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IOSIP BROZ TITO
IN CADRUL PREGĂTIRILOR PENTRU „CUPA DAVIS"

Miercuri a continuat in stațiunea 
Neptun dialogul fructuos la nivel 
înalt între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul losip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări au avut 
convorbiri cu privire la dezvotta-

Ceaușeseu, secretar general al par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialiste Ro
mânia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dineu au partieipat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Măneseu, 
Lina Ciobanu. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Nieulescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Va- 
sile Vîlcu, Cornel Burtică, Miron 
Constanimescu, Mihai Dalea, Mi-

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI Șl MANEI 
ÎNCEP MÎINE SERIA ÎNTÎENIRILOR AMICALE
• A fost formată echipa țării noastre pentru meciul cu Franța

rea relațiilor de prietenie și cola
borare româno-iugoslave, pe mul
tiple planuri, și un schimb de ve
deri în probleme de interes comun 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, precum și ale situației actua
le a vieții politice internaționale.

Dialogul la nivel înalt româno- 
iugoslav a continuat apoi în ca
drul unui dejun.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Iosin Broz Tito. to
varășele Elena Ceaușescu și lo
vanka Broz.

Au participat tovarășii Manea 
Măneseu și Gemal Bîedici, cu șo
tiile.

Convorbirea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, sub semnul voinței co
mune de a promova conlucrarea 
fructuoasă dintre cele două țări, 
partide și popoare.

★
In seara zilei de 10 iulie, tova

rășul losip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia. președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, si 
tovarășa lovanka Broz, au oferit, 
în stațiunea Neptun, un dineu ofi
cial in onoarea tovarășului Nicolae

hai Gere, Ion Ieniță, Vasile Pati- 
lincț, Ștefan Andrei, Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Slat, Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru. al guvernului, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai guvernului și alte per
soane oficiale. Membrii conducerii 
de partid și de siat au venit îm
preună cu soțiile.

Au luat parte tovarășii Gemal 
Biediei, Miloș Miniei. împreună cu 
soțiile, Aleksandar Girlicikov. Ilu- 
șan Skrebici, Milorad Birovliev și 
celelalte persoane oficiale iugo
slave care îl însoțesc pe președin
tele R. S. F. Iugoslavia in vizita 
de prietenie pe eare • face în tara 
noastră.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de ealdă priete
nie. tovarășii losip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

*
Tovarășa Elena Ceaușescu și to

varășa lovanka Broz au făcut, 
miercuri dimineața, o vizită in 
municipiul Constanta, fiind tn- 
timpinate cu multă căldură de lo
cuitorii acestui municipiu.

Pregătirile pentru întîlnirea in
ternațională de tenis România — 
Franța (București, 19—21 iulie), 
contind pentru semifinalele zonei 
europene a „Cupei Davis“, sini in 
plină desfășurare. Marți a fost co
municată secretariatului competiți
ei, la sediul F.LL.T. de la Londra, 
precum și federației franceze de 
specialitate, componența echipei țâ
rii noastre. Iat-o : Ilie Năstase, Ion 
Tiriac, Toma Oriei, Dumitru Hără- 
dău. Căpitanul nejucător este Cris- 
tea Caralulis. Totodată, a fost fixat 
arbitrul principal al meciului, in 
persoana belgianului H. De Coninck.

între timp, au continuat antrena
mentele comune aie jucătorilor ro
mâni și cei maghiari, pe terenurile 
de Ia Progresul. Ieri după-amiazâ, 
de pildă, jucau Sotiriu cu Machan, 
Sântei cu Taroczy, Ovici cu Szoke; 
Kerekes cu Benyik și R. Bădin cu 
Bar any. N-au fost consemnate re
zultatele, fiind vorba de simple par- 
tide-școală. Dar, incepind de mime, 
echipierii noștri și prețioșii lor spa- 
ring-parter.eri încep anunțatele în
tâlniri amicale, pe distanța a trei 
zile, după sistemul „Cupei Davi^“.

După toate probabilitățile, se va 
juca in două meciuri paralele, în

prima noastră formație evoluînd 
Năstase și Ovici, iar la oaspeți Ba
rany și Taroczy. Azi. Hie Nâsiase 
urmează să se întoarcă de Ia Sinaia.

Detaliile tehnice ale întilnirii vor

fi stabilite tot azi, în ședința teh
nică, programată la arena Progresul, 
la ora 13.30. Biletele au fost pusa 
in vinzare la casele arenei, din 
str. Dr. Staicovici.

ÎNAINTEA noilor starturi

RAID-ANCHETĂ 

DE SEZON CINCI ZILE DE VACANTĂ
Minute de odihnă, pentru marele 

campion...

ILIE NĂSTASE
SE DESTĂINUIESTEV

Sosit luni la București. Ilie 
Năstase, împreună cu soția, Domi
nique, au plecat imediat spre Si
naia, pentru relaxare, după o ju
mătate de an de turnee dificile pes
te Ocean și în Europa. Nici n-a pu
tut fi interceptat, atît de rapidă a 
fost trecerea prin București, la 
o odihnă atît de necesară înain
tea jocului de „Cupa Davis“ cu e- 
ehipa Franței.

I-am respectat lui Năstase, 
timp de două zile, această nevoie

Radu VOIA

LA „CIAEȘARII" Șl „VOINICELUL'
(Continuare in pag. a 4-a)

9 Terenuri pline și altele
In acest trimestru al vacanței, 

cele mai multe ore de „curs** se 
țin pe terenurile de joacă și de 
sport. Printre „laboratoarele sănă
tății" pe care Capitala le pune Ia 
dispoziția cetățenilor sâi, bazele 
sportive și de agrement „Voinice
lul" și „Cireșarii", dedicate în spe
cial celor mici, ar trebui să con
stituie puncte deosebite de atrac
ție pentru copiii din sectoarele 4 și 
8. în ce măsură ele răspund aces
tui deziderat, am încercat să a- 
ftăm urmărind cîteva zile activi
tatea ce se desfășoară aici,

DE VlfOI PÎNĂ LUNI...
Vineri, 5 iulie. Ora 18. La „Ci

reșarii*, oră de vîrf. Pe terenul de 
handbal, la arena de popice» in

în așteptarea copiilor
sectorul de șah și tenis de masă, 
în locul destinat preșcolarilor — 
aglomerație. Sub supravegherea 
profesorilor de specialitate, se des
fășoară o intensă activitate. „în 
fiecare zi, foarte multi elevi vin 
aici pentru a-și petrece în mod 
util vacanta — ne-a declarat prof. 
Laura Cafrița, de ia Școala gene
rală 173, care răspunde timp de 
două săptămini de intregul pro
gram —, acțiunile initiate stîrnind 
interesul copiilor, răspunzind do
rinței lor firești de mișcare in aer 
liber".

Sîmbătă. Ora 9,39. O zi însorită 
și cu căldură do... cuptor, numai 
bună de ștrand. Dar și ..Cireșarii" 
are atuurile sale. Conform planifi
cării, la terenul de handbal au în
ceput meciurile pentru „Cupa Ci

reșarii". Discutăm cu prof. Ion 
Pândele, de la Casa pionierilor a 
sectorului 8, care ne-a informat că 
zilnic vin aici peste 40 de elevi și 
eleve, cei mai mulți de la școlile 
generale 175, 173 și 171, doritori să 
practice acest sport

Duminică. Ora 19. Ion Niculescn. 
locuitor al cartierului (str. Av. Po- 
pișteanu 1), părinte a doi copii : 
„In timp ce băiatul cel mare se 
află pe unul din terenuri, iar cel 
mie iși face baia de soare pe alei
le parenlui, supravegheat de soție, 
și eu am posibilitatea să joc tenis

Raid-anchetă realizat de
Paul SLAVESCU 

și Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare în pag. 2—3)

La „Cireșarii", handbalul are mulți simpatizanți, care iși dispută intiietatea in antrenante partide.
Foto : Dragoș NEAGU

ILIE FLOROIU —
„EXPLOZIE" IN FONDUL ROMÂNESC!

• In 42 de zile —

4 recorduri și un remarcabil 

progres de 32,4 secunde

la 10 030 m • Victorii cu

puternic ecou asupra 

celebrilor Lismont și Roe!ants

în urmă eu trei ani. Die Flo- 
roiu era practic un necunoscut 
chiar și printre atletii noștri. Cel 
mai bun rezultat al său din 1971 
(15:31,6) era abia al 40-lea în sta
tistica națională a cursei de 5000 
m. Dar, chiar în sezonul următor, 
Ilie începe să se vadă Intre aler
gătorii români, fiind creditat cu 
14:41,8 pe 5000 m și cu 30:43,4 pe 
19 900. Performanțele iși sporesc 
valoarea în 1973 : 14:99.3 și 29:15.8. 
Erie anul in care atletul constăn- 
tean. concur, nd sub culorile clubu
lui Steaua, ciștigă primul său titlu 
de campion republican (10 000 zn — 
30:02.0). invingîndu-1 pe favoritul 
Nicolae Mustață ; este anul in ca
re Floroiu îmbracă pentru prima 
cară tricoul reprezentativei țârii, 
la Cupa Europei și la Jocurile 
Balcanice.

Anul 1974 a fost, însă, cel al 
lansării sale pe orbita marilor per
formante. la primăvară, la Bucu
rești. cu nrilejul concursului repu
blican. Floroiu participă la cele 
două curse de fond clasice, pe ca
re Ie ciștigă. Satisfacției victoriilor 
îi adaugă, de fiecare dată, și bucu
ria unui nou record național. în 
frunte, de la primul metru al 
cursei de 10 000 m, el termină în
trecerea cu im avans cooios. rea- 
lizînd 28:42.6. un timn mai bun 
decit recordul lui Mustață (29:00,8),

A doua zi, la 5000 m, el obține 
13:46,6, cu care-1 „detronează" pe 
Petre Lupan de la șefia internă a 
cursei (13:48,8 — 1973).

