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REGATEI SNAGOV LA CAIAC-CANOE

Iran Patzaichin, invincibil in probele de canoe

După trei zile de întreceri dîrze 
și interesante, ieri seara s-a în
cheiat ediția din acest an a tra
diționalei competiții de caiac-ca
noe , Regata Snagov".

Sîmbâtă și duminică au fost 
zile de concurs „pline", în care 
caiaciștii și canoiștii din cele 9 
țâri participante și-au disputat 
finalele în nu mai puțin de 18 
probe.

Așa cum pronosticăm la capă
tul reuniunii inaugurale de vi
neri. în urma disputării seriilor 
și recalificărilor în probele de 
1 000 și 500 m, lupta pentru vic
torii avea să aibă în frunte pe 
reprezentanții noștri, alături de 
caiaciștii și canoiștii din R. D. 
Germană și U.R.S.S. Sportivii 
acestor țâri aveau să cîștige toate 
probele regatei, detasindu-se net 
de restul competitorilor. Tn cele 
din urmă, sportivii români au 
ciștigat cel mai mare număr de 
probe, 10, cei din R. D. Germa
nă — 6, iar sovieticii — două. 
Trebuie, însă, să spunem că în

„ATLETELE NOASTRE
S-AU COMPORTAT EXCELENT 

LA FRANKFURT"
— declară antrenoarea

ă v—r P".‘.5l d—nir* *.-.:  ULă 
tală atletele care au concurat la 
Festivalul de la Frankfurt, con
curs de amploare, onorat de Dre- 
zența unor numeroase recordmane 
și campioane din 15 țări. După 
cum se știe, sportivele noastre au 
avut o comportare ' excelentă ob- 
ținind 5 frumoase victorii și un 
nou record național. Amănunte 
de la aceste întreceri ne-au fost 
furnizate de antrenoarea federală 
Eveline Ghimpu.

(Continuare in pag. 2—3)

încă vreo patru duminici fără 
fotbal și... start în noul se
zon competițional ! într adevăr, 
F.R F. a hotărit ca duminică 11 
august cele trei eșaloane ale soc- 
cerului nostru să dispute jocurile 
primei etape din campionatul 
1974—1975. Tocmai de aceea, fi
ind atit de puține zile vină la 
reluarea activității, echipele noas
tre șî-au început pregătirile.

Iată, pentru astăzi, un tur de 
orizont la citeva din cluburile 
din prima divizie :

• JIUL PETROȘANI. După 
cum ne-a informat tov. ing Otto 
Abraham, din conducerea clubu
lui, întrucît s-a încheiat înțele
gerea pe un an cu antrenorul 
Traian Ivănescu, clubul din Va
lea Jiului a făcut contract pe doi 
ani cu Titus Ozon, care a mai 
antrenat cu ani în urmă această 
echipă. Puține «modificări în e- 
fectiv: ' Georgescu, fost ani de 
zile unul din jucătorii de bază 
ai acestui „11“. s-a retras din ac
tivitatea competițională și. ter- 
minînd o școală de specialitate, 
se va dedica profesiei de antre
nor. Pregătirile pentru participa
rea în Cupa cupelor prevăd nu 
numai aducerea unui suflu nou 
în cadrul echinei prin promova
rea unor fotbaliști din divizia se
cundă ci și reamenaiarea stadio
nului. Au început lucrările de
reconditionare a gazonului, de 
renovare a vestiarelor și tribu
nelor.

„Vele mai bune atlete din țara 
noastră au confirmat progresul 
din acest sezon și forma bună in 
care se află, evoluînd de o mani
eră entuziasmantă. Mariana Suman, 
de pildă, a ciștigat clar cursa de 
800 m si sint convinsă că dacă ar 
fi pornit intr-un ritm mai rapid, 
rezultatul ei final ar fi fost sub 
două minute, timn de care ea este 
capabilă la această oră. Si Natalia 
Andrei a învins în proba de 1500 
m, la capătul unui finis impre
sionant. un pluton de valoroase 
demifondiste. Noul ei record 
f‘ldn,5), dună cel realizat la Bru- 
x„Ues ne distanta 30°0 m anun
ță un sezon frumos pentru alcr- 

cursele de fond R. D. Germană 
nu a avut reprezentanți, succe
sele lor fiind consemnate în pro
bele olimpice de caiac, pe care 
le-au dominat cu autoritate. Din 
cele 7 probe de sîmbâtă, 5 au 
revenit sportivilor din R. D. Ger
mană, superioritatea oaspeților 
fiind, în probele feminine, cate
gorică. Anke Ohde, Carola Zir- 
zow, Petra Borzum. lise Kaschu- 
be și-au confirmat din plin pal
maresul — Zirzow si Kaschube 
sint campioane mondiale în pro
ba de caiac dublu — anunțîn- 
du-și totodată de pe acum velei
tățile la campionatul mondial 
din Mexic.

Ziua a doua a finalelor a fost 
favorabilă reprezentanților noș
tri care au reușit să întoarcă 
„scorul" nefavorabil în disputa 
cu sportivii din R. D. Germană, 
dar în condițiile pe care le a- 
minteam." Din rîndurile lor, re
marcăm în mod deosebit pe Ivan 
Patzaichin. învingător în toate 
cele trei probe în care a luat

federală Eveline Ghimpu
gătoarea din Craiova" — ne-a 
spus prof. Eveline Ghimpu.

. Unele explicații se cuvin pen
tru rezultatele Valeriei Șlefănes- 
cu. La 100 m g (s-a alergat cu 
vint din față) ea a fost întrecută 
de poloneza Tereza Nowak pe li
nia de sosire, ambele fiind cro
nometrate în 12,9 sec. Valeria a 
condus pină la gardul al 7-lea 
unde s-a dezechilibrat puțin, per- 
mițind atletei poloneze (n.r. care 
a „mers" 12,5 cu o sâptâmină, înain
te) să revină. Zece minute mai 
tirziu a început săritura în lungi
me. probă pe care a cîșiigat-o, 
dar cu un rezultat sub posibili- 

\ițăti (6.36 m). Și Virginia Ioan 
putea realiza mai mult decit 1.84 
m la înălțime, cifră cu care a ocu
pat locul I. Ea a fost insă per
manent deranjată de aruncătoare
le de suliță, care porneau în elan 
chiar din sectorul înălțimii. în 
ceea ce o privește pe Argentina 
Menis, aceasta a trebuit să de
pună eforturi serioase pentru a 
o învinge cu 64.94 m la disc ne 
b"’găroaica Maria Vergova (64,G2 
m).

simplu

startul. El poate fi numit, fără în
doială, vedeta numărul 1 a con
cursului, superioritatea sa, în 
special în proba de 1 000 m, stîr- 
nind admirația unanimă. Subli
niem, de asemenea, succesul lui 
Vasile Dîba la caiac 1 — 500 m, 
un tînăr deosebit de talentat și 
series, care promite a fi un nou 
Vernescu... Lăudabile și compor
tările lui Cuprian Macarenco (cîș- 
tigător la caiac fond), ale frați
lor Ștefan si Francisc Foldi (cla
sați Pe primul loc la caiac 2—500

Vladimir MORARU

RAID TELEFONIC DIVIZIONARELE A
LA STARTUL PREGĂTIRILOR

Al PROBELOR

COMBINATE,

LA ATLETISM

Sîmbătă și duminică, la între
cerile campionatului republican 
de pentatlon lista de înscrieri a 
cuprins doar 5 nume. Doar 5 
sportive din întreaga țară s-au 
prezentat pe stadionul Republicii 
pentru a onora această impor
tantă competiție ! Unde au fost 
componentele echipei reprezen
tative, care în urmă cu cîteva 
săptămîni au evoluat în triun
ghiularul cu Franța și Italia de 
la Camaiore ? Unde au rămas 
celelalte specialiste ale concursu
lui celor 5 probe ’ Cluburile și 
antrenorii din secțiile fruntașe 
datorează evident un răspuns 
pentru această totală lipsă de 
respect față de un campionat re
publican.

Am avut totodată și o surpri
ză plăcută, reintilnind-o pe Cor
nelia Popa, alături de 4 mai ti
nere adversare, într-o întrecere 
în care nu și-a mai încercat for
țele de multă vreme. De altfel, 
dinamovista, în formă bună, a 
făcut eforturi deosebite pentru a 
salva competiția printr-un rezul
tat de valoare. în cursa ei soli
tară împotriva recordului națio
nal deținut de Elena Vintilă 
(indisponibilă pentru acest cam
pionat) cu 4331 p. Cornelia a 
fost destul de aproape de reuși
tă. După patru nrobe în care 
obținuse 14.5 la 100 mg, 12.20 m 
la greutate. 1,83 m la înălțime 
și 6.01 m la lungime ea se afla 
în avantaj față de actuala re
cordmană. Căldura de-a dreptul 
sufocantă de ieri dimineață a 
jenat-o evident în ultima cursă 
de 200 m. în care a fost crono
metrată în 25.9 sec. (față de 24,9 
cît a realizat El. Vintilă în pen
tatlonul record), astfel că arbi
trii au adunat noii campioane 
numai 4273 p.

