
ÎNCHEIEREA VIZITEI 
PREȘEDINTELUI 

IOSIP BROZ TITO

"mi-îU ?•<.{ si!

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România, 
Broz Tito, 
Socialiste 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a avut loc, la 
Palatul Republicii, joi, 11 iulie, 
solemnitatea semnării acordului 
între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia privind colaborarea econo
mică, tehnică și științifică, pre
cum și cooperarea și specializarea 
in producție pe termen lung.

Joi după amiază, a luat sfîr- 
șit vizita oficială de prietenie în
treprinsă în țara noastră de to
varășul Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, 
împreună cu tovarășa Iovanka 
Broz, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele 
România, și 
Ceaușescu.

Eveniment 
semnificații 
dintre România și Iugoslavia, a- 
ceastă nouă întîlnire a președin
ților celor două țări a marcat un 
moment deosebit de 
pentru întărirea 
raporturilor de colaborare 
țească dintre partidele și țările 
noastre, contribuție de seamă la 
cauza păcii și colaborării inter
naționale, Ia edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Solemnitatea plecării inalților 
soli ai poporului iugoslav prieten, 
are loc pe aeroportul Otopeni.

De la reședința oficială, pre
ședintele Iosip Broz Tito și to
varășa Iovanka Broz, sînt înso
țiți de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Aeroportul Otopeni are un aer 
sărbătoresc. Pe frontispiciul salo
nului oficia! se află portretele 
celor doi președinți, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Iugoslaviei.

secretar general al 
Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste 

și a tovarășului Iosip 
președintele Republicii 
Federative Iugoslavia,

Republicii Socialiste 
a tovarășei Elena

ca 
în

ample și profunde 
cronica relațiilor 
și Iugoslavia, a-

important 
si dezvoltarea 

fră-

Sosirea 
Ceaușescu 
tovarășelor _____ ____ _______
Iovanka Broz este salutată cu en
tuziasm de numeroși locuitori ai 
Capitalei, aflați pe aeroport pen
tru a ura un călduros drum bun 
inalților oaspeți iugoslavi.

In această atmosferă începe 
ceremonia oficială.

O gardă militară prezintă ono
rul. Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia și Republicii Socia
liste România, în timp ce 
trase 21 de salve de salut, 
ședințele Nicolae Ceaușescu 
președintele Iosip Broz Tito 
în revistă garda de onoare.

Tovarășul Iosip Broz Tito 
tovarășa Iovanka Broz salută 
pe membrii corpului diplomatic și 
î.și iau rămas bun de la persoa
nele oficiale române.

Un grup de pionieri oferă tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Iovanka 
chete de flori.

La scara avionului. 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu iși iau 
ros rămas bun de la 
oaspeți.

Vă sînt foarte recunoscător tova
rășe Nicolae Ceaașesca, dumnea
voastră tovarășă Elena Ceaușescu
— a spus președintele Iosip Broz 
Tito — pentru primirea excep
țională. deosebit de cordială de 
care ne-om bucurat aici. Plec din 
această minunată țară cu cele 
mai frumoase impresii. Eu cred că 
această vizită va 
la dezvoltarea in 
relațiilor noastre.

Vă urez drum 
puns tovarășul Nicolae Ceaușescu
— multe succese în activitatea 
dumneavoastră. Sper să ne reve
dem cit mai ctirînd.

La rîndul lor, tovarășele Elena 
Ceaușescu șî Iovanka Broz iși 
string miinile. se îmbrățișează.

La ora 17,00, avionul preziden
țial a decolat, fiind escortat pină 
Ia frontieră de aparate cu reacție 
ale forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

tovarășilor Nicolae 
și Iosip Broz Tito, a 

Elena Ceaușescu și

Broz bu-

tovarășul 
tovarășa 

un răldu- 
in alții

contribui mult 
continuare a

bun
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participant! la întrecerile

in sectorul 3 al Capitaleiorganizate

sînt 
Pre- 

și 
trec 5 000 de

Start intr-o nouă categorie 
a întrecerilor de cros dotate 
cu trofeul „Pantelimon 11“

PANTELIMON ll“. 0 ACȚIUNE
9

CE VA DEVENI TRADIȚIONALĂ
y

TENISMENII ROMANI Șl MAGHIARI
SE PREZINTĂ AZI LA START

De azi după amiază, tenismanii 
României și Ungariei încep seria 
întilnirilor lor amicale pe distanța 
a trei zile. Este punctul central al 
programului de pregătire al re- 

îTO?.9tr£. înaintea

importantului test oficial de 
tămina viitoare, meciul cu Franța, 
din cadrul Cupei Davis.

Ieri, la sediul clubului Progre
sul, a avut loc ședința tehnică di
nainte de m"ci.

săp-

o-eridată d

Moment de la antrenamentul de ieri: Ilie Năstase intervine la fileu, 
asistat de Toma Ovici Foto : Dragoș NEAGU

v........ $

ședințele FR.T.. general-maîor N. 
Stan. Cei doi căpitani de echipă. 
J. Jakfalvi (Ungaria) și C. Cara- 
lulis (România), împreună cu ar
bitru] principal A. Schmidt, au de
finitivat amănuntele tehnice ale 
întilnirilor. Așa cum am anunțat, 
se vor juca două meciuri paralele 
intre primele garnituri și cele se
cunde, pentru fiecare alcătuindu-se 
un scor separat.

Prima zi a meciului România A 
— Ungaria A cuprinde următoa
rele două partide de simplu : T. 
Ovici—B. Taroczy și I. Năstase— 
S. Barany. Miitle, aceiași jucători 
urmează să apară in jocul de du
blu, pentru ca în ultima zi, dumi
nică. să fie disputate celelalte 
două simphiri.

în confruntarea ’ formațiilor se
cunde, se joacă azi partidele : V. 
Sotiriu—P. Szoke și I. Sântei—J. 
Benyk. AI cincilea jucător ma
ghiar. R. Machan. va juca numai 
la dublu, susținând însă și un joc 
de simplu (in afară de concurs) 
cu I. Kerekes.

Programul de azi. Ia arena Pro
gresul, începe la ora 14 (rd. v.)

Miercuri după amiază a fost 
o animație deosebită pe majori
tatea bazelor sportive ale secto
rului 3 din Capitală. Consiliul 
de resort, în colaborare cu Clu
bul sportiv municipal, a orga
nizat o amplă acțiune de masă, 
care face parte dintr-o serie de 
inițiative dedicate celor două 
mari evenimente politice din 
viața poporului nostru, a XXX-a 
aniversare a Eliberării și al 
Xl-lea Congres al partidului. A- 
proape 5000 de tineri și tinere 
din întreprinderile, instituțiile și 
școlile profesionale de pe raza 
sectorului 3. și-au dat întîlnire la 
debarcaderul de pe malul lacu
lui Pantelimon II, pentru a par
ticipa la întrecerile de cros, trac
țiune la frînghie și canotaj cu 
bărci universale, pe terenurile a- 
sociației sportive „Firul*, unde 
s-au desfășurat meciurile de

handbal, volei și tenis, pe sta
dionul Luxor pentru fotbal, la 
complexul sportiv Metalul pentru 
disputele handbaliștilor.

Acțiunea a coincis cu inaugu
rarea complexului de agrement 
Pantelimon II și a bazei sporti
ve de pe lingă Filatura de lînă 
pieptănată București, construite 
prin munca patriotică a tinerilor 
din sector. Trofeul disputat, „Pan
telimon 11“, va intra, cu siguran
ță, în calendarul sportiv al ama
torilor de mișcare în aer liber din 
acest sector al Bucureștiului, ac
țiunea devenind astfel tradițio
nală, conform intențiilor organi
zatorilor. Aceștia s-au achitat ex
celent de sarcinile ce le-au re
venit cu prilejul ediției inaugu
rale, eforturile depuse pentru

(Continuare in pag. 2—3)

„SECRETUL" RECfflTELOR SUCCESE

interviu cu Lia Manoliu, vicepreședinte al C.N.E.F.SJ

Azi, la baza hipică din Calea Plevnei

Start în a lll-a ediție
a „Concursului internațional Prietenia

a treia ediție a 
internaționale 

Prietenia", la 
reprezentati- 

ale Ceho- 
Ungariei 

azi,

Cea de 
competiției 
„Concursul 
care participă 
vele de juniori
slovaciei, Poloniei, 
și României, debutează 
de la ora 15, la baza hipică 
din Calea PlevHei.

Se vor alinia la startul 
probei de deschidere aproape 
50 de concurenți. d:ntre ei 
detarind’’ s? I tvan Karo'iși 
Sandor Berki (Ungaria), Ște-

fan Ruska și Rostislav Bal 
(Cehoslovacia), Jan Lipczynski 
și Stanislaw Machwiski (Po
lonia), Dania Popescu, Nori- 
ca Petric, Moniea 
nu, Crișan Grigore 
Rus (România).

De asemenea, în 
zile de concurs vor putea fi 
urmăriți și componenții lo
tului național de seniori, 
care se pregătesc pentru a- 
propiate’e confruntări in
ternaționale.

Ringhea- 
și Victor

cele trei

Norica Petric cu Ghiocel, surprinsă la 
ultimul antrenament înaintea startului 

în „Concursul Prietenia" 
Foto : N. DRAGO?

Semestrul întii al anului 197-1 a 
evidențiat, pe planul performanței 
atletice, o serie de realizări. Ast
fel, echipele reprezentative de se
niori și senioare ale României an 
obținut victorii de prestigiu în 
confruntări cu formații de certă 
valoare ale atletismului european 
și chiar mondial, iar o serie de 
sportivi fruntași au înregistrat re
zultate care-i situează, la diferite 
probe, în partea superioară a ie
rarhiilor internaționale.

în legătură cu aceasta am so
licitat un interviu tovarășei Lia 
Manoliu. vicepreședinte al CNEFS, 
prim-vicepreședinte al F.R.A.

REP. Cum aprecîați si cum 
explicați bilanțul realizărilor 
atletismului nostru in nrima ju
mătate a anului 1971?