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3}



„VOR MAI CĂDEA RECORDURI 
CHIAR ÎN ACEASTĂ VARĂ..."

PRODUCȚIE SĂRACĂ ÎN DIVIZIA MASCULINĂ
A JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR1

‘VOLEI 19
L-am găsit pe Ilie Floroiu acasa, 

Ia Constanța.
— De ce la Constanța 2
— Mă antrenez pe nisip. Ca Elliott, 

Halberg. Clarke. Și ej 
■lingă casă. Șî mai e 
acestea dau examen de 
Facultatea de educație 
Constanța

— Te-am ruga să ne 
rele salt pe care l-ai făcut în 
sezon.

— Am muncit foarte mult, 
place să alerg, să trag de mine, am 
învățat să „sufăr". Dacă nu știi sau 
nu poți să suferi, să nu aștepți re
zultate bune în alergările de fond.

— Sincer vorbind, sperai în aceste 
rezultate — 13:38 la 5 000 și 28:28 Ia 
10 000 m 7

— Poate, la începutul anului, nu. 
Mă gîndeam la un 28:50 (pun întil 
distanța mai lungă pentru că îmi 
place mai mult) și 13:45—13:50. 
Mi-am depășit obiectivele la primul 
concurs al anului, la concursul de 
primăvară. Mi-am dat seama atunci 
că pot mai mult, mi-am fixat. îm
preună cu antrenorul Ton Veliciu, 
alte obiective. Nu le mai amintesc, 
la Bruxelles le-am depășit și 
acestea.

— Cum
— Cum 

am stat 
Roelants 
de colo. __ ----  _
sfîrșit, cînd am simțit că ei nu mal 
pot, am plecat singur. A doua zi, 
la 5 000 m. la fel, m-am desprins cu 
trei ture înaintea finișului.

aveau plaja 
ceva. Zilele 
admitere la 
fizică din
explici nia- 

acest
îmi

pe

a fost Ia Bruxelles ?
să fie. bine ! La 10 000 m 
„la cutie" multă vreme, 
și Lismont nu sînt de ici 
Cu șapte ture înainte de

> „ZIUA METALURGISTULUI" 
o prilejuit la Roman animale 
întreceri de minifotbal, handbal, 
tenis și popice. Loc de desfă
șurare : Ștrandul Tineretului.
Participant : peste 2 000 de me- 
talurgiști. Alături de sport, și 
un program cultural : dansuri ș» 
muzică populară, coruri • „SAR 
BATOAREA TEIULUI" și-a găsit 
în pădurea Buciumeni, de lingă 
Galați, un cadru pitoresc și a 
decvat pentru cîteva mii de per
soane, întrecerile sportive fiind 
animate de cluburi și asociații 
din Galați și Tecuci • STADIO
NUL DUNĂREA GIURGIU a gaz 
duit o duminică culturaî-spor- 
♦ivâ, organizată de C.M.E.F.S 
și casa de cultură din locali
tate, unde peste 3 000 de spec
tatori au asistat la competiții
de box, judo, gimnastică, fotbal, 
cu sportivi de la asociațiile
Dunărea, Textila, Olimpia,
Voința > TRIBUNELE MOBILE de 
la cele 5 noi terenuri de tenis 
ale asociației sportive brașovene 
I.C.I.M. vor găzdui, desigur, sule 
de spectatori la competiții, 
preajma zilei de 23 
mai fi inaugurată aci 
ria cu două piste • 
ARCUL are tradiții la 
unde, recent, ou fost 
campionii județeni, latâ-i pe cei 
mai buni dintre cei 52 de con 
curenți : arcuri speciale •. indivi
dual seniori : I. Mathe (Sănăta
tea) 1982 p; echipe : Voința Tg 
Mureș 4533 p: individual sen: 
oare : Tereza Preda (Sănătatea) 
1871 p; echipe : Sănătatea 4551 
p; arcuri standard : individual
seniori : Z. Biro (P.T.T.R.) 932 p; 
echipe : P.T.T.R. 2609 p: seni
oare Individual : Aurora Crin 
(Sănătatea) 573 p; echipe : Să
nătatea 1279 p • CĂLĂRIE LA 
IAȘI, unde reprezentanții clubu 
lui C.S.M. au concurat alături 
de Invitații lor, sportivi de la 
Slavia Preșov (Cehoslovacia). 
Ciștigâtoare ; Giocondo Pinzaru. 
in ambele probe disputate • 
„CUPA HERMES" la tenis de 
masă o reunit, în organizarea 
asociației sportive arădene 
mes, 11 echipe. 
Victoria • CEI 
LEȚI (copii, cat. 
parte la Bacău 
a campionatelor 
care au participat reprezentanți» 
județelor Bacău, Constanța, Bu
zău, Galați, Neamț, Botoșani, 
Vrancea, la$i, Suceava, Ialomița, 
Vaslui, Brăila, Tulcea. Campioni 
la tetratlon : E. Dima (C.A. Ro
man) - b. I, F. Răduț (Șc. sp. 
1 Galați). — b. II, Carmen Co- 
roian (Șc. sp. Bacău) 
Simona Mulicâ (Șc. sp. 1
- f. II, iar la triatlon : 
mitrescu (Șc. sp. Buzău) 
și Mirela Rusu (Șc. sp.
- t. II.

în 
August va 
și popică 
TIRUL CU 
Tg. Mureș, 
desemnați

A ciștigot
MAI MICI 

I ți II) ou 
la faza de

republicane,

Her 
A.S 
AT 

lua» 
zonă 

la

- f. I.
Galați) 
D. Du-
- b. II 
Tecuci)

Corespondenți : R. Groapă, T. 
Siriopot, Tr. Borbâlatâ, C. Gruia, 
I. Pâuș, D. Diaconescu, A. Woh- 
happ, I. lancu.

„Cupa CIBO" 
la ciclism

BRAȘOV.
Prima etapă 
dotată cu „Cupa CIB0‘ 
nit la start 72 de concurenți din 
12 cluburi și asociații sportive. 
Etapa inaugurală, desfășurată 
pe ruta Brașov-Bran-Fundata Și 
retur, a măsurat 83 km și s-a

la
29

— Ce senzații ai avut la capătul 
celor două curse foarte tari 2

— Nu mă laud, credeam că 
10 000 am scos un timp de peste 
de minute.

— înseamnă că ești capabil să re
ziști unor trene mult mai puternice...

— Așa cred. Am nevoie de curse 
cu adversari și mai valoroși.

— Ce planuri ai pentru acest
sezon 2

— Mai întîi, aș vrea să cîștlg am
bele titluri la „naționale". La 10 000 
va fi mai ușor, la 5 000 m Petricâ 
Lupan e redutabil. Apoi, pregătire 
pentru Balcaniadă șl... Roma.

— Și rezultate ?
— Vor mai cădea recorduri 

fond, chiar în această vară...

ILIE
(Urmare din pag. 1)

Ia

După încheierea activității com- 
petiționale a juniorilor, multi din
tre specialiștii care au urmărit fa
za finală a campionatului mascu
lin s-au declarat nemulțumiți atît 
de calitatea jocurilor desfășurate la 
Constanta, cit — mai ales — de 
lipsa, cvasigenerală, a elementelor 
de valoare sau de perspectivă. Se
zonul 1973—1974 pare a fi fost, la 
băieți, mai puțin rodnic ca de obi
cei. Și aceasta ca urmare a faptu
lui că cei cîțiva antrenori — re- 
cunoscuți pentru hărnicia lor în 
depistarea și instruirea juniorilor 
— au dus la capăt încă de anul

FLOROIU

Trec citeva săptămîni de la a- 
cest eveniment și iată-1 pe Ilie 
Floroiu, la Bruxelles, alături de 
cîțiva dintre redutabilii fondisti ai 
Belgiei, Franței și Olandei. La 
10 000 m, în cursă cu celebrii Lis- 
mont și Roelants, cu șapte ture 
înainte de sfîrșit se „rupe" 
compania lor și trece singur în 
frunte, cîștigînd confortabil. Timpul 
realizat (28:28.4) înseamnă un nou 
record și clasarea sa printre primii 
20 de specialiști europeni ai pro
bei. Ziua următoare, pe o ploaie 
torențială. Floroiu își reeditează 
isprava, corectind recordul tării pe

din

5000 m (13:38,6) și întrecîndu-i net 
pe belgianul Shotes și francezul 
Liarde. Specialiștii prezenți pe sta
dionul Heysel din capitala Belgiei 
sînt unanimi în a recunoaște că 
„micuțul român deține o clasă 
certă de alergător și că are încă 
serioase resurse pentru a-și îmbu
nătăți performantele !“.

Ilie Floroiu este unul dintre cei 
mai ușori alergători din lume. El 
cîntărește mai puțin de 52 kg și 
măsoară doar 167 cm ! Are 22 de 
ani (s-a născut la 29 noiembrie 
1952. la Izvoarele-Tulcea). Este 
contabil-merceolog. Face parte din 
clubul Farul și este pregătit de 
antrenorul Ion Veliciu, cel care l-a 
și descoperit

trecut cîte o generație de tineri 
voleibaliști, aflîndu-se acum la în
ceputul unei noi producții, în timp 
ce ceilalți (majoritatea) manifestă 
în continuare o preocupare scăzu
tă pentru o selecție riguroasă și 
pentru o pregătire temeinică la 
echipele lor.

Jucătorii formațiilor fruntașe ale 
diviziei masculine de juniori și 
școlari prezintă numeroase defi
ciențe de ordin atletic și tehnic 
(la procedeele de bază, asupra că
rora trebuie să se insiste .în prin
cipal la această vîrstă), ceea ce 
denotă carențe profunde în pro
cesul de instruire.

