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ÎN PREAJMA STARTULUI ECHIPEI NOASTRE
IN „CUPA DAVIS

Hotărît lucru, tenisul nu stă pe 
loc. Asistăm la mutații profunde, 
spectaculoase, pe întreaga scară a 
valorilor în sportul cu racheta, 
pornit irezistibil, fără putință de 
întoarcere, pe calea înnoirilor.

Ne gîndim, în primul rînd, la 
sensibilele modificări survenite în 
structura acestei ramuri sportive, 
la noi în țară. Dintr-un sport 
practicat în arie restrînsă, tenisul 
a ajuns astăzi să intereseze un 
număr din ce în ce mai marc de 
tineri și vîrstnici, consecință fi
rească a condițiilor tot mai fa
vorabile asigurate, în țara noas
tră, dezvoltării mișcării sportive 
de masă. Ca și — evident — un 
ecou al succeselor repurtate de 
tenismanii noștri în arena inter
națională.

Modificări sînt și în această a- 
renă a „marelui tenis". Acolo unde 
se decide ierarhia mondială a ra
chetelor, unde sînt consacrați șe

ECHIPA DE TENIS 
A ERfflEI 
A SOSIT

EA DOREȘTI
0 Ion Tiriac începe azi 

antrenamentele
Mult așteptata întîlnire Româ

nia—Franța, contînd pentru se
mifinalele „Cupei Davis" (grupa 
A, zona europeană), începe să 
prindă contur. In timp ce echi
pierii români își continuă pregă
tirile. ieri dună-amiază au des
cins în Capitală și viitorii lor 
adversari tenismanii francezi.

Lotul Franței, condus de că
pitanul de echipă Pierre Dar- 
mon. a coborît din avionul de 
Paris în formația anunțată : 
Pierre Barthes, Patrice Domin
guez. Georves Goven si Fran- 
țois Jauffret. Nerăbdători să fa
că prima cunoștință cu terenul 
de joc. cei natru .• mușchetari1' 
au făcut o foarte scurtă escală 
la hotelul Intercontinental, pen
tru ca imediat să se îndrepte 
spre arena Progresul, unde au si 
făcut un antrenament de încăl
zire.

Din discuțiile purtate cu mem
brii delegației oaspe rezultă că 
nu s-a ajuns încă la o formulă 
precisă de echipă, totul depin- 
zînd de felul în care cei patru 
jucători se vor acomoda cu con
dițiile viitoarei întîlniri. De la 
Pierre Darmon am obținut ur

LA Tg. MUREȘ, CAMPIONATELE 
ȘCOLILOR SPORTIVE LA ÎNOT

începe seria marilor competi
ții republicane de înot ale sezo
nului. De astăzi, timp de patru 
zile. în piscina de 50 m din Tg. 
Mureș se vor întrece — pentru 
titlurile naționale — cei mai 
buni înotători ai școlilor spor
tive. Vor urca De blocstarturi 
peste 200 de tineri elevi din 
București, Reșița. Ploiești. Brăi

fii săi de coloană. Campionii de 
mîine iau locul campionilor de 
azi, sub ochii noștri, nu o dată 
surprinși de viteza cu care se 
face acest schimb de generații. 
Poate că laureații ultimului sezon 
au fost ultimii dintr-o suită glo
rioasă de ași ai courts-urilor. Ne 
gîndim Ia un John Newcombe, 
penultimul campion al Wimble- 
don-ului și apoi triumfînd în fi
nala W.C.T., sau — de ce să n-o 
spunem ? — la Ilie Năstase al 
nostru, care la sfîrșitul lui 1973 
înscria a doua sa victorie în Ma
rele Premiu-FILT și a treia în 
Turneul Masters. Oare o aseme
nea „serie" mai poate continua ? 
Acum, cînd auzim tot mai des de 
un Connors, un Borg, un Vilas, 
un Amritraj, apariții proaspete 
pe lista marilor performeri. Am 
fi dorit să vă cităm și un nume 
românesc printre aceștia, dar el 
se lasă încă așteptat. Cel puțin

mătoarea declarație în primele 
minute ale sosirii : „Sîat fericit 
că iau parte pentru a treia oară, 
de data aceasta în calitate de 
căpitan de echipă, la o întilnirc 
de tenis Franța—România pen
tru ..Cupa Davis". Am amintiri 
bune de la precedentele meciuri 
și chiar — dacă vreți — simt 
un pic de mîndrie pentru faptul 
că am o victorie asupra lui Die 
Năstase. E drept, era atunci 
(n.n. în 1966) debutul său in 
competiție. întîlnirea de acum se 
anunță deosebit de echilibrată. 
Aveți o echină cu nume mari, 
noi în schimb sîntem apreciați 
pentru omogenitate. într-un cu- 
vînt. va fi un meci greu pentru 
ambele echipe..."

Tot ieri, dar la ove târzii de 
seară, a sosit și ultimul protago
nist al întrecerii, maestrul eme
rit al sportului Ion Tiriac. El își 
va începe pregătirile în cadrul 
echipei române. îneepînd de azi.

G COMARNISCHI

la, Galați. Cluj, Timișoara. Con
stanta și Tg. Mureș.

Printre competitori remarcăm 
prezența lui Dietmar Wetter- 
neck (Reșița) și a Cameliei Ho- 
țeseu (Ploiești), doi dintre cei 
mai buni înotători ai țării, care 
se pregătesc intens pentru Bal
caniada de la Izmir si campio
natele europene de la Viena. 

în tenisul masculin, fiindcă în cel 
feminin iată că performanțele 
Marianei Simionescu și ale Vir- 
giniei Ruzici încep să dea temei 
speranțelor puse în talentul lor.

Dar, parcă, cele mal spectaculoa
se înnoiri se fac în casa, fundată 
la începutul acestui veac, a celei 
mai mari dintre competiții. „Cupa 
Davis", trofeul care animă pres
tigiu șl pasiune, a stat, la actuala 
sa ediție, a 63-a. sub semnul ma
rilor surprize. Au dispărut, de pe 
uriașul tabel cu 57 reprezentative 
de țări, două dintre marile favo
rite : Australia și S-U.A. De pu
ține ori, în lunga serie a întrece
rilor pentru „Salatiera de argint", 
finala s-a Jucat fără nici una din 
aceste două cîștigătoare tradițio-

Rodu VOIA

(Continuare în pag. 2—3)

Primii jucători ai celor 
două echipe. Franțois Jauf
fret ți Ilie Năstase, înaintea 
antrenamentului de ieri 

după-amiazăGheorghe Ghipu - speranță pentru C.E. de la Roma
• Salturi calitative de la un an la altul
• Favorit al ziarului l’Equipe • Al treilea

alergător european din ’74
în urmă cu cinci ani. la un 

concurs municipal de atletism, 
s-a aflat printre învingători si 
un foarte tinăr alergător, un 
începător : Gheorghe Ghipu. 
Antrenorul Silviu Dumitrescu 
ni l-a prezentat pe acest atlet 
spunindu-ne: , Jtețineți-i numele 
căci, sint sigur, despre el se 
va vorbi curind !“... N-a trecut 
decit un singur sezon și des
pre Ghipu a și început să se 
vorbească. După rezultatele a- 
nului de debut (51,7 — 400 m și 
1:54.0 — 800 m. în 1970) cele ale 
sezonului următor au marcat o 
creștere sensibilă : 48.9 s și, 
respectiv. 1:51,6. în al treilea 
an de activitate competitională, 
în 1972 Ghipu a devenit record
man de juniori al tării 13 na- 
tfu probe : 600 m — 1:198, 800 
m — 1:47.5 (record și de seni
ori), 1000 m — 2:24.6 și 2000 m 
— 5:23,4. Conștientă de posibi
litățile acestuia, F.R.A. îl 
propune Comitetului Olimpic 
Român pentru selecționarea în 
lotul reprezentativ care s-a de
plasat Ia Munchcn. Concurează 
la J.O., fără prea mult succes,

ANUL ACESTA, 1H CAPITALĂ

11000 DE COPII 
AU ÎNVĂȚAT SĂ ÎNOATE!

La ștrandul Tineretului din Capitală, o grupă de copii in momente 
de relaxare după lecția de înot

La o lună de zile după de
clanșarea multiplelor manifes
tări sportive de masă specifice 
vacanței de vară, ne-arr. pro
pus o trecere în revistă a ini
țiativelor legate de acțiunea 
„înotul pentru toți". Obiectiv 
direct — municipiul București.