L.M. Indiscutabil, bun l Mai bun 
decit cel din ultimii ani, ceea ce 
demonstrează că atletismul nostru 
se află în progres, că are mari re
surse. Realizările de pină acum 
pot fi explicate, în primul rînd, 
prin faptul că în acest an, mai a- 
les în iarnă și în primăvară, atle- 
tii noștri, au muncit mai mulț și 
mai bine decit în alti ani, că a 
crescut numărul celor pe care o 
să-i denumesc... fanatici. Cum si 
eu am fast o „fanatică"1 a atletls-

mului vă dați seama că sînt feri
cită să văd astfel de sportivi care 
se pregătesc și concurează cu rea
lă abnegație. Cel mai tipic exem
plu este, după părerea mea. Virgi
nia Ioan, care trăiește săritura in 
înălțime cu toată ființa sa. Pentru 
ea cred că nu există, in acest an)

Interviu consemnat de
Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2—3)



JUNIORII DE AZI — PERFORMERII DE MÎINE
Mereu în atenție, activitatea de descoperire, pregătire și creștere 

a juniorilor ne dezvăluie noi și noi aspecte. De această dată, înfăți
șăm cititorilor preocupările existente în două cluburi din țară pentru 
schimbul de miine și opinia unui cunoscut tehnician al voleiului ro
mânesc, Leonid Sorbală, in legătură cu „noul val" al junioarelor.

LA C. S. ONEȘTI, 
PAȘI RAPIZI

In municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej sportul cucerește de la o 
zi la alta tot mai mulți adepți și, 
încet-încet, alături de gimnastică, 
handbal, lupte, box, haltere — dis
cipline care și-au făurit deja tradi
ții pe aceste meleaguri — noi și noi 
ramuri sportive prind viață. Așa 
s-a întîmplat și cu canotajul...

în toamna lui 1972, tînărul antre
nor Mihai Drăghici, abia ieșit de 
pe băncile facultății, a venit în 
acest oraș cu dorința de a în
ființa o secție de canotaj acade
mic.

Inițiativa a găsit imediat ecou, 
atît în rîndurile forurilor locale, cit 
și ale copiilor, aceștia din 
urmă atrași de strălucirile 
apei, de siluetele prelungi ale schi
turilor, de chipul prietenos al an
trenorului și de performanțele u- 
nor mari canotori cum sînt Tudor, 
Ceapura, Oanță și Grumezescu !

Așa a început totul. Cu mult elan 
și cu puține... bărci, cu optimism și 
fără cine știe ce bază materială 
micii canotori din Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-au pus pe treabă. 
In 1973 secția a trecut la C. S. O- 
nești, unde ființează și în prezent, 
obținind primele succese sportive, 
urmate — firesc — și de succese in 
privința... bazei materiale. Dintre 
cei 68 de schifiști legitimați (toți 
juniori !) specialiștii federației au 
și selecționat o sportivă care a fost

Experimentul „J“,
Deși Crișul Oradea se află în- 

tr-o etapă cînd poate oferi re
porterului mai multe rezultate 
favorabile, cifra care ni s-a pă
rut cea mai interesantă de re
marcat nu ține de rezultatul pur 
sportiv, ci de orientarea activi
tății desfășurată aici, activitate 
care, în procent de 90 la sută, 
este reprezentată de munca cu 
juniorii. Un procent ce ni s-a

CANOTAJUL FACE
SPRE AFIRMARE
nominalizată în lotul olimpic (Ma
riana Bucur). In palmaresul secției 
au apărut și primele medalii la 
campionatele republicane de juni
ori (1973) : una de argint și una 
de bronz, iar anul acesta, cînd ciți- 
va dintre schifiști au devenit seni
ori, obiectivele (crescute și ele între 
timp !) prevăd, pe lingă două locuri 
fruntașe in campionatele de juniori, 
și o medalie la senioare.

Așa cum spuneam, odată cu ob
ținerea primelor rezultate, secția a 
beneficiat și de o substanțială îm
bunătățire a bazei materiale. In 
rastelele hangarului de pe malul 
Belciului se află acum 30 de am
barcațiuni, iar antrenorul Mihai 
Drăghici a primit din partea fede
rației o șalupă. Nici foru
rile locale n-au uitat să 
sprijine dezvoltarea secției. In pre
zent sint în lucru un nou hangar, 
precum și un bac de iarnă. Schi- 
fiștii au acces — de trei ori pe săp- 
tămină — la moderna sală de forță 
din oraș și, pentru ca ni
mic să nu lipsească, de curind a 
sosit și... marangozul Marin Nicolae.

Acestea fiind spuse, să așteptăm 
ca tinerii schifiști de la C. S. Onești 
să confirme în continuare. Speran
țe mari sînt puse în echipajele de 
4+1 rame (N. Serghei, B. Naiman, 
I. Huțanu, D. Bodoîen+R. Rafailă) 
și 2 visle (C. Hofner — D. Aminte).

Horia ALEXANDRESCU

un succes al clubului Crișul
relevat cu atît mai bine cînd am 
coborât la nivelul celor 7 secții, 
unde am întîlnit : la baschet fe
te — 6 junioare în componența 
divizionarei A ; box : cu excep
ția seniorului L. Horvath, întrea
ga secție — care numără 50 de 
legitimați — este compusă din 
juniori ; lupte — 8 seniori, 60 
de juniori ; înot — 59 j ; polo — 
3 seniori, 69 juniori ; sărituri: 2 

atenție pregătirii tinerelor

seniori 38 juniori ; scrimă : 14 
seniori, 42 juniori.

„Acțiunea juniori" s-a anun
țat destul de pretențioasă, ea so- 
licitînd un continuu proces de 
selecție (numai în ’73 au trecut 
prin „sită" 1370 de copii) și o 
instruire temeinică, astfel ca cei 
recrutați să parcurgă rapid și cu 
rezultate bune alfabetul sportu
rilor respective, îndreptîndu-se 
cu pași siguri spre celelalte 
trepte ale pregătirii : clasa me
die și cea superioară (performan
ța) — după cum sînt ele etajate 
la Crișul.

Bucurîndu-se de acordul tutu
ror antrenorilor (angajați, indis
cutabil, la o muncă grea, com
plexă), de înțelegerea părinților 
și sprijinul școlilor din munici
piu, „acțiunea J“ s-a desfășurat 
— și se desfășoară — cu succes, 
ea reușind să asigure secțiilor 
valorosul potențial uman men
ționat mai sus. Un potențial care 
este ridicat nu numai din punct 
de vedere cantitativ, ci și calita-

Mai multă
încheierea sezonului competițio- 

nal al echipelor de juniori și șco
lari prilejuiește cîteva observații 
referitoare la selecție, la pregăti
rea tinerelor elemente care abor
dează performanța voleibalistică- 
Am solicitat citeva opinii, în legă
tură cu această chestiune, antre
norului reprezentativei feminine 
de tineret, Leonid Sorbală, care a 
urmărit in mod special formațiile 
de fete participante la divizia șco
lară și de juniori, asistind la tur
neele finale, consumate recent la 
Constanta, precum și la diverse 
concursuri de selecție.

..Am observat — ne spunea in
terlocutorul — că voleiul feminin 
la nivelul junioarelor beneficiază 
de suficiente resurse. Sint citeva 
elemente tinere cu calități deose
bite (insă neformate ca jucătoare), 
elemente față de care trebuie să 
manifestăm multă grijă in con
tinuare. Alături de nume deja de
venite cunoscute ca Maria Obreja 
(Șc sp. Galați), Marilena Grigoraș 
(Șc. sp. Bacău), Eugenia Milencu 
(Șc sp. Constanța), am remarcat 
multe alte jucătoare de perspecti
vă, dintre care aș numi doar 

tiv, proba constituind-o anul 1973, 
cînd juniorii au obținut 37 din 
cele 44 de titluri de campioni cu
cerite de către Crișul. Recolta se 
anunță la fel de bogată și în ’74, 
juniorii revendicîndu-și — pînă 
la această dată — 15 noi titluri 
de campioni și 8 recorduri repu
blicane. Printre cei de la care se 
așteaptă cel mai mult: Sorana 
Prelipceanu, Al. Bagiu și Mag
dalena Toth — la sărituri, H. 
Neagrău și Ildiko Horvath — 
înot, S. Turcu — box, Al. Szabo 
— lupte, I. Feher — polo etc. etc.

Astăzi, cînd toate secțiile de la 
Crișul au ajuns să nu aibă — 
sub aspectul cadrelor — grija zi
lei de mîine, se poate spune că 
„acțiunea J“ a constituit una din 
cele mai valoroase și reușite ex
periențe ale clubului orădean, u- 
nitate preocupată să demonstre
ze că se pot descoperi și crește 
sportivi de valoare din pepinie
ră proprie.

Nuța DEMIAN

voleibaliste
citeva : Iuliana Săbădeanu, An
ca Gheorghițoiu, Daniela Roșea, 
(Șc. sp. Timișoara), Dana Nicoles- 
cu, Mihaela Fruth (Șe. sp. Bra
șov), Elena Ilie, Elena Sander (Șc. 
sp. 2 București), Camelia Ursaehe, 
Luiza Malezian (Farul Constanța) 
și Georgeta Busuioc (Șc. sp. Plo
iești). In total, au fost luate în 
evidență și selecționate, intr-un lot 
lărgit de junioare, peste 40 de vo
leibaliste. Ca și cu alte prilejuri, 
am constatat însă că profesorii- 
antrenori sînt prea grăbiți Să în
chege echipa, neglijînd lucrul pen
tru calitățile fizice și tehnice de 
bază. De aceea, jocurile par foarte 
slabe, ca urmare a deficiențelor 
tehnice și atletice. Consecința este 
aceea că, la convocările în lotu
rile naționale de junioare și chiar 
de tineret, noi sîntem obligați să 
facem multă muncă de învățare. 
Deci, se impune o mai mare pre
ocupare pentru formarea calităților 
de bază ale junioarelor, mai mul
tă răbdare in instruirea la unită
țile sportive școlare și mai puțină 
grabă, care face ca pregătirea să 
înceapă cu... sfîrșitul !“

Aurelian BREBEANU

Importante modificări în sistemul comp

0 FORMULĂ MAI RE 
CE POATE ADUCE UN SAL
Destul de obositor, cu multe în

treruperi, cu o primăvară încărca
tă, care a cuprins și patru etape 
din tur, cu meciuri bisăptămînale, 
recent încheiatul campionat de rug
by a adus la ordinea zilei necesi
tatea găsirii unei mai realiste for
mule competiționale, premisă pentru 
asigurarea unui salt calitativ în a- 
cest sport. în această direcție, a 
calității, se impune a fi subliniată 
constatarea privind nivelul tehnic și, 
mai ales, tactic scăzut al majorită
ții partidelor. Goana după rezultate 
sau, pur și simplu, o pregătire su
mară au făcut ca frumusețea unor 
meciuri (Steaua — Dinamo, Steaua 
— Universitatea. Steaua — Farul, 
Grivița Roșie — Steaua) să constitu
ie un element de excepție. De ase
menea, necunoașterea regulamentului 
sau interpretarea lui în... stil di
ferit au contribuit la apariția și 
menținerea unei oarecari mediocri
tăți pe terenurile de rugby.