Antrenorul federal cu probleme
le juniorilor, Nicolae Tărchilă, ne 
spunea că „la turneul final nu 
s-au „văzut" decît citeva indivi
dualități, însă și acelea remarcate 
încă din sezoanele anterioare (So-

rin Zolia, Emilian Vrincut, Rudolf 
Kunkuti, Mihai Popescu). între ju
cătorii de perspectivă, ar putea fi 
numiți doar Gh. Iancău (Șc. sp. 2 
Buc.), Dan Radu și Șerban Mihăr- 
tescu (Șc. sp. 1 Buc.), Adrian Ur
zică (Șc. sp. Timișoara) și Florin 
Sîrbu (Șc. sp. Buzău). Prea puțin 
pentru necesitățile viitoare ale vo
leiului masculin". Interlocutorul 
nostru sesiza selecția necorespun
zătoare, deficiențele în pregătirea 
fizică (datorate și absentei antre
namentelor în aer liber) și în în
sușirea unor procedee tehnice de 
bază (serviciul și preluarea), pre
cum și lipsa de preocupare a pro- 
fesorilor-antrenori pentru formarea 
de ridicători.

Este vorba de deficiente serioa
se, care ar merita mai 
tie din partea tuturor 
în atribuții asigurarea 
voleibalistice.

multă aten- 
celor ce au 
perspectivei

ECHIPELE PROMOVATE ÎN DIVIZIA B

CAMPIONATELE ATLEȚILOR JUNIORI III
Peste 700 de atleți și atlete, dir. 33 

de județe și din Capitală, au parti
cipat la finalele campionatelor re
publicane ale juniorilor ni, la Rm. 
Vîlcea. Citeva dintre rezultatele în
registrate cu acest prilej : bAIETI ; 
80 m : St. Hari (Șc. sp. Oradea) 
9.3 : 2 000 m: Ad. Miklos (Lie. 3 B. 
Mare> 5:54,6; 90 mg : M. Bogdan 
(SSA Buc.) 12,5; 200 mg : N. Olteanu 
(Sc. sp. 1 C-ța) 26.8; 1000 m obsLî 
Cr. Panait (LCEA C-lung) 
lungime : S. Rizea („Ur “ 
înălțime* __  ,Z_.
Sibiu) 1.78 m; prăjină : I 
zescu (CSM Iași) 3.60 m; 
C. Marin (Progresul Buc.) 
disc : M. Bîră (Șc. sp.
56.14 m; ciocan : c. Fucegi (Viitch- 
rul Buc.) 51.15 m: suliță : A. Bălău 
(LCEA C-lung) 55.00 m; 3 km marș:

M. 
m:

sp.

2:57.4: 
Cluj) 6,22; 

Z. Catona (Sc. Sp. Șoimii 
Grumă- 

greutate: 
14,22 m; 
Craiova)

D. Firică (Corvinul Huned.) 14:37,0; 
FETE : 80 m : Nicoleta Mutu (Șc. 
sp. Olimpia Craiova) 10,2, Otilia So- 
mănescu (Steaua; 10,2; 600 m : N. 
Mutu 1:36,8; 2 000 m : Elena Enache 
(Șc. sp. 1 Galați) 2:59,9; 80 mg : 
Tamara Deliu (Șc. sp. Olimpia Cra
iova) 12,0; 200 mg : T. Deliu 29,2; 
lungime : Cornelia Moise (CS Brăila» 
5,15 m; greutate : Viorica Bacnu 
(LCEA C-lung) 11,78 m; disc : Flo
rența Ruja (Constr. Buc.) 34,36 m. 

întrecerile au fost foarte animate 
șl de un nivel tehnic mulțumitor. 
Remarcînd valoarea cifrelor înscrise 
de primii clasați, trebuie 
năm. Insă, că rezultatele, 
blul lor, n-au fost cele 
pentru această categorie 
lor. ,< ...

în urma desfășurării fazelor de 
zonă ale campionatelor de califi
care au promovat în divizia se
cundă următoarele echipe, campi
oane județene : I.C.I.M. Brașov 
PECO Ploiești, SARO Tîrgoviște, 
Grivița Roșie București (mascu
lin), Voința București, Mon
diala S. Mare și A.S.E. București 
(feminin). în ceea ce privește a 
patra echipă feminină, se așteaptă 
verdictul comisiei de competiții a 
F. R. Volei, care analizează con
testațiile depuse de echipele Tex
tila Galați (locul II) și Sănătatea 
Botoșani (cîștigătoarea zonei). Du
pă cît se pare, ambele contestații 
sînt... îndreptățite, ^astfel că, după 
investigațiile de rigoare aflate în

curs, s-ar putea ca dreptul de par
ticipare în „B“ să-l obțină echi
pa de pe locul III, Sănătatea Plo
iești.

AUREL DRĂGAN
ANTRENOR LA STEAUA

Echipa masculină Steaua București 
are un nou antrenor : Aurel Drăgan, 
care 11 înlocuiește pe Tănase Tănase. 
Noul conducător al formației din Ca
lea Plevnei se desparte, astfel, pentru 
prima oară de . clubul Rapid, care l-a 
consacrat ca sportiv și apoi ca antre
nor.

a

să mențio- 
în ansam- 

așteptate 
a junlorl-

LA ..CIREȘARII Șl „VOINICELUL"
(Urmare din pag. I)

cu alți... părinți. Deci, „Cireșarii" 
sînt o gazdă primitoare pentru 
toți".

Luni. Ora 17.30. Deși toată di
mineața a plouat, la mesele de 
șah și tenis, profitind de încetarea 
ploii, partidele erau în toi. Prof. 
Emilia Rigard, de serviciu în acea 
zi. ne-a informat că la ora deschi
derii (ora 16) așteptau (coinciden
tă !)... 16 copii.

ZI DE EXCEPȚIE?
Marți. Ora 9,30. Baza sportivă 

„Voinicelul" — cea care a consti
tuit etalonul acțiunii de amenajare 
a complexelor sportive < 
copiilor și pionierilor din 
rele Capitalei — tînjește 
după animația vacantei, 
chetele și bine dotatele 
de tenis, volei, handbal, fotbal. în 

joacă, cei prezenți pot 
pe degete. Să fie prea

destinate 
i sectoa- 

acum 
Pe <x>_ 
terenuri

spatiile de
fi numărați 
devreme ?

Ora 11.
oloaie s-au risipit și ei, dar 
20 de doritori de sport aflati 
..Voinicelul" sint departe de a crea 
ambianța unei animate zi de va
canță. într-un spațiu ce poate găz
dui concomitent sute de copii...

Să fie această zi o excepție în

Norii amenințători de 
cei 
la

calendarul „Voinicelului" ? Nu, în- 
trucit de la începutul vacantei și 
pînă în prezent, frecventa partici
pării micilor cetățeni ai cartieru
lui este necorespunzătoare. O ex
plicație ne-a oferit-o tov. Alexan
dru Antohi. președintele Consiliu
lui organizației pionierilor din sec
torul 4 : „Fină la 1 iulie aveau 
acces numai elevii cu medii peste 
<“• Dar. chiar și in asemenea con
diții „prohibitive", sintem convinși 
că numărul acestora nu este egal 
cu cel al vizitatorilor „Voinicelu
lui". ceea ce dovedește că cei care 
răspund de vacanța elevilor nu 
s-au ocupat suficient de organiza
rea activităților (apropo : Consiliul 
pentru educație fizică si sport al 
sectorului iși are sediul chiar la 
..Voinicelul" !)- Un amănunt sem
nificativ : în timp ce terenurile 

.erau marți, 9 iulie, cvasi-pustii, la 
Inspectoratul școlar al sectorului 
4 directorii școlilor discutau ce 
trebuie făcut pentru impulsionarea 
activităților recreative... Deocamda
tă. înregistrăm primele măsuri co
municate de interlocutorul nostru, 
că baza sportivă este deschisă a- 
cum -tuturor copiilor si tineretului 
(pînă la 18 ani) din cartier si că 
aceștia sînt invitați pentru viito
rul aproniat la diverse competiții. 
Să sperăm că vor reanima activi
tatea !

al locurilor de joacă și agrement.Extinderea perimetrului sportiv, al locurilor de joacă și agrement, 
trebuie să constituie doar un punct de plecare. Noile amenajări ne
cesită un efort continuu și plin de inițiative pentru integrarea acesto
ra în preocupările cotidiene ale cetățenilor, mari și mici. Față in 
față, cele două complexe, „Cireșarii" și „Voinicelul*, atestă că acti
vitatea nu se poate desfășura de la sine, chiar dacă dorința copiilor 
de a se juca este generală. Cu deosebire in lunile de vacanță, aceste 
baze sportive trebuie să devină locuri care să polarizeze atenția mi
cilor practicanți ai sportului, deprinzindu-i pe unii cu obiceiul exer
cițiului fizic, trezind interesul altora pentru performanță. Dar pentru 
aceasta toți factorii de resort trebuie sâ-și aducă o contribuție con
cretă, pentru ca, în spiritul Hotâririi Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie - martie 1973, tinerele vlăstare să aibă un cadru adecvat 
pentru sport, joacă și agrement.

TEODOR VASIIE A IMBRACAT „TRICOUL GAIRH ll

10 (prin telefon).
a cursei cicliste

a reu-

încheiat cu victoria la sprint a 
dinamovistului 'Teodor 
cronometrat cu Ih 59:37, 
lași timp cu Valentin 
(Mureșul Tg. Mureș) și 
Drăgan (Voința
Sprinturile de la Tohan (la du- 
cere și ia întoarcere) au fost

Vasile, 
în ace- 

Hoța 
Teodor 

București).

cîștigate de Mircea Bădilă 
(CIBO) și, respectiv, Valentin 
Hoța, iar cățărarea de pe dea
lul Fundată a revenit lui Teo
dor Vasile. Azi are loc etapa a 
doua, BrașovrRupea-Brașov, 118 
km. .

Carol GRUIA-coresp. Jud.