Tot ce s-a realizat în acest 
sens este deosebit de încuraja
tor. în bazinele a 5 complexe 
sportive cu tradiție — Tineretului. 
Obor, Rapid, Dinamo și „23 Au
gust" — s-au inițiat sau sint pe 
cale de a se iniția mii și mii de 
copii, școlari și pionieri. într-o 
primă serie, experimentală, 
inaugurată la începutul lunii 
iunie au fost „școlarizați" în 
natație pește 4 000 de miniama- 
tori de apă. în continuare, de 
la 15 iunie au trecut prin cen
trele de inițiere încă tot atîția 
copii. Dacă asociem la aceste 
cifre și pe acelea realizate din 
ianuarie și pînă în mai inclusiv 
(la bazinele acoperite de la Flo- 
reasca si „23 August") ajungem 
la un bilanț care spune ceva: 
mai bine de 11000 de copii 
bucureșteni au deprins, în prima 
parte a anului 1974, tainele îno
tului.

De bună seamă că școlile ge
nerale au fost în principal insti
tuțiile care au alimentat conti
nuu centrele de natație sus-men- 
ționate. Pentru „Tineretului" 
este de semnalat aportul școli
lor generale nr. 175. 182. 178 și 
192. Spre „Dinamo" s-au în
dreptat mai ales elevii din șco
lile generale nr. 25 și 26. Bazi
nul de la „Rapid" a fost utili-

Har participarea alături de așii 
semifondului mondial reprezin
tă o excelentă școală. Și Ghipu 
a avut multe a învăța...

în 19'3, chiar la debutul se
zonului de pistă în aer liber, 
reprezentantul duhului Metalul 
București devine recordman eu
ropean de juniori eu 3:40,4, 
performantă pe care avea s-o 
îmbunătățească, după citeva 
săptămîni, la Atena, 3:39,0 (re
cord actual al Cupei Europei 
— Bruno Zauli). La Duisburg. 
Ia C.E. de juniori, Ghipu cîști- 
gă titlul european, impunîn- 
du-se ca unul dintre cei mai 
valoroși alergători ai lumii, din 
tînăra generație de semifon- 
diști. Palmaresul său este com
pletat cu un nou record repu
blican de seniori la 800 m 
(1:46,4) și de unul de juniori pe 
5000 m (14:25,6).

Noul sezon de concursuri, cel 
al anului ’74, dominat firește de

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

Gheorghe Ghipu (nr. 436) intr-o cursă 
pe stadionul Republicii

(Continuare in pag. 2—3)

Foto : Ion MIHĂICA
zat îndeosebi de reprezentanții 
școlilor generale nr. 163, 166 și 
170, iar cel de la „23 August" 
de micii înotători de la școlile 
generale nr. 21 și 94. Evident, 
mai există multe alte școli care 
manifestă interes pentru breve
tarea de „minidelfini", în anga
jamentul pe care și l-au luat de 
a avea în această vacantă de 
vară, CEL PUȚIN cite 100 de 
școlari inițiali în această disci
plină sportivă. Există însă, tot 
astfel, multe altele în care ac
țiunea a demarat prea lent, 
aproape insesizabil. Sigur, cei 
vizați... global pot aduce o serie 
de argumente în apărare și în 
principal pot acuza capriciile a- 
cestei veri. Ne-am bucura dacă 
măcar de acum înainte — în 
celelalte 60 de zile de vacanța 
cîte au mai rămas — conduce
rile școlilor generale bucu- 
reștene, profesorii de speciali
tate. vor face un efort mai vi
zibil de înțelegere a rostului ac
țiunii, și în consecință vor fi cît 
mai aproape de organizatori. în 
speță C.M.E.F.S.. în colaborare 
directă (și rodnică) cu Federația 
română de natație. Inspectora
tul școlar al municipiului Bucu
rești și Consiliul municipal al 
organizației pionierilor.

La fel, considerăm că I.C.A.B.- 
ul. care dispune de patru bazine 
(Floreasca, Libertății. Izvor și 
16 Februarie) ar putea fi ceva 
mai receptiv la ideea de a des
chide larg porțile acțiunii, con
tribuind astfel substanțial la 
reușita ei—

Tiberiu STAMA

Foto : S. BAKCSV,



La „Concursul Prietenia"

CĂLĂREȚII NOȘTRI JUNIORI AU AVUT 
0 COMPORTARE MERITORIE

.Concursul Prietenia'*. încheiat 
din 
pri- 

veri- 
care

Schneider cu o comportare fără 
oscilații, mai trebuie încă supuși 
unor teste, deoarece Nicolae 
Stroescu, Sorin lonescu, Victor 
Rus, Gheorghe Sodolescu. Radu

caniadă vor elimina deficiențele 
semnalate și se vor afla, din 
nou, printre protagoniștii dispu
telor.

Emanuel FÂNTÂNEANU

duminică pe baza hipică 
Calea Plevnei, a constituit 
ma și cea mai importantă 
ficare a potențialului de 
dispune sportul călare la nivelul
juniorilor înaintea principalei 
confruntări a anului, campiona
tele balcanice de la Istanbul.

Handicapați de lipsa unor în
treceri mai dificile în perioada 
anterioară (ei au mrticipat doar 
Xa etapa întîi a campionatelor 
naționale), precum și de îmbol
năvirea cailor care a impietat 
asupra antrenamentelor, sporti
vii români 
prezinte la un nivel rit 
bun. ceea 
mare parte.

în întrecere cu cîțiva călăreți 
de bună valoare — Sandor Ber- 
ki și Istvan Kapoli (Ungaria), 
Stefan Ruska (Cehoslovacia), Jan 
Lipczyski (Polonia) — reprezen
tanții noștri, dintre care doar 
Dania Popescu beneficia de o 
experiență competitională mai 
bogată, au dovedit reale calități, 
dar. încă, insuficient cizelate. 
Dania Popescu, Monica Ringhea
nu, Cristian Grigore — cîștigă- 
tor al ..probei de deschidere” — 
și Gerhard Schneider, la capă
tul unei etape de pregătire in
tensă pot obține rezultate supe
rioare. Cu toate că ei sînt încă 
la începutul carierei, amintim, 
totuși, unele greșeli comise : de 
Cristian Grigore (fără a nega 
contribuția importantă la victo
ria echipei și buna comportare 
în „proba de deschidere”) care, 
cu toate sfaturile primite, a im
primat calului o viteză 
mare, ceea 
ducerea sa 
acestuia a 
mulării de 
penalizare : de Monica Ringhea
nu, care, uitînd parcursul (!)> a 
redresat prea tîrziu calul pentru 
a nu greși, ratînd. astfel intra
rea în barajul probei ; de Dania 
Popescu, de Ia care speram o 
evoluție superioară, dar care a 
lăsat parcă impresia unei bla
zări (premature !) sau a unei 
supraevaluări a propriilor posi
bilități pentru că dispune de un 
aagaj bogat de cunoștințe. Cei
lalți. exceptîndu-1 pe Gerhard

s-au străduit să se 
mai 

ce au și reușit în

prea 
ce a îngreunat con- 
și numai pregătirea 

permis evitarea acu- 
mai multe puncte

Monica Ringheanu cu Vals, componentă a formație* României, care 
a ciștigat „proba pe echipe” a „Concursului Prietenia-, in timpul 
evoluției Foto : S. BAKCSY

Crișan, Nori Petric. — sînt și 
prea tineri — nu au convins, de 
la o manșă la alta ei avînd 
fluctuații în evoluții.

,,Concursul Prietenia” a scos 
în evidență și multe lucruri îm
bucurătoare. dintre care mențio
năm existența unei generații de 
tineri călăreți ce în curînd va 
putea trece cu succes pragul se- 
nioratului și buna pregătire a 
cailor (cu toate condițiile men
ționate). 
Vinovat, 
avînd o 
de toți
nea. se impune rodarea tinerilor 
călăreți 
pentru că. 
cială este 
ment-

Oricum.
un nivel mulțumitor. ceea ce ne 
face să credem că pinâ la Bal-

Călin. Sonor, Begonia. 
Spiridnș. Vals. Saray 
evoluție bine apreciată 
specialiștii. De aseme-

și în alte concursuri 
totuși. întrecerea ofi- 

cel mai bun antrena-

ei s-au prezentat la

AUTOMOBILISM
DINTE a biroului Federației române ce 
automobilism și karting au fost discu
tate o seamă de probleme care privesc 
buna desfășurare a activității competi- 
ționale în perioada iulie—august, adcp- 
tindu-se în acest sens cîteva importante 
măsuri. Astfel, s-a stabilit ca la cam
pionatul de coastă, ediția 1974, sâ fie 
incluse in regulamentul întrecerii s* 
clasele Dacia 1 300 grupa I și grupa a 
ll-a. A fost stabilită componența comi
siei de organizare a celei de a X-a edi
ții a «Raliului Dunării**. Președinte de 
onoare : general It Marin Dragnea,
prim-vi ce pre ședințe al C.N.E.F.S., pre
ședinte, general nțaior Gheorghe Enciu, 
vicepreședinte al F.R.A.K. |n comisie ou 
mai fost numiți Andrei Ziman, vicepre
ședinte al A.C.R. și Marin Stoianovici, 
președintele filialei A.C.R. Brașov. Pen
tru acest important raliu (Raliul Dunării 
este una din etapele campionatului eu
ropean de raliuri, rezervat piloțitor), b’- 
roul federal a luat în discuție și a ho- 
târît ca lotul reprezentativ al țârii să 
aibă următoarea componentă : Eugen
lonescu Cristea 4- Petre Vexeanu, Do
rin Motoc + Cornel Motoc, Horst Graef 
4- Iul iu Borcsa, Ștefan lancovici -f- lor 
Nicolau. Uzina de autoturisme Dacia 
urmează să-și desemneze echipajul re
prezentativ. Comisia centrala de com
petiții și disciplină a federației, ancli- 
zînd unele neregularitâți care au avut 
loc cu prilejul desfășurării cursei de 
coastă de pe dealul Teliul a dispus 
următoarele sancțiuni : Florin Morasse 
— avertisment, Eugen lonescu-Cristea și 
Constantin Finichi — observație.