Ceva maj populată decît între
cerea feminină, proba de deca-

• F. C. CONSTANȚA. încă 
de vineri, 5 iulie, jucătorii au 
terminat vacanta și au început 
vizita medicală. Azi. startul pre
gătirilor pentru apropiatul tur
neu international la care forma
ția de ne litoral va participa a- 
lături de Universitatea Cluj și de 
echipele reprezentative ale Japo
niei și României. Iată programul 
jocurilor ce se vor disputa. în 
nocturnă, pe stadionul „1 Mai® : 
13 iulie : F. C. Constanța — Ja
ponia ; 17 iulie, Universitatea
Cluj — Japonia ; 20 iulip. F. C. 
Constanța — Universitatea Cluj:

La rubrica de FOTBAL 
(paginile 2—3)
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DUPĂ 20 DE ANI, ECHIPA R.F. GERMANIA, 
DIN NOU CAMPIOANĂ A LUMII

Reprezentativa Olandei [locul II] a confirmat 

valoarea echipelor de club din ,,Țara lalelelor**  

POLONIA, REVELAȚIA EDIȚIEI JUBILIARE 

Deținătoarea „Cupei Jules Rimet", doar pe locul IVI

Vasile Bogdan incercind 4.80 m 
la prăjină în cadrul decatlonu
lui care i-a adus un nou titlu 
național.

Foto : D. NEAGU

tlon a revenit, conform așteptă
rilor, talentatului atlet clujean 
Vasile Bogdan. Empțiile sale

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. 2—3)

BE FOTBAL,
23 iulie. Lotul reprezentativ al 
României — Japonia.

• POLITEHNICA IAȘI. După 
zilele de vacanță, de refacere 
conform indicațiilor medicului, 
jucătorii vor face azi și mîine vi
zita medicală ; miercuri diminea
ța va avea loc ședința de anali
ză a comportării echipei în tre
cutul campionat, pentru ca după 
amiază să aibă loc primul antre
nament. Se anunță că nu vor 
mai activa sub culorile clubului 
din Iași jucătorii Marica, Stoi- 
cescu și, probabil, lanul. Romi- 
lă I a renunțat la activitatea 
competițională și va deveni an
trenor la centrul de juniori. S-au

(Continuare în pag. 2—3)



CAMPIONATUL DE VITEZĂ 
’ , PE ȘOSEA

„CUPA U.G.S.R." LA OINĂ

UN FRUMOS SPECTACOL SPORTIV
1

PITEȘTI, 1 (prin telefon).' 1- 
Prima etapă a campionatului ‘ re
publican de viteză pe șosea, des
fășurat duminică în organizarea 
ireproșabilă a A. S. Progresul din 
localitate, ne-a prilejuit două con
statări îmbucurătoare : 1. — un 
număr record de participant! (149 
alergători) ; 2. — foarte puține 
defecțiuni, atît la revizia tehnică, 
cit și în timpul diferitelor curse, 
întrecerile inaugurale au fost 
dominate de motocicliștii . reși- 
teni, brașoveni și ploieșteni. în 
mod deosebit s-au remarcat1 Otto 
Ștefani, Dumitru Vasilescu, Wer
ner Hirschvogel și Alexandru Crjs- 
tea Ionescu, învingători merituoși 
la clasele respective. Iată clasa-

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK
In prezența a peste 3000 de specta

tori, pe pista de zgură a clubului 
sportiv Metalul București s-a desfă
șurat ieri prima etapă a campionatu
lui republican de dirt-track. Dintre 
alergătorii participant!, la categoria 
avansați, în mod deosebit s-au pre
zentat sportivii Cornel Voiculescu, 
Ion Bobîlneanu și Gh. Sora. Cele 14 
manșe (a cite t ture), cite a avut 
concursul, au fost dominate de bucu- 
ireșteni care au acumulat cel mai 
mare număr de puncte. In schimb, 
la categoria începători siblenil și-au 
luat revanșa cîștigînd majoritatea 
locurilor. Desigur, este prematur să 
facem pronosticuri, deoarece mai 
sânt de disputat încă 4 etape.

Clasamentul primei etape, avansați:
1. Cornel Voiculescu (Metalul Bucu-

MAI MULT DISCERNĂMlNT 

IN ALEGEREA TRASEELOR! 
PENTRU CURSELE CICLISTE

Transferat în ultimul moment de 
pe clasicul traseu ai „Tunarilor-, pe 
linia de centură care conduce spre 
Giurgiu, campionatul municipiului 
București de contratimp pe echipe 
mu și-a putut atinge siib nici un 
aspect scopul propus : verificarea 
cît mai aproape de realitate a sta
diului de pregătire a formațiilor 
noastre fruntașe în această impor
tantă probă olimpică. Secvența de 
10 km de șosea, pe care cicliștii au 
acoperit-o de opt ori, prezintă por
țiuni de drum „spart- și o traversa
re de cale ferată, cu dîmb, obsta
cole care au influențat substanțial 
desfășurarea alergărilor.

Iată motivul pentru care, de data 
aceasta, ne abținem de la orice co
mentariu privind performanțele. în 
schimb sugerăm celor în drept ca pe 
viitor aprobările de trasee să se 
ceara din timp, pentru a se evita 
surprizele de genul celeia la care am 
asistat ieri dimineață.
în continuare vă facem cunoscute 

rezultatele tehnice la probele de 
contratimp pe echipe și individual. 
Contratimp pe echipe seniori : 80
km : 1. Reprezentativa olimpică I 
(T. VASILE. M. RAMASCANU, C. 
CÎRJE. I. COSMA) lh58:06, 2. Echipa 
olimpică II (M. Ferfelea, V. Muri- 
neanu. N. Voican, I. Valentin) 2h 
00:52, 3. Echipa olimpică III (R. 
Gherlan. N. Frunză, C. Cîrstea, VI. 
Hoța) 2h02:02, 4. Steaua 2h07:00. 5. 
Olimpia 2h09:14. Contratimp indivi
dual. juniori mari, 15 km : Valen
tin MARIN (Șc. sp. 2) ; Contratimp 
individual, juniori mici, lo km ; Io
nel MIREA (Șc. sp. 2).

Iată cum campionii municipiului 
București în probele de velodrom, 
la ultimele curse disputate la sfîrși- 
tul săptămînii trecute. Proba cu adi- 
țiune de puncte, juniori mari : Ro- 
xnică SIM1ON (Șc. sp. 1). Aceeași pro
bă, juniori mici : Florin GLOBNICU 
(Șc. sp. 2) : Urmărire individuală 
4 000 m, juniori mari : Valentin MA
RIN (Șc. sp. 2) 5:29,8 ; Urmărire pe 
echipe 2 000 m. juniori mici : Șc sp. 
2 A (I. MIREA, A. ȘARPE FI. 
GLOBNICU, V. CĂPITANU) 2:38,4.

Gh. ȘTEFÂNESCU

NOII CAMPIONI Al PROBELOR COMBINATE, LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

s-au risipit chiar în timpul ce
lei de a doua probe (săritura în 
lungime), unde singurul său ad
versar care l-ar fi putut incomo
da în drumul spre victoria fina
lă, Mihai Nicolau, s-a acciden
tat și a abandonat.

„Am aruncat mai slab ca de- 
obicei — ne declara după în
treceri Vasile Bogdan și de a- 
ceea rezultatul final este sub 
posibilități. Căldura a fost de-a 
dreptul insuportabilă, iar în 
cursa de 1500 m simțeam parcă 
tpum frige elbitex-ul sub pantofi, 
îmi pare rău că nu am reușit

mentul : 70 cmc : 1. G. Sevchen- 
stcin (C.S.M. Reșița), 2. M. Mezin- 
Cbscu (Locomotiva Ploiești), 3. M. 
Dineseu (Energia Cîmpina) ; 125
cmc: 1. Al. Cristea Ionescu (Ote
lul Galati), 2. M. Wetzler 
(C.S.M.), 3. C. Boboescu (C.S.M.) ; 
175 cme: 1. W. Hirschvogel
(C.S.M.) 2. M. Mezincescu (Loco
motiva). 3. C. Boboescu (C.S.M.) ; 
250 cmc : 1. D. Vasilescu (Stea
gul roșu Brașov). 2. B. Barabaș 
(I.R.A. Tg. Mureș), 3. I. Pașcotă 
((Progresul Timișoara) ; 500 cmc : 
1. O. Ștefani (Steagul roșu) ; 2. 
Șt. Paraschiv (Locomotiva). 3. N. 
Fuicu (C.S.M.) ; ataș : 1. W. Deac 
■+• N. Ciobotea (Voința Sibiu), 2. 
Al. Apostol -I- Gh. Cristea (Loco
motiva) , 3. M. Bănică 4- A. Du
mitrescu (Progresul Pitești).

Tr. IOANIȚESCU

cești), 11 p ; 2. Gheorghe Sora (Me
talul București) 9 p; 3. Ion Bobîl
neanu (Voință Sibiu) 8 p. Clasament 
la începători : 1. Aurel Demian (Vo
ința Sibiu) 6 p ; 2. Alexandru Pis 
(Voința Sibiu) 5 p; 3. Petre Con- 
stantinescu (Voința Sibiu) 4 p.

I. HOABĂN
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Start spectaculos în proba de caiac 4 — 1 000 m

(Urmare din pag. 1) 

m), ale echipajelor de caiac 2 
(Ion Teren te — Antrop Vara- 
biev), canoe 2 (Serghei Covaliov
— Petre Marcov) și caiac 4 (Cos
te! Coșniță —Atanase Sciotnic
— Roman Vartolomeu și Vasile 
Simiocenco), învingătoare în pro
bele de fond.

