
ÎNCHEIEREA VIZITEI
PREȘEDINTELUI

REPUBLICII SIERRA LEONE

Republicii 
Nicolae

Miercuri dimineața s-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă în țara 
noastră de președintele Republicii 
Sierra Leone, dr. Siaka Stevens, la 
invitația președintelui 
Socialiste România, 
Ceaușescu.

Desfășurată pe parcursul a cinci 
zile, vizita șefului statului Sierra 
Leone a marcat un moment de sea
mă în cronica relațiilor dintre Ro
mânia și Sierra Leone, punînd ba
zele unei cooperări strînse între 
cele două țări — expresie a dorin
ței comune a celor două popoare 
de a dezvolta o conlucrare fructu
oasă, în interesul progresului lor 
economic si social, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți, documentele semnate re
prezintă în același timp, prin sta
tuarea principiilor care vor gu
verna relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica Sier
ra Leone a hotărîrii celor două 
state de a milita pentru o lume mai 
bună, mai dreaptă, o contribuție 
importantă la afirmarea în viața 
internațională a unor noi relații în
tre state, care să garanteze fiecă
rei națiuni dreptul de a se dezvolta 
liber, potrivit voinței sale.

Solemnitatea plecării șefului sta
tului Sierra Leone are loc la ae
roportul Otopeni.

De la reședința oficială, președin
tele Siaka Stevens a fost însoțit 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

La sosire la aeroport, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Siaka Ste-

vens sînt salutați cu multă căldură 
de numeroși locuitori ai Capitalei 
veniți aici pentru a ura drum bun 
solilor poporului din Sierra Leone, 

în continuare are loc ceremo
nia oficială. O gardă militară pre
zintă onorul. Se intonează imnuri
le de stat ale Republicii Sierra Le
one și Republicii Socialiste Româ
nia, în timp ce sînt trase 21 salve 
de artilerie.

Președintele Siaka Stevens îm
preună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă garda de 
onoare.

Președintele Republicii Sierra Le
one salută apoi pe șefii 
diplomatice.

înaltul oaspete își ia, 
nea, rămas bun de la 
Manea Mănescu. Gheorghe Cioară, 
Janos Fazekas, Ion Pățan, Iosif U- 
glar. Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, de la celelalte 
oficialități române prezente.

Un grup de pionieri oferă flori 
celor doi președinți.

La scara avionului, 
Nicolae Ceaușescu și 
Siaka Stevens își iau 
rămas bun, își string miinile cu 
prietenie.

La ora unsprezece, aeronava pre
zidențială a decolat, fiind escortată 
pînă la frontieră de avioanele cu 
reacție ale forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România.

misiunilor

de aseme- 
tovarășii

președintele 
președintele 
un călduros
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începind de astăzi, in Capitală

CONCURSUL PRIETENIA"
LA PENTATLON MODERN

Astăzi începe, în Capitală com
petiția internațională de penta
tlon modern (juniori) „Concursul 
Prietenia". La startul întrecerii se 
prezintă sportivi din 
Cehoslovacia, Polonia, 
U.R.S.S. și România, 
debutează cu întrecerile 
găzduite de baza hipică din Calea 
Plevnei, astăzi și mîine (în două 
serii). Sîmbătă este programată 
proba de scrimă. în sala Floreasca, 
duminică se desfășoară probele de 
tir (la poligonul Tunari), diminea
ța, și de înot (bazinul Tineretului), 
după-amiază, iar luni, la Călugă- 
reni, are loc ultima probă a com
petiției : crosul.

România va fi reprezentată la 
„Cupa Prietenia" de două echipe, 
alcătuite din sportivii Iuliu Galo- 
vici, Liviu Pătrașcu, Ștefan Coz- 
ma, Sorin Crăciunescu, Vasilc Ne- 
mețeanu, Tamas Halasz, Vasile 
Urs, Sorin Dragomir, avînd ca an
trenori pe Ivan Bănet și Teodor 
Sirbulescu.

Bulgaria, 
Ungaria, 

Competiția 
de călărie.

T

Joi 25 iulie 1974

0 NOUA EIPRESIt
A GRIJII PARTIDULUI

UN FRUMOS SUCCES AL SCRIERILOR NOȘTRI

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI
VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ

Spadasinul Anton Pongraț in finala probei individuale
GRENOBLE, 24 (prin telefon).
în fine, sintem în măsură să 

consemnăm un frumos succes al 
sabreriior noștri — cucerirea lo
cului 2 în lume, datorită unei

Pentru semifinale, tragerea Ia 
sorți ne-a opus puternica echipă 
a Ungariei, campioana mondială 
de anul trecut. Noi, cei de pe 
margine, ne străduiam să nu tră-

hotărîre, toți ne îndemnau să nu 
avem nici o grijă.

Și a început marea întrecere. ; 
Primul trage Marin, cu Gerevich 
și cîștigă la 3. Nilca pierde, însă, 
la experimentatul Marot (1—1). 
Irimiciuc, irezistibil, dispune de 
A. Kovacs (2—1), iar Pop pier
de la T. Kovacs, Din nou egali
tate. Apoi Marin învinge pe Ma
rot (3—2), iar Irimi&uc pe Ge-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. a 4-a)

ramuri și sectoare de activitate, a venitului garantat ce se 
asigură membrilor cooperativelor agricole de producție, a 
bursei studenților din învățămintul superior, a soldelor și 
retribuțiilor personalului Ministerului Apărării Naționale și 

Ministerului de Interne, decrete adoptate pe baza Hotărîrii Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 iunie 1974, cu privire la 
majorarea eșalonată, pe ramuri și activități, a retribuției oameni
lor muncii.

Oamenii muncii din patria noastră salută cu recunoștință creș
terea nivelului de trai material și spiritual al poporului, consecința 
a creșterii venitului național, a potențialului economic al țării.

Din noianul de cifre care reprezintă, în totalitate, un pas înainte 
spre creșterea buneistări a poporului nostru, cea mai elocventă 
este dublarea retribuției minime, de la 570 de lei în 19G5, la 1140 
în 1S74, adică într-un termen istoric impresionant prin scurtimea 
sa ; mai puțin de un deceniu.

Modul profund științific în care partidul nostru asigură utili
zarea venitului național, în cadrul unui înalt ritm de dezvoltare, 
caracteristic pentru economia noastră, a permis realizarea si sa
tisfacerea — din ce în ce mai ridicată — a cerințelor materialo 
și spirituale ale populației. în acest sens apare cu pregnanță im
portanța proiectului Legii remunerării care — mergind pe linia 
afirmării cît mai depline a principiilor echității socialiste în do
meniul retribuirii muncii — statuează ca, pînă în anul 1975. rapor
tul dintre retribuția netă maximă si cea minimă din economie să 
Re de 8 la 1, față de 11,6 la 1 în I960.

Prin publicarea Decretelor Consiliului de Stat cu privire Ia 
majorarea retribuției, oamenii muncii constată pe viu grija parti
dului pentru stimularea calificării lor. Creșterea masivă, de aproa
pe 30 la sută, a retribuției tarifare minime pentru muncitorii 
calificați, de la 1040 lei, cit este în prezent, la 1346 este edifica
toare în această direcție. Decretele Consiliului de Stat afirmă, 
prin graiul atît de viu al cifrelor, majorarea substanțială a veni
tului garantat ce se asigură membrilor cooperativelor de produc
ție. De asemenea, grija partidului nostru față de tineretul studios 
se reflectă prin majorarea bursei studenților, chiar cu începere 
din anul școlar 1974—75,

Poporul nostru vede în actualele măsuri de sporire a retribu
ției oamenilor muncii care, după cum se apreciază, va crește 
Pînă în 1975 cu 22—23 la sută, față de 20 la sută cît fusese pre
văzut prin planul cincinal, o expresie a politicii Partidului Co
munist Român, al cărei obiectiv primordial este creșterea bună
stării întregii noastre societăți socialiste.

După succesul repurtat de selecționata de fotbal universitară

Cei 5 compo
nent ai echipei 
de sabie a Româ
niei, medaliată cu 
argint la C.M. de 
la Grenoble. Sus : 
(de la stingă la 
dreapta) : Dan I- 
rimiciuc, Ioan Pop, 
Cornel Marin ; 
Jos : Marin Mus
tață și Alexandru 
Nilca.

evoluții vrednice de laudă. După 
cum se știe, sabrerii români — 
cei mai buni, pînă în prezent, 
dintre scrimerii noștri la C.M. de 
la Grenoble — au reușit să-și tri
mită 3 „mușchetari" în avanpos
tul marii competiții, plasîndu-i, 
în proba individuală, pe locurile 
4 (Irimiciuc), 8 (Marin) și 10—11 
(Pop).

dăm îngrijorarea care ne stă- 
pînea înaintea unui asemenea 
meci. Dar s-a petrecut un lucru 
puțin obișnuit : echipa a fost a- 
ceea care ne-a insuflat curaj ! 
Irimiciuc, cu sprîncenele sale me
reu adunatei, Pop, cu zîmbetul său 
care nu știi niciodată ce ascunde, 
Marin, de obicei taciturn, dar 
dîrz, plin de ambiție și Nilea, pe 
fața căruia citeam, la fel, multă

ECHIPA FEMININĂ DE VOLEI A ROMÂNIEI 
LA TURNEUL INTERNATIONAL DE LA LODZ

Echipa feminină de volei a 
României a plecat marți la Lodz 
pentru a lua parte la tradiționalul 
turneu internațional, care in acest 
an este dedicat aniversării a 50 de 
ani de la înființarea federației po
loneze de volei. Au făcut deplasa
rea jucătoarele Eugenia Rebac, 
Constanta Bălășoiu, Mariana Iones- 
eu, Venera Hoffmann, Maria Cen- 
gher, Gabriela Papa, Marcela Pri

pi?, Florentina Itu, Victoria Ban- 
ciu, Liliana Pașca și Rodiea Cili- 
biu, însoțite de antrenorul federal 
Ștefan Roman și de antrenorul 
lotului Sandy Chiriță.