GIMNASTICĂGIMNASTICĂ concuw in- 
TERNAȚ1ONAL LA 

CLUJ. Echipele masculine C.S.M. Cluj și 
M.A.V. Kiskunhalas (Ungaria) au evo
luat în localitate într-un meci amical, 
încheiat cu succesul sportivilor clujeni, 
care au terminat învingători cu 251,15 
-248,55. lata și primii clasați la indivi
dual compus : 1. L. Popa (GS.M.)
55.80, 2. Jeno Paprika (M.A.V.) 53,25,
3. M. Sfirlea (C.S.M.) 52,70. Pe apa
rate, un succes net a repurtat gimnas
tul Popa, de la C.S.M., clasat pe pri
mul loc în toate probele.

ÎNOT A FOST alcătuit iotul 
reprezentativ care va 

evolua la Balcaniada de juniori (25-23 
iulie, la Sofia). Tinerii sportivi au fost 
selecționați pe baza rezultatelor obți
nute în sezonul de primăvară, ca și in 
urma ultimului concurs de verificare. 
Echipa masculină — cite un înotător de 
probă - va fi alcătuită din Aldea, Po- 
povici, Secuianu (Petrolul), Gropșan 
(Șc. sp. Reșița), Lucaciu (Șc. sp. Sibiu), 
Birinî (Crișui), Ursa și Noapte? (Șc. 
SP* 2). Formația feminină va cuprinde

pe M. Vasîlîode (Rop<f). L Horvctn, 
A. Vomosi (Crișul), M. Georgescu, V. 
Vlăsceonu, C. Pânuiescu (Petrolul), C. 
Hotescu (Șc. sp. Ptoiestf) și M. “ 
(C.S.S.).

TENIS DE MASĂ fX-.
resonta competiție internațională — des
chisă juniorilor — desfășurată de cu- 
rind la Berlin, s-a încheiat cu un fru
mos succes pentru reprezentanții noștri, 
imingâtori in cinci probe. Au concurat 
sportivi din șase țări. Rezultatele fina
lelor : echipe fete : ROMÂNIA (Ligia 
Lupu. Liana Mihuț) — Cehoslovacia 3-0, 
echipe bateți : după ce selecționata 
noastră (Buzescu. Romanescu, Moraru, 
Cucu) o învins Cehoslovacia cu 5—2. in 
finală, ROMÂNIA a învins Ungaria cu 
5—4, dublu fete : Lupu, Mihuț - Bogzo, 
Szcbo (Ungaria) 2—1, dublu băieți : 
Buzescu, Romanescu — Scenh, Cîch 
(Cehoslovacia) 2—1, simplu fete : Bogzo 
(Ungaria) — Lupu 2—0, dublu mirt : Mi
huț, Romanescu — Szabo, Molnar (Un
garia) 2—1. Sportivii români s-au situat 
pe locul întîi și in clasamentul general, 
alcătuit prin adiționare de puncte.

Țip LA SFÎRȘITUL SAPTAMfNII
TRECUTE, poligonul Bâneasa 

a găzduit întrecerile de tir ale Dina- 
moviadei, competiție rezervată cadrelor 
ce lucrează în Ministerul de interne. 
Acțiunea a constituit, în același timp, și 
finala .Cupei tineretului" la această dis
ciplină sportivă. Peste 200 de concu
rent! și-au disputat titlurile de cam
pioni la pistol și armă, lată primii 
clasați : pistol, individual — It. col. loan 
Sătrăucă (Bâneasa I) ; arma, individual 
- caporal Gheorghe Sa bău (Dinamo 
II Cluj). Primele locuri in clasamentele 
generale au fost ocupate de echipele 
Bâneasa II, la pistol, și Dinamo II Cluj, 
la arma, lată și configurația clasamen
tului generol : 1. Cimpina, 2. Vaslui, 3. 
Bâneasa I, 4. Bâneasa II, 5. Bihor. (N, 
CONST ANTINESCU-coresp.)

VOLEI INTRE 24 29 ,UL,E’echipele de juniori și Ju
nioare ole României vor participa la 
Campionatele balcanice. Două loturi de 
juniori mici, selecționate pentru Tabe
rele federației, s-au reunit la Botoșani 
(fetele) și Galați (băieții), unde vor 
susține, la mijlocul acestei sâptâmîni, 
cîte două partide de verificare în com
pania echipelor similare ale Bulgariei 
• CAMPIOANA MONDIALA, echipa 
masculină a R.D. Germane, se depla
sează și în acest an în țara noastră, 
înainte de „Trofeul Tomis" (tradiționa
lul turneu internațional al României), la 
care au fost invitați, voleibaliștii lui 
Herbert Jenter vor susține două întîl- 
niri amicale cu reprezentativa noastră 
masculină. Partidele vor avea Ioc la 
Pitești, în zilele de 15 și 16 august.

Ccsteo

mi E- 
inte-

d
s

Io

în reprezentativa de handbal

JUNIORII ÎȘI DISPUTĂ TITLURILE
Săritorii de la trambulină

ac

C.E. DE LA ROMA

CURSA"

special în țările 
care au partici- 

valoare 
Noua

DĂVIS“

SPERANȚA PENTRU

Promovarea jucătorilor tineri

• Joi, lotul national pleacă la turneul din Insulele Reunion
Mergînd cu consecventă pe 

drumul permanentei primeniri 
a rîndurilor lotului reprezenta
tiv, antrenorii echipei mascu
line de handbal a României — 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase 
— au continuat și după cel 
de-al patrulea succes românesc 
la Campionatul mondial, acțiu
nea înțeleaptă de promovare a 
elementelor tinere în prima 
garnitură a țării- Ultimele două 
teste internaționale — ,,Trofeul 
Iugoslavia” și dubla întîlnire 
cu selecționata Elveției — au o- 
ferit antrenorilor prilejuri bine
venite de rodare și verificare a 
jucătorilor din tînăra generație. 
In special partidele cu echipa 
Elveției au adus handbaliștilor 
promovați posibilitatea de a evo
lua mai mult de a dovedi con
cret cum se descurcă într-o în
tîlnire internațională, de a-și 
etala posibilitățile. Spunem în 
special, pentru că din lot au lip
sit (motivat) la partidele de la 
Sibiu și Brașov patru dintre ju
cătorii de bază — Gațu, Birta- 
lan, Kicsid și Cosma — dar

Bine angajat pe 
semicerc, Licu va 
obține o aruncare 
de la 7 m pentru 
echipa României. 
Fază din jocul 
România — Elve
ția, disputat vi

neri la Sibiu
Foto : V. CÎRDEI, 

Sibiu

S-A ÎNCHEIAT balcaniada de tenis
La Ankara au luat sfîrșit în

trecerile Balcaniadei’ de tenis, la 
care au luat parte echipele mas- 
euline și feminine ale Bulgariei. 
Greciei, Iugoslaviei, României și 
Turciei. In competiția feminină, 
pe prunul loc s-a clasat repre
zentativa Bulgariei, urmată de e- 
chipele României și Greciei. For
mația noastră a înregistrat ur

3—0 cu 
Turcia și 
masculin, 

clasat pe

mătoarele rezultate: 
Grecia, Iugoslavia și 
0—3 cu Bulgaria. La 
echipa României s-a
locul 3, după Grecia și Bulgaria. 
Iată rezultatele jucătorilor noș
tri : 2—1 eu Turcia, 1—2 cu Iu
goslavia și Grecia și 0—3 cu
Bulgaria.

IN PREAJMA STARTULUI ECHIPEI NOASTRE
IN „CUPA

(Urmare din pag. 1)

Mai exact, de trei ori : în 
(Marea Britanle — Belgia 
1931 (Franța — Marea Bri- 
3—2) și 1933 (Marea Brita- 
- Franța 3—2). Va fi,

subli- 
mobi- 

ei, ca- 
într-o

chiar în aceste condiții echipa 
României a obținut succese ca
tegorice (16—8 și 18—7). Ce con
cluzii am putut trage după a- 
ceste două jocuri ?

