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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Marea Adunare 
Națională, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri anunță cu profun
dă durere încetarea din viață, in ziua de 18 iulie a.c., a tovarășului 
Miron Constantinescu, membru supleant at Comitetului Executiv, se
cretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, 
vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești revoluționare din 
țara noastră, fiu credincios al partidului și al poporului român, 
luptător devotat pentru cauza socialismului, pentru întărirea ți înflo
rirea patriei noastre.

Start în semifinala „CUPEI DAVIS" (zona europeană)

AZI, ROMÂNIA - FRANȚA, LA TENIS
ILIE NASTASE-FRANCOIS JAUFFRET Șl TOMA OVICI

în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Miron Con
stantinescu, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Marea Adunare Națională, Consiliul de Sfat și Consiliul de Mi
niștri au numit o comisie de partid și de stat pentru organizarea 
funeraliilor.

Funeraliile vor avea Ioc Ia 20 iulie a.c., care se declară zi 
de doliu.

PIERRE BARTHES, PRIMELE JOCURI ALE ÎNTÎLNIRII
• A CINCEA ÎNTILNIRE ÎNTRE CELE DOUĂ REPREZEN TATIVE • TOMA OVICI 

DESEMNAT Nr. 2 LA SIMPLU e DECLARAȚII ÎNAINTE DE MECI

CAMPIONATELE DE ATLETISM
Pînâ !a prima lovitură de ra

chetă în meciul de tenis Româ
nia — Franța mai sînt puține 
ore. Acum, în dimineața aces
tei zile, protagoniștii întîlnirii 
își iau un ultim „respiro-

ALE SENIORILOR
Stadionul Republicii găzduieș

te sîmbătă și duminică întrece
rile finale ale campionatelor na
ționale de atletism, ajunse la a 
58-a ediție la seniori și la a 
46-a la senioare. Este vorba, 
precum se vede, de două vîrste 
respectabile și totuși aceste cam
pionate, prin esența lor. sînt si 
vor fi mereu tinere, prin însăși 
tinerețea celor care-și dispută 
titlurile d<> campioni și însem
nele onorifice ale acestora.

In fiecare ediție, de la cam
pionatele țârii așteptăm foarte 
mult. Mai bine zis, așteptăm de 
la participant)’ un spectacol
sportiv atractiv și, pentru că 
nu se poate altfel, rezultate de 
o valoare cît mai ridicată, 
acesta, competiția precede 
importante evenimente 
naționale ale seniorilor 
vorba de Jocurile Balcanice 
mai ales de campionatele 
ropene) și mai multe concursuri 
de anvergură la nivelul junio
rilor. în perspectiva acestora do
rim să privim „naționalele" de
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ta sfîrșitul acestei săptămîni, cu 
convingerea să asaltul marilor 
performanțe va fi general, cu o 
pondere mai însemnată a celor 
care au de achitat anumite „da
torii". Și, din păcate, numărul 
acestora este destul de mare. 
In perspectiva evenimentelor de 
care aminteam, dorim sâ-i ve
dem la lucru pe cei mai me
rituoși, cei care și-au realizat 
de mai multe ori cerințele di
feritelor norme, evoluînd și 
acum în maniera obișnuită, 
adică bine.

Avem convingerea, de aseme
nea, că prezența la startul di-

Ptogramul celor trei zile
VINERI

Ora 14 : IHe Năsiase • 
Franțois Jaufîret, urmat de 
Toma Ovici—Pierre Barthes.

S1M8ĂTA
partida de dublu, 
vor fi anunțate 
înainte de ince-

din urne Ia tragerea la sorți ieri.
La ora prînzului. în saloane

le hotelului Athenee Palace 
domnea forfota obișnuită unui 
prolog oficia! la o întilnire de 
mare anvergură. Căpitanii celor 
două echipe, arbitri, oficiali, 
ziariști erau reuniți pentru mo
mentul solemn al definitivării 
programului de joc. Reprezen-

se cu Portugalia (5—0) șl Aus
tria (3—2) Este a cincea întîj- 
nire România — Franța din ca
drul competiției supreme a teni
sului pentru „SaLatiera de 
gint"

La solemnitatea de ieri a 
ciat arbitrul principal al
ciului. belgianul H. de Coninck. 
Erau de față și președinții celor

ar-

(Continuare în pag. 2—3)
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Francois Jauffret, urmat de 
Ilie Năstase—Pierre Barthes.

intea startului mult așteptat. Ii 
vedeți pe „cei 4“ așezați în pe
rechi în tabelul alăturat, ordi
nea în care numele lor au ieșit

Marfi, la Constanța

oti- 
me-

Secvență din timpul tragerii la sorți: arbitrul întîlnirii, belgianul 
H. de Coninck, pune în urne bilețelele cu numele celor patru jucători 

care vor evolua în partidele de simplu
Foto : P. ROMOȘAN

c
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Programul internațional de toam
nă al 
începe 
vară : 
dionul 
maț» . _ ___ ____
partidă în compania naționalei Ja
poniei — un „H** în premieră pe 
meleagurile noastre. Oaspeții nu au 
un palmares sonor, majoritatea me
ciurilor lor internaționale (nu numai 
de anui acesta), consumîndu-se în 
campania formațiilor de pe continen
tul asiatic. Anul trecut, de pildă, au 
jucat cinci partide, cîștigînd una 
singură (4—0 cu Vietnamul de sud), 
și pierzindu-le pe celelalte (1—2 și 
0—1 cu Israel, 0—1 cu Hong Kong, 
0—2 cu Coreea de sud). In 1974, 
însă, fotbaliștii niponi au un pal
mares superior ; ei au disputat trei 
meciuri în care nu au cunoscut în-

reprezentativei A de fotbal 
peste cîteva zile In plină... 
marți. în nocturnă, pe sta- 
„1 Mai* din Constanța, for- 
României susține prima sa

Irîngerea : 1—0 cu Singapore, 1—0 
cu Malayezia și 0—0 cu Hong Kong,

Partida de marți este însă mal di
ficilă pentru reprezentativa Româ
niei decit a fost, de pildă, pentru 
F. C. Constanța, și asta pentru că. 
in timp ce echipa de pe litoral s-a 
prezentat cu toți jucătorii la ace
lași nivel de pregătire, „tricolorii", 
făcînd parte din opt colective, nu 
au același stagiu de antrenamente, 
unii fiind mai avansați, alții aflîn- 
du-se de-abia la primele ore de 
gazon. Datorită unor indisponibili
tăți (Tordănescu, Marca), a unor Tă- 
mineri în urmă in ceea ce privește 
pregătirile (Anghelini, Lucescn) 
abaterilor
Beldeanu), antrenorul Valentin Stă- 
nescu are, 
în prezentarea celui mai bun

tativele de 
și Franței 
pentru a-și 
grupei A europene a „Cupei Da
vis.". Gazdele, calificate direct 
prin calitatea de cap de serie pe 
care le-o conferă performanțe
le din anii trecuți. Oaspeții, ca
lificați după meciuri victorioa-

a 
de la disciplină (Kun,

cu adevărat, probleme 
,11“.

tenis ale României 
intră în întrecere 
disputa semifinalele

două federații de specialitate, 
Ph. Chatrier (Franța) și general 
maior N. Stan (România). După 
alocuțiunile introductive, s-a

C. COMARNTSCHI 
Radu VOIA

REPORTAJ DE

I.E.F.S.

(Continuare in pag. 2—3)

VACANTA

IULIE 74
ÎN JUDEȚUL

SĂLAJ

COPIII 
SI 

ÎNOTUL
Conțin uiad lăudabila acțiune de

clanșată anul trecut — „înotul pen
tru toți" — Consiliul organizației 
pionierilor al județului Sălaj a ini
țiat, în colaborare cu inspectoratul 
școlar, o tabără de înot pe toată 
perioada vacanței, în comuna Nuș- 
falău. Ea va găzdui patru serii, fie
care a cite 1&0 de elevi — cu precă

dere din clasele mici — care, timp 
de două săptămîni, vor învăța să 
înoate.

Zilele trecute s-a încheiat primul 
ciclu de lecții (predate de profesorii 
de specialitate Ana-Maria Vitan si 
Gheorghe Toderici în cele două ba
zine cu apă termală de la Băile 
Boghiș, stațiune aflată la circa 5 km 

de localitatea taberei), absolvit de 
toți copiii. In fotografie, un 
aspect surprins de fotoreporterul 
nostru, Ștefan CiotloȘ, la exercițiile 
de încălzire efectuate de micii îno
tători înaintea intrării în concursul 
pe categorii de vîrstă, programat la 
finele primului curs de inițiere al 
taberei de înot din județul Sălaj.

Zile de vară. Zile de vacanță șt 
concedii. Totuși, în această perioa
dă, pentru mii de tineri și tinere 
din întreaga țară concursurile de 
admitere în institutele de îrrvâțămînt 
superior constituie preocuparea prin
cipală. Șl în acest an reporterul a 
urcat Dealul Spini, acolo unde cei 
ce aspiră la meseria de educator, 
de antrenor sau activist sportiv în
cearcă să obțină note și performanțe 
care să le asigure un loc în băncile 
Institutului de Educație Fizică șl 
Sport. Am intîlniî» într-un continuu 
du-te-vino, mulți sportivi fruntași, 
purtători ai medaliilor olimpice, ai 
titlurilor de campioni mondiali și 
europeni, dornici să-și dobîndească 
și o înalta calificare profesională. 
Multiplul nostru campion de box 
Calistrat Cuțov era mult mai emo
ționat decit în fața oricărui adver
sar de talie mondială. în schimb 
mulțumirea reușitelor în probele la 
care a participat a estompat mult 
din frămîntările inerente concursu
lui. Atleta Doina Cătineanu era mult 
mai dezinvoltă, spre deosebire de 
aruncătorul de greutate Marin Ior
dan care, în ciuda gabaritului. &e 
manifesta ca un liceean. Fotbalistul 
Marin Olteanu părea cel mai tăcut 
candidat, dar pe teren a demonstrat 
că este bine pregătit. l-am mai re
marcat pe Puiu Tudor (atletism). 
Gheorghe Dădu (schi), Dan Deliu 
(judo). Doina Botezan (volei), Slă.- 
vei, Spînu, Năstasiu (polo), Anca 
Groza (înot) și mulți alții. Candi
dați! șl-au continuat „evoluțiile'* în 

fața comisiilor de examinare, iar 
noi l-am abordat pe tov. conf. univ. 
Titus Tatu, decanul I.E.F.S. de ia 
care am aflat că actuala ediție a 
concursului de admitere s-a desfă
șurat diferit de cele din anii trecuți, 
că s-au avut în vedere prevederile 
Hotărârii Plenarei C.C. al P.CJt din 
februarie-martie 1973, care a trasat 
institutului sarcini sporite în acest 
domeniu.