TURNEE INTERNAȚIONALE
Marinela Milea, Maria Antonescu, 
Carmen Puiu, Doina Stoian, Ioana 
Șiclovan, Georgeta Busuioc, Euge
nia Milencu, Marilena Grigoraș, 
Victoria Georgescu și Daniela Pe- 
trică.

• La sfirșitul acestei luni (26 
—31 iulie) la Lodz se va desfășura 
tradiționalul turneu rezervat re
prezentativelor de senioare. La 
competiție va fi prezentă și echipa 
României, care se pregătește pen
tru C. M. din Mexic.

• Reprezentativele de juniori și 
junioare ale Bulgariei vor efectua, 
în perioada 16—20 iulie, turnee în 
tara noastră. Echipa de fete va 
evolua la Botoșani, iar cea de bă
ieți la Galati.

• între 28 august și 4 septem
brie, la Galați se va desfășura tur
neul internațional masculin dotat 
cu „Cupa Prietenia", competiție 
rezervată reprezentativelor de ju
niori. Iau parte 10 formații, care 
vor fi împărțite în două serii. Opt 
dintre invitate (U.R.S.S., Ceho
slovacia, Cuba, Ungaria, Bulgaria, 
Polonia, R. D. Germană și Mon
golia) au confirmat participarea.

• „Cupa Prietenia" pentru echi
pele de junioare se va desfășura 
între 5 și 11 august in R. D. Ger
mană, la Halle.

• Lotul feminin de tineret al 
țării noastre a plecat la Kaluga 
(U.R.S.S.) pentru a lua parte la 
un turneu internațional. Antrenorii 
Leonid Sorbală și Ion Cristian au 
deplasat următorul lot de jucătoa
re : Irina Petculeț, Doina Rusu,

Rubrică redactată de
Aurțdion BSEBEANU

Odată cu 
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A Jiul nu s 
au existai t 
Comisiei cei 
disciplină îl 
ceasta mi i 
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Otopeni și înaiLotul reprezentativei de fotbal a Japoniei la sosirea pe aeroportul 
Constanja

Pi

ECHIPA JAPONIEI SE AFLĂ ÎN TARA
La invitația divizionarei A F.C. 

Constanța, luni seara a sosit în 
tară lotul reprezentativ de fotbal 
al Japoniei, care (în perioada 13 
—20 iulie) va susține, pe litoral, 
un program de trei jocuri la lumi
na reflectoarelor frumosului sta
dion „1 Mai".

Pe aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, delegația oaspete a 
fost întîmpinată de vicepreședin
tele F.R.F., Tudor Vasile, precum 
și de reprezentanți ai 
ganizator, aceștia din 
tindi*-i pe sportivii 
aceeași seară, după 
numai o jumătate de 
stanta. Deși popasul în Capitală a 
fost scurt, acesta ne-a oferit to
tuși ocazia unei interesante con
vorbiri cu conducătorul delegației, 
Ken Naganuma,. care, cu amabili
tate, ne-a făcut cunoscute unele 
date în legătura <țu Reprezentanții 
fotbalului din „Țâra soarelui ră
sare".

Printre altele, arh aflat că dele
gația japoneză, plecată de mai bi-

ne de o lună de zile de acasă,

clubului or- 
urmă înso- 

japonezi, în 
o escală de 
oră. la Con-

a 
sosit în tara noastră venind din 
R. F. Germania, unde a urmărit 
desfășurarea meciurilor din tur
neul final al recent încheiatei edi
ții a campionatului mondial de 
fotbal. Un bun prilej de îmbogă
țire a cunoștințelor, în cadrul unui 
program de activitate axat, în 
special, pe pregătirea specifică.

în ce privește lotul fotbaliștilor 
niponi, este de precizat că acesta 
cuprinde un număr de 20 de ju
cători, selecționați dintre cei mai 
în formă la ora-actuală. Principa
lele trăsături care definesc jocul 
echipei sînt : viteza și mobilitatea, 
o bună tehnicitate și disciplină 
tactică. Vîrsta medie a lotului : 24 
de ani și 6 luni : înălțimea medie: 
1,74 m : jucătorul cel mai vîrstnic: 
Yokoyama (31 de ani): componen- 
ții ceii niai tineri ai reprezentati
vei nipone : Ishii, Watanabe și 
Takabayashi (20 de ani) : jucăto
rul cel mai înalt (1,81) și în ace
lași timn și cel mai mare în greu
tate (78 kg) , portarul de rezervă

— Seta ; fd 
mai valoros 
tacantul KaJ 
1,79 m înalt

Și acum. 1 
cători care 
tara noastră! 
marți, desfă 
susținut prd 
te, în vederi 
avea loc a 
echipei club 
koyama si 
Daini, KawJ 
ruta, Yokota 
Yoshimura, 
Fujishima a 
cași : Kama 
Watanabe ș 
cânți.

Reamintim 
13 iulie cu 
zentativa de 
întîlni în d 
formația Ub 
20 iulie prî, 
noastre.
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ă cu 
lai pu- 
. cam- 
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natului această metodă de lucru 
nu prea mai era indicată. Oricare 
ar fi argumentele Colegiului, a- 
pare de neînțeles faptul că multe 
meciuri-cheie ale Diviziei A au 
fost încredințate unor arbitri incă 
în formare, în timp ce, în dumi
nica respectivă, jocuri fără o im
portanță deosebită, din Divizia B, 
erau conduse de arbitri interna
ționali ! Or, experiențele nu se 
fac oricînd și în orice condiții. Pe 
de altă parte, însă, trebuie luptat 
împotriva mentalității că în dele
garea unui arbitru este 
necesar să se tină seama de ora
șul unde locuiește el, de 
de producție în care lucrează, de 
toate obiecțiile subiective pe care 
le-ar putea ridica o echipă sau 
alta. ARBITRUL ARE ROLUL 
UNUI JUDECĂTOR, CĂRUIA NU-I 
POATE FI REFUZATA ÎNCREDE
REA, ATÎTA VREME CÎT I SE 
ÎNCREDINȚEAZĂ O ASEMENEA 
SARCINĂ. ------
situații ca 
Sport Club 
căutîndu-se 
tru - 
putea 
mare 
orghe 
lalți,
Pădureanu etc. aveau cite 
cusur, incit nu trebuiau delegați 
la acest joc.

Tot ea urmare a ideii de a se 
înlătura orice influente din par
tea unor echipe asupra arbitrilor, 
s-a venit în ultimele etape cu 
măsura plicurilor deschise în ulti
mul moment, numele arbitrului de 
centru rămînînd necunoscut pînă 
atunci. Din motivele expuse mai 
sus, o asemenea măsură nu ni se 
pare justificată. De altfel, uneori, 
nici nu era nevoie să deschizi pli
cul misterios, ca să știi cine va 
conduce partida. De pildă, în eta
pa a 33-a, la meciul A.S.A. Tîrgu 
Mureș — Politehnica Iași, nu tre
buia să ai însușiri de ghicitor 
pentru a-ți da seama cine anume 
din cei trei arbitri sosiți la Tg. 
Mureș, N. Petriceanu, I. Puia și 
C. Szilaghi; va arbitra la centru. 
Nu putea constitui un „secret" nici 
numele arbitrului de centru la în- 
tîlnirea Petrolul — Universitatea 
Craiova, din ultima etapă, din

absolut

ramura

Altfel, se ajunge la 
aceea de la meciul 
Bacău — Dinamo, cînd, 
un arbitru total neu- 

și cum un arbitru ar- ca . ______  _
fi altfel I — a fost găsit cu 
greutate constănțeanul Ghe- 
Manole, în timp ce toți cei- 
N. Rainea, Gh. Limona, V.

un...

moment ce brigada era compusă 
din C. Dinulescu. A. Munich și T. 
Isirate. Dincolo de aceste aspecte, 
de unele greșeli ale arbitrilor, este, 
totuși, cazul să spunem că nu ele 
au avut ponderea cea mai mare 
în stabilirea unor rezultate inechi
tabile, d cu deosebire poziția unor 
jucători și chiar a unor echipe, 
care nu s-au angajat cu toată ar
doarea în lupta pentru victorie, 
de jocul pasiv al unor formații 
de la mijlocul clasamentului, ceea 
ce a creat avantaje sau dezavan
taje directe și indirecte altor com
petitoare.

Vorbind despre buna desfășurare 
a partidelor, a întregului campio
nat, trebuie să amintim și despre 
importantul rol pe care il au ob
servatorii fedemli. In această di
recție, s-au făcut pași înainte, o- 
dată cu încredințarea unei astfel 
de misiuni unor tehnicieni apre
ciat! sau cadre de răspundere ale 
F.R.F. Dar, uneori, această regulă 
n-a fost respectată, misiunea de 
observatori fiind Încredințată unor 
iubitori ai fotbalului plini de 
năvoință, dar nu îndeajuns 
ealificati pentru o astfel de 
cină.

Cu atît mai importante sînt ra
poartele observatorilor federali, cu 
rit, nu odată, aspectele principale 
ale unui meci — mai ales cele le
gate de latura disciplinară — nu 
pot fi cunoscute la proporțiile lor 
reale nici din relatările arbitri
lor, nici din spusele jucătorilor, și 
unele și altele subiective, obser
vatorii rămînînd, deci, factorii care 
ajută Comisia centrală de competi
ții șl disciplină în luarea 
mal juste decizii, în 
funcției el educative.

Noul campionat nu 
departe. Efectidndu-se 
cuprinzătoare a ediției 
este bine să oe tină seama și de 
aspectele relevate mai sus. înter- 
venlndu-se pentru eliminarea lip
surilor, manifestîndu-se în toate 
direcțiile mai multă exigență, pen
tru ca viitorul campionat să fie 
ferit de neajunsurile care au um
brit, mal ales în final, desfășura
rea Jocurilor din ediția trecută.