Pornind de la aceste realități, a 
fost lansată ideea unei prime divizii 
de 16 echipe, împărțite în două se
rii, după criteriu] clasării în ulti
ma ediție : 1 cu 4. 2 cu 3, 5—8, 6—7 
ș.a.m.d. ideea fiind aprobată de 
conducerea C.N.E.F.S., startul în

noua comp 
gust.
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Campionatul de aeromoSel

PROGRES SIMȚITOR FAȚĂ DE
Recent s-a desfășurat la Tîrgu 

Jiu finala campionatului republican 
de aeromodele zbor liber care a reu
nit la start 162 de concurenți (79 ju
niori și 83 seniori) reprezentînd 38 
de cluburi și asociații sportive din 
23 județe ale țării. De notat că, ală
turi de sportivi consacrați, anul 
acesta au participat numeroși tineri 
care au activat pînă nu demult în 
cercurile din școli și de la casele 
pionierilor. Un alt element pozitiv al 
competiției a fost și numărul mare 
de aeromodele prezentate — 450 —, 
majoritatea fiind corect lucrate, cu 
un aspect frumos și îngrijit. Condi
țiile naturale excelente, precum și 
buna pregătire a concurențil-or au 
contribuit la obținerea unor rezul
tate mult superioare celor din ulti
mii ani. Cu toate acestea, campio
natul a scos din nou în evidență ne
cesitatea procurării unor materiale 
de construcție (balsa, fire de cau
ciuc, motorașe) fără de care rezul
tatele nu vor putea atinge perfor
manțele realizate, în acest domeniu, 
pe plan mondial.
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SECRETUL" RECENTELOR SUCCESE ALE
ATI ETICM SFÎRȘITUL SAPTA-
AILeIIoM MINI| se vor desfășu
ra la Galați întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane ale juniorilor l| 
ja care și-au anunțat participarea un 
mare număr de concurenți din întreaga 
țară. Marți, tot la Galați, va avea loc 
campionatul de probe combinate al ca
tegoriei de vîrstă respective — juniorilor II. 
^*amatai tradiționala „regata VANOIAJ POZNAN", programată să 
se desfășoare la finele acestei săptămînr, 
va alinia la start schifiști și schifiste din 
8 țâri, printre care și România. Lotul nos
tru a părăsit Capitala în cursul zilei de 
miercuri, printre sportivii care au făcut 
deplasarea aflîndu-se Cornelia Neacșu și 
Marinela Ghiță ~ ‘
Elisabeta Lazăr, 
Boicu -4- Maria 
ria Micșa (schif
Florica Stoica, _____ _____ -, __ _____
Chertic -4- Maria loniță (4-4-1 rame) și 
echipajul de 8-4-1 — la feminin, precum 
și echipajele masculine de 4 vîsle f.c., 
4-4-1 ranle șl schif simplu. Lotul este în
soțit de antrenorii Sergiu Zelinschi, Ste- 
lian Petrov și Alexandru Aposteanu.

UANHCAI SELECȚIONATA MAS-MANDBAL culina a kuweitu
lui, care întreprinde un turneu de mai 
multe partide în țara noastră, a evoluat 
marți la Ploiești, în compania diviziona
rei B, Rafinăria Teleajen. La capătul unui 
meci plăcut, desfășurat în viteză, hand- 
baliștii ploieșteni au obținut victoria cu 
24-22 .......... ............................. "
nișca 
neanu
(6) și __ ..
Mazidi (Kuweit) si D. Purică (România). 
A. VASILESCU - coresp.

FINALA RALIULUI MOTORE- 
JV1VIU TELOR ROMANEȘTI. Azi. mîi
ne și poimîine se vor desfășura, pe dru
muri de .toate categoriile alese în jude
țul Sălaj, ultimele trei etape ale cam
pionatului republican de regularitate și 
rezistență, rezervat motoretelor românești 
„Mobra“. Plecările și sosirile în cele trei 
etape, care vor însuma circa 600 km, vor 
avea toc în orașul Zalău. Duminică este

(2 f.c.), Ioana Tudoran, 
Doina Bârdaț, Teodora 

Ghioță (4-1-1 visle). Ma- 
simplu), Adriana Bocan, 
Elena Avram, Angelica

(10—9). Principalii realizatori : O- 
(8), Siteavu (4), Iliescu (4) și Hovir- 
(4) — Rafinăria, respectiv Farhuod 
Marzoug (5). Au condus S=di il

programată o cursa de viteza pe circuit 
pentru departajarea eventualilor alergă
tori oflați la egalitate de puncte. In cla
samentul individual conduce D. Vasilescu 
(Steagul roșu Brașov), urmat de alți șapte 
sportivi cu zero p.p., iar in cel pe echipe 
— Voința Sibiu. Și-au anunțat participa
rea concurenți din Sibiu. Ploiești, Moreni. 
Brașov, Zărnești. Cimpino, Galați. Reșița, 
Tg. Jiu și alte centre din țară.

pm apropiata edi[ie
’ (24-28 iulie, la Budaaes-
ta) a „Cupei Tungsram" și-au anunțat 
participarea 7 reprezentative naționale. 
Formația țării noastre va intilni in ordi
ne echipele Spaniei (24 iulie, ora 20.15). 
Iugoslaviei (25 iulie, ora 12.30) Olandei 
(25 iulie, ora 18), Ungariei (26 iulie, oro 
17), S.U.A. (27 iulie, ora 10.X), Ungă 
riei B (27 iulie, ora 18,30) și Cubei (28 
iulie, ora 18). Partidele vor fi conduse de 
cunoscuții arbitri internaționali A. An- 
gella (Franța), A. Fuchs (Belgia). G. 
Tsantas (Grecia) și J. Dirweber (Austria) 
• TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR |l. 
Programat inițial între 5 și 11 august, tur
neul final al campionatului republican re
zervat juniorilor mici va avea loc intre 
7 și 13 august, la Arad. S-au calificat e- 
chipele : Dinamo (antrenor I. Cap șa), 
Șc. sp. 1 (Gh. Arsene). Voința Cluj (A. 
Sarkady), Politehnica Cluj (A. Ardelea- 
nu), Petrolul Ploiești (Al. Bădiță), Uni
rea Arad (I. Borza) in seria I ; Școlarul 
București (A. Zahan), Progresul Bucu
rești (I. Miu), C.S.M. Cluj (Z. Bogdan), 
Crișul (G. Orosz), Mureșul Tg. Mureș (V. 
Daroczi), Industria linei Timișoara (Al. 
Cinteanu) în seria a ll-a. MODIFICARE 
DE PROGRAM IN DIVIZIA A. Turul se
cund al seriei a ll-a a diviziei A se va 
desfășura 
Mureș, în 
programat

(Urmare din pag. 1)

.PANTELIMON II
(Urmare din pag. 1)

între 26 șl 30 august la Tg. 
loc de 24—28 iulie cum fusese 
inițial.

DINAMOVIADA DE TIR - Io 
probele de pistol și armă — 

contind pentru întrecerile din codrul .Cu
pei Tineretului", va avea loc sîmbâtâ. cu 
începere de la ora 8,30, la Poligonul Bâ- 
neasa. La întreceri participă cei mai buni 
trăgători, selecționați in etapele pe aso
ciații sportive și cercuri.

TIR

altceva decit înălțimea și recordul 
lumii. Am impresia că și noaptea, 
in somn, se gindește la... 1,95 m ! 
Am văzut-o recent, la — 
concurând pe o ploaie 
Un concurs teribil, în 
imposibile. A trecut la 
dezinvoltură. Un rezultat bun. Al
tă atletă poate că s-ar fi mulțu
mit cu atit, mai ales că era udă 
leoarcă. Ea insă nu ! A încercat 
și la 1.90 m, dar n-a fost posibil 
să reușească. La fel de fanatici 
sint si Ilie Floroiu, Gheorghe Ghi
pu, Nicolae Onescu, Mariana Su
man. Natalia Andrei, Argentina 
Menis și încă alții. Ei nu știu par
că ce e oboseala ! Muncesc cu o 
seriozitate demnă de toată admira
ția și rezultatele se văd. Există 
insă, din păcate, și o altă catego
rie de atleți care se mulțumesc cu 
puțin, sub raportul pregătirii, dar 
sint totdeauna primii la solicitarea 
unor privilegii, sint mereu nemul
țumiți de ce li se oferă dar... sa- 
tisfăcuți. de ani si ani, cu rezul
tate mediocre (Puiu Tudor. Ion 
Rățoi, Doina Bădescu etc.). Cu a- 
ceștia va trebui să se muncească 
încă foarte mult pe planul educa
ției !

REP. : Constatăm că majori
tatea celor cvidențiați sint aler
gători de semifond și fond. Ce 
resort a propulsat — după ani 
de mediocritate — aceste probe 
spre exigentele internaționale ? 

L.M. Grupa alergătorilor de se
mifond și fond a lucrat foarte bi
ne ; este destul de omogenă sub

Bruxelles, 
torențială, 
condițiuni 

1,85 m cu

0 ACȚIUNE CE VA DEVENI TRADIȚIONALĂ

mobilizare soldîndu-se cu rezul
tate dintre cele mai bune.

A fost un frumos spectacol 
sportiv, am urmărit dispute inte
resante, dar cel mai important ni 
s-a părut faptul că acești 5000 de 
tineri au mai făcut un pas impor
tant pe drumul apropierii de e- 
xercițiul fizic, de mișcare.