Dar, așa cum am aflat, conduce
rea I.E.F.S. se preocupă în aceste 
zile și de studenții și studentele 
din... vechea gardă. Cei mai mari, 
din anul III, se găsesc ca instructori 
în taberele de elevi ale U.T.C., fac 
practică timp de 2 săptămîni în. 
cadrul C.J.E.F.S., adică în apropie
rea reședințelor de bază a practi- 
canților. Studenții si studentele anu
lui II se află la Sulina și se pre
gătesc asiduu în tehnica vîslitului și 
înotului pe canalele Deltei... Anul I 
este la Paring în practică turistică 
și de orientare turistică.
' De la 12 august, studenții anului 
I și II vor fi prezenți la institut 
unde vor începe repetițiile progra
mului pe care I.E.F.S. îl va prezen
ta cu prilejul celei de a XXX-a ani
versări a Eliberării. „După cum se 
vede, institutul intră în vacanță abia 
după 23 August, dar nici atunci nu 
va fi o liniște prea adîncă, fiindcă 
încep pregătirile noului an de învă- 
țămînt*. a încheiat decanul I.E.F.S.

Paul IOVAN



După turneul internațional de lupte de la Rostock (R.D.G.) Campionatele de sărituri

„Avem elemente tinere, valoroase/

SPECTACOL DE CALITATE

pe care putem conta ÎN ÎNTRECEREA JUNIORILOR
este de părere antrenorul emerit ion (orneanu

săptămînii trecute,
turneul

La sfirșitul 
la Rostock s-a disputat 
internațional de lupte greco-romane 
și libere „Werner Seelenbinder**, 
organizat în fiecare an de federa
ția de specialitate din R.D.G. Ca 
de obicei, participarea a fost nu
meroasă, la startul competiției 
fiind prezent! sportivi din 12 țări: 
Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, Da
nemarca, Finlanda, R.F. Germania, 
R. P. Mongolă, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. și țara gazdă, 
care a înscris pe foile de concurs 
cîte 4—5 luptători la fiecare cate
gorie.

La înapoierea delegației noastre 
am solicitat amănunte, de la acest 
mare concurs, antrenorului emerit 
Ion CORNEANU, care i-a însoțit 
pe sportivii români.

— Cum apreciați nivelul va
loric al turneului de la Rostock?

— întrecerile au fost dificile da
torită numărului mare de partici
panți. La fiecare categorie au fost 
înscriși cîte 16—18 concurenți, nu
măr care — trebuie să recunoaș
tem — este considerabil. în ceea 
ce privește valoarea sportivilor, în 
rîndul participanților s-au numă
rat numeroși medaliați ai marilor 
competiții internaționale. Chiar da
că în echipele Uniunii Sovietice și 
Bulgariei n-au fost prezenți o se
rie de titulari, totuși reprezentan
ții acestor țări, ca și ai .celorlalte, 
ău fost sportivi puternici ce se 
pregătesc în vederea participării la 
Campionatele mondiale din acest 
an și, în perspectivă, pentru Jocu
rile Olimpice. Prima constatare a 
fost aceea că majoritatea țărilor 
au prezentat sportivi tineri, talen- 
tați, pe care îi pregătesc și îi ve
rifică pentru marile concursuri in
ternaționale. De altfel, de la aceas
tă regulă n-a făcut excepție nici 
lotul tării noastre, care a cuprins 
o serie de tineri pe care noi vrem 
să-i „rodăm** și să le verificăm 
capacitatea de luptă.

— Cum apreciați comportarea 
luptătorilor români ?

— Judecind după rezultate tre
buie să spunem că trei victorii fi-

M. Dumitru — 
P. Cearnău —

nale (C. Alexandru, 
la greco-romane si 
la libere), ca și alte locuri frun
tașe în clasamentele finale, repre
zintă un succes. Dar, ceea ce mă 
bucură cel mai mult este compor
tarea bună a celor mai mulți spor
tivi români. Reprezentanții noștri 
(la ambele stiluri) au ajuns la un 
grad superior de pregătire, au că
pătat mai multă încredere în po
sibilitățile lor, fapt care ne dă 
speranțe pentru viitoarele confrun
tări. O remarcă specială pentru 
Constantin Alexandru, care la a- 
ceastă oră poate fi apreciat drept 
cel mai valoros luptător din lume 
la cat. 48 kg. Atît el cit și M. Du
mitru (acesta din urmă într-o ma
re revenire de formă) și-au învins 
toți adversarii numai prin tuș. De 
asemenea, greul Roman Codreanu 
se anunță un luptător de mare 
perspectivă. în pofida faptului că 
el a terminat turneul neînvins, s-a 
clasat pe locul secund. Aprecieri 
favorabile se cuvin și practicanți- 
lor celuilalt stil, P. Cearnău, I. Ia
tagan și V. Enache. în fine, tur
neul ne-a oferit, încă o dată, po
sibilitatea să constatăm că avem 
elemente tinere pe care putem 
conta și, deci, perspectiva obține
rii unor succese viitoare.

Mihai TRANCA

CICLIȘTI DIN ȘAPTE TARI
5 ’ >

LA STARTUL
5 î CUPEI VOINȚA1

de

800 DE PiONIERI
IN CONCURSURILE FINALE

TEHNICO APLICATIVE
In ultima parte a acestei luni au 

loc finalele concursurilor republica
ne ale pionierilor și școlarilor pen
tru sporturile tehnico-aplicative, or
ganizate de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor în colaborare 
cu federațiile de specialitate. Apre- 
ciindu-se rolul important pe care 11 
au aceste activități în educarea ati
tudinii avansate față de muncă și 
<le viață, în formarea profilului mul
tilateral al personalității și în ori
entarea școlară și profesională, a- 
nul acesta li s-a dat o largă dez
voltare organizîndu-se mii de cercuri 
tehnico-aplicative pe lingă școli, li
cee și case ale pionierilor, in care 
au activat zeci de mii de copii și 
tineri. Pentru a aprecia amploarea 
acestei acțiuni este suficient să ară
tăm că 40 la sută din efectivul to
tal al elevilor din clasele 2—10 din 
întreaga țară sînt membri al aces
tor cercuri dintre care aproape ju
mătate o formează cele de aeromode- 
lisra, navomodelism, rachetomode- 
llsm, radioamatorism, carting etc.

Organizate, ca șl în anii trecuți, 
pe o perioadă de cîte două săptă- 
mîni, finalele se țin în cadrul unor 
tabere republicane speciale avind ca 
protagoniști pe membrii cercurilor 
tehnico-aplicative — băieți și fete — 
cîștlgătorl ai fazelor județene la dis
ciplinele respective. ’ 
liște-Sibiu, între 17—30 iulie, 200 de 
aeromodeliștl se vor întrece, vor în
văța și vor face un larg schimb de 
experiență în domeniul „aviației 
mici** ; 300 dintre cei mal buni pio
nieri navomodeliști își vor desfă
șura activitatea în cadrul taberei 
de la Galați între 18—31 iulie, iar la 
Poneasca jud. Caraș-Severin, între 
3 9 iulie — 1 august, într-un cadru 
deosebit de atractiv și pitoresc 300 
de mici radioamatori fruntași vor 
depune toate eforturile pentru ca 
întrecerile la „vinătoare de vulpi** 
și radiotelegrafia să fie reușite din 
toate punctele de vedere. Tinînd 
seama că aceste tabere sînt con
duse de instructori aeromodeliști, 
navomodeliști și radioamatori cu ex- 
perință — mulți dintre el maeștri aj_ 
sportului — și că regulamentul con
cursurilor a fost îmbunătățit față de 
anii trecuți, urmărindu-se cu mai 
multă exigență atît caracterul ori
ginal, creativ al concurentului (tre
buie să participe neapărat cu mo
delul ori aparatura construită de el) 
cît și pregătirea lui de concurs. în
trecerile se anunță deosebit de in
teresante și pasionante. In afară de 
aceasta, sutele de pionieri din cele 

tabere cu profil special au po
sibilitatea ca — pe lingă întrecerile 
specifice — să participe și la un 
bogat șl atractiv program cultural- 
educatlv și de agrement, cuprinzind 
vizite și excursii, focuri de tabără 
etc.

Săptămina viitoare, începînd 
miercuri și pînă duminică, va avea 
loc cea de a doua mare competiție 
ciclistă a anului : „Cupa Voința“. 
Ajunsă la cea de a XIX-a ediție 
„Cupa Voința** se situează in cen
trul atenției iubitorilor sportului cu 
pedale, constituind pentru rutierii 
■tineri un excelent prilej de afir
mare, iar pentru alergătorii frun
tași o nouă ocazie de a-și etala vir
tuțile.

Ca în fiecare an și de data aceasta, 
la startul „Cupei Voința- se vor a- 
llnia citeva formații din afara gra
nițelor țării. La comisia de organi
zare au sosit, pină in prezent, con
firmări de participare din partea 
forurilor sportive din Austria, Bul
garia, R. F. Germania, Mongolia, 
Polonia și Ungaria.

Cursa dotată cu „Cupa Voința** se 
va desfășura in acest an, în cea 
mai mare parte a sa, pe șoselele 
de pe teritoriul județului Argeș.

