

tivarea dragostei de muncă • Peste 2000 de 
aerodrom • Primul pas spre brevetul

tineri p«
de pilot

* Prietenii aviației

Aviația sportiva a atras diutot- 
deauna tineretul, prin tumultuoa
sa activitate de aerodrom, prin 
minunata fascinație a zborului. Șl 
aeronautica românească are fru
moase tradiții in acest domeniu, 
dacă ne gîndim la marii ei ași, 
de la Vlaieu și Romeo Popescu, 
Bănciulescu și Papană la acroba
ții mai tineri, printre care Con
stantin Manolache, Octavian Bă- 
canu, Ștefan Calotă, maeștri e- 
meriți ai sportului. Astăzi, laturii 
pur sportive a acestei activități i 
se adaugă înalte și prețioase o- 
biective : pregătirea tehnică mul
tilaterală a tineretului, educarea 
lui în spiritul unui înflăcărat pa
triotism, pregătirea pentru mun
că și apărarea patriei. Taberele 
de vară specializate pe profil a- 
viatic, organizate de C.C. al U.T.C. 
în colaborare cu Aeroclubul Cen
tral Român, vin să răspundă în
deplinirii acestor sarcini trasate 
de partid privind educarea tine
rei generații. în prezent, în aero
cluburi își desfășoară activitatea 
nu mai puțin de ZECE TABERE

în
PARAȘUTISM,

discipli- 
PLANO-

TOTAL, TOTAL

DAR CARE-I

TOTALUL ?

LA DIVIZIA A
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ii

din toate 
soortunieI

O A CPU FT REPREZENTATIVA de ju- 
PMOVnci N|OR| ÎNVINGĂTOARE.
In ziua inaugurală a turneului interna
țional de la Banja (Ungaria), selecțio
nata de juniori a României a învins pe 
cea similară a R.D. Germane cu scorul 
de 77-58 (38—28). |n celalalt meci, Un
garia A —• Ungaria B 91—71 (43—32).

r ĂI Ă RIF CONCURSUL PRIETE- VMUHmu NJA„ Dup„ cum se șt.e> 

!a sfîrșitul săptămînii viitoare (12-14 
iulie), pe baza hipică din Calea Plev- 
nei, se va desfășura tradiționala între
cere hipică „Concursul Prietenia". Au 
confirmat participarea reprezentativele 
de tineret ale Poloniei, Ungariei, Ceho
slovaciei și Bulgariei, care se vor ală
tura celor ale țării noastre Q CONCURS 
INTERNATIONAL. Intre 9 și 11 august 
va avea loc la Bratislava un concurs 
internațional, la care ver fi prezențî și 
călăreții noștri seniori, disputele consti
tuind un important test înaintea Cam
pionatului Balcanic, programat între 11 
și 15 septembrie, la Istanbul.

cu profil aviatic, 
nele: ‘
RISM și ZBOR CU MOTOR, cu 
serii de cite 15 zile și un program 
de pregătire intensă, de la exer
cițiile fizice generale la instrui
rea de specialitate, cu practică de 
zbor și lansări cu parașuta.

„Sarcina pregătirii unui mare 
număr de tineri în taberele cu 
profil — pe lîngă obiectivele cu
rente ale 
spune col. 
mandantul 
Român — 
Colaborarea cu C.C. al U.T.C., 
acest sens, este fructuoasă. Tine
rii uteciști găsesc în aerocluburi 
condiții dintre cele mai bune, ma
terialul volant — planoare, avi
oane, parașute — și instructori 
de înaltă calificare. Personalul 
nostru va depune toate eforturile 
pentru a se achita cu cinste de 
sarcina încredințată. Putem evi
denția în acest sens aerocluburile 
„Gheorghe Bănciulescu" de la 
Ploiești, „Romeo Popescu" de la 
Brașov, ,,Someșul" de la Cluj, 
„Aurel Vlaieu" din București".

Taberele ca profil aviatic din 
acest an cuprind peste 2 000 de 
tineri. Programul pregătirii este 
bogat și atractiv. De pildă, numai 
motoriștii vor efectua pe lingă 
pregătirea generală, un număr de 
15 ore de zbor de fiecare elev, 
ceea ce este foarte mult. Cele 15 
zile petrecute în tabără vor con
stitui primul pas spre brevetul 
de pilot. Este interesantă inițiati
va Aeroclubului „Gheorghe Băn- 
ciulescu" de a atrage tineretul 
spre aviație încă de la vîrsta pio- 
nieriei, prin organizarea unei ta
bere pionierești de „prieteni ai 
aviației", chiar pe aerodrom.

Taberele de vară ale tineretu
lui, cu profil aeronautic, vor con
duce, fără îndoială, la o viguroa
să revitalizare a aviației noastre 
sportive.

aerocluburilor — ne 
Nicolae Făgădaru, co- 
Aeroclubului Central 

nu este de loc ușoară, 
in

Viorel TONCEANU

MOTO CIȘTIGATORil CONCURSU- 
’ 1 LUI POPULAR DE INDEMI-
NARE. Comisia de specialitate a Capi
talei a organizat pentru posesorii 
motorete și motociclete un 
popular do îndeniînare, alo 
treceri finale s-au încheiat cu următorii 
învingători : Motoreta Mobra - C. Ma- 
rineață (Electromagnetica), 125 cmc. — 
I. Slave (Danubiana), 175 cmc. — V. 
Sorin (I.C.B.P.), 250 cmc. - V. Corbu 
(Dacia), 500 cmc. — G. Minculescu 
(I.A.S.B.), ataș - A. Ionita și I. lancu 
(C.I.L. Pipera). Loureaților li s-au oferit 
diplome, cupe și premii constind din 
materiale sportive. Comisia municipală 
va continua să organizeze astfel de în
treceri șl la alte genuri, cum ar 
regularitate, viteză pe circuit etc.

de
concurs 

cărui in

cmc.

fi

CAM CONCURSUL organizat 
■’*' ția d© șah a clubului
sitatea" din București, dedicat 
a 30-a aniversări a eliberării 
s-a încheiat, după un finiș pasionant, 
cu victoria maestrului Valentin Stoica, 
care, la copâtul unei curse perseve
rente, l-a depășit pe M. Ghindă, chiar 
pe linia de sosire. Ambii au acumulat 
cîte 8 puncte, dar învingătorul a avut 
un coeficient Sonneborn superior, sufi
cient pentru victorie. Locul al treilea 
a fost ocupat de Tr. Stancîu, care ar 
fi putut obține un rezultat mai. bun, 
dacă în primele runde ar fi jucat cu 
mai multă atenție în momentele hotă- 
rîtoare ale partidelor disputate. Ih rest, 
clasamentul final arată astfel : C. Bo
tez, S. Grunberg 61/2. W. Ott 6, D. Wolf, 
FI. Stoenescu 5, Ș. Teodorescu 
sabeta Polihroniade, D. Bondoc 372 
M. 
că 
titlul de

Chîricuță 2V2 puncte. De 
primii șase clasați 

maestru.
au

VOLEI SONoTa l

de sec- 
„Univer- 

ceiei d© 
patriei.

Eli-
Ș«

remarcat 
confirmat

___T ulcea
întîlnire internațională 

‘ .• pe
0, 7.

masculina 
a sus- 

amicală 
care a 

10). De

ținut o . ... . ___.
cu Devna Varna (Bulgaria), 
întrecut-o cu 3-1 (—12,
asemenea, patru echipe tulcene : C.S.M. 
Delta (m). Liceul pedagogic (f) — se
niori, Școala sportivă (m) și Liceul pe
dagogic (f) - juniori au participat la 
o competiție a orașelor prietene, găz
duită de Ismail (U.R.S.S.). Alături d© 
reprezentantele orașelor Ismail și Tul- 
cea, la întreceri au mai fost prezente 
echipe din Tîrnovo (Bulgaria) și Csepsi 
(Ungaria). Voleibaliștii tulceni au avut 
o comportare foarte bună, cîștigînd pri
mele locuri, fără înfrîngere, în trei tur* 
n®e.: ceJe de juniori (masculin și fe
minin) și cel rezervat formațiilor ’ mas
culine de seniori. (P. COMȘA-coresp.)

