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UN REMARCABIL EVENIMENT POLITIC, 
SALUTAT DIN TOATĂ INIMA 
de Întregul popor român

Luni, 8 iulie, a Început vizita 
oficială de prietenie pe care o în
treprinde în tara noastră tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, împreu
nă cu tovarășa Iovanka Broz, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Relațiile româno-iugoslave în
registrează. așadar, un moment de 
o deosebită importanță, care re
liefează pregnant dorința și hotă- 
rîrea comună de a adinei și am
plifica colaborarea multilaterală 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre. O nouă pagină se deschide 
in cronica acestor frățești și tradi
ționale legături.

Oamenii muncii, întregul popor 
român, salută cu profundă satisfac
ție, cu căldură, din toată inima, a- 
cest remarcabil eveniment politic, 
cu largi rezonanțe și implicații po
zitive, atit in sfera raporturilor bi
laterale, cit și in viața internațio
nală.

La ora 11,00, aeronava preziden
țială. escortată de reactoare ale for
țelor noastre armate, a aterizat pe 
aeroportul Otopeni, împodobit 
sărbătorește.

La coborârea din avion, președin
tele Iosip Broz Tito și tovarășa 
Iovanka Broz au fost salutați cu 
căldură și prietenie de președin
tele Nicolae Ceaușescu și de to
varășa Elena Ceaușescu.

După prezentarea personalități
lor iugoslave care însoțesc pe 
îna.lții oaspeți, o gardă militară 
a prezentat onorul și au. fost in
tonate Imnurile ' de Stat ale 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și Republicii Socialiste 
România.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport aclamă pe cei doi con
ducători de partid și de stat- 
Ei scandează minute in șir. 
„Ceaușescu—Tito", ..Trăiască prie
tenia dintre popoarele român și 
iugoslav".

Pe marile artere străbătute de

REGATA SHAGOV-0 ETAPA 1N DRUMUL
SPRE MONDIALELE DE CAIAC-CANOE

...A trecut, deci, și Regata Sna- 
gov. După trei zile de frumoase 
întreceri, ediția 1974 este și ea de 
domeniul trecutului. Ce a rămas 
în carnetul cronicarului la capă

Vasile Dîba, o mare speranță a caiacului românesc.
Foto : Ion MIHĂICA

tul acestui veritabil maraton na
utic ?

Să notăm, în primul rînd, că 
deși la startul competiției s-au 
aliniat caiaci.ști și canoiști din 9 

coloana oficială, in Piața Scînteii, 
la Arcul de Triumf și în Piața 
Aviatorilor, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au fost 
întîmpinațl cu puternice urale de 
mii și mii de cetățeni care au dat 
glas sentimentelor pe care le în
cearcă în aceste clipe deosebite 
populația Capitalei, întregul nostru 
popor, cu prilejul acestei vizite.

în cursul după-amiezii, tovară
șul Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, îm
preună cu tovarășa Iovanka Broz, 
au depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La Palatul Republicii au înce
put. luni după-amiază. convorbiri
le oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președinte
le Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Iovanka Broz, însoțite 
de tovarășele Razia Biedici și 
Maria Mănescu, de alte persoane 
oficiale române și iugoslave, au 
vizitat, luni după-amiază. expo
ziția permanentă a Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșu
gărești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au oferit luni seara un dineu 
în onoarea tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și a soției sale, 
tovarășa Iovanka Broz.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Broz Tito au 
rostit toasturi.

țări. regata — ne referim în spe
cial la întrecerile finale — a avut 
aspectul unui meci in trei: Româ
nia — R. D. Germană — U.R.S.S. 
Reprezentanții acestor țări nu nu

mai că au cîștigat toate cele 18 
probe din program, dar au și o- 
cupat toate locurile de pe podium. 
Lucru normal in condițiile absen
ței altor forțe de prima mină în

PREGĂTIRI PENTRU 
„CUPA DAVIS"

• Vineri meciul 
amical România- 
Ungaria

• Iiie Năstase a 
sosit ieri

• Barthes inclus in 
echipa franței

Ieri, două evenimente pe agen
da meciului de ..Cupa Davis“, cu 
echipa Franței, de la 19 iulie a.c., 
la București, llie Ndsta.se a sosit 
ieri după amiază pentru pregă
tiri în vederea acestui mare eve
niment sportiv. El va juca de 
vineri, în meciul amical cu e- 
chipa Ungariei, urmînd să aibă 
ca parteneri pe Toma Ovici, Ion 
Sântei și Viorel Sotiriu. După 
turneul de la Boston, Ion Țiriac, 
va sosi și el la sfîrșitul acestei 
săptămîni, urmînd să se alăture 
lotului reprezentativ de tenis al 
României.

Echipa Ungariei a sosit aseară 
cu avionul. Din reprezentativa 
maghiară fac parte cei mai buni 
jucători în frunte cu Szabolcz Ba- 
rany, Balasz Taroczy, Peter 
Szdke și Janos Benyik. Al cin
cilea jucător, Robert Machan, 
este așteptat să sosească azi. Din 
cauza sosirii tîrzii a oaspeților nu 
a fost fixat pînă la închiderea 
ediției programul de antrena
ment și al întîlnirii amicale Ro
mânia — Ungaria care se va dis
puta ia sfîrșitul săptămînii.

Noutăți ne sosesc și pe cale te
legrafică, din partea echipei Fran
ței. Viitorii noștri adversari se a- 
flă în febra pregătirilor. Sosirea 
lor este prevăzută pentru luni

(Continuare in pag. a 4-a)

lumea caiacului și canoei — Un
garia, R.F.G., țările nordice — 
pentru că, dacă participarea spor
tivilor din Australia, Canada sau 
Cuba a dat o notă de inedit în-
trecerilor, ea nu putea contribui 
la sporirea nivelului lor valoric. 
Iar dacă R. D. Germană a pre
zentat în probele de 500 m și 
1 000 m (la fond nu a avut repre
zentanți) prima garnitură, cuprin- 
zind caiaciști și caiaciste de va
loare recunoscută, fâcînd Darie 
din elita mondială (Anke Ohde, 
Carola Zirzow, Petra Borzym. lise 
Kaschube. Joachim Mattern. Vol
kert Thiede, Alexander Slatnow, 
Gerhard Rummel), lotul sporti
vilor sovietici avea în componen
ță reprezentanți ai generației ti-

Vlodimir MORARU

(Continuare în iwff. a 4-a)

0 DELEGAȚIE SPORTIVĂ CUBANEZĂ NE VIZITEAZĂ TARA
In aceste zile, o delegație spor

tivă din Cuba efectuează o vizi
tă in țara noastră pentru realiza
rea unui schimb de experiență 
in domeniul educației fizice și 
sportului. Delegația este alcătuită 

-din tovarășii Juan Ortega, direc
tor al direcției pentru cultură 
fizică populară din Institutul Na
țional de Sport și Recreare 
(INDER), și Javier Hernandez.

Oasneții cubanezi au fost pri
miți și au purtat discuții la Con
siliul ' Național pentru Educație

VERNISAJUL
EXPOZIȚIEI

REPUBLICANE
A EXPEDIȚIILOR „CUTEZĂTORII *

Pionierii, primii admiratori ai exponatelor culese de participanta la 
expedițiile „Cutezătorii"...

Ieri a avut loc la Palatul Pio
nierilor din București vernisajul 
expoziției republicane a expedi
țiilor „Cutezătorii". Manifestarea 
a fost dedicată de către organi
zatori — Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor — și de că
tre temerarii excursioniști, celor 
două evenimente politice de în
semnătate majoră ale anului, a 
XXX-a aniversare a Eliberării și 
Congresul al Xl-lea al partidului.

După o scurtă alocuțiune, rosti
tă de către tov. Virgiliu Radulian, 
președinte al C.N.O.P.. cei pre- 
zenți au putut admira exponatele 
aparținind domeniilor de interes 
ale vîrstei pionieriei : arheologie, 
științe naturale, geologie, botani
că, folcloristică, speologie, mine
ralogie etc. Toate aceste obiecte 
— unele de Ioc lipsite de impor
tanță științifică — constituie ro
dul zilelor petrecute pe cărările

MII DE TINERI BUCUREȘTENI - 
ÎN ÎNTRECERI POLISPORTIVE

Mîine după-amiază, cîteva 
dintre principalele baze sportive 
ale sectorului III al Capitalei 
vor găzdui o suită de acțiuni 
sportive de masă de o deosebită 
amploare. Astfel. începînd de la 
ora 16, pe terenurile de sport 
de pe tnalul lacului Pantelimon 
II (debarcader) vor avea loc în
treceri de cros (deschise atît 
băieților cit și fetelor), pe două

Fizică și Sport, C.C. al U.T.C., 
Consiliul Central al U.G.S.R., 
Consiliul Național al Organizați
ei Pionierilor, Ministerul Educa
ției și învățămîntului, la cîteva 
cluburi și asociații sportive, au 
vizitat baze sportive și tabere șco
lare din municipiul București, 
din județele Constanța, Sibiu și 
Vîlcea, au luat parte la mani
festările prilejuite de finala „Cu
pei tineretului", precum și la alte 
competiții sportive. 

patriei de temerarii pionieri în
drăgostiți de natură. în cadrul ex
poziției bucureștene, aflată la a 
cincea sa ediție, sînt prezentate 
cele mai valoroase obiecte, selec
ționate în cadrul unor expoziții 
anterioare, organizate la nivel ju
dețean. Pe parcursul vacanței de 
vară a anului trecut au participat 
la cele 1600 de expediții Cuteză
torii aproximativ 20 000 de pio
nieri față de cei numai 450 în 
anul 1969. Iar pentru o imagine 
de ansamblu, vom menționa fap
tul că în actuala stagiune estiva
lă vor fi cuprinși în aceste ac
țiuni pînă la 35.000 de „cuteză
tori" !

