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NATALIA ANDREI, 
nou record pe 3000 m 
• Mariana Suman, Toma Petrescu, llie Floroiu, 

Dorina Cătineanu — performerii concursului

llie Nâsfase și Ion Țiriac, victorioși la dublu

ROMÂNIA CONDUCE CU 2-1
IN PARTIDA CU FRANȚA

Din cauza ploii, ultimele
La ora cind scriem aceste rîn- 

duri. „centralul-* de la Progresul 
și-a schimbat chipul vesel din 
seara precedentă. Zgura terenului 
mustește de ploaie, tribunele stau 
singuratice sub cerul plumburiu 
Nu s-a putut juca ieri, întreg pro
gramul zilei a treia din meciul 
România—Franța este amînat pen
tru astăzi, de la ora 12. Așa a 
hotărît arbitrul principal Henri de 
Coninck, după ce a cercetat in 
amănunt starea terenului de joc. 
Era de altfel soluția firească, prc-

F. Jauffret (cu spatele) încearcă să intuiască direcția loviturii pe care o ta executa Ion Tiriac, urmărit 
atent de llie Năstase Foto : P. ROMOȘAN

două meciuri de simplu au
Ion Țiriac in echipă, partida de 
dublu și-a validat toate promisiu
nile. A fost un spectacol atractiv, 
un tenis strălucitor, culminat cu 
succesul net al cuplului nostru, tot 
atit de proaspăt ca in zilele ma
rilor sale consacrări.

Superioritatea perechii române 
s-a vădit din primele ghemuri ale 
confruntării. Deși disputate cudir- 
zenie, schimburile de lovituri s-au 
încheiat de cele mai multe ori in 
favoarea jucătorilor noștri care 
conduc cu 3—0 și 4—1 in setul in-

fost aminate pentru azi
nă Ia turul de servicii ale lui 
Barthes cind egalitatea revine pe 
tabela de scor : 4—4. S-a mers in 
prelungiri, romanii preluind de 
fiecare dată cite un ghem avans 
și fiind apoi egalați. La 7—6. pe 
serviciul lui Jauffret. ei ajung la

G COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare in pag. 2—3)

Dorina Cătineanu a realizat o săritură excelentă : 6,50 m

întrecerile primei zile a cam
pionatelor de atletism ale se
niorilor s-au desfășurat în con
diții atmosferice puțin prielni
ce obținerii unor rezultate de 
valoare. Cînd facem această a- 
firmație avem în vedere vîntul 
(cu o intensitate variind între 
1 și 2 m/s) care a suflat din 
față. în această situație, evi
dent, alergătorii au avut cel 
mai mult de suferit, mai cu sea
mă cei care se pregătiseră să 
obțină performanțe majore. 
Iată-1, de pildă, pe Toma Pe
trescu. Studentul bucureștean a 
cîștigat autoritar cursa de 100 m 
realizînd 10,3 s. Fără vîntul din 
față, indiscutabil, rezultatul său 
ar fi fost mai bun cu cel puțin 
o zecime de secundă (ceea ce ar 
fi însemnat egalarea recordului 
țării), dacă nu chiar cu două 
zecimi ! La fel este și cazul 
Vioricăi Enescu, campioana 
sprinterelor, care cu 2 m/s vînt 
din față a obținut 11,7 s. In 
condițiuni de „calm plat“, asta 
ca să nu mai vorbim de o si
tuație în care ar fi avut asis

tența vîntuluî, reprezentanta clu
bului Steaua ar fi fost în mă
sură să egaleze sau poate chiar 
să întreacă recordul republicat» 
al probei de 100 m.

Dar, vîntul nu i-a deranjat doar 
pe sprinteri ci, așa cum am mai 
spus, pe toți alergătorii, con- 
strînși să efectueze un adevărat 
tempo variat pe distanțele res
pective, fiind minați din spa
te pe anumite porțiuni sau sto
pați din elan pe celelalte. A re
simțit acest efect cu precădere 
micuțul fondist constănțean Hie 
Floroiu pe parcursul celor 25 de 
ture ale cursei de 10 000 m în 
care, fără un adversar de talia 
sa, a reușit o promițătoare per
formanță (28 : 57,6).

Surpriza, indiscutabil, dă fru
musețe întrecerii sportive. în 
prima zi a „naționalelor11, n-am 
avut din păcate, prea multe pri-

Romeo VILARA, Adrian VASILIU 
și Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)

vizibilă încă din orele dimineții 
cînd deasupra Bucureștiului se re
vărsau norii încărcați de ploaie, in 
averse neîntrerupte.

Nu este pentru prima oară că 
spectatorii meciurilor de tenis sint 
nevoiți să se înarmeze cu răbdare, 
în așteptarea unui cer senin, iar 
în „Cupa Davis“ amînările cau
zate de condițiile meteorologice 
nefavorabile . sint aproape o tra
diție. Să amintim doar de semifi
nala interzonală România—Austra
lia de acum doi ani cind ultimele 
două partide ale intilnirii au fost 
decalate cu 24 de ore, tot din cau
za ploii. Iar adversarii noștri de 
astăzi, tenismanii francezi au ex
periența proaspătă a unor prelun
giri fortuite in meciul de anul 
trecut cu echipa U.R.S.S. care i-a 
ținut la Moscova citeva zile in 
plus-

Dar, acum să reluăm secvențele 
de simbătă cind echipa Român.ei 
a luat conducerea cu 2—1. printr-c 
splendidă victoria la dublu.

I. NĂSTASE, I. TIRIAC - 
F. JAUFFRET, P. BARTHES 

6-2, 6-4, 9—7

Așteptată cu un 
res, mai ales prin

justificat inte- 
reapariția lui

tii. Barthes este primul invins la _ 
serviciu și apoi in finalul de set 
îl urmează Jauffret. copleșit de 
retururile puternice ale românilor.

Cuplul francez nu avea să dez
armeze insă atit de ușor după 
cum ar fi arătat acest prim scor 
(6—2). Adversarii noștri, buni la 
voleu și aproape tot atit de buni 
în smeciuri. depun un efort sporit 
la începutul setului doi cind ega
litatea se menține pas cu pas, ur- 
mir.d alternanța tururilor de ser- 
vici. Cind in ghemul al cincilea 
llie iși valorifică serviciul ciști- 
gînd la zero. Barthes ii urmează 
imediat exemplu, nelăsind nici e) 
nici o minge in teren propriu. 
Gazdele forțează in continuare, 
dar Jauffret mai reușește să ob
țină egalarea — in ghemul opt — 
după prelungiri acerbe. Din nou 
ghem ciștigat la zero prin servi
ciile puternice ale lui llie Năsta
se : 5—1. Ca apoi, retururile ex
celente ale lui Țiriac să ne aducă 
breakul dorit și al doilea set : 
6—4.

Tensiunea meciului sporește în a 
treia manșă care avea să fie ș’ i 
ultima. Aci Năstase iși pierde--
serviciul in ghemul cinci și oas
peții ajung să conducă pentru
prima oară, menținind breakul pi-

Miine seară, primul meci de fotbal interfări, la Constanfa

ECHIPA ROMÂNIEI PRIMEȘTE REPLICA
REPREZENTATIVEI JAPONIEI

• Pregătirile celor două echipe se desfășoară
rntr-un ritm intens • Antrenorul Hiraki este
convins că jucătorii săi vor evolua cu succes

Săptămina aceasta, in Capitală

„CUPA PRIETENIA4
LA PENTATLON MODERN
Sântăinîna "aceasta, o compe

tiție internațională de pentatlon 
modern așteptată cu real interes 
de iubitorii, sportului din Capi
tală : „CUPA PRIETENIA11. În
trecerea reunește tineri sportivi 
în vîrstă de pînă la 19 ani, din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Ungaria. Polonia 
și România. Țara noastră va a-

Startul se va da joi diminea
ță. cu primele două serii de 
concurenți din proba de călă
rie, această probă urmînd a con
tinua vineri cu celelalte două 
serii. Sîmbătâ este programată 
proba de scrimă, duminică în
trecerile de tir (dimineața) șl 
natație (după amiază), proba fi
nală — crosul — luni diminea- 
4 x i.s r.Âii»tf.ÂtN3,in’

Aspect de la un antrenament al fotbaliștilor japonezi, efectuat la 
Constanța, în vederea meciului amical pe care aceștia îl vor susține 

mîine cu echipa reprezentativă a țării noastre

CONSTANȚA, 21 (prin tele
fon). — Orașul de pe malul mu
rii se. pregătește cu intensitate 
pentru primul meci interțări 
care urmează să se dispute pe 
stadionul „1 Mai“. Este vorba, 
după cum se știe, de partida in
ternațională dintre selecționatele 
României și Japoniei, programa
tă marți, în nocturnă, de la ora 
19,30.

în vederea acestui eveniment, 
afișe imense au inundat orașul, 
iar cele două formații se pregă
tesc cu asiduitate (chiar în mo
mentul cînd are loc convorbirea 
telefonică, lotul nostru național 
susține un meci de verificare cu 
formația de tineret-rezerve a 
F. C. Constanța), urmînd ca 
doar... timpul să nu joace o festă 
iubitorilor fotbalului. $i aceasta 
pentru că în tot cursul zilei de 
duminică a fost rece, a bătut vîn
tul, iar cerul a fost tot timpul a- 
coperit.