în primul rînd se cere 
niată fermitatea apărării, 
litatea și promptitudinea 
paritatea de a anihila
mare măsură atît șuturile de la 
distanță, cît și acțiunile colec
tive complexe, încheiate cu pă
trunderi sau angajări Ia semi
cerc. în dispozitivul defensiv al 
echipei au excelat (din nou) cei 
doi portari — Perm și Orban —, 
precum și recunoscuții „stîlpi” 
ai apărării — Gunesch, Licu, 
Stockl și Tudosie. Alături de 
ei. însă, am putut remarca dîr- 
zenia tinerilor Tase, Deacu și 
Grabovschi. care s-au dovedit 
bine pregătiți, deși La unele ca
pitole (cum ar fi, spre exemplu, 
replierea) mai au încă de mun
cit.

în atac am constatat o îmbu
curătoare tendință de lărgire a 
orizontului tactic, în sensul că 
șuturilor în forță, de la distan
tă. li se alătură tot mai des fi
nalizările de pe semicerc. De-a 
lungul celor două partide cu e- 
chipa Elveției, handbaliștii noș
tri au reușit să fructifice multe 
asemenea faze — fie la capătul

angajărilor ( 
2), fie prin 
duale rapide 
rii promovați 
nală s-au 
de bine d 
progres se 
Grabovschi 
debutantul 
— o surpriz 
tehnic comple 
ambiție mare 
care ni s-a 
este Drăgăniți 

Acestea fii 
la apropiatul 
Reunion 
țării îl 
de joi. 
evolua 
Franței, 
poate fi un 
Testul — pe 
un nou test 
ușor, întrucî 
deosebiți — 
lungă, acomo 
etc. în plus, 
niem că la j 
Reunion vor 
baliștii tineri 
vorbit mai s 
rilor este în 
rînd, asupra

pe 
va îi 
Han 
în
un

■ale. 
1904 
5—0), 
tanie 
nie — Franța 3—2). Va fi, a- 
cum, a patra finală fără ameri
cani sau australieni.

Momentul este, 
de interesant, 
pregătește să 
puține zile, 
vor da lupta 
Intr-una 
ropene ale competiției. Jucăm a- 
casă. pe terenul nostru, vom avea 
din nou în fruntea formației pe 
Ilie Năstase. marele campion. 
Prezența lui poate fi decisivă pen
tru rezultat, atît prin prestație 
proprie, cit și prin impulsul pe 
care-1 va da echipei. Cui îi e tea-

deci, deosebit
România abia se 
ia, startul. Peste 

tențsmanii români 
cti cei francezi 

din semifinalele eu-

mă că Ilie nu are forma sa maxi
mă, se înșeală. „Revenirile" saie 
au fost întotdeauna neprevizibile. 
Și victorioase. Trebuie să sperăm, 
să avem încredere.

Revine în echipă Ion Tiriac. 
Cel de al cărui nume sînt legate 
atîtea afirmări ale tenisului româ
nesc este din nou prezent, gata 
să apere culorile sportive ale pa
triei. Ion alături de Ilie, „cuplul 
de aur“ refăcut în pragul unei 
bătălii pentru prestigiu, pe tere
nul de tenis.

Echipa României, de trei ori 
finalistă a competiției (1969, 1971, 
1972), de tot atîtea ori dovedin- 
du-se cea mai bună de pe conti
nentul european, are datoria să 
aducă din nou un rezultat mare, 
capabil să satisfacă speranțele 
milioanelor de iubitori ai spor
tului din (ara noastră.

Suita campionatelor republi
cane de sărituri în apă începută 
săptămîna trecută cu dis
puta copiilor, continuă — de 
mîine, la ștrandul Tineretului 
din Capitală — cu întrecerea 
juniorilor. Programul prevede 
ca în ziua inaugurală tinerii 
competitori să execute salturile 
de la trambulina de 
următoarea ordine : 
9 : juniori I și II, 
16.30: junioare I și 
vineri vor avea loc săriturile de 
la „3 m” și de la platformă.

Tinînd seama de valoarea ri-

1 metru. în 
de la 
de la
II. Joi

ora 
ora 

și

dicată a un 
Oradea, Bucu 
este de aște. 
a campionate 
disputată și 
atrăgătoare.
Bagiu. Fabic 
pali favoriți, 
adăuga alți 
pe podiumul 
demonstra 
acestui sport 
ciziei.
a\\\\\\\\\\\\\\\\\w
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GHEORGHE GHIPU
(Urmare din pag. I)

„europenele” de la începutul lunii 
septembrie, îl găsește pe Gheor
ghe Ghipu pregătit pentru o mare 
tentativă : un loc de frunte la Ro
ma. De altfel, în această privință, 
ziarul parizian l’Equipe, devansînd 
puțin lucrurile. îl socotește pe 
Ghipu, încă de la sfîrșitul anului 
trecut, printre candidații la o me
dalie, la „europene” ! Ca să vină 
parcă în sprijinul acestei aprecieri 
măgulitoare, atletul român ciștigă

mai multe concursuri (o singură 
înfrîngere, discutabilă, la Emiel 
Puttemans !). Intre acestea, cel 
mai de rezonanță, recent, la Ate
na, cind cu 1:45,9 a realizat un 
nou record pe 800 m și al treilea 
timp european al sezonului. Dar, 
Ghipu, fără îndoială, are posibili
tăți și mai mari !...

Gheorghe Ghipu s-a născut la 
30.9.1954 în comuna Dascălu Crea- 
ța-Rfov. Este de profesiune lăcă
tuș. Face parte din clubul Steaua 
și este antrenat de Silviu Dumi
trescu.

gieni — o singură cursă în acest 
sezon, la Bruxelles, la 1500 m, în 
fața lui Emiel Puttemans. Și to
tuși, in listele celor mai buni per
formeri mondiali ai sezonului ești 
devansat, 
re nu-ți 
dintre ei 
na. Cum

— Nici

„LA ATENA MI-AM FĂCUT 
SINGUR

Așadar, Gheorghe Ghipu confir
mă. Confirmă marele talent cu ca
re este înzestrat, confirmă speran
țele pe care toți le punem în el, 
confirmă seriozitatea despre care 
spuneam, nu cu mult timp în ur
mă, că este destul de rar întilni- 
tă la un tînăr de vîrsta lui.

— Cum a fost la Atena, Gheor- 
ghiță ? Cum a fost cursa de 1:45,9, 
ce adversari ai avut ?

— Mi-am făcut singur cursa, 
î-am tras după mine pe ceilalți 
care au stabilit recorduri naționa
le la rîndul lor. Al doilea a fost 
grecul Mermignis în 1:46,7, al trei-

lea, bulgarul Marinov în 1:47,7. 
Am trecut în 24,8 Ia 200 m, 51,8 la 
400 m. Adversarii nu au o carte 
de vizită impresionantă.

— In prima zi a concursului de 
la Atena ai ciștigat proba de 1 500 
m cu 3:40,5, cel mai bun rezultat 
al tău din acest an...

— La 1 500 m participarea a fost 
mai valoroasă, dar alergarea a fost 
o cursă tactică. M-am desprins la 
sfîrșit și am ciștigat. Nu am fost 
mulțumit de timp și tocmai de a- 
ceea „m-am dus” sigur la 800 m.

— Ai pierdut — cel puțin aces
ta a fost verdictul arbitrilor bel-

la 1 500 m, de atleți ca- 
sint superiori, pe unii 
i-ai învins, chiar, la Ate- 
explici acest fapt 1
acum nu sînt convins că 

Puttemans m-a învins !... în ceea 
ce privește rezultatele, trebuie să 
știți că în a doua jumătate a lui 
iunie și în primele zile din iulie, 
în Europa au avut loc numeroase 
concursuri -—în 
scandinave — la 
pat alergători de 
ca (Bayi, Boit), 
(Walker, Dixon), S.U.A. 
ter). în spatele acestor 
este foarte ușor pentru 
care ' valorează 3:42,0 să 
zultate sub 3:40,0. Am fost și eu 
invitat la Stockholm, dar nu am 
fost trimis. Am fost invi
tat, verbal, și la Milano, dar nu 
am alergat nici acolo. Americanul 
Hilton care realizase 3:36,0 la Mi
lano, a sosit după mine la Atona...

— Vei „dubla" 800 și 1 500 m la 
campionatele europene ?

— Nu știu încă, voi hotărî îm
preună cu antrenorul Silviu Du
mitrescu. Oricum, voi alerga 800 m, 
probă pentru care mi-am axat 
pregătirea în acest an.

: din Afri- 
Zeelandă 
(Wohlhu- 

„iepuri” 
alergători 

obțină re- NÎREP
RANTE-B
de turism
cescu nr. 
țiunile d< 
VENUS, !