La turneu participă opt echipe, 
care vor evolua mai întîi în două 
serii (26—28 iulie), apoi în turnee 
finale pentru locurile 1—4 și 5—6 
(30—31 iulie).

Antrenorul Cernăiann: „COEZIUNEA SUFLETEASCĂ 
§1 DISCIPLINA TACTICĂ AU ÎNSEMNAT TOW

Marți după-amiază, cursa TA- 
ROM Paris—București i-a adus în 
Capitală Pc jucătorii selecționatei 
universitare a României care au 
repurtat un frumos succes în 
Franța, reeditind performanța de 
acum doi ani de la Constanta si 
devenind — deci — pentru a doua 
oară campioni internaționali uni
versitari. Am solicitat antrenorului 
Constantin Cernâianu cîteva amă
nunte suplimentare despre această 
excelentă performanță.

— Cum vi s-a părut, in ge
neral, competiția ?

— După opinia mea, superioară 
ediției anterioare. Majoritatea ță
rilor au prezentat garnituri foarte 
puternice, cu componenti valoroși, 
unii dintre aceștia avînd chiar sta
tut de jucători profesioniști. Spa
nia, R. F. Germania, Cehoslovacia. 
Franța. Luxemburg si Bulgaria au 
fost selecționatele cel mai bine co- 
ta te.

— Echipa noastră * demarat

ECHIPELE ROMÂNEȘTI
In cupele europene la fotbal
C.C.E. :
CUPA CUPELOR :
CUPA U.E.F.A.

Universitatea Craiova 
Dundee United 
Steagul roșu 
Boluspor Bolu

- Atvidaberg
- jiul Petroșani
- Beșiktas Istanbul
- Dinamo București

Primele echipe sînt gazde în prima manșă a turului 1, progra
mată la 13 septembrie. Manșa a ll-a, la 2 octombrie.

Citiți amănunte și programul complet în pag. a IV-a.

mai greu, pentru ea spre final, 
să joace din ce în ce mai bine.

Cum explicați acest lucru ?
— Ca la orice turneu de am

ploare, „aclimatizarea" a necesitat 
un oarecare timp. După studiul 
din grupa preliminară, jucătorii au 
prins încredere în forțele lor și. 
în continuare, au evoluat la ade
vărata lor valoare. Ultimele trei 
meciuri. 3—1 cu R. F. Germania. 
4—0 cu Luxemburg si acel 4—1, 
din finală, cu Bulgaria, au scos în 
relief calitățile tehnico-tactice su
perioare ale jucătorilor noștri.

— Ce ne puteți spune despre 
finalii ?

— Știam că echipa Bulgariei, o- 
dată ajunsă în finală, va face to
tul să intre în posesia titlului. Mai 
știam că ea este o formație pu
ternică, compusă din jucători de 
mina întîi. selecționați de la cu
noscutele echipe Akademik și 
Ț.S.K.A. Sofia. Așa stînd lucru
rile, ne-am luat toate măsurile de 
siguranță, abo-dînd finala cu o oa
recare precauție. După o primă 
repriză echilibrată. în partea a 
doua a întîlnirii. jucătorii noștri,

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. 2—3)



AMICII DRUMEȚIEI 
ÎN SEZONUL ESTIVAL

ft

Făcînd parte din marea . serie . 
de acțiuni cu caracter republican 
menite să dea viață prevederilor 
cuprinse în Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din. februarie-mar- 
tie 1973, „Amicii drumeției" se 
află, acum, în sezonul estival, la 
ordinea zilei. Sute de echipaje pio
nierești străbat cărările patriei în 
cadrul unor acțiuni științifico-a- 
plicative : organizațiile U.T.C.. prin 
cercurile lor de turism, organizează 
acțiuni cu diferite profile; pe trasee 
județene sau interjudețene; asocia
țiile sportive din întreprinderi, in
stituții, cooperația meșteșugărească 
mobilizează săptămînal 
mii de cetățeni, aceștia, ___  .
gînd trasee pe rute cu diverse 
obiective turistice. Din 
parvenite la redacție, se 
afirma că, <’

zeci de 
parcur-

datele 
poate 

afirma că, deși cu oarecare în
târziere și cu destul de multe o- 
pinteli, „Amicii drumeției" s-au 
pus... în mișcare și multe carne
te sînt aproape pline de ștampi
lele ce atestă vizitarea anumitor 
obiective istorice, naturale, cul
turale sau economice. în unele 
județe, forurile răspunzătoare de 
buna organizare a. acțiunii au 
procedat la cîteva inițiative me
nite să impulsioneze activitatea 
turistică desfășurată sub generi
cul „Amicilor drumeției". Astfel, 
C.J.E.F.S. Brașov a tipărit o bro
șură ce cuprinde hărți detaliate 
ale profilului geografic Județean, 
trasee deschise de curînd, par
cursurile cele mai interesante.

. lista obiectivelor turistice fixate 
la indicația forurilor organiza
toare centrale și, pe ultimele pa
gini, citate din mari personalități 
culturale și filozofice ale omeni
rii referitoare la binefacerile 
mersului pe jos. Plăcută și sub 
aspect grafic, broșura turistică 
brașoveană constituie un model 
al genului. Și de pe meleagurile 
sucevene ne vin vești îmbucură
toare. A devenit o regulă ca, 
o,dată ajunși la punctul terminus 
al unei excursii sau drumeții, 
participanții să se organizeze a_d- 
hoc în echipe și să dispute în!îi- 
niri de fotbal și volei, să se .în
treacă la orientare turistică, înot 
(acolo unde este cazul) sau în 
cadrul unor jocuri distractiv?. 
Tot în cadrul aceleiași acțiuni, 
sibienii au marcat zeci de kilo
metri de poteci, în masivii mun- 
toși înconjurători.

iată însă că, uneori, aspectele 
de indiferență manifestată "față 
de această acțiune pot fi întîl- 
nite sub diferite forme. Din 5 000 
de brevete, în județu.1 Timiș, au 
fost difuzate doar 1 500, iar din
tre acestea, achitate numai 610. 
Fără alte comentarii menționăm 
și situația din județul 
din 3 000 de brevete au 
părțite... 150 ! Și în 
țele Tulcea și Galați 
velul unora dintre 
sportive sindicale) se

CUPA MUNȚILOR" 
LA ORIENTARE TURISTICA

M

Cea de a 17-a ediție a tradițio
nalului concurs de orientare tu
ristică „Cupa munților", organi
zată anul acesta în cinstea celor 
două mari evenimente, de către 
asociația sportivă I.T.B. s-a des
fășurat, recent, în zona versantu
lui nordic al Pietrei Craiului, în 
împrejurimile cabanei Plaiul 
Foii. Concomitent s-au desfășu
rat și întrecerile „Cupei C.M.S. 
București". Au participat 200 de 
sportivi reprezentînd 23 cluburi 
și asociații din țară ca și din 
R, D. Germană și Ungaria. De 
menționat preocuparea pentru 
creșterea noilor cadre de orien- 
tariști existentă în Bistrița Nă- 
săud, Miercurea Ciuc, Satu Mare, 
Giurgiu, Brașov etc. Iată echipe
le cîștigătoare în „Cupa munți
lor" — I.T.B. (Aurora Sișu, Gh. 
Albiei, P. Constantin) ; în „Cupa 
C.M.S.B." — București (M. Abru- 
dan, G. Ciocăzan, P. Constantin) ; 
ștafetă — I.T.B. ; individual, se
niori : R. Gutt (Dumbrava Sibiu), 
1. Nyogery (Budapesta), G. Lexen 
(Rulmentul Brașov), E. Iosif (Vo
ința București) ; senioare — Au
rora Sișu (I.T.B.), Renate Schrei 
(Magdeburg) ; juniori — Mombik 
(Budapesta) și Cutezătorii Bis
trița Năsăud ; junioare — Nico
tină Iași și Lombik Budapesta.

Mureș : 
fost îm- 

jude- 
Ila ni- 

asociațiile 
___ _ manifestă 

un interes minor față de „Amicii 
drumeției". De cele mai multe 
ori se aduce drept argument al 
rezultatelor sub posibilități și, 
mai ales, sub cerințe faptul că 
brevetul trebuie achitat (o sumă 
de 5 lei!) înaintea efectuării nu
mărului de excursii și înmînat 
celor ce obțin dreptul de a-1 
purta de-abia după efectuarea 
acțiunilor enumerate în regula
mentul acțiunii. Nu aceasta este 
explicația, iar răspunsul este 
unul singur ; nu toate asociațiile 
sportive și forurile de resort ju
dețene și ale localităților își în
deplinesc așa cum trebuie atri
buțiile de mobilizare, de convin
gere a tinerilor sau cetățenilor 
mai în vîrstă de a participa la 
o activitate plăcută și folositoa
re...

A

VASILE

Caravana „Cupei Voința" la început de drum...

Foto : Șt. CIOTLOȘ

IEȘIRE TURISTICA 
BUCUREȘTEANĂ SPRE

VALEA BUZĂULUI
Duminică 4 august, aso

ciația sportivă a întreprin
derii de transporturi Bucu
rești va organiza o mare 
ieșire în aer liber a sala- 
riaților săi. Vor participa 
4 000 de amatori de dru
meție. Ei vor vizita Valea 
Buzăului, iar în pădurea 
Ciuta se va desfășura un 
atractiv program cultural- 
sportiv.

Rubrică realizată de 
Radu TIMOFTE

CUPA MARII NEGRE"
Tradiționala competiție in

ternațională de baschet feminin 
„Cupa Mării Negre", ajunsă la 
ediția a 13-a, se va disputa du
minică, luni și marți, în Sala 
sporturilor din Constanța. Ca de 
obicei, „Cupa Mării Negre" con
stituie și acum un important test 
înaintea unei mari competiții, de 
data aceasta fiind vorba de cam
pionatul european ce se va dis
puta în Italia, între 23 august 
și 3 septembrie.