încă de la sosirea la Constanța; 
fotbaliștii niponi, conduși de an
trenorul Ryuzo Hiraki, au făcut 
zilnic cite două antrenamente ; 
chiar și în acele zile cînd seara 
au susținut partidele cu F. C.' 
Constanța și „U“ Cluj, în cursul 
dimineții au făcut antrenamente

Mircea TUDORAN

Foto ; S. BAKCSY (Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATELE DE SĂRITURI

MELANIA DECUSEARA Șl ION CANEA,

DIN NOU CEI MAI BUNI

CAMPIONATELE REPUBLIC
(Urmare din pag. 1)

de 
acon- 
proba 
de la 
de 3 

cadrul

Deși ploaia nu 
a contenit tot tim
pul întrecerii (in- 
fluentînd nefavo
rabil puterea 
concentrare 
curenților). 
de sărituri 
trambulina 
m din
campionatelor re
publicane ale se
niorilor s-a bucu
rat de un frumos 
succes. Aceasta 
pentru că cei trei 
principali candi
dați la titlu (Ga- 
nea. Fabich și V. 
Nedelcu) s-au do
vedit sensibil a- 
propiați valoric 
și au luptat aprig 
pentru a executa 
cît mai precis și 
mai elegant spec
taculoasele 
turi. Multă 
me a 
tînărul
(după șapte sări
turi 
270,35 p, față de _
Ganea Si 26,3,85 ale lui Nedel
cu), (țar în următoarele. trei exe
cuții maestrul sportului Ion Ga
nea și-a valorificat la maximum 
experiența, și și-a depășit par
tenerii prin execuții excelente 
la 'I1/2' salt răsturnat întins. 
2l/z salt răsturnat grupat și 2l/j 
salt înapoi grupat, pentru care a 
obținut 54,60, 57,40 și respectiv 
57,40 p. Astfel, Ion Ganea a cu
cerit .titlul la ”3 m”, probă pe

sal- 
vre- 

eondus 
Fabich

realizare

Ion Ganea, din nou campion național la tram
bulina de 3 m

268,65 ale lui care o domină (ca și platforma, 
de altfel) de aproape un dece
niu. Al doilea clasat, Fabich, a 
’’mers” remarcabil la impuse, 
satisfăcător la salturile libere 
cu coeficient mediu, dar le-a 
greșit pe cele cu coeficient ridi
cat, adică tocmai pe cele hotă- 
rîtoare.

La platformă-senioare, maes- 
tra sportului Melania Decuseară 
a continuat șirul succeselor în
ceput cu 10 ani in urmă, între-

• q .»

„CUPA ORAȘULUI SOFIA" LA CICLISM
SOFIA, 21 (Agerpres). — Tra

diționalul concurs ciclist de ye- 
lodrom „Cupa orașului Sofia" a 
început cu participarea celor 

mai buni pistarzi din1 Moscova, 
Varșovia. București. Praga. Ber
lin. Budapesta, Sofia, prectim și 
a unei selecționate din. Elveția, 
în proba de 1 000 m cu start de 
pe loc, pe primul loc s-a clasat 
ciclistul bulgar Dimo Anghelov

cu timpul de L’09”l4p0. urmat da 
Rapp (Moscova) ,^’^ ’7 10. Petra
kov iMoscovaJi ij<)9’9410 și Ște
fan Leibner c (București) 1T1” 
5/10. Au •partfcl^at' 22 de con- 
curenți. Proba ' de ’urmărire in
dividuală a revenit oistardului 
sovietic Sokin, cronometrat pe 
distanța de 4 000 m cu timpul 
de 5’05”3/10.

ta

ROMÂNIA CONDUCE CU 2-1
(Urmare din pag. 1) tor de finalizare de către Ilie Năs- 

tase.

ti-cîndu-și destul de net mai 
nerele adversare, datorită în pri
mul rind siguranței in execuția 
săriturilor cu coeficient mare. 
Pe locul secund, tripla campioa
nă de junioare mici Georgiana 
Săcăleanu care, la prima ei par
ticipare la campionatul de se
nioare, a demonstrat perspecti
ve deosebite. Să sperăm că hăr
nicia Și seriozitatea eh comple
tate de sîrguința și capacitatea 
antrenorului Nicolae Spariosu, 
vor contribui ca Georgiana Să- 
câleanu să ajungă o performeră 
de talie internațională.

Rezultate. TRAMBULINA 3M 
SENIORI : 1. I. Ganea 
Sibiu — antrenor N. 
483,55 p, 2. G. Fabich 
Sibiu) 467,75 p, 3. V. 
(Școlarul) 461.25 p, 4.
giu (Crișul) 461.25 p. 5. D. Ne
delcu (Școlarul) 348,15 p, 6. I. 
Lonutășan - (Șc. sp. Sibiu) 338,05 p, 
7—8. T. Laszlo (C.S.M Cluj) și 
M. Kaiss (Sc. sp. Sibiu) 336,70 p; 
PLATFORMA SENIOARE : 1. 
Melania Decuseară (Progresul — 
antrenor P. .Decuseară) 318,40 p, 
2. Georgișna Săcăleanu (Școla
rul) 294,39 p, 3. Angela Popes
cu (Șc. sp. Sibiu) 268,95 p, 4. Mi
haela Atanasiu (Școlarul) 262,75 
p, 5. Elena Cirstică (Progresul) 
232.40 p. j

Campionatele se încheie astăzi, 
cînd senioarele vor sări de la 
trambulină (de la ora 9) și se
niorii de la platformă (de Ia 
ora 17.

(C.S.M. 
Hatzak) 
(Șc- sp. 
Nedelcu 
Al. Ba

D. STĂNCULESCU

lejuri de a consemna succesul 
unui outsider, favoriții impunîn- 

Au existat 
Prima la 

femei. Pe 
anterioare, 
dinamovis- 

ea

du-se cu ușurință, 
doar două excepții, 
săritura în lungime 
baza performanțelor 
se anticipa succesu)
tei Valeria Ștefănescu. Dar 
a depășit de mai multe ori (o 
dată chiar o săritură de 6,50 ml), 
în schimb, țînăra Dorina Căti
neanu 
bei în 
șit pe 
patra 
excelentă : 6.50 m, 
timetri mai mult decît recor
dul personal. Eleva lui Șerban 
Ciochină câștiga astfel primul 
său titlu de campioană națio
nală și oferă specialiștilor ga
ranția, în perspectivă, a unor re
zultate și mai valoroase. Cu 
această cifră, atleta de la C-A.U. 
își înscrie numele printre 
mal bune săritoare 
anului și realizează 
de participare ia 
de la Roma.

A doua surpriză 
cvartetul romașcan la 4x100 m 
femei. Cu o formație alcătuită 
din alergătoare de.;. 400 m, ele
ve ale antrenorului emerit OL 
Constantinescu-Nehui, C.A. Ro
man s-a impu^ clar în fața unor 
echipe cu pretenții mai 
realizînd totodată și 
record național pentru 
zentative de țâijburi.

în ceea ce* privește 
rile republicane se cere 
nat faptul că disputele de sîm
bătă, de pe stadionul Republi
cii, nu ne-au oferit decît pa
tru. în afara celui amintit, unul 
la 4x100 m jjbărbați (CA.U. — 

ii»

— marea revelație a pro 
acest sezon — s-a depă- 
sine și a obținut, la a 

încercare, o performanță 
cu zece cen-

1

cele 
mondiale ale 
norma F.R.A. 
campionatele

ne-a oferit-o

mari, 
un nou 

repre-

recordu- 
consem

MOTOCROSISTII ROMANI 
ÎN FATA UNOR IMPORTANTE 
COMPETIȚII INTERNATIONALE

primul mecibal salvat însă de 
francezi. Breșa decisivă s-a pro
dus tot în fața lui Barthes la 8—7. 
Este al doilea mecibal și jucătorul 
francez, epuizat, după ce comisese 
o dublă greșală, ratează și ultima 
minge. Victorie în trei seturi a 
dublului român, demonstrație a 
unei nete superiorități !
. „titlu de sinteză trebuie sub

liniată evoluția bună a cuplului 
nostru, aportul lui Ion Tiriac Ia 
punerea mingii in joc, ca «ti puncti- 
ficarea cu mult aplomb a situații-

AZI, ULTIMELE DOUĂ MECIURI 
DE SIMPLU

„CUPA DAVIS“
ITALIA CALIFICATĂ!

© Baastad: Suedia - Italia 1-3!

• Munchen: R.F.G.-Cehoslovacia 2-1
Tenismanii italieni sînt, pînă 

acum, performerii semifinalelor 
europene ale „Cupei Davis“. Ei au 
reușit să obțină calificarea în me
ciul de la Baastad. în fața suede
zilor ! După ce dublul italian Pa- 
natta — Bertolucci obținuse, în a 
doua zi, victoria cu 6—1, 5—7,
T—5, 6—:4 in fa ia perechii Borg — 
” ‘ punctul decisiv a’ fost

Bertolucci, care l-a in-

Primii in teren — dacă vremea 
va fi prielnică — trebuie să intre 
Toma Ovici și Francois Jauffret. 
Performerul de vineri- are destule 
motive să abordeze cu încredere 
și această partidă in care va avea 
însă in fată prhna rachetă a oas
peților. Dar Ovici, așa cum ne-a 
obișnuit pină aettnu este jucătorul 
care nu se arată impresionat în 
fața cărților de vizită, fie ele cit 
de impunătoare.

Apoi, adversari vor fi, în me
ciul de încheiere, doi vechi rivali 
ai courts-urilor, Ilie Năstase și 
Pierre Barthes. întîlnirile dintre 
ei au fost totdeauna strinse și 
surprizele n-au lipsit. De data a- 
eeasta însă campionul român ar 
trebui să-si valorifice clasa înaltă, 
iar prin prisma evoluției sale de 
sîmbătă, el apare desigur favorit. 
Deși în tenis, și mai ales în „Cu
pa Davis", este greu 
despre certitudini.

Oricum, să sperăm 
noastră, care pornește
rul de 2—1. va reuși să marcheze 
punctul victoriei din aceste două 
meciuri care mai sint de disputat.

• Pregătirile lotului republi
can în vederea «Cupei Dunării" 
la motocros au intrat în faza fi
nală. Antrenorul Gh. Didesca 
ne-a informat că echipa naționa
lă care va fi aliniată la startul 
primei etape a prestigioasei com
petiții dunărene (28 iulie — Bu
dapesta) a fost, in linii man, 
cristalizată. în mod sigur, vor 
efectua deplasarea Ștefan Chițu, 
Mihai Banu, Aurel Ionescu. iar 
pentru ce! de-al patrulea loc in 
formație cqpflirtează Petre Lucaci 
și tînărul Nicolae Arabadji.