IATĂ C1ȘTIGĂTORI1 : Niculi- 
na Dorojan (F.L.P.), Jenica Mihai 
(Sticla), Gh. Văcaru (Aparataj), 
M. Cercel (I.C.M.E.) — la cros, 
I. Coșoreanu și M. Baghidea (A- 
cumulatorul) — la canotaj, M. 
Manole — la ciclism, Postăvăria 
română și Gloria — tras la frân
ghie, Electroaparataj și Metalur
gica — la handbal, Metaloglobus 
— la volei.

INIȚIATIVE MUREȘENE
în județul Mureș se desfășoară 

în momentul de față două acțiuni 
interesante aparținind de domeniul 
sportului de masă :
. • CUPA MUREȘULUI ȘI TlR-

NAVELOR, competiție organizată 
de C.J.E.F.S. cu sprijinul Consi
liului județean al sindicatelor și al 
organizației U.T.C. se adresează ti
neretului și oamenilor muncii din

întreprinderi, instituții și coopera
tive meșteșugărești.

• „CUPA FEMINA" este cea de 
a doua acțiune inițiată în vederea 
mobilizării și angrenării elemen
tului feminin într-o competiție or
ganizată, de asemenea, pe trei eta
pe. Faza finală se va desfășura în 
zilele de 7 și 8 septembrie la Tg. 
Mureș. Disciplinele de concurs : 
atletism (triatlon), fotbal, handbal, 
înot, volei. Menționăm că ambele 
întreceri se află anul acesta la cea 
de a treia lor ediție.

Cupa Mureșului și Tîrnavelor șl 
Cupa Femina sînt închinate de că
tre organizatori și participanți ce
lor două mari evenimente politice 
ale acestui an, a XXX-a aniversa
re a Eliberării și al XI-lea Con
gres al Partidului,

aspectul valorilor și foarte con
știincioasă în pregătire. Experiența 
muncii acestei grupe — bine coor
donată, sprijinită și îndrumată de 
antrenorul federal N. Nțărășescu 
— trebuie generalizată și la alte 
grupe de probe la care, pentru 
moment, rezultatele sînt slabe, 
necompetitive pe plan internațio
nal. Pentru a putea răzbi spre po
zițiile de frunte ale diferitelor 
probe, astăzi, mai mult ca oricînd, 
este nevoie de foarte multă mun
că, de seriozitate, de pasiune. Fără 
aceste calități rezultatele nu vor 
fi decit mediocre ! Federația noas
tră și-a propus însă să Jijpte cu 
toate forțele împotriva mediocri
tății. împotriva indisciplinei.

REP. In perioada imediat ur
mătoare fruntașii atletismului 
nostru vor participa la cîteva 
competiții importante, campio
natele republicane, Jocurile 
Balcanice de la Sofia si „euro
penele" de la Roma. Cum esti
mați comportările viitoare ?

L.M. Multe dintre rezultâtele 
bune de pînă acum ale atleților 
și atletelor noastre se datoresc 
faptului că au atins o formă spor
tivă superioară. Această formă nu 
va putea fi practic menținută pen
tru încă două luni. De aceea, an
trenorii au considerat oportun să se 
reducă, pentru unii sportivi, plafo
nul formei, care urmează să atin
gă nivelul cel mai ridicat spre 
sfîrșitul lunii august și începutul 
lui septembrie, cind vor avea loc 
campionatele de la Roma. De a- 
ceea, pentru cițiva dintre frun
tași campionatele republicane și 
chiar Balcaniada vor fi etape in
termediare și nu un scop în sine.

Atleților din această categorie le 
cunoaștem posibilitățile, știm de ce 
sînt capabili și intuim că vor avea 
o bună comportare la C.E. Rămîn 
însă foarte mulți alți atleți care

ATLEȚILOR NOȘTRI
au datoria să 
rezultate, că se va putea conta pe 
ei în continuare, anul acesta și în 
1975,

Am convingerea că pe stadionul 
olimpic din Roma cițiva dintre 
atleții noștri vor fi in măsură să 
lupte pentru o medalie la „euro
pene". Mă gîndesc, între alții, la 
Virginia Ioan, Valeria Ștefănescu, 
Argentina Menis, Mariana Suman, 
Natalia Andrei, care dețin, la a- 
ceastă oră. performanțe ce le reco
mandă. Nu omit, de asemenea, 
nici pe Ghipu, Onescu, Floroiu, 
Cefan, Bichea, Iordache, Corbu, 
Dorina Cătineanu ș.a. care pot a- 
vea o comportare frumoasă. Pen
tru aceasta, nu spun un secret, va 
trebui încă multă, foarte multă 
muncă I
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TEOD
ÎNVINGĂTOR si in J

(prin telefon). — 
a „Cupei CIBO“, 

ruta Brașov — Ru- 
128 km, a fost, din 
de vedere, o copie 
din aiun. Din nou

BRAȘOV, 11
A doua etapă 
desfășurată pe 
pea — Brașov, 
toate punctele 
fidelă -a etauei 
au reușit să evadeze din pluton 
V. Teodor, VI. Ho ța și T. Drăgan 
(cu 30 km înaintea sosirii în Bra
șov) ; din nou cei trei au fortat și 
s-au detașat de pluton și din nou, 
la finiș, Vasile Teodor și-a adju
decat victoria. în același timp cu 
el (3 h 05:25) au fost cronometrați 
bineînțeles și partenerii săi de e- 
vadare, Hoța și Drăgan. în clasa
mentul general conduce Vasile 
Teodor (Dinamo) cu 5 h 05:02, ur
mat de Valentin Hoța (Mureșul 
Tg. Mureș) și Teodor Drăgan (Voin
ța București) același timp. Astăzi

De azi, la „Tineretului",

FINALELE LA SĂRITURI. PENTRU COPII
Cei mai buni copii săritori în apă 

își dispută, de astăzi pînă duminică, 
la Ștrandul tineretului din Capitală, 
finalele campionatelor republicane. 
Iau parte peste 50 de concurenți re
prezentînd C. S. Școlarul, Progresul 
București, Școala sportivă, Indepen
dența Sibiu, Crișul Oradea și C.S.M. 
Sibiu. întrecerile constituie un pri
lej de trecere în revistă a speran
țelor acestei ramuri a natației, vi
itorii performeri și viitorii’ compo-

nenți ai reprezentativei țării. Spe
răm că disputele vor demonstra 
buna pregătire a copiilor, ca urma
re a muncii depuse de sportivi și — 
bineînțeles — de antrenorii lor.

Programul competiției prevede 
ca astăzi, de la ora 9 și de la ora 
16,30, să se desfășoare salturile de 
la trambulina de 1 m (la ora 16.20, 
deschiderea festivă a campionate
lor). ' ■ ■ ' - ■
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Probabil că duminică la 
orele 19 (ora Bucureștiului) 
nu eram singurul om din lu
me care nu știam ce să spun. 
Afară tuna, fulgera și ploua
— eu tăceam în mijlocul unui 
grup de prieteni, cărora le 
eram dator nu explicații, ci 
țigări. Nu m-au trimis chiar 
după țigări — cum se zice — 
în ploaie, dar eram într-o 
stare și mai deteriorată ! Nu 
aveam ce spune — dar nici 
nu pricepeam. Olanda — re
cunoscută de mai toată lu
mea competentă ca mai bună 
decît adversara ei în finală
— pierdea fără echivoc titlul 
mondial ! Au fost mai buni 
vest-germanii 1 Habar n-am. 
Știu tot ce s-a scris, tot ce 
s-a spus mai înțelept de du
minică pînă azi pe i 
acestui joc, toată 
lumea e de acord 
cu evidența, iar e- 
vidența e că Olan
da a pierdut fiindcă 
a condus cu 1—0 în 
minutul 2 ! Odată 
stabilită această e- 
vidență, mai toată 
lumea tace, mulțu
mită de inteligența 
ei — dar tocmai de 
aici începe perple
xitatea mea.

Căci — cum de-a 
Sibil ? Cum a fost posibil ca 
Olanda să joace ca Olanda 
exact și doar două minute, 
primele, acelea în care a fost 
construită superba acțiune a 
lui Cruyff din care a reieșit 
un penalty clar ca lumina zi
lei? Atît a jucat Olanda — 
jocul ei, două minute, jocul 
acela perfect uns, duduind de 
energie, fără geniul brazilian 
de altădată, dar de o încîn- 
tătoare claritate. Jocul acela 
care m-a făcut să scriu că 
4—0-ul lui Ajax cu Bayern 
e de neclintit, enormitate 
pentru care-mi mușc și azi 
pumnii. Iată-1 clintit — dar 
cu asta nu se lămurește mai 
nimic. Se strigă la Cruyff, se 
dă vina pe „Perla albă“, pe 
Pele al Olandei, pe nerozia 
lui de a cere echipei să tem
porizeze. Se dă vina pe an
trenor — că de ce nu le-a ți
pat acelor genii să iasă la joc

marginea

fost po-

și să nu se retragă în apăra
re, ca și cum Neeskens, Rep 
și cum Ie mai zice n-ar fi 
cine ar fi, ci alții, nu spun 
cine că nu vreau să supăr. 
Dar adevărul e că olandezii 
nu s-au retras în apărare, 
n-au temporizat și — cred 
eu — nici nu le-a trecut prin 
minte că vor ține un 1—0 din 
minutul 2 pînă în minutul 90, 
ei nefiind din școala lui Her
rera și Domenghini, școală cu 
părțile ei bune, să fim sin
ceri, dar care bine că a 
apus...

Olandezii — la 1—0 în mi
nutul 2! — nu au jucat ni
mic. Nici apărarea, nici a- 
tacul 1 Asta mă lasă perplex. 
Nici la nivelul unor genii, o 
situație psihică neașteptată 
nu iartă. Ei pur și simplu nu 

se așteptau să le 
cadă pe cap un a- 
semenea avantaj, 
o asemenea ferici
re. Ei paralizaseră, 
parcă goliți de idei. 
Se prostiseră. Și 
n-au știut ce să 
facă. Geniul n-a 
știut ce să facă în 
fața fericirii venite 
prea repede. Fiind
că tot ce vine prea 
repede nu poate fi

fericire. Fericirea — dacă 
vine — sosește tîrziu, în mi
nutul 90— Și să nu mai aud 
că „așa-i In fotbal și d-aia 
e frumos" ! Și să nu mai aud 
că strigați la „Caraimanul" 
— Bușteni !