Nu ne-am înșelat, deci, cînd 
am prevăzut — după „promin- 
ca“ echipelor, înainte de înre
gistrarea pe telexuri a prime
lor rezultate — că decizia 
fi la nivel european, 
Mondială. Am indicat 
finala, adică primele 
chipe, ceea ce nu e 
mare perspicacitate, 
între noi. Orice pronostic echi
librat, fără veleități de origina
litate. nu putea să dea pe pri
mele locuri decît pe Olanda și 
R.F.G. Este ceea ce se nu- 

t al 
„minus ti-

va 
în Cupa 
din timp 
două e- 
semn de 
fie vorba

mește în minunatul limbaj 
turfulu i. un pariu — 
re", adică ceva vă
zut de toată lu
mea. chiar dacă în 
dreapta și în stin
gă zumzăiau unele 
speranțe brazilie
ne. deșarte și 
fond. Minuni 
pot avea loc 
fotbalul prea 
și științific de azi 
— surprize, da. Di
ferența între sur
priză și minune e 
cunoscută de ori
cine. Surpriză 
surpriză e 
ție a Italiei 
cii; care, după Mexic, 
cu ochii închiși triumful in '74 
al lui Mazzola ?) — minunea 
ca brazilienii să aibă un atac 
valabil peste noapte, asta nu... 
Brazilienii nu au nici cea mai 
bună apărare, — și in acest 
domeniu Olanda e superioară, 
ea nu a primit decît un 
gol și acela „auto" ! 
unei presiuni ca aceea 
cului olandez, brazilienii 
casat ce au avut de încasat, 
șansa n-a mai avut cuvînt. 
arta lor individuală n-a spus 
prea multe portarului olandez. 
Nici în fotbal nu măi tine arta 
pentru artă, chiar arta apărării, 
îmi vine foarte greu să cred 
că Olanda va pierde titlul 
mondial. Există un meci de ne
uitat. greu de clintit prin sem
nificația lui. chiar și după un 
an în care s-au petrecut multe 
(Ajax eliminată de... T.S.K.A. 
Sofia !). E meciul Ajax — Ba
yern 4—0 ...

Dintre cele ce se pot vedea 
cu încercatul nostru „ochi ai

fără 
nu 
în 

logic

e 
rapida 
(unde

cîmpului“. nu mai puțin im
portant decît finala este — 
cred eu — clasamentul golge- 
terilor. Nu știu dacă-1 va cîș- 
tiga cineva care să fi dat șap
te goluri în șapte meciuri, ceea 
ce încă ar fi o „performanță" ! 
Asta cred că spune enorm des
pre felul cum s-a jucat, despre 
ce fel de personalități s-au im
pus, despre ce va 
cum vom mai trăi 
total, după cum se 
foc. Rivelino — ăl 
tot ce trage la poartă din fază 
fixă e ca 
mai mult

mai fi și 
în fotbalul 
zice azi cu 
de zici că

0 M
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Acest al 56-lea campionat divi
zionar A a avut și o latură pozi
tivă, un merit incontestabil : A 
LANSAT PE ORBITA CONSA
CRĂRII MULȚI JUCĂTORI TI
NERI, CÎȚIVA DINTRE EI DE 
VALOARE CERTA. Peste 100 de 
nume noi au fost înscrise pentru 
prima dată pe foile de arbitraje 
ale celor 306 meciuri de Divizia 
A. Mai multe ca niciodată, pri
mul nostru eșalon divizionar sim
țind nevoia acută de forțe noi, 
prin care să-și ridice, cît de cît, 
valoarea tehnică și spectaculară. 
Că tentativa nu a reușit decît în- 
tr-o foarte mică măsură, aceasta 
este o cu totul altă problemă și 
nu ei, debutanții campionatului, 
sînt primii vinovați. Pentru că 
nu sînt puțini acei dintre ei care 
s-au străduit și au reușit să se 
impună atenției generale, deve
nind în scurt timp pioni- de bază 
în formațiile lor, BUNI JUCĂ
TORI DE DIVIZIA A. După pri
ma parte a campionatului, în nr. 
7652 al ziarului SPORTUL, ară
tam, tocmai în ace-stă ordine de 
idei, că, din cele 74 de debuturi 
ale turului, 24 s-au transformat 
în titularizări. Cu mici excepții, 
acești 24 de tineri jucători au con
firmat și în următoarele 17 etape 
ale întrecerii. Bălăci și Berneanu 
(Universitatea Craiova), Purcaru 
(Steagul roșu), lorgulescu, Purima 
și Kukla (U.T.A.), Jivan, Păltini- 
șan și Lața („Poli" Timișoara), 
Ologeanu (C.S.M. Reșița), Lăză- 
reanu și Ilurloi („U“ Cluj), Gri- 
gore (Sportul studențesc), Micloș 
(Politehnica Iași), Gligorie și Pîs- 
laru (A.S.A, Tg. Mureș), Nițu și 
Stoiehiță (Jiul Petroșani). Bartales 
(Rapid) se înscriu în această ca
tegorie.

Au existat, în tur, și cîteva a- 
pariții meteorice care abia în a 
doua jumătate a campionatului 
s-au stabilit pe „orbitele" forma
țiilor lor. Cu numai un meci ju
cat în toamnă, Constantin, por
tarul C.S.M.-ului din Reșița, a... 
redebutat în primăvară, s-a im
pus și Ilieș a... rămas rezervă. 
Asemănător s-au prezentat lucru
rile și cu fundașii Ciocan („U“ 
Cluj) si Toacă (Politehnica Iași), 
cu Voinea de la S. C. Bacău,, 
suspendat. în final, pentru grave 
abateri de ordin disciplinar. Alți 
cîțiva jucători tineri, cu frumoa
se perspective, au debutat efectiv 
pe scena primei noastre divizii 
în etapele returului. La C.S.M.

Reșița. Bora 
prins din i 
titulari nu 
locurile. Po
Petrolului, a 
mai bine, 
mai putut e 
Someș la C. 
este un nu 
astă-primăva 
Andreescu ( 
ga (Sportul 
(F. C. Con 
cîțiva din 
care au ret 
comportarea 
ter.țiilor an

In sfîrșit, 
girul cuveni

și gol ! — n-a dat 
de trei goluri, cit 

Miiller, ăl de zici 
că stă „la pomană" 
în careu și așa știu 
și eu... Și tot cît 
acești doi mari 
meșteri într-o spe
cialitate 
mai mult 
goluri a 
maestrul 
teral cel 
totul, numitul Cru
yff ! S-ar putea ca 
una din caracteris
ticile de bază ale 

fotbalului total să nu mai fie 
totalul golurilor, ci alte totaluri, 
ceea ce ar schimba mult și via
ța dar și piața. Din punctul de 
vedere al celui „netotal" — adică 
al fotbalului care mai știe. și ce-i 
nenorocul — aș cita însă două 
frumuseți, căci mai există și 
așa ceva : nefericita Scoție — 
eliminată fără să piardă vreun 
meci — și această Suedie. de 
fapt, a cincea echipă a clasa
mentului mondial, singura 
lă cu Olanda, eoautoarea 
mai frumos meci, acela cu 
laltă finalistă, acela cu 
mai frumos scor : 4—2 ... 
tru mine. Suedia nu c o 
priză mai mică decît Polonia.

au
Polonia, 
dispari- 

sînt ami- 
cîntau

singur 
Supuși 
a ata- 
au în-

— nu 
de trei 
dat și 
multUa- 
ce știe

cga- 
celui 
cea- 

cel 
Pen- 
sur-

BELPHEGOR

CORESPONDENTA : Nelu
l.upovici (str? Gării 56. Bacău) : 
Aveți dreptate : din nefericire, 
nici sosirea in Turul ciclist, 
nici primul gol al Jiului nu 
au fost bine transmise. Totuși, 
să recunoaștem că interviul luat 
lui Ramașcanu a fost foarte 
reușit.

ACTUALITĂȚI DIN NATAȚIE

In goana d
Constantin
Cluj, 1—1)

OPRITESCU SI SLAVIC 
CONCUREAZĂ CU SANSF 
FRUMOASE LA SAN REMO

F.R. Natație a anunțat grupu! 
celor 5 înotători care ne vor repre
zenta la tradiționalul concurs inter
național — „Trofeul celor 7 coline- 
— ce va fi organizat anul acesta 
(9—11 iulie) în piscina de 50 m de 
la San Remo. Vor face deplasarea 
Zeno Oprițescu, Marian Slavic, Eu
gen Aimer, Adrian Ilorvat și Came
lia Hoțescu.

In compania celor mai valoroși 
sportivi din R.D. Germană, R. F. 
Germania. Franța, Suedia, Anglia, 
Olanda. Spania, Ungaria și Italia, 
Oprițescu și Slavic au cele mai mari 
șanse de a urca pe podiumul de 
premiere. Pentru Oprițescu, un suc
ces în fața luj Pangarro (Italia) și 
Steinbach (R.F.G.), care au înotat 
anul acesta 100 m liber în mai pu
țin de 54 de secunde, ar reprezenta 
un excelent tonic înaintea „europe
nelor". Ca și la alte ediții, M. Slavic 
speră — cu o cifră sub două mi
nute — să se țdle printre fruntași 
la 200 m liber, C. Hoțescu și E. 
Aimer vor avea adversari valoroși 
creditați cu performanțe superioare. 
De la A. Ilorvat se așteaptă noi re
corduri în cursele de 100 și 200 m 
spate.

lui București rezervate seniorilor 
juniorilor. Iar între 11 și 13 iulie, 
frumoasa piscină a Școlii sportive 
nr. 2 de la Obor se vor întrece, în 
cadrul aceleiași competiții, cei 
buni copii din Capitală.