Se aco



I FOTBAL AU FĂCUT PASUL IN DIVIZIA A

OLIMPIA SATU MARE - PROMOVAREA

I CONSFĂTUIREA CU CONDUCERIIf
CEA MAI CONVINGĂTOARE!
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Olimpia Satu Mare este echipa 
cu promovarea cea mai lejeră, 
dintre toate cele trei lidere de 
serii ale diviziei secunde. O des
part nouă puncte de a doua cla
sată. are și cele mai puține în- 
frîngeri (șapte), 
cu tovarășele sale 
în primul eșalon, 
mod, golaverajul
—17). victoriile relativ 
(în meciuri amicale) 
unor formații cu încadrare com- 
petițională superioară la vremea 
aceea („Poli“ Timișoara, „U“ 
Cluj, A.S.A. Tg. Mureș, C.F.R. 
Cluj), vorbesc de la sine de o

în comparație 
de ascensiune 
Avansul co- 
excelent (46 

recente 
asupra

fruntări

;m 
ele 
va 
nd 
ror 
pei 
re 
nt. 
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Ieri dimineață a avut loc la 
sediul C.N.E.F.S. o consfătuire 
convocată de conducerea F.R.F.

La reuniune au participat con
ducători și antrenori ai celor 18 
cluburi și asociații cu echipe în 
prima divizie, membri ai birou
lui F.R.F. și ai conducerii 
C.N.E.F.S.

în prima parte a consfătuirii, 
conducători șl antrenori ai clu
burilor și asociațiilor prezente au 
înfățișat situația pregătirilor pre
cum și probleme de majoră im
portanță ale activității curente. 
Au luat cuvîntul : Ilie Savu și 
Constantin Teașcă (Steaua), Dorin 
Dobrițoiu (Universitatea Craiova), 
Gheorghe Turtureanu (Dinamo), 
Ion Indrei (Steagul roșu), Liviu 
Coman (U.T.A.), Foti D. Foti 
(F. C. Constanța), loan Carpineț 
și Titus Ozon (Jiul), Silviu A- 
vram („U“ Cluj), Liviu Colceriu 
(Sportul studențesc), Liviu Pop 
(C.F.R. Cluj), Ionel Popescu (F. C. 
Argeș), Petre Cojereanu (Politeh
nica Timișoara). Pavel Ștefan 
(C.S.M. Reșița), Gheorghe Pintiiie 
(A.S.A. Tg. Mureș), Cornel Cos- 
taș (Politehnica Iași), Gheorghe 
Staicu (Olimpia Satu Mare) si 
Pavel Caradinț (F. C. Galați).

Din _ succintele expuneri ale 
conducătorilor sau antrenorilor a- 
sociațiilor și cluburilor (sau ale 
ambilor) au ieșit la iveală o sui
tă de deficiențe in acțiunea de 
pregătire a noului sezon, defici
ențe legate mai cu seamă de im
portanta problemă a conduitei ju
cătorilor precum și de aceea a 
definitivării loturilor pentru se
zonul 1974/75. Una dintre marile 
carențe ale acestei din urmă im
portante chestiuni stă în aceea că 
nu există legături principiale, de 
colaborare, intre cluburi și aso
ciații, că multe dintre acestea 
/"■ce dează in mod incorect, tra- 
tînd transferările direct cu jucă- 
u>»u. in sublinierile făcute de to- 

condus lucrările 
arătat, cu toată 
convingerea, că 
strictă a regu- 

vigoare, în cazul 
1, nu 

fel de

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii a luat cuvîntul tov. ge
neral li. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., care 
a insistat asupra cîtorva dintre 
problemele de acută actualitate 
ale activității fotbalistice în 
preajma începerii noului sezon.

Vorbitorul a arătat că iubitorii 
fotbalului din țara noastră aș
teaptă îmbunătățirea substanțială 
a nivelului jocului, aplicarea de 
eătre antrenori și jucători a nou
tăților din campionatul mondial 
de fotbal, unde mai mulți tehni
cieni români au avut posibilitatea 
să urmărească, la fața locului, jo
cul unora din eele mai bune e- 
chipe din lume. Există condiții de 
a se pune in practică tot ceea ee 
este nou și pozitiv in 
mondial dar, in același timp este 
nevoie de O DĂRUIRE ”
DE EFORTURI FARA 
MENTE. DE ORDINE ȘI DISCI
PLINA din partea jucătorilor di
vizionari, a antrenorilor, cluburi
lor și organelor F.R.F., C.N.E.F.S. 
și altor organizații cu atribuții in 
sport. „Cerem, a spus prim-vice- 
președințele CJi.E.FS„ . O CON
TRIBUȚIE MULT MAI MARE 
DECIT PÎNĂ ACUM DIN PAR
TEA TUTUROR FACTORILOR CU 
RESPONSABILITĂȚI IN FOT
BAL ; eforturi permanente pentru 
ridicarea nivelului de joc ; lichida
rea oricăror rămășițe de încălca- 
re a normelor eticii și echității 
socialiste ; a regulamentului ; în
cetarea tentațiilor și plimbărilor 
de la un club la altul ; măsuri se
vere față de orice abatere de Ia 
drumul progresului și corectitudi
nii în fotbal".

Așteptăm de la această consfă
tuire și de la noul campionat un 
puternic reviriment în fotbalul 
nostru.

mai pretențioase, ci nd 
toate venitele din „B“ 
criza de timp pentru o 
cere“ _ 
daj necesar. Să admitem, 
că Olimpia 
stil (susțin 
chilibrată. 
lități stau 
pensabile unui team pornit 
cucerească lauri : 
tatea jucătorilor, pregătirea 
zică bună, elasticitatea tactică, 
cîteva individualități depășind 
plafonul mediu (Keiser, Bathori 
I, Naom. Dumitriu III).

Satu Mare așteaptă de 37 de

acuză 
„coa- 

obligatorie. pentru un ro- 
deci, 

a fost o echipă cu 
martorii oculari), e- 
La baza acestor ca- 
cîteva jaloane indis- 

să 
conștiinciozi- 

fi-

• Formula de bază: Bathori 
I — Filip, Bigan. Knoblau, 
Bocșa — Naom, Keiser — Li
bra, Helvei, Both, Dumitriu 
III.
• Căpitanul echipei : Con

stantin Bigan.
• Golgeterul echipei : A'e- 

xandru Libra — 10 goluri.
• Virsta ■ medie : 23 ani;

Înălțimea medie : 1,76 m:
greutatea medie : 73 kg.

• Adresa : Piața
nr ": ' ’ ------
• Culorile 

ben-albastru.
• Stadionul Municipal, 

pacitate : 11 OOO locuri.

2; tel. 13612. 
clubului :

Libertății

fotbalul

TOTALA, 
MENAJA-

a

li | W .__
8 ■ 5 •• " •1

8® V: W

Olimpia Satu Mare salută Divizia A ! De la stingă la dreapta, sus Gheorghe Staicu (antrenor princi
pal), Constantin Bigan, Dumitru Dumitriu III, Gavrilă Both, Ludovic Keiser, Vasile Bocșa, Vasile 
Savaniu (antrenor secund) ; jos : loan Naom, Vasile Knoblau, Ion ~~ " ~

Libra, Ștefan Bathori. Lipsesc din fotografie : Ion Helvei
Filip, Vasile Borota, Alexandru 

și Iosif Bathori
anumită putere a acestei echipe, 
despre o maturizare, să-i spu
nem precoce, de bun augur, 
acum, în condițiile unei con-

lin 
uj, 
>74 
rte 
ale 
că 
ci- 
zpr 
-ca 
zor 
te? 
re-
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varâșii care 
consfătuirii 
seriozitatea 
tară respectarea 
lamentelor în 
nostru, a celui de transferări, 
se va efectua nici un 
schimbare a componenței loturilor 
de jucători.

Antrenorul lotului reprezenta
tiv. Valentin Stănescu, a făcut, 
apoi, o informare asupra progra- 
n.aiui echipei naționale și asupra 
pregătirilor pe care ea ie va e- 
fectua înaintea confruntărilor pe 
care le va susține în acest sezon. 
Programul lor va fi deschis de 
meciul cu echipa Japoniei, pro
gramat pentru marți 23 iulie la 
Constanța. S-a cerut colaborarea 
și mai intensă a antrenorilor for
mațiilor noastre fruntașe la pre
gătirea jucătorilor din lotul re
prezentativ.

au 
s-a 
și

I

TURISM, HOTELURI Șl RESTAU- 
us in vinzare, prin filialele sale 
iblicii nr. 4 și 68 și b-dul N. Băl- 
înă pentru luna iulie a.c., în sla- 
LMAIA, JUPITER, CAP AURORA, 
E NORD și EFORIE SUD.

ere la transport pe C.F R.