CORESPONDENȚA : Van- 
ghele Leolea (str. Prof. 
I. Bogdan nr. 12, Buc.) : Vă 
răspund cu întîrziere fiindcă 
mi-ați dat o misiune dificilă: 
să verific dacă mai există ju
cători in lume care să mar
cheze ca Dumitru două lovi
turi de la 18 metri intr-un 
meci sau ca Iordănescu (me
ciul cu Dinamo și imediat cu 
Grecia...). D-voastră ziceți că 
nu mai există, eu — chiar și 
după verificarea marilor en
ciclopedii — vă surid.

BELPHEGOR

NA I La încheierea

F. C. ARGEȘ, 
tii piteșteni, 
sfîrșit ieri, în 
Ariciu, Stan, 
alți colegi de-ai lor 
veți vedea !) s-au reîntîlnit pen
tru a-și relua 
derea noului 
țional.

Cîteva date 
ția piteșteanâ, 
ora actuală, le-am aflat de 
tov. Ion Popescu, președintele 
clubului, cu care am avut, 
o convorbire telefonică, 
aflat cu această ocazie că 
după-amiază jucătorii s-au 
plasat cu autobuzul la Bușteni, 
unde vor rămîne cîteva zile 
pentru o odihnă activă, prilej 
cu care se vor ține și primele 
ședințe de pregătire.

După 24 iulie, la Pitești, și în 
alte orașe, F. C. Argeș va sus
ține meciuri de verificare în ca
drul unui program ce va fi de
finitivat în aceste zile.

Se știe că antrenorul Ștefan 
Coidum a plecat la Galați. E 
aproape cert că noua conduce
re tehnică va fi formată din 
FI. Halagian și T. Dima, adică 
cei care au format cuplul de 
antrenori cu care F. C. Argeș a 
cîștigat campionatul țării în edi
ția 1971—72, adică atunci cînd 
a realizat cea mai mare perfor
manță din istoria fotbalului pi- 
teșean.

în ceea ce privește lotul, se 
pare că sezonul recent încheiat 
a lăsat urme 
tîndu-i chiar 
tească. Spunem aceasta pentru

Pentru fotbaliș- 
vacanța a luat 

momentul în care
Ivan, Jercan și 

(nu toți,

pregătirile în ve- 
sezon competi-

privind
„pulsul“ ei

forma- 
la 
la

ieri, 
Am 
ieri 
de

nedorite, afec- 
coeziunea sufle-

campionatului republican de juniori 1973/1974
amănă), 
istăzi și 
le unui 
:o-roma- 
elenbin- 
tiție va 
i mai 
lomâniei 
eață. la 
lonstan- 
Secoșan 
(cat. 52 
57 kg),

Eugen 
he Cio- 
"odorpa- 
lan Co
re : Ion 
Cearnău 
57 kg),

Pîrcă- 
Țigănuș 
»v (cat. 
jat. 100
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EDIȚIILE TREC DEFICIENTELE RAMIN• ••
de ju-

așov —
i, 117 
Brașov, 
coresp.

i

Campionatul republican 
niori — al cărui ultim episod s-ș 
consumat pe stadionul „Central" 
din Craiova, cu disputarea finalei 
dintre „U“ Cluj și Steaua „23 Au
gust" (o partidă cu multe faze de 
poartă, cu două goluri spectacu
loase, cu șuturi cărora li s-au opus 
doar barele și o întreagă suită de 
mari ocazii ratate de o parte și de 
alta) — a evidențiat, încă o dată, 
exact aceleași plusuri și, mai ales, 
minusuri, semnalate și de edițiile 
precedente. Citeva cluburi și aso
ciații au continuat să se preocupe 
îndeaproape, să acorde atenția cu
venită schimbului lor de mîine, 
echipelor lor de juniori. Aproape 
an de an, la „U“ CLUJ (echipa 
campioană), Progresul București, 
F. C. Argeș, Universitatea Craiova, 
Corvinul Hunedoara, Rapid se 
muncește cu pasiune pentru depis
tarea și formarea unor tineri ju
cători buni, cu frumoase perspec
tive de promovare. Alături de a- 
ceste prezențe permanente 
fruntea eșalonului speranțelor 
balului nostru și-au făcut loc 
cîteva centre noi ca Steaua 
August", Liceul de fotbal 
C.F.R. Cluj,

Î
I

în 
fot- 
alte 
„23

Bacău, 
Oltul Sf. Gheorghe, 

A.S.A. Tg. Mureș. Sînt evidenția
tele campionatului. „în tumenl fi
nal de Ia Piatra Neamț, ne decia-

ra antrenorul Constantin Ardc- 
leanu, trei echipe s-au detașat prin- 
tr-un joc apropiat cerințelor actu
ale : F.C. Argeș, Universitatea Cra
iova și Steaua. Oricare dintre ele 
merita si ajungă in finală..." La 
Timișoara, unde s-au jucat meciu
rile altor două grupe finale, antre
norul federal Coloman Braun-Bog- 
dan și-a notat evoluțiile bune ale 
echipelor din Cluj, C.F.R. și „U“, 
ca și strădaniile făcute de Corvi- 
nul, A.S.A. și Oltul Sf. Gheorghe 
de a etala un fotbal in continuă 
mișcare. „Orieînd, cel puțin 2—3 
jucători din formațiile „U“ și 
C.F.R. pot fi promovați in echipe 
divizionare A", afirmă cunoscutul 
nostru tehnician. Dar, în ediția re
cent încheiată a campionatului, ca 
și în precedenta, de altfel, s-au 
înregistrat și cîteva... neplăcute 
surprize. Metalul București. C. S. 
Tîrgoviște, Petrolul Ploiești, Poli
tehnica Iași, Minerul Baia Mare, 
F. C. Bihor și chiar U.T.A. (deși 
a ciștigat seria a V-a), Steagul ro
șu Brașov, S. C. Bacău, 
Brașov, Șc. sp. Sibiu etc. 
bit mult, bătind pasul pe 
sînd impresia că in toate 
unități-pepinieră nu mai

Șc. sp. 
au slă- 
loc, lă- 

aceste 
există 

preocupări pentru creșterea de ju
cători. Ca să nu mai vorbim de 
Dinamo, campioana de anul tre-

că am fost informați 
brin a plecat la Craiova, Mus- 
tățea, și Nedelcu la Galați, Ro
șu la 
prima 
a fost 
se știa 
re la odihnă pe litoral. „Dintre 
toți, doar Mustățea va primi, 
probabil, dezlegarea, în rest, ne 
spunea I. Popescu, clubul piteș- 
tean nu va aproba la nimeni 
transferul la o altă echipă."

CHIMIA RM. VÎLCEA. Du
mitru Dragomir, vicepreședinte 
al clubului vilcean, ne-a vizitat 
ieri la redacție. înainte de a ne 
da vești despre noua diviziona
ră A, ne-a rugat ca, pînă 
noi măsuri organizatorice, 
revenim 
echipei, adică CHIMIA. Nu 
avem nimic împotrivă, mai ales 
că de C.S.-uri, 
F.C.-uri nu prea ducem 
Dimpotrivă...

Marea surpriză a fost 
cînd am aflat că vîlcenii 
căutarea unui antrenor, 
tru Anescu, cel cu care Chimia

că Do-

Sportul 
întîlnire 
prezent 
doar că

studențesc. La 
a jucătorilor nu 
nici Vlad, de care 
este în continua-

la 
să 

la vechea denumire a 
adică CHIMIA.

S.C.-uri și 
lipsă.

aceea 
sînt în 
Dumi-

a cucerit „Cupa României", fi
del acestei formații, a rămas 
din nou singur. De ce ? Clubul 
vîlcean și antrenorul Gh. Nu- 
țescu, de comun acord, au ho- 
tărîț să se... despartă și, pro
babil. în sezonul viitor, cel ce 
a promovat cu Chimia în Di
vizia A va antrena pe Gloria 
Bistrița, care a retrogradat in 
,,C“. De-ale fotbalului Numai 
el ne poate oferi asemenea ciu
dățenii !

Jucătorii s-au reunit miercuri 
dimineața și, sub conducerea lui 
D. Anescu, vor efectua primele 
antrenamente acasă. Apoi, vor 
poposi într-una din stațiunile 
de pe Valea Oltului. în general, 
la ora actuală, lotul este ace
lași. I s-a dat dezlegare lui Du- 
mitriu II. Deocamdată, alte nou
tăți nu sînt. Să vedem ce sur
prize ne va mai oferi echipa 
care, după atîtea surprize în 
„Cupa României" a furnizat-o 
și pe cea mai mare : promova
rea în A.

Constantin ALEXE

VARIAȚIUNI PE ACEEAȘI TEMĂ

IN LOC SĂ SE ÎNTĂREASCĂ
A

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
Lozul în Plic, acest simplu și foarte popu

lar sistem de joc, cunoaște o apreciabilă creș
tere a listei marilor premii, ca urmare a in
troducerii eîțtigurilor suplimentare.