Așadar, expoziția republicană a 
expedițiilor „Cutezătorii", o pres
tigioasă manifestare simbol a pio
nieriei, a setei de cunoaștere a 
celor mai tinere generații...

Radu TIMOFTE

categorii de vîrstă: pînă la 18 
ani și peste 19 ani în încheierea 
acestei frumoase după-amieze 
sportive, pentru amatorii de 
sporturi nautice au fost rezer
vate interesante dispute de ca
notaj,

La toate aceste acțiuni se 
scontează pe participarea a pes
te 4 000 de tineri și tinere de la 
Uzina 23 August, Uzina Repu
blica, F.R.B.. Metaloglobus. Mă
tasea populară. Mecanică fină. 
Fabrica de încălțăminte Progre
sul. Electroaparataj etc.

• Tot mîine după-amiază si 
tot de la ora 16 vor avea loc în
treceri sportive si ne alte baze 
din sectorul III al Capitalei. Te
renurile de sport de la Luxor, 
Filatura de lină pieptănată. Me
talul si F.R.B. vor găzdui me
ciuri de handbal și volei (băieți 
și fete), jocuri de tenis de eîmp 
si fotbal la care, de asemenea se 
scontează pe o participare masi
vă din partea membrilor asocia
țiilor sportive din sector.

Ndsta.se


CORNELIA POPA 
4500 p. LA PENTATLON

POATE REALIZA MARGINALII

Așa cum subliniam și în croni
ca de ieri, o finală de campionat 
republican desfășurată cu numai 
5 concurente vine să se înscrie ca 
un caz unic în istoria atletismu
lui nostru din ultimele decenii. 
Avem în țară numeroase atlete 
talentate — cu reale aptitudini 
pentru această probă a probelor 
— și, sinceri să fim, n-am fi cre
zut că tocmai la întrecerea cea 
mai importantă, în care se de
cerne titlul de campioană a țării, 
lista de înscriere să rămînă atît 
de săracă. Poate că federația de 
specialitate nu a ales pentru aces
te întreceri cele mai bune date, 
deși ne aflăm în plin sezon, în 
preajma unor importante compe
tiții internaționale, iar concursul 
de sîmbătă și duminică putea pri
lejui sportivilor o adevărată re
petiție generală înaintea Balca
niadei. în mod sigur însă, absen
ța cîtorva dintre cele mai bune 
pentatloniste ale țării de la cam
pionat trădează, în primul rînd, o 
totală lipsă de respect față de ac
tivitatea atletică, de competiția 
ca atare, de spectatori, față de 
cluburile care depun eforturi pen
tru a asigura sportivilor condiții 
de pregătire cit mai bune.

• Mai puțini de 60 de puncte 
i-au lipsit Corneliei Popa, noua 
campioană a României, pentru 
a-și înscrie numele pe tabelul re
cordmanelor naționale în dreptul 
probei de pentatlon. Dinamovista 
este o mai veche specialistă a pro-

Cornelia Popa să
rind 6,01 m în ca
drul pentatlonului 
care i-a adus titlul 
de campioană 

țării

Foto: D. NEAGIJ

bei combinate, iar de această dată 
a realizat aproape 4300 de puncte 
fără o pregătire specială. Posibili
tățile sale sînt însă mult mai - 
mari. Cornelia poate alerga ușor 
100 m g în 14,2—14,3, iar la* 200 m 
ar putea înregistra un timp în 
jurul a 25,0. Cu sărituri de 1,85 m 
la înălțime și 6,10—6,15 m la lun
gime ea ar putea ajunge la 4500

de puncte, cifră cu care șansele 
sale lă Balcaniadă ar spori con
siderabil.

abandonez decat- 
consacru săriturii 
ne-a declarat du- 
Bogdan. Nu știm

[ULIE-LUNA ÎNTRECERILOR DL AMPLOARE
Luna iulie este luna campiona

telor republicane. După întrece
rile de săptămîna trecută ale po- 
liatloniștilor seniori , și ale juni
orilor III (rezultatele acestora din 
urmă le vom publica joi), sîmbă- 
tă și duminică vor avea la Galați 
campionatele juniorilor II. Prin
cipala competiție a sezonului in
tern se va desfășura însă Ia Bucu
rești, pe stadionul Republicii, în 
zilele de 20 și 21 iulie. Este vorba 
de finalele campionatelor repu
blicane individuale ale seniorilor. 
La 27 și 28 iulie, la Cîmpulung 
Muscel sînt programate întreceri
le concursului școlilor sportive și 
al liceelor cu program de educa
ție fizică.

• Mîine și joi are loc Ia Atena 
un important concurs internațio
nal la care vor lua parte și cinci 
atleți români : Gh. Cefan, Carol 
Corbu. Gh. Ghipu, Dumitru lor- 
dache și Petre Lupan,

• Duminică se va desfășura 
tradiționala cursă de marș Pra- 
ga — Podebrad (50 km). Vor lua

CONCURS OE ÎNOT
CU PORȚILE ÎNCHISE!
Nu de puține ori înotătorii din 

Capitală constată lipsa de interes 
față de întrecerile lor. slaba 
popularizare a sportului pe care 
îl practică. Cauzele sînt multiple. 
In general, concursurile de înot 
sînt rare, iar atunci cind se orga
nizează — prin formula folosită — 
ele devin plictisitoare. Mai există 
însă și alte motive, unul dintre 
acestea fiindu-rie relevat de recen
tele întreceri intrare 
era ferecată, 
vrut să urmărească 
fiind nevoiți să renunțe.

Cu cîțiva spectatori (care cu
noșteau intrarea prin vestiarele 
sportivilor) în tribună, ultima reu
niune a competiției s-a desfășurat 
intr-un complet anonimat. Iar 
sportivii, afectați vizibil de această 
totală lipsă de interes, ca și de 
faptul că o serie de înotători 
fruntași au absentat de la start 
s-au complăcut în nota de plictis 
general, făcînd un simplu act de 
prezență. Pe viitor am sugera co
misiei Municipale — dacă Dinamo 
se dovedește o gazdă neprimitoare 
— să aleagă alte piscine pentru 
desfășurarea concursurilor mai im
portante și îndeosebi pe cea a 
Scolii sportive nr. 2 de la Obor, 
care-și deschide zilnic porțile. cu 
generozitate tuturor tinerilor care 
doresc să înoate.

Iată și cîteva din rezultatele 
mai bune ale concursului : A, 
Adam 57,8. K. Szerzo 58,3—100 m 
liber ; T. Furtunescu 2:25,0 (r.p.), 
A. Ursu 2:26,8 (r.p.) — 200 m del
fin ; E. Hempel 2:38,7—200 m 
bras ; Adelina Hidoș 69,0—100 m 
liber ; Dorina Baranyai 2:48,9, 
Irina Ratușni 2:49,9—200 m spate; 
A. Adam 2:08,8—200 m liber : A. 

. Adam 4:40,5 și Al. Noaptes 4:42,1 
,,(r.p.) — 400 m liber (a.vQ.

în piscină 
toți cei care ar fi 

întrecerile

Ion Găsitu-Stănescustartul
(campionul țării la 20 km) și Le
onida Caraiosifoglu.

• „Vreau să 
Ionul și sa mă 
cu prăjina" — 
minică Vasile 
cit de decis este campionul clu
jean în hotărîrea sa. Dacă deci
zia sa va rămîne fermă, foarte 
curînd el va spori' numărul să
ritorilor peste 5 metri, dar atle
tismul românesc va pierde, poa
te, pe cel mai talentat decatlo- 
nist pe care l-a avut în ultimele 
decenii.

CAMPIONATUL REPUBLICAN Al COPIILOR
IA TENIS DE MASA

1973/1974 (IV)

LA DIVIZIA A

TRIBUTAR
FOTBALUL NOSTRU BATE PASUL

Duminica trecută odată cu con
sumarea ultimului act ăl acestui 
sezon fotbalistic — finala „Cupei 
României11 — cortina s-a lăsat pes
te un nou an competițional divi
zionar A. Anul celei mai lungi 
ediții de campionat (a 56-a) din 
istoria sportului cu balonul rotund 
din țara noastră.