Ultimul concurs de verificare 
'sportivilor fruntași a dovedit 
acei înotători care sînt bine pregă
tiți pot obține rezultate bune chiar 
și în această perioadă, cînd 
tuează antrenamente intense, 
de

efec-
I&tă 

ce așteptăm în continuare o serie 
de performanțe, care să marcheze 
progresul înotătorilor bucureșteni. 
mai ales că este un ultim prilej de 
obținere a 
ticipării la

haremurilor necesare par
cam pion ațele naționale.

CEI MAI BUNI ÎNOTĂTORI 
Al CAPITALEI LA START

începînd de astăzi, timp de trei 
zile, bazinul Dinamo va găzdui 
campionatele de înot ale municipiu-

LOTO

CADETI1 
LUA PE

NOSTRI VOR EVO-
TERENUL CAMPIO

NILOR EUROPENI
După frumosul succes obținut 

turneul international de la Varna 
(unde s-au clasat înaintea campioa
nei continentale) poloiștii juniori ai 
României își continuă activitatea in
ternațională, evoluînd de data acea
sta chiar Pe terenul campionilor 
Europei. în zilele de 13 și 14 iulie, 
la Budapesta este programată dubla 
întâlnire dintre selecționatele Un
gariei și României, ce va fi condusă 
de vest-germanul Brockman.

Dintr-un lot mai numeros, antre
norii A. Zahan și AI. Szabo au re
ținut 13 jucători : Krupenschi, " 
zac, Olpretean — portari, 
Munteanu, Ilie Gheorghe, 
Tătireci, Gyarfas, Bone,
Nicolau și Sebok. Din formația a- 
nunțată lipsește unul dintre cei

9H

Marian Slavic va lua trei starturi la Sail Remo — 100 m, 200 m 
și 400 m liber

mai buni jucători, orădeaaul Fejer, 
care în această perioadă va susține 
examenul de admitere la facultate.

, Bu-
Lorincz, 
Arse ne, 

Arabagiu,

ZAMFIRESCU SI POPESCU 
INDISPONIBILI PENTRU TUR
NEUL DE POLO DE LA 

BUDAPESTA
După

tur al 
fruntași au avut cîteva zile de va-

încheierea celui de al doilea 
diviziei A (seria I) poloiștii-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Ultimele zile pentru procurarea 

biletelor Ia tragerea excepțională 
Pronoexpres din 7 iulie 1974, orga
nizată cu prilejul concursului de că
lărie obstacole „Cupa prieteniei".

Tragerea oferă participanților im
portante cîștlguri - - -
turisme „Dacia 
408/412“, Excursii 
cursii de 2 locuri In Cehoslovacia, 
R.D, Germană, It.F. Ungară, excursii 
în Franța (Paris — Valea Loarei), 
cîștiguri in bani.

Programul concursului Pronosport 
de duminică 7 iulie 1974 cuprinde 
următoarele întîlniri- din „CUPA DE 
VARA” : I. Unirea A. Iulia — CIL

constînd în auto- 
1 300“, „Moskvîci 
în Bulgaria, ex-

Blaj (meciul se joacă la Blaj din 
cauza terenului impracticabil de la 
Alba Iulia); II. Metalurgistul

Metalul Aiud ;
Mureș -r Textila 
Simeria — Dacia 
mata Ciuj — CIL, 
șui C. Turzii — 
Topi torul B. Mare
Mare; VIIT. Triumful 
Șoimii Tarom; IX. Fr. 
rești — IOR București; X. T. M. 
București — Tehnometal București; 
XI. Comerțul Brăila — Aurora Ga
lati; XII. Viitorul Brăila — Chimia 
Brăila; XIII. Tehnometal Galați — 
Portul Brăila

Cagir
Ocna
CER
Der- 

Arie-
VII. 

B.

III. Soda 
Sebeș; IV. 
Orăștie ; V. 
Gherla; VI. 
Unirea Dej;

- Gloria 
București 
roșie Bucu- 

' X. -

LOTOC1ȘTIGURU.E TRAGERII
DIN 23 IUNIE 1971

EXTRAGEREA I : 
riante a 50.000 lei ; 
25% a 9.216 lei și 4 
lei ; cat. 
26,35 a 1.959 lei ; 
lei ; cat. 6 :

REPORT CATEGORIA 1 : 12.767 lei.
EXTRAGEREA

2 var. r 
a 2.948 lei ; cat. C 
cat. D : 17,25 a 2.051 lei ; 
113,90 a 311 lei ; cat. F : 
lei ; cat. X : 2117.85 a 100

REPORT CATEGORIA 
lei.

Cîștigul de 50.000 lei de 
ria 1, a fost obținut de 
MIRCEA din București.

3 : 23.20 a

1 :
2 :

Cat. 
cat, 
var, 
2.223

cat. 3 : 
184.35 a 279

Cat.a H-a : ---- _ .
25% a 7.369 lei și 7 var. 10% A n 80 a 1>987 j_Z .

cat. 
167,65 a 211 
lei.
A : 182.440

B :

iei; 
E :

la catego-
TEODORU

canță. Ieri ei s-au reîntilnit la ba
zinul Dinamo pentru a relua antre
namentele in vederea viitoarelor în
treceri internaționale.

Cei mai apropiat obiectiv al 
,,7"-lU) național 11 reprezintă „Cupa 
Tungsram", cel mai mare turneu al 
anului. La această competiție, pro
gramată la Budapesta, se vor în
frunta, în cadrul ttnei repetiții ge
nerale, echipele naționale ale Iugo
slaviei. Olandei. României, U.R.S.S., 
Ungariei și alături de ele selecțio
nata S.U.Ă. Exceptînd formațiile 
Italiei și Cubei, este vorba de echi
pele clasate pe primele 8 locuri la 
C.M. din 1973.

Antrenorii A. Grințeseu șl P. Ni- 
culeseu au selecționat — pe baza 
formei dovedite în ultimul turneu 
divizionar — 14 jucători. Ei au 
chemat în lot 4 'portari, dintre care 
C. Frați 1,1 șl FI. Slă-vei par să se 
găsească într-o formă mal bună. 
Din rîndui celorlalți jucători nu 
lipsesc C. Kusu, V. Rus, I. Slăvei, 
Nastasiu, Olac, Răducanu și Scher- 
van. Doj dintre jucătorii de bază, 
Zantfirescu și D. Popescu continuă 
să fie indisponibili, șansele de a-i 
recupei’a pină la turneul de la Buda
pesta fiind minime.
• A fost alcătuit și lotul secund al 

țării care ne va reprezenta la Bal
caniadă (1—4 august, la Izmiri. Vor 
juca printre alții P Mureșan, Novac, 
Popa. Micea, Teodorescu, Frîneu și 
Tăranu.

ultimă oră î 
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foarte tineri 
trați, cîțiva 
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escu au... 
și foștii 
recîștiga 

stingă al ' 
ce în ce 

sa n-a 
darea. Pe 
kiu Mihai 
consacrat 

(Rapid), 
ași), Ior-

M lista fa 
sînt alți 
returului 
îdă, prin 
pur, pre-

acordăm 
lariții de

RII, PE FILIERA FORMĂRII 
TINERILOR FOTBALIȘTI ; 3.
PREGĂTIREA INSUFICIENTA A 
MOMENTULUI PROMOVĂRII. 
Toate acestea au făcut ca, de ne
numărate ori, trimiterea unui ju
cător fără experiență în focul a- 
prigilor dispute ale diviziei să 
poarte pecetea întîmplării, să fie 
nici mai mult nici mai puțin de- 
cît o... loterie a norocului. Greu 
de explicat, altfel, marele număr 
de „rebuturi" ale debuturilor zbu
ciumatului campionat 1973/1974-

Dar, alături de impresionanta 
suită a ratărilor, se mai află și 
cîteva cazuri extrem de curioase. 
După ce în tur a jucat, cu ran
dament bun, 16 mediuri, Bișniță

>e la stingă la dreapta, Grigore, Fanea, Ion 
zd din meciul Sportul studențesc — ,,U“ 

Foto ; S. BAKCSY
mai pen- 

jucători 
pe înzes- 
ind încă 
[: Leac

studen- 
brt Club 
lersitatea 
Itorii e- 
Itoți cei- 
Itui nou 
Lstră di- 
pin Cra- 
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»r reîn- 
|r. 57 a 
la CON- 
I AUTO- 
[E.
pst vast 
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I Both 
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n-a mai apărut în retur ca titular 
în ,,„ll“-le Rapidului. Și Radu 
Pamfil confirmase la Dinamo (a 
jucat 10 meciuri), dar, în primă
vară, s-a reîntors acasă, Ia Baia 
Mare. Nici un argument plauzibil 
nu poate susține rațiunea înde
părtării din divizie a unor astfel 
de jucători despre care, la timpul 
oportun, s-au spus multe lucruri 
frumoase. Cu atît mai mult, cu 
cît cei care i-au înlocuit pe pos
turile pe care se lansaseră nu 
i-au depășit ca valoare și randa
ment.