Interesant este faptul că la ac
tuala ediție a competiției iau 
parte trei dintre cele patru com
ponente ale grupei B a campio-

TURNEUL INTERNATIONAL
DE BASCHET - JUNIOARE

In condiții organizatorice remar
cabile, asigurate de conducerea 
grupului școlar M.I.U., ieri a în
ceput turneul internațional de bas- 
chet-junioare la care iau parte re
prezentativele Poloniei, Ungariei și 
selecționatele A și B ale României, 
în partida inaugurală, prima echi
pă a tării noastre a dispus de cea 
secundă, după un joc echilibrat, cu 
scorul de 74—64 (43—41). Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 
Colțescu 19. Iatan 16 pentru „A", 
respectiv Ciobotaru 16 și Mo- 
raru 12.

Cealaltă întîlnire a oferit o în
trecere foarte interesantă, la sfir- 
șitul căreia Polonia a dispus de 
Ungaria la limită : 48—46 (21—20).

Turneul continuă astăzi — in 
sala M.I.U. — de la ora 18, cînd vor 
avea loc, în ordine, meciurile Ro
mânia B — Polonia și România A 
— Lngaria. (a. v.)

Debut promițător al „tritolorilor"

4-1 (1-0) ÎN M
AMICAL CU JAP

I
I
I
I

(143 km) :
(Dinamo)

la ordine. în 
față, ritmul 

i cînd

I

Duminică, la Budapesta

Dumitrache marchează al doilea gol al său și al 
ponia, disputat marți seara la Constanța.

CÎTEVA I

IN PRIMA ETAPA A „CUPEI VOINȚA” LA CICLISM
PITEȘTI, 24 (prin telefon). A- 

lergătorî reprezentînd cluburile 
Start (Polonia), Septemvri (Bul
garia), Stuttgardia (R. F. Germa
nia) și' Spartacus (Ungaria) s-au 
alăturat, miercuri, fruntașilor ci
clismului nostru, pentru a-și dis
puta întîietatea în tradiționala 
competiție internațională dotată 
cu „Cupa Voința", care se află 
la a XlX-a ediție. După startul 
festiv, care s-a dat din fața 
sediului UCECOM (Calea Plev- 
nei), caravana a parcurs cîteva 
din principalele artere ale Bucu
reștiului, numeroși cetățeni ai 
Capitalei aplaudînd pe cei care 
porneau să-și măsoare *—1~'~ 
de-a lungul a 7 etape, 
800 km. In sfîrșit, după startul 
tehnic, din apropierea aeroportu
lui Băneasa, cicliștii au intrat 
„în priză" rulînd dezlănțuit pe 
șoseaua Buftea—Tîrgoviște.

După cîteva firave tentative de 
evadare, iată și una care pune 
plutonul în alertă : polonezul
Trams sprinteazâ sec și — cu 
toate eforturile celor din urmă — 
doar Ionescu, Cîrje și Murineanu 
reușesc să-i prindă roata. De aici 
înainte, peste 15 km, cei patru 
aveau să fie ținta unei vînători 
de toată frumusețea, încheiată cu 
prinderea fugarilor, dar și 
fragmentarea ' marelui pluton 
trei.

Iată însă că începe să se 
noreze, să bată vîntul, iar

forțele 
aproape

cu
în

în- 
din 

dreptul comunei Bilciurești, pică
turi repezi de ploaie stîrnesc 
îngrijorare în caravană. Mo
ment prielnic pentru o nouă 
tentativă de evadare a lui Trams. 
De astă dată ek se duce de unul 
singur, dai’ plutonul nu-1 ia în 
serios. îl lasă să se „chlnuie" 
eîțiva kilometri buni, după care 
urmărim un sprint viguros și

LA BASCHET FEMININ, LA A 13-a EDIȚIE
natului european : România, Bul
garia și Polonia (a patra fiind 
Spania), precum și formația R.D. 
Germane. Deci, la Constanța va 
fi o avanpremieră a confruntării 
ce va avea loc la Nuoro, în Sar
dinia, chiar și ca ordine a desfă
șurării meciurilor, deoarece bas
chetbalistele țării noastre vor 
juca pe rînd cu Bulgaria și cu 
Polonia, așa cum sînt programate 
partidele la C.E. Iată, însă, pro
gramul complet al ediției a 13-a

a „Cupei Mării Negre" : dumini
că, de la ora 18,30 : Polonia — 
R. D. Germană, România — Bul
garia ; luni, de la ora 18,30 : Bul
garia — R. D. Germană, ~ 
nia — Polonia ; marți, de 
18 : Polonia — Bulgaria, 
nia — R. D. Germană.

întrecerile vor fi conduse de 
arbitrii W. Bestgen (R. F. Ger
mania), N. Iliescu (România) și 
de arbitrii delegați ai țărilor par
ticipante.

Româ- 
la ora 
Româ-

FINALA A DOUA“ - 0 FORMALITATE PENTRU ATLETI!
o adevărată „corvoadă" și de 
aceea preferă să nu mai concu- 

s-au petrecut faptele 
ale 

doua 
s-au 
din- 

și la

It
In mod obișnuit, în atletism, 

un sportiv care participă la 100 
m, să zicem, și care n-a obținut, 
în preliminarii, un loc corespun
zător pentru a promova în fina
lă, este bun eliminat ! Așa se 
petrec lucrurile la toate marile 
competiții internaționale, la fel în 
numeroase țări ale lumii. Din 
acest punct de vedere atletismul 
nostru face o excepție ! Din do
rința de a oferi atleților posibi
litatea de a avea mai multe 
curse, F.R.A. a instituit, pentru 
principalele competiții, formula 
cu două finale în cursele scurte. 
Adică, în finala pentru locurile 
1—8 participă cei mai merituoși, 
cei care și-au cîștigat acest drept, 
iar în finala pentru locurile 
9—18 iau parte cei clasați pe 
locuri mai modeste în prelimi
narii.

Realitatea ne-a demonstrat însă 
că cei calificați pentru finala „a 
doua", de cele mai multe 
tratează această participare 
pluș ca pe o simplă formalitate,

ori, 
în

reze. Așa 
și la recentele campionate 
seniorilor cînd la finala a 
a cursei feminine de 400 m 
prezentat la start doar două 
tre concurente și tot la fel .... 
alte probe. Considerăm că aceas
tă absență a unor atleți înseam
nă lipsă de respect față de ad
versari, față de arbitri, față de 
spectatori, față 
cursul respectiv, 
dem că a venit 
această lipsă de sportivitate 
să fie sancționată. în cazul ulti
mei competiții, este de datoria 
F.R.A., — organizatoarea întrece
rilor — să cerceteze cauzele care 
au condus Ia absențele in corpo- 
re ale atleților de la aceste fi
nale și .să ia măsurile, corespun
zătoare, inclusiv la adresa 
trenorilor atleților în cauză. Căci, 
trebuie să 
situație se

de însuși 
De aceea 
momentul

con- 
cre- 

ca

an- 
, '» 

se înțeleagă, o atare 
cere odată curmată !

Romeo VILARA

Trams este readus 
ciuda . vîntului din , 
de pedalat crește atunci 
fugarul este prins de un grup 
de 13 rutieri (printre care se află 
I. Cernea, T. Drăgan, J. Pozarlik, 
T. Vasile, St. Ene, M. Ramașcanu 
etc.), în Tîrgoviște aceștia fiind 
cronometrați cu un avans de 
2:40 min. față de grosul pluto
nului. Aici sprintul este cîștigat 
de polonezul Jacek Pozarlik, ur
mat de Teodor Vasile și Ștefan 
Ene. La Găești înregistrăm 5 mi
nute avans față de pluton, pen
tru ca la sosirea în Pitești 
Calea Bucureștiului, înțesată 
lume), arbitrii să consemneze, 
lături de victoria la sprint a 
Teodor Vasile, și o diferență 
peste 8 minute, in dauna celor 
rămași cu mult în urmă. Clasa
mentul primei etape. București — 
Tîrgoviște — Pitești
1. Teodor Vasile
3h 55:13 (medie Orară 36,500 km),
2. N. Gavrilă (Steaua), 
sek (Start), 4. T.
ința I), 5. 
S. Suditu 
(Olimpia), 
I), 9. T. 
peni), 10. 
Imbuzan 
lași timp

Potrivit adversar pentru „trico
lori" această formație a Japoniei, 
prezență inedită în țara noastră și 
care, în compania reprezentativei 
noastre, a oferit spectatorilor cOn- 
stănțeni prima întîlnire internațio- 
nală-interțări în orașul de pe ma
lul mării.

La numai două săptămîrii distan
ță de startul pregătirilor pentru 
noul sezon, elevii antrenorilor Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc 
au avut pe gazonul stadionului „1 
Mai" (puțin cam alunecos, din cau
za ploii) un partener de întrecere 
ambițios și cu meritorii cunoștințe 
fotbalistice care, cel puțin în prima 
repriză, le-a solicitat din plin acel 
minim de potențial, la toți factorii 
(îndeosebi cel fizic), acumulat în 
scurta perioadă, la cluburi.

în afara plusurilor, de fond, la 
capitolele clasă și experiență de 
joc, pentru depășirea adversarilor 
lor „tricolorilor" le-a mai folosit și 
coeziunea — de plano, — formula 
de echipă la care s-a recurs marți 
seara diferind nesubstanțial de a- 
ceea utilizată la precedenta e- 
voluție a naționalei, la 5 iunie, la 
Rotterdam.

Exceptîndu-i pe Dudu Georgescu 
și Troi, înlocuitorii lui Iordănescu 
și Kun, a fost aliniată echipa care 
a reușit acel 0—0 cu Olanda și care, 
beneficiind de prețiosul atu al o- 
mogenității, și-a putut domina mai 
ușor un adversar perseverent în 
practicarea marcajului „om la om" 
(de la circa 30 de metri de poartă), 
un adversar europenizat din punc
tul de vedere al concepției tactice 
în defensivă, poate și prin aceea 
că urmărise la fața locului, recent, 
desfășurarea Weltmeisterschaft-u- 
lui.