Și, ca de fiecare dată în aseme
nea Împrejurări, ajunși fiind la 
ora destinată bilanțului și aprecie
rilor globale, ne întrebăm firesc 
așa cum am făcut-o și in alte oca
zii similare : cum s-a concretizat 
contribuția anului competițional 
recent încheiat, la dezvoltarea soc- 
cerului național pentru ca acesta 
să poată atinge treptele marilor 
performanțe și să se încadreze în 
aria fotbalului avansat pe plan 
international ?

considerabilă a fondului 
ca urmare a modifică- 
pe plan organizatoric 
conwetițional, dar și 

mai laborioase munci

Timp de 7 zile Sala 
din Galați a găzduit 
finale ale campionatului republi
can de tenis de masă, pe echipe 
și individual, rezervat copiilor 
de la categoriile de vîrstă 10—12 
și 13—14 ani. A fost o întrecere 
maraton,' care i-a solicitat din 
plin pe cei 170 de concurenți 
prezenți Ia startul finalelor. Se 
cuvine să remarcăm faptul că 
majoritatea sportivilor au mani
festat o bună pregătire, ceea ce 
demonstrează că în unele centre, 
cum ar fi Oradea (antrenor I- 
Tripa), Cugir (N. Dornic), Cra
iova (C. Cojocarul, Buzău (E. 
Băcioiu), Cluj, Brezoi, Tg. Mu
reș etc., se muncește cu multă 
seriozitate și abnegație. Iată a- 
cum cîstigătorii titlurilor ; E- 
CHIPE, fete, cat. 
sportivă Craiova; 
talurgistul Cugir

sporturilor 
întrecerile

Iată 
titlurilor ;

10—12 ani ; Șc.
13—14 ani; Me- 

; băieți, 10—12

CEI MAI MICI CAMPIONI
de o 
tenis 
din

terenu-Timp 
rile de 
Olimpia 
finalele campionatelor republica
ne rezervate copiilor. întrecerile 
au scos în evidență nivelul apre
ciabil de cunoștințe tehnice al 
celor mai mici tenismani, în 
rîndul cărcp-a se află o serie de 
autentice talente, veritabile spe
ranțe ale sportului alb din țara 
noastră.

Iată campionii ; BĂIEȚI SIM
PLU — cat. 8—10 ani : R. Indo- 
leanu (Politehnica Cluj), 
ța Sălâjean (Politehnica 
cat. 
(Șc.' 
rescu
13—14 ani : Ladislau Revesz (Să
nătatea Oradea), Gabriela Dinu 
(Dinamo Buc.) ; DUBLU BĂIEȚI 
cat. 8—10 ani : R. Indoleanu, Ro
land Klug (Dinamo Brașov) ; cat.
---- ------- - -jwpwwgnm»»™»»------------ -

săptămînă,
ale bazei sportive 

Brașov au găzduit

11—12
sp. 3 

(Electrica

ani : Marian 
Buc.), Nadia

Timiș.)

Dumini
ci uj) : 

Păulică 
Beche- 

cat.

MIÎNE START 
ÎN „CUPA CIBO“

Miercuri dimineață se dă star
tul în cea de-a Xl-a ediție a „Cu
pei CIBO“, cu participarea celor 
mai buni rutieri din țară. Prima 
etapă va avea loc pe ruta Bra
șov — Rîșnov — Bran — Funda
ta și retur (90 km). Joi — etapa 
a Il-a : Brașov — Rupea — Bra
șov (118 km). Vineri — etapa a 
IlI-a : Brașov — Făgăraș — Ora
șul Victoria (117 km). Sîmbătă — 
etapa a IV-a : circuit în centrul 
Orașului Victoria. Duminică — 
etapa a V-a : Orașul Victoria — 
Făgăraș — Brașov.

!. Caroj GRUIA, coresp. județean

ani : Șc. sp; Craiova ; 13—14 ani: 
Gloria’ Buzău ; DUBLU MIXT, 
10—12 ani ; Valeria Postolache 
(C.S.M. Cluj), Zsolt Bohm (Sin
teză Oradea), 13—14 ani : Rodica 
Gagu 
Paal
BLU 
Sava 
leria
13—14 ani : Marina Ghe 
Clui), Rodica Gagu (Șc. 
zău) ; DUBLU BĂIEȚI,

Dan Frîncu

(Șc. sp. Buzău), Dionisie 
(Comerțul Tg. Mures) ; DU- 
FETE, 10—12 ani : ' Crinela 
(Metalurgistul Cugir), 
Postolache (C-S.M.

Va- 
Cluj) ; 

(C.S.M. 
sp. Bu- 

10—12 
ani : Dan Frîncu (Metalurgistul 
Cugir), Zsolt Bohm ; 13—14 ani : 
Iosif 
miori
PLU 
Savu 
lescu 
10—12 ani : 
Iosif Bohm.

EXISTA Șl PLUSURI...
încercînd a da un răspuns în 

această privință și sprijinindu-ne 
pe unele elemente obiective de a- 
naliză, desprinse din desfășurarea 
întrecerilor, va trebui să spunem 
mai întii că, pe seama intervalului 
calendaristic august 1973 — iunie 
1974, se înscriu unele realizări care 
în ansamblul lor reprezintă, indis
cutabil. un pas înainte pe calea 
redimensionării fotbalului nostru. 
Printre acestea am putea include: 
sporirea
de jucători 
rilor aduse 
sistemului 
grație unei
de selecție ; o accentuată tendință 
în cadrul multor colective divizio
nare (Universitatea Craiova. Dina
mo, Steagul roșu, F. C. Constanta, 
Steaua. Sportul studențesc, Politeh
nica Timisoara) de abandonare a 
șablonismului în procesul de in- 
struire-educatie și o mai mare pre
ocupare pentru adoptarea unor so
luții metodologice noi. eu randa
ment sporit în practica antrena
mentelor : o relativă îmbunătățire 
a capacității de efort a jucătorilor 
și o ușoară creștere a gradului de 
adaptabilitate a acestora la
dițiile unui program cu două me
ciuri oficiale sântâmînal : o 
bună folosire a perioadelor de pre
gătire centralizată. îndeosebi a 
celeia de iarnă.

de efort — suportul de fapt al 
pregătirii generale — poziția fot
balului nostru în momentul 
față, raportată Ia aceea a 
balului pe plan international, es
te net inferioară și acest lucru se 
exprimă în principal printr-un 
tempo scăzut, chiar și în fazele i 
de finalizare, prin lipsă de anga- 
jament și prin rezistență fluctu- < 
antă Ia solicitări. în privința teh
nicii de joc, situația se prezintă 
de asemenea la un nivel nesatis
făcător, carențele cele mai supă
rătoare manifestindu-se îndeosebi 
în modul defectuos de transmi
tere a mingii (în medie 50 de 
pase greșite de meci). în lipsa de i 
precizie și de oportunitate în exe- : 
cutarea preluărilor, în conducerea ■ 
balonului, în lovirea mingii cu 
capul, în deposedarea adversara- < 
lui sau în aruncarea de la mar
gine. Ca să nu mai vorbim de 
sărăcia, în general, a procedeelor 
de tehnică individuală folosite de 
jucătorii noștri. Și 
dintr-o insuficientă 
ci din cauza 
comoditate la 
încredere în 
rii cu succes 
în joc, in disputa directă cu ad
versarul. Pe plan tactic, acolo 
unde în ultimii ani se obținuseră 
unele progrese încurajatoare, 
anul competițional 1973—1974 
reapărut — în alte cazuri 
accentuat — Ia majoritatea for
mațiilor noastre divizionare A o 
serie de insuficiente în repetate 
rinduri semnalate și criticate pen
tru efectul 
calității și 
cum ar fi : 
circulație a 
nului, slaba
de atac, datorită abuzului de dri
bling sau nesprijinirii omului eu 
mingea, neaplicarea cu consecven
ță a presingului și a marcajului 
în anărare, formalismul manifes
tat în execuțiile tehnice la mo-

de 
fot-

mentele fix 
gat tot aic 
tică a mu 
sența juca

Așadar, 
nului corni 
iat, s-au 
multe elem 
.ca fotbalul 
ceastă oră

0 MEN
SE CE

con-

mai

a-

aceasta nu 
îndemînare.

atitudini deunei
antrenament și ne- 

posibilitatea utiliză- 
a acestor procedee

în 
au 

s-au

lor dăunător asupra 
eficacității jocului, 

redusa și nerationala 
jucătorilor și a balo- 
eficientă a acțiunilor

Cauze ? 
ră înddtSîă 
mare dive 
de la modi 
fășurare a 
struire-edut 
tiile care 
tea în cad 
mai fost < 
juri și de 
asupra lor. 
totuși, și 
ne repeta 
ori va fi 
nu la nes 
una dintre 
ajuns Cole 
rilor, anali 
mă fotbalu 
mulul eșal 
că jucător 
au capacit 
susținerii i 
cum preve 
ei „nu ap 
Ia capăt", 
detrimentu 
și uneori 
colective 
riei in 
mă de 
ne în 
torului 
re rezolvai 
și fără coi

ter
mc 

prir 
an

Bohm (Sinteza Oradea), Si- 
Crișan (C.S.M. Cluj) ; SIM- 
fete, 10—12 ani : Crinela

; 13—14 ani : Luminița Bă- 
(Lotru

‘ Z.