Foarte frumoasă dispută sporti
vă au oferit ieri dimineață, la 
ștrandul Tineretului din Capitală, 
juniorii participanți la campio
natele republicane de sărituri. 
Ne referim în special la juniorii 
de 17—18 ani care 
cu precizie, acura
tețe și 
salturi 
pentru 
primit 
plauze 
deschisă". Princi
palii candidați la 
titlu, V. Nedelcu 
și G. Fabich, au 
început bine con
cursul, cucerind 
un punctaj destul 
de mare la impu
se. După cinci sal
turi conducea Fa
bich, dar la a șa
sea săritură (S'/a 
salt înapoi-gru- 
pat) el a ratat in
trarea și a fost 
notat cu numai 
36,40 p, în vreme 
ce Nedelcu, cu o 
execuție exempla
ră, a primit 56,40 
p. La fel s-a pe
trecut și la 2l/j 
salt răstumat-gru- 
pat unde Nedelcu 
și-a majorat a- 
vantajul cu 17 
puncte (54,60 p față de 37,80 p 
cît realizase Fabich). în continua
re, Nedelcu (evident mai relaxat 
datorită avansului ce-1 deținea) 
s-a impus categoric în fața lui 
Fabich care a concurat cu mult 
sub valoarea normală. O surpri
ză a constituit-o platformistul 
Bagiu, ocupantul unui nesperat 
(dar meritat) loc secund care ‘ 
să se întrevadă posibilități 
le și la trambulina de 3 m.

Cît privește pe juniorii de 
16 ani (în rîndul cărora au 
ticipat și copii de 13—14 ani) am 
apreciat valoarea actuală și pers
pectivele fruntașilor clasamentu
lui.

Rezultate. JUNIORI 1:1. V. 
Nedelcu (Școlarul — antrenor N. 
Spariosu) 480.05 p, 2. Al. Bagiu 
(Crișul) 445,30 p, 3. G. Fabich (Șc. 
sp. Sibiu) 437.65, 4. D. Nedelcu 
(Școlarul) 425,25 p, 5. I. Lomnâ- 
șan (Șc. sp. Sibiu) 337,05 p ; JU
NIORI II : 1. M. Kaiss (Șc. sp. Si
biu — antrenor N. Hatzok) 313,35 
p, 2. R. Rois (Crișul) 279,10 p, 3. 
Fr. Kiss (Crișul) 265,90 p, 4. V.

Bastar (Școlarul) 263,60 p, 
Dinescu (Progresul) 252, 
Iancsek (Crișul) 245,85 p.

Astăzi, junioarele sar de la 
trambulină (de la ora 9) și junio
rii de la platformă (de la ora 
17).

e și cu 
dacă n 
„capodo 
un „ref 
forță d( 

ne-ar

Astfel, la Să-

I. HOABAN

eleganță 
dificile 

care au 
uneori a- 
la „scenă

au executat D. STANCULESCU

Salt înapoi executat de campionul V. Nedelcu 
Foto : Șt. CIOTLOȘ
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Chiar dacă n-o fi atit de pa- 
sionant ca „varietățile sportive" 
ale magazinului de duminică ta
xat altfel pe oină, ceea ce e o 
idee, ba chiar un surîs în plină 
vară și pe așa o căldură !) —
nu cred c-ar fi rău un „reflec
tor" a cărui rază să cadă pe u- 
nul din cluburile care retrogra
dează din A în B, din B în C, 
din C în cexină și mai departe...

Ar putea fi chiar tema unui 
film artistic de lung metraj — 
ce se întîmplă cu oamenii și cu 
viața într-o echipă care „cade" 
— s-ar putea să iasă și o capo
doperă dintr-un asemenea film, 
căci din ce nu iese o capodo
peră ? Din orice ! 
esențial despre om, 
sau devine esențial 
prin forța celui ca
re relatează. Aștep- 
tați-vă să 
capodoperă 
cumentar 
rat din 
cerea lui 
și a lor lui, acasă ! 
Așteptați-vă la un 
film formidabil sau 
doar „interesant" , 
despre marele Pau
lo Cesar, brazilia
nul angajat în 
Franța de clubul din 
om de la care se așteaptă mări 
miracole și care e invitat din 
primele zile — ca într-o come
die genială, pe o temă apropiată 
cu fotbalul : iluzia 
rantul cel mai 
acolo unde au 
ralul de Gaulle 
de guverne din 
marele Paulo 
care cei la curent cu „afacer 
susțin că p£ bună dreptate 
cesta i-a spus „la naiba" 
Zagallo, fiindcă jocul propus 
Zagallo a fost antibrazilian ! 
dacă Paulo Cesar nu va face 
minuni la Marsilia ? Aceasta ar 
putea fi tema altui film esen- 

cum spune critica

Din orice e

specializată - 
pe marginea 
meditație pe 
șului, și fott 
propună...

Așa 
dării : 
nu o 
măcar 
cuta-i 
maliilor. 
dem în 10—15 
nerv, cum se 
colectiv cam t< 
se înfruntă în 
ment crucial : 
mism, ideal și 
șitate. luciditat 
citate și șmec

vedeți o 
de do- 

inspi- 
întoar- 

Mazzola

tri

Marsilia,

la restau- 
faimos din oraș, 
luat masa gene- 
șl alți mari șefi 
lume... Dar dacă 
Cesar — despre 

.afacerile** 
a- 
lul 
de

Și

s-ardin care 
foarte 
exaltantă și ir 
mai educativă 
„Duel pe autos 
tru cîteva sen 
imagine, cred, 
ventă pentru s 
tă seriozitatea :

— Ce e, dorr 
re ? Nenorocii. 
Nu e o g^Hfcer 
puțină demnii 
— cum s-ar z 
care a invents 
guț, nostim și 
puraș.

„Sînt mulțu- 
Faptul că Ilie

să sperăm cu 
stimulent pen- 
Toma Ovici ar

primul nostru jucător, 
seria și, 
va fi un 
astfel că

al 
aplomb.

doilea meci 
Oricum, 
și punc- 
care îl 

poate

START ÎN SEMIFINALA „CUPEI DAVIS
(ZONA EUROPEANA) ROMANIA-FRÂNTA
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(Urmare din pag. 1)

sorți.
Ilie 

doilea: Franțois 
doi șefi de coloană 

deci în primul 
meciul secunzilor, 
urnă numele lui 
și Pierre Barthes, 

i poate mai puțin 
calculele strategi- 
doi căpitani de 

verifi- 
dedît la proba practică 
de obicei, conducătorii 

ai celor două formații 
reținui.

procedat la tragerea la 
Primul jucător anunțat^ 
Năstase. Al 
Jauffret. Cei < 
se întîlnesc 
meci. Pentru 
au rămas în 
Toma Ovici 
Două apariții 
scontate, dar 
ce ale celor 
echipă nu vor putea fi 
cate - - -

Ca 
tehnici 
afișează un optimism

Tac he Caralulis : 
mit de sorți ! 
Năstase, 
începe 
succes, 
tru noi,

ne oferă

D. WETTERNECK Șl LAVINIA DONIA SE AFIRMA 
ÎN CONCURSUL DE ÎNOT DE LA Tg. MUREȘ

TG. MUREȘ 
In bazinul de 
tate au 
campionatelor 
Școlilor sportive la înot, 
primii clasați în probele 
de a 2-a reuniuni:

JUNIORI — 200 m liber 
Wetterneck (Reș.) 2:10,2, Svetz. 
(Șc. sp. 2) 2:12,5, Gropșan (Reș.) 
2:13,9 ; 200 m liber (fy : Lavinia 
Donia (Reș.) 2:29,7, C. Hoțescu 
(Ploiești) 2:34.7, L. Seidl (Ti
miș) 2:36,2; 200 m mixt 
Wetterneck 2:17,6, E. Pop (Tg. 
Mureș) 2:26,4, Barany
2:33,5 ; 200 m mixt (f): Donia

18 (prin telefon).
50 m din locali- 

continuat întrecerile 
republicane ale 

lată 
celei

(b):

(b):

(Reș)

2:43,7, Hcțescu 2:44.5, K. 
rutsch (Tini) 2:47,6; 100 m 
fin (b): Gropșan 65,5, Lucaciu 
(Sibiu) 65.9, ft Pop 66.0 ; 100 m 
delfin (I): Donia 1:20.7, Cr. Gu- 
ran (Tg. Mureș) 1:22,1, I. Bucșa 
(Cluj) 1:24,4; 4x100 m liber (b); 
Șc. sp. 2 4:06A Reșița 4:07,3, 
Șc. sp. 1 4:14,6 ; 4x 100 m li
ber (f): Reșița 4:50,0, Ploiești 
4:56,1. Sibiu 5:03.2 ;

COPII A — 400 m liber (b): 
Ș. Meder (Tg. Mureș) 4:58,3, 
C. Ioan (CI.) 5:02,9, Orei (Reș) 
5:06,8 ; 400 ni liber (f): Cecilia 
Roșu (PI.) 5:20,2, V. Dragomir 
(Șc sp. 2) 5:29,6, L. Vișan (PI )

Pa- 
del-

5:34,5; 100 m spate (b;: Habetler 
(Tim.) 69,1, Stieger (Reș) 72.2. 
Marusciak (CI) 72,9 ; 100 m spa
te (f) : Carmen Bunaciu (Sibiu) 
1:16,1, D. Baraniay 
1:18,5, D. Munteanu 
100 m delfin (b): Ș, 
69,0, D. Nanul (Șc.
S. Meder 73,5 ; 100 m delfin (f): 
(Camelia Popa (PI.) 1:16,7, Dra- 
gomir 1:18,6, C. Roșu 1:19,2;

COPII B — 100 m spate (b): 
R loan (Cluj) 1:15,4, F. Vișan 
(PI) 1:18,1, C. Banu (Gal.) 1:19,6; 
100 m spate (f) : Mariana Ma
rin (Reș.) 1:17,4, G. Andrei (PI.) 
1:19,2 A. Bodor (Gal.) 1:24,5.