Mărturie a spiritului ofensiv cu 
care au abordat acest joc „tricolo
rii" stă și numărul șuturilor la 
poartă (30) repartizat în mod egal 
pe reprize : 15—15.

Mai slab s-au prezentat, însă, lu-

crurile la capito 
tarilor, întrucît, 
a meciului, „trie 
ținta numai de t 
de a doua, de 7 o

O explicație
trem de scăzut, 
trebuie căutată 
finalizare, în lip 
fantezie a acțiu 
preajma careului
la acest meci ina 
în stadiul incipie 
cu pregătirile, ec 
deschiderea scor 
pezindu-se în ca 
pul adevărului", 
xecutarea penalt 
mitrache. Abia. 
cei din față i-a
intențiile lui D 
receptivi la pri 
sincronizîndu-se i 
de „un-doi“-uri, 
defensivei adv 
consecință aproa 
binațiile jucători 
tot mai des pa 
Seta, au început 
iar după rejuar 
mai reținem, în 
practicat de Du 
lui Dumitrache 
rat în duelurile 
fața porții), Gh 
Sătmăreanu II, 
pe Dinu (accide 
debut promițător.

Una peste alt 
sezon plin de pr 
lorilor" noștri, î 
zultat — stimul 
rativele viitoare, 
o prezentare, în 
țelor, la start 
campionatului e 
pentru 13 octom 
ga, ziua meciulu

Gheorg

3. .T. Pra-
4. T. Drăgan (Vo- 

J. Pozarlik (Start), 6. 
(Olimpia), 7. I. Cernea 
8. E. Dulgheru (Voința 
Puterity (Metalul Plo- 
Șt. Ene (Steaua), 11 E. 

(Steaua) — toți în ace- 
cu învingătorul, 12. M. 

Ramașcanu (Dinamo) 3 h-55:23, 13. 
Gh. Tudor (Steaua) 3 h 55:28. Ur
mătorul grup de cicliști a sosit 
la 8,5 min.

Joi, de la ora 9, se va desfă
șura etapa a II-a : Pitești —_Rm; 
Vîlcea — Călimănești — Pitești 
(166 km).

Gheorghe STEFANESCU

MOTOCROSISTII 
ROMÂNI IAU STARTUL 
ÎN „CUPA DUNĂRII

Pregătirile motocrosiștilor ro
mâni în vederea concursurilor do
tate cu trofeele „Cupa Dunării" și 
„Cupa Honved" au luat sfîrșit. 
Antrenorul și conducătorul delega
ției, Gheorghe Didescu ne-a co
municat ieri formațiile care vor 
reprezenta țara noastră la între
cerile programate duminică la Bu
dapesta. Iată cele două echipe na
ționale : Ștefan Chițu, Mihai Ba- 
nu, Aurel Ionescu, Petre Lucacî 
pentru „Cupa Dunării", Traian 
Moașa, Constantin Goran, Paul Fi- 
lipescu și Dumitru Motișan pentru 
„Cupa Honved". Primii alergători 
vor concura la clasa 250 cmc, iar 
ceilalți la 500 cmc.

I
I
I
I
I
I
I

DE AZI,

începînd de astăzi, timp de pa
tru zile, piscina olimpică Spartak- 
Levski (dotată cu cronometraj e- 
lectronic) din capitala Bulgariei 
găzduiește întrecerile celei de a 
IV-a ediții a Balcaniadei juniorilor 
la înot, polo și sărituri.

Anul acesta, 
reprezentată în 
de o puternică 
prinde printre 
deosebit de 
Georgescu (13 ani) în probele de 
delfin și mixt, Valeria Vlăsceanu 
(13 ani) în probele de spate. Ca
melia Hoțescu (14 ani) în probele 
de bras, Ildiko Horvath, Cătălina 
Pănuleseu si Minola Vasiliade.

țara noastră va fi 
întrecerile de înot 
garnitură care cu- 
alții eîțiva tineri 

talentați : Mihaela

RYNZO „IRAKI (antrenorul Japo
niei) : „A lost un meci de luptă după 
părerea mea de un nivel ridicat. 
Noi am privit această întîlnire ca o 
ocazie excelentă de a ne Îmbogăți 
experiența și sint convins că ne-am 
atins scopul. Echipa României este 
puternica, prea puternică pentru ca 
noi să emitem deocamdată, pre
tenții".

LIUBEN RADUNCEV (arbitrul îu- 
tîlnirii) : „Mulțumit de sportivitatea 
ambelor formații. M-a impresionat 
condiția fizică excelentă a japonezi
lor, tehnica lor bună. Formația ro
mână a trădat, pe alocuri, condiția 
componenților ei, de fotbaliști care 
nu au Uitat cu desăvîrșire frumoa
sele lor vacanțe. Experiența lor și 
evoluția peste nivelul general a lui

LA SOFIA

Dintre acestea, Georgescu, Vlăs- 
eeanu și Hoțescu dețin performan
țe superioare adversarelor lor și au 
toate șansele de a deveni multiple 
campioane balcanice.

Din lotul masculin se detașează 
Dragoș Aldea (bras), Doru Grop- 
șan (spate) și Adalbert Birini 
(mixt), care împreună cu ștafetele 
de craul și mixt au posibilități de 
a termina învingători.

Foarte disputat va fi în acest 
an și turneul de polo al echipelor 
de juniori. Principale favorite — 
România și Iugoslavia. în ultima 
lor întîlnire disputată recent, la 
Budapesta, sportivii iugoslavi au 
cîștigat la limită cu 4—3. ___

Dumitru, Dumitri 
donat valorile id

VALENTIN S 
reușit pentru ec 
parteneră ambiți 
gătită fizic. Ritin| 
chip a noastră cj 
proape de valo*| 
pauză. Comport 
reflectat perfect 
pregătire, la ord 
rile mele : Chel 
Sandu, Dumitru 
II-a). Doresc ca

LOTO
AZI ESTE Ui 

LA TRAGE]

Tragerea va fl 
dioul de televizil 
la ora 19.10.

NUMERE EXTR, 
EXCEPTION.

23 II
FOND GENKR. 

1.132.908 lei.
Extragerea
Extragerea 
76 3 54
Extragerea
74 80 23

I : 45 
a n

Extragerea
Extragerea
Extragerea

a
a
a

IV-
V- Î
VI-

Plata cîștigurik 
pîtală de la 6 au 
tembrie ; în tar 
pînă la 23 septt



t F 0 T111 A LI
I

PE TEME DE PREGĂTIRE

ANTRENAMENTUL GLOBAL, PRIN JOC

iu
lie 
'.rit 
'.ea

FILMUL JOCULUi
hx- 
zâ, 
la 
de 
în 
că 
Și 

flă
Și

fi
la-

ine 
nai

Și 
ele 
sta

o

eat 
lui 
ele, 
Să_.
Iun

A început să plouă cu puțin timp 
înaintea meciului și primele replici 
au fost marcate de o anume stîn- 
jeneală, de o incomodare vădită a 
terenului alunecos. Cele două echi
pe se tatonează in cîmp, cînd (min. 
4). Cheran înaintează decis și ex
pediază primul șut pe poartă. După 
zece minute de dominare clară (ja
ponezii expediaseră doar un șut 
formal la poarta lui Răducanu), 
Dumitrache și D. Georgescu ezită 
în careul advers și Hirashawa de
gajează de pe linia porții sale. A- 
tacurile oaspeților devin mai in
sistente, se remarcă tehnicitatea lui 
Kamamoto și travaliul lui Nagai, 
oamenii cei mai dotați din ansam
blul nipon. în min. 17, Joshimura 
încununează cu un șut violent dar 
imprecis, scurtul interval ofensiv 
al echipei sale. Atacurile noastre 
se succed cu o frecvență bună, fi
nalizarea lasă uneori de dorit, dar, 
in min. 23, infiltrat in coasta apă
rării adverse, DUMITRACHE este 

j. faultat de Ogi in careu si tot el 
transformă penaltyul: 1—0. După 
golul primit, aproximativ zece mi
nute, fotbaliștii japonezi mențin jo
cul în echilibru. Finalul reprizei 
întîi este marcat de pistonări con
tinue la poarta lui Seta.

Sătmăreanu II își marchează de
butul în „națională" eu două lo
vituri puternice la poarta oaspeți
lor (min. 47 și 48), echipa noastră 
construiește mai organizat și chiar 
mai lejer ; in min. 53, din centra
rea lui Dumitru, DUMITRACHE 
înscrie cu capul, in stil caracteris
tic : 2—0. Urmează șarje repetate în 
terenul advers, una fiind blocată 
prin fault (min. 71) ; lovitura li
beră, executată de Dumitru de la 
cca 25 m, se transformă in gol: 3—0. 
Peste 7 minute, NAGAI, lansat pe 
contraatac, nu poate fi oprit nici

de Răducanu și va reduce din han
dicap, cu un șut de la 16 m, in 
poarta goală : 3—1. in min. 80, 
HAJNAL pecetluiește scorul, cu un 
șut cu boltă, de la 22 m : 4—1.

Arbitrul bulgar' Liuben Răduncev 
a condus corect formațiile :

ROMÂNIA : Răducanu — Che- 
ran, Antonescu, G. Sandu, Anghe- 
lini — Dumitru, Dinu (min. 46 
Sătmăreanu II), D. Georgescu (min. 
72 Hajnal) — Troi (min. 77 Lu- 
cescu), Dumitrache, Lucescu (min. 
72 Marcu).

JAPONIA : Seta — Yokotani, Ogi, 
Kawakami, Daini — Hirasawa, A- 
rai, Fujishima — Yoshimura (min. 
67 Watanabe). Kamamoto, Nagai.