...DAR „INVENTARUL

T. SIBIOPOL,

Brezoi) ; băieți.
Bohm, 13—14 ani :

MINUSURILOR"
E MAI BOGAT !

coresp. județean

NAȚIONALI DE TENIS
11—12 ani ; Marian Păulică, Dinu 
Anghel (Șc. sp. 3 Buc.) ; cat. 
” ’■* ani : Daniel Bucătaru (T.C.

Florin Segărceanu (Dinamo
FETE cat. 8—10 ani : Da- 
Grifenstein (Constr. Hune- 

cat.

13—14
Buc.),
Buc.) 
niela 
doara), Luminița Sălăjan ;
11—12 ani : Mădălina Tudorache, 
Oana Antache (Șc.
13—14 ani : Gabriela 
lia Chiriac (Dinamo
BLU MIXT
Luminița Sălăjan, 
leanu
11—12
Sorin
13—14
(Constructorul Hunedoara), Dani
el Bucătaru (T-C. Buc.).

Carol GRUIA, coresp.

cat.

sp. 3) ; cat. 
Dinu, Came- 
Brașov). DU-

8—10 ani :
Indo- 

cat.
Radu 

(Politehnica Cluj) ; 
ani ; Nadia -Becherescu, 

Popa (Dinamo Buc.) ; cat. 
ani : Lunela Or.ășeanu

Acestea, ar fi, să zicem, elemen
tele de reușită și evident, de sa
tisfacție ale anului competițional 
1973 74. Puține la număr și nege
neralizate la scara întregului plu
ton divizionar, ele constituie un 
ciștig neconcludent, care se estom
pează și mai mult atunci cind fa
cem inventarul minusurilor, mai 
bogat parcă ca oricind în special în 
returul ultimei ediții de campionat. 
Concret, despre ce este vorba ?

Mai întii, vom menționa, ca un 
aspect general, calitatea 
lului sporit sub nivelul 
actuale ale performanței 
ximativ 85 la sută din 
total (306) al partidelor 
în toamna trecută și în 
ra acestui an. O asemenea situa
ție reprezintă, de altfel. suma 
unoi‘ lipsuri, mai vechi sau mai 
noi, care pentru a fi mai bine 
evidențiate le vom grupa pe fac
torii de bază ai antrenamentu
lui și jocului.

Astfel, sub raportul capacității

Campionatul de viteză

speclaco- 
cerințelor 
în apro- 
numărul 

disputate 
primăva-

5 T
SELECȚIONATA bucurestiului, 

INVITATĂ LA VARȘOVIA
Selecționata Capitalei a fost 

invitată să participe, la Varșo
via, la un turneu internațional, la 
care vor mai lua parte reprczen- 

. Sofia 
vor 

Ioc la 18 iulie după urmă- 
program ; București — Var- 
și Sofia — Moscova. La 20 
se vor întîlni, între ele, 
întii, formațiile învinse în

tativele orașelor Moscova, 
și Varșovia. Primele jocuri 
avea ' ’ -- • ■ • . -
torul 
șovia 
iulie 
mai 
prima zi și apoi învingătoarele.

După cum am fost informați 
de la F.R.F-, selecționata Bucu- 
reștiului va fi alcătuită pe osa
tura formației Steaua.
STEAGUL ROȘU PARTICIPĂ LA UN 

TURNEU ÎN IRAN
In cursul dimineții de 

mează să plece în Iran, 
participa la un turneu 
țional, echipa brașoveană Steagul 
roșu, revelația ’ campionatului 
scurs. Brașovenii vor lua parte 
între 12—21 iulie la o importantă

azi ur- 
unde va 
interna-

/ R I
competiție 
zată de Iei 
cialitate. I 
nieat preș 
Indrei, St< 
tea alinia 
și M. OIt< 
asentiment 
ve„ își va 
ceastă coi 
(Nitramoni 
(Flacăra 5 
TURNEUL 
MARE ÎN R

Echipa ( 
a fost în 
nia. a 
cheiate ci 
primul mc 
tă în divi 
ția W.S. 
dispus cu 
scrise de 
Keiser. Cc 
tă cu ech 
revenit to 
rul de 1— 
ser.

LOTO PRONOSPORT INF
Tot mai mare este numărul partl- 

cipanților la LOZ ÎN PLIC care — 
în ultima perioadă de timp — au 
obținut succese importante, atît la 
seriile obișnuite, cit șl la cele spe
ciale.

pe circuit

RECORD DE PARTICIPARE IN
Numărul tinerilor și vîrsțnici- 

lor care se dedică vitezei pe cir- 
' cuit se ’ află în creștere, deși acest 
gen de întreceri motocicliste nu 
beneficiază de condiții materiale 
speciale. La prima etapă a actu
alei ediții a campionatului nați
onal, desfășurată duminică la Pi
tești, s-a înregistrat un veritabil 
record de participare : aproape
150 de alergători! Cele mai popu
late probe au fost 70 cmc, 175 
cmc și 250 cmc. Marea majorita
te a viteziștilor și-au pregătit 
temeinic mașinile, la revizia teh
nică observîndu-se nesemnifica
tive neregularități, iar în timpul 
diferitelor curse defecțiunile me
canice au apărut mai rar ca în 
alte reuniuni; Se cuvine să

de labliniem evoluția sportivilor 
Locomotiva Ploiești (antrenor-I. 
Ștefan), p.Ș.fd. Reșița (V. Hirsch- 
vogel) Steagul ' . .
(O. Ștefani) și Energia
(I. Comănescu), iar — în general 
— merită felicitări toți alergăto
rii pentru pasiunea cu care mun
cesc la recondiționarea accesori
ilor vechi necesare bunei între
țineri a motocicletelor de concurs.

roșu Brașov 
Cîmpina

PRIMA ETAPĂ
în vederea primei competiții au 
fost selecționați Șt. Chițu, M. 
Banu, A. Ionescu, P. Filipescu, 
P. Lucaci, N. Arabadgi, iar pen
tru cea de a doua Tr. Moașa, C. 
Goran, D. Motișan, M. Ispas, S. 
Paraschiv și M. Iordan.

FINALA RALIULUI MOTORE
TELOR ROMANEȘTI

Ultima fază a campionatului de 
regularitate și rezistență rezervat 
motoretelor „Mobra" se va des
fășura, începînd de vineri, pe 
drumuri de toate categoriile ale
se în jurul orașului Zalău, unde 
vor avea loc plecările și sosirile 

. . . ,!n fiecare etapă.
su- cmc) .și „Cupa Honved" (500 cmc), Țț, IQANITESCU

S-AU ALCĂTUIT LOTURILE 
REPUBLICANE DE MOTOCROS

Motocrosiștii se află în fața a 
două dificile examene internați
onale, programate la 28 iulie la 
Budapesta ; ,,Cupa Dunării" (250

Și este n' 
faptul că 1 
se află în 
guri suplii 
tutelii de

Pentru li 
sistem de 
mărci de 
MOSKVrCI

Desigur 
de a part 
LOZ ÎN P 
numai 6 lf 
toturism, o 
ciștig în 1

• Tragei 
va fi lele1 
de Televizi 
18.55. Astă! 
procurarea

CIȘTI
PKONOEX1

Extragere 
riante 10% 
a 6.340 lei 
cat. 5 : 94,8 
a 40 lei.

Report c
Extragere 

1 variantă 
12,25 a 4.03 
lei : cat. D 
122,35 a 20( 
lei.

Report c
Cîștigui < 

venit part: 
comuna C



IN ȘIRUL FINALELOR CAMPIONATULUI MONDIAL

MUNCHEN, 8 (prin telefon).
A 10-a finală a campionatului 

mondial nu a adus un personaj 
nou in „clubul" așa de celebru al 
deținătoarelor titlului. Grupul lor 
rămine limitat la cinci selecțio
nate care au repurtat victoria fi
nală în anii ce s-au scurs de la 
prima ediție, din 1930 : URU
GUAY, ITALIA, R. F. GERMA
NIA, BRAZILIA și ANGLIA. Ia- 
tă-le pe cele cinci cărora n-a lip
sit mult să li se adauge dumini
că după-amiază un 
al Olandei. Finala

nume nou, cel 
a reprezentat.

așa cum apreciază toată lumea 
aici, unul dintre cele mai fru
moase momente din istoria aces
tui turneu de virf. Contribuția 
învinșilor, alături de aceea a în
vingătorilor, nu trebuie omisă. 
Sub aspectul fotbalului deplin, 
intr-adevăr, această „ciocnire" 
R. F. Germania—Olanda a repre
zentat un meci remarcabil, chiar 
Bacă el nu a avut secvențele dra
matice ale finalei de la Londra 
din 1966, sau pitorescul fotbalului 
brazilian la finala de la Ciudad de 
Mexico.