(Șc. sp. 2) 
(Br) 1:19,5; 
Mitu (Gal.) 
sp. 2) 73,2,

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. I)

feritelor probe a unui mare 
număr de atleți va însemna pen
tru concurs, un fel de., sare și pi
per ; că replica lor va fi nu

BĂRBAȚI
îoo m
200 m

10,3
21,0

m
in 
m 
m

400
800

1 500
5 000

10 000 m
3 000 m ob.

110 mg

400 mg
Lungime 
Triplu 
înălțime 
Prăjină 
Greutate 
Disc 
Suliță

50,7
7.92

16,69
2,17
5,07

17,26
58.80
79,91

DE ATLETISM ALE SENIORILOR
numai curajoasă și dîrză,. ci și 
de calitate !

In sfîrșit, așteptăm ca multe, 
cit mai multe dintre cele 
bune
acum

mai 
performanțe realizate pînă 
în cadrul campionatelor,cadrul campionatelor,

In 
ale

să fie copios îmbunătățite, 
acest sens aceste obiective 
atleților stau înscrise în tabe
lul actualelor recorduri 
competiției, pe care le publicăm 
în rîndurile următoare:

ale

Televiziunea 
transmisii directe de la me
ciul România • 
toate cele trei 
Azi, programul 
cepe la ora

- Franța, în 
zile de joc. 
televizat în-

putea aborda 
cu mai mult 
meciul este foarte greu 
tu! de la dublu, pentru 
odihnesc pe Ion Țiriac,
cîntări decisiv în conturarea re
zultatului**. Și iată acum păre
rea lui Pierre Darmon ; „Trage
rea la sorți este totdeauna im
portantă. Dar, cel mai impor
tant este randamentul jucăto
rilor pe teren". Ca să nu regre
tăm stilul laconic al căpitanului 
oaspe. l-am completat cu o 
părere de culise, prin bunăvoin
ța specialistului francez, Gil le 
Kermadec, expert în materie ; 
„Barthes a fost preferat lui Go- 
ven la simplu, ultimul acuzînd 
dureri în timpul antrenamente
lor. iar față de Dominguez, 
blondul nostru veteran avea 
atuul experienței mai mari**.

RASGHFT ROMANIA - POLONIA 
DMOVOCI (flNERET-FEMINlN). Tri- 
pla întilnire amicală dintre reprezenta- 
tivele feminine de tineret ale României 
și Poloniei se va desfășura simbătă, 
duminică și luni la Zalău, Bistrița și, 
respectiv, la Dej.

Tradiție 
nainte de 
aceasta deopa 
cert : vom.^ 
de mare miz 
sportiv de 
care — sînte: 
prezentanții ț 
lupta cu dîrz 
torie.

Toma Petrescu 
Gh. Zamfirescu 
Toma Petrescu 
C-tin Stan 
Gh. Ghipu 
C-tin Bloțiu 
Nicolae Mustață 
Nicolae Mustață 
Zoltan Vamoș 
Nicolae Perța 
Erwin Sebestyen 
Ion Rățoi 
Vasile Sărucan 
Carol Corbu 
Șerban loan 
Dinu Piștalu 
Marin Iordan 
Iosif Naghi 
Alex. Bizim

73
64
73
73
73
65
70
72
65
73
73
71
72
72
72
70
73
73
59

Ciocan 
4x100 
4X400

m 
m

100 m

64,82 Gh. Costache
40.4 C.A.U.

:10,9 Dinamo
FEMEI

11.5

60
73
73

CANOTAJ ^bata in golful
CERNA din Orșova va 

avea loc un interesant concurs de ca
notaj feminin, organizat de Consiliul 
orășenesc pentru educație fizică și sport. 
Este vorba de o întrecere mai puțin 
obișnuită în canotajul nostru, adică de 
un concurs de tehnică, de frumusețe a 
vîslitului. 
din lotul 
la C.N.U.

potriva echipei S 
CAMPIONATULUI 
Comisia de comp 
logat rezultatele 
campionatului na 
nalâ, programată 
participa următoc 
beta Polihroniade 
rescu (calificate 
revici, Suzana h 
starck, Elena Rac 
lea, Margareta I 
Anca Gheorghe, 
Cirmaciu, Dana ? 

și Ju<rica Tolgyi

200
400
800

1 500
3 000

100
400

Lungime 
înălțime 
Greutate 
Disc 
Suliță 
4x100 m 
4x400 m

m 
m 
m 
m 
m 
mg 
mg

23,0
53.6 

2:02,4 
4:18,6 
9:54,6

13,0
61,0
6.52
1,90

17,69
64,22
56,08
46,9 

3:45.6

Valerla Ștefănescu 
Mariana Condovici 
Valeria Ștefănescu 
Ileana Silai
Ileana Silai
Natalia Andrei 
Maria Lincă
Valeria Ștefănescu 
Gabriela Tărăngoi
Viorica Viscopoleanu 
Iolanda Balaș
Valentina Cioitan 
Argentina Menis 
Maria Diaconescu 
Echipa de. junioare 
C. A. Roman

71
73
72
69
72
72
73
72
73
68
64
72
73
64
72
73

La întreceri participă sportive 
de junioare al “ 
și de la liceul

României, de 
din Orșova.

ȘAH
astăzi 
pentru
14 concurenți șî concurente care 
cucerit acest drept în turneele 
nale ale competiției. întrecerea se va 
încheia la 31 iulie. • MĂSURA DISCI* 
PLINARĂ. Biroul F.R.Ș. a hotărît să 
excludă din lotul reprezentativ (pînă la 
31 decembrie 1974) pe maestrul interna
țional Theodor Ghițescu. In timpul re
centei Olimpiade de șah de la Nisa 
ocesta a comis un grav act de indis
ciplină refuzînd sâ joace în meciul im-

ÎNTRECERILE
La Pitești și la Cluj 

finalele campionatului 
juniori și junioare. Participă cîte 

și-au 
semifi-

JUNIORILOR, 
încep 

național

VOLEI
lua parte 
național, 
Lodz, între 26 iu 
prilejuit de sârbă 
la înființarea Fee 
loniei • FORMA 
JUNIOARE ale R 
minicâ în lugosla 
la campionatele 
la soiți pentru 
pionatelor Diviz 
minin) va ovea 
vitați să asiste 
pelor • ÎNSCR 
1975 a campione 
face între 1 si 
DE TRANSFERĂRI 
1 august și 1 se

la

RE 
NI
un

I



a-

ACTUALITĂȚI

COMUNICATUL F.R.F.
cu privire la omologarea rezultatelor campionatelor de fotbal Divizia 
națională A, Divizia națională B și C, campionatul echipelor 
de tineret-rezerve, Cupa României și campionatul republican 
al juniorilor și școlarilor pe anul 1973/1974 și competițiile oficiale 

ce se vor desfășură în anul competițional 1974/1975

Și

Și
1-

Și
Și

Duminică, la Timișoara, 
o partidă de mare atracție 

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
STEAUA ROȘIE BELGRAD

Duminică, stadionul „1 Mai" din 
Timișoara va găzdui, cu începere de 
la ora 18. întîlnirea amicală inter
națională dintre cunoscuta forma
ție iugoslavă Steaua roșie Belgrad 
și echipa locală, Politehnica. Parti
da stîrnește un deosebit interes, ast
fel că se așteaptă înregistrarea unui 
număr record de spectatori din loca
litate și din împrejurimi. Formația 
belgrădeană și-a anunțat sosirea pen
tru vineri seară și va deplasa un 
lot puternic din care nu vor lipsi 
cunoscuții jucători : Iovanovici, Jef- 
iiici, Doicinovski, Boghicevici, Acimo- 
vici, Filipovici, Antonievici și Gea- 
ici. (P. Arcan-coresp.)

TURNEUL ECHIPEI METAL KUCZ- 
BORG IN TARA NOASTRĂ SI AL 
METALULUI BUCUREȘTI ÎN PO

LONIA
Ca răspuns al vizitei efectuate de 

Metalul București în Polonia (în 
primele două săptămîni ale acestei 
luni), echipa Metal Kuczborg susține 
trei partide amicale în țara noastră. 
Oaspeții au jucat la Călă
rași cu Chimia, iar duminică

~* vor evolua la București, cu Metalul 
(stadionul Metalul-Pantelimon, de la 
ora 11.30), și în ziua de 23 iulie la 
Cîmpina, cu Poiana. în Polonia, Me
talul București a înregistrat rezul
tatele : 2—1 (1—1) cu Metal Kucz
borg (au marcat Georgescu și Șu- 
mulanschi). 2—1 (1—1) cu Pracza
(Șumulanschi și Radu) și 2—0 (0—0) 
cu Wasta Poznan (Decu și Radu).

O noutate la Metalul București : azi 
reîncep pregătirile sub conducerea 
unui nou antrenor, Leon Lazăr.

Azi, pe stadionul Politehnica 
SPORTUL STUDENȚESC - 

POLITEHNICA IAȘI
Astăzi stadionul Politehnica din 

Capitală va găzdui, cu începere de 
la ora 17,30, întîlnirea amicală Spor
tul studențesc Politehnica Iași.

F. C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI 
4-3 (3-1)

Miercuri, la Bușteni, s-a disputat 
jocul amical dintre Y formațiile de 
Divizia A, F. C. Argeș — Politehnica 
Iași. întîlnirea a luat sfirșit cu sco
rul de 4—3 (3—1) în favoarea piteș- 
tenilor. Golurile au fost marcate de : 
Radu (min. 4), Troi (min. 9 și 36) 
și Radu II (min. 65), respectiv, An- 
dreescu (min. 3 și 55) și Costea 
(min. 51). (V. Sbarcea-coresp.).

TURNEUL ECHIPEI ALBANEZE BESA
La 22 iulie sosește în țara noas

tră echipa Besa care activează în 
prima divizie a campionatului alba
nez. Oaspeții urmează să susțină 
trei jocuri. La 25 iulie, cu Unirea 
Dej, la 28 iulie, cu A.S.A. Tg. Mu
reș și la 1 august, cu Gaz metan 
Mediaș.