REZULTATE TEHNICE : K 1 —
1000 m : 1. Mattern (R.D.G.) 4:01,9.
2. Thiede (R.D.G.) 4:02,3, 3. Maca- 
renco (România) 4:02.4 ; C 1 — 1000 
m : 1. Patzaichin (România) 4:22,8» 
2. Zeissler (R.D.G.) 4:25,5, 3. Petren
ko (U.R.S.S.) 4:26,4 : K 1 fete — 500 
m : 1. A. Ohde (R.D.G.) 2:04,0, 2.
P. Borzum (R.D.G.) 2:04,2, 3. C. Zir- 
zow (R.D.G.) 2:05,0 4. M. Cosma
(România) 2:09,3 ; K 2 — 1000 m : 1. 
R.D.G. (Slatnow — Rummel) 3:41.4, 
2. România (Șt. Foldi — Fr. Foldi) 
3:41,8, 3. România (Serghei — Mali- 
hin) 3:42,0 ; C 2 — 1000 m : U.R.S.S. 
(Vinogradov — Baricev) 3:53,3, 2.
România (Munteanu — Serghei) 
4:05,8, 3. România (Danielov — Si- 
mionov) 4:05,9 ; K 2 f — 500 m : 1. 
R.D.G, (C. Zirzow — I. Kaschube) 
1:54,6, 2. R.D.G. (P. Borzum — A. 
Ohde) 1:54,7, 3. România (V. Dumi
tru — M. Nichiforov) 1:58,6 ; K 4 — 
1000 ni : 1. R.D.G. (Thiede — Rume»
— Helm — Mattern) 3:13,3, 2. Româ

mai mult la prăjină. Eram con
vins că voi sări 5 metri. La 4,80 
m, la a doua încercare am avut 
peste 30 de cm deasupra ștache
tei dar am lovit din neglijență 
bara cu un picior. Cred că la 
această oră am resurse pentru a 
depăși 7900 de puncte. Mi-am 
propus acest lucru pentru Bal
caniada de la Sofia, unde țin 
neapărat să cuceresc pentru a 
4-a oară titlul pus în joc“.

în urma campionului, Radu 
Gavrilaș și Gheorghe LAxandru 
s-au clasat în ordine fără efor
turi deosebite, rezultatele lor fi
ind de asemenea sub posibilități.

REZULTATE TEHNICE. DECA
TLON ■ i, v. BOGDAN (Universita-

ORADEA, 7 (prin telefon). — 
Cea de a VII-a ediție a finalei pe 
țară a „Cupei U.G.S.R." la oină 
a constituit un bun prilej de ma
nifestare a popularității de care 
se bucură sportul nostru național 
pe toate meleagurile țării. 11 e- 
chipe s-au aliniat la festivitatea 
de deschidere care s-a desfășurat 
într-un cadru sărbătoresc, cu peste 
200 de stegari, pionieri, tineri și 
tinere îmbrăcați în costume popu
lare, contribuind la atmosfera fes
tivă de pe Stadionul tineretului 
din Oradea. Aici au avut loc, 
timp de trei zile, întrecerile aces
tei competiții de mare anvergură. 
După cuvintul de deschidere ros
tit de tov. Constantin Vidican, pre
ședintele Consiliului județean al 
sindicatelor Bihor, competitorii 
s-au angajat in interesante și fru
moase dispute sportive. Vineri și 
sîmbătă, timpul frumos (soare, 
cald) a favorizat desfășurarea în
trecerilor, dar duminică diminea
ța, o ploaie deasă și rece a con
stituit unicul impediment în ca
lea bunei desfășurări a meciurilor.

Cele 11 formații au fost împăr
țite în trei serii, primele două din 
fiecare calificîndu-se pentru tur
neul final. Au obținut această per
formanță. formațiile Confecția 
Rm. Sărat, Torpedo Zărnești (se
ria I), Universitatea București și

nia (Coșniță — Sciotnic — Diba — 
Eșanu) 3:14,2, 3. România (Simion — 
Ivanov — Bivol — Petre) 3:16,6 ; 
K 1 — 500 m : 1. Dîba (România)
1:58,8, 2. Tegoev (U.R.SS.) 2:00,2, 3. 
Vertiankin (U.R.S S.) 2:01,2 : C 1 —- 
500 m : 1. Patzaichin (România)
2:15,0, 2. Zeissler (R.D.G.) 2:16,2, 3. 
Petrenko (U.R.S.S.) 2:16.6 ; K 4 f — 
500 m: 1. R.D.G. (Kaschube — Zizox
— Ohde — Borzum) 1:46.0. 2. Roma
nia (V. Dumitru — M. Nichiforov — 
N. Poștariu — M. Cosma) 1:47,0. 3.
România (N. Ivanov — N. Nichitov
— A. Orlov — V. Debesiuc) 1:52.4 : 
K 2 — 500 m : 1. România (Șt. Foldi
— Fr. Foldi) 1:43,6, 2. România (Ser
ghei — Malihin) 1:44.5. 3. U.R.S.S. 
(Ciuhrai — Degtiarov) 1: 45,2 ; C 2
— 500 m : 1. U.R.S.S. (Vinogradov — 
Baricev) 1:53.0, 2. România (Danie
lov — Simionov) 1:54,6, 3. România 
(Munteanu — Serghei) 1:56,1 K 4 X 
500 m : 1. România I (Diba — Zafiu
— Vartolomeu — Simiocenco) 7:39,4, 
2. România II (Pavel — Borbandi — 
Dragulschi — Sciotnic) 7:43,1, 3. Româ
nia IV (Serghei — Malihin * — Iva
nov — Simion) 7:43,2 ; K 2 — JOOOU 
m : 1. România (Terente — A. Va- 
rabiev) 41:39,0, 2. U.R.S.S. (Tegoev
— Vertianchin) 42:01.6, 3. România

reîntors acasă, după efectuarea 
stagiului militar, Dăniiă, Blejuș- 
că și Ciobotaru.

• C. S. RM. VILCEA. Noua 
promovată are jucătorii încă dis
persați într-o binemeritată va
canță. La 9 și 10 iulie este pro
gramată vizita medicală. Noută
țile de la acest club constau, deo
camdată, în regazonarea axului 
central al terenului, mărirea ca
pacității tribunelor de la 6000 la 
15 000 de locuri și punerea ia 
punct a instalațiilor anexe ale 
stadionului. De menționat că la 
multe din lucrări, sute de elevi 
prestează nenumărate ore de 
muncă patriotică.

• „U“ CLUJ. Studenții au a- 
vut • o vacanță activă, Examene, 
scurte excursii, două acțiuni be
nevole (un antrenament șî meciul 
amical cu Selecționata Armatei 
Siriene), acțiuni la care au par
ticipat toți jucătorii, mai puțin 
portarul Ștefan, convocat la lotul 
studențesc pentru campionatul 
internațional universitar. Vineri 
și sîmbătă, alb-negrii au efectuat 
vizita medicală, iar de astăzi vor 
începe efectiv pregătirile de vară, 
Ia Gilău, splendidă localitate și-

(Crimschi — Popa) 43:00,0 ; K 1 —
10 000 m : 1. Macarenco (România) 
45:53,4 ; 2. Pocora (România) 45:54,2, 

tea Cluj) 7418 p — campion național, 
(10,9 — 7.00 m — 13,03 m — 1.92 m
— 50.0 — 15,3 — 39,56 m — 4,60 m
— 52,56 m — 5:03.0), 2. R. Gavrilas
(C.A.U.) 7202 p (11,2 — 6,79 m —
12,52 m — 1,92 m — 50,0 — 14.8 — 
38,60 m — 4,20 m — 50,50 m — 4:58,5), 
3. Gh. Lixandru (Steaua) 6983 p 
(11,1 6,43 m — 14,60 m — 1,80 m
— 51,5 — 15,5 —42,12 m — 3,90 m — 
50.62 m — 5:06,3), 4. G. Bara (Tracto
rul Brașov) 6805 p, 5. I. S treat ă 
(C.S.M. Pitești) 6548 p. 6. D. Savenco 
(Oțelul Galați) 6335 p;

PENTATLON : 1. CORNELIA PO
PA (Dinamo) 4273 p — campioană 
națională (14,5 — 12,20 ni — 1,83 m — 
6,01 m — 25,9), 2. Florica Boca 
(C.A.U.) 3759 p, 3. Doina Crăciun 
(C.S.U. Galați) 3726 p, 4. Lucia Boboc 
(Șc. sp. Șoimii Sibiu) 3382 p 5. Ma
ria Topliceanu (Sc. sp. Medias) 
3277 P, ..

Petrolul Prahova (seria II) ; A- 
vintul Frasin și Chimia Turnu Mă
gurele (seria III). în această fază 
a competiției cea mai bună com
portare a ăvut-o echipa Confecția 
Rm. Sărat, care totalizind 15 puncte 
(fără a pierde nici o partidă) s-a 
clasat pe locul I și a cucerit tro
feul pus în joc. Pe pozițiile urmă
toare s-au clasat, în ordine, Uni
versitatea București — 13 p, A- 
vîntul Frasin — 11 p, Torpedo 
Zărnești — 9 p. Chimia Turnu 
Măgurele — 7 p și Petrolul Pra
hova — 5 p. Configurația turneu
lui de consolare a fost următoa
rea : Betonul Roman, Turbina 
Doicești, Rulmentul Birlad. C.F.R. 
Iași și Bihorul Teiuș.