Jock BERARIU 
Pompiliu VINTILA
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DIVIZIA A ÎN CIFRE (III)
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Neeskens, omul de linia a Il-a, dar, totuși, golgeterul echipei Olandei, deschide scorul (transformînd 
un penalty în primul minut) în finala de pe Olympiastadion.in primul minut) în finala de pe Olympiastadion.
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Vă prezentăm în continuare prin
cipalele aspecte — de ordin statis
tic — desprinse din desfășurarea 
ediției a 56-a a Diviziei A.

PURCARU - 15 GOLURI 
IN 24 DE MECIURI

Considerăm că unul dintre crite
riile care stau la baza stabilirii ce
lui mai bun portar al campionatului 
este și acela al numărului de goluri 
primite Iată cum se prezintă un 
clasament al portarilor în urma a- 
cestui criteriu (în calcul au intrat 
numai cei care au jucat în cel pu
țin 17 partide) : 1. PURCARU 0,62 
(15 goluri primite în 24 de partide), 
2. Ștefănescu 0,90 (27:30), 3. Oprea 
0.91 (21:23), 4. Caval 0,95 (20:21), 5. 
Constantin 1,00 (17:17), 6. Răducanu 
1,10 (33:30). 7. I. Gabriel 1,12 (36:32), 
8. Lâzăreanu 1,13 (25:22). 9. Iorda-
che 1,19 (25:21), 10. Suclu 1,20
(41:34) 11—12. Torgulescu (41:33) și
Rămureanu ‘ "* "
1,29 (33:24), 14. Illeș i,33 (24:18), 15. Jivan 1,34 ------- . ...
(48—34), 17—18. Stan (44:28) și Nagel 
(33:21) 1.57.

OASPEȚII - DOAR 30 DE VICTORII
Din cele 306 partide ale campio

natului, 210 au revenit gazdelor, 66 
s-au încheiat la egalitate. Iar în 30 
victoria a fost de partea oaspeților. 
Cea mai echilibrată etapă a fost a 
XXl-a, cînd punctele au fost îm
părțite : 9 gazdele șl 9 oaspeții, to 
schimb, în etapa a n-a și a XVH-a 
oaspeții n-au obținut nici un punct. 
Referitor la echipele care au evoluat 
în deplasare, trebuie spus că. a- 
cestea. în 10 etape, n-au realizat nici 
o victorie cele mal multe succese 
ale oaspeților — trei — s-au înre
gistrat în etapa a XXXm-a.

DINAMO CONDUCE
IN CLASAMENTUL... CLASAMENTELOR
Alcătuit și la încheierea ediției a 

56-a. clasamentul... clasamentelor 
scoate în evidență distanțarea echi
pei Dinamo care. în prezent, are 
47 de puncte avans față de princi
pala sa urmăritoare, Steaua. Dar 
iată ordinea primelor cinci formații 
în acest clasament :

(36:29)
(39:29),

1,24, 13. Gadja
16. Costaș 1,41

1.
2.
3.
4. Rapid
5. „U" Cluj

ul din 
repre- 
liei va 

iulie, 
și la

1 tării

iCU

De mai bine de 40 de ani, de la 
prima ediție a campionatului mon
dial, duelul marilor continente fot
balistice ale lumii, Europa și Ame
rica de Sud, a pasionat, a stîrnit 
comentarii. Dincolo de clasamen
tele oficiale ale fiecărui turneu fi
nal, iubitorul de fotbal, și nu 
numai el, a punctat si întrecerea 
celor două uriașe forțe, înlăuntrul 
aceleiași competiții, și apoi, cînd 
scurgerea anilor a permis, separat, 
la scor general.

Era 5—4 pentru Sud-America 
înainte de Weltmeisterschaft, dar, 
acum, încă înainte de finala de pe 
Olympiastadion — cînd, rînd pe 
rînd, Uruguayul, Argentina și Bra
zilia părăsiseră scena — fotbalul 
bătrînului continent își luase, o bi
nemeritată revanșă, restabilind 
egalitatea pe nevăzuta dar simbo
lica tabelă de scor... Riveîino, 
Jairzinho, Faulo Cesar, Heredia, 
Balbuena, Ayala pierduseră net în
trecerea lor cu Miiller, Becken
bauer, Cruyff și Neeskens, nea- 
vînd, la ambarcarea în avioanele 
ce aveau să-i transporte spre casă, 
nici modestele medalii de bronz. 
Pe acestea din urmă, le cucerise 
tot o echipă europeană, Polonia, 
fără îndoială revelația acestei edi
ții jubiliare, formația care a cu
prins în rîndurile ei si pe golge- 
terul Weltmeisterschaftului. pe nu
mele său Grzegorz Lato. Și nu 
numai acest succes al Poloniei. în 
detrimentul Braziliei, a fo6t eloc
vent. concludentă ni s-a părut și 
victoria obținută de Suedia asupra 
Uruguayului, în acea partidă dispu
tată la Diisseldorf. A fost un 3—0

care a răpit orice drept de apel 
Uruguayului, echipa clasată pe lo
cul IV la precedenta ediție, a El 
Mundialului.

5—5, așadar, după zece ediții ! 
Se poate aprecia, însă, de pe a- 
cum, că fotbalul european a riști- 
gat teren prețios în duelul său cu 
cel sud-american pe planul jocului 
propriu-zis (și deci și al pregătirii 
complexe), într-atit de pregnante 
au fost, de astă dată, atuurile șco
lii fotbalistice reprezentată de 
Beckenbauer, Overath, Cruyff și 
Neeskens, vizavi de oponenții lor 
sud-americani.

Nu atît din punctul de vedere 
al sistemului, al așezării inițiale, 
cit, mai ales, din acela al dinami
cii, al mișcării în teren (elementul 
de fond al jocului), finalistele Weît- 
meisterschaftulju, R. F. Germania 
și Olanda, au făcut importanți 
pași înainte, comparativ cu ceea 
ce ne-au arătat Brazilia, Argentina 
și Uruguayul. Mai văzusem noi. 
nu de mult, la Ajax și Bayern 
Munchen. acel neîntrerupt carusel 
al diferitelor linii care, practic, a- 
nulează 
echipă, 
turneu 
Olanda 
lor două formații amintite mai sus) 
au putut arăta mai clar, mai preg
nant, pe parcursul a șapte evolu
ții consecutive, adevărata față a 
jocului actual : UN FOTBAL TO
TAL. în deplina accepțiune a ter
menului și sub aspectul angaja
mentului fizic și sub acela al ta
bloului tehnico-tactic. oferit de fie
care jucător in parte si, în ulti
mă analiză, de întreaga echipă.

Intr-atit de departe s-a mers cu— 
renunțarea la stricta specializare 
pe posturi, incit la echipele fina
liste (ca să apelăm doar la exem
plele confirmate și de rezultate), 
jucătorii de cîmp — fără nici o 
excepție — participă cu bun ran
dament la ambele momente ale jo
cului. în faza de APARARE, fie
care supraveghează atent adversa
rul direct (în propria jumătate de 
teren marcajul devine strict, om 
la om ; Beckenbauer și Haan fiind 
cei care îndeplinesc rolul de libe
ro), iar în cea de ATAC absolut 
toți jucătorii din apărarea imedia
tă sau de la mijloc apar, fie izo
lat fie în nuclee ofensive. în linia 
I, pentru combinații și finalizare.

Nimic mal concludent în spriji
nul afirmațiilor noastre decît pre
zența pe lista marcatorilor a unor 
fotbaliști ca Breitner (3 goluri), 
Overath (2), Bonhof, Cullman (cî-

te un gol), dintre elevii lui Schon, 
Neeskens (5 goluri), Krol (1 gol), 
din echipa Olandei. Ilustrative la 
această temă (in care jocul mo
dern a distrus barierele, făcînd să 
apară ca perimate noțiunile de linii 
și posturi) și exemplele oferite de 
Cruyff și Neeskens, fostul vîrf de 
atac Johan I cedindu-i, în joc, ro
lul de om de gol lui Johan II, cel 
care țîșnea, de regulă, de 
de la mijlocul terenului.

Cam la fel 
todic, la acest 
cii în teren, 
„europene" ca 
Scoția (care, a nu se iiita, a pă
răsit competiția neînvinsă). în 
timp ce trio-ul șud-american. Bra
zilia, Argentina, Uruguay, a rămas, 
într-o măsură mai mică sau mai 
mare, adept al fotbalului con
vențional, de poziție, in? care „de
senul liniilor" apare des și preg
nant în ambele faze. Si cînd — 
cazul Braziliei — îți jipsesc marii 
virtuoși ai balonului, de tipul lui 
Pele, Tostao și Gerson, fisurile de 
ordin tactic nu pot fi astupate 
ușor.

Este principala concluzie prile
juită de desfășurarea Weltmeister
schaftului, de acest mereu pasio
nant și plin de învățăminte duel 
America de Sud—Europa.

Nu încape vorbă, pierind de la 
turneul final, disputat în R.F. Ger
mania, cu această (usturătoare) 
lecție, Brazilia, Argentina și Uru
guay au dus cu ele acasă gîndul 
revanșei. In 1978, pe terenurile 
Argentinei, toate trei vor arunca 
mănușa, din nou, Europei !

de riguros, 
capitol, al 

au evoluat 
Suedia,

undeva

de me- 
dinami- 
și alte 

Polonia.

I834
787
774
724
632

<76 343 143 185 1253-822
876 208 171 197
TO2 301 170 230
858 278 168 210
658 239 154 265
SUPERLATIVE

• Cele mal multe victorii obți
nute acasă : Universitatea Craiova 
și Dinamo, cite 15.
• Cele mai puține înfrfngeri pe 

teren propriu : Universitatea Craiova 
și Steagul roșu, nici una.
• Cele mai multe victorii reali

zate în deplasare : Univ. Craiova, 5
• Cete mat puține Infringer! în 

deplasare : Dinamo, 5.

Dinamo 
Steaua 
U.T.A.