Exemplele acestea, cît se poa
te de., ilustrative (au fost în 
campionat și debuturi de două- 
trei minute doar ! ?), demonstrează 
elocvent că mulți antrenori, mul
te cluburi și asociații continuă să 
trateze cu superficialitate FOR
MAREA. PROMOVAREA și PĂS
TRAREA (în cazul reușitelor) U- 
NOR JUCĂTORI DE VALOARE, 
care să —
punctele- de 
tot mai 
performanță, jucători de care pri
ma noastră divizie are nevoie. Si, 
din păcate, nu-i va avea atîta 
timp cît nu se va acorda atenție 
maximă depistării și creșterii u- 
nor elemente foarte bine dotate, 
atîta timp cît promovările vor 
continua să fie făcute fără dis- 
cernămînt, negîndite, nepregătite.

Peste 100 de debuturi într-o sin
gură ediție de ‘ campionat ! Foarte 
adevărat. Cantitativ, noul val s-a 

a fi impresionant. Dar 
cantitativ. Așteptăm la

corespundă din toate 
vedere pretențiilor 

mari ale fotbalului de

dovedit
numai
rampa diviziei si replica VALO
RII, A CALITĂȚII. în... stagiu
nea viitoare.

Laurențiu DUMiTRESCU

TOATE DRUMURILE FOTBALULUI DUC
ACUM, SPRE CAPITALA BAVARIEI

MUNCHEN, 4 (prin telefon). După 
ce miercuri, la Dortmund, Gelsen
kirchen, Frankfurt pe Main și 
Diisseldorf a căzut cortina peste 
grupele celei de-a doua runde fi
nale, la această oră spre Munchen 
se îndreaptă zeci de mii de „fansi" 
ai fotbalului din toată lumea, echi
pe, arbitri, oficiali și ziariști pen
tru a lua parte sau a asista la 
ultimele acte ale celei de-a zecea 
ediții a campionatului mondial.

Lucrurile au decurs, în general, 
așa cum se prevedea, în sensul 
că pentru „marea finală" s-au ca
lificat echipele care înregistraseră 
cel mai mare procent de șanse. 
Revenind asupra celor două par
tide care au definitivat un ver
dict ce se întrevedea, de altfel, 
trebuie să ne oprim în mod deo
sebit asupra valorii rezultatului 
obținut de Olanda, care a întîlnit 
în Brazilia un adversar decis să 
facă totul pentru a nu pierde tit
lul pe care-1 
văr, în prima 
liană a făcut 
său de pînă acum. Obligată 
clasament să obțină o victorie pen
tru a intra în finală, echipa lui 
Zagalo, blamată pînă acum pentru 
jocul său defensiv, a mizat, mai 
mult ca oricînd, pe cartea ofensi
vă, de nenumărate ori — repetăm, 
în primele 45 de minute — găsin- 
du-se cu cîte 7—8 oameni în ju
mătatea de teren adversă. De alt
fel, în această primă parte, bra
zilienii ar fi meritat — după pă
rerea noastră — să termine în a- 
vantaj pe tabela de marcaj, dar

deținea. Și, într-ade- 
repriză echipa brazi- 
cel mai bun joc al 

de

și a balonului ud, por-de cîteva ori arbitrul Tschenschcr 
i-a dezavantajat, lucru pe care 
l-au subliniat antrenorul Zagalo, 
seara intr-un interviu la televiziu
ne, precum și noul președinte al 
F.I.F.A., Joao Havelange, în decla
rațiile apărute astăzi în presă. Din 
păcate, însă, elanul brazilienilor, 
neconvertit în goluri, s-a transfor
mat în repriza secundă în nespor- 
tivitate, ei fiind „gratificați" cu 
patru cartonașe galbene și unul 
roșu (Pereira, min. 83). Deși, în 
general, au dat semne de obosea
lă, olandezii au fost totușț mai 

mai ales că o 
randamentului 
suplinită de 

a lui Neeskens. 
fază semifinală, 
un golaveraj 

să nu mai vor-

buni în ansamblu, 
oarecare slăbire a 
lui Cruyff a fost 
creșterea de formă 
Oricum, 
Olanda 
excelent 
bim că, 
ției din
„țara lalelelor" a înscris 14 goluri 
și a primit unul singur, de fapt 
un autogol al lui Krol, și această 
performantă a apărării merită su
bliniată, 
fundașii 
gen, au 
mă oră.

De subliniat și calitatea parti
dei de la Gelsenkirchen, tot în 
grupa A, dintre R.D.G. și Argen
tina. partidă în care echipa lui 
Buschner a jucat foarte ofensiv și 
a dominat mai mult, impresionind 
forma bună a Ini Streich care, 
după o evoluție destul de necon
vingătoare pină acum, a intrat în

în aceasta 
a realizat
(8—0), ca
de la începutul competi- 

R.F. Germania, echipa din

cu atit mai mult cu cit 
centrali. Haan și Rijsber- 
alcătuit un cuplu de ulti- 
inedit.

echipă ca atacant central și a sa
tisfăcut.

. Nu vom mal reveni asupra me
ciului R.F. Germania — Polonia, 
de care ne-am ocupat mai pe larg 
iert Vom remarca, însă, unanimi
tatea de păreri a comentatorilor și 
a celor care au dat declarații la 
televiziune sau în presă, toți sus- 
ținînd că echipa poloneză — des
pre care multi se îndoiau că are o 
reală clasă superioară de. joc — a 
convins acum pe deplin, și în a- 
cest sens este semnificativ faptul 
că însuși H. Schon recunoaște : 
„In repriza înlii polonezii au iest 
superiori**. Meritul echipei 
Gorski este acela de a fi 
permanent ofensiv, în ciuda 
țoi unui marc realizator, 
mach, accidentat. Punctele 
ale echipei poloneze au fost__
guwrul" Deyna (pe care nu ezitam 
să-1 comparam, din punct de ve
dere al rolului in echipă, cu Ove- 
rath) și cele doua aripi. Lato și 
Gadocha. Acest meci, desfășurat 
pe o ploaie puternică (care a că
zut mai ales înaintea începerii 
partidei), a impus jucătorilor echi
pei gazdă eforturi supraomenești 
pentru obținerea victoriei, eforturi 
pe care ei au reușit să le trans
forme in repriza secundă intr-un 
joc, mai convingător și mai eficace 
decît al adversarului. De fapt, în 
această a doua repriză s-a putut 
juca și un fotbal ceva mai aproa
pe de noțiune, deoarece terenul 
devenise ceva mai bun. Un lucru 
demn de relevat este și acela că 
în acest meci. în ciuda terenului

lui 
jucat 

absen- 
Szar- 
forte 

,re-

COMENTARII SI DECLARAȚII DUPĂ MECIURILE DE MIERCURI
1 >

Comentînd ultimele meciuri din 
grupele semifinale ale campionatu
lui mondial de fotbal, coresponden
ții agențiilor internaționale de presă 
subliniază performanța echipei O- 
landei care a scris o nouă pagină 
în istoria fotbalului, punînd capăt 
supremației braziliene prin 
sa netă, cu 2—0 în meciul 
Dortmund.

De la începutul actualei 
Mondiale", olandezii, practicînd 
fotbal modern, cu un joc în con
tinuă mișcare și schimbări de locuri 
derutante, s-au instalat ca princi
pali favoriți. Miercuri seara, fotba
liștii brazilieni au mai arătat, doar 
în prim» repriză cîte ceva diin ceea 
ce a făcut gloria de altădată a aces- 

tehnică, 
atacanți., 
Riivelino, 
pentru a 

s-a în- 
acum.

victoria 
de la

4,Cupe 
un

tei formații. Abilitatea 
schimburile rapide între 
sclipirile lui Jairzinho sau 
nu au fost însă suficiente 
străpunge o apărare care 
clinat o singură dată pînă 
Jocul colectiv al olandezilor, forța 
lor fizică, au hotărît. soarta acestei 
partide decisive.

Referitor la mediul R.F. Germania 
— Polonia, comentatorii notează în
tre altele : la interval de opt ani, 
după Wembley, echipa R.F. Germa
nia va disputa din nou finala cam
pionatului mondial, drept pe care și 
l-a cîștigat luptînd timp de 90 de 
minute cu un teren desfundat, dar 
mai ales cu 11 oameni hotărîți să-și

apere sanșa. Echipa Poloniei a pier
dut primul său meci ln aeest tur
neu. dar merită toate elogiile pentru 
felul cum s-a comportat.