Finala-1974 n-a făcut excepție de la tradiție
o tradiție pe

dintre cele 10
de pînă acum au contra-

E vorba de faptul că e-

S-a reconfirmat 
care numai două 
finale, 
zis-o. 
chipa care marcat primul gol a
pierdut finala. Excepțiile au fost 
reprezentate de întîlnirile din 
1930, de la Montevideo, cînd Do
rado (Uruguay) a deschis scorul - 
și echipa sa și-a înscris pentru 
prima oară numele pe tabelul de 
onoare ; a doua „abatere" de la 
regulă s-a petrecut în 1970, cînd 
Pele a deschis seria celor patru 
goluri ale echipei Braziliei, reali- 
zînd primul punct din joc. cu 
Italia. Și acum, tradiția finalelor: 
în ediția 1934, Puc deschide sco
rul. dar * Cehoslovacia pierde 
Italia cu 1—2 ; în ediția din 1938, 
dr. Sarosi înscrie primul gol al 
finalei de la Paris, dar Ungaria 
e întrecută cu 4—2 : în ediția din 
1950, Friața marchează sub tune
tul de aplauze al spectatorilor 
dc pe stadionul Maracana, insă 
Brazilia nu va cîștiga acea fina
lă cu Uruguay (1—2); în ediția 
din 1951, Pușkas apare primul pc 
tabelul marcatorilor de pe stadio
nul din Berna, dar echipa Unga
riei va părăsi terenul învinsă de

la

echipa R. F. Germania ; în ediția 
din 1958, Liedholm va deschide 
seria unei 
golurilor în finala cu 
să acea strălucitoare 
sud-americană își va 
perioritatea cu 5—2 ; 
ani, Masopoust naște 
tabăra cehoslovacilor 
său gol înscris pe stadionul din 
Santiago de Chile, dar el și co
echipierii săi nu vor reuși să în
treacă o selecționată 
în care Garincha era 
in ediția din 
gureazâ suita 
tate goluri de 
bley, dar nici 
formația care deschide scorul nu 
va cunoaște .succesul. Anglia ciș- 
tigind cu 4—2. în prelungiri. în 
sfirșit, acum. Neeskens n-a lăsat 
nici un fel de speranțe lui Maier 
prin execuția impecabilă a lovi
turii de pedeapsă, la citeva zeci 
de secunde de la primul fluier 
al arbitrului Taylor, dar nici O- 
landa nu avea să guste 
victoriei, supunindu-se 
tradiții, prezentă în opt 
10 finale ale competiției

Liedholm va
veritabile sarabande a 

Brazilia. în- 
garnitură 

impune su- 
peste patru 
speranțe în 
prin primul

1966. Haller 
acelor mult 
pe stadionul 

cu această

brazilianâ, 
irezistibil ; 

inau- 
discu- 
Wem- 
ocazie

din cupa 
acestei 

din cele 
supreme.

Paznicii oamenilor de gol
„Ciocnirea" echipelor care s-au 

impus cu autoritate în turneul fi
nal ne-a prezentat două formații 
cu idei asemănătoare sub aspectul 
concepției tactice, posibilităților 
fizice (apropiate), virtuților teh
nice și ingeniozității în construi- 

fazelor, reprezentativa Olan-

cei doi tehnicieni problema mar
cării oamenilor de gol din for
mația adversă. Michels a recurs 
la o soluție logică, el a acordat 
această 
central de marcaj, 
schimb. Schon 
variantă și a

misiune fundașului său 
Rijbergen. în 

a abordat o altă 
dat rolul de a-1

s
lată-i pe doi din
tre jucătorii polo
nezi relevați in 
mod deosebit cu 
prilejul competi
ției supreme a 
fotbalului : porta
rul Tomaszewski, 
care a confirmat 
excelenta partidă 
reușită pe Wem
bley, în fața re
prezentativei An
gliei, și pe atacan
tul central Lato, 
golgeter al tur
neului final cu 
țapte goluri mar

cate.

Telefoto :
A. P. AGERPRES

dei dispunînd, poate, de un nu
măr mai mare de jucători cu a- 
devărat oompleți și dovedind un 
randament de joc mai constant, 
împrejurare care o ajutase să 
treacă cu mai mare prospețime 
de adversari decît marea sa riva
lă. Trebuie să observăm însă, cu 
toată luciditatea, că sub raportul 
realizărilor obiective, „ll“-le gaz
dă s-a arătat superior pentru că 
el a știut să speculeze fieeare 
moment favorabil de pe par
cursul celor numai 90 de minute. 
De asemenea, intre modul in ca
re a acționat defensiva vest-ger- 
mană și in felul în care s-a com
portat apărarea olandeză, a exis
tat un plus în favoarea pțimei, 
care a și fost supusă la o presiu
ne mai mare decît dispozitivul 
condus de Haan. Echipele au a- 
nunțat formațiile din vreme și 
surprizele n-au existat pentru că 
„distribuțiile" se definitivaseră 
încă 
vînd 
nici 
avut 
schimbare. Subiectul care 
cupa pe comentatori, pe 
liști era modul cum vor

se
înainte de marea finală. A- 

toți fotbaliștii la dispoziție, 
Schbn și nici Michels 
motive să efectueze

marca pe Cruyff lui Vogts. Pen
tru acesta din urmă, delicata mi
siune nu a început sub auspicii 
foarte bune, pentru că prima sa 
întîlnire 
la C. F.
un eșec 
sură la 
faulteze 
parte, Vogts și-a 
sință datoaria, pentru că jucăto
rul cel mai elogiat la acest cam
pionat mondial a dispărut prqp- 
tic din joc. Pentru Rijsbergen, 
începutul a fost mai fericit, Mul- 
ler nereușind să-i creeze nici un 
fel de supărări, dar de la jumă
tatea primei reprize, pînă la sfir- 
șit. atit blondul apărător central 
al lui Feyenoord. cit și înlocui
torul său pe post 1 
au 
ții, 
re 
la

cu celebrul atacant de 
Barcelona s-a soldat cu 

care a dus in mare mă- 
situația ca Honess să-l 
in careu. Dar mai de- 

făcut cu priso-

Cele trei

n-au 
vroo 

preo- 
specia- 
rezolva

Jansen — 
trecut prin multe și mari emo- 
aproape flecara minge pe ca- 
a primit-o „bombardierul" de 
Bayern . fiind un mare pericol 

pentru 
bloed. 
ralelă 
cestor 
cația rezultatului de 
Olimpic

poarta apărată de Jong- 
Poate că între 
foarte plastică 
perechi stă și

această pa- 
a luptei a- 

însăși expli- 
pe stadionul

din Munchen.

momente decisive
Dar victoria selecționatei vest- 

germane trebuie explicată prin 
cele trei momente care au in
fluențat decisiv rezultatul. Primul 
este însăși golul marcat de echi
pa olandeză, care a avut cele mai 
curioase repercusiuni asupra îor-

ce‘ luase atit de repede 
Nimeni nu 
putut ca o 

considere 
2. Acea

mafiei 
conducerea in finală, 
înțelege aici cum s-a 
echipă ca Olanda să 
meciul terminat în min. 
plimbare neșfîrșită a balonului în 
fața' formației*.cu moralul pe ju-

După ce a primit din miinile președintelui R. F. Germania, Walter 
Scheel, noul trofeu cu care F.l.F.A. a dotat întrecerea celor mai bune 
echipe de fotbal din lume, căpitanul echipei învingătoare, Franz 
Beckenbauer, arată spectatorilor Cupa lumii, cucerită la aceasta 

ediție de reprezentativa R. F. Germania.
Telefoto : A.P. — AGERPRES

mătate distrus a oostat. credem, 
enorm formația din „Tara lalele
lor". Gazdele s-au dispus pentru 
pressing direct așa cum avea să 
explice 
Schbn, 
mente 
directe

A doua perioadă decisivă au 
reprezentat-o cele 25 de minute 
de joc excelent realizat de echipa 
Iui Beckenbauer, cînd ea a reu
șit, prin acțiuni viguroase și sur
prinzătoare, să obțină penalty-ul 
din care a egalat și să marcheze 
și golul cu care a eîștigat. Acțiu
nea lui Holzenbein, care l-a obli
gat pe Krol la fault, a fost un 
model de virtuozitate, iar explo
zia lui Bonhof pe extrema dreap
tă, urmată de centrarea pe care 
Miiller a transformat-o în gol. au 
constituit un exemplu de 
a fiecărei slăbiciuni din 
va olandeză. „Echipa R. 
manta a plecat la cabine 
după ce noi porniserăm 
bine și 
s-a arătat

după meci antrenorul 
„pentru că in acele mel
on» angajare în dueluri 
ne-ar fi fost fatală**.

doua perioadă decisivă

sesizare 
defensi- 
F. Ger- 
cu 2—1. 
așa de 

acest avantaj psihologic 
decisiv în stabilirea

Din

CALEIDOSCOP C.M
• Hermann Neuberger, preșe

dintele Comitetului de organizare 
al turneului final a anunțat că Ia 
actuala ediție s-a realizat' cea 
mai mare rețetă din istoria com
petiției, încasările fiind estimate 
la suma de 30 de milioane 
dolari. Cea mai mare parte 
„..„..LI sumă a provenit 

cu televiziunea, ___
în direct cele 38 de 
„Cupei mondiale".
părerea unor specia- 

„Cupei mondiale" ar 
’ —4—3—3) urmă- 

Helstrbm (Sue-

de 
din 
din 

care

treilea mare moment al fi- 
a fost această întreagă re- 
seeundă, în care formația 

zgircită în o- 
1—0.

rezultatului final", declara seara, 
la T.V., antrenorul olandez Mi 
chels.