MECIURI AMICALE
ȘOIMII SIBIU — UNIVERSITA

TEA CRAIOVA 0—3 (0—1). Rezultat 
neconform cu aspectul jocului. In 
prima repriză, localnicii au dominat 
categoric, dar singurul contraatac 
al formației campioane s-a soldat 
cu un gol, înscris de Niță, în min. 
39. Partea a doua a jocului are ace
lași aspect, însă cei care punctează 
sînt tot oaspeții (Niță — min. 74, 
Țarălungă min. 88). (L Ionescu — 
coresp. jud.)

MEIBOM BRAȘOV — S.C. BA- 
CAu 1—2 (1—2). Ieri s-a disputat in 
localitate partida amicală de lotbal 
care a opus echipele Metrom Brașov 
și Sport Club Bacău. La capătul 
unui joc plăcut, în ciuda .terenului 
greu din cauza ploii, victoria a re- 

. venit formației oaspete cu scorul de 
2—1 (2—1). Au marcat: Duțan (min.. 
15), Botez (min. 17), respectiv Bădl- 
țoiu (min. 20 din lovitură de la 11 m). 
(C. Gruia — coresp. jud.)
• Astăzi se dispută la Timișoara 

partida amicală internațională din
tre formațiile U.M.T. și F.C. Osijek 
(Iugoslavia). Intllnirea este progra
mată pe stadionul Progresul pu în
cepere de la ora 18.

• Astăzi, la Galați, meci Interna
țional : F.C. Galați 
Drenova (Bulgaria).
proaspăta divizionară A va 
tot la Galați, pe Sportul 
țese.

• Astăzi după amiază, pe stadio
nul Metalul din Capitală va avea 
loc întîlnirea internațională de fot
bal dintre divizionara B Metalul șl 
formația poloneză Metal Kluczobok.

Lokomotiv
Duminică, 

întîlni, 
studen-

i noastre din meciul Romania — 
FOTO : S. BAKCSY

Ne aflăm, în momentul de față, 
la aproximativ jumătatea perioadei 
de vară. Pretutindeni se lucrează 
cu „motoarele în plin" și, din une
le date parțiale ale colegiului cen
tral de antrenori, se pare că la 
majoritatea formațiilor noastre di
vizionare s-a ajuns — ca stadiu 
al instruirii — la un nivel apro
piat de acela din finalul prece-, 
dentei ediții de campionat. Intr-un 
fel, este și firesc să fie așa. chiar 
dacă timpul care s-a scurs pînă 
acum de la reluarea antrenamen
telor este foarte scurt. Ne gîndim 
la faptul că și vacanța de vară a 
fost, la rîndul ei, tot scurtă și în 
aceste condiții, pierderile în pre
gătire au fO6t mici și — acolo un
de s-a lucrat bine — au fost recu
perate în cea mai mare parte, 
■pînă la această oră.

Practic, de acum înainte încep 
acumulările pentru noul campio
nat, ediția 1974—1975. Pe plan or
ganizatoric. momentul acesta al 
instruirii coincide cu acela al în
cheierii perioadei de transferări 
ceea ce impune și definitivarea lo
turilor de jucători si trecerea la 
etapa partidelor de verificare și 
omogenizare pentru stabilirea for
mulei de bază a echipelor. Calea 
principală de aducere la îndepli
nire a acestui obiectiv este antre
namentul global, prin joc.

Aparent simplă, o asemenea for
mă de realizare a pregătirii — fo
losită de altfel si în etapa anteri-

oară, în care s-a lucrat și analitic 
pe factori — presupune respecta
rea unor indicații tehnioo-metodi- 
ce, cunoscute desigur, dar adeseori 
ignorate cu sau fără intenții. Prin
tre acestea, am vrea să reamintim 
de problema tempo-ului de joc, 
trăsătură caracteristică a fotbalu
lui modern, care trebuie perma
nent inclusă pe agenda sarcinilor 
de instruire ale fiecărui antrena
ment. Obținerea unui tempo ri
dicat nu este 
capacitate de 
re. Aceasta 
rea, chiar și __ .____________ __ __
jocului, la realizarea unui volum 
de efort în regim de alergare 3/4 
și 2/4, în cadrul unor ședințe de 
pregătire sau prin programarea 
unor exerciții cu conținut fizic, în 
lecțiile de antrenament global.

O mare grijă trebuie acordată 
și tehnicii, adaptării acesteia la 
condițiile de solicitări intense și 
mai ales la condițiile de întrece
re, pentru ca acest important fac
tor ai antrenamentului să nu mai 
rămînă, așa cum se întîmplă de 
obicei, o frînă în dinamica jocu
lui. In sfirșit, atenția tehnicieni-

însă posibilă fără o 
efort corespunzătoa- 
înseamnă nerenunța- 
în această etapă a

lor noștri, care activează la nivel 
divizionar, se impune mai mult 
decît oricînd acum, îndreptată în 
direcția închegării ansamblului e- 
chipei, acoperirii posturilor defici
tare și însușirii unei idei de ac
țiune colectivă, proprie particula
rităților jucătorilor, posibilităților 
acestora și obiectivelor de perfor
manță propuse.

Există, în acest sezon de vară, 
condiții dintre cele mai bune de 
pregătire. Ne referim în primul 
rînd la totala accesibilitate a te
renurilor și la climă.

Ceea ce ridică totuși cele mai 
multe dificultăți este timpul scurt 
avut la dispoziție, pînă la startul 
noului an competițional ; de acesta 
ne mai despart. Oficial. numai 
două duminici fără fotbal. O bună 
planificare a activității de instrui
re în această etapă, o densitate 
mare de jocuri și mai ales o doză 
suplimentară de interes în pregă
tire, în raport cu anii precedenti. 
ar putea sîntem siguri — re
zolva și această problemă a insu
ficientei timpului.

Mihai IONESCU

DUPĂ SUCCESUL REPURTAT
DE SELECȚIONATA UNIVERSITARA

TURNEUL (Urmare din pag. I) ce,

AȚII
or-

rest 
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ire-

e- 
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apă 
a 

de 
•că

ci, 
i a 
xie-

cluri, jucătorilor sA li se niveleze 
pregătirea, la cluburile respective-,

MIRCEA LUCESCU : „Stat feriett 
că am egalat Un vechi record, acela 
al lui Bodola eu tș de selecționări 
in reprezentativa. Meciul a (ost mai 
dificil decit am crezut, japonezii a- 
lergind enorm in teren Salut idee a 
de a angaja de data aceasta o par
tidă internațională incâ de la în
ceputul sezonului pentru a evita 
tratare^ eu ușurința a problemelor 
echipei naționale.
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INTRU PROCURAREA BILETELOR 
S MÎINE, VINERI, 26 IULIE, 1974.

t
iu
de

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE concursului din 

ZI IULIE 1974

;ea
4,35

i.1 : 39

(12 rezultate) - 
lei.
(11 rezultate) f 
lei.

.3 5
51

NUMERELE 
TRAGEREA 

DIN 24

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 
IULIE 1974

4

1 90
J 26
3 85

Ca- 
sep- 
Sust 
isiv.

DE LA VARȘOVIA
Marți, s-au disputat ultimele 

două partide din cadrul turneului 
internațional de fotbal, organizat 
la Varșovia cu prilejul celei de a 
XXX-a aniversări a Eliberării Po
loniei. în meciul pentru locurile 
3—4 s-au întîlnit, la Gdansk, se
lecționata orașului București (re
prezentată în acest turneu de for
mația Steaua) și selecționata ora
șului Sofia. La capătul unui joc 
disputat, fotbaliștii noștri au învins 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin punc
tul înscris de Pantea, in min. 15. 
în finala, disputată la Wroclaw, 
selecționata orașului Moscova a în
trecut cu scorul de 3—0 (1—0)
selecționata orașului Varșovia.

mai bine pregătiți fizic, s-au de
tașat, atacînd în permanență și în
scriind patru goluri de toată fru
musețea. Din păcate, văzîndu-sela 
un moment dat conduși cu 3—0, 
adversarii noștri s-au dedat la du
rități, au fragmentat jocul, ceea 
ce a făcut ca 
piardă din frumusețe, 
fost televizat în întregime, 
doua zi ziarele au 
laudă *la adresa 
române.

— Care a fost 
lui ?

— In primul rînd coeziunea su
fletească a colectivului, disciplina 
tactică și nebănuitele resurse fizi-

spectacolul să-și 
Meciul a 

iar a 
avut cuvinte de 

reprezentativei

cheia succesu-

totul la un loc permițind ju
cătorilor să facă risipă de energic, să 
acopere — printr-un mare travaliu 
— întreaga suprafață de joc. Așe
zarea 4—3—3 a dat roadele scon
tate, în toate întîlnirile, noi fiind 
aceia care am controlat mijlocul 
terenului. Aceasta a fost, de alt
fel, cheia succesului. Trebuie să 
remarc că absolut toți jucătorii 
și-au făcut pe deplin datoria. O 
mențiune specială pentru Boloni 
(atît cit a jucat pînă la acciden
tare), Niculescu, Chihaia, Mulțescu 
și Ion Constantin, ea și... pentru 
arbitrul Gh. Limona care a condus 
șase intilniri, printre care și me
ciul pentru locurile 3—4, Franța— 
Luxemburg, fiind considerat in 
unanimitate ca cel mai bun „ca
valer al fluierului" de la acest tur
neu.