1186-842 
1167-963 
1025-796 

892-954 I
I
I
I

VESTI DIN TABERELE DIVIZIONARELOR A
»

• A. SA. TO. MUREȘ. Echipe s-o 
prezentat Iun? 8 Iulie la vizita medicala. 
Iar a detua zi dupâ-amtazâ a efectuat 
primul antrenament In vederea noului 
campionat, sub conducerea antrenorului 
secund Ștefan Brassay.

A fost prezent la apel lotul cunoscut, 
cu exceptta lui Gîigore (absent nemo- 
tîvat), D5îon? (plecat cu reprezentativa 
studențească In Franța) și Ha j nai (al că
rui concediu expiră mai tîrziu cu patru 
zile, ta compensație pentru prezența so 
la Balcaniada de tineret, disputată după 
încheierea sezonului oficial). La pregătiri 
participă și Stingă, Lucael șî Pintea, pro
movați din echipa de tineret-rezerve. (loan 
PAUȘ - coresp. Județean).

• STEAGUL ROȘU BRAȘOV. - Pes 
earu, Șerb&nom, Cadar, Purcaru și cei
lalți jucători brașoveni și-au început pre
gătirile pentru noul campionat chiar din 
prima zî a kmH IuRe. Cele dinții antre
namente au fost efectuate pe stadionul 
Tineretului, sub conducerea antrenorului 
secund Alexandru Mezaroș, deoarece 
Htcolae Freca a fost plecat în R. F. Ger
mania. ia Campionatul Mondial.

Marți, Steagul roșu a plecat în Iran, 
unde efectuează un turneu de cîteva 
locuri. înapoierea ta tară este prevăzută 
pentru 21 îuHe. Lipsesc din lotul care 
a evetuert ta campionatul trecut fundașul 
centrai M. Otteanu (dispărut... fără ur-

.Criteriul școlilor sportive*
PRIMELE REZULTATE ALE TURNEULUI FINAL

La Bacău, pe terenurile Liceului 
de fotbal și Letea, s-au disputat 
primele meciuri din cadrul celei 
de-a cincea ediții a turneului final 
al „Criteriului școlilor sportive". 
Iată rezultatele înregistrate în zi
lele de 8 si 9 iulie : Liceul „Mîhaî 
Viteazul" București — Șc. sp. Că
lărași 0—4). Șc. sp. Tg. Mureș — 
Șc. sp. nr. 2 București 2—2 (1—0)1 
Liceul de fotbal Bacău -— Șc. se. 
Caransebeș 7—0 (3—0), Șc. sp. A-

rad — Șe. sp. „Brașovia" Brașov 
1—2 (0—2), Șe. sp. Petroșani — Șc. 
sp. Mediaș 8—3 (0—1) : Șc. sp. 
„Brașovia" — Șe. sp. Petroșani 
3—1 (1—1), Șe. sp. Călărași — Șc. 
sp. Medias 0—3 (0—2), Șe. sp. Ca
ransebeș — Șc. sp. Arad 1—1 
(0—1), Șe. sp. nr. 2 București — 
Liceul
Liceul

Șt

de fotbal Bacău 1—0 (0—0), 
„Mibai Viteazul" București 
a*. Tg. Mures 3-rl (3—0).

m3), Anqhelini (plecat să-si satisfacă sta
giul militar) și Anghel (aflat la Timi
șoara I).

• SPORTUL STUDENȚESC. După va
canță. componenții lotului studenților 
bucureșteni au revenit în Capitală și au 
fost supuși controlului medical. în prima 
parte a pregătirii, antrenamentele sint 
prevăzute a se desfășura la Snagov. La 
22 iulie, echipa va pleca în Liban, pentru 
o săptămînă, după care antrenorii A. Ni- 
culescu și |. Voica vor definitiva formația 
de bază, în cadrul unui program cu 3—4 
jocuri de verificare.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA. Jucătorii 
echipei campioane s-au prezentat la club 
în ziua de 10 iulie. După efectuarea con
trolului medical, între 12 și 27 iulie, lotul 
studenților craioveni se va pregăti la 
Poiana Brașov, după care va reveni a- 
casă. pentru a susține cîteva Jocuri de 
verificare, pînâ la începerea campionatu
lui. Antrenorii C. Cernăianu și C. Oțet 
contează pentru viitorul sezon competițio- 
nal șî pe jucătorii împrumutați pipă a- 
cum altor cluburi, adică Donose (C. S. Rm. 
Vîlcea) și Pană (Dinamo Slatina).

• F. C. GALAȚI. Dornică sâ-șî asi
gure o prezență de durată în prima 
divizie a țării, formația gălățeană — 
la cîrmq egreja va funcționa în viito
rul, sezon 6a antrenor principal Ștefan 
Coîdum — are în Proiect un program con
sistent de pregătire, din core spicuim : 
11—24 Iulie, instruire centralizată la Slă- 
nîc Moldova ; între 25 iulie și 8 au
gust, susținerea unui număr de șase 
jocuri de omogenizare și verificare, la 
Galați, cu adversari ce urmează a fi 
definitivați în cursul acestei săptâmîni.

• C.S.M. REȘIȚA. De luni 8 Iulie, 
echipa reșîțeană se află în stațiunea 
balneo-climaterică Sovata, unde —. sub 
conducerea antrenorului loan Reinhardt 
— și-a început pregătirile pentru viitoa
rea stagîuhe fotbalistică. Din lotul re- 
șîțenllor fac- parte 23 de Jucători, din
tre care cițiva- sînt foarte tineri, ca Ja- 
cotă și Vizitiu. Se află în curs de le
gitimare Herqan, de Io C.F.R. Timișoara, 
șî Ologu, ^e i la Progresul Brăila. , S a 
renunțat la serviciile lui Florea Voinea 
și Doru PoHeSCu. Primele meciuri de 
verificare, C.S.M. le va susține în com
pania echipelor Locul Ursu Sovata. Gaz 
meton Medias S’ A.S.A. Tg. Mureș. 
(A. FEKETE - coresp ).

ideea de compartiment de 
dar, abia acum, la acest 
final. R. F. Germania si 
(alcătuite pe scheletele ce-

Gheorghe N1COLAESCU

A fost alcătuit, la 
întrecerii, și cel 
„11“ al Weltmeister- 

care a întrunit 
unanimitatea. Ia-

P. S. 
sfîrșitul 
mai bun 
schaftului, 
aproape... 
tă-1 :

Helstrom (Suedia) — 
Vogts (R.F. Germania), Luis 
Pereira (Brazilia), Becken
bauer (R. F. Germania), 
Breitner (R. F. Germania) 
— Neeskens (Olanda), Ba- 
bington (Argentina), Ove
rath (R. F, Germania) — 
Rep (Olanda), Cruyff (O- 
landa), Gadoeha (Polonia).

După cum se vede, si aici 
o mare majoritate europea
nă...

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
EXCURSH... EXCURSH... EXCURSH..

Cu avionul, trenul sau autocarul, 
grupuri de excursioniști cîștigători 
la sistemele Loto — Pronosport au 
plecat — sau vor pleca in curtnd — 
în interesante și instructive călătorii 
peste hotare.

Pînă in prezent grupuri de cîști
gători au plecat în Uniunea Sovi
etică, Republica Democrată Germa
nă, Franța și Cehoslovacia, 
grupuri de cîștigători vor pleca 
continuare în Polonia. Austria, Ita
lia. Turcia, Grecia și altele.

Plecările șl sosirile în excursiile 
oferite de Loto-Pronosport sînt de
sigur mai intense în această peri
oadă estivală a lunilor de concediu 
și vacanță.

Vă reamintim că, în afara cîști
gurilor în bani ți autoturisme, tra
gerile speciale Șl excepționale vă 
oferă posibilitatea participării la ex
cursii peste hotare pe trasee dintre 
cele mai variate și interesante.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 10

DE

IULIE 1974

CIȘTIGURI s

19 45 92 41
10 40 39 15 11

Alte 
în

FOND GENERAL
1.094.280 lei.

Extragerea I : 26
Extragerea a II-a :
Plata cîștigurilor de la această tra

gere se va face astfel :
- In Capitală de la 18 Iulie pînă la 
10 septembrie 1974 ;
— In țară de la 22 iulie pînâ la 10 sep
tembrie 1974 inclusiv. Plata prin man
dat poștal începe de la 24 iulie 1974.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 7 IULIE 1974

CATEGORIA 1 : (12 rezultate) 20
variante 10% a 1.1Ș8 lei

CATEGORIA 2 : (11 rezultate) 3Ș,15 
variante a 734 Iei x

CATEGORIA 3: (10 rezultate)
361,70 variante a- 118 tei



HANDBALISTII ELVEȚIENI - 
OASPEȚI AI ȚĂRII NOASTRE

Vineri, la Sibiu, și duminică, la Brașov, două confruntări
între reprezentativele României și Elveției

Aflată de mai multe zile în 
țara noastră» unde efectuează 
antrenamente comune cu lotul 
reprezentativ român, selecționata 
masculină de handbal a Elveției 
a susținut și va mai susține o 
serie de partide amicale de ve
rificare. Astfel, duminică după- 
amiază handbaliștii oaspeți au 
evoluat în localitatea Hâlchiu în 
compania divizionarei A Dinamo 
Brașov, de care au dispus cu 
scorul de 13—8 (6—4), pentru ca 
marți, la Brașov, să piardă, sur
prinzător. în fața echipei Trac
torul Brașov, din divizia secundă 
(9—11).