De această dată vă facem cunoștință cu 
un nou participant care ți-a înscris numele 
în dreptul unui valoros cîștig. Mai precis 
este vorba de o participantă : Badea Sma- 
randa din București care a obținut un au
toturism DACIA 1300 Ia seriile speciale, do
vedind larga accesibilitate a oricărui partici
pant spre marile cîțtiguri ale acestui apre
ciat sistem de joc.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 5 IULIE 1374: 

Extragerea I: Cat. 1 : 1 variantă 10% a so.ooo lei ;
Cat. î: 1,95 a 34.524 lei ; Cat. 3 : 30,15 a 1.586 
Cat. 4 ; 34,05 a 1.404 lei ; Cat. S : 75,60 a 633 
Cat. 6 : 162,90 a 394 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 43.468 tei.
Extragerea a Il-a : Cat. a : 2,10 variante a ____

iei ; Cat. B : 1 variantă 25% a 12.787 lei șl 4 varian
te IOV. a 5.115 Iei; Cat. C : 3,70 a 3.821 lei ; ~ ~
17,90 a 1.357 tei ; Cat. E : 103,15 a 322 tei ; 
179.10 a 186 Iei ; Cat. X : 1901,85 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 132.850 lei.
Ciștigul de 58.000 tei de Ia eateg. 1 jucat 

fost cnținut de STAN N. PETRE din Constanța, iar 
cele două ciștiguri de la eateg. A, de 50.000 lei, 
le-au obținut ULARTU ION din București și PA- 
POLCZI FRAHC3SC din Dej.

cut, „pierdută" pe la mijlocul cla
samentului seriei a doua ! Simple 
acte de prezență au făcut fn cam
pionat echipe ca Victoria Roman 
(un singur punct ciștigat în 26 de 
meciuri ! ?), S. C. Tulcea (doar o 
victorie). Gloria Buzău (echipa de 
juniori a unui... club 
Șc. sp. Lugoj. C.F.R. 
sp. Oradea, Metrom 
sp. Cristurul Secuiesc „ ___
te altele. între aceste echipe și ce
le pe care le-am evidențiat in pri
mele rinduri A EXISTAT UN 
MARE DECALAJ VALORIC, care 
explică unele scoruri de... rugby, 
și, in ultimă instanță, nivelul teh
nic și spectacular scăzut al foarte 
multor partide din totalul de 1451 
disputate.

Nici în campionatul trecut, di
vizia de juniori nu a reușit încă 
6ă se purifice de marile sale defi
ciente de ordin organizatoric și 
disciplinar. Meciurile tot în anoni
mat s-au jucat, tot pe aceleași te
renuri mărginașe, tot în condiții 
improprii, fără nici un fel de 
popularizare din partea forurilor 
sportive locale care nu s-au în
grijit nici măcar să delege 
competenți la confruntările 
rilor ! Și, din păcate, tot ca 
trecuți, campionatul a fost 
rat cu sumedenie de abateri de la 
regulile fair-play-ului. Multe, e- 
norm de multe. Dăm un singur 
exemplu, semnificativ, care de
monstrează CÎT DE 
asociațiile, cluburile 
echipe în campionat 
CARE A unor tineri 
mare și ca oameni, nu doar ca ju
cători. Numai în ședințele comisiei 

disciplină a F.R.F. din 30 mai 
5 iunie au fost sancționați 22 
juniori cu 67 etape suspenda- 
( ! ?), pentru joc periculos, in-

de fotbal !), 
Pașcani, Șc. 
Brașov, Șc 

și incă mul-

arbitri 
junio- 

în anii 
presă-

PUTIN FAC 
Si școlile cu 
pentru EDU- 
în plină for-

lei 
lei

50.000

Cat. D.
Ca'.. E

10% a

de 
și 
de 
re .. _ _ . _.
jurii, lovirea grosolană a adversa
rului. Și probabil că recordul il va 
deține pentru multă vreme meciul 
Topitorul Baia Mare — Șc. sp. O- 
radea cu cinci jucători eliminați !

Am repetat in numeroase rin- 
duri că disciplina în campionatele 
noastre divizionare A și B este o 
consecință directă a modului, a 
climatului în care sînt crescuți ti
nerii jucători, azi copii sau juni
ori. Vechea poveste a lui... cum 
îți vei așterne. Se vede, însă, trea
ba că acea „boală" cronică — 
GOANA DUPĂ REZULTATE CU 
ORICE PREȚ — continuă să bîn- 
tuie intr-un campionat care are cu 
totul altă menire : aceea de a cău
ta, găsi, forma și lansa jucători 
apți să facă față fotbalului actual, 
de performantă.

Laurențiu DUMITRESCU

STEAGUL ROȘU ARE „PROBLEME"
Nici nu s-a uscat bine cerneala 

pe nota intitulată „Cupele euro
pene încep... azi", publicată cu 
cîteva zile în urmă la această ru
brică, și iată că sintem nevoiți să 
revenim pe aceeași temă : demna 
reprezentare a fotbalului nostru 
de către echipele de club în pro
xima ediție a competițiilor euro
pene, aceea care va începe la 
toamnă.

Se pleda în amintitul articol 
pentru întărirea (noul regulament 
de transferări permite acest lu
cru) formațiilor ce și-au cucerit 
dreptul de a juca în „Cupa cam
pionilor", „Cupa cupelor", ,,Cupa 
U.E.F.A." și „Cupa Balcanică". 
Dar iată că din Brașov am primit 
vestea — comunicată telefonic de 
antrenorul Proca, cu o zi îna
intea plecării in turneul din Iran 
— că munca sa de ani și ani 
pentru construirea unei echipe 
de valoare (muncă ce a avut o 
primă acoperire prin locul III 
cucerit de Steagul roșu la finele 
ediției 1973'1974 a Diviziei A, 
care a permis înscrierea echi
pei in „Cupa U.E.F.A.") începe 
să se ducă pe apa stmbetei toc
mai atunci cînd se spera în îm
plinirea ei printr-o comportare 
frumoasă in amintita competiție 
europeană. Nu este vorba atît 
de fundașul Anghelini, chemat, 
ca orice tînăr, să-și satisfacă sta
giul militar, cit mai ales de 
„stoperul" M. Olteanu și extre
ma Anghel, plecați spre alte o- 
rașe, în dorința de a urma stu
dii superioare.

Dorința celor doi este, desi-

------ JI* ■ ■■■

gur, firească. Dar aceste studii 
pot fi făcute și la Brașov, un 
centru universitar în plină dez
voltare, bine dotat, cu posibili
tăți reale pentru dobîndirea u- 
nei calificări la fel de ridicate 
ca in orice alt centru universi
tar al țării, totodată orașul în 
care Olteanu și Anghel au obți
nut și o binemeritată notorieta
te sportivă.

Iată, deci, că în loc să asis
tăm la completarea formației 
brașovene, la întărirea ei, în ve
derea (pentru a cita oară repe
tăm ?) demnei reprezentări a fot
balului românesc, în general, și 
a orașului Brașov, în special, in 
„Cupa U.E.F.A", potențialul a- 
cesteia, prin plecarea unor jucă
tori — bineînțeles dacă vor primi 
dezlegare — va fi în scădere.

Actualul regulament de trans
ferări, în vigoare de la 1 iulie, 
vine în ajutorul cluburilor ce par
ticipă la aceste competiții conti
nentale de vîrf, dar are, credem, 
și o lacună care se cere îndepăr
tată. Astfel, ar trebui lărgită pre
vederea care oprește transferarea 
fotbaliștilor de la echipele ce au 
retrogradat și la cele ce urmează 
a juca în amintitele cupe euro
pene. Este o soluție pentru pre- 
întîmpinarea unor situații gen 
Steagul roșu.

Dar poate că înainte de inter
venția federației de specialitate, 
Olteanu și Anghel vor reveni la 
vechile sentimente față de echipa 
care le-a oferit consacrarea.

Mircea TUDORAN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
JIUL SAU CHIMIA RM. V1LCEA, 

ÎN TURNEU IN U.R.S.S.
adresa F.R.F. a sosit o în

de 
prin

Pe ____________ ._______
vitație din partea forului 
specialitate din U.R.S.S. 
care se solicită desemnarea unei 
echipe românești pentru efec
tuarea unui turneu, în cursul 
lunii iulie, în această țară. După 
toate probabilitățile Jiul sau 
Chimia Rm. Vîlcea urmează să 
evolueze în Uniunea Sovietică.
NE VIZITEAZĂ ȚARA FORMAȚIA 

ALBANEZA BESA TIRANA
Intre 22 iulie — 2 august ne 

va vizita țara formația Besa Ti
rana, care activează în prima 
divizie a campionatului albanez.

Fotbaliștii albanezi, invitați 
de clubul A.S.A. Tg. Mureș, 
urmează să susțină trei jocuri 
cu echipe care nu au fost 
desemnate.

CORNEL POPA, ANTRENOR 
AUTOMATICA ALEXANDRIA

Proaspăta promovată în 
vizia B, echipa Automatica 
Alexandria, va avea la condu
cerea tehnică. în vederea nou-

re-

încă

LA

Di-

lui sezon pe antrenorul Cornel 
Popa, fost internațional, cu ani 
în urmă fundașul echipei Di
namo.

„Criteriul școlilor sportive"
SC. SP. MEDIAȘ - LIDER AUTORI

TAR DUPĂ TREI ETAPE
Miercuri s-au disputat la Ba

cău meciurile etapei a treia din 
cadrul turneului final al „Cri
teriului școlilor sportive", înre- 
gistrîndu-se următoarele
zultate : Școala sportivă Tg. Mu
reș — Școala sportivă Călărași 
3—0 (2—0), Liceul de fotbal Ba
cău — Liceul „Mihai Viteazul" 
București 1—0 (0-—0), Șc. sp.
Arad — Șc. sp. nr. 2 București 
1—0 (1—0), Șc. sp. Petroșani — 
Șc. sp. Caransebeș 0—1 (0—1), 
Șc. sp. Mediaș — Șc. sp. ..Bra- 
șovia"

După cele trei etape conduce, 
neînvinsă, formația Școlii spor
tive Mediaș cu 6 puncte și un 
golaveraj excelent : ț 8—0 ! Pe 
locul secund se află echipa Li
ceului de fotbal Bacău cu 4 
punețe, golaveraj 8—1. (ILIE 
IANCU — coresp. județean).

Brașov 2—0 (1—0).



TREI VICTORII 
ALE ATLEȚILOR 
ROMÂNI 
LAATENA

Trei atleți români au obți
nut trei victorii tn prima zi a 
concursului Jafcernațional la 
Atena 1 Gh Ghfpu la 1 500 m, 
cu 3:49,5. G1T; Cefan la 3 000 m 
obstacle, cu fraT.6 și Dumitru 
Iordache Ia lungime cu 7,61. 
Alte rezultate : înălțime : Stones 
(S.U.A.) .2.18 m; suliță: Smidt 
(S.UA.)—81,68 m ; 440yarzi g: 
Bolding (S.U.A.) 48,2.