PROGRAMUL
DIVIZIEI B,
ETAPA I, 11 AUGUST

Constr. Galați — S.C. Tuleea
Stiinta Bacău — C.S.M. Suceava

■ Relonul Săvinești — Metalul Plopeni
Chimia Brăila — Celuloza Călărași
Foresta Fălticeni — C&V. Galați

| Gloria Buzău ?— Progresul Brăila
Unirea Focșani — Ceahlăul P. Neamț
C.F.R. Pașcani — Sport Club Bacău
Oțetul Galați — Petrolul Ploiești

ETAPA A n-A, 18 AUGUST
Bttzăn
Galați 

Pașcani 
Galati
Focsani 
Bacău

Petrolul Ploiești 
Ceahlăul P. Nes 
S.C. T alee a 
Progresul Brăila 
Metalul Plopeni 
C-S-C Galati 
C-S-M. Suceava 
Celuloza Călărași 
Sport Club Bacău

ETAPA A 111-A,
Sport Club Bacău 
Celuloza Călărași 
Constr. Galati 
Gloria Buzău 
Oțelul Galați 
Unirea Focșani
Relonul Săvinești 
C.F.R. Pașcani 
Chimia Brăila

ETAPA A IV-A, 1 SEPTEMBRIE

Gloria 
Constr. 
C.FJL
Otelul 
Unirea 
Știința
Chimia Brăila 
Foresta Fălticeni 
Relonul Săvinești
23 AUGUST

— Că.C. Galați
— Petrolul Ploiești
— Progresul Brăila
— S.C. Tuleea
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Suceava
— Știința Bacău
— Metalul Plopeni
— Foresta Fălticeni

TURULUI CAMPIONATULUI
EDIȚIA 1974 1975 seria i
Unirea Focșani
C.S.M. Suceava
Gloria Buzău

— Chimia Brăila
— Metalul Plopeni
— C.F.R. Pașcani

ETAPA A VII-A, 29 SEPTEMBRIE 
Ceahlăul P. Neamț 
Foresta Fălticeni 
Oțelul Galați 
Metalul Plopeni 
Petrolul Ploiești 
Sport Club Bacău 
CJ.R. Pașcani 
CS.U. Galați 
Chimia Brăila

— S.C. Tuleea
— Gloria
— C-S.M.
— Știința
— Unirea

Buzău 
Suceava 
Bacău 
Focșani

— Celuloza Călărași
— Progresul Brăila
— Relonul Săvinești
— Constr. Galați

Chimia Brăila 
Știința Bacău
C.F.Ii. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț
Oțelul Galați 
Metalul Plopeni
Unirea Focșani

— Gloria Buzău
— Foresta Fălticeni
— Constr. Galați
— Petrolul Ploiești
— Sport Club Bacău
— Progresul Brăila
— Celuloza Călărași

Fond general de clștiguri : 1.184.156 
lei din care 520.050 lei

Extragerea I : 4 13 3 
Extragerea a Il-a : 35
Plata cîștigurilor se

Capitală începînd din 1 „
la 24 septembrie, în țară aproxima
tiv din 5 august pînă la 24 septem
brie 1974 inclusiv, iar prin mandate 
poștale aproximativ din 7 august 
1974.

report.
7 29 18
42 9 28 22 
va face în 

august pînă

— Unirea Focșani 
— Chimia Brăila 
— S.C. Tuleea
— Constr. Galați 
— Sport Club Bacău 
— Oțelul Galați
— C.F.R. Pașcani 
— Relonul Săvinești 
— Celuloza Călărași

, 8 SEPTEMBRIE
— Ceahlăul P. Neamț 
— Progresul Brăila 
— Foresta Fălticeni 
— Petrolul Ploiești
— C.S.U. Galați 

Suceava 
Buzău
Focșani 
Bacău

ETAPA A VI-A, 22 SEPTEMBRIE

Progresul Brăila 
C.S.U. Galați 
Stiinta Bacău 
C^.M. Suceava 
Foresta Fălticeni 
Gloria Buzău 
Ceahlăul P. Neamț 
Petrolul Ploiești 
Metalul Plopeni

ETAPA A V-A,
Metalul Plopeni 
Celuloza Călărași 
Relonul Săvinești 
C.F.R. Pașcani 
Constr. Galați 
S.C. Tuleea 
Sport Club Bacău 
Oțelul Galați 
Chimia Brăila

Știința Bacău 
Petrolul Ploiești 
S.C. Tuleea 
Relonul Săvinești 
Progresul Brăila 
Constr. Galați

— C.S.M.
— Gloria
— Unirea
— Știința

— Oțelul Galați
— Sport Club Bacău
— C.S.U. Galați
— Celuloza Călărași
— Ceahlăul P. Neamț
— Foresta Fălticeni

ETAPA A VUI A. 6 OCTOMBRIE
— Metalul Plopeni 
— Petrolul Ploiești
— C.F.R. Pașcani 
— Sport Club Bacău 
— Chimia Brăila 
— Relonul Săvinești 
— Oțelul Galați
— Ceahlăul P. Neamț 
— C.S.U. Galați

, 13 OCTOMBRIE
— Foresta Fălticeni 
— Știința Bacău 
— Petrolul Ploiești 
— C.F.R. Pașcani 
— Ceahlăul P. Neamț 
— Celuloza Călărași 
— Constr. Galați 
— Chimia Brăila
— Gloria Buzău

20 OCTOMBRIE
— Relonul Săvinești 
— S.C. Tuleea 
— Unirea Focșani 
— C.S.M. Suceava
— Știința Bacău 
— Metalul Plopeni
— C.S.U. Galați 
— Constr. Galați 
— Progresul Brăila

Constr. Galați 
Progresul Brăila 
Știința Bacău 
C.S.M. Suceava 
S.C. Tuleea 
Gloria Buzău 
Foresta Fălticeni 
Celuloza Călărași 
Unirea Focșani

ETAPA A IX-A,
Unirea Focșani 
Sport Club Bacău 
Metalul Plopeni 
CS.U. Galați 
Relonul Săvinești 
S.C. Tuleea 
Oțelul Galați 
Progresul Brăila 
C.S.M. Suceava

ETAPA A X-A,
C.F.R. Pașcani 
Oțelul Galați 
Sport Club Bacău 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău 
Chimia Brăila 
Petrolul Ploiești 
Celuloza Călărași 
Foresta Fălticeni

ETAPA A XI-A, 27 OCTOMBRIE
— Foresta Fălticeni 
— Unirea Focșani 
— C.F.R. Pașcani 
— Chimia Brăila 
— Sport Club Bacău 
— Gloria Buzău 
— C.S.M. Suceava 
— Ceahlăul P. Neamț 
— Oțelul Galați

Metalul Plopeni 
Constr. Galați 
Celuloza Călărași 
Petrolul Ploiești 
S.C. Tuleea 
C.S.U. Galați 
Progresul Brăila 
Știința Bacău 
Relonul Săvinești

ETAPA A XII-A, 3 NOIEMBRIE
C.S.M. Suceava 
S.C. Tuleea

— C.S.U. Galați
— Relonul Săvineșți

ETAPA A Xin-A, 10 NOIEMBRIE
— Chimia Brăila
— Știința Bacău
— Relonul Săvinești
— Oțelul Galați
— S.C. Tuleea
— Metalul Plopeni 
— Petrolul Ploiești 
— Unirea Focșani
— C.F.R. Pașcani

Ceahlăul P. Neamț 
Celuloza Călărași 
CLSJW. Suceava 
CLS.U. Galați 
Progresul Brăila 
Sport Club Bacău 
Constr. Galați 
Gloria Buzău 
Foresta Fălticeni

ETAPA A XIV-A, 17 NOIEMBRIE
CS.U. Galați 
Gloria Buzău 
Unirea 
Relonul 
Metalul 
Chimia
Foresta
Petrolul Ploiești 
Sport Club Bacău

ETAPA A XV-A,

— Celuloza Călărași 
— Ceahlăul P. Neamț 
— Știința Bacău 
— Progresul Brăila 
— Oțelul Galați
— C.F.R. Pașcani 
— S.C. Tuleea 
— C.S.M. Suceava 
— Constr. Galați

„ 24 NOIEMBRIE
— Petrolul Ploiești 
— Metalul Plopeni 
— C.S.U. Galați 
— Foresta Fălticeni 
— Gloria Buzău
— Relonul Săvinești 
— Sport Club Bacău 
— Chimia Brăila 
— Unirea Focșani

ETAPA A XVI-A, 1 DECEMBRIE
— Otelul Galați
— Sport Club Bacău 
— Foresta Fălticeni 
— Metalul Plopeni 
— Progresul Brăila 
— C.S.M. Suceava 
— Relonul Săvinești 
— S.C. Tuleea 
— Constr. Galați

Focșani 
Săvinești 
Plopeni 
Brăila
Fălticeni

Știința Bacău 
S.C. Tuleea 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M. Suceava 
Celuloza Călărași 
Constr. Galați 
Progresul Brăila 
Oțelul Galați 
C.F.R. Pașcani

Celuloza Călărași 
Ceahlăul P. Neamț 
Petrolul Ploiești
C.S.U. Galați 
Știința Bacău 
C.F.R. Pașcani 
Chimia Brăila 
Unirea Focșani
Gloria Buzău

ETAPA A XVII-A, 8 DECEMBRIE
— Chimia Brăila
— Unirea Focșani
— C.S.U. Galați
— Ceahlăul P. Neamț
— C.F.R. Pașcani
— Gloria Buzău
— Știința Bacău
— Celuloza Călărași
— Petrolul Ploiești

Sport Club Bacău 
Relonul Săvinești 
Progresul Brăila 
Forcsta Fălticeni 
Oțelul Galați 
Metalul Plopeni 
Constr. Galați 
C.S.M. Suceava 
S.C. Tuleea



ROMA, 24 (Agerpres). — După 
cum ss anunță din Roma, s-a sta
bilit definitiv ca finala grupei A 
a zonei europene din cadrul „Cu
pei Davis", între echipele Româ
niei și Italiei, să se dispute în zi-

lele de 2, 3 și 4 august, la Mes
tre (lingă Veneția). Tragerea la 
sorti va avea loc joi. 1 august.

Organizatorii vor instala la noua 
arenă de tenis o tribună supli
mentară de 3 500 locuri.