Al 
rtalei 
priză
olandeză, atit de 
fensivă cînd conducea cu 
și-a puș toate bateriile în atac, și 
a supus la mari incercări pe Ma
ior și colegii lui din apărare. 
„Cea mai grea minge a campiona
tului a fost pentru mine voleul 
lui Neeskens, pe care nici 
nu știu cum am reușit să-l 
ping cu piciorul in corner", 
clară Sepp Maier în ziarul 
bendzeitung", apărut la o oră 
pă partidă, și care își 
întreaga sa primă pagină : 
pă o fantastică luptă selecționata 
R. F. Germania, campioană mon
dială". Selecționata vest-germană 
are marele merit de a-și fi re
venit după k.o.-ul din 
zeci de secunde și mai 
pe acela de a fi 
pășească în fața 
considerat tehnic

acum 
res- 

, de- 
„A- 
du- 

titrează 
„Du-

reușit 
unui 

superior.

primele 
cu seamă 
să se de- 
adversar,

nou despre inspirația lui Schdn
în noul 

alături de 
re au mai 
rilor finale, doi jucători s-au im
pus cu autoritate, aceștia fiind 
Bonhof și Holzenbein, inspirație 
pentru care Schbn se poate feli
cita. De altfel, la recepția care a 
urmat finalei, Beckenbauer a ți
nut să aducă un omagiu antreno
rului său, dorind in mod osten
tativ să risipească orice fel de 
discuții ale unui presupus con
flict care ar fi existat între el și 
antrenorul echipei. Sigur că Be
ckenbauer merită citeva 
speciale, 
acum unui bogat

„11“ campion • mondial, 
vechi internaționali ca
cti noscut emoțiile ma-

cuvinte 
deoarece el a adăugat 

palmares o

prezență în 
finala C.M. 
marea competiție, 
care se adaugă la un 
strălucit pentru afabilul 
câștigător cu Bayern Munchen și 
al Cupei campionilor europeni și 
al campionatului R. F. Germania. 
„Este cu adevărat o seară feri
cită pentru mine, spunea el la 
microfonul din sala de recepție 
de la hotelul Hilton, dar ne aș
teaptă alte încercări, primele se 
numesc partidele in care vom a- 
vea de apărat Cupa campionilor 
europeni".

finală și una în semi- 
și succesul deplin în 

performanțe 
palmares 

Frantz,

Eftimie IONESCU

DECLARAȚII
PELE : ,.O finală excelentă, cu 

fotbal modern, in care victoria 
gazdelor a fost decisă de efortul 
lor mai lucid și, intr-adevăr, pus 
in slujba succesului. De neînțeles 
fotbalul static al olandezilor după 
deschiderea scorului cînd, tocmai 
atunci trebuiau să profite de de
gringolada echipei vest-germane și 
să atace in permanență pentru 
majorarea scorului".

MULLER : ,JVu am marcat mul
te goluri in această ediție de cam
pionat mondial deși, toată lumea 
se aștepta să ciștig titlul de gol
geter. In schimb sint extrem de 
fericit pentru acel gol înscris de 
mine in finală, care reprezintă cit 
zece la un loc".

CRUYFF : „Astăzi n-am avut o 
zi prea bună. Am căutat să liniș
tim jocul după ce am deschis sco
rul sperind că nesiguranța adver
sarului ne va permite să găsim o 
breșă pentru a mai puncta o dată. 
Tactica noastră nu s-a indeplinit. 
Deși in repriza a doua ne-am dat 
seama că nu mai avem ce„ pierde 
și ne-am avintat in ofensivă, șansa 
n-a fost de partea noastră. Păcat 
că n-am reușit să transformăm una 
din cele trei mari ocazii, Cred că

in prelungiri victoria nu ne-ar fi 
scăpat". ,

TAYLOR : Partidă în general 
greu de condus. Jucătorii au fă
cut toate eforturile pentru a-și 
stăpini nervii. Numai Cruyff a a- 
vut o ieșire nesportivă, la pauză, 
fapt pentru care i-am arătat car
tonașul galben. După aspectul jo
cului, avind in vedere puterea de 
luptă: și concepție tactică a vest- 
germanilor, victoria lor este pe de
plin meritată".

această 
contractele 
a transmis 
meciuri ale

• După
liști, echipa 
fi (în așezarea i 
toarea : Ronnie ____
dia) — Berii Vogts (R.F. Germa
nia), Luis Pereira (Brazilia), 
Franz Beckenbauer (R.F. Germa
nia), Paul Breitner (R.F. Germa
nia), Johannes Neeskens (Olan
da), Carlos Babington (Argentina), 
Wolfgang Overath (R.F. Germa
nia), Johnny Rep (Olanda), Jo
han Cruyff (Olanda), Robert Ga- 
docha (Polonia).

• A fost alcătuită și o for
mație secundă, în următoarea 
componență ; Tomaszewski (Polo
nia) — Suurbier (Olanda), Figue
roa (Chile), Gorgon (Polonia), 
Buljan (Iugoslavia) — Bremner, 
(Scoția), Rivelino (Brazilia), F. 
Marinho (Brazilia) — Lato (Polo
nia), Szarmach (Polonia), Sand
berg (Suedia).

• Din echipa de „speranțe", 
alcătuită din jucători sub 23 de 
ani. cu mari șanse de a evolua 
la viitoarea ediție a turneului fi
nal din Argentina, fac parte, 
printre alții, suedezii Edstrom 
(21 ani), Andersson (22 ani), veșt- 
germanii Honess, Bonhof (ambii 
cîte 22 ani) și scoțianul Jordan 
(22 ani).

• 1 880 000 de spectatori au 
urmărit cele 38 de meciuri ale 
competiției supreme. Cel mai 
mare număr de spectatori (83 000) 
a fost înregistrat la partida din
tre echipele
Chile.

• Arbitrii 
vituri de la 
sase au fost 
două au fost 
polonez Tomaszewski.

• Au fost sancționați cu car- ■ 
tonașe galbene 82 de jucători, iar 
cinci jucători au fost eliminați 
de pe teren.

• Titlul de golgeter a fost cu
cerit de atacantul polonez Grze
gorz Lato, care a înscris șapte 
goluri în șapte meciuri jucate. 
Recordul absolut aparține fran
cezului Just Fontaine, autorul a 
13 goluri la ediția din 1958.

Pe locurile următoare ș-au 
clasat Szarmach (Polonia) și Ne
eskens (Olanda) — cu cîte cinci 
goluri, Rep (Olanda). Miiller (R.F. 
Germania) și Edstrom (Suedia) 
— cîte patru goluri. Cîte trei au 
marcat olandezul Cruyff., polo
nezul Deyna, brazilianul Rive’ino, 
vest-germanul Breitner, argenti
nianul Houseman și iugoslavul 
Bajevici.

La actuala ediție s-au înscris 
97 de goluri.

• Cu ocazia recepției oferite în 
onoarea echipelor finaliste și ale ce
lor clasate pe locurile 3—4, ref-en- 
ție ce a avut loc la hotelul ,.Hilton" 
din Munchen, au fost înmînate me
dalii tuturor celor natru echine pre
zente în sală. R. F. Germania, O- 
landa. Polonia și Brazilia, repre
zentate de căpitanii lor Beckenba"er. 
Cruyff. Deyna și M. Marinho. Toț 
cu această ocazie a fost înmînat si 
„Trofeul fair-play", acordat de 
F.l.F.A. echipei cu cea mai spor
tivă comportare în turneul final al 
C.M. — R. F. Germania. Toate a- 
ceste trofee și medalii au fost în
mînate de Sir Stanley Rous, pre
ședintele de onoare al F.l.F.A.

• La Munchen și probabil în* 
toate orașele mari ale R. F. Ger
mania. sărbătorirea marii victorii 
a continuat toată noaptea și, la ora 
cînd telefonez (8 dim.), în dreptul 
hotelului „Drei Lowen“ continuă să 
treacă grupuri entuziaste de supor
teri ai fotbaliștilor vest-germani. cu 
steaguri și trompete .grupuri pline 
de veselie, care eîntă succesul echi
pei lor favorite. în Marienplatz. a- 
seară, mai mulți entuziaști s-au a- 
runcat sub jeturile de apă foarte 
rece ale uriașei fîntîni arteziene, a-

, mintindu-se de gesturile asemănă
toare — cu opt ani în urmă — ale 
unor focoși susținători ai echipei 

• Angliei în Trafalgar Square. Di
mineața. un spectacol pitoresc l-a 
constituit plecarea suporterilor o- 

’ landezi din gara centrală a orașu
lui Munchen, unde au fost însoțiți 
cu prietenie de numeroși „adver- i 
sari" ai lor.