AGENDA PREGĂTIRILOR 
ECHIPELOR DE DIVIZIA A

în aceste zile, toate cele 18 echi
pe de Divizia A se află în plină 
perioadă pregătitoare. După cîteva 
jocuri de verificare în tară, spre 
sGrșitul aceste luni, mai multe 
dintre echipe vor participa la tur
nee peste hotare. Iată pînă la a- 
ceastă oră care sînt proiectele lor.

STEAUA. Echipa militară, sub 
denumirea de selecționata orașu
lui București, va pleca în Polonia 
unde va participa la turneul or
ganizat cu ocazia împlinirii a 30 
de ani de ia eliberarea Poloniei, 
competiție Ia care au mai fost in
vitate selecționatele orașelor Mos
cova, Sofia, și bineînțeles, Var
șovia. Primele jocuri se dispută în 
ziua de 20 iulie, la Lublin unde 
sînt programate întilnirile : selec
ționata București — selecționata 
Varșoviei și selecționata Moscova 
— selecționata Sofia. La 22 iulie, 
la Varșovia, se întilnesc echipele 
învingătoare iar, la Gdansk, cele 
învinse.

POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
După toate probabilitățile, studen
ții vor susține duminică 21 iulie. 
Ia Timișoara, o partidă amicală

iugoslavă 
între 2 
va pleca 
locuri in

cu cunoscuta formație 
Steaua roșie Belgrad, 
și 4 august Politehnica 
intr-un turneu de două 
R. D. Germană.

SPORTUL STUDENȚESC. Vi
neri, 19 iulie, pe stadionul Poli
tehnica, cu incepere de la ora 
19,30, va avea loc intilnirea ami
cală dintre Sportul studențesc și 
Politehnica Iași. In săptămina 22 
—29 iulie formația bucureșteană se 
va afla in turneu in Liban.

C.S.M. REȘIȚA. Fotbaliștii reși- 
țeni au in program, in perioada 
20 iulie — 6 august, un turneu in 
R.P.D. Coreeană.

JIUL. De la 20 iulie, pînă la 
sfirșitul lunii, fotbaliștii petroșă- 
neni întreprind un turneu de 3 
jocuri in Uniunea Sovietică. For
mația din Valea Jiului va evolua 
la Riga, Kalinin și într-o altă ' 
calitate încă nedesemnată.

POLITEHNICA IAȘI. La 31 
lie, studenții ieșeni vor evolua 
Uniunea Sovietică, la Chișinău, 
unde vor avea ca adversară for
mația locală Nistru.

ani acest nou rendez-vous cu 
Divizia A. Condițiile organizato
rice au fost optime acestei per
formanțe. Ne referim la un ca
dru hotărnicit de organele lo
cale. de Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport, de 
asociația însăși cu secția sa de 
fotbal (președinte : ing. Sergiu 
Mocanu), de suporterii fideli ai 
echipei. Succesul de azi nu este 
deci rodul unei întîmplări. ni se 
pare, din contră, finalul unui 
proces mai complex, dar normal, 
avind în vedere că și în cam
pionatul trecut, formația, cu pa
tru puncte penalizare (meritate, 
zicem noi !) agățate de cram- 
poane ca patru ghiulele grele, 
reușea o clasare onorabilă. pe 
treapta a treia !

Și desigur că succesul Olim
piei își are obîrșia și în pricepe
rea antrenorului ei, Gheorghe 
Staicu, fostul component al unei 
echipe de elită, cum a fost 
C.C.A., atît de rememorată și 
azi. Ni se pare că pe lingă com
petență. dinamism, devotament 
și simț pedagogic, acest antre
nor a aruncat pe masa destul 
de șubredă a condiției ocupației 
sale și o carte mai forte : in
transigență, refuz compromisu
rilor ! Ne place să credem că 
promovarea Olimpiei în prima 
divizie semnifică și posibila în
chegare a unui nou val de teh
nicieni, tineri, nepînditi de ru
tină si opacitate.

Ion CUPEN

lo-

iu- 
în

IMPUNE O REVIZUIRE

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IN TOATE AGENȚIILE LOTO 
PRONOSPORT GĂSIȚI BILETE 
PENTRU TRAGEREA EXCEPȚI
ONALA LOTO A VACANTEI 
DIN 23 IULIE 1974.

• Această tragere oferă parti- 
cipanților atractive cîștiguri ; Au
toturisme „Dacia 1300“, „Mosk- 
vici 468/412*, excursii în U.R.S.S. 
(Kiev, Leningrad, Moscova), ex
cursii în R. D. Germană, excursii 
în Italia, cîștiguri în bani.

Alte amănunte găsiți în pros
pectele tragerii existente în toate 
agențiile Loto-Pronosport.

• PRONOEXPRES. Cîștigurile 
tragerii excepționale din 7 iulie 
1974.

FAZA I : Cat A : 1,10 autotu
risme „DACIA 1300“ ; cat. B : 
235 variante a 25 000 lei, sau la 
alegere, o excursie în Franța sau 
o excursie dublă în Cehoslovacia, 
R. D. Germană și Ungaria plus 
diferența în numerar ; cat. C : 
4,30 variante a 16 379 Iei, din care, 
o excursie dublă în Bulgaria și 
diferența in numerar ; cat. D : 
30,85 variante a 2 283 lei, din

care, o excursie în Bulgaria plus 
diferența in numerar ; cat. E : 
54,65 a 1 000 lei ; cat. F :-------
200 lei ; cat. G ; 958-20

FAZA a Il-a : Cat. 1 
toturisme 
cat. 2 : * 
din care, o 
Cehoslovacia, 
Ungaria sau 
numerar ; cat. 
10 856 lei, din care, 
dublă în Bulgaria și diferența în 
numerar ;
5 235 lei, 
Bulgaria 
rar ; cat
6 : 924,95

cat.
: 351,70 a 
a 100 let 
: 1,50 au- 

408,412- ;
10 856 lei, 
dublă în 

Germană și

MOSKVICI 
: 5,45 variante a 

excursie 
R. D. 

contravaloare în 
3 : 6,90 variante a 

o excursie

cat. 4 : 15,20 variante a 
din care, o excursie In 
și diferența în nume- 
5 : 247,25 a 500 lei ; cat. 
a 100 lei.

cîștigukile TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 10 IULIE 1974

Extragerea I : cat. 2 : 2,70 
te a 17.530 lei ; cat. 3 : 9,65 
lei ; cat. 4 : 35,15 a 1.347 lei ; 
95,15 a 497 lei; cat. 6: 3.268,45

Report cat. I : 250.190 lei. 
Extragerea a II-a : cat. B .

variante a 7.994 lei ; cat. C : 34,25 a 
1.412 lei cat. D : 1.637 a 60 lei ; cat. 
E : 110.80 a 200 lei ; cat. F : 2.251,20 
a 40 lei.

Report categoria A ; 216.906 lei.

varian- 
a 4.905 
cat. 5 : 
a 40 lei.

6,05

Se apropie noul sezon : la 11 
august, deci peste mai puțin de 
o lună vom lua din nou, dumi
nică de duminică, drumul spre 
stadioane, federația hotărind 
pentru acea zi startul in toate 
cele trei compartimente ale fot
balului nostru. Tocmai de a- 
ceea, acum, in... avanpremiera 
reluării activității competiționa- 
le și a alcătuirii programelor, 
vrem să consemnăm o situa
ție care, prin perpetuarea ei, 
poate duce la rezultate nedori
te de nimeni.

Este vorba de alcătuirea se
riei a V-a a Diviziei C, pe bu
nă dreptate numită „seria 
bucureșteană“ pentru că — nu 
numai in campionatul incheiat 
— in cadrul ei au activat nu 
mai puțin de 11 echipe din Ca
pitală, adică toate formațiile 
din „C“ : Voința, Triumf, 
T.M.B., Tehnometal, Sirena, Fla
căra roșie. Unirea Tricolor, E- 
lectronica, I.O.R., Șoimii TAROM 
și Laromet. Totul pare foarte 
firesc: echipe din același oraș, 
fac parte din aceeași serie 
pentru micșorarea la maximum 
a cheltuielilor de transport etc. 
Dar, de fapt, se creează o ine
chitate față de celelalte o sută 
și ceva de echipe din Divizia 
C : formațiile din București a- 
proape că joacă acasă toate 
partidele lor, avind astfel din 
start un avantaj substanțial, e- 
norm față de oricare altă parti
cipantă, in primul rind din se
ria a V-a. In al doilea rind, 
așa cum s-a mai subliniat și cu 
alt prilej, exagerînd importan
ța factorului geografic in alcă
tuirea seriilor se poate crea un

e-
a-

climat necorespunzător întrece
rii, o atmosferă de suspiciune 
în rîndul competitoarelor. In 
sfirșit, existind această „serie 
bucureșteană“, ținind seama și 
de faptul că in Capitală nu nu
mai că se joacă un fotbal mai 
bun ca in celelalte centre ce 
fac (ori : au făcut) parte din 
această serie (Giurgiu, Slobo
zia, Mihăilești, Ciorogirla), dar 
cluburile sau asociațiile sporti
ve bucureștene participante sint 
mult mai puternice și mai bine 
organizate, fapt demonstrat an 
de an și de configurația finală 
a clasamentului, ca și de. 
chipele promovate în „B“
nul trecut — Autobuzul, anul 
acesta — Voința.