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI 
VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ

(Urmare din pag. 1)

revich (4—2). După aceea pier
de Nilca și cîștigă Pop (5—3). 
Marot învinge pe Trimiciuc 
(5—4). Pierde și Marin la T. Ko
vacs (5—5). Apoi, sabrerii ma
ghiari iau conducerea prin Ge- 
revich, victorios la Marin (5—6), 
dar Nilca restabilește imediat 
egalitatea trecînd de A. Kovacs 
(6—6).

Din acest moment — momentul 
cheie al meciului, echipa noastră 
se dezlănțuie ca un torent de 
munte, fiecare dintre sabreri ac
ționează în forță de parcă atunci 
intraseră pe planșă. Irimiciuc 
cîștigă cu 5—0 la T. Kovacs, Pop 
cu 5—3 la Marot și este 8—6. 
Ultimul asalt. Vrem să fie ul
timul. Marin dă o tușe lui A. Ko
vacs, acesta din urmă cade, acu- 
zînd dureri la cap și după 10 mi
nute Marin are în față un nou 
adversar, pe Godevary, odihnit. 
Cu toată Oboseala, Marin, cu un 
moral deosebit bate la 3.

Explozie de aplauze în tribu
ne ! îmbrățișări, momente greu 
de descris !

Seara, pe planșa centrală, în 
fața camerelor de luat vederi, 
după numai 3 ore de la semifi
nale, meciul-vedeta pentru titlul 
de campioană a lumii, între echi
pele României și U.R.S.S., de 
mai multe ori campioană mon
dială și olimpică. Eforturile a- 
proape supraomenești depuse în

cam- 
Vice- 

echipa

meciul precedent au lipsit tînăra 
noastră echipă (media de vîrstă 
21 de ani) de principalul ei atu 
— forța de luptă. Scor final 9—3 
pentru formația U.R-S.S., 
pioană mondială pe 1974. 
campioană mondială —
României, o mare promisiune 
pentru J.O. de la Montreal, iar 
pe locul 3, Italia (9—3 cu Un
garia).

Proba individuală de spadă a 
început marți dimineața. Trecuți 
de turul I, în turul secund au 
rămas reprezentanții noștri lor- 
gu, Bărăgan și 1. Popa, ultimul 
accidentat la picior. în turul 3 a 
ieșit și Szabo.

Pongraț a tras din ce în ce 
mai bine și a reușit să intre în 
finala de 6. alături de sovieticii 
Valetov, Ioffe și Lukomski, de 
francezul B rodin și de suedezul 
Edling, campionul mondial al 
probei. La ora transmisiei, tur
neul final încă nu începuse.

Proba individuală de floretă 
femei a revenit — după baraj — 
lui lldiko Bobis (Ungaria) 4 v. 
în baraj : 4—2 cu Schwarzen
berger, compatrioata sa. în con
tinuare s-au clasat : 3. Jilado<m 
(U.R.S.S.) 3v„ 4. Szolnoki (Un
garia), 2 v, 5. Kniazevo (U.R.S.S. 
1 v., 6. Sidorova (U.R.S.S.) 1 v.

Joi începe proba de floretă fe
mei pe echipe. Formația Româ
niei se află în grupă cu echipele 
Japoniei și Iranului. Finala, vi
neri.

TRAGEREA LA SORȚI ÎN CUPELE
EUROPENE LA FOTBAL

Marți la prînz, în sala de festivități a hotelului Atlantis din Zurich, a 
avut loc tragerea la sorți în Cupele europene la fotbal (turul I) — ediția 
1974—75. La solemnitate a fost prezent dr. Artemio Franchi, președintele 
U.E.F.A., care în cuvîntul său a atras atenția, tuturor factorilor însărcinați 
cu organizarea meciurilor, asupra sportivității în care trebuie să se des
fășoare partidele.

Prima manșă este programată la 18 septembrie, iar partidele retur se 
vor disputa la 2 octombrie.

lată o scurtă prezentare a adversarelor echipelor noastre în prima 
manșă.

ÎN C. C. E. : Atvidaberg
Adversara Universității Craiova 

a cîștigat pentru a doua oară con
secutiv campionatul Suediei. înain
tea unor formații excelente ca 
MalmS, A.I.K.. Djurgarden. Anul 
trecut, în C.C.E. a fost eliminată 
chiar în primul tur de Bayern 
Munchen, care a cucerit trofeul. 
Cele două meciuri cu formația vest- 
germanâ au fost dramatice. Suede
zii au pierdut primul meci cu 1—3. 
apoi în retur au cîștigat cu același 
scor, dar la loviturile de la 11 m 
au cedat cu 3—4 !

Din echipa Atvidaberg au fost 
selecționați în lotul Suediei pen
tru recentul C. M. numeroși jucă
tori, în frunte cu portarul Blom
berg, fundașii Joren Augustsson și 
Olsson, mijlocașii Andersson și Bo 
Augustsson.

Recent, în „Cupa de vară" : At
vidaberg — Grasshoppers Zurich 
1—0 (0—0).

ÎN CUPA CUPELOR: Dundee

United
Promovată în prunul campionat 

al Scoției la sfirșitul sezonului 
1959—1960, Dundee United (a nu 
fi confundată cu F. C. Dundee, fos
tă campioană a țârii), adversara 
Jiului, participă pentru a treia oa
ră intr-o competiție europeană in- 
tercluburi (primele două prezențe 
fiind în Cupa orașelor tirguri). In 
finala Cupei Scoției, Dundee Uni
ted (locul 8 în campionat) a pier
dut cu 3—0 în fața lui Celtic Glas
gow care, ciștigînd și titlul națio
nal, va participa în C.C.E. Iată e- 
chipa aliniată în finală de antre
norul Jim McLean : McAlpine — 
J. Cameron, Rolland. Henry. Mark- 
land — D. Smith. W. Smith, Co-

DUPĂ SUCCESUL DE MARE RĂSUNET

EDDY MERCKX IȘI PREGĂTEȘTE RETRAGEREA

pland (a făcut parte din lotul_sco- 
țian pentru C. M.) 
nor. Gray

Gordon, Tray-
(Mitchell).

IN CUPA UEFA : Beșiktas
Istanbul
adversară a SteaguluiViitoarea _

roșu face parte, împreună cu Fener
bahce și Galatasaray, din ..triun
ghiul de aur" al fotbalului din Is
tanbul și, totodată, al celui turc, 
înființată în 1903. Besiktas a cîș- 
tigat de 12 ori titlul de campioană 
a Istanbulului și, din 1959, de trei 
ori titlul de campioană a Turciei.

în campionatul ‘recut a ocupat

PROGRAMUL

Numele sportivului belgian 
Eddy Merckx va intra în isto
ria sportului cu pedale. Rutierul 
de mare clasă domină de aproa
pe un deceniu marile 
internaționale,

întreceri 
dobîndind victorii 

de mare răsunet. Eddy Merckx 
a cîștigat. de 5 ori Turul ciclist 
al Franței, iar anul acesta, în
mai puțin de trei luni el a trium
fat în treî mai tururi : cel al
Italiei, al Elveției și al Franței.

Ziarele belgiene, care au scris 
sute și mii de pagini despre a- 
cest brav sportiv se pare că și-au 
epuizat forțele în a-1 prezenta în 
fel și chip pe campionul țării lor. 
Recent ele au recurs la o pre
zentare ingenioasă: Eddy văzut 
de soția sa. Iată, în rîndurile 
care urmează, cîteva extrase din 
articolul d-nei Claudine Merckx, 
publicat de presa belgiană ;

„Pe Eddy l-am cunoscut in 1962, 
cind aveam doar 17 ani, prin in
termediul tatălui meu care era di
rectorul tehnic al naționalei bel
giene. încă de atunci tatăl meu 
i-a prevăzut o mare carieră spor
tivă. ți iată-l in 1964 în formația 
olimpici a Belgiei, care la Tokio, 
cîștigă medalia de aur in proba de 
100 km pe echipe! După 
satisfăcut stagiul militar, 
a trecut la profesionism ți 
lași an ne-am logodit.

Se vorbește foarte mult 
calitățile pe care le are soțul meu. 
Trebuie să recunosc că ziarele 
sint obiective atunci tind îl nu
mesc „campionul campionilor". 
Dar, să nu uităm ți de părțile sale 
mai slabe. Lui Eddy 
fie încurajat pentru a 
moralul și încrederea 
talentul său. Această 
„psiholog"" îmi revine 
spune, nu fără succes. Activitatea 
unui ciclist de performanță este 
dură, cere un enorm spirit de sa
crificiu ți ca exemplu voi aminti 
antrenamentele pe care le fac ei 
pe zăpadă, 
ploaie. In 
antrenează 
pe an !

Eddy îți 
Se bucură ....___
mijlocul lor. ti place mult felul în

ce și-a 
în 1966 
in ace-

despre

ii place să 
i se ridica 
in forța și 
sarcină de 

mie, ți pot

în frig, pe vint ți pe 
asemenea condiții se 

Eddy, mii de kilometri

iubește familia, copiii, 
enorm tind se află in

locul secund, cu trei puncte în ur
ma cîștigătoarei, Fenerbahce. Iată 
cum arătă 11-le de bază : SABRI— 
Ahmet I, NIKO, LUPȚI), ZEKE- 
RIYA — Ahmet II, VEDAT, Fer- 
ruh — Sânii, Milici (jucător 
slav). Tugrul. Jucătorii scriși 
tere majuscule fac parte din 
national.

Boluspor Bolu

iugo- 
cu li- 
lo tul

înființată în 1965, formația din 
Bolu — care va întîlni pe Dinamo 
— a promovat în prima ligă a cam
pionatului Turciei cu patru ani în 
urmă, iar cea mai bună comporta
re a înregistrat-o în ediția 1973— 
1974, cînd, sub conducerea antre
norului român Valeria Neagu, a 
„venit" pe locul 3. Dintre rezulta
tele sezonului trecut, notăm 2—2 
cu S. C. Bacău (la Bolu) și 1—6 
cu Akademik Sofia, ambele în 
Cupa Balcanică.