Mîine, în continuarea acestui 
turneu de pregătire și verificare.

formația Elveției va întîlni, 
Sibiu, o selecționată a tării noa
stre, din care vor face parte ma
joritatea componenților echipei 
care, nu de mult, a cucerit titlul 
de campioană a ItEtnii. Meciul se 
va disputa pe terenul luceafărul 
și va începe la ora 18ț.fiind con
dus de cuplul de arbitri H. Ro- 
pelt și G. Horaîek. din R.ff. Ger
mania. Revanșa acestei 
confruntări dintre 
vele României' și Elveției 
avea loc duminică dimineața la 
Brașov. Această a doua partidă 
va începe la ora 11, fiind găz
duită de terenul din parcul spor
tiv Dinamo.

a 12 etape

MERCKX - LIDER
ÎN CONTINUARE

După disputarea

LA BOX
JUNIORI

prime 
reprezentati

va

SAN REMO, 10 (prin telefon). 
Peste 200 de înotători din 12 
țari, printre care numeroși cam
pioni olimpici și recordmani ai 
lumii, sînt prezenți la întrecerile 
marelui concurs internațional 
„Trofeul celor 7 coline". Excep- 
tîndu-1 pe Marian Slavic, care a 
și urcat pe podiumul de premiere 
ia 400 m liber, ceilalți înotători 
români, mai puțin cunoscuți 
plan internațional, au 
șansa de a evolua în seriile 
slabe (datorită numărului 
de participanți s-a

pe 
avut ne- 

mai 
____  w mare 

j-— Z 1 „mers“ în se
rii contratimp) și deși ei au cîș- 
tigat aceste serii (Camelia Iloțes- 
cu, A. Horrat) sau au sosit pe 
locul doi (Oprițescu la 100 m li-

ROMÂNI A -ANGLIA 9-2

CAROL HAJNAL

TIMIȘOARA, IO (prin tele
fon de Ia corespondentul nostru 
județean). Marți seara, peste 
2 000 de spectatori au fost pre- 
zenți la meciul de box dintre 
reprezentativele <Je juniori ale 
României și Angliei, desfășurat 
în sala Olimpia dia localitate. 
Sportivii noștri s-au prezentat 
în ring bine pregătiți, dornici de 
a confirma încrederea ce Ie-a fost 
acordată, demonstrînd frumoase 
calități tehnico-tactice, De alt
fel, reprezentativa de juniori a 
României a repurtat un succes 
categoric, cu scorul de 9—2.

în partida inaugurală a evo
luat și medaliatul cu argint Ia 
C.E. (tineret) de Ia Kiev, en
glezul Charlie Mchee. El a con-

ÎNTÎLNIRE AMICALĂ FEMININĂ DE ȘAH

ROMANIA R.S.F. IUGOSLAVIA
Apropierea campionatului mon

dial pentru echipele feminine, 
ce va fi găzduit în luna septem-

înaintea noilor starturi

ILIE NASTASE
SE DESTĂINUIESTE*

(Urmare din pag. 1)

de liniște, ieri. însă l-am contac
tat Ia 
nostru 
tatea-i

telefon, de unde campionul 
ne-a întreținut cu amabili- 
recunoscută :

ani 
mii 
ju- 
mai
SU

CII

„Mă simt bine acasă, Ia liniștea 
brazilor. Acum îmi dau mai bine 
seama ca oricînd că aveam nevoie 
ăe o scurtă odihnă. Ultimii 
au fost foarte grei, cu citeva 
de seturi jucate. în această 
mătate de an m-am resimțit 
mult decît orieind. Știu că pe 
porterii mei i-am dezamăgit
eliminarea de Ia Wimbledon. Eram 
însă foarte obosit, nu mai puteam 
juca. Aveam nevoie de această 
pauză înaintea meciului cu Fran
ța, pe care doresc mult să-1 cîști- 
găm. Joi vin Ia București, parti
cip Ia întîlnirea amicală cu echi
pa Uneariei si apoi așteptăm e- 
china Franței",

— Cum va fi cu francezii ? îl 
întrebăm.

— Cred că totul va merge bine. 
Mai ales eă vine să joace și Ion !

Din nou împreună, Năstase și 
Tiriac, „cuplul de aur" al tenisu
lui românesc, într-un meci mare. 
Și apoi celelalte, care vor urma.

el. va Juca sigur Jauffret, 
cele trei zile — continuă 
fi secondat de Dominguez 

Juca

— Ia 
în toate 
Ilie. Va 
sau Goven. Nu cred că va 
Barthes, care nu este încă resta
bilit. Dar oricine ar fi dincolo de 
fileu, trebuie să cîstigăm !

Campionul a pierdut o bătălie, 
dar își pregătește în tihnă 
vanșele !

T€-

brie de Federația de șah din Co
lumbia. accelerează ritmul pre
gătirilor in toate țările care vi
zează locurile ^rtințîșe ale ierar
hiei internaționale. în acest 
cadru se înscrie și confruntarea 
dintre reprezentativele României 
și Iugoslaviei, de altfel tradițio
nală. ■' *1 . : _ t
Intîlnirea, găzduită de Clubul 
de șah din Timișoara, se dispută 
la opt mese, șapte senioare și o 
junioară. După prima rundă, e- 
chipa oaspe conduce cu 2*'2—l’/z, 
cinci partide fiind întrerupte.

IN PRELIMINARIILE C. E

UNIVERSITARE DE FOTBAL

ROMANIA
FRANJA 0-0

PARIS, 19 (Agerpres). — în di- 
ferite localități din Tram ța a în
ceput cel de-al patrulea campio
nat european universitar de fot
bal. ' '

Iată rezultatele înregistrate în 
prima etapă a griSpeMr prelimi
nare r Rorr.ânia. — Franța 0—0 ; 
Spania — Mexic 3---.1 R..F. Ger
mania — Uruguay ^7—0 ; Cehoslo
vacia — Olandă !)—0 ; Luxem
burg — Franța (B) 3-rțj ; Turcia— 
Formația Bat^oțyului.jde.la Join- 
ville (care jxțrf jsipă în>: afară de 
concurs) 1—1.

0J ’

TURNEUL DE TENIS

DE LA TRAVEMUNDE

firmat bunele aprecieri de care 
s-a bucurat și a obținut prima 
victorie a echipei sale, întro- 
cîndu-1 la puncte, după un 
meci spectaculos, pe tînărul 
Janiel Pleșa. A doua victorie a 
oaspeților a fost realizată de 
greul de culoare Isac Husein, 
care l-a învins prin abandon în 
ultima repriză pe Gică Axente. 
Dintre sportivii români, pregă
tiți de antrenorii C. Jelesneac 
și Gh. Bobinară, cei mai 
au fost Mihai Donciu, 
Vancea, Carol Hajnal și Nico- 
lae Chipirog. Iată rezultatele 
tehnice : cat. semimuscă : Janiel 
Pleșa p p. Charlie Mchee ; cat. 
muscă : Mihai Donciu 
Jekye Petersson ;
Jenei Vancea 
pling; cat. 
Oțelea b.p^ 
semi ușoară : 
Rece Cliff ;
Hajnal 
semimijîocse : 
b dese. 2 Harry 
mijlocie mică : 
b_p. Maik Quian ; 
Aurel Stana b.p.
cat. semigrea: Nicolae Chipirog 
băb. 3 Paul Kinsella; cat.grea: 
Gw-â Axente p.ab. 3 Isae Husein.

Tntîlnirea revanșă va avea loc 
joi seară, la Drobetâ __Tr. Seve
rin.

ber, după fostul recordman mon
dial K. Krumpholz), pozițiile în 
clasamentele respective sînt mai 
modeste. Totuși, evoluțiile din 
prima reuniune sînt apreciabile, 
toți cei 5 înotători români situ- 
îndu-se între primii șase. Rezul
tate tehnice :

100 m liber (m) : Pangaro (Ita
lia) 54.0, Hrouda (Ceh.) 54,2. Bot
tom (S.U.A j 54,5,... 5. Oprițescu
55.1, 6. Slavic 55,3 ; 400 m liber
(m) : Krumpholz (S.U.A.) 4:13.7,
Pangaro 4:14,7, Slavic 4:15.0 : 100 
m spate (m) : M. Bottom (S.U.A.)
61.1. Steinbach (R.F-G.) 61,5, Ci- 
anchi (Italia) 62-9. Horvat 63,6 ; 
200 m bras (m): Hencken (S.U.A.) 
2:24.7, Lalle (Italia) 2:31.3 ; 100 m 
delfin (m) : Baxter (S.U.A.) 57-8, 
Bottom 58,0, Steinbach 60.3. E. 
Aimer 61,0; 400 m mixt (m): Ma- 
rugo (Italia) 452,5 ; 400 m liber 
(D : Rowell (S.U.A.) 4:27 3, Calli- 
garis (Italia) 4:29.9 ; 100 m spate 
(f) ; Roncelli (Italia) 63,9, Zsovek 
(Ungaria) 69,5 ; 200 m bras (f) : 
Banhegy (Ungaria) 2:47,7, Mirch 
(S.U.A) 2:48.0, Georgen (R.F.G.) 
2:49,1,... 6. C. Hoțescu 2:54.0 : 100 
m delfin (f)Gerken (S.C.A.) 
65-9, Jasch (R-F.GJ 66,1, Corsi 
(Italia) 66 9 ; 200 m mixt (f) : 
Calligaris (Italia) 2:29,9.

ÎN TURUL

FRANȚEI9

O- 
a 

sa. 
de 

Eddy

Odată cu disputarea celei de-a 
12-a etape, Savines — Le lac 
range, turul ciclist al Franței 
intrat in a doua jumătate a 
Pînă acum cursa este dominată 
renumitul ciclist belgian
Merckx, căruia specialiștii îi acor
dă mari șanse să sosească cu tri
coul galben Ia Paris la 21 iulie. 
Ar fi a 5-a victorie în Turul Fran
ței a lui Merckx, cu care el l-ar 
egala pe Jacques Anquetil.

Etapa a 12-a a fost cîștigată de 
belgianul Joseph Spruyt, care a a- 
coperit cei 231 km în 7hl5:I2.