UNIVERSITATEA CLUJ 
INVITATĂ IN CEHOSLOVACIA

Echipa Universitatea Cluj urmea
ză să efectueze un turneu in Ceho
slovacia, la invitația clubului T. J. 
r.iaz Jablonec, in perioada 2—5 au
gust. La turneu, in afara echipei 
locale, mai participă cite o formație 
din Ungaria și R. D. Germană.

[UMINICĂ PE SERPENTINELE
PĂLTINIȘULUI

ÎNTRECERI AUTO

DE VITEZA
ÎN COASTĂ

Primului nostru jucător, 
llie Năstase, îi revine și o- 
noarea de a susține meciul 
de debut cu cel mai bun te- 
nisman al oaspeților, Fran

cois Jauffret
Foto : S. BAKCSI

După etapa de campionat, de 
viteză în coastă, desfășurată pe 
dealul Teliul, în apropierea Bra
șovului, duminică, automobiliștii 
noștri vor lua startul într-o nouă 
manșă a întrecerii și anume în 
proba de coastă de la Păltiniș 
(Sibiu). Este vorba de o cursă în 
.premieră, pe un traseu pe cit de 
frumos, pe atit de dificil, care a 
devenit abia de curînd accesibil 
curselor auto, datorită îmbunătă
țirii, în mod substanțial, a între
gii suprafețe a șoselei.

Traseul pe care vor avea loc 
disputele măsoară 6 600 m, pre
zintă o diferență de nivel — în
tre punctele de plecare și sosire 
— de 600 m și are drept loc de 
start, porțiunea de cale carosabilă 
din dreptul cabanei Curmătura. 
Organizatorii curselor au prevă
zut ca sîmbătă dupâ-amiază să 
aibă loc, pe traseul de concurs, 
între orele 16—19, antrenamente
le oficiale și tot în aceeași zi, la 
ora 19,15 ședința tehnică. Alergă
rile propriu-zise de campionat vor 
începe duminică la ora 8.30 și se 
scontează că ele se vor încheia 
în jurul orei 12,30.

vie- ----------- ----------------------------- —------------------------------------------------------------------
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TOATE AGENȚIILE LOTO-PKO- 
NOSPORT VA STAU LA DISPO
ZIȚIE CU BILETE PENTRU TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
A VACANȚEI DIN 23 IULIE a.c. 
(Continuarea listei cîștigătorilor de 
excursii de la tragerea excepțio
nală Pronoexpres din 7 iulie a.c.) 
Categ. B; 25.000 lei sau la alegere 
o excursie în Franța, sau o 
excursie de 2 locuri în Cehoslova
cia, R. D. Germană, Ungaria și 
diferența în numerar. 1) Măcinic 
Alexandru din Arad și 2) Perțo- 
che Ion din Brăila. Categ. C; o 
excursie de 2 locuri în Bulgaria și 
diferența în numerar 1) Stoica 
Gheorghe din Moreni, jud. Dîmbo
vița; 2) Ciceu Simion din Sibiu și 
3) David Ioan din București. Ca
teg 3; o excursie de 2 locuri în 
Bulgaria și diferența în numerar
1) Ardeleanu Dumitru din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, jud. Bacău ;
2) Skrobucz loan din Valea lui 
Mihai, jud. Bihor; 3) Gavrea Teo
dor din Cluj ; 4) Stroie I. Ilie din 
rom. Măreești, jud. Dîmbovița ; 
Categ. D ; o excursie în Bulgaria 
și diferența în numerar ; 1) Varga 
Iustin din Arad; 2) Coman Năsta
se din Moinești, jud. Bacău, 3) 
Thirthen Cornelia din Oradea ; 4) 
Popescu Nicolai din Valea Nucu
lui, Berea, jud. Buzău ; 5) Druxick 
Zoltan din SI. Gheorghe ; 6) Ghi-

țan Eraclie din Craiova ; 7) Moian 
Aureli din Petroșani ; 8) Pintilie 
Mihailă din Iași ; 9) Condor Mihai 
din Baia Mare ; 10) Glodeanu Ni- 
culai din Ploiești ; 11) Glodeanu 
Lucreția din Ploiești ; 12) Vlădu- 
lescu Nicolae din corn. Vărâști, 
jud. Ilfov ; 13) Comiza Eva din 
Mediaș ; 14) Pițul Ilie din Cimpu- 
lung Moldovenesc.

(Continuarea se va face în zia
rul de miine).
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 12 IUNIE 1974 :
Extragerea I : Cat. 2 : 2 va

riante 25 ’/o a 18.336 lei și 2 va
riante lO’/o a 7.334 lei ; a 3-a : 
8,30 a 6.186 lei ; a 4-a : 16,05 a 
3.199 Iei ; a 5-a : 76,40 a 672 lei ; 
a 6-a ; 152,15 a 337 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
123.034 lei.

Extragerea a II-a : Categ. A : 
1 variantă 25% a 50.000 lei și 4 
variante 10% a 20.000 lei ; B : 2,15 
a 20.184 lei : C : 7.55 a 5748 lei ; 
D : 21,55 a 2.014 lei ; E : 48,70 a 
891 lei ; F : 152,25 a 285 lei ; X : 
1549,50 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 
75.177 lei.

Ciștigul de 50.000 de lei de la 
categ. A, jucat pe o variantă 25% 
a revenit participantului DARII 
MAXIM, din Roznov, județul 
Neamț.

A. In urma omologării rezultatelor jocurilor din 
campionatul Diviziei naționale A pe anul 1973—1974, 
se declară echipă campioană pe anui 1973—1974 UNI
VERSITATEA CRAIOVA.

— Retrogradează în campionatul Diviziei B : RA
PID BUCUREȘTI, S. C. BACĂU și PETROLUL 
PLOIEȘTI.

B. în urma omologării rezultatelor jocurilor din 
campionatul echipelor de tineret-rezerve, se declară 
echipă cisțigătoare a campionatului de tineret-rezerve 
pe anui 1973—1974 UNIVERSITATEA CRAIOVA.

C. în urma omologării rezultatelor jocurilor din 
campionatul Diviziei B, SERIA I, promovează in 
campionatul Diviziei naționale A echipa F.C. GA
LAȚI ; retrogradează in campionatul Diviziei C echi
pele : Viitorul Vaslui, Caraimanul Bușteni, Petrolul 
Moinești, Victoria Roman.

SERIA a II-a : promovează în campionatul Diviziei 
naționale A echipa CHLMIA RM. VÎLCEA ; retrogra
dează in campionatul Diviziei C echipele : Minerul 
Motru, Carpați Brașov, Nitramonia Făgăraș și Dună
rea Giurgiu.

SERIA a IlI-a : promovează in campionatul Diviziei 
naționale A echipa OLIMPIA SATU MARE ; retro
gradează in campionatul Diviziei C echipele : Olim
pia Oradea. Minerul Cavnic, Textila Odorhei și Glo
ria Bistrița.

D. în urma omologării rezultatelor din campionatul 
Diviziei C. SERIA I. promovează in campionatul Divi
ziei B echipa FORESTA FĂLTICENI : retrogradează 
in campionatul județean echipa VICTORLA BOTO
ȘANI.

SERIA a II-a : promovează în campionatul Divi
ziei B echipa RELONUL SAVINEȘTI : retrogra
dează in campionatul județean echipele : Foresta 

Gugești și Locomotiva Adjud.
SERIA a IlI-a : promovează in campionatul Divi

ziei B echipa UNIREA FOCȘANI : retrogradează în 
campionatul județean echipele : Portul Brăila și Car
pati Nehoiu.

SERIA a IV'-a : promovează in campionatul Divi
ziei B echipa CHIMIA BRĂILA ; retrogradează in 
campionatul județean echipele : Constructorul Tulcea 
și Arubium Macin.

SERIA a V-a : promovează in campionatul Diviziei 
B echipa VOINȚA BUCUREȘTI ; retrogradează in 
campionatul județean echipele : Argeșul Mihăilești și 
Sportul Ciorogîrla.

SERIA a Vl-a : promovează in campionatul Diviziei 
B echipa : AUTOMATICA ALEXANDRIA ; retrogra
dează în campionatul județean echipele: Aro Cimpu- 
lung și Petrolul Videle.

SERIA a Vil-a : promovează in campionatul Divi
ziei B echipa VICTORIA CALAN ; retrogradează in 
campionatul județean echipele : Metalul Toplet și Pe
trolul Țicleni.

SERIA a VIII-a : promovează în campionatul Di
viziei B echipa MINERUL MOLDOVA NOUA ; retro
gradează în campionatul județean echipele ; CFR Ca
ransebeș și Gloria Arad.

SERIA a IX-a : promovează în campionatul Divi
ziei B echipa METALUL AIUD ; retrogradează în 
campionatul județean echipele : Tehnofrig Cluj și So
meșul Beclean.

SERIA a X-a : promovează in campionatul Diviziei 
B echipa MINERUL BAIA SPRIE ; retrogradează în 
campionatul județean echipele : Gloria Baia Mare și 
Măgura Șimleul Silvaniei.

SERLA a Xl-a : promovează in campionatul Divi
ziei B echipa OLTUL SF. GHEORGHE ; retrogradea
ză in campionatul județean echipele : Mureșul Toplița 
sau Carpați Covasna și Hebe Singiorz Băi.

SERIA a XH-a : promovează în campionatul divi
ziei B echipa C.S.U. BRAȘOV ; retrogradează in cam
pionatul județean echipele : Carpați Mîrșa și Oltul 
Rm. Vileea.