Iată formația-tip : Talip — FI
KRET, Nuri, Alaetin, Eyiip — De- 
mir, Ridvan, SUKRU — CETIN, Sl- 
NAN, AYDIN. Jucătorii sublimați 
sînt internațional’.

PRIMEI MANȘE
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Levski Spartak Sofia — Ujpesti Dozsa ; Keflavik (Isl.) — Hajduk 
Split ; Feyenoord Rotterdam — Coleraine (Irlanda de Nord) ; Ararat Ere
van — Viking Stavanger : Hvidovre Copenhaga — Ruch Chorzow ; Cel
tic Glasgow — Olympiakos Pireu : St. Etienne — Sporting Lisabona : 
Leeds United — F. C. Zurich ; Slovan Bratislava — S. C. Anderlecht ; 
F. C. La Valetta (Malta) — H. J. K. Helsinki : Omonla Nicosia — Cork 
Celtic (Irlanda) : Universitatea Craiova — Atvidaberg ; Jeuriesse d? Each 
(Luxemburg) — Fenerbahce Istanbul ; C. F. Barcelona — VdEST Linz.

Bayern Milnchen și F. C. Magdeburg se califică direct în turul II.

„CUPA CUPELOR"

P. S. V. Eindhoven — Ards F. C. (Irlanda de Nord) ; Dinamo Kiev — 
TSKA Sdtia sau Etar Tîrnovo ; Gwardia Varșovia — F. C. Bologna : 
F. C. Liverpool — Stroemsgodset (Norvegia) ; P.A.O.K. Salonic — Steaua 
roșie Belgrad ; Benfica Lisabona — Vanlose (Danemarca) ; Ferencvarcs 
Budapesta — Cardiff City : Real Madrid — Fram Reykjavik ; SV Wa
regem (Belgia) — Austria Viena ; Hamburger S. V. sau Eintracht Frank
furt pe Main — Monaco : Bursapor (Turcia) — Finn Harps (Islanda) ; 
Dundee United — Jiul Petroșani ; Avenir Beggen — Paral'imni (Cipru) : 
Malmo FF—FC Sion ; Sliema Wanderers (Malta) — Lahden Reipas (Fin
landa) : Slavia Praga — F. C. Carl Zeiss Jena.

CUPA U.E.F.A."
F. C. Nantes — Leria Varșovia ; F. C. Koln — Kokkolat (Finlanda) ; 

Oesters Vaexjoe (Suedia) — Dinamo Moscova : Randers Freja (Dane
marca) — Dynamo Dresda ■ Dundee F. C. (Scoția) — R. W. D. Molen
beek : Ipswich Town — Twente Enschede ; Valur Bejkjavik (islanda) — 
Portad-wn (Irlanda de Nord) ; Start Kristiansand (Norvegia) — 
Di-orgai'den Stockholm : Eintracht Franckfurt pe Main sau Hamburger 
SV — Bohemian Dublin (Irlanda) : Derby County — Servette Geneva ; 
B. K. Copenhaga — Atletico Madrid : Rosenborg Trondheim (Nor
vegia) — Hibernians (Scotia) : Stoke City — Ajax Amsterdam ; Sturm 
Graz — F. C. Anvers ; O'.ytnpique Lyon — Red Boys Differdingen 
(Luxemburg) ; Vitoria Setubal — Real Saragossa : F. C. Porto — 
Waiverliarrpton Wanderers : Etar Tîrnovo sau Ț.S.K.A. Sofia — In- 
ternazionale Milano ; F. C. Amsterdam — Hibernians Malta : San 
Sebastian — Banik Ostrava ; Lokomotiv Plovdiv — Vasas Gyrte; 
A. C. Torino — Fortuna Dusseldorf ; Gomik Zabrze — Partizan Bel
grad : Pezoporicos Larnaca (Cipru) — Dukla Praga : Juventus Torino 
— Vorwărts Frankfurt pe Oder ; Steagul roșu Brașov — Besiktas 
Istanbul ; Velez Mcs’ar — Spartak Moscova ; Rapid Viena — A”is 
Sa'.omc : Nape'.-. — Videoton Szăkesfehervăr ; Panathinalkos Atena — 
Grasshoppers Zurich : Boluspor Bolu — Dinamo București ; Wacker 
Innsbruck — Borussia Monchengladbach.

Flori pentru „tăticu" oferite de mama și fetiță, după cîștigarea 
Turului Franței

care îi prepar mesele, ți îndeosebi 
cele de la micul dejun tind con
sumă două porții masive !

Calendarul concursurilor il alcă
tuim impreună și vă spun sincer, 
aceasta nu e o treabă ușoară, pen
tru că este foarte greu să selecțio
nezi din cele peste 100 de solici
tări la concursuri, doar pe cele 
mai importante in decursul unui 
an. în mare, noi împărțim calen
darul in două categorii : concursuri 
mari ți altele mai puțin importan
te. Ultimele constituie ți un an
trenament util în vederea partici
părilor la concursurile ' 
anvergură.

Dar să nu credeți că 
cufiile se rezumă doar 
Soțul meu este un om ________
pari multilaterale, un pasionat al 
spectacolelor. Firește, vorbim ți 
despre planurile de viitor, pentru 
că ziua retragerii sale din activi
tatea competițională se apropie. 
Cind va avea 30 de ani. adică in 
1975, Eddy va spune rămas bun 
sportului care i-a adus atitea sa
tisfacții. E mai bine să te retragi

Ia timp, în plini glorie, decit să 
privești cicliștii care trec pe lingi 
tine, venind din spatele plutonu
lui..."’

de mare

acasă, dis- 
la ciclism, 
eu preocu-

ȘAHIȘTII ROMANI PRINTRE FRUNTAȘI
IN TURNEUL DE LA LUBLIN

VARȘOVIA, ZI
După consumarea 
turneul international feminin de 
sah de la Lublir. oonduce Gertru
de Baumstark (România), cu 4V» 
p. urmată de Szi.nka (Ungaria) și 
Feistel (R. D. Germană) cu p 
fiecare. în runda a șasea. Baum- 
stark a remizat cu poloneza Jurc- 
zinska.

In turneul masculin, după șapte 
runde, conduce fostul campion 
mobdial Mihail Tal (U.R.S.S.), cu

(Agerpres). — 
a Sase runde. In

6 p, urmat de Șubă (România). 
Estrin (U.R.S.S.), Pribyl (Cehtw,-^ 
slovacia) — cite 4'/2 p.

In runda a treia a turneului fe
minin de la Szentes • (Ungaria), 
maestra româncă Elisabeta Poli- 
hroniade a remizat cu 
(R. D. Germană).

în clasament conduc 
(Ungaria) și Lemaciko 
cu cite 3 p, urmate i 
(R. D. Germană) — 2Vs p.

Michel

Karakas 
(Bulgaria) 

de Michel

CONSTRUCȚII LA MONTREAL PENTRU J. O
MONTREAL (Agerpres). — .^la

tul olimpic”, unde vor fi găzduiti 
cei 9 000 de participant! la Jocurile 
Olimpice de vară de la Montreal, va 
C un sat de factură foarte moder
nă, alcătuit din mai multe clădiri 
de formă piramidală, cu 19 etaje

fiecare. Spre deosebire de olim
piadele precedente, în 1978 locuin
țele sportivilor nu vor fi separate 
prin nici o barieră de cele ale fe
meilor. Construcția satului olimpic 
de la Montreal costă 30 milioane 
de dolari.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Președintele Comitetului de organi
zare * Jocurilor Olimpice de ia 
Montreal. Roger Rousseau, împreună 
cu Ernest Zimmerman, secretarul 
general al Uniunii internaționale de 
tir. au inspectat bazele sportive unde 
urmează să aibă loc întrecerile de 
tir în anul 1976.

Comisia specială a federației engleze 
de fotbal a publicat un raport cu 
privire la principalele cauze ale de
clinului fotbalului britanic. între 
aceste cauze sînt citate : sistemele 
de joc învechite perpetuate de ma
rile cluburi, slaba disciplină impri
mată de antrenori, politica defec
tuoasă a transferurilor șl condițiilor 
de salarizare ale jucătorilor din li
gile superioare ale campionatului.

în turneul final al campionatului

mondial studențesc de șah de la 
Thornaby (Anglia), după 3 runde 
conduce Danemarca — 4‘/a p (2), ur
mată de Ungaria — 4 p (3), R. F. 
Germania — 4 p (1).

Turneul de rugby de la Poznan a 
fost câștigat de echipa ..Polonia", ur
mată de Rapid București șl formația 
varșoviană ..S.K.R.A.". Rapid Bucu
rești ’a învins cu 28—3 echipa 
„S.K.R.A." șl a pierdut cu 3—a me
ciul cu „Polonia”.

Turneul feminin de baschet de Ia 
Loano (Italia). _a_ fost cîștigat de 
selecționata 
cu scorul de 
susținută cu

U.R.S.S.. învingătoare 
75—43 (31—20) în finala 
formația Canadei.

în campionatele urrio-ta Moscova ... ___ _________
nale de atletism : 3 ooo m plat femei:

Ludmila BraglUna 9:0S,0 ; greutate 
femei : Nadejda Cijova — 21,14 m ; 
MOOO m ; Valentin Zotov — 28:33,9.

Federația argentinian^ de fotbal a 
propus Federației internaționale ca 
turneul final al celui de-al 11-lea 
campionat mondial să se desfășoare 
în perioada august-septembrio a 
anului 1978.

Secretarul general al Asociației a- 
fricane de box profesionist, Hassin 
Hamouda, aflat în vizită la Paris, a 
declarat că pregătirile In vederea 
meciului pentru titlul mondial la 
categoria grea între George Foreman 
și Cassius Clay decurg conform pla
nului stabilit. Meciul va avea loc în 
luna septembrie pe un mare sta
dion din Kinshasa (Zair) cu o capa
citate de peste 50 000 de locuri.
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