Declarațiile antrenorilor după 
tiflele de miercuri :

RINGS MICHELS (Olanda) ; 
pirlma repriză jocul a fost 
După pauză echipa noastră s-a do
vedit superioară. Golul lui Cruyff 
a fost un model al genului. Știu că 
Mario Zagalo a criticat arbitrul, dar 
noi care am cîștigat sîntem de pă
rere că a arbitrat bine. Brazilia a 
fost totdeauna un adversar pericu
los Si nu trebirte subestimat".

MARIO zagalo (Brazilia): „For
mația Olandei a făcut un meci ex
celent. Este, incontestabil, cea mal 
bună formație din campionat. Cred 
că și noi am realizat un fotbal de 
calitate, dar pentru o întîlnirc dem
nă de o finală arbitrul nu a fost 
la înălțimea misiunii sale. Am jucat 
la fel de bine ca Olanda în prima 
repriză, cînd echipa noastră putea 
să deschidă scorul. însă 'arbitrul a 
omis să ne acorde o lovitură de la 
11 m. cînd greșeala olandezilor a fost 
vizibilă. După pauză, primul gol al 
olandezilor a venit ca un duș rece 
pentru jucătorii noștri. Atunci nu 
mai era nimic de făcut. In ce mă 
privește nu știu dacă voi mai con
tinua să antrenez echipa reprezen
tativă a Braziliei".

HELMUT SCHON (R.F. Germa
nia) : „în primul rind aș vrea să

par-
,.In 

egal.

felicit ambele echipe pentru faptul 
că au oferit un joc pasionant. în 
condiții extrem de difieile. Toți ju
cătorii noștri ?i-au făcut datoria. O 
mențiune specială aș acorda lui 
Bonhof, pentru felul în care l-a ani
hilat pe un fotbalist atit de valoros 
cum este Deyna. Am apreciat, de 
asemenea, evoluția polonezului Ga
docha, un jucător de talie mon
dială-,

KAZIMIR GORSKI, (Polonia) : 
^.Echipa R.F. Germania a fost in
tr-adevăr adversarul cel mai difi
cil de la începutul campionatului. 
Cred totuși că am fi meritat un 
meci nul".

înfrîngerea Braziliei a fost primită 
cu o mare amărăciune de milioanele 
de suporteri ai campionilor mon
diali. La Rio de Janeiro, Sao Paulo. 
Recife, unde străzile erau pavoazate 
în ‘așteptarea unei victorii, mii de 
persoane care urmăriseră meciul 
la televiziune au format un lung 
cortegiu, într-o tăcere totală. Majo
ritatea criticilor sînt îndreptate îm
potriva lui Zagalo pentru a fi impus 
echipei o concepție de joc defensivă. 
După meci toți cei intervievați au 
declarat că nu sînt interesați de 
meciul ce va avea loc sîmbătă între 
echinele Braziliei și Poloniei pentru 
locul trei.

*
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183 JUNIORI 

ÎN TABĂRA DE LA BOD
în ultima zi a lunii trecute s-a 

deschis tabăra de juniori de la 
Bod — Brașov, organizată de Fe
derația de fotbal. Participă 
de juniori născuți în anii 
(după 1 august), 1957, 1958 și 
(doar cîțiva, cei mai dotați).

Primele zece zile (pînă la 8 iu
lie) sînt rezervate unei riguroase 
selecții, după care urmează pe
rioada de pregătire propriu-zisă 
(9—30 iulie), în urma căreia se 
vor contura loturile reprezenta
tive I și II. Constantin Ardelea- 
nu, Gheorghe Cozma, Vasile Ză

183 
1956 
1959

vodă și Dumitru Popescu sînt an
trenorii care se vor ocupa de pre
gătirea celor 60 de juniori ce vor 
rămîne în tabără după efectuarea 
selecției.

SELECȚII PENTRU COPII, 
LA CLUBUL PROGRESUL

IA A IN CIFRE (I)
îca de a 
parte la 
sau în 
bineme- 

aentariile 
eea. ape- 

aducem 
aspecte 

campio-

CINE VA MARCA GOLUL CU 
NUMĂRUL 20 000 ?

E BUNĂ
pcedentă. 
I oarecare 
I s-au în- 
rezultatul
IR. Cluj: 
proxima- 
[o medie 
I este de- 
Id s-au 
Li opus 
|u numai 
Lele au 
Iau mar- 
him ai 202 
nsă dife- 
|s-a înre- 
Lo gpluri 
I etapa a 
în etapa 

lat 26 de.

O întrebare pe care, la încheierea 
actualului campionat, sîntem îndrep
tățiți să o formulăm. Pentru că în 
cele 56 de ediții disputate pînă în 
prezent s-au înscris 19 221 de goluri 
și poate, în campionatul viitor, vom 
cunoaște pe autorul golului cu 20 000

180 DE JUCĂTORI PE LISTA
GOLGETERSLOR

nr

In actualul campionat lista golgcte- 
rilor a cuprins 180 de jucători : F.C. 
Constanta cu 13, Sportul studențesc 
șl Petrolul cu cite 12, F. C. Argeș. 
„Poli" Iași și Rapid — cîte 11. Uni
versitatea Craiova. Dinamo, Steagul 
roșu, Steaua. „Poli" Timișoara. „U“ 
Cluj și S.C. Bacău — cîte 10, C.S.M 
Reșița. A.S.A. si Jiul — cîte 9, U.T.A 
șl C.F.R. Cluj — cîte *7.

„TUNARII" CELOR 18 ECHIPE
campionatului.Pe lingă golgeterul

fiecare echipă iși are Și ea golgeterul 
său : Universitatea Craiova (Bălan 
— 13). Dinapio (D. Georgescu — 21),

Steagul roșu (Pescaru și Anghel cîto 
«), F.C. Constanta (Mărculeseu — 16), 
U.T.A. (Kun — 13), Steaua (Năstase 
— 19), „Poli" Timișoara (Kojin — 10), 
F.C. Argeș (Dobrin și Radu cite 11). 
C.S.M. Reșița (Nes'.orovici — 15), „U“ 
Cluj (V. Mureșan — 8), Sportul stu
dențesc (I. Constantin — 17), A.S.A. 
Tg. Mureș (I. Mureșan — 17), „Poli 
Iași" (Lupulescu — 12), C.F.R. Cluj 
(Adam — 23), Jiul (Mulțescu — 15). 
Rapid (Neagu — 12), S. C. Bacăii 
(Dembrovschi — 13), Petrolul ICrîu- 
gașu — 7).

CEA MAI PRODUCTIVA ECHIPA
Iată cum arată o echipă a campio

natului alcătuită pe baza numărului 
de goluri înscrise de fiecare jucător, 
respectînd. bineînțeles, și postul : 
RĂDUgANU 3 — CHERAN (Nițu) 2, 
SMARANDACHE (Kukla) 2, STO
CKER 5. ANGHETJNl (Nistorl 2 — 
CR1NGAȘU 7, DOMIDE 9 — ȚARA- 
LUNGA 11. D. GEORGESCU 21, 
ADAM 23, MARCU 7. Există însă șl 
cîteva linii de atac cu nici un gol 
marcat ! Cea mai reprezentativă ar 
fi : Axente (34 de meciuri), M. Ste- 
lian (34), Hajnal (34). Ion Ion (30).

A. VASILESCU

Pînă la 27 iulie, în zilele de 
marți, miercuri, joi și vineri (o- 
rele 8—12), clubul “ 
București efectuează — pe tere
nurile sale “ —
— selecții 
între anii 1957 și 1965. Aceștia 
vor trebui 
chipament corespunzător.

BARAJUL PENTRU DIVIZIA C
Duminică s-au disputat primele 

jocuri din cadrul barajului pentru 
promovarea în Divizia C. lată re
zultatele :

C.F.R. Teiuș — Inter Sibiu 1—1 
(0—0), Gloria Ineu — Ceramica Jim- 
bolia 1—1 (0—0). A.S. Topolovenl — 
Măgura Codlei 0—1 (0—0), Spartac 
Poșta Cîlnău — Partizanul Bacău
1— 4 (0—2), Voința Oradea — Mine
rul Sărmășag 3—0 (0—0). Unirea Să- 
veni — Foresta Moldovița 2—1 (0—0), 
Dunărea Cernavodă — Automobilul 
Brăila 2—0 (2—0), Petrolul Teleajen
— Avîntul Urziceni 2—1 (1—0), Spor
tul studențesc Hunedoara — Mine
rul Oravlța 1—0 (0—0). Construcții 
montaj Cluj — Murașul Luduș 1 
(1—0), Minerul Baraolt — A.S. Har
ghita Odorheiui Secuiesc 2—1 (1—1), 
Progresul Băileștl — Minerul Leurda
2— 0 (2—0), Laminorul Roman — 
Șoimii Iași 2—1 (1—0), Unirea Bă- 
beni — Viitorul Scomlceștl l—l 
(0—1), Automatica București — Tex
tila Roșiorii de Vede 4—0 (2—0), Mi
nerul Băiuț — Progresul Năsăiud
3— 0 (neprezentare).