La încheierea întrecerilor tov. 
Gheorghe Pricop, președintele 
F. R. Oină a apreciat ca excelen
tă organizarea acestei competiții, 
buna comportare a echipelor par
ticipante, care au oferit spectato
rilor mostre de înaltă tehnicitate 
a sportului nostru național.

Competiția dotată cu „Cupa 
U.G.S.R." a fost dedicată de către 
organizatori și competitori celor 
două evenimente politice de sea
mă din viața poporului nostru, a 
XXX-a aniversare a Eliberării și 
al XI-lea Congres al Partidului.

Ilie GHIȘA

3. Moiseev (U.R.S.S.) 45:56.1 C 2 — 
10 000 m : 1. România (Covaliov — 
Marcov) 44:48.0, 2. România (IEevrid
— Erofei) 45:10,2, 3. România (Mun
teanu — Serghei) 45:34,1 ; C 1 — 
10 000 m : 1. Patzaichin (România) 
49 :14,5, 2. Belii (U.R.S.S.) 49:28.4. 3.
L. Varabiev (România) 50:03.0 ; K 4
— 10 000 m : 1. România (Coșniță — 
Sciotnic — Vartolomeu — Simio
cenco) 37:36.0, 2. U.R.S.S. (Ciuhrai — 
Degtiarov — Rusacov — Kupricov) 
37:42.0, 3. România (Terente — Iri- 
mia — Ștefan — Dumitru) 37:56.
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ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAU- 

RANTE-BUCUREȘTI, a pus în vînzare, prin filialele sale 

de turism din b-dul Republicii nr. 4 și 68 și b-dul N. Băl- 

cescu nr.35, locuri la odihnă pentru luna iulie a.c., în sta

țiunile de pe litoral : MAMAIA, JUPITER, CA? AURORA, 

VENUS, SATURN, EFORIE NORD și EFORIE SUD.

Se acordă 50% reducere la transport pe C.F R.

? 1
• Rezultat! 

Divizia C : 
—Dunărea C 
Șoimii IașW 
1—1 (0—0) 
A.S. Topolov

• Cîteva 
de vară" : T 
—Gloria BaJ 
nerul Băița 
ghetu Marm 
Baia Horșa-I 
Sus 1—0.

REPREZENTATIVA STUD
A PLECAT LA CAMPI
INTERNATIONAL UNI

Ieri a plecat în Franța pentru 
a participa la ediția 1974 a 
Campionatului internațional uni
versitar, deținătoarea titlului, 
reprezentativa României. Re
amintim că în. urmă cu doi ani, 
pe stadionul „1 Mai" din Con
stanța. fotbaliștii-studenți au 
urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului, după ce la edi
țiile anterioare au ocupat, în 
ordine, locurile III și apoi IV.

Campionatul internațional uni
versitar se desfășoară între 9— 
21 iulie, iar selecționată stu
dențească a României face par
te din grupa de la Brest, îm
preună cu reprezentativele Li
banului. Turciei și Franței. Ia
tă componența celorlalte trei 
grupe : Ia Grenoble se vor des
fășura partidele dintre forma

țiile Iugosla 
Britanii și 1 
peilier cele 
Olandei, 1 
Franța B ; : 
ges își au s 
niei, R. F. 
ziei și IJrug

Iată alcătu 
noastre : Jiv 
tari ; Niculei 
șan, Tănăse 
fundași, Mc 
Chihaia, Bol 
cași ; Mafiei 
Ion Constan 
cu — atacai

Antrenorul: 
Constantin 
sitatea Craii 
prof. Ion I<j 
Timișoara).

DIVIZIONARELE
LA STARTUL

(Urmare din pag. 1)

v»

tuată la 20 k| 
lacului de ac 
nița. Conduc^ 
pei a rămas 
s-ar putea să 
două, trei n| 
după sesiune! 
mitere în fac]

* STEAuJ 
sezonul trecJ 
bătă. 6 iulie 
marcîr.du-se 
gătirii noulu 
chipa părăsa 
destinația Bit 
diu de prega 
durată de no 
cântă înche 
Iorflache s-a 
sebire de vi 
matisme în 
rnaterice. Mi 
echipei vor 
Selecționatei 
la un apropii

• U.T.A. 
s-au prezent! 
5 iulie cînd 
nuitului con 
iulie formați 
a pleca la J 
unde va efjl 
la 21 itriiĂ I 
vor desfășuq 
Arad, sub J 
Coman, devea 
pal.

AȘA ARATA 
REZULTATE 
CURSUL PH

DIN
I. Unirea Al 

n. Met. Cug]
III. S. Ocna 1
IV. C.F.R. Sil

V. DermataJ
VI. Arieșul C|
VII. TopitoriJ 

Vin. Triumf d
IX. Flacăra 1
X. T.M. Bu<

XI. Comerțul 
XII. Viit. Bi d 

XIII. Tehn. Gl
FOND DE I
Plata cîștigd 

Capitală înced 
la 7 septembrl 
din 15 iulie d 
1974, inclusiv, 
tale aproxima
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2. OLANDA, 3. POLONIA, REVELAȚIA EDIȚIEI A X-a
R.F. GERMANIA OLANDA 2-1 (2-1)

Marii
Mon.t- 
i’aciei,

Și 
Limo- 

Spa- 
idone-

I
I

MUNCHEN, 7 (prin telefon).
Marea finală a celei de a X-a 

ediții a Campionatului mondial,- hof, 
care a opus echipele, ■ cu adevărat 
cele mai bune ale acestui turneu, 
R. F. Germania și Olanda, 
ceput cu o situație cu 
neobișnuită pentru un debut 
întîlnire la mare nivel 
sau continental : Olanda 
lovitura de începere și 
a păstrat balonul, prin 
timp de aproape două

I
tării 
par- 

ăltini- 
hi — 
Ițeseu, 
mi^o- 
Tișafl, 
'etres-

I
prof, 

niver- 
Ijunct 
•hnica

i u

R
I
I
B

i

malul
Tar- 
echi- 
lotul 

că cu 
:ia B, 
le ad-

I

a îr.- 
totul, 

: de! 
mondial 
a avut 

după ce 
pase, 

minute., 
Cruyff a tîșnit cu mingea la pi
cior din jumătatea sa de teren, a 
pătruns în careu și în momentul 
în care se pregătea să șuteze a 
fost faultat de Honess. Prompt, 
arbitrul englez Taylor a acordat' 
un 11 metri pe care NEESKENS 
l-a transformat sigur și, în acest 
fel, am înregistrat un element cu 
totul neobișnuit : o echipă lua 
conducerea în finala C.M., fără ca 
adversarul său să fi atins măcar 
o singură dată balonul 
senzațional debut, pe cit 
mițător pentru olandezi, 
de înșelător s-a dovedit, 
urmă, centru Cruyff și 
pierii săi. întrevăzind — 
mult prea- devreme — 
ces final (poate si pentru 
general. Ia acest turneu 
echipele care au luat __________
n-au mai pierdut pînă la urmă), 
olandezii au făcut în continuare 
un joc excesiv ele nașe, in loc să 
fructifice deruta firească a unor 
gazde atit de dopate psihic cu 
persoectiva victoriei finale și ca
re primiseră un șoc cu adevărat 
derutant.

Pe jocul de așteptare al olan
dezilor, echipa R. F. Germania 
începe să joace mult mai insis
tent, își capătă încredere în for
țele sale, zdruncinată de această 
primă lovitură fulgerătoare si 
reușește să depășească momentul 
psihologic dificil. Cu toate aces
tea în min. 10 olandezii au o 
imensă ocazie de a majora scorul 
cînd Maier l-a blocat 4n ultimă

! Acest 
de prți
pe atit 
pînă la 
coechi- 

evident, 
un suc

ea, în 
final 

conducerea

cu un minut înaintea primei 
părți cînd. din centrarea lui Bon- 

aduce avantajul 
Această repriză a 

deci, gazdelor, care au 
de șapte lovituri de 

de numai una a olan-

’ MULLER
■ echipei sale, 

aparținut, 
beneficiat 
colț față 
dezilor.

După pauză, aspectul jocului 
s-a schimbat total. Căutînd să 
obțină egalarea, olandezii au jucat 
mult mai ofensiv, remareîndu-se 
mai ales imensul travaliu la mij
locul; terenului depus de Jansen. 
Van Hanegem și Neeskens. Mai 
dezordonat în joc în prima parte 
și destul de nervos în cea de a 
doua, Cruyff a împins, totuși, e- 
chipa sa permanent în atac. Ca 
urmare, cea de a doua jumătate 
a reprizei avea să aparțină destul 
de autoritar echipei lui Michels, 
în susținerea acestei afirmații 
fiind și cifrele înregistrărilor sta
tistice care arată în a doua re
priză nouă cornere la trei in fa
voarea Olandei și 10—1 șuturi la 
poartă ! Dintre ocaziile de gol 
ale reprizei, consemnăm mai in- 
tîi un „cap“ al lui Bonhof puțin 
pe lingă bară (min. 47) și apoi 
cinci mari ocazii aie olandezilor : 
în min. 50 Breitner respinge cu 
capul de pe linia porții : în min. 
53 Van Hanegem trimite cu ca
pul, din apropiere și Maier prin
de ; în min. 74 Maier respinge 
greu, în corner, un șut al lui 
Neeskens : în min. 78 și 80. Rep 
ratează de două ori și partida se 
încheie, astfel, cu scorul stabilit 
în prima repriză.