In sfirșit, ultimul argument 
care pledează pentru impărți- 
rea echipelor din București în 
mai multe serii, rezidă tocmai 
din aceste promovări : urcind, 
anual, în „B“ cite o echipă din 
București, înseamnă că, în cîți- 
va ani, volens-nolens, o serie 
din Divizia B va deveni „bucu- 
reșteană1* ! In campionatul tre
cut in seria a doua a diviziei 
secunde au c&tivat Metalul, 
Progresul și Autobuzul ; ince- 
pind din toamnă, alături de a- 
cestea vor mai fi Rapid (retro
gradată din ,,A“) și Voința 
(promovată din ,,C“). Așadar, 
din trei s-au făcut cinci. Pro
babil că 
ta vom 
nită din

Iată pentru care motive so
cotim că e necesară revizuirea 
componenței seriei a V-a din 
Divizia C.

Mircea TUDORAN

in 1975, pe vremea as- 
număra încă una ve- 
„C“.



MIERCURI, LA GRENOBLE

BASCHETBALIȘTII SOVIETICI 
PENTRU A DOUA OARĂ 

CAMPIONI Al LUMII
START IN CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

Suzana Ardeleanu, una din floretistele în care 
ne punem mari nădejdi la Campionatele mon

diale de scrimă de la Grenoble

IN ULTIMUL MECI : U. R. S. S, - S. U. A. 105-94

GRENOBLE, 15 (prin telefon). 
Duminică după miezul nopții, 
primul eșalon al scrimerilor ro
mâni participanți la C.M. — 
floretiștii — coborau din auto
carul care îi aducea de la ae
roport la căminul Universității 
din localitate.

Luni dimineață, după ce am 
asistat la un program de „re
venire", condus de antrenorul 
emerit Vasile Chelaru, am ple-

ROMANIA - R.F. GERMANIA IN „SEERTURILE“
C.f. UNIVERSITAR DE FOTBAL

Organizatorii campionatului 
european universitar de fotbal 
au stabilit locurile de desfășu
rare a meciurilor din cadrul

10 D'N 14!
Kornelia Eader, Ulrike Rich

ter, Anne Kathrin Schott, Ro
semarie Kother, Andrea Hub- 
ner sînt numai cîteva dintre 
sportivele care au adus R. D. 
Germane o dominație catego
rică în natațla feminină. La 
ora actuală, înotătoarele din 
această țară dețin 10 din cele 
14 recorduri ale lumii, perfor
manță pe care nici o altă țară 
nu a reușit-o în istoria na- 
tației.

Anul trecut, cu prilejul pri
mei ediții a C. M. desfășurate 
la Belgrad, campioanele din 
R. D. Germană se impuneau 
pentru întîia oară de o mani
eră impresionantă, într-o com
petiție de cea mai mare am
ploare, cucerind 10 din cele 
14 titluri puse în joc. Iar re
cent, cu ocazia campionatelor 
naționale, majoritatea învingă
toarelor și-au însoțit succesele 
cu cifre de o deosebită valoa
re (Ender 57,51 — 100 m liber. 
Richter 64.43 — 100 m spate, 
Schott 2:37.80 — 200 m bras), 
subliniind din plin marele salt 
calitativ înregistrat în ultimele 
sezoane.

Noile recordmane sînt, fără 
excepție, eleve între 14 si 17 
ani, descoperite, de regulă, cu 
prilejul spartachiadelor pionie
rești, corn,petiții de masă care 
atrag la startul lor în fiecare 
an aproape 500 000 de tineri 
înotători. Ele fac parte din 
liceele speciale de înot din 
Magdeburg, Berlin. Rostock. 
Leipzig și Karl Marx-Stadt, 
unde se antrenează timp de
11 luni pe an.

Explicația spectaculosului 
progres marcat în ultima vre
me constă în antrenamentele 
de o deosebită intensitate, care 
se efectuează în aceste unități 
specializate. Prin îmbinarea 
armonioasă a programului de 
învățămînt cu cel al pregătirii 
sportive, aceste talentate îno
tătoare se antrenează în fie
care dimineață două ore. fi
ind prezente și la o a doua 
ședință în cursul după-amie
zii. Sub supravegherea per
manentă a medicilor, cei mal 
buni antrenori din R. D. Ger
mană care lucrează în aceste 
licee imnun elevilor un pro
gram intens, bazat ne un 
mare număr de repetări cu 
un efort maxim. Este exact 
calea care duce în cel mai 
scurt timp la marea perfor
mantă.

A. VASIUU

Primii noștri reprezentanți — floretiștii — 

sînt gata pentru asalturile inaugurale 
locuri, arăta luni dimineață ca 
un vast șantier. In hala centra
lă, în care s-a desfășurat J.O 
la hochei și patinaj, se mon
tau 14 planșe, iar în două săli 
anexe, încă șase. Acest lucru 
este impus de numărul record 
de țări participante (44!) care 
prezintă peste 500 de trăgători. 
Dacă pînă în prezent numărul 
participanților la o ediție a C.M. 
depășea suta doar la proba de 
spadă, de data aceasta lucrurile 
stau cu totul altfel. Iată de ce 
ne gîndim cît de dificilă, cît 
de dură, va fi competiția.

Prezența, alături de sportivi 
consacrați. a numeroși tineri fa
ce evidentă preocuparea tutu
ror federațiilor naționale de 
a-și încerca și căli în luptă 
«speranțele* în vederea J.O. 
care se apropie. Poate că aici 
trebuie să căutăm și explicația 
numărului impresionant de în
scrieri care înglobează partici
pant! din toate continentele. 
Este viu comentată prezența la 
actuala ediție a C.M. a scrime- 
rilor din R. P. Chineză, a că
ror evoluție este așteptată cu 
interes și curiozitate.

La ora cînd transmit majori
tatea echipelor participante au 
și sosit și au început asidue 
pregătiri. După-amiază scrimerii 
noștri și-au planificat un antre
nament pe planșă pentru aco
modarea cu condițiile obiecti
ve de concurs. Primele asalturi 
urmează să aibă loc miercuri 
dimineața cu începere de la 
ora 8.30

Am avut o ..discuție* cu un 
interesant... computer. instalat 
la dispoziția presei și a oficia
lilor. Printr-o simplă apăsare 
pe buton, am primit date com
plete și interesante privind pe 
fiecare participant și urmează 
să primim informații, operativ, 
cu privire la compoziția echi
pelor naționale, rezultatele la 
zi pe grupe și probe, clasamen
te. rezultate provizorii în «Cu
pa națiunilor* etc.

Presa franceză comentează ac
tuala ediție a mondialelor orga
nizată de federația țârii gazdă. 
In ziarul „Le Dauphine libere*, 
directorul «naționalei* franceze 
de scrimă. Jacques Donnadier, 
citează printre ..stelele" actua
lei ediții, pe românul Mihai 
Tiu ca și echipa feminină de 
floretă a țării noastre pe care 
îl vede candidați la o medalie, 
împreună cu trăgătorii sovietic! 
și unguri...

Mireep COSTEA

cat in recunoaș- 
tere la locul un
de se va desfă
șura C.M. de 
scrimă din acest 
an.

Așa cum arăta 
președintele Fe
derației franceze 
de specialitate, 
domnul Pierre 
Carolet. eu care 
am avut o scurtă 
convorbire, pen
tru această ediție 
a competiției a 
fost preferat nu 
Parisul, trepidant 
și încins în zile- 
lele de vară, — ci 
Grenoble, cunos
cuta localitate a 

sporturilor de iarnă, gazda 
penultimei Olimpiade albe.

Intr-adevăr, aici se pare că 
sînt întrunite condițiile unei 
bune organizări a C.M. de scri
mă. E mai multă liniște dacă 
facem abstracție de traficul ru
tier intens, iar clima e mai blin
da, temperatura păstrîndu-se în 
limite acceptabile pentru toată 
lumea.

Palatul sporturilor, cu 3200 de

sferturilor de finală ale compe
tiției. Echipa României va în- 
tîlni la Nisa formația R.F. Ger
mania. Partida dintre selecțio
natele Cehoslovaciei si Bulgariei 
a fost programată la Ajaccio, 
iar meciul Franța — Spania se 
va disputa la Monaco. Nu a fost 
încă stabilit locul de desfășu
rare a jocului dintre echipele 
Angliei și Luxemburgului.