R.F. Germania și

au acordat opt lo
ll m, dintre care 
transformate, iar 

apărate de portarul

GERD MULLER SE RETRAGE DIN ACTIVITATEA
INTERNAȚIONALA!

Gerd Miiller, atacantul central 
al formației R.F. Germania, a 
anunțat că la sfîrșitul acestui an 
se va retrage din echipa națio
nală. Gerd Miiller. care în luna 
noiembrie va împlini 29 de ani, 
va evolua pentra ultima oară în 
selecționata vest-germană în me
ciul pe care aceasta îl va susține 
cit formația Elveției, la 4 de
cembrie. la Berna.

din Mexic, înscriind 10

în anul 1970, Gerd Miiller a 
fost golgeterul competiției fi
nale 
goluri. La actuala ediție, Gerd.
Miiller a contribuit din plin la 
succesul echipei sale, Ejancînd 
unicul gol în jocul cu Polonia 
și punctul victoriei în finala cu 
Olanda. u o ..



4 lila EDIȚIE 4 „CONCURSULUI PRIETENIA"
CĂLĂREȚII ROMÂNI

înaintea C. E. de greco-romane

INTILNIRILE AMICALE
AZI IA TIMIȘOARA Șl JOI

LA DROKTA Tr. SEVERIN

VOR SA OBȚINĂ 
PERFORMANȚE DE VALOARE

CU ECHIPA IUGOSLAVIEI,
EXCELENTĂ VERIFICARE

BOX: ROMANIA
ANGLIA (juniori)

A JUNIORILOR ROMANI Cei mai buni boxeri juniori 
din țară își petrec acum vacan
ța în taberele de vară, organi
zate special pentru ei de către 
federația de specialitate. In pro
gramul de pregătire figurează și 
întâlniri oficiale, unele chiar in
ternaționale, cum sînt cele cu 
reprezentativa de juniori a An
gliei. care vor avea loc astăzi 
la Timișoara și joi la Drcbeta 
Turnu Severin. Din cadrul unui 
lot de aproape 40 de „copii te
ribili" au fost selecționați 22, 
componenții echipelor care îi 
vor înfrunta pe tinerii boxeri 
englezi. în formația ce va lup
ta azi la Timișoara figurează și 
doi medaliați cu bronz la cam
pionatele europene de tineret de 
la Kiev: Florian Ghiță și Carol 
Hajnal. Alături de ei. ■ băieți 
care bat la porțile consacrării, 
dorind să se impună 
antrenorilor.

Si în reprezentativa 
există un „bronz" de la 
natele europene de la
..semimusca" Charles Magri. în 
rest, sportivi eu palmarese încă 
modeste, ca și ale juniorilor ro
mâni.

Boxînd ne teren propriu, pu- 
giliștii noștri au desigur, prima 
șansă în întâlnirile cu englezii. 
Sîntem siguri. însă, că meciuri
le vor fi echilibrate iar victorii
le se vor obține după lupte dîr- 
ze și, sperăm, spectaculoase, 
spre satisfacția celor ce vor fi 
prezenți în tribune.

Z

juniorii 
această 
consti-

Peste trei zile, - 
baza hipică din 
Calea Plevnei va 
cunoaște> din nou, 
animația specifi
că de concurs, 
cei mai tineri că
lăreți din Bulga
ria, Cehoslovacia, 
Polonia și Unga
ria. își vor dispu
ta întîietatea, a- 
lături de repre
zentanții Româ
niei în cea de a 
treia ediție 
„Concursului 
e tenia".

Pentru 
români, 
competiție 
tuie singurul cri
teriu 
ficare
Campionatelor Bal
canice. ei tre
buind să confir
me progresul în
registrat 
monstrat 
trecut la 
ne și la 
adă. De 
sub îndrumarea 
antrenorului Pe
tre Andreianu> ei 
cu atenție și 
aceste ultime
— ne-a spus 
acest concurs
mul plan al preocupărilor, deoa
rece o comportare cît mai bu
nă îmi va da încredere în a a- 
horrta cu multă siguranță compe
tițiile viitoare". Nu numai Da
nia Popescu, ci și ceilalți com
ponent! ai lotului, Nicolae Stro- 
escu, Monica Ringheanu. Victor 
Rus. Cristian Grigore, Cheorghe 
Sodolescu. Radu Crișan, Gerhard 
Schneider. Sorin Ionescu și No- 
riea Petric. aflati la primele lor 
dispute internaționale, se antre
nează zilnic Dentru perfecționa
rea elementelor de tehnică. „Am 
insistat atît în ceea ce privește 
execuțiile specifice săriturii — 
ne-n declarat antrenorul P. An- 
dreianu —. cît și asupra dresa
jului, cunoscut fiind faptul că 
acesta constituie o latură esen-

de veri-
înaintea

și de- 
anul 

europe- 
Balcani- 

aceea.

Dania Popescu, șefa de promoție a călăreților 
juniori, se pregătește cu atenție pentru apropia

tul start in „Concursul Prietenia" 
Foto : Paul ROMOȘAN

se pregătesc 
conștiinciozitate în 
zile. „Pentru mine 
Dania Popescu — 
se situează în pri

țîală a unei pregătiri de calitate. 
Sperăm să recuperăm handica
pul datorat îmbolnăvirii unor 
cai și să ne prezentăm la start 
în formă maximă".

în timp ce călăreții efectuează 
ultimele antrenamente, la teren 
se lucrează intens pentru a asi
gura concurentilor și publicului 
condiții optime de întrecere si 
vizionare.
este 
tiție 
care 
ne-a

pește două săptâmîni, cei mai 
buni luptători juniori din Euro
pa se vor întâlni la Haparanda 
(Suedia) pentru a-și disputa întî- 
ietatea Ia campionatele continen
tale de greco-romane și libere, 
înaintea acestei importante com
petiții, participanții efectuează 
intense bregătiri, sustinînd tot
odată meciuri de verificare. Ast
fel, lotul de lupte greco-romane 
al tării noastre a întîlnit sîm
bătă și duminică echipa de tine
ret a Iugoslaviei, în rîndurile că
reia se aflau și sportivi ce con
curaseră la recentele campionate 
europene ale seniorilor. Desigur, 
nu pot fi trecute cu vederea re
zultatele finale, mai ales că aces
tea au depășit așteptările, echipa 
română terminînd la egalitate 
(3,5 — 3.5) primul meci și victo
rioasă (4—3) în cel de al doilea. 
Dar. dincolo de acest aspect, tre
buie să menționăm că antrenorii 
Valeriu Rularea și Simion Po
pescu — care se ocupă de pre
parativele lotului de juniori — 
au putut sâ se edifice în privința 
unora dintre elevii lor, vizați să 
participe Ia campionatele conti
nentale. în acest sens, Ia cat. 48 
kg N. Horniceanu poate să fie 
preferat lui A. Tănăse, spre care 
se îndreptau privirile 
confruntărilor cu echipa 
slaviei. Horniceanu s-a 
în partida cu iugoslavul I. Muhi 
cu 13—0 în prima repriza, în timp 
ce Tănase n-a reușit, în același 
rund, decît o singură fixare și a- 
ceea de un punct, pentru a nu 
mai aminti că primul a obținut 
victoria prin tuș, iar al doilea

doar la puncte. La alte trei 
tegorii se pare că totul s-a cla
rificat, în sensul că Șt. Rusu (cat. 
62 kg), N. Marinescu (cat. 68 
kg) și V. Prențiu (cat. 74 kg) 
și-au cîștigat locul în echipă. Mai 
mult, aceștia ne dau speranțe că 
pot obține și rezultate notabile 
la apropiatele campionate euro
pene. Pentru a fi desemnați ti
tularii la cat. 52 și 57 kg consi
derăm că mai sînt necesare me
ciuri de selecție : I. Pruteanu 
sau S. Botez (la cat. 52 kg) și A. 
Schm’dt sau D. Aiacoboaie (la 
cat. 57 kg). Mult mai dificilă va 
fi alegerea la categoriile mari 
(82, 90. 100 și +100 kg). Aceasta 
nu pentru faptul că luptătorii 
prezentați în meciurile cu sporti
vii iugoslavi au fost depășiți fie 
la puncte fie înainte de limită. 
Dar Z. Felea (cat. 82 kg). El. Cră
ciun (cat. 90 kg). C.
Pintea (cat. 100 
nimic deosebit, 
multă ușurință.

ca-

. Ignat și P. 
kg) n-au arătat 

fiind învinși cu

Costin CH1RIAC

atenției

Angliei 
carnpio- 

Kiev:

înaintea 
Iugo- 

detasat

NOU RECORD MONDIAL 
LA NATAȚIE

leri, la Rostock în cadrul campio
natelor de natatie ale R.D. Germane 
ttnăra (15 ani) Ulrike Richte a sta
bilit un nou record mondial în pro
ba de 100 m spate cu timpul de 
1:04.43 (v.r. — Wendy Cook — Cana
da — 1:04.78).