In ansamblu echipa Olandei a 
făcut un joc mai bun decît parte
nera sa de întrecere in această 
finală. Ceea ce le-a lipsit olan
dezilor pentru a obține victoria a 
fost calmul în repriza secundă, 
dar aceasta nu înseamnă că pu
tem ignora marea putere de luptă 
a gazdelor, superioritatea lor in 
ceea ce privește, mai ales, con
cepția de joc în atac. Pentru că 

in timp ce olandezii au plimbat

Virful de atac al reprezentativei R. F. Germania, Gerd Miiller, 
în stingă, înscrie golul victoriei echipei sale in finala de ieri a edi
ției jubiliare a C.M. Te'.efoto : A. P. AGERPRES

NEAȘTEPTATELE MEDALII 
DE BRONZ ALE POLONIEI

POLONIA - BRAZILIA 1-0 (0-0)!

DECLARAȚII
LORDUL KFLLANIN (președin

tele Comitetului Olimpic Inter
național) : „Ambele echipe au ju
cat cu ‘ ' '
mare expett în fotbal dar cred că 
echipa țării gazdă a jucat mai 
bine și a meritat să devină cam
pioana lumii".

ti) : „Ambele echipe au ju- 
multă ardoare, Nu sînt un

STANLEY ROUS: „Echipa
vest-germană a meritat victoria, 
pentru că a luptat cu mult su
flet, cîștigind în acest fel pen 
tru a doua oară titlul i

fel pen-1 
mondial".'!

HELMUTH SCHON : „Am de
clarat înainte de finală că vom ; 
tiștiga campionatul mondial. Dar 
iată că rezultatul ne-a fost favo
rabil abia după 90 de minute de 
fotbal îndîrjit. Victoria noastră se 
datorează jocului colectiv, ca și 
faptului că Vogts — pe care îl 
felicit din toată inima — l-a ani
hilat total pe Cruyff. Olanda este 
o echipă foarte bună însă noi am 
știut s-o anihilăm tactic. Jocul 
nu a fost prea atractiv. A domi
nat spiritul de luptă, epuizarea fi
zică dar, dacă ne gîndim bine, as
tăzi acesta este fotbalul modern. 
Sînt mulțumit că, după înfringe- 
rea din meciul cu R. D. Germană, 
am găsit soluția ideală a celei mai 
bune formule de echipă".

sa. A 
teribil, 
cîștiga 
gol de 
urmă,

din 
, sîm- 
ibului 

pre- 
,zi, e- 
il cu 
a sta- 
pe o 

ta va
ni și 

deo- 
trau- 

■o-cli- 
iătorii 
:adrul 
irești, 
lonia.

ăderii 
ua de 
obiș- 

La 10 
nează 
îației, 
^înă 
u-'st- 
te, Ia 
Liviu 
rinei -

MUNCHEN, 6 (prin telefon).
Penultimul act al Weltmeister- 

schaft-uluî, așa-zisul joc de cla
sament Polonia — Brazilia, a a- 
tras simbătă circa 70 000 de spec
tatori in tribunele de la Olympia
stadion. Același teren, care cu 
doi ani in urmă, la Jocurile Olim
pice, vedea triumful fotbalului po
lonez in partida finală, a fost de 
bun augur pentru elevii tui Gor
ski, atit de dornici să-și încheie 
cu o victorie remarcabila lor e- 
voluție la acest turneu final al 
C.M., incit nu le-au lăsat ex-cam- 
pionilor himii nici

Repetarea succesului 
formația poloneză 
zon nu i-a scăroat 
lui lui BILD AM 
re-și intitulează 
părut imediat după meci : 
ehen — < 
Polonia", 
problemei, cn 
fiind meritat 
ului, cc 
părerea cu date 
cuini 
Lato 
mare

..bronzul-,
de către 

pe același să
niei cronicaru- 

SONNTAG. ca- 
oomentariul a- 

Mun- 
o rasul cu șansă pentru 

Ințrind apoi in fondul 
icarul apreciază ca 

succesul outsider- 
poloneză. Și-și susține 

statistice ale jo- 
din care reiese că Deyna. 

și coechioierii au avut o mai 
frecventă și o mai bună pre
ta suturile expediate la poar-

pingăpermițindu-i lui Leao să 
printr-o fanda re.

Succesul reprezentativei Polo
niei. de nimeni scontat la startul 
întrecerii, ne amintește acum de 
performante similare in istoria 
turneelor finale ale C.M. realizate 
de outsideri. ca Franța (locul 
trei în 1958. in Suedia) și Portu
galia (locul trei în 1965. în Anglia). 
Dar. spre deosebire de Franța lui 
Fontaine, Kona. Vincent, și Por
tugalia lui Eusebio. Torres 
Simoes, reprezentativa Poloniei 
putea sâ-și confirme bronzul* 4 
azi. intrucit media ei de virstă 
depășește nici 25 de ani.

Arbitrul italian Aurelio Angone- 
se a condus bine formațiile :

POLONIA : 
Szimanowski.
Musial 
Deyna 
docha.

BRAZILIA : Lean — Ze Maria. 
M. Marin ho. Alfredo. Fr. Marinho 
— Ademir. Paulo Cesar II, Ri
velino — Valdomiro. Jairzinbo. 
Dtrceu.

RINUS MICHELS : „Felicit e- 
chipa vest-germană pentru victo
ria obținută ți publicul vest-ger- 
man pentru sportivitatea 
fost intr-adevăr un meci 
pe care credeam că-l vom 
după înscrierea primului 
către Neeskens. Pină la
insă, lucrurile au luat o întorsă
tură nedorită pentru noi și a tre
buit să părăsim terenul învinși. 
Oricum sînt mulțumit de compor
tarea in ansamblu a echipei mele 
si de locul doi ocupat în ierarhia 
celor mai bune formații din 
lume".

I
I
I
I

După încheierea meciului final, antrenorul 
pioane a lumii, Helmuth Schon și căpitanul

reprezentativei cam-
. . ------ formației ciștigătoare,

Franz Beckenbauer, se îmbrățișează, fericiți

și 
va 
de 
nu

KAZIMIR GORSKI (Polonia) .- 
„Fotbalul viitorului va fi al echi
pelor ofensive, mai precis al ace
lor formații ai căror jucători se 
pot transforma oricînd în apără
tori sau atacanți, după evoluția 
jocului. Aceasta va cere perfec
ționarea, in continuare, a pregă
tirii tehnice și fizice".

T ■>maszewski —- 
Gorgon. Zmuda.

— Kasperczak. Maszczvk,
— Lato, Czarmach. Ga-

GK NICOLAESCU

MARIO ZAG ALO (Brazilia) .• 
..Pentru noi, care am cîștigat de 
trei ori titlul mondial, locul trei 
nu ar fi însemnat nimic. In schimb, 
pentru polonezi este un titlu de 
glorie. Am pierdut de data aceas
ta. s-a mai întîmplat și cu alte 
echipe, dar sînt convins că Bra
zilia va recuceri „Cupa Mondia
lă-4. Pasiunea brazilienilor pentru 
fotbal este nestinsă. Ba noi există 
foarte mulți tineri talentați, care 
ror fi încercați în meciuri inter
naționale cit de curînd".

entru 
Irăila 
0—0); 
oman 
llea— 
i,
.Cupa
Mare

Mi-
Si- 

nerul 
1 de

I
I
I
I
I

instanță pe Neeskens. Treptat 
jocul începe să decurgă în fa
voarea gazdelor gratie lucidității 
cu care inițiază atacurile Becken
bauer și le conduce spre careul 
advers Overath. In mm. 28 se 
produce inevitabilul. Krol îl faul
tează pe Holzenbein în careu și 
BREITNER transformă lovitura 
de la 11 m acordată în aceleași 
condiții ca și 
deschis 
primei părți, echipa R. _. ___
mania domină și are ocazii de a 
marca în min. 31 (Vogts șutează 
din careu și Jongbloed respinge 
în corner), min. 35 (cînd șutul 
slab al Iui Honess este respins de 
pe linia porții de Rijsbergen) și 
în min. 36 (cînd în urma Unei lo
vituri libere Beckenbauer trimite 
balonul plasat și Jongblced res
pinge în corner). Superioiitatea 
din această repriză a echipei lui 
Helmut Schon este' fructificata

cea din care s-a 
scorul. Pînă la sfîrșitul 

F. Ger-

mult mingea în pregătirea acțiu- 
nilor ofensive, echipa R.F. Ger
mania a atacat cu pase in adînci- 
me, cu acțiuni debordante pe 
aripi unde Grabowski și Holzen- 
bein și-au valorificat viteza și 
driblingul. Pînă la urmă. acest 
atu al jocului mai simplu a con
tat decisiv în fixarea rezultatului 
și echipa R.F. Germania a fost 
îndelung sărbătorită pentru a- 
ceastă victorie care a readus 
titlul mondial pe continent.

Arbitrul John Taylor (Anglia), 
ajutat la tușă de Ramon Bareto 
(Uruguay) și Alfonso Archundia 
(Mexic), a condus formațiile ;

R. F. GERMANIA : MAIER — 
VOGTS, Schwarzenbeck, BEC
KENBAUER. Breitner — HO
NESS, Bonhof, OVERATH — 
GRABOWSKI, Muller, Holzen
bein.