E. Se declară cistigâtoare a CUPEI ROMÂNIEI edi
ția 1973—1974 echipa JIUL PETROȘANI.

F. Se declară campioană republicană de juniori pe 
anul 1973—1974 echipa UNIVERSITATEA CLUJ.

în anul competițional 1974—1975 se vor desfășura 
următoarele competiții republicane :

1. — CAMPIONATUL NAȚIONAL DIVIZIA A pe 
o serie cu 18 echipe după cum urmează : Universita
tea Craiova, Dinamo București, Steagul roșu Brașov, 
F. C. Constanța. U.T.A., Steaua. Politehnica Timișoara, 
F. C. Argeș, Universitatea Cluj. A.S.A. Tg. Mureș, 
Sportul studențesc, C.S.M. Reșița, C.F.R. Cluj, Poli
tehnica Iași. Jiul Petroșani. F. C. Galați, Chimia Rm. 
Vileea și Olimpia Satu Mare.

Echipa clasată ue locul I va primi titlul de cam
pioană republicană.

Echipele clasate pe locurile 16, 17, 18 vor retrograda 
în campionatul Diviziei B.

2. CAMPIONATUL DIVIZIEI B pe 3 serii de cite 
18 echipe Împărțite dună cum urmează :

SERIA I : C.S.M. Suceava, C.F.R. Pașcani, Ceahlăul 
P. Neamț, Știința Bacău, C.S.U. Galați, Constructorul 
Galați, Oțelul Galați, S.C. Tulcea, Progresul Brăila, 
F.C. Gloria Buzău, Metalul Plopeni. Celuloza Călărași, 
Foresta Fălticeni, Relonul Săvinești, Unirea Focșani, 
Chimia Brăila, S.C. Bacău si Petrolul.

SERIA a II-a : Gaz Metan Mediaș, Tractorul Bra
șov, Metrom Brașov, Flacăra Moreni, C.S. Tîrgoviște, 
Dinamo Slatina, Electroputere Craiova, Metalul Tr. 
Severin, Ș.N. Oltenița, Progresul București, Autobuzul 
București, Metalul București. Oltul Sf. Gheorghe, 
C.S.U. Brașov, Voința București, Automatica Alexan
dria, Rapid București. Metalul Mija.

SERIA a IlI-a : Minerul Baia Mare, F.C. Bihor, 
Victoria Cărei, Arieșul Turda, Ind. Sîrmii C. Turzii, 
Unirea Arad, Metalurgistul Cugir, Corvinul Hunedoa
ra, Mureșul Deva, Vulturii Lugoj, C.F.R. Timișoara, 
U.M. Timișoara, Minerul -Anina, F.C. Șoimii Sibiu, 
Metalul B. Sprie, Metalul Aiud, Victoria Călan, Mi
nerul Moldova Nouă.

Echipele clasate pe locul I în fiecare serie vor pro
mova în Divizia națională A.

Echipele clasate pe locurile 15, 16, 17, 18 vor retro
grada în Divizia C.

II. — Campionatul echipelor de tineret-speranțe ale 
echipelor din Divizia națională A, care se desfășoară 
pe o singură eerie de 18 echipe, paralel cu campio
natul Diviziei naționale A.

4. CAMPIONATUL DIVIZIEI C pe 12 serii de cite 16 
echipe Împărțite după cum urmează ;

SERIA I: A.S.A. C.-lung, unirea Iași, C.S. Botoșani, 
Metalul Rădăuți. Minerul G. Humorului, Danubiana Ro
man, Sp. Muncitoresc Suceava, Constructorul Iași, Cris
talul Doroboi, Nicolina Iași, Constructorul .Botoșani, 
Dorna Vatra Dornei. Avintul Frasin. Foresta Moldovița, 
Laminorui Roman, Victoria Roman.

SERIA a II-a : Trotușul Gh. Gh. Dej, Energia Gh. 
Gh. Dej, Letca Bacău. Constructorul Gh. Gh. Dej, Rul
mentul Bîrlad. Hușana Huși, Cimentul Bicaz. Textila 
Buhuși. Minerul Comânești, Constructorul Vaslui, oituz 
Tg. Ocna. Bradul Roznov. Partizanul Bacău. Recolta Vă
leni (Vaslui), Petrolul Moinești, Viitorul Vaslui.

SERIA a in-a : poiana Cîmpina, I.R.A., Cîmpina, Pe
trolistul Boldești, Petrolul Berea, Carpati Sinaia, Victoria 
Florești, ctumia Brazi, Olimpia Rm. Sărat. Prahova 
Ploiești. Chimia Buzău. Luceafărul Focșani, Avintul M1- 
neciu, U.R.A. Tecuci, Bujorii Tg. Bujor. Dinamo Focșani, 
Petrolul Teleajen.

SERIA a IV-a : Electrica Constanța, Portul Constanța, 
Dunărea Tulcea, Marina Mangalia, Ancora Galați, Viito- 
gd Brăila, LM.ll. Medgidia, Cimentul Medgidia, Rapid 
Fetești, Tehnometai Galați, Știința Constanța, Granitul 
Babadag, Voința Constanța, Recolta Frecăței, Dunărea 
Cernavodă, Comerțul Brăila.

SERIA a V-a: Triumf București, T.M. .București. Olim
pia Giurgiu. Tehnometai București, Sirena București. 
Flacăra roșie București, Azotul Slobozia. Unirea Trico
lor București. Electronica București, I.O.R. București, 
Șoimii TAROM București. Laromet București, Dinamo 
Slobozia. Automatica București, IPRECA Călărași Du
nărea Giurgiu.

SERIA a Vl-a : Chimia Tr. Măgurele, Rova Roșiori, 
Recolta Sloicănești, Dacia Pitești, Vulturii C.-lung, Va
gonul Caracal, Chimia Găeștl, Cetatea Tr. Măgurele Pe
trolul Tîrgoviște, Textllistul Pitești. Unirea Drăgășani. 
Cimentul Fieni, oțelul Tîrgoviște. Lotrul Brezoi, Chimii" 
tul Rm. Vileea, Viitorul Scornîcești.

SERIA a Vil-a : Minerul Lupeni, Dunărea Calafat,- 
Energia Rovmari. Steagul roșu Plenița. F.O. Balș, cimen
tul Tg. Jiu, Meialurgistul Sadu, C.F.R Craiova’, Progre
sul Strehaia, Victoria Craiova, MEVA Drobeta T. Seve
rin, C.I.L. Drobeta T. Severin, Progresul Corabia Pro" 
greșul Băilești, Dierna Orșova, Minerul Motru.

SERIA a VIH-a : Crișana Sebeș, Unirea Tomnatic, 
Metalul Oțelul Roșu, C.F.R. Simeria, Unirea Sinnicolaul 
Mare, A.S, Bocșa. Minerul Telluc. Electromotor Timi
șoara, Constructorul Arad. Minerul Ghelar. Progresul 
Timișoara, Furnirul Deta, Strungul Arad, Știința Petro
șani, Ceramica Jimbolia, Sportul studențesc Hunedoara 
sau Minerul Oravița care vor juca miercuri la Oravfta, 
jocul retur.

SERIA a IX-a: Unirea Alba Iulia, Aurul Brad, Cimen
tul Turda, Textila Sebeș, Soda Ocna Mureș, Construc
torul Alba Iulia. C.I.L. Blaj, Minerul Bihor, Recolta 
Salonta, Dacia Orăștie, Minaur Zlatna, Arieșul Cimpia 
Turzii, Dermata Cluj, Olimpia Oradea, Voința Oradea, 
Construcții Montaj cluj.

SERIA a X-a : C.S. Zalău, Bihoreana Marghita, C.I.L. 
Sighet, Someșul Satu Mare, Minerul Baia Borșa, oașul 
Negrești, Bradul Vișeu, Voința Cărei, Minerul Suncuius, 
Topltorui Baia Mare, Minerul Băița, Victoria Zalău, 
Rapid Jibou, Minerul Cavnic, Unirea Tușnad. Minerul 
Băiuț.

SERIA a Xl-a ; Chimica Tîrnăveni, Unirea Dej, Fo
resta Bistrița, A.S. Miercurea Ciuc, Viitorul Gheor- 
ghleni, C.I.L. Gherla, Viitorul Tg. Mureș, Avintul Re
ghin, Minerul Hodna, Unirea Cristur, Lacul Ursu Sovata,' 
Minerul Bălan, C.F.R. Sighișoara, Metalul Copsa Mici, 
Gloria Bistrița, Vitrometan Mediaș.

SERIA a Xll-a : Textila Cisnădie, I.C.I.M. Brașov, 
Textila Odorhei, Chimia Oraș Victoria, Precizia Săcelo, 
Forestierul Tg. Secuiesc, unirea Sf. Gheorghe, Torpedo 
Zărnești, U.P.A. Sibiu. Carpați Covasna, Nitramonia Fă
găraș, Inter Sibiu, Carpați Brașov, Măgura Codlea, Ca
raimanul Bușteni, Minerul Baraolt sau A. S. Harghita 
care vor juca miercuri la Harghita jocul retur.

Echipele clasate pe locul 1 în cele 12 serii vor pro
mova în campionatul Diviziei B.

Echipele clasate pe locurile 15 și 16 vor retrograda 
în campionatele județene respective^

în cele 24 locuri rămase libere vor promova direct 
8 echipe campioane de județ din județele cu cele mai 
puține echipe in Divizia C și prin baraj 16 echipe 
din cele 32 rămase împărțite pe baza criteriului geo
grafic în 16 perechi.

Jocurile se vor disputa tur-retur.
5. — CUPA ROMÂNIEI
Se va disputa după sistemul actual cu mențiunea 

că din momentul intrării în competiție a echipelor de 
Divizia A, împerecherile se vor face prin tragere la 
sorți, în urnă întroducindu-se toate echipele calificate 
în această fază, indiferent de categorie. Jocurile se 
vor disputa conform regulamentului în vigoare, iar în 
caz de egalitate și după consumarea prelungirilor, se 
va califica în etapa următoare echipa care va trans- 
forma cele mai multe lovituri de la 11 m.

6. — CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIO
RILOR ȘI ȘCOLARILOR se va desfășura în 8 serii a 
14 echipe.