Tot în'-acteeaș; zi, la Budapesta, 
se va desfășura un mare concurs 
internațional la clasa 500 cmc. 
dotat cu trofeul -Cupa Honved", 
la care țara noastră va fi repre
zentată de, următori: alergători : 
Traian Moașa, Cor-Manti* Goran 
Dumitru Motișan și Paul Fili- 
pescu.

• Etapa a Vl-a a campionatu-

CONCURSUL 
AUTOMOBILISTIC 
DE LA PĂLTINIȘ

S A AMÎNAl

lui de motocros. programată du
minică la Vălenii de Munte, a 
fost amînată pentru data de 4 au
gust din cauza timpului nefavo- 
rabiL

• Campionatul național de vi
teză pe Circuit va coaLnua du
minică 28 iulie eu etapa a doua. 
Întrecerile vor avea loc pe un 
traseu ales în centrul orașului Tg. 
Mureș.

• La asociația Poiana Cîmpi- 
na a fost refăcută, prin muncă 
patriotică, o încăpere care va C 
destinată magaziei de materiale 
a secției moța, eliberindu-se ast
fel două boxe întrebuințate în a- 
cest scop. De asemenea, s-eu dat 
in folosință două trambuline ți 
t>._ cocoașă, care vor fi utilizate 
la demonstrații de curse cu ob
stacole. S-auma: confecționat un 
rezervor de benzină cu o capa
citate de două tone și un pare 
mobil CU r.ampart: mente pentru 
mai multe echipe, iar spațiul re
zervat motociciiștilor în curtea 
stadionului a fost împrejmuit cu 
un gard din plasă. Președintele 
asociației, ing. N. Mea, a ținut 
să menționăm că pe traseul de 
pe dealul Muscelului, de lingă 
Cîmpina, va f: amenajată o ba
racă pentru un atelier mecanic 
de intervenție în timpul con
cursurilor și la antrenamente.

de vorbit

că echipa 
de la sec

(Sibiu), care urma să 
duminică, s-a amînat 
ploii torențiale care a 
cursul dimineții.

Faza de campionat de viteză 
în coastă efo pe serpentinele Păl
tinișului 
a,»’ x loc 
datorită „ 
căzut în

Organizatorii urmeaza să sta- 
b'lească. o nouă dată pentru 
disputele de pe această coastă.
^aszKsaraKBBKEaa---------------

Bengtson.
marcat de _______ ,
vlfts pe L. Johansson eu 3--6, 6—3, 
® _8—6. • Echipa Italiei ur-
incază să întîlncască echipa cîști- 
gătoare din meciul. România — 
Franța, de la București.

S'StS calificat și- ijehipiț LJ.R.S.S.. 
In fața Iugoslaviei, pe care o con
duce cu 3—1„ . Ujțtjjnele rezultate ; 
înregistrate : Melrcveli. Korotkov 
—rUicb lovanoiicl 8—4^,6—L 3—6,. 
6—3 ; Kakulia — Iovanovici ’8—2.' 
6—4, 6—r0. . s .. ț. i-S-
. Irț meciul R.F.G.— Cehoslovacia, 
tenismanii vest-germani sint cei 
care au luat conducerea cu 2—1, 
după rezultatele : Meiler— Hrebec 
® ■S, 3—6, 1—6, 13—11, 6—4 ; Fas
sbender, Pohmann—Kodes, Zednik

8—6. Echipa Italiei ur- 
întilnească echipa cîști-

SUB INFLUENTA PLOIIu
simplu 2, event 23, ordinea 10; cursa 
a III-a Tîrzior (G. Avram), 47,9, O- 
rieta, simplu 2, event 3, ordinea 8. 
triplu cîștigâtor 70 ; cursa a Vl-a 
Hazaica (Nx Sandu), 33.6. Brădet, 
simplu 28, event 35, ordinea 86, 
cursa a V-a Floricel. (V. Moise), 35,2, 
Copila, simplu £ șvent 27, ordinea 
32, triplu cîȘUi^ătâr 183; cursa a Vl-a 
Domnița (A. Brailovsclii), 32,9, Hru
ba, simplu 3, evefrtt ’ 5. ordinea 12, 
triplu ciștig^Ltor >1011; ? cursa a Vil-a 
Palmier (Th. jDiițu), 39,1, Venus. He- 
gemona, simplu 6, event 13, ordinea 
31, ordinea triplă 614; cursa a VlII-a 
Raliu. (G. Grigore), 29.6, Fanta,, 
simplu 3, event 28, ordinea 137, tri-’ 
piu cîștigător 218 ; cursa a IX-a 
Ornament (G. Tănase), 36,6, Sirius, 
simplu. 8, event G5. ordinea 50. Re
trageri : Săltița.

Pe o ploaie intermitentă și pe o 
pistă moale, devenită mai grea de la 
o cursă la alta, rezultatele reuniunii 
de ieri au generat performante im
previzibile. Au' clștlgat caii cu re
zerve de secunde, sau ce,j s-au
adaptat mai bine. Condițiilor existen
te. Excepțional s^au’ comportat mai 
ales caii antrenați de Andrei Brai- 
lovschi care au cucerit trei victorii, 
patru locuri, șecunde șj<un loc trei. 
Este, una efintre ’ .cele rri’ai notabile 
evoluții din ultimii ani. Alergările 
au fost în general interesante, dar 
fără semnificațiile terenului normal.

REZULTATE TEHNICE : cursa I 
Securit (A. Brailovschi) 56,8, Ana-

echipe de club) și două de ju
niori : Bedros Bedrosian 15,78 m 
la triplu (juniori I) și Lilian 
Smeu (Farul C-ța) 3:54,2 la 
1 500 m (juniori II).

Pe planul performanțelor in
ternaționale merită 
subliniat rezultatul 
Menis (64,16 m) la 
discului. Dinamovista 
strat o constanță cu 
marcabîlă, majoritatea 
rilor sale fiind în preajma 
zultatuluj celui mai bun

Suferind multă vreme în acest 
an, tînărul sulițaș Ghaorghe Me
gelea a participat acum la al 
treilea concurs din 1974, înre- 
gistrînd' și cea mai bună per
formanță românească a sezonu
lui.

Rezultate tehnice de sîmbătă : 
BARBATI : IOT M : Tuma Petrescu 
( AU) 16.3, Gh. Dulgherii (CAU) 10,5, 
C. Sușeieseu (CAU) 13,7, Al. Muntea- 
nu (Dinamo) 10,7, S. Mitrofan (Stea
ua) 10,7 ; 400 M : Alexandru Săleu- 
deanu (D) 47,5, N. Nicolae (D) 48,2, 
Gb. Gbipu (Steaua) 43,3 ; 1500 M : Ni
colae Onescu (Rovine Cv.) 3:43,5, P. 
Copu (Metalul) 3:44,2, P. Lupan (Stea
ua) 3:45,3 ; 10 900 M : Ilie Floroiu (Fa
rul C-ța) 28:57,6, c. Andrelca (Pro
gresul) 29:29,2, St. Marcu (Farul C-ța) 
30 :-? 8 ; 110 5IG : Nicolae Perța (Stea
ua) 14,0, N. Petcu (CAU) 14,2, D. Hi- 
dioșanu (Rapid) 14,5, R. " 
(CAU) 14.5 ; 3000 M OBST. 
ghe Cefau (St. roșu Brașov) 
B-.chea (CSM Sibiu) 8:46,4, 
rențiu (Steaua) 8:49,0, P.

— record de
47,3.

a mai fi
Argentinei 
aruncarea 
a demon- 
totul re- 

i aruncă- 
re-

Gavrilaș 
• Glteor- 
8:13,4, V. 
A. Lau- 

___ _____ ______ , ___ , Murgodî 
(CSU Iași) 2:52.8 ; INALTiAe : Șer- 
ban loan (D) 2,15 m, L. TorBk (CAU) 
2.12 m. M. chira (Petrolul Pi.) 2,0» m, 
M Purice (Steaua) 2.08 m ; PRĂJI- 
NA ! Dinu Piștalu (Dinamo) 5,00 m, 
Ligor (CAU) 5,00 m, C. Ivan (Dina- 
ao) 4.90 m : TRIPLU : Carol Corbu 
(Steaua) 16,32 m, B. Bedrosian (Vil- 
:______ 13.78 m — record Juniori I. S.
Ciochina (CAU) 13,64 m ; GREUTA
TE : Marin Iordan (D) 17,15 m ; SU
LIȚA : Gheorghc Megelea (Steaua) 
77.M m, c. Grlgoraș (CSM Suceava) 
7:,60 m, C. Ror.-.aniuc (CAU) 70,40 m, 
4x1-10 M : Clubul atletic universitar 
40,4 — record de club egalat, CAU JJ 
43.3, Polirehnica Timișoara 42,1.

Cu toții, < 
ia „Republit 
miți, simbăt 
din fată a i 
ticipanților 
realiza rezu 
ora aceea : 
chinuri (da, 
cel mai pot 
puși atleții 
doua a camț 
ie rece, dus 
oprire în t< 
in timpul i 
mind pista 
circular și 1 
rituri și ar 
patinoare. 1: 
fi poate o 
teptat cine i 
zonanță int- 
spre lauda 
cei buni, a 
pentru a on 
ție a camp:

Capul de 
discutabil, 
Natalia Ani 
proba de 3i 
cord nation 
șapte ture 
de 9:16,0 u* 
trei secund, 
de ea, în ui 
(și tot pe 
Este un rez 
lista celor 
europene d 
ceeași curs 
moașă a a- 
cea care, d< 
Iul stimuler 
pentru reco

Exact s-a 
în .cursa fe 
care favoril 
primit o re| 
ză din pai 
Fita, care 
mai bună 
Finalul curt 
bine de 100

Remarcab 
Petrescu și 
care a rep 
ria, dar a

a

FE?.IEI : 100 M : Viorica Enescit
(Sieaua) 11.7, Viorica Recu (Rapid) 
li,», Maria Ionescu (CAU) (12,1 ; 400

Toma Petrescu a evoluat remarcabil în cele di 
probele de sprint
M : Mariana Suman (C. A. Roman) 
53,4, Doina Bădescu (Rapid) S4.5, Lft- 
erămtoara Diaconluc (C. A. Roman) 
SL5. riwlya Slavic (Lie. i. Slavici A- 
rad, 5<3. Maria Asavei (Lie. I. Slavici 
Arad) 55,3 ; 1509 M : Natalia Andrei 
(V. Craiova) 1:22,1, Maria Linca (Me
talul) 4:33.5. Maria 7»uicâ (Coristruo- 
tonii) «218 : MO MG : Valeria Ște- 
tânesm (Dinamo) 13,6, Mihaela Stoi
ca (SSA) și Elena Mirza (Dinamo) 
14.3 : LUNGIME : Dorina Cătineanu 
(CAV) 6.50 m, Valeria Ștefănescu (D) 
6.30 m, Maria Ionescu (CAU) 6,20 m, 
Doina Spinu (Șc. sp. Pitești) G.lo m, 
Flor.ca Boca (CAU) 6,1» m ; DISC : 
Argentina Menis (Dinamo) 64,16 ni, 
Olimpia Cataramă (Muscelul C-lung) 
53.12 m. Florența Ionescu (Rovine Cv.) 
56,02 m ; 4X100 m ; C. A. Roman 46,5

S AU IIOEUT CAMPIONATELE NAȚIONALE
ALE ȘCOLILOR SPORTIVE LA WOTf___  _____________ _3
MUREȘ 21 (prin telefon). 