OLANDA ; Jongbloed
URBIER, HAAN. RIJSBERGEN 
(min. 67: de Jong), Krol — JAN
SEN, 'Van Hanegem, NEESKENS 
— Rep, Cruyff, Rensenbrink 
(min. 46 ; van de Kerkhof).

Radu URZICEANU

su-
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NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA EXCEPȚIONALA PRONOEX- 

PRES DIN 7 IULIE 1974
FOND GENEB.AL DE CIȘTIGURI: 

1.016.428 Iei.

la 7 septembrie, în țară aproximativ 
din 20 iulie, pînă la 7 septembrie 
1974 inclusiv, iar prin mandate poș
tale aproximativ din 22 iulie 1974.’

EXTRAGEREA I ; 20 9 3 16 19 21
12 28 27.

EXTRAGEREA a n-a : 1 40 10 31
36 41 43 11 30.

EXTRAGEREA a IU-a : 23: 26 6 27
45 11 28 22 35

EXTRAGEREA a IV-a : 4 19 42 39
43 3 35 5

EXTRAGEREA a V-a : 1 19 23 44
11 24 3 12.

EXTRAGEREA a vi-a : 14 31 29
32 40 24 36 2.

Plata câștigurilor se va face în
Capitală. începînd din 16 iulie pînă

Nu-i ușor să pledezi in favoarea 
unei echipe învingătoare la limită, 
spre finalul partidei (și cane, in 
min. 62. la 0—0. la șutul în bară 
al lui Rivelino de la numai 6 m, 
a trecut prin mari emoții), dai 
teva elemente esențiale de joc 
in sprijinul reprezentativei 
loniei explicindu-i succesul, 
tă-le : a.) jocul mai grupat în 
Ie două momente fundamentale, 
de apărare și de atac, cînd fot
baliștii in roșu s-au strins și s-au 
desfăcut precum o armonică ; b) 
randamentul superior dat de 
nia mediană, 
Deyna și 
calitativă 
mijlocași 
tigat net 
trio-ul brazilian Ademir
Cesar II 
simțind cronic, la această ediție, 
lipsa lui Gerson și Clodoaldo : c.) 
alternarea, la momentul oportun, 
a acțiunilor ofensive elaborate cu 
contraatacul decis, viguros. La o 
asemenea lansare a Iui LATO, a- 
cesta a găsit. în min. 79, o breșă 
în dispozitivul advers, înscriind în 
coltul lung, pe jos, după o cursă 
solitară de circa 25 m. pe lingă 
portarul brazilian ieșit. Si tot la 
un contraatac, același Lato a avut 
în penultimul minut 2—0 în vir
ful bocancului dar, deși cu toată 
poarta în fată, el a șutat slab,

ff ci— 
vin 
Po- 
Ia- 
ce-

Ii- 
unde Kasoerczak, 

Maszczyk (ce diviziune 
a muncii la coechipierii 
ai lui Deyna ’) au ciș- 
meciul lor, separat, cu 

Paulo 
Rivelino, ultimul re-

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV AL F.I.F.A
Cu ocazia turneului final 

Campionatului mondial, la ] 
chen s-a întrunit, pentru 
oară, eub președinția lui 
Havelange, Comitetul Executiv al 
FIFA. Participantii au hotărît ca 
R. P. Chineză să poată lua parte 
la turneul de fotbal al 
asiatice, programat între 1 
septembrie la Teheran. în acest 
fel s-a făcut un nou pas 
integrarea R. P. Chineze în 
rile federații sportive 
nalc.

al 
Miin- 

prima 
Joao

Jocurilor 
și 16

spre 
mar- 

internatio-

Pe de altă parte, o delegație 
a Comitetului Executiv va vizita 
chiar anul acesta Argentina, pen
tru a lua contact cu gazdele vii
torului turneu 
1978.

La sfîrșitul 
bil la 27 iulie, 
o reuniune a 
federațiilor continentale, 
eași zi, va avea loc o sesiune a 
Comisiei tehnice, care va examina 
rapoartele privind cel de-al 10-lea 
campionat mondial de fotbal,

final, cel din anul

acestei luni, proba- 
Ia Ziirich se va tine 
președinților Con- 

în ace-

MORILE OLANDEI...
O mare finală. Fotbal total. Ieri, pe Olympiastadion, regele 

sporturilor și-a adus aminte de spectacolele stranii oferite pe 
străzile Angliei -eudale. Ieri au existat momente cînd cei mai 
mari fotbaliști ai lumii păreau — prin frenezie — o bandă de 
copii alergind după minge, pentru a nu irosi nici una din se
cundele care ar fi dus la intrarea în posesia ei.

De ce a inriws echipa lui Beckenbauer? Pentru că a rezis
tat mai bine tensiunii formidabile pe care Oda bucuriei, cîn- 
tată inaintea meciului de un cor imens, umplînd întreg stadio
nul. n-a reușit să o atenueze.

In momentul tind incep să scriu aceste rînduri, Olympia
stadion continuă să cinte .mnurile ritmate care au purtat 
echipa vest-germană timp de aproape o lună la o victorie 
finală meritată. Olandezii se retrag cu demnitate. In mijlocul 
lor, Cruyff pricește semeț. înainte, dar această ținută, voit 
mindră, nu poate ascunde un mare adevăr. Johann Cruyff, 
jucătorul care a adus Olanda in finală este, poate, principalul 
autor al înfringerii. El. inaintea tuturor, a căzut sub povara 
încleștării nervoase a finalei.

La început a fost acea miraculoasă pătrundere în cazema
tele apărării gazdă, acel sprint de gazelă, sărind peste șanțuri 
și.. mine. Olanda conducea prin efortul de o cuceritoare fan
tezie a -maestrului său. Dar, odată repusă mingea la centru, 
Johann Cruyff, pe care nu o dată l-am asemuit prin tempera
ment și strălucire cu Năstase, a sunat stupefiant retragerea. 
Cum a fost cu putință, veți spune, ca tocmai Johann Cruyff, 
regele atacului să piardă increderea în forțele echipei sale ? 
Dar răspunsul nu trebuie căutat prea mult. Cruyff era epuizat, 
la un pas de pisc, de eforturile supraomenești pe care i le-au 
cerut „anii de la Ajax" și, mai ales, soarele Spaniei, care dogo
rește nemilos. Așa se face că l-am surprins pe Cruyff, în prima 
repriză, certindu-l pe tînărul Rijsbergen, pentru orice încer
care de relansare a atacului. Și, pentru că fotbalul nu iartă, 
acest moment de slăbiciune a fost exploatat imediat de vigu
roasa echipă vest-germană, care a atacat cu întreaga arier
gardă animată de insuși Vogts, omul care a abandonat rolul 
secundar de paznic al lui Cruyff, devenind, cu energia sa pro
verbială, o forță de șoc. . „ ..

Marea superioritate a olandezilor după pauză nu face decit 
să confirme această premisă elementară. Olanda a asediat 
poarta lui Sepp Maier aproape fără întrerupere.

Intre acel 4—0 al lui Ajax, în jocul cu Bayern și acest 1—2, 
de pe Olympiastadion, se interpune, astfel, sleirea nervoasă a 
superstarului Cruyff, care a abandonat morile Olandei pentru 
castelele Spaniei.

loan CHIRILĂ
Munchen, 7 iulie
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ÎNCEPE
TURNEUL FINAL 

AL C.M.
DE BASCHET
în ultimele meciuri prelimi

nare din campionatul mondial 
de baschet (m) ce se desfășoa
ră în Porto Rico s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
r,»hr>'s1ovnm-»—Australia 88—84 

(46_38) ; U.R.S.S. — Mexic ’95— 
88 (45—33) : Spania — filipine 
117—85 (46—40); S.U.A — Ar
gentina 169—86 (57—43) ; Bra
zilia — Republica Africa Cen
trală 91—54 (47—32).

Pentru turneul final s-au 
calificat : U R.S.S., Brazilia,
S.U.A., Spania, Cuba, Canada, 
lu-rnslavia (actuala campioană) 
si Porto Rico (ca țară organiza
toare). în orima zi a turneului 
se vor desfășura partidele : 
U.R.S.S — Spania. Iugoslavia 
— Brazilia și S.U.A. — Porto 
Rico.

TURNEUL DE BASCHET
DE LA BAJA

BUDAPESTA, 6 (Agerpres). — 
în ultima zi a turneului interna
tional de baschet pentru juniori 
de la Baja (Ungaria), prima echi
pă a Ungariei a învins cu scorul 
de 96—5° (46—41) selecționata Ro
mâniei. Reprezentativa secundă a 
Ungariei a ciștigat cu 67—66 (27— 
39) incul cu echipa R. D. Germa
ne. Turneul a revenit primei e- 
chipe a Ungariei.

L0I RECORDURI MONDIALE 
ALE ÎNOTĂTOARELOR 

DIN R. D. GERMANĂ
Cu 5 săptămîni înaintea cam

pionatelor europene de la Viena, 
înotătoarele din R. D. Germană 
se dovedesc a fi într-o formă 
excelentă După recordul mondial 
stabilit de Kornelia Ender la 100 
m liber (57,51) si cel european 
realizat de Angela Franke la 200 
m liber (2:05,5), alte două spor
tive au înregistrat, în cadrul 
campionatelor naționale ale R. D. 
Germane, noi recorduri mondiale.