CONCURSUL DE SĂRITURI 
DE LA LITVINOV

IUGOSLAVIA - BRAZILIA 84 - 60

D. Nedelea, secre- 
Federatiei de spe- 
de aceea dorim să 
înălțime din toate

„Concursul Prietenia 
cea mai imnortantă compe- 
interr.ațională de călărie pe 
o organizăm în acest an — 
precizat

tar general al 
cialitate — si 
ne situăm Ia 
punctele de vedere".

Peste trei zile, baza hipică din 
Calea Plevnei va cunoaște, din 
nou. animația soecifieă de con
curs. Pînă -1—r»cî. ro Ofșgă-
tiri.

Emanuel FANTĂNEANU

Proba masculină de sărituri din 
turn, * din cadrul campionatelor in
ternaționale ale Cehoslovaciei, care 
se desfășoară la Litvinov, a fost 
cîștisată de italianul Klaus Dibiassi. 
cu 532.68 o. Pe locul secund s-a 
sat americanul Phil Boggs 496 
Concurentul român Ion Canin 
situat p„ locul șapte cu 41S.14 
Klaus Dibiassi a terminat învingător 
și în proba de sărituri de la tram
bulină, . în care a totalizat 592.22 p. 
în concursul feminin, victoriile au 
revenit Milenel Ducikova (Cehoslova
cia) la sărituri din turn și sportivei 
canadiene Terry York la trambuli
nă.

REGATA SNAGOV-O ETAPA IN DRUMUL
SPRE MONDIALELE DE CAIAC-CANOE

(Urmare din pag. I) și a doua, cu

nere. (Remarcăm, în mod special; 
cîțiva canoiști ajunși deja la o 
bună valoare T cuplul Aleksandr 
Vinogradov — Viktor Barieev, în
vingător detașat la C 2—.500 și 
1 000 m, Aleksandr Belii, care s-a 
tinut scai de Patzaichin la canoe 
fond. Stefan Petrenko).

Mărturisim că în urma finale^ 
lor de sîmbătă, în probele de 

■ 1 000 m. eram îngrijorați în pri
vința bilanțului final, sportivii 
din R. D. Germană cîștigînd toate 
probele olimpice de caiac, 5 la 
număr. Asa cum spuneam și în 
cronică, ziua de duminică a fost 
mai darnică fată de sportivii noș
tri. care au realizat 9 victorii, dar 
cinci din ele în probele de fond 
unde au avut de întîmpinat nu- 

rezistența — valoroasă, e 
în unele curse — a spor- 
sovietici.

■ oare de natură să ne îngri- 
această situație ? (Anul 
în condițiile unei concu-

mai i 
drept, 
tivilor

Este 
joreze 
trecut 
rențe generale mai puternice re
prezentanții noștri cîștigaseră 14 
probe din 18). Tehnicienii noștri 
care se ocună de pregătirea lotu
rilor republicane ne-au asigurat 
că nu. De ce ? Sezonul 1974 este 
un sezon deosebit lung, în care 
campionatele mondiale — în mod 
firesc obiectivul central, căruia i 
se subordonează întreaga pregăti
re — sînt programate tocmai în 
luna octombrie. Existau două al
ternative : una care ar fi prevăzut 
două vîrfuri de formă, unul la 
miilocul sezonului, adică acum, și

altul în octombrie,
un singur vîrf de formă. în preaj
ma campionatelor mondiale. Sore 
deosebire de antrenorii din 
R.D.G.. care au ootat pentru pri
ma soluție, tehnicienii noștri au 
ales-o pe a doua, mai sigură — 
ne-au spus, si verificată cu alte 
prilejuri. — întrucît sportivii ro
mâni nu ar rezista la două cicluri 
de pregătire. Să acceptăm expli
cația și să dăm credit antrenori
lor.
. Ce se poate spune chiar în a- 

ceste condiții despre evoluția re
prezentanților noștri ? Ținînd 
seama de explicația de mai sus 
se poate afirma că pentru muiți 
dintre ei confruntarea din cadrul 
regatei a însemnat ma> mult o 
problemă de valoare intrinsecă si 
de ambiție. Și din acest punct de 
vedere trebuie să începem remar- 
cările cu acest mare campion care 
este Ivan Patzaichin, inepuizabil 
și ambițios. „Canoea amiral" este 
într-adevăr un exemplu pentru 
întreaga flotilă 1

O mare revelație : , caiacistul 
Vasile Diba, învingător la 500 m.

La numai 20 de ani el calcă ho- 
tărît pe urmele antrenorului său, 
Aurel Vernescu. Si tot la revelații 
să-i trecem si ne Larion Serghei 
și Policarp Malihin. în mare pro
gres, clasați pe locul doi la K 2— 
500 m și trei la K 2—1 000 m, de 
fiecare dată foarte aproape de cîș- 
tigători.

în probele feminine de caiac 
apreciem că reprezentantele noas
tre nu puteau face mai mult în 
fața valoroaselor sportive din 
R. D. Germană. Am fi așteptat 
mai mult de la camnioaii mondi
ali Gh. Danilov — Gh. Simionov 
(C 2) și vicecamDionii lumii I. 
Dragulschi — E. Pavel (K 2) dar... 
pînă la mondiale mai este timp. 
De aceea să Ie dăm și lor, în con
tinuare, credit.

★

în cursul zilei de ieri, un grup 
de 15 caiaciști și canoiști români 
au plecat la Duisburg pentru a 
participa la regata jubiliară or
ganizată cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la crearea Federației 
Internaționale de Canoe.

ii .iii'

Miine la Ankara

ÎN C.M. DE BASCHET

START IN BALCANIADA DE TENIS
Mîine, la Ankara, începe Bal

caniada de tenis, la care iau 
parte tenismani și tenismane din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia și Turcia. în vederea par
ticipării la competiție, ieri au 
părăsit țara, îndreptîndu-se spre

1 
r

Ankara, jucătoarele românce lu- 
dith Dibar-Gohn, Valeria Balaj și 
Elena Trifu. însoțite de antreno
rul Marin Bădin, și jucătorii Du
mitru Hărădău, Viorel Marcu și 
Sever Mureșan, însoțiți de antre
norul Gheorghe Cobzuc.

«zaks -

Luptă sub panou in meciul Iugoslavia 
la San Juan

La San Juan (Porto Rieo) s-au 
disputat primele meciuri din ca
drul turneului 
tului mondial

Selecționata 
tea rea titlului. 
Braziliei pe

final al campiona- 
de baschet (m). 
Iugoslaviei, dețină- 
a intilnit formația 

care a învins-o cu 
scorul de 84—60 (35—31). Un meci 

’ spectaculos a fost cel dintre echi
pele U.R.S.S. și Spaniei, în care 
victoria a revenit baschetbaliștilor 
sovietici cu scorul de 100—71
(45—37). Serghei Belov (18 p) și 
Santillana (21 p) au fost coșgete- 
rii celor două formații. O victorie

I

— Brazilia (84—60) desfășurat 
Telefoto : AP — AGERPRES

obținut și reprezentativa 
care a dispus cu 94—76 
de echipa 

partidei a
Porto Rieo. 

fost decisă în 
precizia în a- 

iui Gerard (20

netă a 
S.U.A., 
(52—22) 
Soarta 
prima repriză, cînd
runcările la coș a 
p) si Lukas (13 p) a adus for
mației americane un avantaj de 
30 de puncte la pauză.

în clasament conduc echipele 
S.U.A. și U.RJS.S. cu cite 4 p 
(din două jocuri — în turneul fi
nal contează și rezultatele din 
serii), urmate de Iugoslavia 2 p 
Iun joc disputat).

PREGĂTIRI PENTRU „
17 It 1 I

CUPA DftVIS"
(Urmare din pag. I)

după-amiază, iar formației inițial 
anunțate i-a fost adăugat un nu
me nou, acela al redutabilului 
Pierre Barthes. -Este foarte pro
babil că el va fi folosit la dublu, 
alături de Fr. Jauffret. Acesta din 
urmă ar putea juca în meciurile

de simplu, împreună cu Domin
quez, Goven sau Proisy. Oricum, 
lista definitivă a „celor 4“ tre
buie anunțată — conform regu
lamentului — cu zece zile înainte 
de meci.

Reamintim că întîlnirea Româ
nia — Franța este programată 
pentru zilele de 19, 20 și 21 iu
lie, pe terenul central Progresul.

Redacția și administrația : București, str, V, Conta nr. 16 ; tel, centrală 11.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 ; interurban 72 și 286 ; telex ; 11180 sport r» Tiparul L P. „Informația* Bucuroșii. 10.363