In clasamentul general 
dual nu 
importante, 
mat la 2:01 
continuare : 
CSoania) la 
lia) la 5:20, 
lia) la 5:55, 
6:44. Raymond Pouîidor 
in vlrstâ de 33 de ani, ocupă lo
cul 7 la 7:30 de lider.

indivi- 
s-au produs modificări 
Conduce Merckx, ur~ 
de spaniolul Aja. In 

3. Lopez-Carril 
3:13, 4. Panizza (Ita-
5. Agostino (Portuga-
6. Galdos (Spania) la 

(Franța),

In finala probei de simplu mas
culin din cadrul turneului interna- ’ 
țional de tenis' de la Trăvemunde 
(R. F. Germania), jucătorul ma
ghiar Robert Machan ,1-a învins 
cu 6—2, 6—1. 6—2 pe japonezul 
Toshiro Sakai.

buni 
Jenei

b.k.o. 3 
cat. cocoș ;

b.p. Steve Char- 
pană: Gheorghe
Rose David ; cat. 
Florian Ghiță b.p. 

cat. ușoară; Carol 
b.p. Paul Kelly ; cat.

Gheorghe Barah 
Warson ; cat.
Andrei Pleșa 
cat. mijlocie : 
iîaik Atkins ;

Petre ARCAN

ȘAHISTA

SUZANA MAKAI

PRINTRE

LA LIPEȚK
lâ (Aarerpres).MOSCOVA.

După trei rur.de. în turneul inter
național feminin de șah de la 
Lipețk conduce maestru sovietică 
Valentina Kozlovskaia cu 3 p„ 
urmată de Suzana Makai iRomâ- 
aia) ți Rima Bilunova (U.R-S-S.), 
cu rite 2’/?, Veroczi (Ungaria), Ki
slova și Grinfeld (ambele 
U.RJSB.) — rite 2 p.

în prima rundă, Suzana Makai 
a riștigat la Vericeva. în runda a 
doua a remizat cu Kislova, iar in 
runda a treia a învins-o pe iugo
slava Brigita Stadler.

#2 5

IUGOSLAVIA-U.R.S.S. 82-79 (45-46) 
IN DERBY-UL C M. DE BASCHET

Două echipe au rămas neînvinse 
în cel de al Vll-fea campionat mon
dial de baschet ce se desfășoară in 
Porto Rico. Una dintre acestea, se
lecționata Iugoslaviei (actuala deți
nătoare a titlului). dupâ_ ce a între
cut Cuba cu 191—83 (55—14), a în
registrat marți noaptea. Ia capătul 
unei partide dramatice, o extrem 
de pr^ioasă victorie în fața selec
ționatei U-R.S.S., campioană olim
pică.

Jucătorii sovietici au avut iniția
tiva in prima parte (12—8, 22—18 în 
min. 9, SC—32) datorita excelentului 
S. BeTov și coșurilor realizate de pi- 
voțfi AI. Belov și Jigili. Iugoslavii 
au egalat pentru prima oară 
sfîrșitul reprizei: “ " ~ .
luare, carspicrui lumii au preluat 
inițiativa (47—16 prin Dalipagici) și 
nu au ouu cedat-o pinâ la. sZirșit. 
Ei au folosit o ..zonă- extrem de 
eficace, iaa Ciosici șl Marovicj au 
ciștigat. n regularitate duelurile cu 
apărătorii âdverșt. BasehetbMiștii 
sovietict conduși cu 53—42 și apoi 
cu 61—55. au făcut eforturi deosc-

bite spre Final pentru a egala. El 
s-au apropiat în ultimele secunde 
Ia 79—80, dar Jerkovici a mai înscris, 
un coș, aducînd formației iugoslave 
victoria eu 82—79 (45—46). Principa
lii realizatori: Kicmanovici 19, Cio- 
sici 13. Slavnici 13 de Ia învingători. 
A. Bolov T9. Beloșev 16, S. Belov 13 
de ia învinși.

Neînvinsă este și
S.U.A., 
meciuri: 
și 83—7G 
zâtoare.

reprezentativa 
care a cîștigat alte două 

115—94 (55—37) cu Canada
(47—41) cu Cuba. Surprin- 

victoria Canadei în fața

FIȘIER

spre
42—12. După re-

Spaniei: 84—73 (52—41).. Alte rezulta-
te : Snania — Porto Rico 102—86
(50—13): Brazilia — Po-rto Rico-
75—63 (34—33). Clasament:
1. S.UA 4 4 0 4-6— 311 8
2. Iugoslavia 3 3 0 267—222 6
X U.R.S-S. UI 258—2U 5
4. Spania 4 1 3 317—334 5
5. Canada 3 1 2 257—268 4
6. Brazilia 3 1 2 193—231 4
7. Cuba 3 1 2 233—279 4
8. Porto Rico 3 0 3 230—269 3

ÎNOT

FRUNTAȘE

Gobel urcînd mtr-un 
pină iii vîrful pira-

săptămini, 
desfășurat 
din Mag- 
cîștiga o

record 
" de

A căzut cel mai vecai 
al lumii ia înot, tncepind 
duminică seara, deținătoarea ce
lei mai___L . '
proba de 209 m bras este o ti- 
nărâ "elevă din Magdeburg. Anne 
Kathrin Schott (15 ani, 1.57 m și 
64 kg) care a parcurs această

bune performanțe îa

distanță, în cadrul campionate- 
. r R.D. Germane, în 2:37,89-, cu 
61 sutimi de secundă mai repede 

a făcut-o în august 1963 
americanca Catie Ball.

în urmă cu citeva 
!a un concurs școlar 
la Elbe Schwimmhalle 
debtrrg. Anne Kathrin . „ 
cursă de 2M m bras în 2:40,40. a 
treia performanță mondială din 
toate timpurile. Era pentru pri- 
rr.a oară cînd această sportivă 
rvr necunoscută pe plan inter- 
r.ațional — în 1973. cei mai buni 
timpi ai ei erau 1:19,2 la 100 m 
și 2:45,20 la 200 m — ne reținea 
atenția în mod speciaL Și iat-o 
pe eleva fostei recordmane a lu
mii Barbara ' *
timp record 
nudei.

Rezultatul 
mane nu ne 
in mod 
din R.D. Germană, care se antre
nează zilnic cite 4—5 ore în ba
zin. ne-au obișnuit în ultima 
vreme cu asemenea rezultate de 
excepție, instalîndu-se autoritar 
în fruntea ierarhiei mondiale.

tinerei brasiste ger- 
_ mai surprinde acum 
deosebit. înotătoarele

• TELEX • TELEX • TELEX •
în ultima zi a campionatelor de 
atletism ale R.D. Germane, care 
S-au desfășurat la Leipzig, Rosema- 
ries Witschas a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu performanța 
de 1,90 nu Alte rezultate : masculin: 
200 m : Hans Jurgeh Bombach — 
20.5 ; 800 m : Hans Ohlert — 1:46,3 ; 
10 000 m : Manfred Kuschmann — 
28:99,6 ; 400 tn garduri : Klaus Scho- 
enberger — 49,2 ; feminin : 200 m : 
Renate Steeher — 22,6 ; 1509 m :
Gunhild Hoffmeîster — 4:09,8 ; 100 
m garduri : Annelie Erhardt — 12.8; 
săritura în lungime : Marianne Vo- 
elze — 6,44 : pentatlon : Burglinde 
Pollak — 4 684. puncte.

Dinamo Moscova — Spartak Mos
cova 1—1 ; Dinamo Tbilisi — Dnepr 
0—0.

în clasament continuă să conducă 
Dinamo Kiev, cu 10 puncte, urmată 
de Zenit Leningrad — 17 puncte.

In cadrul campionatului unional de 
fotbal, Dinamo Kiev a învins cu 
scorul de 5>—0 formația Zenit Le
ningrad. iar Pahtakor Tașkent a 
dispus cu 4—1 de formația T.S.K.A. 
Moscova. Alte rezultate : Kairat
Alma Ata — Torpedo Moscova 1—1 ; 
Ararat Erevan — Karpatî Lvov 1—1;

Cu prilejul unui concurs internați
onal de atletism desfășurat la Co
penhaga, sportivul danez Tom Han
sen a stabilit un nou record al țării 
sale in proba de o milă, cu timpul 
de 3:57,6. Pe loeul secund s-a cla
sat kenyanul Mike Boit — 3:57.9.
Confirmînd forma bună din acest 
sezon, danezul Jesper Toerring — 
2,20 m în proba de săritură în înăl
țime — l-a întrecut pe 
Pat Matzdorf, clasat pe 
eu același rezultat.

americanuî 
tocul doi

OlivaresBoxerul mexican Ruben
este noul campion mondial Ta ca
tegoria pană (versiunea W.B.A.). în 
meciul disputat la Los Angeles, Oli
vares l-a învins prin k.o. în repri-

za a 7-a pe japonezul Zensuke Uta- 
gawa. De menționat că Ruben Oli
vares, în vîrsta de 26 de ani, a fost 
campion, mondial și la categoria co
coș.
Competiția internațională câclistă 
„Tour de l’Avenir" a început cu o 
etapă ,,prologi contracronometru pe 
echipe, desfășurată în circuit la 
Martigues pe distanța de 9,8 km. 
Victoria a revenit selecționatei Po
loniei — 45:48,4, urmată 
țiile Olandei — 46:33,6 și 
46:42,4.
Concursul 
desfășurat 
Baule s-a 
obstacole, 
vingătorilor“, în care victoria a re-- 
venit sportivului vest-german Hart
wig Steenken (,,Simona“). cu timpul 
de 41,7 și 0 puncte penalizare. Pe 
locul secund s-a clasat călăreața a- 
mericană Michele Mac Evoy (,.Mus- 
kie") — 41.8 și 4 p. p.

de forma- 
Spaniei —

de călărieinternațional
în localitatea franceză La 
încheiat cu o probă de 
dotată cu ...premiul în-

Redacția «I administrata s București, str. V. Conta er. lit. j tei. ceattalâ u.l#:03 j lecția coresp. d.m.99 j Interurban R 51 2S6 j telex s Hit# sport ft Tiparul L P. ulofocmatta* secareșa, 10.3M

rur.de
S.UA