In ultima reuniune a campio
natelor naționale de înot re
zervate Școlilor sportive s-au în
registrat următoarele rezultate : 

JUNIORI — 200 m spate (b): 
Gropșan (Reș) 2:20,1, Pop (Tg. 
Mureș) 2:25,4, ~

; 200 m . spate (!) ; Denia
2:37,6, Parutsch ( 
Puel (Reș.) 2:48,5 ;
(b): „ Wețterneck 
Ursu. .(Șc, sp. 2)

TG. 2:31,8, Marus-
Stieger (Reș.)

Crahmaliuc (Pi).
2:35,2
(ReșJ 
2:39,9, 
delfin 
2:ț9,3.
Ceia (Reș) 2)30(8 j 200 m
(f); Hoțescu (Pl.> 3-:02,3, 
(Tg. Mureș)
3:28,1 ; 1 500 m liber (b) Wetter- 
neck 18:48,8, Noaptes (Șc sd. 2) 
18:56,8, Svet ~ '-----
800 m liber (f) : Hoțescu 11:07,5, 
Donia 11:08,8, Reszegh (Tg. Mii-

3:02,3, Nonu

(Timiș.)
200 m 
(Reș.)

2:27,9. 
delfin 
Goran 
(Tim.)

(Șc. sp. 2) 19:04.1 ;

Habetler (Tim.) 
ciak (CI.)-2:37,9, 
2:43,0; 200 m spate (f): Bara- 
nyai (Șc. sp. 2) 2:47,6, Muntea- 
nu (Brăila) 2:51,0, Bunaciu (Si
biu) 2:51,9 ; 200 m delfin (b) :
Meder (Tg. Mureș) 2:34,6, Mi tu 
(Gal.) 2:39,6, Nanul (Șc. sp. 2) 
2:44,6 ; 200 m delfin (f) : C. Popa 
(PI.) 2:47,3. C. Roșu (PI.) 
Hellebrandt (Reș.) 
400x100 m liber, (b) : 
4 :24,2, Șc. sp. 2 4:30,1, 
4:31,7 ; 4xl00m ljber (f): 
iești 4:53,0, Reșița 5:02,2,.Șc. sp. 2 
5:06,5’; ;

COPII B — 100 m delfin (b) : 
Vișan (PI.) 1:14,0, Balint (Tg. 
Mureș) 1:16,1, Mustață (Br.) 
1:16,9; 100 m delfin (f) : M. Ma
rin (Reș.) 1:22,5, Schuster (Reș )

.. ^1 manța mai 
21,0 secundi 
surse serios 
în condiții 
ar fi fost 
recordul di 
orice caz, 
faptul că < 
formă bună 
zonului, în 
acum un ni 
re este de . 
litate concr 
duri.

Ilie Flore 
atletismului 
acest sezon 
Lupan ur 
decis să li 
pentru prin: 
cut la con 
plecare, tal 
Petre Lu 
după tur: 
menținea 
în tribună 
că Lupan i 
datorită fin 
ros. Dar, c 
tate înainte 
sprintat sec 
pe cele citi 
care le mai

2:57,3, 
2:59,0; 
Galați 
Reșița

Plo-

AZI ES
BILETE

PUI 
IMPORT 

•. Autotu: 
„Moskvici 4 
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Germană ș: 

• Cîștigu 
MHHii



DE
Rapid

ribune 
mulțu- 
vîntuj 

e par- 
de a 

re. La 
la ce 

rmenul 
fie su- 
ziua a 
3 ploa- 
ut fără 
deci și 
anstor- 
bil lac 
la să- 
ărate... 
liții ar 
fi aș- 
cu re- 
totuși, 

special 
sputeri 
-a edi- 
ile.
>st, in- 
iveanâ 
ișit, în 
■os re- 
it cele 
timpul 
kă- de 
reușite 
itămini 
ixelles. 
:rie pe 
rmante 
în a-

? fru- 
Puică, 

incipa- 
lupta

tașîndu-se, cu mtilți metri, 
adversarul său. In această cursă, 
juniorul Gheorghe Buruiană (O- 
țelul Galați) cu timpul ‘ “
a doborît recordul lui 
Ghipu.

întrecerile au mai 
în -afara celor amintiți 
inte, cîțiva atieți merituoși, 
special din rîndul tinerilor, 
referim la sprinterul Claudta Su- 
șelescu, la semifondista junioară 
Elisabeta Bakalar, 
Francisc Mathe și Marin 
ceanu și sulițașa Kodica

O surpriză a fost înregistrată 
la aruncarea suliței femei, 
rita, clujeanca Eva Zorgii 
întrecută de dinamovista 
Stancu-Pcccc. De remarcat 
că sportiva bucureșteană 
realizat duminică cel mai

de 14:2X0 
Gheorghe

evidențiat, 
mai îna- 

în 
Ne

pe fondiștii 
Bistri- 
Dragu.

irile si 
m, în 

man a 
le dir- 
Rafira 
:ă cea 
larieră. 
ir, mai 
trizant.

Tom a 
m. în 
victo- 

perfor-

favo- 
fiind 

Ioana 
faptul 

și-a 
bun 

rezultat din cariera sa : 58,62 m.
La actuala ediție a campiona

telor Mariana Suman a cîștigat 
patru titluri, Toma Petrescu — 
trei, Ilie Floroiu, Natalia Andrei 
și Alexandru Sâlcudeanu — cîte 
două. Sint atleții cei mai pro
ductivi de la această a 58-a edi
ție a competiției.

Rezultate tehnice de la Întrecerile 
de duminică : " ‘ ‘
Toma Petrescu 
șelescu (CAU) 
(CAU) 21,4; »00 
(Steaua) 1:49,9, ... ------
CV.) 1:50.4, A. Dineseu (CAU) 1:51,a. 
Gh Ungureanu (Dinamo) 1:51,2; 500J 
M : Ilie Floroiu (Farul C-ța) 13:49.2. 
P. Lupan (Steaua) 11:00,4. Gh. Bu
ruiană (Oțelul Galați) 14:233) — rec. 
juniori; F. Mathe (CSM Cluj) 14:27,4; 
400 MG : Ion Itățoi (Rapid) 51,8, V. 
Suciu (Steaua) 51,8, I. K.c<rodi (Stea
ua) 52; 4, Gh. Avram (Știința C-ța)
52.5, Gh. Ilidi (Mureșul Tg. Mureș) 
52,5; N. Cristea (Steaua) 52,8; LUN
GIME : Valentin Jureă (Steaua) 7,64 
m, D. Iortlăche (Rapid) 7,57 m. Șt. 
Lăzărescu (CAU) 7,44 m, V. sărucsn 
(CSM Cluj) 7,31 m; DISC: fosif Na- 
ghi (Steaua) 58,38 m. Z. Heglieduș 
(St. roșu Brașov) 57,00 in. V. Săl- 
lăgean (St. roșu Brașov) 54,82 m, I. 
Zamfirache (Din.) 53,50 m; CIOCAN: 
Tudor Stan (Dinamo) 65,44 m, Fr. 
Schneider (CA Mediaș) 64,85 m. I. 
laru (CAU) 63,52 m; 4x400 M : Di
namo 3:13,1, C.A.U. 3:15,9, Inst. Pe
dagogic Tg. Mureș 3:24.1; FEMEI : 
2Oo M : Mariana Condoviei (Metalul)
24.6, Adriana Stancu (CSU Oradea)

Campionat — „Cupa

164 F! GREU, DAR SPERAM

ne spune antrenorul Titus Ozon

I
I
I vara,

noul 
care 
s-a

SA NE DESCURCAM"

BĂRBAȚI : ZOO M : 
(CAU) 214), Cl. Su- 

21,4, Gh. Dulgheru 
m : Gheorghe Ghipu
N. Onescu (Rovine— ■ — «__  iz-. A.TTt n

I
I
I
I
I
I
I
i

realizind performante bune in 
Foto : I. MIHAICA

petiției,

K•anta : 
:at re- 
nvinși, 
ale el 
îgaleze 
.7). In 
liniem 
într-o
a se- 
atins 

la ca
de ca- 
recor-

ație a 
in în 
Petre 
ternic, 
orțele 
a tre- 

după
• de 

tură 
se 

că, 
voci 

cursa 
vigu- 

jumă- 
iu a 

finiș 
ri pe 
3, de-

24.8. Viorica Recu (Rapid) 24.8, Ma
ria Musteață (Șc. sp. Caransebeș! 
25,1 ; 80S M : Mariana Suman (CA 
Roman) 2:03,8, Raf*a Fița (CSU Ga
lați) 2:03,8, El sabeta Bakalar (Lie. 
2 B Mare) 2:08,8. Flor:ca Bocra 
(LCEA C.-lung Muscel) 2:09,9 ; 3M0M: 
Natalia Andre) (Universitatea Craio
va) 9:16.0 — record național. Marici- 
ca Puică (Constructorul Buc.) 9:19.0. 
Maria Linca (Metalul) 9:28,4; 490 MG: 
Georgeta Tărănzoi (LCEA. C-lun?) 
62,4, Maria Ghilea (Constructorul)
62.8. Rodica Lolev (Șc. sp. Brăila) 
64,8 ; InALTEUE : Virginia loan (Ra
pid) 1,78 m, Erica Teodorescu <CSVI 
Iași) 1,78 m. Cornelia Popa rDinar.:o)
l. 74 m: GREUTATE : Valentina Ciol- 
tan (Mușcelul C-lung) 16A5 m, M - 
haela Loghin (CAU) 15,78 m. Viorica 
Brad (Progresui) 14,57 m; SULIȚA: 
Ioana Stancu-Pecec (Dinamo) 58.42
m, Eva Zorgo (Universî:a:ca Cluj} 
56,40 m. Rodica Dragu (Șc. sp. Brăi
la) 54,40 m ; 4X490 M : C.A. Roman 
3:45,8, LCEA C-lung 3:50,1, C.A.U 
3:51,1.