Meciurile retur vor avea loc du
minică 7 Iulie. Echipele care s-au 
deplasat în prima etapă, vor fi do 
data asta gazdă. In caz de egalitate, 
la puncte și la goluri după două 
jocuri, vor avea loc prelungiri. Dacă 
egalitatea persistă și după 120 mi
nute de joc, se vor executa lovituri 
de la 11 m. Toate acestea ținîndu-se 
seama că golurile marcate in depla
sare contează dublu.

Progresul

din str. Dr. Staicovici 
pentru copiii născuți

să aibă asupra lor e-

desfundat și a balonului ud, por
tarii Maier și Tomaszewski au fost 
de departe cei mai buni jucători 
din teren, portarul polonez reușind 
să apere al doilea penalty in acest 
campionat mondial, după cel exe
cutat de suedezul Tapper. în orice 
caz, dacă II. Schon are toate mo
tivele să fie mulțumit dc victorie 
și de calificare, trebuie în același 
timp să-și pună probleme în pri
vința apărării care s-a clătinat in 
meciul de miercuri la acțiunile 
iuți, la combinațiile rapide pe spa
ții mici. Mai ales fundașii Sehwar- 
zenbeck și Breitner au 
dorit. Marea 
va încredința 
man sarcina 
Cruyff, deși.

lăsat de 
întrebare este cui ii 
antrenorul vest-ger- 
de a-1 marca pe 
după toate probabi

litățile. Bonhof va fi „jandarmul" 
primului fotbalist olandez.

în ultimul meci 
miercuri. Iugoslavia 
ne-au oferit o 
foarte plăcută, 
fiecare acțiune 
minată cu șut 
lipsit de durități, continuu ofensiv, 
în care, deși iugoslavii au intro
dus mulți jucători noi în formație 
(Pavlovici. Jerkovici, Petrovici) 
n-au reușit să-și îmbunătățească 
prea mult .jocul, ei fiind singurii 
care n-au 'obținut vreun punct în 
grupa semifinală. Publicul a a- 
plaudat mult echipa Suediei, una 
din cele mai simpatizate, aici, pen
tru jocul său sportiv, ofensiv, 
continuă mișcare, 
după multe păreri, ar fi 
un loc 
tribuția 
cb"n.

Toate
Munchen ! Sîmbătă și duminică ur
mează acordul final al ediției jubi
liare al campionatului lumii !...

Radu URZICEANU

al zilei de 
și Suedia 

întilnire Iară miză, 
foarte deschisă, 

începută fiind ter- 
la poartă. Un joc

in 
formație care, 

meritat 
între cele patru din dis- 
actului final de la MUn-

drumurile due. acum, spre

G O L G E T E R I I
6 GOLURI : Szarmach, Lato (Po

lonia) ;
4 GOLURI : nep. Neeskens (Olan

da) — 2 pen.. Edstrom (Suedia) :
3 GOLURI : Bajevici (Iugoslavia) J 

Cruyff (Olanda), Rivelino (Brazilia), 
Deyna (Polonia), Houseman (Argen
tina). G. Muller (R.F.G.) :

2 GOLURI : Yazalde (Argentina), 
Sanon (Haiti). Karasî. Surjak au- 
goslavia), Streich (R.D.G.). Jordan 
(Scoția). Sandberg (Suedia). Breit
ner, Overath (R.F.G.), Jairzinho 
(Brazilia) ;

1. GOL : Cullmann. Bonhof Gra
bowski, lioness (R.F.G.). Hoffmann. 
Sparwasser (R.D.G.), Pctkovici. O- 
blak. Gealei, Katalinski, Boghicevici 
(Iugoslavia). Lorimer (Scotia), Rive
ra, Auastasi, Capello (Italia). Here
dia, Babington. Ayala. Brindisi (Ar
gentina), Ahumada (Chile). Valdom5- 
ro (Brazilia), Dc Jong. Kcnsenbrink, 
Krol (Olanda). Torstensson (Suedia'. 
Bonev (Bulgaria), Pavoni (Urugua”).

AUTOGOLURI : Curran (Australia) 
pentru R.D.G.. Franțois (Haiti) pen
tru Italia, Perlumo (Argentina) cen
tru Italia. Krol (Olanda) pentru Bul
garia.

Ne-am aflat miercuri seara la Dortmund, in tribunele lui „West- 
fallenstadion, pentru a urmări cea de a doua „semifinală" a zilei. 
Olanda — Brazilia. Un spectacol de sunet șt lumini, prin ele însele, 
aceste ,.tribune" cu zecile de mii de suporteri din țara lalelelor, cu 
ale lor caschete portocalii — parcă fosforescente sub baia de lueși 
— cintind neîncetat imnuri de slavă pentru Cruyff et comp, și in- 
demnindu-i la luptă...

Atit de aproape, și la propriu și la figurat (la „Westfallenstadion" 
neexistind pistă de atletism, ca la Venus pe vremuri sau la Steaua 
de azi), incit comuniunea suporteri-jucători s-a efectuat repede, 
ultimii răsplătind printr-o comportare de frumoasă ținută, zelul 
înflăcăraților compatrioți. Aproape toti băieții lui Michels și-au fă
cut din plin datoria, de inițiali favoriți șl de viitori finaUști. Îndeo
sebi Cruyff a incintat și de această dată tribunele, orchestrind cu 
pricepere întregul ansamblu, înscriind golul doi, printr-o țișnire- 
săgeată, în spatele defensivei adverse, la o centrare de pe aripa 
stingă, și fiind coautor la deschiderea scorului realizată de Neeskens. 
viitoru-'i coechipier la C. F. Barcelona. Nu-i ușor de convins pe 
cine n-a văzut meciul că. la această reușită „semifinală" a Welt- 
meisterschaft-ului. dinamică (uneori cam prea aprinsă, ceea ce l-a 
determinat pe arbitrul întîlnirii să tempereze spiritele agitate cu 
cartonașul galben, spre final Pereira primindu-l și pe cel roșu), 
și-a adus contribuția și echipa învinsă. Acești fotbaliști brazilieni, 
al căror crescendo din runda a ll-a finală l-a dezis pe Gerson (în 
seara de miercuri alături de noi la masa presei) care, după dificila 
promovare a fostei sale echipe, s-a grăbit să declare : „Mai bine 
nu se califica, se va face de rîs“.

Nu, Gerson a greșit. Băieții lui Zagalo au făcut -o excelentă re
priză (a întiia) miercuri seara la Dortmund, pe linia evoluțiilor din 
meciurile cu R.D.G. (o victorie a tehnicii) și cu Argentina. A fost 
repriza in care Paulo Cesar, Lima și Jairzinho au ratat ocazii rari
sime la 0—0, și, zău, nu se știe ce turnură ar fi luat jocul în cazul 
unei singure reușite măcar...

Nu cunoaștem ce s-a intimplat la pauză în vestiarul Braziliei. 
Cert este că după reluare, Rivelino, Ze Maria, Jairzinho, Valdomiro 
et. comp, parcă ar fi fost... alții. Nici nu începuse bine repriza se
cundă, mai precis după golul lui Neeskens, înscris în min. 50, cînd 
sus-numiții aduceau mai mult cu niște lei teșiți atunci din cușcă, 
într-atît de „tari" au fost angajamentele lor fizice. O „europenizare" 
a jocului lor, în sensul rău al cuvîntului, ceva în contra... naturii 
lor de fotbaliști brazilieni, maeștri neintrecuți ai balonului, de trei 
ori campioni ai lumii !

Revenind la idee, judecind per total, se poate spune totuși, că 
Gerson s-a înșelat cu aprecierile făcute după turul I la adresa foș
tilor coechipieri. Gerson spune, in schimb, adevărul cînd deplinge 
de trei ori pe zi absența lui Pele din formația braziliană.

Pe Pele l-am văzut, totuși, la acest Weltmeisterschaft evolvînd 
în echipa... Olandei. Ne referim la Cruyff, se înțelege, „perla albă", 
cum au început să-l numească unii dintre confrați. Dar, să nu ne 
grăbim, să așteptăm să-l vedem si in partida finală.

Gheorghe N1COLAESCU
Diisseldorf, 4 iulie



ULTIMELE 
PREGĂTIRI 
ÎNAINTEA 

C. E. DE LUPTE 
(JUNIORI)

Simbătă și duminică meciul Români? 
(juniori) — Iugoslavia (tineret)

Peste două săptămîni în nordul 
Suediei, la Haparanda, vor avea 
loc întrecerile campionatelor eu
ropene de lupte (greco-romane și 
libere) rezervate juniorilor (18—20 
de ani). Țara noastră, ai cărei 
luptători au repurtat, recent, suc
cese de prestigiu la confruntările 
continentale ale seniorilor, va fi 
reprezentată atît la comneti+’a 
de greco-romane, cit și la cea de 
libere. Firește, antrenorii noștri 
doresc mult ca și juniorii să aibă 
o comportare cit mai bună. De 
altfel, la cele două ediții ce s-au 
desfășurat pină acum. juniorii 
români au cucerit cinci titluri de 
campioni, două medalii de argint 
și șase de bronz la ambele stiluri, 
cărora li s-au adăugat cupele 
pentru locurile fruntașe în clasa
mentele pe națiuni.