Anne Kathrin Schott a parcurs 
200 m bras în 2'37.89 ștergînd 
din tabelă cel mai vechi record 
al lumii, ce aparținea sportivei 
americane Catie Hali cu 2:38,5 
din 1968. iar țjlrike Richter a 
înotat 200 m spate în 2:13,41 (ve
chiul record — Melissa Belote, 
SU.A. cu 2:19,19 din 1972).

ÎNTÎLNIRI ECHILIBRATE ÎNTRE 
ECHIPELE DE LUPTE 

GRECO-ROMANE (JUNIORI) 
ALE ROMÂNIEI SI IUGOSLAVIEI
JIMBOLIA, 7 (prin telefon). — 

Simbătă seara, la Lugoj și dumi
nică dimineața, la Jimbolia, echi
pa de lupte greoo-romane (juniori) 
a țării noastre a întîlnit formația 
de tineret a Iugoslaviei. La capă
tul unor partide viu disputate, de 
apreciabil nivel tehnic, aplaudate 
de numeroși spectatori, reprezen
tativa României s-a comportat bi
ne, terminînd la egalitate (3,5 — 
3.5) prima confruntare și ieșind 
victorioasă (4—3) în cea de a doua. 
Iată cîteva amănunte.

Un mare număr de lugojeni au 
venit simbătă seara în tribunele 
terenului de handbal Timiș pen
tru a asista la partidă. Interesul 
pentru această întîlnire era ex
plicabil. în formația țării noas
tre se aflau cei mai buni juniori
— care se pregătesc pentru apro
piatele campionate europene — iar 
din reprezentativa Iugoslaviei fă-

.ceau parte cîtiva luptători care au 
concurat la recent încheiatele cam
pionate europene ale seniorilor. 
Meciul inaugural, N. Horniceanu
— I. Muhi, din limitele categoriei 
48 kg, a prilejuit un duel deose
bit de pasionant. Juniorul român 
a finalizat unul după altul multe

I procedee tehnice și după prima
■ Tepriză. sportivul nostru conducea 

CU 13—0. La numai un minut du-
' oă începerea reprizei secunde, 
; Horniceanu a executat un exce- 
i lent salt. încheiat printr-un tuș
■ inevitabil. Apoi au intrat pe sal

teaua de concurs luptătorii de la

UN WIMBLEDON 
AL CELOR TINERI

Balul de la Wimbledon, cel 
care încheie tradițional marele 
campionat al tenisului, n-a avut 
parcă niciodată o pereche de 
dansatori mai fericită. Jimmy 
Connors și Chris Evert, noii 
campioni, și-au sărbătorit victo
ria „în familie". S-a hotărît, se 
căsătoresc în noiembrie.

Amănunt simpatic și care nu 
e singurul. Amîndoi, adunîn- 
du-și anii, abia fac vîrsta lui 
Ken Rosewall, marele învins din 
finala de simbătă. Același care

ULTIMELE FINALE
SIMPLU BĂRBAȚI : J. Connors

— K. Rosewall 6—1, 6-1, 6—4.
DUBLU BĂRBAȚI : Newcombe, 

Roche - Smith, Lutz 8—6, 6-4,
6-4.

DUBLU FEMEI : Goolagong,
Michel — Gourlay, Kranlzke 2—6, 
6-4, 6-3.

DUBLU MIXT : King, Davidson
— Charles, Farrell 6—3, 9—7.

în finala turneului rezervat 
junioarelor s-au întîlnit Mariana 
Simionescu (România) și Mina 
Jausovec (Iugoslavia). A cîștigat 
tenismana iugoslavă cu 7—5, 6—4. 
La băieți : Billy Martin (S.U.A.)
— Ashok Amritraj (India) 6-2, 
6—1.
• In urma rezultatelor înre- 

gistrate în turneul de la Wim
bledon, în clasamentul Marelui 
Premiu — F.I.L.T. pe primul loc 
a trecut americanul Stan Smith 
cu 230 p, urmat de B. Borg 
(Suedia) 228 p, I. Năstase 
(România) 200 p, J. Connors 
(S.U.A.) 192 p, M. Orantes (Spa
nia) 150 p, A. Metreveli 
(U.R.S.S.) 126 p.

U.R.S.S. - S.U.A: 192-184, LA ATLETISM
Meciul atletic S.U.A. — U.R.S.S. 

desfășurat pe stadionul din Dur
ham (Carolina de Nord) a luat 
sfîrșit cu victoria selecționatei so
vietice cu 192—184. La masculin 
au cîștigat atleții americani cu 
117—102, iar la feminin sportivele 
sovietice cu 90—67. Sovietica Lud
mila Braghina a stabilit un nou 
record mondial la 3000 m, reali- 
zînd 8:52,7 (vechiul record 8:53,0). 
Cîstigătorii probelor :

MASCULIN — 100 m: Jones 
(S.U.A.) 10,2 ; 200 m : Jones 20,81 : 
400 m : Bond (S.U.A.) 46,12 : 800 
m : Wohlhuter (S.U.A.) 1 :44,03 ;
1500 m : Ponomarev (U.R.S.S.) 
3:42,09 ; 5000 m ; Buerkle (S.U.A.) 
13:26,11 ; 10000 m : Zotov (URSS)

63 kg (la cat. 52 kg, 57 kg și 4- 
100 kg Iugoslavia nu a prezentat 
luptători) Șt. Rusu și S. Les- 
govsek. Chiar în primul minut, 
Rusu își fixează adversarul în 
pod, dar acesta reușește să scape 
din dificila poziție. în continuare, 
sportivul român s-a impus net, 
cîștigînd în final cu 13—1. La cat. 
68 kg, A. Marian și M. Kiss au 
terminat la egalitate, după care 
V. Prențiu l-a învins prin tuș 
(min. 6) pe I. Konț. La următoa
rele trei categorii, oaspeții au ie
șit învingători : cat. 82 kg — M. 
Petcovici b.p. Z. Felea ; cat. 90 
kg — D. Nișavici. b. dese. FI. 
Crăciun ; cat. 100 kg — P. Ilici 
b.p. P. Ignat.

Cea de-a doua întîlnire s-a dis
putat în sala Casei de cultură din 
Jimbolia, unde au luat loc un 
număr surprinzător de mare de 
spectatori. De data aceasta, repre
zentanții noștri, la sfirșitul celor 
șapte partide, au terminat în
vingători cu scorul de 4—3. Iată 
rezultatele (primii sînt trecuti 
sportivii români) ; cat. 48 kg. — 
A. Tănase b.p. I. Muhi ; cat. 62 
kg — St. Rusu b. tuș S. Lesgovsek ; 
cat. 68 kg — N. Marinescu b. tuș
M. Kiss ; cat. 74 kg — V. Pren- 
țiu b.p. I. Konț ; cat. 82 kg —
N. Dumitrăchescu p.n. M. Petco
vici : cat. 90 kg — FI. Crăciun n. 
tuș D. Nișavici ; cat. 100 kg — P. 
Pintea p. tuș P. Ilici.

Costin CHIRIAC 

mai eșuase de trei ori în încer
carea zadarnică de a cuceri mult 
invidiații lauri. Tentativa lui Ro
sewall. pe distanța a două de
cenii (în 1954 pierde la Drobny, 
1956 la Hoad. 1970 la Newcom
be), rămîne totuși unică în isto
ria tenisului. Probabil, Wimble- 
don-ul nu va intra niciodată în 
palmaresul asului australian, sin
gura mare victorie care-i lipseș
te. Exact ca și lui Ilie Năstase. 
Alăturarea este interesantă. Și 
poate părea curios că acești doi 
exponenți ai tenisului dus la de
săvârșire tehnică nu au printre 
trofeele lor pe cel mai dorit.

Desigur. Jimmy „cel pistruiat" 
ar fi fost și mai fericit acum, 
dacă-și majora succesul cu câști
garea probei de dublu. Dar nu 
i-a stat în putință. împreună cu 
prietenul său Ilie, să treacă de 
un ultim bastion al vechii ge
nerații, apărat de Newcombe și 
Roche.

Așadar, pentru Ilie Năstase a 
fost un Wimbledon „discret". 
Tenisului românesc îi rămîne 
însă satisfacția unei prezente în
tr-o finală care este cea a ma
rilor sneranțe. Mariana Simio
nescu, tînăra și ambițioasa noas
tră amazoană a courts-urilor. a 
ajuns foarte aproane de vîrf, în 
comnetiția rezervată junioarelor, 
pierzînd doar în ultimul meci.

Celei mai bune ambasadoare a 
noastre în întrecerea rachetelor, 
un sincer bravo !

Rd. V.