★
Campionatele au fost dominate 

de reprezentanții clubului Dinamo 
București, care au învingă
tori la nouă probe. Pe locurile 
următoare In clasamentul titluri
lor : Steaua 7, C. A. Roman și 
C.A.U. București cîte 4, Farul 
Constanța, Universitatea Craiova. 
Rapid București cîte 2 etc.

la 14 iulie, ziua care a 
marcat startul pregătirilor pen
tru ediția de campionat 1974— 
1975, jucătorii dc la Jiul s-au 
antrenat asiduu sub conducerea 
lui Titus Ozon, vechiul și 
lor antrenor, tehnicianul 
acum doi ani și jumătate 
mai aflat la cirma echipei din
Vadea Jiului. Ca in fiecare 
fotbaliștii din Petroșani au pre
ferat, și de data aceasta, să se 
pregătească la ei acasă. „Aici 
la Poalele Paringuluj — ne spu 
nea T. Ozon — aclimatizarea cu 
primele ședințe de instruire, 
după o binevenită vacanță dc 
două săptămini, s-a făcut în 
condiții la fel de- bune ca și pe 
Valea Prahovei, Borsec, Hercu- 
lanc sau mai știu cu unde nc-atn 
fi deplasat. Cinipul de joc, com
plet regazonat, al . stadionului 
Jiul, ca și renovarea tribune
lor și vestiarelor, dc .ai kl, 
creat un cadru propice de 
gătire. N-a fost zi în care 
nu folosim din plin timpul 
ponibil. Cele două antrenamen
te zilnice (dimineața cu conți
nut fizic, după amiaza, telinico- 
tactic) au atins acum cotele 
maxime în privința acumulări
lor. Toate sint bune. Și condi
țiile de pregătire, și seriozita
tea jucătorilor, dublalp de do
rința lor dc a avea,- o compor
tare cit mai bună în - campio
nat. Jucătorii sint cortștîenți de 
făptui că sint angajați pentru 
prima oară într-o competiție eu
ropeană și că au obligația, de a 
face totul pentru a reprezenta 
cu cinste fotbalul românesc în 
„Cupa cupelor". Din păcate însă,

------------------------------ :—.----u
■5‘ <.

au 
pre

să 
dis-

lotul de care dispunem la 
actuală s-a cam diminuat și este 
oarecum scăzut valoric. Prin 
plecarea, fără acordul clubului, 
a lui Suciu și Bologan la F. C. 
Bihor și respectiv Corvinul Hu
nedoara, avem la dispoziție pe : 
I. Gabriel, Naște, Nițu, Tonca, 
Stocker. Dodu. Mindruț, F.nache, 
Naghi, Libardi. G. Stan, Tudor, 
Roznai, Sloichiță, ți Mulțeseu 
(plecat ia Franța cu sciecliima- 
ța universitară), cărora li s-au 
adăugat cîțiva tineri de per
spectivă, transferați de curînd, 
cum sint Rusu (Știința Petro
șani), Firițeanu (Chimia Sucea
va) ți Fildiroiu (S. N. Oltenița) 
ca ți R. Constantin, promovat de 
la tineret. Pe aceștia din urmă 
trebuie mai inlii să-i urmărim in 
cîteva jocuri de verificare pen
tru a ne pronunța dacă -pot face 
față cerințelor Diviziei A. Va 
fi greu, dar sperăm să ne' des
curcăm" !.

Așa stind lucrurile, sigur că 
nu va fi deloc ușor pentru re
prezentanta minerilor să facă 
față cu succes unui sezon db 
toamnă mai încărcat ca oricind. 
Chiar dacă „Cupa României" a 
poposit în acest an pențfu pri
ma oară în Valea Jiului — pri
lej de mare satisfacție „ pențru 
suporterii echipei — să rfu uităm 
că jucătorii din Petroșani au 
trecut prin mari emoții/însfi ria
lul de campionat, sal^indu-sc 
de la retrogradare în- cbastil al 
12Jea. Tocmai de ace^a,^ sîntăm 
convinși că au tras învățămin
tele care se cuvin și '..în ' fiilor 
vor privi fiecare partidă cu 
toată atenția. Faptul că sjau pre-

il| 1

lată-i pe fcrtbalistii de la Jiul intr-o scurtă plimbare prin Capitală, 
Tineri, in ajunul plecării spre Uniunea Sovietică

âtit
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MECIURI AMICALE
Doar trei săptasnini au n»ai rămas pină la primele meciuri, oficiale 

ale sezonului fotbalistic de toamnă. Un motiv in plus pentru ca echi
pele să-și intensifice pregătirile, 

uncie amănunte de

gălit cu atita ambiție este o do
vadă în plus că jucătorii doresc 
ca neplăcuta istorie să au se 
mai repete.

Și ar mai fi ceva de adăugat. 
Așa cum remaroa Mircea Phsco, 
vicepreședintele clubului, data 
de 11 august care marchează 
startul noii ediții de campio
nat, coincide cu „Ziua Mine
rului-, ceea ce înseamnă o obli ■ 
Rație în plus din partea tuturor 
jucătorilor, aceea de a sărbători 
evenimentul pnnrr-o victorie 
chiar din prima etapă. Este de 
fapt angajamentul pe care și 
l-au luat cu toții...

Sîmbătâ, Jiul a plecat într-un 
turneu în Uniunea Sovietică. 
Iată o bună ocazie de verifica
re a potențialului de joc, de omo
genizare a formației La întoar
cere, jucătorii ;di<i uVșlea Jiului 
își vor cunoaște^adversarul din 
,,Cupa cupelor".o Uuctiferent care 
:Va fi acesta, niatrim’ ișpersnța 
că Jiul, formație ‘Jți/-' frumoase 
tradiții în fotbalul''’românesc, va 
debuta cu sucȘ^s*îtf rgaStea com
petiție continental^.. '‘Este un 
drept pe care foțb^lțjl din Va
lea Jiului și l-a cîștigat meritat 
și pe care va treimi sa-1 onore
ze așa cum se cuvine.

Gheorghe NERTEA

PRINTRE
STELELE...

„CAVALERILOR
FLUIERULUI”

Un an dc arbitraje in Divizia A 
cu prestații bune și rele, uitaie 
poate, și unele și altele, acum 
ciad atenția iubitorilor fotbalului a 
și început să. se indrepte spre 
noul campionat. Să încercăm, de 
aceea, prin intermediul cifrelor 
și datelor statistice, să reconsti
tuim principalele aspecte legate 
dc activitatea arbitrilor noștri din 
lotul A, în sezonul trecut.

• Cele 30G partide ale campio
natului au fost conduse de 33 de 
arbitri’: Gr. Bîrsan a arbitrat 18 
meciuri (media de stele, 4,55 — a 
arătat de" 7 ori cartonașul galben), 
C. Ghiță T6. (4,58 — 19); O. Ander- 
co 16 (4,2a — 27), N. Cursaru 16 
(4.68 — 19), Gh. Limona 15 (4,60 

- (4,26 — 30), 
14), M. Ko- 
Rus 12 (4,41 
12 (4,75 — 

(4,91 — 15),

amicale. Iată

TIMIȘOARA —
BELGRAD 1—1

POLITEHNICA
STEAUA ROȘIE
(0—1). Meciui amical internațional, 
desfășurat duminică în localitate, 
s-a încheiat cu victoria lejeră a 
formației oaspete, dar trebuie spus 
că replica gazdelor a fost influen
țată și de absența celor 5 titvlari 
(La ța, Jivan, Băitinișan, Mfchecm- 
țu, Dașcu), afiați in Franța cu e- 
chipa reprezentativă 
Scorul a fost deschis. în 
de Fii’povic, însă Voinea 
Bungău (min. 12 și 15) 
brovschi (min. 14 și 21) 
din situații favorabile. După pauză, 
inițiativa a aparținut > jjâafrpeț.lor 
care au înscris prin Anumr-evici 
(min. 63 și 88) și PetrOvăi (min. 
89). Unicul gp'. al tunsșopeniior a 
fos: marcat de Bungău (mfc. 89).

Arbi.ru 1 V. Topan (Cluj) a condus 
bme formațiile :

Politehnica Timisoara : Catona 
Mîoc. Burbuț. Amâutu, Maier

— Voinea (min. 
Dembrovâchl, i 
ilanoie ; min.

st JȘeîițeiBCă. 
nun. 39, 

(aur.. 3), 
și Dec
retaseră

să-și rodeze formațiile in intîiniri 
Ia jocurile disputate ieri. :

a în- 
3—1 
au 

«J ?:

partea a doua 
victoria cu 
învingătorilor 
Zamfir (min.
Pentru gazde a în-

Surdan, Bungău 
Floareș). Bcjin, 
valcic (min. 57 
Munteanu).

Steaua roșie : 
novic (min. “ 
Qovie. 
vie — 
povic.