R. P. CHIMZĂ, 

membră; a eeoerăției 
INTERNĂIIOKĂIE DE BASCHET

Ieri a avut loc la San Juan 
(Porto Rico) reuniunea Federației 
internaționale de baschet Cu 
acest prilej s-a tiotârit primirea 
R. P. Chineze ca membră a 
F.I.B.A. Hotărî rea înaltului for a 
fost primită cu vie satisfacție, ea 
reprezentînd un nou pas impor
tant pentru reintegrarea sportu
lui din R. P. Chineză în activi
tatea compietiționalâ mondială.

DIN LUMEA HANDBALULUI INTERNAȚIONAL

IUGOSLAVIA-S.U.A., MECI DECISIV
ÎN C M. DE BASCHET

După succesul obținut marți noap
tea în fa<a redutabilei selecționate a 
Uniunii Spyieticc JSȘ—79). bașchct- 
baliștH iugostn .- au -făcut un pas 
mare spr»ti»ui de^tampioni al lu
mii. avShd" aatfel șțțnae «ponte -3e 
a egala perfbhuar.'^Braziliei in pal
maresul C.M. (două victorii conse
cutive in 1*33 Șl l»*3). Calificați di
rect in turneuî final. sportivii dtn 
țara vecin* au debutat spectaculos 
In această a VJT-e ediție a ..Munrtia- 
lulur*. făcând veritâbile demonstrații in 
fața Braziliei 01' -Or-și Cubei (101— 
iar marți noapws ei au tatrer.it la 
mare lupii pa' actual >i campioni 
olimpici, opcnlndurle practic o ..zo
nă” de ’netrecut. In atic. Slavniei se 
dovedește un exeeSmt conducător 
de joc. iar. cuplat «ăroplor Ciosici 
Si Kicanovici. a —o medie de 
35—W de puncte pe" meci.

Neînvinsă pini 3» această oră este 
Si puternica tcrmâție a S.U.A.. cu 
♦ victorii la activ. Baschetbaliștii 
nord-americaai Hf-ucrs. Boswell șl 
Buhner stat cei. mai, buni) au cîști- 
gat lejer oartldile t-.isțtnute pini In 
prezent, dar tn ultirnete trei zile ei 
vor fi supusi unui adevărat tur de 
forță, urmtad să Întâlnească. pe 
rlnd. echipele Braziliei. Iugoslaviei 
Si U.B.S.S De aHîeV. partida de sim- 
bătă. dintre SUA. și Iugoslavia, 
poate fi decisivă pentru stabilirea 
noii campioane , tț lumii. In caz de 
victorie, baschetbalișfii iugoslavi vor 

rămtae tn posesia titlului. In schimb 
un succes al sportivilor din S.U.A. 
ar întări, poziția acestei echipe și ar 
readuce M lupta pentru medahile de 
aur pe vascHetbaliștii sovietici.

In cla^mentul coșeeterilor condu
ce Brabender (Spania! 69 p. urmat 
de Urgelies (Cuba) 59 p și Lneas 
(S.U.A.) 57 p. Iată și rezultatele din 
turneul pentru locurile *—14: Ar
gentina — Republica Africa Centra
lă 121—70 (39—42); Filipine — Austra
lia 101—ioa (30—50); Mexic — Filipi
ne I0F—SI (44—12); Australia — Ar
gentina 102—160 (53—18); Cehoslova
cia — Republica Africa Centrală 
113—70 (36—32).

ETAPĂ CALMĂ ÎN
Ieri s-a desfășurat pe distanța 

Avignon — Montpellier (126 km) 
cea de a 13-a etapă a „Turului 
Franței". După traversarea Alpi- 
lor cicliștii au început să mani
feste semne de oboseală, astfel 
că în această etapă s-a rulat mai 
relaxat A cîștigat la sprint en
glezul Barry Hoban în 3h.l5:42. 
El a fost urmat, în același timp,

ÎNOTĂTORII romani de trei ori 
PE PODIUM LA SAN REMO

Slavic si Borrat an realizat noi recorduri naționale
SAN REMO, 11 (prin telefon), 

înotătorii români au avut com
portări meritorii și în cea de a 
doua reuniune a marelui concurs 
internațional „Trofeul celor 7 
coline", care reunește numeroși 
campioni, medaîiați olimpici și 
recordmani mondiali. Deși au 
continuat să evolueze în seriile 
(contratimp) mai slabe, sportivii 
noștri au înotat cu multă ambi
ție, reușind să urce de trei on 
pe podium. Tot ca un succes poa
le fi considerat și faptul că în 
clasamentul pe echipe al Trofeu
lui reprezentanții clubului Steaua 
s-au clasat pe locul III. după cei 
de la Sania Clara (S.U.A.) și Școa-

TURUL FRANȚEI
de francezul Escîassan și belgia
nul Sercu.

In clasamentul general continuă 
să conducă belgianul Eddy Merckx, 
urmat de Gonzalo Aja (Spa
nia) Ia 2:01, Lopez Carril (Spa
nia) la 3:13, Vladimiro Panizza 
(Italia) la 5:20, Agostinho (Portu
galia) la 5:55, Francesco Galtos 
(Spania) la 6:54 și Robert Pouli- 
dor (Franța) la 7:30.

Astăzi este programată cea de 
a XlV-a etapă pe distanța Lode
ne — Colomiers (242 km). 

la de înot „Max Ritter“ din 
R. F. Germania.

Luînd startul în cursa de 200 m 
liber. Marian Slavic nu a mai ra
tat tentativa de record, par- 
curgînd distanța în 1:58,5 (ve
chiul record îi aparținea cu 
159,1), timp care l-a clasat pe lo
cul III. In continuu progres, A- 
drian Harvat și-a corectat pro
priul record național la 200 m 
spate cu 8 zecimi de secundă, ob- 
ținînd 2:14.5 și. totodată, locul III 
în probă. în sfirșit, Eugen Aimer 
a obținut un merituos loc secund 
Ia 200 m delfin cu 2:14,1. Rezul
tate :

200 m liber (m) : Steinbach 
(RFG) 1:57,0. Krumpholz (SUA) 
1:57.9, Slavic 1:58,5 — record; 
1500 m liber (m) : H. Elzerman 
(Olanda) 16:48.6 ; 100 m bras (m) : 
Hencken (SUA) 66,8. Mauro (Ita
lia) 69.4 ; 200 m delfin (m) : Bax
ter (SUA) 2:11,8, Aimer 2:14,1, 
Castagna (Italia) 2:14.5 ; 200 m 
spate (m) : Cianchi (It.) 2:13,5, 
Nlstri (It) 2:14,5, Horvat 2:14,5 — 
record ; 200 m mixt (m) : Henc
ken 2:14.0, Steinbach 2:15,0 ; 
100 m liber (f) : Rowell (SUA) 
60,1, Stei (Olanda) 61,1 ; 200 tn 
delfin (f) ; Schiavon (It.) 2:22,6, 
Gerken (SUA) 2:23,2; 800 m li
ber (f) : Calligaris (It.) 9:13,6 ; 
100 m bras (f) : Banhegy (Ung.) 
1:16,3.

• „Echipa României este și va rămîne cea mai bună din lume"

• J. 0. de la Montreal la ordinea zilei • Progrese in dezvoltarea 

mondială a handbalului • Turneul jucătorilor români in Insulele

Reunion stirnește
OPINIA CEA MAI AUTORIZATA...

Recent, ne-a parvenit la redacție 
numărul din aprilie—mai al Buleti
nului informativ editat de Federația 
Internațională, tn cuprinsul căruia, 
la loc de cinste, se află o analiză 
plină de conținut a ultimei ediții a 
C.M. Această trecere în revistă a ce
lei de a VIII-a ediții a campiona
tului mondial începe onorant pentru 
jucătorii și antrenorii români. Iată 
prima frază: ..Nu trebuie să avem 
nici un dubiu: ROMANIA ESTE $1 
VA RĂMÎNE CEA MAI BUNA ECHI
PA DE HANDBAL DIN LUME*. In 
continuare, se apreciază că victoria 
din finală (14—12), obținută chiar 
pe terenul selecționatei R.D. Germa
ne, se datorează: . .în principal
faptului că elevii Iui N. Nedef au 
avut nervi de oțel*.

Aceste opinii, care aparțin celei 
mai autorizate publicații din lumea 
handbalului mondial, conferă, chiar 
dacă puțin tardiv, semnificații noi, 
mai bogate, frumoasei victorii obți
nute de hanrfhniîcjtti români.

TURNEUL OLIMPIC 
DE HANDBAL

Abia Sz-au stins ecourile ediției 
din acest an a C.M. șl au șl început 
preocupările pentru Jocurile Olimpi
ce de la Montreal. Astfel, s-a sta
bilit ca din cele 12 formații ce vor 
lua parte la turneul masculin, repar
tizarea pe grupe geografice să fie 
următoarea: 7 echipe din Europa,
1 din Africa, 1 din Asia și 1 din cele 
două Americi. cărora li se adaugă
2 formați} calificate din oficiu. Ro
mânia (campioana mondială) și Ca
nada (tara

NOI DATE REFERITOARE 
LA DEZVOLTAREA HANDBALULUI

Tot în ultimul Buletin informativ 
se precizează că în Australia a luat 
ființă o federație de handbal, care

EXCELENTUL BILANȚ AL RUGBVȘTILOR FRANCEZI
ÎN AMERICA DE SUD:
La 13 octombrie, echipa noastră 

națională de rugby va întîlni, la 
București, XV-le Franței, în cadrul 
unei noi ediții (1974/75) a campio
natului Europei.

Dacă jucătorii din Iotul nostru re
prezentativ se află în aceste zile 
într-o binemeritată vacanță după un 
campionat mult prelungit și în aș
teptarea reluării, la 18 august, a noii 
lor întreceri-maraton, cei francezi 
s-au întors dintr-un lung turneu în 
continentul sud-american. Am consi
derat interesant să prezentăm citi
torilor noștri un scurt bilanț al re
zultatelor pe care le-au înregistrat 
viitorii noștri adversari. Mai în iii, 
două declarații după principalul 
meci-tesț Franța — Argentina, de la 
Buenos Aires (29 iunie), de o va
loare și o spectaculozitate ieșite din 
comun (scor: 31—27 pentru francezi).