De astădată — după opinia 
noastră — sportivii români care 
vor participa la „europenele" din 
Suedia au șanse să obțină suc
cese și mai mari. Ne conduc spre 
această apreciere rezultatele bune 
realizate de ei anul acesta la tur
neele internaționale din R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia și 
Ungaria, în cadrul cărora s-au 
confruntat cu concurenți de va
loare din multe alte țări, cît și 
la cele găzduite de țara noastră 
(la Sf. Gheorghe, Botoșani și 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej).

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
juniorii din lotul de lupte greco- 
romane susțin o ultimă verificare 
întîlnind. simbătă la Lugoj, și du- 
minică la Jimbolia, selecționata de 
tineret (20—22 de ani), a Iugosla
viei. Antrenorul federal Ion Cor- 
neanu intenționează să folosească 
în aceste două partide următorul 
lot : cat. 48 kg — Ion Pruteanu si 
Sandu Botez, cat. 52 kg — Dănuț 
Aiacoboaiei și George Dumitriu, 
cat. 62 kg — Ștefan Rusu, cat. 
68 kg — Aurel Marian și Vasile 
Marinescu, cat. 74 kg — Victor 
Prentiu, cat. 82 kg — Nicolae 
Dumitrachescu, cat. 00 kg — Teo
dor Lucescu, cat. 100 kg — Petre 
Pintea și Florian Crăciun, cat. 
+100 kg — Constantin-Ignat. Din 
selecționata Iugoslaviei fac parte, 
după cum am fost anunțați, unii 
dintre luptătorii fruntași care au 
concurat și la campionatele euro
pene ale seniorilor.

Costin CHIRIAC

CHRIS EVERT - OLGA MOROZOVA 
ÎN FINALĂ LA WIMBLEDON

După ploaia de surprize de 
marți și miercuri, ieri ia Wimble
don a fost o zi mai liniștită. Mai 
liniștită în ceea ce privește rezul
tatele, întrucît ploaia a fost pre
zentă (la propriu) perturbînd din 
nou programul. S-a jucat totuși 
și au fost desemnate finalistele 
probei de simplu femei. Ele sînt 
sovietica Olga Morozova și ame
ricanca Chris Evert, adică ace
leași jucătoare care și-au disputat 
recent finala campionatelor in
ternaționale ale Franței de la 
Roland Garros. După ce în sfer
turi o eliminase pe Billie Jean 
King, favorita nr. 1, Olga Moro
zova a întrecut-o ieri pe Virgi
nia Wade (Anglia) : 1—6, 7—5,
6—4. Chris Evert — învingătoare 
la Roland Garros — a depășit-o

pe australianca Kerry Melville: 
6—2, 6—3.

La dublu masculin Năstase, 
Connors s-au calificat în semi
finale învingînd cu 3—6, 9—8, 
6—3, 8—6 pe Alexander, Dent 
(Australia).

NOU RECORD MONDIAL

LA ARUNCAREA CIOCANULUI
Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la Leipzig, Reinhard 
Thelmer (R.D.G.) a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea cioca
nului cu 76,60 m. vechiul record era 
de 76,40 m și aparținea vest-germanu- 
lui W. Schmidt.

CAMPIONATELE DE BOX 
DE LA HAVANA SE APROPIE

(Urmare din pag. I)

El practică un box ofensiv, iar 
dacă își va îmbunătăți pregăti
rea fizică are șanse bune de a 
îndreptăți așteptările.

„Pană" Gabriel Pometcu este 
unul din atuurile reprezentativei 
noastre în orice confruntare de 
mare anvergură. El a confirmat 
total încrederea ce și-o pun spe
cialiștii în rezultatele ce le poate 
obține, demonstrînd că este unul 
dintre cei mai buni boxeri din 
lume la această categorie.

Campionul european al semi- 
ușorilor, Simion Cuțov, a avut o 
pauză în activitate. Aceasta s-a 
repercutat negativ asupra ultime
lor sale evoluții. Cu toate aces
tea, în finala Balcaniadei el a 
făcut un meci bun, iar pînă la 
C. M. Simion poate atinge forma 
sportivă care să-i permită ataca
rea celui mai bun loc al com
petiției.

La „ușoară" antrenorii lotului 
și-au . fixat preferințele asupra 
lui Calistrat Cuțov. Se pare că 
este soluția cea mai indicată, mai 
ales că în disputele internațio
nale Cuțov s-a arătat mai eficace 
decît rivalul său Paul Dobrescu.

MERCKX DIN NOU LIDER ÎN TURUL FRANȚEI

La semimijlocie, sărăcie de e- 
lemente valoroase. Ion Fiiicu, cu 
toate strădaniile sale, nu poate 
face față unei competiții de am
ploarea celei de la Havana. Pare 
oarecum . hazardată selecționarea 
lui Damian Cimpoieșu, care nu a 
făcut fața nici la campionatele 
europene de tineret. Aproape a- 
ceeași situație și la mijlocie mică. 
Aici, doar Sandu Tîrîlă, dacă va 
fi în plenitudinea forțelor, mate 
face o figură onorabilă. „Mijlo
ciul" Alee Năstac trece, evident, 
printr-un declin de formă. El a 
început să caute prea mult lovi
tura decisivă. Dacă nu o găsește, 
va păți la fel ca și în finala 
Balcaniadei, cînd a fost întrecut 
la puncte de Dragan Vujkovici 
după un meci în care s-a arătat 
de nerecunoscut.

Categoria semigrea dispune de 
tineri foarte talentați și dotați. 
A fost preferat Costică Dafinoiu. 
La grea nu intră în discuție de
cît Ion Alexe, dar misiunea sa 
va fi dificilă în disputa cu repre
zentanții Cubei și U.R.S.S., ai 
Bulgariei și S.U.A.

Iată deci că din 11 categorii 
nu vom putea prezenta boxeri de 
valoare, cu îndreptățite speranțe 
la locurile fruntașe, decît la mus
că, pană, semiușoară, ușoară si 
semigrea. Pînă la întrecerile de 
la Havana avem convingerea că 
federația de specialitate, antreno
rii și sportivii vor face tot ce le 
stă în puteri pentru a asigura 
reprezentarea la un nivel cît mai 
ridicat a boxului din țara noas
tră.

Caravana Turului Franței a poposit pentru prima oară pe pămint bri
tanic anul acesta, cu prilejul circuitului rutier din jurul orașului Plymouth, 
care a contat drept etapa a 2-a. Cei 130 de cicliști au pornit in cursă...

Telefoto : A. P. Agerpres
Turul ciclist al Franței a conti

nuat ieri cu disputarea etapei a 
7-a. Mons — Chalons sur Mame 
(221,5 km) Ea a fost cîștigată de 
Eddy Merckx în 6h38:37, care i-a 
întrecut la sprint pe compatriotul 
său Patrick Sercu și francezul 
Jacques Esclassan. Datorită boni
ficației primite în urma cîștigării 
etapei, Eddy Merckx a preluat 
din nou tricoul galben.

KORNELIA ENDER —

( 57,57 LA 100 m LIBER!
în cadrul campionatelor de înot 

ale R.D. Germane care se desfășoară 
la Rostock, Kornelia Ender a obți
nut o performanță excepțională : 
57,51 la 100 m liber, cu 3 sutimi de 
secundă sub vechiul record al lumii 
care îi aparținea.

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
u. R. S. S.
în renumitul parc Sokolniki din 

Moscova a fost amenajată o origi
nală expoziție rezervată armelor 
din toate timpurile. în afara colec
țiilor de arme, cuprinzînd arbalete, 
muschete, pistoale de toate tipurile, 
unele de genul acelora produse de 
celebra manufactură din Tuia, a- 
devărate opere de artă, se găsesc 
aici arme de vînătoare și de com
petiție sportivă. în cei peste 300 de 
ani de existență, armele de foc au 
trecut prin cele mai variate și ne
așteptate forme și sisteme, dar — 
lucru curios — exponatele, cu toa
tă vechimea lor, păstrează încă o 
capacitate de tragere destul de bu- 
fiă. La un poligon special amenajat, 
vizitatorii se distrează trăgînd cu 
arbaletele sau cu pistolul de pe vre-

Arcuri și arbalete
mea lui... Monte Cristo, arme de 
construcție recentă desigur, dar 
respectînd întocmai particularitățile 
tehnice ale originalelor.