. 65
CO

BI

Kajgaajc-— lova- 
Jelikic). Reri. Ra- 

Baraiic, Antonie- 
Pe:rovic. FtL- 

75 Festie).

Jeftic 
Panaiotovic, 

____  Sa vie (min.
P. Arcan — coresp. județean

CJ.R. PAȘCANI — LOKOMOTIV 
DREANOVO (BULGARIA) 2—2 (1—2). 
Partida internațională dintre echipa 
locală C.F.R. Pașcani și formația de 
Divizia B Lokomotiv Dreahovo dip 
Bulgaria s-a disputat pe o ploaie 
torențială. Au înscris : Bunea (mm. 
32 din 11 m), Nazar ie (min. 48), pen
tru C.F.R.. Pateev (min. 6) și Mata- 
veikov (min. 40), pentru oaspeți, (U 
Enea — coresp.).

METALURGISTUL 
NAMO BUCUREȘTI 
dionul ,din Cugir a „ 
amicală dintre formația locală Meta
lurgistul și echipa Dinamo. Bucu- 
reștenii, mal experimentați, s-au im-

CUGIR — DI-
1—3 <1—1). Sta- 
găzcluit partida

0 - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIND VA MAI PUTEȚI PROCURA 

G1REA EXCEPȚIONALA LOTO 
>IN 23 IULIE 1971

A

< D.

Clubului Finanțe-Bănci din stra
da Doamnei nr- 2 cu începere de 
la ora 18. în continuare' va rula 
filmul artistic „CONTESA’ WA- 
LEWSKA".

Așa arată o variantă cu 13 rezul-
>te exacte la Concur.su) Pronosport.

1
X 
X

1 
X 
X 

Tehnofrig Cluj 
ANULAT 

IX. Triumf Buc. — Teh.. Buc. 1
X. Șoimii TAROM — IOR BUC. 1

XI. TM Buc. — FI. roșie Buc. 
ANULAT

XU. Ancora Gl. — Chim. Brăila 1
XIII. Com. Brăila — Portul Brăila 1

II. CIL Blaj — Tex. Sebeș
III. Met. Cugir — Soda O. M-ureș
IV. Min. Teliuc — Daeia Orășție 
V. Vict. Călan — Aiin.il Brad

VI. Dermata Cluj — Unirea Dej 
Vil. CIL Gherla — Cim. Turda

VIII. Arieșul C. T.

pus, mai ales in 
tilnirii, obținînd 
(1—1). Golurile 
fost marcate dc 
68) și Sălceanu. 
scris codea (nun. 37). Dinamoviștii 
au aliniat următoarea formație : 
Duba (Constantine seu) — Deleaau.
Dobrău, Banciu, Lucuțâ — I. Marin, 
Augustin (Batacliu) — Custov, Săl- 
ceanu, Zamfir, Vrinccanu. (M. Vfl- 
ceanu — coresp.),

FX. GALAȚI — OTELUL GALAȚI 
1-2 (0—0). Cele două formații ’ au 
susținut o utilă partidă de verificare. 
Surprinzător, victoria a revenit divi
zionarei B Oțelul cu scorul de 1 
(0—0) Au marcat : Tîriș (min. 46) și 
Stoica (min. 71) pentru invi^ățori. 
respectiv Dumitriu ni (țnin. 
Siriopoi — coresp.).

șomn sibiu — textila 
DIE 1—1 (0—0). Au înscris 
(min. 68). pentru Textila, i 
Zotincă (min. 35).

&). (T.

„ CBNA.
Diacon-» 

respect, v
i

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 
Lublin și Cracovia, a început tur
neul internațional de fotbal orga
nizat cu prilejul celei de-a XXN-a 
aniversări a eliberării Poloniei. 
Participă selecționatele orașelor 
Moscova. Sofia. Bucure?» (repre
zentată de echipa Steaua) și Var
șovia. Pe stadionul din Lublin, in 
prezența unui numeros public, 
echipa orașului Varșovia, in care 
au evoluat 10 jucători pârtiei panți 
la recentul campionat xmondial. a 
întrecut la limită cu scorul de 1—0 
(1—0) selecționai.» Eucureștiului. 
Unicul aol al partidei a .to-t mar
cat de Kcpicera in minutul 27.

La Cracovia, selecționata orașu
lui Moscova, a invită cu scorul dc 
5—1 (2—1) echipa orașului Sofia. 
Au marcat Blohin (3). Andriașian, 
Hadzipangis, respectiv Țvetkov.

ECHIPA ROMÂNIEI PRIMEȘTE REPLICA 
REPREZENTATIVEI JAPONIEI

(Urmare din pag. I)

foarte puternice în care, după 
cum ne-a declarat conducătorul 
tehnic al formației oaspe, a cău
tat să pună în aplicare citeva din 
observațiile sale făcute La recen
tul turneu final al Campionatu
lui mondial, din R. F. Germania, 
unde întreaga echipă a Japoniei, 
împreună cu antrenorul ei, a fost 
prezentă.

Aceleași pregătiri, la fel de in
tense, le-a făcut și lotul nostru 
reprezentativ. De vineri, cind au 
sosit aici, fotbaliștii selecționați 
de Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc au putut fi văzuți zilnic 
la stadion. De fiecare .data, cei 
doi tehnicieni au ținut “ lecții in
tense care, credem, îșî -ver' do
vedi eficiența în- meciul' dd marți 
seara.

Iată, de altfel, o deelarafie a - 
antrenorului japonez Hiraki ; 
„Este o mare plăcere, și în ace
lași timp o mare bucurie pentru

HM

tidă cu reprezentativa noastră, fi 
pentru aceasta mulțumesc atit fe
derației de la București cit și 
clubului de fotbal din Constan
ța. In Asia nu sint echipe de un 
standard atit de ridicat ca cel al 
României și de aceea jucătorii 
mei vor face totul pentru a fi la 
înălțime. Trebuie să învețe foar
te mult de la echipa națională a 
României. Dar asta nu înseam
nă că plecăm dinainte încinși. Cu 
toții, vă asigur, vom încerca să 
arătăm că și in țara noastră se 
practică un soccer bun, dovadă 
medaliile de bronz cucerite la 
turneul olimpic din-.Mexic".

Biscutînd . cu Mircea Lucescu, 
internaționalul nostru ne-a decla
rat : „Meciul cu Japonia consti
tuie un test foarte important pen
tru programul internațional de 
toamnă, iar pentru ?nwie_jijșeam- 
nă foarte mult pențm că.^u qceșt 
prilej voi egală recordul de 48 
de selecționări în echipa repre
zentativă deținut pină acum de 
fostul international luliu Bo-

— 31), N. Rainea 15 
AI. Pîrvu 14 (4,42 — 
taru 13 (4,53. — 21), I.
— 16), N. Petriceanu
16), V. Pădureanu 12
C. Petre:» 11 (4,45 — 18), C. Ghe- 
migean 11 (4,63 —- 15), V. Topan 
11 (4,36 — 8), A. Bcntu 10 (4,30
— 11), I. Cimpeanu 10 (4,20 — 15), 
Gh. Popoviei 9 (4,66 — 9), C. Ni- 
culescu 9 (4,22 — 10), R. Stîncan 
9 (4.09 _ 17), Gh. Manolc 8 (3,75
— 7), C. Dinulescu 7 (4,00 — 9). 
Tr. Moarcăș 6 (3,66 — 10), T. Le- 
ca 6 (4,16 — 2), Em. Păunescu 4 
(4.00 — 6), M. Bică 4 (3,75 — 5), 
Em. Vlaiculeseu 4 (3,75 — 10), C- 
Manusaride 4 (3,50 — 3), Z. Szee- 
sey 3 (4.00 — 1), I. Drăghici 3 
(3.66 — 5), S. Drăgulici 2 (4,50 — 
nu a arătat nici un cartonaș gal
ben), I. Chilihar 2 (4,00 — 7), C. 
Bărbuicscu 2 (4,50 — 1), V. Gri- 
gorescu 1 (3.00 — 2).
• Cronicarii ziarului nostru au 

aeordat celor 33 de arbitri 1 337 de 
stele : de 152 de ori cîte cinci, de 
123 de ori cite patru, de 24 de ori 
cite trei, de 6 ori cite două și o 
dată o stea. In etapa a 16-a, ca
valerii fluierului au colecționat 
cele mai multe stele : 43. In 
schimb, în etapa a 29-a au pri
mit numai 35 dc stele, care repre- 
zintă cea mai mică cifră din în
tregul campionat.

• Ordinea primilor 10 arbitri,
pe baza mediei de stele (au intrat 
in calcul numai cei care au con
dus cel puțin 10 partide), este ur
mătoarea : 1. V. PĂDUIvEANU
4.91 (de 11 ori a primit cinci stele 
și o dată patru stele) ; 2. N. Pe- 
triceanu 4,75 ; 3. N. Cursaru 4,68;

- " Gh. Li-
4,56 ; 7.

Rotaru 
10. Al.

4. C. Ghemigean 4,63 ; 
mona 4.60 ; 
Gr. Birsan 
4,53 ; 9. C. 
Pireu 4.42.

• Cele 24 
dictate de : Gh. Limona patru, N. 
Rainea .și Gh. Popoviei, cîte trei 
C. Ghemigean, I. Cimpeanu și Tr 
Moarcăș, cile două, O. Anderco, 
N. Cursaru. Al. Pireu. V. Pădu- 
reanu, C. Pctrea, R. Stîncan, M. 
Bică și C. Manușaride, cîte una.