Boffelli, jucător francez de linia 
a treia, căDitanul echipei în acest 
meci: „Jucătorii argentinieni au fur
nizat ua joc uluitor și și-au cîștigat 
un loc de orim rang în rugbyul 
mondial*.

un mare interes

iși are sediul în statui' Victoria. De 
asemenea; este* inserhtă știrea că în 
Hong Kong există 80 de echipe, din
tre care 45 de juniori, numărul prae- 
ticanțiler handbalului trecind dc 
1 200, precum și unele referiri la 
îmbunătățirea activității in Irak, 
unde, incepînd din acest an, cam
pionatul se va organiza pe doua 
ligi. Mai este de menționat faptul 
că o substanțială țcneștere a intere
sului pentru handbal se constată și 
în Iordania, unde a fost organizai 

Echipa de handbal a României, care a ciștigat la Berlin tulul mondial, 
este singura formație calificată la această oră — prin dispută — pen

tru J.O. de la Montreal.

un. seminar cu participarea a 28 dc 
antrenori și instructori. în aceasta 
țară, la campionatul primei ligi iau

8 JOCURI -8 VICTORII!
.f4 ■ .

Iglesias, căpitanul „puntelor- (de
numirea sub care sint cunoseuți 
rugbyștii argentinieni): „Rugbyul 
francez este egal cu el însuși, su
perb șr strălucitor. De aceea s infera 
mîndri că i-am putut face față. Re
zultatul este just, dar noi n-avem 
sentimentul c& am părăsit terenul 
învinși.. /*

Iată acum rezultatele: Rio, Fran
ța — Brazilia 90— 7; Buenos Aires. 
Franța — San Isidro 34—10: Mendo
za. Franța — Mendoza 59—4; Buenos 
Aires. Franța — Buenos Aires 31—9; 
Buenos Aires, Franța —i Argentina
20— 15; Rosanio. Franța — Rosario
21— 10; Tucuman. Franța — selecțio
nata argentîniană din interior 6T—12, 
Buenos Aires, Franța — Argentina 
31—27.

Francezii au marcat 356 puncte 
(dintre care (T2 de încercări). Cei 
mai eficace: Gourdon (14 încercări), 
Desnoyers (8), Bertranne (6). Cei 
mai solicitați : Bertranne, Haget, 
Gourdon, Senal și Vaquerin (cîte 6 
selecții din 8) 

parte 14 formații, existind, în plus, 
aproximativ 500 de echipe de juni
ori, împărțite in trei grupe regio
nale.

„IN CURÎND CAMPIONII LUMII 
PRINTRE NOI I"

După cum s-a mai anunțat, hand- 
baKștii români campioni mondiali, 
vor întreprinde, în curînd, un turneu 
de mai multe jocuri în Insulele Reu
nion, avînd ca parteneri de întrecere 
pe componența selecționatei Fran
ței. Demn de remarcat este faptul 
că Liga de handbal din Insulele 
Reunion a consacrat unul dintre 
ultimele numere ale buletinului său 
țării noastre. „Special Roumanie*.. 
este marcat peste titlul publicației, 
în cuprinsul căreia se face o amplâ 
prezentare a țării noastre, din toate 
punctele de vedere: geografic, poli
tic. social- și economic, fără să fie 

uitat, desigur. sportul și. în mod 
deosebit, handbalul. De altfet, in 
principalele orașe ale Insulelor Reu
nion (St. Denis. St. Louis, Lc Porte) 
au fost puse in vinzare tricouri de 
vară cu emblemele celor doua fe
derații șl pe care se află scris 
..FRANCE — ROUMANIE*.

• TELEX • TELEX • TELEX •
Iată ultimele rezultate din cadrul 
campionatelor de înot ale R.D. Ger
mane: feminin; 200 m mixt: Ange
la Franke — 2:21,48; 800 m hber: 
Cornelia Doer — 9:92.86; masculin: 
100 m fluțure: Roger Pyttel — 56,62; 
1 500 m: Frank PfGtze — 16:26.12; 
100 m spate: Roland Matthes — 
57,39.

La Florența a luat sfîrșit meciul 
triunghiular internațional masculin 
de atletism. Echipele Franței și Ita
liei au terminat la egalitate: 52—53. 
Selecționata Franței a învins cu 
56—50 echipa Ungariei. Italia a dis
pus cu 58—48 de formația maghiara. 
Cîteva rezultate mai deosebite înre
gistrate în ultima zi: 10 000 m: Fava 
(Italia) — 28:35.2; disc: Fejer (Un
garia) — 61.14 m; 100 m: Gresa (Un
garia) — 10.6: 400 m: Nallet (Franța)
— 49.6; lungime: Rousseau (Franța)
— 7,71 m.

Competiția cîclîstă „Tour de PAvenir* 
a programat prima etapă: Marti-

„AM CiȘIIGAI DIH HOII, DAR KRSPTCfflA RĂMÎNE
DE PARTEA ROMÂMEOR" 

declară Ivan Snoj, căpitanul federal 
al handbaliștilor iugoslavi

Recenta ediție a „Trofeului Iugo
slavia'* la handbal a revenit for
mației iugoslave, care in partida 
decisivă a întrecut reprezentativa 
României cu 15—12. Intr-un inter
viu acordat ziarului „Sport** din 
Belgrad, căpitanul federal Ivan 
Snoj, unul dintre cei mai renu- 
miți tehnicieni ai handbalului 
mondial, apreciind noul succes al 
echipei sale nu-și ascunde neliniș
tea față de perspectivele formației 
iugoslave, actuală campioana olim
pică.

„Am cîștigat din nou în fața 
românilor, Uureati ca cel dc-al 
4-lea l tiu mondial, dar perspec
tivele noastre nu sint prea roze 
— declară Ivan Snoj. Nu vom pu
tea miza la infinit pe Zorko sau 
Arslanagiei, pe Horvat, Popovicî,

SAMBO. UN SPOUT CARE A CUCERIT MADRIDUL

Luptate ru de s«a- —.*.- -ecrir
Madridul. Sub acest titlu. ziarul 
„Sport” care apare La Zurich co
mentează marele succes pe care l-au 
avut întrecerile acestea inedit?, or
ganizate pentru prima oară în ca
drul unui campionat european de 
lupte.

Sambo este un gen de lupta foarte 
spectaculos, ceva între „libert’ și 
judo. Seară de seară, madrilenii an 
umplut pînâ la refuz tribunele Pa
latului sporturilor eare găzduia a- 

gues — Orange (98.590 km). Primul 
a trecut linia de sosire pokmezul 
Kaczmarek care a fost cronometrat 
în 2h 49:30. A fost o etapă dificilă de 
munte care a scos în evidență bu
na pregătire a cicliștilor polonezi 
(4 reprezentanți în primii 10 sosiți). 
In clasamentul general, după dispu
tarea etapei ..prolog14 și a primei 
etape, eonduce polonezul Kaczmarek.

In cadrul campionatelor internațio
nale de tir ale Poloniei, care au avut 
loc la Bydgosez, proba de pistol 
viteza a fost cîștigatâ de polonezul 
Malek cu 590 puncte. Jintașul ro
mân L. Giușcă a ocupat locul 4, cu 
582 puncte.

Pe stadionul „Bislet" din Oslo, echi
pa de atletism a Norvegiei a cîști
gat meciul triunghiular susținut hi 
compania formațiilor Bulgariei și 
Scoției, Atleții norvegieni au totali
zat 178 pun me, fiind urmați de cei 
bulgari — 160 puncte și scoțieni — 
cu 84 puncte. Tn proba de 5 uoo m

Pokrajac și Pavieevicl. A,.vrc.;orii 
noștri ar trebui să căruțe mai mult, 
să răscolească bogatul rezervor de 
tinere talente de eare dispune 
handbalul iugoslav. Așa au proce
dat, din timp, și prietenii noștri 
din România și ială-i astăzi ali- 
niir.d o echipă cu Orban. Tase, 
Drăgârriță, Dcacu, Stef, Slockl și 
Tudesie. toți jucători tineri de ma
re perspectivă. Va trebui cit de 
rapid să ne revizuim optica în se
lecție, să refacem terenul pierdut 
daeă dorim să rămîncm măcar in 
posesia titlului olimpic**.

ccs.e intreeeri. aplaudînd cu genero
zitate disputele la cele 10 categorii 
de greutate, care au angajat aproape 
200 de participanți din 11 țări.

Competiția a fost do-minată de re
prezentanții Uniunii Sovietice, țară 
in care acest sport cunoaște mai 
vechi tradiții. Opț din cele 10 titluri 
puse ■ în joc au revenit sportivilor 
din U.R.S.S., celelalte două medalii 
fiind cucerite de bulgarul O!eg Pav- 
Iîkov (63 kg) și spaniolul Juan Bar- 
buzano (too kg). Titlul ele cel mai 
tehnic luptător al campionatelor eu
ropene de sambo a* revenit sovieti
cului Vladimir Klivodenko (catego
ria peste 100 kg), singurul dintre în
vingătorii de la primul campionat 
mondial organizat în 1973 la Tehe
ran care a cîștigat și Ia Madrid.

plat, norvegianul Kvalheim a fost 
cronometrat în 13:32,6.

Turneul international masculin de 
volei de la Tokio a fost cîștigat de 
reprezentativa Poloniei, urinată de 
formațiile U.R.S.S., Cehoslovaciei și 
Japoniei. în ultimul meci al com
petiției, voleibaliștii polonezi au în
vins cu scorul de 3—2 (13—15, 15—8, 
15—6, 12—15, 15—10) echipa Cehoslova
ciei,

Finala probei de simplu feminin din 
cadrul turneului internațional de te
nis de la Baastad a fost cîștigatâ de 
Susan Barker (Anglia), care în fi
nală a învins-o cu 6—1. 7—5 pe olan
deza Rijke Schaar. Rezultate înre
gistrate în competiția masculină: 
Borg (Suedia) — Fred McNair 
(S.U.A.) 6—2. 6—1; Bertolucci (Ita
lia) — Velasco (Columbia) 6—0. 6—2; 
Panatta (Italia) — Prajoux (Chile) 
6—2. 6—3; Barazzutti (Italia) — No
wicki (Polonia) 6—1. 6—0; Lundquist 
(Suedia) — Palm (Suedia) 6—2, 6—2.
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