Pentru desemnarea echipei campioane se va orga
niza un -turneu final cu 16 echipe împărțite în 4 
grupe.

în cele 16 echipe finaliste vor fi incluse 12 echipe 
din campionatul republican (8 cîștigătoare din serii și 
4 din cele clasate pe locul II) și 4 echipe din cam
pioanele județene stabilite prin jocuri eliminatorii.

Campionatele județene se vor organiza pe baza 
prevederilor art. 113—117 din Regulamentul de organi
zare a activității fotbalistice.

Din campionatele județene vor promova în cam
pionatul Diviziei C 24 de echipe care se vor califica 
— 8 direct, fără baraj din județele cu cele mai puține 
echipe in Divizia C și 16 prin baraj, al cărui sistem 
de desfășurare este prevăzut în regulamentul de or
ganizare a activității fotbalistice.

Toate competițiile pe anul 1974—1975 se vor desfă
șura în conformitate cu prevederile Regulamentului 
de organizare a activității fotbalistice. -------- —



C.M. DE SCRIMĂ PENTRU SENIORI

TURNEE DE ȘAH

Floretistul Tudor Pelruș a ratat de puțin calificarea in semifinale..

GtifivOBLE, 18 (prin telefon).
Ziua a 2-a a C.M. de scrimă a 

adus pe planșă pe sabrerii 
scriși în turneul individual, 
la număr.

Cei 5 trăgători români — 
miciuc, Pop, Marin, Mustață 
Nilca au trecut relativ ușor 
turul I, la capătul căruia s-au 
calificat mai departe 72 de tră
gători.

în turul secund, Irimiciuc a 
realizat 4 victorii, Mustață 3 v 
(una la fostul campion mondial 
și olimpic, Pawlowski), Pop tot 
3 v, Nilca 4 v și la fel Marin.

în cel de-ai 3-lea tur al indi
vidualelor, valorile, firește, au 
fost mai dense. Irimiciuc a avut 
de luptat cu Marot (Ungaria) pe 
care l-a învins cu 5—2, Nikolov 
(Bulgaria) de care a dispus cu 
5—1, Moza — Cuba întrecut cu 
5—3 și vest-germanul Stratmann 
denășit cu 5—1.

C. Marin s-a calificat cu 3 vic
torii (5—0 cu Weissgerbe—RFG, 
5—2 cu Oldcome — Anglia și 
Tdurakos — Grecia). A pierdut 
doar la sovieticul Sidiak, campio
nul olimpic, cu 5—3 șt la bulga
ro' Dudenkov, la limită.

ntr-o grupă tare a tras și Pop. 
El a cîștigat la Wirscheidt — 
RFG cu 5—1, la Salazar — Cuba 
și Prausse — Austria cu 5—3. A 
pierdut, în schimb, la Pawlowski 
la 1 și la Bena — Franța la 4.

M. Mustață și Nilca n-au putut 
să facă față și au pierdut califi
carea în 5 și respectiv 3 asalturi.

întrecerile de sabie continuă 
vineri de la orele 15, cu sferturile 
de finală și, în continuare, cu se
mifinalele și finala (ora 21,30 ora 
Rom^nioj».

a

Tot în ziua a 2-a au continuat 
întrecerile din proba de floreta 
bărbați, individual. Singurul nos-

TVDOR PETRUȘ Mircea COST EA

27 DE TARI PARTICIPA LA C.E
DE NATAȚIE

VIENA 18 (Agerpres). —Cea 
de a 13-a ediție a campionate
lor europene de natație se va 
desfășura la Viena între 18 și 
25 august și va reuni la start 
circa o mie de concurenți din 
27 de țări.

Printre țările participante se 
numără : U.R.SS., R. D. Ger- 

tru reprezentant, Petruș, a căzut 
într-o grupă foarte puternică. El 
a pierdut la Flamend la două 
tușe, pentru ca apoi să tragă cu 
Denisov și să-1 învingă la o tușă. 
Se ajunge, pentru calificare, la 
asalturi directe. Denisov se cali
fică în dauna lui Flamend și ur
mează asaltul Petruș — C. Mon
tano. Floretistul nostru conduce 
cu 3—0. Apoi, C. Montano simu
lează un accident la picior. Asal
tul se întrerupe pentru 10 minu
te. La reluare se ajunge la 3—3. 
apoi la 4—4 și tntr-un final ne
clar în care, în ciuda aparatului 
electric a contat mai mult tea
trul trăgătorului Montano și gă
lăgia antrenorului italian, adver
sarul lui Petruș se califică.

în finala probei au ajuns Re- 
r-enu. C. Montano, Simoncelli, 
Wojcekowski. Romankov și Pie
truita. Deci : cite doi francezi și 
italieni și cite un sovietic și un 
polonez. La ora transmisiei, tur
neul final abia începuse...

DE LA VIENA
mană, R. F. Germania. Suedia, 
[talia, România. Ungaria, An
glia, Franța, Olanda, Polonia. 
Iugoslavia și Austria.

în riinț a doua a turneu
lui internațional de șah de la 
Lublin, Șubă (România) l-a în
vins pe Niczevschi (Iugoslavia). 
Alte rezultate : Szimczak (Polo
nia) 
0-1 : 
Vogts

In prima rundă a turneului 
feminin care se desfășoară în 
același oraș. Gertrude Baum- 
starck (România) a cîștigat par
tida cu polbneza Sikora. La tur
neu participă 12 jucătoare din 
Cehoslovacia Polonia, Iugosla
via, R. D. Germană, România. 
Ungaria.

— Grabovski (Polonia) 
Dengyel (Ungaria — 

(R.D.G.). '.S—>/«.

★
între 4 și 22 august se va des

fășura la Manilla (Filipine) cea

Etapa a lS-a a Turului Franței 
a programat două semietape. Pri
ma. Pzu — Bordeaux (202 km) a 
revenit francezului Campaner ca
re a sosit cu un avans de peste 
14 minute asupra plutonului in

A DOUA tDITIf A TROFEULUI
19

ia ura
între 15 și 20 septembrie va avea 

loc la Varna cea de—a doua ediție a 
competiției rugbystice dotate cu 
trofeul ^Nisipurile de Aur* Și-au 
anunțat participarea primele echi
pe ale Poloniei. Iugoslaviei, Ceho
slovaciei, Italiei. Uniunii Sovietice. 
R. D. Germane și Bulgariei. Țara 
noastră va ti reprezentată de o se
lecționată divizionară. 

de-a 13-a ediție a campionatu
lui mondial de șah pentru ju
niori. în cadrul acestei compe
tiții va evolua și copilul mi
nune al șahului japonez, Miha- 
ru Terada, în vîrstă de 11 ani. 
La campionate și-au confirmat 
participarea juniori din 30 de 
țâri, printre care 
U.RS.S., Australia,

Anglia, 
Canada, 

Franța, Ungaria, Polonia, Spa
nia, S.U.A., Israel, Indonezia 
etc.

★
în turneul feminin de șah de 

la Lipeck, după 8 runde con
duce Valentina Kozlovskaia cu 
7 p, urmată de Kislova cu 6 p, 
Suzana Makai, Veroczi și Bilu- 
nova cu cite 5’/i p.

1
desfășurată 

cîștigată 
urmat de Pol- 

16:17,80.
I conduce Mer- 

de spaniolul 
la încheierea 
disputat trei

la 
de

care se afla și liderul clasamentu
lui Eddy Merckx (succesul ciclis
tului francez se datorează faptului 
că cl ocupă o poziție modestă în 
clasament). Semietapa contracriâ^ 
nometru (12,4 km) <" 
Bordeaux a fost 
Merckx in 16:14,88, 
lentier (Belgia) în 
clasamentul general 
ckx, urmat la 3:26 
Lopez Carril. Pînă 
Turului mai sînt de 
etape.

în

¥
Franței pentru ama- 

(..Tour de l‘Avenir“) a 
cu etapa a 7-a Bag- 

Pau (141,500
Jose 

4h 16'20'’. în cursul

Turul 
tori 
continuat 
neres de Bigorre 
km), cîștigată de SDaniolul 
Nazabal în 
acestei etape care a comportat es
caladarea virfului Tourmalet au a- 
bandonat numeroși concurenți în
tre care polonezul Szurkowski. în 
clasamentul general individual se 
mer.ține lider spaniolul Enrique 
Martinez.

PE ȘANTIERUL OLIMPIC
DE LA INNSBRUCK

în apropiere de Innsbruck, 
gazda viitoarelor Jocuri Olim
pice de iarnă, a început con
strucția pîrtlei comune pe care 
se vor desfășura atît concursul 
de bob, cît și cel de săniuțe. 
Proiectul acestei pirtii, destina
tă unor sporturi cu caracteris
tici diferite, include totuși ele
mentele necasare pentru a asi
gura desfășurarea în cele mai 
bune condiții a întrecerilor. 
Pîrtia, în lungime de 1 330 m, 
cuprinde 14 viraje și 13 por
țiuni de linie dreaptă, precum 
și o buclă în formă de lassou.

La circa 150 m de la începu
tul pîrtieî se află o cabană de

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Campionatele de deca
tlon ale R. F. Germa
nia s-au încheiat la 
Tostberg cu victoria a- 
tletului Kurt Bendlin, 
care a totalizat 7 945 p. 
Pe locurile următoare 
s-au clasat Eberhard 
Stroot. 7 846 p și Her
bert Swoboda. 7 715 p.

Turneul internațional 
feminin de baschet des
fășurat în localitatea 
Enna, a fost cîștigat de 
echipa U.R.S.S., care a 
întrecut în ultimul meci 
cu scorul de 74—» 
(33—20) reprezentativa 
Italiei.

Competiția internațio
nală de schi „kilome
trul lansat", desfășura
tă la Cervinia a fost 
cîștigată de americanul 
Steve Mc Kinney, care 
a realizat o viteză me
die orară de 189.473 km, 
un nou record mon
dial (vechiul record era 
de 184,237 km și apar- 
”nea italianului Kai
er).