TINERELE VOLEIBALISTE 
ROMÂNCE

PE LOCUL II LA KALUGA
MOSCOVA. 15 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de volei 
pentru echipe de tineret, desfășurat 
la Kaluga, s-a încheiat cu victoria 
selecționatei U.R.S.S., care a termi
nat neînvinsă competiția. Pe locul 
secund s-a clasat reprezentativa Ro
mâniei, urmată de formațiile Polo
niei Si Cehoslovaciei.

TURIIL FRANȚEI A
Participanții Ia „Turui ciclist al 

Franței" au parcurs ieri cea de a 
16-a etapă, pe distanta Seo de Ur
ge! — Saint Lary Soulan (209 km), 
A fost o etapă de munte (Pirinei), 
agitată, purtătorul tricoului gal
ben, Eddy Merckx, fiind nevoit în 
mai multe rînduri să facă față 
atacurilor dezlănțuite de urmărito
rii săi. A cîștigat cu aproape un 
minut avans francezul Roger Pou- 
lidor (este prima sa victorie de 
etapă în acest Tur), cu 7h.53:29. 
L-au urmat în clasament : 2. Gar- 
ril (Spania) 7h.54:10, 3. Poilen-
tier (Belgia) 7h.54:31, 4. Santy

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Tn runda a V-a a turneului Inter

național de șah de la Lipețk 
(U.R.S.S.), Suzana Makay a remi
zat cu Veroczi (Ungaria). în clasa
ment conduce Kozlovskaia (U.R.S.S ) 
cu 5. p, urmată de Makay, Veroczi 
și Bilunova (UR.SS.) cu cîte 3’/a p.

La Augsburg au luat sfîrșit între
cerile meciului internațional de atle
tism dintre selecționatele R. F. Ger
mania și Poloniei. La feminin, vic
toria a revenit cu, 148—124 puncte 
oaspetelor, iar Ia masculin au cîști
gat atleții vest-germani cu 239—191

AJUNS ÎN PIRINEI
(Franța) 7h.54:46 și 5. Merckx 
(Belgia) 7h.55:18.

Merckx continuă să conducă 
Înaintea etapei de astăzi. Saint 
Lary Soulan — Le Tourmalet 
(131 km).

★
„Tour de 1’Avenir* a continuat 

cu etapa a cincea, desfășurată pe 
traseul Pamiers — Seo de UrgeL 
Primul a trecut linia de sosire ru
tierul polonez Ryszand Szurkowski. 
cronometrat pe distanța de 167.500 
km cu timpul de 4h52:13. Liderul 
clasamentului general continuă să 
fie spaniolul Enrique Martinez.

puncte. Tadeusz Slusarski a cîști
gat proba de săritură cu prăjina, cu 
5,40 m. Irena Szewinska s-a clasat 

. pe primul loc în cursa de 100 m
cu timpul de 11.27. Alte rezultate : 
masculin : lungime : Cybulski (Po
lonia) — 7,87 m ; greutate : Stei- 
nes (R. F. Germania) — 19,59 m ; 
trlplusalt : Sontag (Polonia) — 16.63 
m : feminin : suliță : Daniela Ja- 
worska (Polonia) — 58,22 m

Competiția internațională de înot- 
fond pe distanța Capri—Neapole, a 
fost cîștigată de iugoslavul Veljko

După șapte ani, baschetbaliștii 
sovietici sînt din nou campioni ai 
lumii. Prin jocul rezultatelor din 
ultimele reuniuni, formația Uniu
nii Sovietice a reintrat în lupta 
pentru titlu, iar duminică noap
tea ea a știut să folosească la 
maximum ocazia ivită, întrecînd 
selecționata S.U.A. cu 105—94 
(55—55). în acest fel, trei echipe 
s-au aflat la egalitate de puncte 
în fruntea clasamentului, ele fiind 
departajate de coșaverajul parti
delor directe : 1. U.R.S.S., +8 p, 
2. Iugoslavia 0 p, 3. S.U.A. —8 p.

în această ultimă partidă deci
sivă, baschetbaliștii nord-ameri- 
cani au avut avantaj în prima 
repriză cu 16—10 (min. 4), 30—26 
(min. 12) ; apoi inițiativa a trecut 
de partea sportivilor sovietici : 
34—32, 38—37 și 42—39. La pauză, 

Modestas Paulauskas, căpitanul campionilor lumii cu trofeul cucerit 
de echipa sa la campionatul mondial din Porto Rico.

Telefoto : A.P.-Agerpres

tabela de marcaj indica egalita
te : 55—55. In tot acest timp, Lu
cas și Burden de la americani au 
punctat de la semidistanță, în 
timp ce campionii olimpici au 
contat pe acțiunile Iui Salnikov 
(20 p în această repriză), de-a 
dreptul excepțional.

La reluare, scorul s-a menținut 
echilibrat pînă în min. 30 (77—76 
pentru U.R.S.S.). Era evident însă 
că selecționata de peste Ocean 
dădea semne de oboseală, acuzînd 
efortul excepțional depus în par
tida anterioară cu Iugoslavia. A 
urmat o nouă serie de coșuri ma
gistrale ale aceluiași Salnikov, că
ruia nici fundașii, dar mai ales 
pivoții adversari nu i-au mai pu
tut replica, și sportivii sovietici 
au luat un avantaj de 11 puncte 
pe care l-au păstrat pînă în final.

Victoria noilor campioni mon
diali, excelent! în repriza secun
dă, este perfect meritată.

Au condus corect Albanese (Ita
lia) și Grinman (Brazilia). Au în-

Rogoslcl, cu 7 h 15:02 (nou record al 
probei). Este pentru a patra oară 
consecutiv cînd înotătorul iugoslav 
termină învingător în acest dificil 
maraton nautic.

Echipa Franței s-a calificat pentru 
faza finală a competiției internațio
nale feminine de tenis dotată cu 
„Cuca Annie Soisbault“. în grupa 
preliminară de la Sevilla, tenisma- 
nele franceze au învins în meciul 
decisiv, cu scorul de 3—0, selecțio
nata Spaniei. în grupa preliminară 
de la Eindhoven (Olanda), din ca

scris Pavlov 6, Paulauskas 11, 
Miloserdov 6, Salnikov 38, Bolo- 
șev 9, Ede.șko 4, S. Belov 10, 
Kavcanov 2, A. Belov 16, Jicili 3 
de la învingători și Lucas 18, Bur
den 22, Grote 2, Short 6, Buckner 
7, Gerard 16, Meryweder 7, Bos
well 8, Kelley 9 de la învinși. 
Iată și cîteva din înregistrările 
oficiale ; S.U.A. 38 greșeli perso
nale, U.R.S.S, 27 greșeli persona
le ; aruncări din acțiune ; U.R-S.S. 
66—34 ; S.U.A. 87—36 ; aruncări 
libere : U.R.S.S. 46—37 ; S.U.A- 
30—22.

în celelalte partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Porto Rico — Cuba 98—97 (34 — 
43, 84—84) ; Iugoslavia — Spania 
79—71 (37—35) ; Cuba —• Brazilia 
85—80 O’—54) ; Porto Rico — Ca
nada 79—72 (37—29).

CLASAMENTUL FINAL

1. U.R.S.S. 761 625-509 13 _
2. Iugoslavia 761 629-568 13
.3 S.U.A. 761 694-587 13
4. Cuba 734 565-599 10
5. Spania 725 556-638 9
6. Brazilia 725 522-586 9
7. Porto Rico 725 568-618 9
8. Canada 716 562-61G 8
loc. 9 : Mexic, 10. Cehoslovacia. 11.

Argentina. 12. Australia, 13. Filipine, 
14. Republica Africa Centrală.,

Clasamentul coșgeterilor celui 
de al VII-lea campionat mondial: 
Brabender (Spania) 146 p, Urgel- 
les (Cuba) 139 p, Kicanovici (Iu
goslavia) 137 p, Lucas (S.U.A.) 
133 p. Burden (S.U.A.) 132 p, Sal
nikov (U.R.S.S.) 131 p, A, Belov 
(U.R.S.S.) 117 p, Santillana (Spa
nia) 104 p.

Echipele campionatului — A : 
Șalniknv, Brabender, Urgelies, S. 
Beiov (U.R.S.S.), Jeiovac (Iugo
slavia) ; B : Kicanovici, Lucas, 
McKenzie (Canada), Macie! (Bra
zilia), Boswell (S.U.A.).

drul aceleiași competiții, formația 
Noii' Zeelande a întrecut cu 3—p 
echipa Olandei și s-a calificat pen
tru turneul final.

în orașul englez Tecssîde va începe 
astăzi campionatul mondial studen
țesc de șah la care și-au anunțat 
participarea echipe din 28 de țări. 
Printre favoritele competiției se nu
mără formațiile U.R.S.S. (avînd în 
echipă pe Balașov și Vaganian), 
Ungariei (Sax și Adori an). Angliei 
(Stean și Miles), S.U.A. și R. F. 
Germania.