De un succes extraordinar se 
bucură arcul. Confecționată din a- 
luminiu, mase plastice și fibre de 
sticlă, din lemne rare sau din cele 
mai neașteptate materiale, arma 
strămoșilor revine la modă. Pretu
tindeni numărul arcașilor este în 
spectaculoasă creștere și diversita
tea materialelor puse la dispoziție 
dovedește din plin acest lucru. Fa
bricanții cred că după Olimpiada de 
la Montreal tirul cu arcul va depăși 
numărul adepților tirului cu armele 
de foc. „E un sport complet — 
spun specialiștii — deoarece cere 
forță și precizie în măsură egală".

CUBA Jocuri sportive muncitorești
Recent, la Havana, au fost inaugurate primele Jocuri sportive munci

torești. Pentru întîia dată, în Cuba, mii de muncitori — grupați potrivit 
apartenenței lor la sindicatele profesionale — au participat la o competiție 
sportivă de asemenea amploare.

Fotografia alăturată (furnizată de agenția Prensa Latina) reprezintă 
momentul ceremoniei inaugurale, care a avut loc în incinta Cetății sportive 
din capitala cubaneză.

R. S CEHOSLOVACA
Exercițiile de ansamblu efectuate 

de zeci de mii de gimnaști de toate 
categoriile de virstă și de ambele 
sexe, cu prilejul Spartachiadelor, 
au făcut de multă vreme renumele 
educației fizice cehoslovace în lu
mea întreagă. Precedentele trei 
Spartachiade (1955, 1960 șl 1965) — 
deși diferite de fiecare dată în con
ținut și organizare — au avut tot
deauna ceva comun : ele au culmi
nat mereu la Praga, pe stadionul 
Strahov care, prin suprafață și ca
pacitate» se clasează printre cele 
mai mari din lume (suprafața tere
nului este de 200X300 m ; 40.000 
de gimnaști pot să se prezinte de
odată pe teren ; în tribune pot lua 
loc 240.000 de spectatori).

Anul viitor, Spartachiada ceho
slovacă ’75 își sporește importanța 
întrucît se va desfășura în cinstea 
celei de a 30-a aniversări a eliberă-

Spartachiada 75
rii țării. Reprezentațiile finale vor 
avea loc la Praga, pe stadionul 
Strahov, în două zile succesive. Pes
te 140.000 de gimnaști, selecționați 
din toate districtele Republicii So
cialiste Cehoslovace, vor fi pre
zentați publicului. Programul inti
tulat „Speranțele de mîine" va fi 
interpretat de 78.000 de elevi și 
adolescenți, iar programul „Mereu 
înainte" va fi prezentat de 68.000 
de gimnaști.

C. M. FEMININ DE CĂLĂRIE
LA BAULE (prin telefon). — Lo

calitatea franceză de pe coasta 
atlantică. La Baule. găzduiește în 
aceste zile al treilea campionat 
mondial feminin de călărie și un 
concurs internațional oficial mas
culin. Participă 60 de călăreți și că
lărețe (cu 160 de cai) din 14 țări.

Regulamentul competiției femi
nine prevede 3 probe cu adițiune 
de puncte. Prima probă (înălțimea 
maximă a obstacolelor — 1,50 m) 
a revenit Barbarei Kerr (Canada) 
cu calul Australis, iar cea de a doua 
(1,60 m) a fost cîștigată de Michele

Mac Evoy (S.U.A.). în clasamentul 
general, înaintea ultimei probe, 
conduce Janou Tissot-Lefebvre cu 
3,5 p, urmată de Michele Mac Evoy 
(5.5 p) și de Barbara Kerr (6 p), dar 
proba finală — datorită complexi
tății ei — poate produce răsturnări 
de situație.

în concursul masculin, au repur
tat victorii pînă acum : Nelson Pes- 
soa — Brazilia și Hartwig Steeken 
— R.F.G. (cite 2), Hugo Simon — 
Austria și Gato Montez — Spania 
(cite una).

Felix ȚOPESCU

Astăzi începe

MECIUL ATLETIC
U. R. S. S. - S. U. ft.
NEW YORK, 4 (Agerpres). — As

tăzi începe la Durham (Carolina de 
Nord), tradiționala întîlnire dintre 
selecționatele de atletism ale 
U.R.S.S. și S.U.A. Reprezentativele 
celor două țări se întîlnesc pentru 
a 12-ă oară. Pentru sportivii sovie
tici, actuala ediție constituie un ul
tim prilej de verificare în vederea 
campionatelor europene. Antrenorul 
loturilor sovietice, Igor Ter-Ovane- 
sian, a selecționat pe cei mai buni 
atleti și atlete în frunte cu cam
pionii olimpici V. Borzov, V. Sa- 
neev, A. Bondarciuk, Ludmila Bra- 
ghina, Nadejda Cijova și Faina 
Melnik. Vedeta echipei americane 
este sprinterul de culoare Steve 
Williams (20 de ani), care a egalat 
recent recordul mondial în proba 
de 100 m (9,9).

•TELEX • TELEX • TELEX •

C.M. DE BASCHET
în mai multe orașe din Porto 

Rico au început întrecerile cam
pionatului mondial de baschet 
masculin. în primele jocuri ale 
grupelor preliminare, favoriții au 
obținut victorii : Cuba — Ceho
slovacia 61—60, U.R.S.S. — Re
publica Africa Centrală 140—48, 
Brazilia — Mexic 100—78, S.U.A. 
— Filipine 135—85, Spania — Ar
gentina 96—89.

„MONDIALELE» DE TENIS 

DE MASĂ ÎN INDIA
Campionatele mondiale de tenis 

de masă vor avea loc în anul 1975 
în India. Federația de specialitate 
din această țară a comunicat că în
trecerile se vor desfășura între 6 
și 16 februarie la Calcutta și vor 
reuni sportivi din circa 80 de țări..

Excelente rezultate în cadrul con
cursului atletic de la Milano. Jlm 
Bolding (S.U.A.) a alergat 400 mg 
în 48,1 (egalind al doilea rezultat mon
dial al tuturor timpurilor) ; 200 m. 
Silvio Leonard (Cuba) 20,2, 400 m
Alberto Juantorena (Cuba) 45,3, 
1 500 m : John Walker (Noua Zeelan- 
dă) 3:34,3, greutate : Al Feuerbach 
(S.U.A.) 21,02 m.

Intr-un meci atletic triunghiular 
desfășurat la Varșovia (masculin și 
feminin). Polonia a întrecut Anglia 
și Canada. Irena Szewinska a aler
gat 200 m în 22,4.

In cadrul campionatelor universitare 
de atletism ale R.F.G., Ehl a obți
nut 20.6 la 200 m, iar Schumann 13,6 
la 110 mg.

Turneul internațional masculin de 
volei desfășurat la Budapesta a fost 
cîștigat de reprezentativa Cubei, 
urmată de echipele Iugoslaviei și 
Ungariei. în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele rezul

tate : Ungaria — Cuba 3—0 : Iugo
slavia — Ungaria (tineret) 3—0.
Turneul internațional de polo des
fășurat la Bratislava s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei Cehoslovaciei. 
In ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Cehoslovacia — Polonia 7—5 (3—2,
2—1, 2—1, 0—1) : Selecționata de ju
niori a Cehoslovaciei — Ceho
slovacia (B) 5—4 (2—2, 1—1, 0—0,
2—1) ; Polonia — Bulgaria 7—3 
(2—0, 3—0, 2—2, 0—1).
Turneul internațional masculin de 
volei, care se desfășoară în Japo
nia, ă continuat la Fukuoka cu me
ciul dintre selecționatele Ceho
slovaciei și Japoniei. La capătul u- 
nui joc spectaculos, voleibaliștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (16—14, 15—13, 14—16, 
12—15, 15—8). La această competiție 
mai participă formațiile U.R.S.S., 
Poloniei. S.U.A. și Mexicului.
A doua ediție a campionatului eu
ropean de ciclism pentru juniori a 
început cu proba individuală de

fond, disputată în împrejurimile ca
pitalei Poloniei. Victoria a revenit 
rutierului sovietic Serghel Selpa- 
kov, cronometrat pe distanța de 
126 km în 3 h 00 :40, urmat de com
patriotul său lurl Zaiak — la 7 see. 
și olandezul Johannes van Herwer- 
den — la 21 sec.
Tradiționala cursă automobilistică de
1 000 km de la Zeltweg (Austria), 
contînd pentru campionatul mon
dial al constructorilor, a revenit la 
actuala ediție echipajului francez 
Henri Pescarolo — Gerard Larro- 
■usse („Matra Simca") cu timpul de 
4 h 51:20,27 (medie orară de 206.950 
km). Pe locul secund, la trei ture 
de circuit, s-a clasat echipajul ita
lian Andrea de Adamich — Carlo 
Fachetti („Alfa Romeo").
După disputarea a două etape, în 
Turul ciclist al Boemei conduce ru
tierul cehoslovac Smetana, secundat 
la 7 secunde de compatriotul său 
Matusek. Etapa a doua a fost cîști
gată de Matusek, cronometrat pe 
dstanța de 105 km cu timpul ele
2 h 40:24.
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