® 27 de arbitri au acordat 56 
lovituri de la 11 m; Gr. Birsan 
11 (7 pentru gazde — 4 în fa
voarea oaspeților), O. Anderco 6 
(4—2), A. Senitu « (5—1), V. Pă- 
dureanu 4 (3—1), C. Ghiță 3 (2—1), 
N. Cursaru 2 (2—0), C. Ghemigearr 
2 (2—0). Gli.' Limona, M. Rotaru, 
N, PețrieeanuZ. C." Pctrea, I. Cim
peanu, Gh. Popoviei, C. Niculescu, 
Gh. Manole4 C. Dinulescu, Tr. 
Moarcăș,'* ri*7 Ceca, M. Bică, Kiii. 
V-laiculeslsaffi Z? : ’Szecsey. I. Dră
ghici și S. Drăgulici, cite una în 
favoarea gazdelor, V. Topan, I. 
Rus, N. Rainea și Al. Pireu, cîte 
una pentru oaspe<'

5.
6. C. Ghiță 
4,55 ; 8. M. 
Pctrea 4,45 ;

de eliminări au tost

Arbi.ru
Concur.su
Aiin.il


C. M. DE SCRIMA

PENTRU SENIORI
UN PUTERNIC AVÎNT

START PROMIȚĂTOR AL H tllllTISItLUR NIIAS1IIL AL MIȘCĂRII
Irimiciuc — locul 4 rn turneul final, dupâ un arbitraj cu multe erori

SPORTIVE POLONEZE

După aproape

GRENOBLE, 21 (prin telefon). - 
Campionatele mondiale de scri
mă au continuat sîmbătă cu 
proba de floretă bărbați, echipe. 
Cele 21 de formații înscrise în 
competiție au fost cuprinse în 7 
grupe. Echipa României a făcut 
parte din aceeași grupă cu Ca
nada și Japonia. După aproape 
5 ore de întrecere, echipa noas
tră s-a clasat pe locul I în grupă, 
învingînd Canada cu 12—4 și
Japonia cu 9—6. în primul meci, 
toți cei patru trăgători români 
au cîștigat cite 3 asalturi. în în
trecerea cu echipa Japoniei, spor
tivii noștri au condus la un mo
ment dat cu 7—3. Apoi s-a ajuns 
la 7—6, pentru ca în cele din 
urmă să preluăm inițiativa ferm 
și să cîștigăm. în acest meci, Țiu 
și Kuki 
victorii, 
truș 4 !

în turul II.
ne-au t----- —
giei. Antrenorul Vasile 

două
Pe-

au realizat cite 
Niculescu una, iar

urui ii, tragerile la sorți 
adus în față echipa Bel-

............. „> Chelaru 
l-a introdus pe . Buricea m locui 
lui Niculescu si floretiștii noștri

■ ’ ~ 3 prin
Și
la

au învins din nou cu 9—6 
Tiu (3), Petruș (3), Kuki (2) 
Buricea.

A urmat o nouă tragere , 
sorți, pentru sferturile de finală 
si am întîlnit pe planșă echipa 
țării gazdă. Floretiștii francezi, 
mai omogeni și mai puternici au 
condus cu 6—0. După aceea Ni
culescu, Kuki și Țiu au redus 
din handicap (3—6), dar în con
tinuare Revenu a cîștigat la Pe
trus, iar Kuki l-a „bătut" pe 
Pietruska și Niculescu pe Fla- 
mend. Deci : 5—7 înaintea ultimei 
manșe. Din păcate, Țiu n-a putut 
trece — ca altă dată — de Re
venu si nici Kuki de Noel, ast
fel că ’ Franța și-a apropriat vic
toria cu 9—5. calificindu-se_ în 
semifinale. Echipa țârii gazdă a 
fost incontestabil mai bună. To
tuși este de notat faptul că a 
și beneficiat din nou de arbitra

EDDY MERCKX CIȘTIGA
PENTRU A 5-a OARĂ

TURUL FRANȚEI!
o lună, s-a încheiatDupă aproape 

cea de a 61-a ediție a marii compe
tiții cicliste „Turul Franței*. Asa 
cum era de așteptat, victoria a re
venit celebrului rutier belgian Eddy 
Merckx, care își adjudecă pentru a 
5-a oară victoria în populara între
cere ciclistă și egalează astfel suc
cesul lui Jaques Anquetil, tot de 
ori învingător în Turul Franței. In 
stil de mare campion, Merckx cîștigă 
ultimele două etape Vouvray — Or
leans și Orleans — Paris.

Iată primii 10 în clasamentul ge
neral : 1. Eddy Merckx (Belgia). 2. 
Raymond Poulidor (Franța) la 8:04. 
3. Vicente Lopez Carril (Spania) la 
8:09. 4. Wladimiro Panizza (Italia) la 
10’53. 5. Gonzales (Spania) la 11:24. 
6. Agotinho (Portugalia) la 14:24. 7. 
Pollenticr (Belgia) la 14:38, 8. Ma
riano Martinez (Franța) la 18:23. 9. 
Santy (Franța) la 19:55. 10. Van
Springel (Belgia) la 24:11.

★
Cea de-a 10-a etapă în „Tour de 

1’ Aven ir”, desfășurată între Vouvray 
si Orleans de-a lungul a 112 km. a 
revenit elvețianului I. Schmid crono
metrat în 2h 28:05. în clasamentul 
general continuă să conducă spanio
lul Martinez.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Consiliul Federației 
atletism a adresat 
scrisoare prin care 
acceptat să susțină 
Chineze la concursurile desfășurate 
sub egida sa, inclusiv la Jocurile 
sportive asiatice de la Teheran.

internaționale de 
membrilor săi o 
informează că a 
participarea R.P.

Cea de-a 18-a ediție a cursei de ma
raton de la Seghedin (Ungaria) a 
fost cîștigată de atletul englez Ro
nald Hill, cronometrat pe clasica 
distanță de 42.195 km cu timpul de 
2h 19:27.8. Medic de profesie, Ronald 
Hill este în vîrstâ de 34 de ani.

In turneul feminin de handbal de la 
Tarnov, echipa Ungariei a întrecut 
cu scorul de 12—10 (5—7) formația
Cehoslovaciei. în timp ce selecțio
nata de tineret poloneză a învins cu 
14—12 (5—7) prima reprezentativă a 
Poloniei

Competiția feminină de tenis cupa 
„Annie Soisbault" a.continuat în lo
calitatea Le Touqu'et,, cu întîlnirile 
semifinale, încheiată^ cu următoarele 
rezultate : Anglia — R.F. Germania 
3—0: Cehoslovacia — Australia 3—0. 
In turneul de consolare. echipa 
URSS a Întrecut cu 2—1 formația 
Fr-intei.

Schirrmacher 
„greșit" de 
defavoarea

(R.F.G.), 
mai multe 

sportivilor

locurile 5—7, 
echipa R.F.G.

jul lui 
care a 
ori în 
noștri...

în meci pentru 
România a întîlnit 
Meci în general interesant, cu o 
evoluție strînsă a scorului, avan
tajul alternînd. Vest-germanii s-au 
desprins la 6—4, sportivii români 
au egalat, au condus cu 7—6 și
8— 7, dar, în ultimul asalt, Nicu
lescu — Reichert (cel mai bun 
dintre floretiștii adverși) se a- 
junge la 4—4 și în cele din urmă 
i-eprezentantul nostru a pierdut. 
Scor egal (8—8), și victorie a e- 
chipei R.F.G., la o singură tușă : 
61—62 I Niculescu și Țiu au punc
tat de cîte 3 ori, iar Kuki de 
două ori. Petruș n-a mai obținut 
nici o victorie, deși a ajuns, în 
două asalturi, la 4—4. întrucît 
Ungaria a întrecut R.F.G. cu
9— 3, situația s-a lămurit astfel : 
locul 5 — Ungaria, locul 6 — 
R.F.G., iar locul 7 — România.

în semifinale. Polonia a între
cut Italia cu 9—6, iar U.R.S.S a 
dispus de Franța cu aceiași scor. 
Deci, în finală U.R.S.S — Polo
nia, iar pentru locurile 3—4, meci 
direct între echipele Franței și 
Italiei. La ora convorbirii, cele 
două partide decisive pentru me
dalii și locuri pe podium 
aflau în plină desfășurare.

se

★

inDuminică dimineața au intrat 
competiție și floretistele înscrise 
în turneul individual. Participă 106 
sportive din 29 de țări, printre ca
re și 5 reprezentante ale țării 
noastre : Suzana Ardeleanu, Ileana 
Ghiulai, Magdalena Bartoș. Ana 
Pascu și Ecaterina Stahl, califica
te fără prea mari emoții in turul 
2, apoi în turui 3 al eliminărilor.

Turul 3,. echivalînd cu optimile 
de finală a relevat forma bună .? 
Magdalenei Bartoș, autoarea a 5 
victorii din tot atîtea asalturi sus
ținute : 4—0 cu Mangiarotti, 4—1 
cu Peyer (Elveția), Demaille 
(Franța) și Kajiwara (Japonia) și 
4—2 cu Sing-tzu (R.P. Chineză). 
Bartoș a terminat cap de 
ceea ce îi oferă o poziție 
bună în tururile

Ileana Ghiulai 
torii (locul 2 în 
4—0 cu Viret _ 
Kamata (Japonia) și Caglioni (Ita-

scrie, 
foarte

următoare.
a obținut 

crupa respectivă): 
veția), 4—1 cu

4 vic-

PIONIERII ROMÂNI PE PRIMUL LOC 
LA „TETRATLONUL PRIETENIA

(Agerpres). — Tra- 
polisportivă 

pionieri „Tetratlonul prie- 
desfășurată în R. D. Ger- 
s-a încheiat cu un frumos 
al echipei pionierilor din

BERLIN,
diționala competiție 
pentru 
tenia", 
mană.
succes
România, clasați pe locul intii cif 
2 873 puncte. Pe locurile 
toare s-au situat în ordine 
pele pionierilor din Ungaria, Po
lonia. U.R.S.S..
slovacia. 
Mongolă. 
Finlanda 
rezultate 
nute de Adrian Miu (România)

Bulgaria. Ceho- 
R. D. Germană. R. P. 

Cuba. R. D. Vietnam, 
și Franța. Cele mai bune 
individuale au fost obți-

în semifinalele turneului de tenis de 
la Kitzbuehel (Austria), jucătorul 
maghiar Balasz Taroczy l-a eliminat 
cu 6—2, 1—6, 2—6, 6—3, 6—1 pe spa
niolul Manuel Orantes. In finală. 
Taroczy îl va întîlni pe cîștigătorul 
partidei dintre Onny Parun (Noua 
Zeelandă) și Jaime Velasco 
bia).