29:34,43: 110 mg: Hill (S.U.A.) 
13,5 ; 490 m g : Gavrilenko (URSS) 
49,63 ; 3000 m obst.: Johnson
(S.U.A.) 8:33,31 : lungime : Podlu- 
jni (URSS) 8,05 m ; înălțime : 
Brown (S.U.A.) 2,19 m ; triplusalt : 
Saneev (URSS) 16,56 m ; prăjină : 
Trofimenko (URSS) 5,15 m ; greu
tate : Vojkin (URSS) 20.69 m ; 
disc : Wilkins (S.U.A.) 61,12 m ; 
suliță : Colson (S.U.A.) 86,96 m : 
ciocan : Spiridonov (URSS) 74.66 
m ; 4x100 m : SUA 39.2 : 4x400 
m : S.U.A. 3:04,98 ; FEMININ — 
100 m : Bowen (S.U.A.) 11,6 ; 200 
m : Sichting (S.U.A.) 23,17 : 400
m : Sapenter (S.U.A.) 52,13 ; 800 
m : Decker (S.U.A.) 2:02,29 ; 1500 
m : Kazankina (U.R.S.S.) 4:14.4 ; 
100 mg: Lebedeva (U.R.S.S.) 13,2; 
înălțime : Huntley (S.U.A.) 1,83
m ; lungime : Watson (S.U.A.) 6,50 
m : greutate : Cijova (U.R.S.S.) 
21,22 m ; disc : Melnik (U.R.S.S.) 
66,31 m ; suliță : Babiș (U.R.S.S.) 
59,76 m.

TURUL EUROPEI
VA AVEA LOC 

iN ACEST AN
MtîNCHEN, 5 (Agerpres). — Su

primată din calendar la începutul 
anului, din cauza lipsei de carbu
ranți, competiția automobilistică 
î,Turul Europei" se va desfășura 
totuși la datele fixate. Această știre 
a fost anunțată de Clubul automo
bilistic din Hanovra, organizatorul 
cursei. Startul se va da la 3 octom
brie la Erbach, iar sosirea va avea 
loc la 19 octombrie la Travemunde.

• TELEX • TELEX • TELEX •
Campionatele europene de ciclism 
pentru juniori au continuat la Var
șovia cu proba contracronometru pe 
echipe, cîștigată de formația URSS 
(Zaiak, Șapovalov, Selpakov, Sev- 
cenko). cronometrată pe distanța 
de 70 km cu timpul de Ih 26:49. Pe 
locurile următoare s-au clasat echi
pele Danemarcei — ih 28 >21, Elve
ției — lh 29:54, Capadei — lh 30:33, 
Sdediei — lh 30:45 și Italiei — lli 
30:57. Proba de urmărire individua
lă a revenit sovieticului Serghei 
Baranov care a parcurs 3 000 m în 
3:50,61. Polonezul Jerzy Rychlicki a 
terminat învingător în proba de 
semifond cu adițiune de puncte.
In turneul masculin de volei de la 
Tokio, selecționata URSS a întîl
nit reprezentativa Poloniei, pe care 
a învins-o cu scorul de 3—2 (4—15, 
15—10, 5—15, 15—13, 15—5). Intr-un
alt joc, echipa S.U.A. a întrecut cu 
3—2 (15—10. 9—15, 13—15, 15—6, 15—6) 
formația Mexicului.
In cadrul campionatelor de atletism 
ale R. D, Germane, la Leipzig, pro
ba de aruncarea greutății (feminin) 
a revenit Mariannei Adam cu 20,61 
m (nou record al R.D.G.). Drehmel

CORESPONDENTA DIN IUGOSLAVIA

SĂRBĂTOARE
A SPORTULUI ȘCOLAR
în aceste zile se desfășoară 

la Zrenianin „Olimpiada școla
rilor" cea mai mare întrecere 
sportivă a elevilor din Vojvo- 
dina, întrecere în care sînt 
angajați peste 4 000 de elevi și 
eleve ce practică sportul, cu- 
prinzînd pe cei mai buni, reu
șiți în calificări în orașele Novi 
Sad. Zrenianin. Subotița, Som- 
bor etc. Jocurile au trezit un 
interes enorm, iar deschiderea 
festivă și prima zi de concurs 
pe care au urmărit-o peste 
20 000 de spectatori confirmă 
deplina reușită a manifestării 
sportive ce prilejuiește în ma
joritatea probelor lansarea e- 
lementelor de mîine ale spor
tului iugoslav. Cu cîteva zile 
înaintea întrecerii, ..flacăra o- 
limpică" a pornit de la Novi 
Sad străbătînd orașele Vojvo- 
dinei, în principal localitățile 
regiunii care au dat în finală 
la Zrenianin pe cei mai valo
roși concurenți. Trebuie să a- 
mintim că „Olimpiada școlari
lor" este la cea de a doua edi
ție a sa, prima disputîndu-se 
cu trei ani în urmă la Novi 
Sad. în prima zi a întrecerilor, 
la Zrenianin s-au și stabilit 
noi recorduri. iar rezultatele 
obținute la unele probe atle
tice și înot promit întreceri 
pasionante. Unul din cei mai 
mari sportivi pe care i-a avut 
Iugoslavia socialistă, atletul 
Franjo Mihalici, prezent ca 
oaspete de onoare, s-a declarat 
entuziasmat de inițiativa, mo
dul de organizare și valoarea 
participant!lor de la Zrenianin. 
„Aș fi venit la Zrenianin — a

Jelica Pavlicici (stingă) cunoscuta atletă iugoslavă, „lansată" 
de Olimpiada școlară de la Novi Sad

EDDY MERCKX ÎȘI
Cîștigător în două etape con

secutive. asul belgian, al peda
lei, Eddy Merckx, și-a consoli
dat poziția de lider în Turul 
Franței. Etapa a 9-a. desfășu
rată pe traseul Besancon—Gail
lard (241 km), a revenit la 
sprint lui Merckx în 7h09:58.

a . ciștigat proba de triplusalt, cu 
17,31 m (recordul mondial al pro- 
bei este de 17.44 m și aparține so
vieticului V. Saneev).
Cu prilejul unui concurs atletic) des
fășurat la Varșovia, Slusarski a sta
bilit un nou record național în 
proba de săritură cu prăjina, reali- 
zînd 5,42 m. Vechiul record era de 
5,35 m și aparținea lui Kozakie- 
wlcz.
La Bratislava Intr-un meci pentru 
Cupa de vară la fotbal, echipă Slo
van a învins cu scorul de 1—0 
(1—0) formația suedeză Aatvldaberg.
Automobilistul american David 
Pearson a cîștigat pentru a treia 
oară consecutiv tradiționala cursă 
internațională de 400 de mile de la 
Daytona Beach (Florida). La vola
nul unei mașini ..Mercury". Pearson 
a realizat o medie orară de 223,600 
km.
Selecționata de rugby a Franței a 
susținut la Buenos Aires o nouă în
tîlnire în compania echipei Argenti
nei, Rugbyștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 31—27 (12—12). 

spus el — chiar dacă gazdele 
nu m-ar fi onorat cu invitația, 
este un prilej de a vedea mii 
de elevi intreeindu-se, ochiul 
specialiștilor selectind de pe a- 
cum pe viitorii campioni ai 
Iugoslaviei".

Gazdele s-au pregătit ridi- 
cind noi edificii sportive pentru 
marea întrecere : noul bazin o- 
limpic, cu capacitate de 3000 
locuri, este mîndria edililor din 
localitate, sala „Pionir" cu 
1 500 de locuri în care se des
fășoară întrecerile de șah, te
nis de masă, volei și baschet, 
impresionează prin cochetărie 
și amplă funcționalitate, iar 
stadionul central a fost spe
cial amenajat pentru a cores
punde întrecerilor atletice. O- 
limpiada trecută a lansat în 
arena internațională pe atleții 
Susanj, Pavlicici, Korbar deja 
bine cunoscuți in arena inter
națională, iar în aceste zile la 
Zrenianin specialiștii au și re
marcat pe atleta Snejana Vuia- 
tov. Anton Gluhak, atleți con
siderați mari speranțe ca și pe 
elevul Erjebet Panatinuș. un a- 
devărat „copil minune" al 
tenisului de masă.

Jocurile continuă (pină la .14 
iulie) și acțiunea sportivilor din 
școlile Vojvodinei confirmă, ma
rea dragoste pentru sport a ti
neretului. ca si posibilitatea pe 
care acesta o are în Iugo
slavia socialistă să-și. cultive 
aplicațiile și talentul.

DUȘAN BUGAR'M
Zrenianin, iulie

MĂREȘTE AVANSUL
L-au urmat italianul Panizza și 
francezul Poulidor.

în etapa de ieri (Gaillard — 
Aix les Bains, 131,500 km), tot 
Merckx a terminat primul, în 
3h46:44. In clasamentul gene
ral. el este urmat de Raymond 
Poulidor la 2:01.

Oficialitățile sportive ale stațiunii 
de sporturi de iarnă Chamonix 
(Franța) au anunțat că vor retrage 
candidatura de a organiza în 1980 
Jocurile Olimpice de iarnă. în a- 
cest caz pentru Olimpiada Albă vor 
candida două stațiuni din America 
de Nord : Vancouver Garibaldi (Ca
nada) și Lake Placid (S.U.A.).

Turul ciclist al Iugoslaviei a conti
nuat cu desfășurarea etapei a 11-a 
între Nova Gorița și Vrsicî (109 km). 
A cîștigat austriacul Wolfgang Stein- 
mayer, cronometrat în 3h 26:50. în 
urma acestei victorii. Steinmayer a 
trecut pe primul 16c în clasamen
tul general, fiind urmat la 17 secun
de de italianul Ditano.

Concursul internațional de motocros 
(la clasa 125 cmc), desfășurat în lo
calitatea cehoslovacă Stribro, a 
fost cîștigat de belgianul Andră 
Malherbe f..Zundapp“). care a termi
nat învingător în ambele manșe. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
vest-germanul Fritz Schneider 
(,,Zundapp“) și cehoslovacul Jaros
lav Falta (.,C.Z.“).
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