Rezultate dan turtii doi 
al concursului interna
țional de tenis de Ia 
Hilversum : Vilas (Ar

gentina) — Hordijk (O- 
landa) 6—2, 6—1 ; Lloyd 
(Anglia) — Alvarez (Ar
gentina) 7—6, 7—6 ; 
Lara (Mexic) — Scok- 
nay (Ungaria) 1—6. 
6—4, 6—4 : Sanders (O- 
landa) — Rodriguez 
(Chile) 6—3. 6—3 ;
Kronk (Australia) — 
Vasquez (Argentina) 
6—3, 6—3 ; Kamiwazu- 
mi (Japonia) — Varga 
(Ungaria) 5—7, 6—4,
6—1.

Campionatul mondial 
de yachting la clasa 
„470“ a luat sfîrșlt la 
Masnou (în apropiere 
de Barcelona) cu victo
ria echipajului francez 
Bouet—Fleury, care a 
realizat 52,4 p. Locul 
doi a fost ocupat de 
spaniolii Santana și Co
lom. cu 59,7 p. Ultima 
regată — a șasea — a 
fost cîștigată de Bouet- 
Fleury.

Tradiționala cursă au
tomobilistică de șase 
ore de la Nurburgring 
a fost cîștigată la ac
tuala ediție de vest- 
germ.anii Hans Heyer 
și Klaus Ludwig, care 
au concurat pe o ma

unde se va da startul în pro
bele de săniuțe. Pîrtia va fi 
acoperită cu gheață artificială, 
fiind prevăzută, de asemenea, 
cu instalații speciale împotriva 
avalanșelor.

Lucrările sînt destul de avan
sate, astfel că organizatorii spe
ră să o supună primelor probe 
la începutul iernii viitoare. Șe
ful Comisiei de presă de Ia 
Innsbruck, B. Neumann, a anun
țat că este posibil ca întrece
rile „Cupei Națiunilor-1 la bob, 
programate la 25 februarie 1975. 
să se desfășoare pe noua pir- 
tie olimpică.

șină „Ford Escort*, 
învingătorii au realizat 
o medie orară de 
142,800 km. Pe locul 
doi s-a clasat echipa
jul Hezemans (Olanda) 
— Lauda (Austria) pe 
„Ford Capri".

Cursa internațională 
automobilistică, desfă
șurată la Leicester în 
cadrul campionatului 
european (formula
5 000)), a fost cîștigată 
de englezul Brian E- 
vans („Lola") cu o me
die orară de 182.620 km. 
Pe locul secund s-a 
situat compatriotul său 
Peter Gethin („Chev
ron"). Clasat pc locul 
șase, belgianul Teddy 
Pilette („Chevron") a 
realizat cel mai rapid 
tur de circuit, cu o 
m.edie orară de 187,990 
km.

La Extcr (Anglia) s-a 
disputat întîlnirea in
ternațională de moto- 
ciclism-viteză dintre e- 
chipele Angliei șl Po
loniei. Motocicliștii en
glezi au obținut victo
ria cu scorul de 73—35 
puncte.

Campionatul internațional universitar

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT IN FINALĂ
Aseară, in semifinale: 4—0 cu Luxemburg

NISA, 18 (prin telefon). Asea
ră, în nocturnă, s-au disputat 
semifinalele campionatului inter
național universitar de fotbal, 
în prima partidă, echipa studen
țească a României a întQnit for
mația Luxemburgului. După un 
joc în care s-au dovedit net su
periori, fotbaliștii noștri au ter
minat învingători cu scorul de 
4—0 (3—0), prin golurile mar
cate de Ion Constantin (2), Mul- 
țescu și Lețeanu.

Iată „ll'-le aliniat: Jivaa — 
Niculescu. Cazan. Păltinișan, Tâ- 
năsescu — Chihaia (min. 46 Me
hedinții), Lata. Mulțescu (min

SmilllM SfUHf 
DICTATE Dt U.E.E.A.

Manifestările nesportive de pe te
renuri nu rămin nesancționate. fn- 
tr-o ședință a U.E.F.A., forul fotba
listic european a dictat cîteva sanc
țiuni severe. Astfel, pentru compor
tarea nesportivă în meciul cu Iu
goslavia din turneul U.E.F.A., echipa 
de juniori a Greciei a fost exclusă 
din competiție timp de trei ani, iar 
jucătorii Zoglu și Garis au fost sus
pendați pe 3, respectiv 2 ani din 
activitatea internațională. De aseme
nea, conducătorul echipei Greciei, 
Haralanghâs. nu va putea însoți timp 
de doi ani vreo echipă reprezentati
vă a țării sale.

Pentru manifestările nesportive 
care au avut loc cu prilejul fina
lei Cupei U.E.F.A. dintre Feyenoord 
și Tottenham, desfășurată la Rot
terdam, clubul olandez, care nu a 
asigurat ordinea cuvenită, a fost a- 
mendat cu 25 000 franci elvețieni. 
De asemenea, clubul Tottenham, ai 
cărui suporteri s-au comportat 
nesportiv la Rotterdam, a fost sanc
ționat cu ridicarea dreptului de or
ganizare a două meciuri pe teren 
propriu în cupele europene. Totten
ham va putea susține aceste me
ciuri la ccl puțin 300 km depărtare 
de Londra.

46 Dașcu) — Leyeanu. Ion Con
stantin. Petrescu.

Așadar, reprezentativa studen
țească a României s-a calificat 
pentru ft.-iala campionatului in 
terr.ațional universitar, urnind 
să înfflneascâ duminică pe în 
vir.gătoarea din cealaltă partidă 
semifinală. Bulgaria — Franța. 
La ora efectuării convorbirii te
lefonice. aproape de miezul nop
ții, rezultatul era 0—0.

CARE VOR FI ADVERSARELE ECHIPELOR 
NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE?

• Răspunsul il vom afla la 23 iulie, după tragerea 

la sorți de la Ziirich
La sediul U.E.F.A. din Zurich va 

avea loc. marți 23 iulie, un impor
tant eveniment : se vor stabili, prin 
tragere la sorți, meciurile din pri
ma manșă a cupelor europene la 
fotbal. Vom afla, deci, care vor fi 
adversarele reprezentantelor Româ
niei în Cupa campionilor. Cupa cu
pelor șl Cupa U.E.F.A. Cu cine vor 
juca, deci Universitatea Craiova, 
Jiul Petroșani, Dinamo București și 
Steagul roșu ? O scurtă trecere în 
revistă a unora dintre echipele 
participante în cele trei competiții, 
este edificatoare.

Tn C.C.E. vor lua startul, printre 
altele : Bayern Miinchen, S. C. An- 
derlecht. Levski-Spartak Sofia, Hvi- 
dovre Copenhaga, Leeds United, 
H.J.K. Helsinki, St. Etienne, Olym- 
piakos Pireu. Feyenoord Rotterdam, 
Celtic Glasgow, Ararat Erevan, F. C. 
Magdeburg, C. F. Barcelona, Spor
ting Lisabona. U.înesti Dozsa. V’oest 
Linz, Hajduk Split, Slovan Bratis
lava.

în CUPA CUPELOR : F. C. Mag
deburg și F. C. Carl Zeiss Jena 
(ambele din R.D.G.), F. r’. T :v—- 
pool. P.S.V. Eindhoven, Steaua ro
șie Belgrad. Benfica Lisabona, Dun-

ȘTIRI, REZULTATE
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• Lubanski, binecunoscutul ata
cant al echipei Gomik Zabrze și al 
naționalei Poloniei, a fost operat 
pentru a doua oară în timpul C. M. 
Se pare că intervenția chirurgicală 
efectuată la Viena a reușit pe de
plin așa incit el își va putea relua 
antrenamentele în viitorul apropiat.

• Noile promovate în campionatul 
R. D. Germane sînt C’hemie Halle 
și Vorwărts Stralsund.

• Consiliul executiv al federa
ției uruguayene de fotbal a fost com
plet remaniat ca urmare a compor
tai i slabe a echipei naționale la 
C. M. Noul președinte al federației 
de fotbal este Hector del Campo, 
vicepreședinte a fost ales Dante 
Locco, iar secretar general a fost 
numit Jose Fernandez.

• Echipa Dukla Praga a dispus 
de Sochaux cu 1—6 (1—6).

• Glasgow Rangers jucînd în
Suedia cu Malmo a pierdut partida 
cu 2—1 (1—6). • - 

dee United, F. F. Malmd, Bursas- 
por, A. S. Monaco, F. C. Sion (El
veția), Cardiff City, Ferencvaros 
Budapesta. F. C. Bologna, T.S.K.A. 
Sofia, Slavia Praga.

în CUPA U.E.F.A., ca în fiecare 
an. participă o serie de formații de 
prima mină, care nu au reușit să 
cîștige campionatul sau cupa, dac 
sînt clasate pe locuri fruntașe. Din 
unele țări participă 2—3—4 formații. 
Juventus, Napoli, Inter, Torino, Velez, 
Partizan Belgrad, O.F.K. Belgrad, 
Twente, Ajax Amsterdam, F. C. 
Amsterdam, Setubal, F. C. Porto, 
Belenenses, Dynamo Dresda, Vor
wărts Frankfurt / Oder, Lokomotive 
Leipzig, Borussia Monchengladbach, 
Fortuna Dusseldorf, Eintracht Frank
furt, F. C. Kaiserslautern. Glasgow 
Rangers, F. C. Aberdeen, Hibernian 
Edinburgh. Atletico Madrid, Sarago- 
sa, Real Socicdad. Atletico Bilbao, 
Raba Eto Gyiir, Tatabanya, Derby 
County. Ipswich Town, Stoke City, 
Burnley, Rapid Viena, S. W. Inns
bruck, Lokomotiv Plovdiv. Etar Tr- 
novo, Dukla Praga. Banik Ostrava, 
F. C. Nantes, Angers, Lyon etc.

Prima etapă în cele trei comoetițti 
este programată la 18 septembrie 
(tur) și 2 octombrie (retur).
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