Echipa engleză de fotbal
United, aflată în turneu în 
a întîlnit formația „Pogon" Sczeczin. 
Victoria a revenit fotbaliștilor polo
nezi cu scorul de 3—1 (2—1)
La Kiev s-a disputat cea de-a doua 
întîlnire amicală dintre selecționa
tele de polo pe apă ale URSS și 
SUA. Victoria a revenit din nou cu 
scorul de 6—3 (1—1, 2—0, 1—1, 2—1), 
sportivilor sovietici.

de 200 m liber, 
In alte trei pro- 
realizate noi re- 
Angelika Gries- 

1 :06,76 la 100 m spate, Barba- 
‘ ' 2:09,41 la 200 m

2:23,08

La campionatele de înot ale R.F. 
Germania, care se desfășoară la Re
gensburg, înotătorul Peter Nocke a 
stabilit cea mal bună performantă 
mondială în proba ' 
cu timpul de 1:54,60. 
be feminine au fost 
corduri naționale ; 
ser ' ~~~~ 
ra Schwarzfeldt 
liber, șl Brigitt Neumann 
la 200 m mixt. 

lia) și 4—3 cu Ratzova (Ceho
slovacia).

Tot cu 4 victorii a trecut mai 
departe și Suzana Ardeleanu (de 
asemenea locul secund în grupă) : 
4—1 la Nivva (Japonia) și Schwart- 
zenberger (Ungaria) și 4—2 la 
Csorh (Polonia) și Lotter (R.F.G.).

Deci, calificate în sferturi de fi
nală Bartoș, Ghiulai și Ardeleanu.

Au fost eliminate, in schimb. 
Pascu și Stahl. Pascu, deși a avut 
3 victorii, a pierdut, la tușe, edi
ficarea, in timp ce Stahl și-a a- 
propriat o singură victorie, la Gon
zales (Cuba).

Luni — sferturile, semifinalele 
și finala la floretă femei, indivi
dual și în același timp turneul de 
sabie pe echipe.

★
încheiat vineri, cu mult după 

miezul nopții, turneul final de sa
bie a dat cîștig de cauză trăgă
torului italian Mario Montano, ca
re a totalizat 4 victorii. Sabrerul 
italian a fost net avantajat de ar
bitrajele prestate de van Minen 
(Belgia) și Schirmacher (R.F.G.) 
Printre cei stopați in disputa pen
tru medalii a fost și reprezentan
tul tării noastre. Dan Irimiciuc. 
situat — in aceste condiții — pe 
locul 4 cu 2 victorii.

Clasament final : 1. Montano 
(Italia) 4 v„ 2. Krovoouskov 
(U.R.S.S.) 3 v., 3. Sidiak (U.R.S.S) 
3 v„ 4. IRIMICIUC (ROMANIA) 
2 v., 5. Vinokurov (U.R.S.S.) 2 v„ 
S. Valee (Franța) 1 v.

Mircea COSTEA

ANDRZEJ JUCEWICZ
Redactor șef al ziarului „Prieglad Sportowy* - Varșovia

Poporul polonez sărbătorește astăzi împlinirea a 30 de ani de la 
crearea Poloniei noi, populare — eveniment de răscruce în milenara 
sa istorie. Sînt bine cunoscute grelele suferințe și încercări prin care 
a trecut Polonia în perioada cotropirii fasciste, cit și lupta plină de 
sacrificii dusă de poporul polonez împotriva teroarei naziste. La 
22 iulie 1944, în orașul Chelm, Comitetul de eliberare națională, creat 
de forțele democratice și progresiste în frunte cu comuniștii, a lan
sat manifestul care proclamă instaurarea puterii populare în 
Polonia.

în anii de după eliberare, poporul polonez, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, a înfăptuit o vastă operă de pre
faceri în toate domeniile vieții economice și sociale. Printre acestea 
se află și mișcarea sportivă populară, devenită un bun al maselor, 
care în anii de după eliberare a luat un deosebit avînt.

Din inițiativa ți sub conducerea Partidului, culturii fizice și spor
tului i s-a acordat, rncă in primii ani ai Poloniei noi, o importantă 
majoră. A crescut continuu numărul practicanților sportului, iar 
numărul colectivelor de cultură fizică și sport se ridică acum la 
43 810, însumînd 4 163 000 de membri, cifră care — raportată la popu
lația tării — reprezintă un procent de 12,5 la sută. In total, există 
astăzi in Polonia 1 808 cluburi sportive, cu 5 890 de secții pe ramură 
de sport.

întreaga activitate sportivă de masă și performantă ce se desfă
șoară in tara noastră este coordonată și îndrumată, din punct de 
vedere tehnic, de Comitetul de cultură fizică și turism. De aseme
nea, există și un alt organ care supraveghează dezvoltarea armo
nioasă a culturii fizice și sportului : este vorba de Federația polo
neză a sporturilor, care reunește 28 de federații pe ramură de sport, 

în ultimii 30 de ani, peste 7 000 de tineri și tinere au obținut 
diploma de absolvent al Academiei de educație fizică și sport, iar

Cu prilejul celei de a XXX-a 
aniversări a eliberării Poloniei

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE GIMNASTICA

VOR AVEA LOC LA VARNA
Zl'RICH 21 (Agerpres). — Con

gresul extraordinar ai Federației 
internaționale de gimnastică în
trunit la Montreux, a hotărit ca 
întrecerile campionatelor mondiale 
din acest an să se desfășoare la 
Varna, între 19 și 28 octombrie. în 
acest fel s-a dat satisfacție fede
rației din Bulgaria (desemnată 
inițial pentru organizarea compe
tiției) care a anunțat că nu va 
accepta participarea țărilor unde 
se pracțică discriminarea rasială 
in sport.

pină la 20 pe săptăminâ. Mai există și alte forme de practi~

se află peste 950 000 de elevi care practică sistematic o dis- 
sportivă, avind pentru aceasta create toate condițiile mate-

U

Iukudin (UR.S.S.). cronome-Viktor
trați cu timpul de 7,3 in proba de 
60 m plat.

un număr de 9916 au terminat alte facultăți cu specialitatea edu
cație fizică. Pină in anul 1971, peste 250 de specialiști au susținut 
teza de doctorat in specialitatea educație fizică, numărul total al 
profesorilor ți docenților universitari de sport ridicindu-se in pre
zent la 80. In tară există patru institute de invățămint superior de 
profil sportiv, două țcoli superioare de educație fizică și două școli 
tehnice de specialitate.

O atenție deosebită se acordă materialelor sportive fabricate in 
Polonia. 11 cooperative specializate și 32 de întreprinderi de stat 
acoperă întreaga producție necesară asociațiilor și cluburilor spor
tive. Numai in 1974 valoarea întregii producții a materialelor spor
tive reprezintă 2,9 milioane de zloți. ,

Pe coordonate majore se situează și educația fizică din școlile 
de toate gradele. La orele de educație fizică participă 7,5 milioane 
de tineri și tinere. In afara programului obligatoriu, la școlile cu 
profil de educație fizică numărul orelor afectate educației fizice ajunge ,1..' 1. __ ----- — ■ . .. .. . . ,___ „
care a educației fizice ți sportului. In total, în asociațiile sportive 
școlare 
ciplină 
riale ți de instruire.

Sportul de performanță, practicat in cluburile sportive din în
treaga țară, ne-a adus mari satisfacții in ultimii ani. Sportivii polo
nezi au repurtat o serie de succese de răsunet in toate ramurile 
sportive la Jocurile Olimpice, Campionatele mondiale și europene, 
la alte concursuri de anvergură. In cei 30 de ani de la Eliberare, 
sportivii Poloniei noi s-au afirmat îndeosebi la atletism, box, hal
tere, ciclism, scrimă, volei, iar in ultimii ani și la fotbal, sport in 
care au cucerit titlul olimpic in 1972 și locul III la CM. din acest an, 
O statistică comparativă intre succesele sportivilor polonezi dobîn- 
dite in anii dinainte de 1944 și în cei 30 de ani de după Eliberare, 
pledează net in favoarea ultimei perioade. Iată citeva cifre : 3 titluri 
olimpice, 19 de campioni mondiali ți 10 de campioni europeni înainte 
de 1944 ; 26 titluri olimpice. 74 de campioni mondiali și 106 de cam
pioni europeni în ultimii 30 de ani. In total, sportivii polonezi au 
cucerit 161 de medalii olimpice (dintre care 141 în anii de după 
Eliberare) ți 336 de medalii la C.M. (dintre care 290 în ultimii 30 de ani).

Toate aceste cifre dovedesc marele avînt înregistrat de mișcarea 
sportivă din țara noastră in ultimele decenii. Succesele remarcabile 
dobindite constituie un puternic imbold pentru activitatea sportivă 
viitoare din Polonia.

Shefield 
Polonia,

urmă- 
echi-

IColum-

Reprezentativa de fotbal a Poloniei care a înregistrat un mare succes la recentul campionat mondial, 
locul III. în fotografie, de la stingă la dreapta : Cmikiewicz, Gadocha, Domarski, Lato, Musial, Kasperczak, 
Szymanowski, Bulzacki, Gorgon, Tomazsewski, Deyna — căpitanul echipei

M t SI

PE PISTELE DE ATLETISM
în ziua a doua a campionatelor 

de atletism ale Poloniei, care se 
desfășoară la Vașovia, loachim 
Ioachimowski a cîștigat proba de 
triplusalt cu rezultatul de 16,87 m. 
Pe 100 m, sprinterul Swerzimjak 
a fost cronometrat în 10:3,0, iar 
Danuta Pecyk s-a clasat pe pri
mul loc în proba feminină de 400

m garduri cu timpul 58,0. Alte re
zultate : masculin : 400 tn garduri: 
Gebelt — 50,6 ; 800 m : Swirsniar- 
ski — 1:47,8 ; aruncarea suliței : 
Werner — 77,38 m ; 400 m plat : 
Sedlecki — 46,7 ; feminin : 800 m: 
Iolanta Ianutha — 2:03,6 - săritura 
în lungime: Maria Jukowskaia — 
6.35 m.

La campionatele feminine dc a- 
tietism ale Angliei, care se desfă
șoară la „Crystal Palace-' din Lon
dra, Joyce Smith (in vîrstă de 36 
de ani) a fost cronometrată in se
riile probei de 3 000 m cu exce
lentul timp de 8:55,6 — a doua 
performantă mondială a anului,


