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IN PRIMA ZI, PATRU TITLURI
PENTRU ÎNOTĂTORII ROMÂNI

SOFIA 25 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Tinerii 
înotători români au avut o fru
moasă comportare în prima reu
niune a celei de a IV-a Balca
niade de natație a juniorilor. 
Ei au cîștigat patru din cele 
opt finale programate, luînd con
ducerea în clasamentul pe 
echipe.

Camelia Hoțescu și-a întrecut 
de o manieră categorică adver
sarele din cursa de 200 m bras, 
terminînd după' 2:53,58. Minola 
Vasiliade (100 m delfin), Dragoș 
Aldea (200 m bras) și ștafeta 
craulistelor au cîștigat la mare 
luptă probele respective. Rezul
tate tehnice :

JUNIOARE — 100 m liber: 
Ncli Sankeva (Bulgaria) 65.07, 
Angela Vamoși (România) 65,98, 
Barbara Oman (Iugoslavia) 
66,07 ; 200 m bras : Camelia Ho
țescu (R) 2:53,58, S. Bogdanovici 
(I) 2:59,58, Z. Vakareeva (B) 
3:00.88 ; 100 m delfin : Minola 
Vasiliade (R) 71,12, Dubravka 
Bjelici (I) 71,69, S. Sankeva (B) 
73,43 ; 4x100 m liber : România 
4:30,16, Iugoslavia 4:31,49, Bul 
garia 4:37,25 ;

CAMELIA DRAGOȘ MINOLA
HOȚESCU ALDEA VASILIADE

JUNIORI — 100 m liber: 
Z. Pavici (I) 58.07, P. Gheor- 
ghiev (B) 58,41, A. Popovici (R) 
58,52 ; 200 m bras : D. Aldea (R) 
2:40,39, S. Radovanovici (I) 
2:41,24, D. Kotomanov (B) 
2:41,85 ; 100 m delfin : D. Grgu- 
rici (I) 64,06, G. Avramcev (B) 
65,03, H. Lucaciu (R) 65,37 î 
4x 200 m liber: Bulgaria :

8:39,98, Iugoslavia 8:57,05, Ro-

Marginalii la meciul de fotbal România — Japonia

0 REPREZENTATIVĂ OMOGENĂ;

mânia 9:01,74.
In clasamentul pe echipe, 

după prima zi conduce Româ
nia cu 36 p urmată de: 2. Iugo
slavia -33 p, 3. Bulgaria 31 p, 
4. Turcia 10 p.

Turneul- de polo cu 4 echipe 
(Bulgaria, România, Iugoslavia, 
Turcia) începe vineri la bazinul 
Diana. In primul meci România 
va întîlni echipa Turciei.

Intrucît în concursul de sări
turi nu s-au înscris decît spor
tivi din două țări (o dispută 
între sportivii români și bulgari) 
acesta nu va mai conta în cla
samentul general al Balcania
dei.

DAR EXISTĂ ÎNCĂ DEFICIENTE 
TEHNICO-TACTICE

Ce-ar mai trebui adăugat la 
cronica primului meci internațio
nal al sezonului. România—Japo
nia. apărută ieri ? Mai întii ideea 
sugerată și in primele comentarii, 
privind grija conducerii tehnice 
față de coeziunea echipei (sosise 
și iimpul !), asigurată prin păstra
rea aproape intactă a formulei uti
lizate cu succes in partida cu O- 
landa, disputată la 5 iunie, la 
Rotterdam. O formulă alcătuită pe 
„osatura Dinamo“, formație care, 
marți, la Constanta, a furnizat na
ționalei nu mai puțin de șapte ju
cători, induzîndu-1 și pe Sătmă- 
reanu II, înlocuitorul, în repriza 
secundă, al colegului său de club. 
Dinu (care, a acuzat o talpă se
veră la gleznă). Deși au pierdut, 
recent, tricourile de campioni, ju
cătorii dinamoviști, mulți dintre 
ei, reprezintă individualități de 
marcă in fotbalul noștru, niște 
„bunuri" pentru echipa națională. 
Cazul, mai ales, al lui Lueescu, 
Dinu și Dumitracbe. cei din ve
chea gardă, al lui Dudu Georges
cu, Gabriel Sandu, Cheran și Săt- 
măreanu II, noii veniti cu talent 
și ambiție.

Dar, revenind la partida Româ
nia—Japonia, să nu facem o apre
ciere „in bloc", ci să spunem că 
dintre dinamoviști s-au desprins, 
îndeosebi. Dumițrache, G. Sandu, 
Cheran, Sătmăreanu II și Lueescu. 
Dinu, lovit destul de devreme, n-a 
putut evolua cu randamentul obiș
nuit (deși „spartan", cum îl știm, 
a strins din dinți pentru a» rămine 
în teren pină la pauză), iar Dudu 
Georgescu a avut o comportare 
mediocră, plătind tribut greu lipsei 
de pregătire. Prezent la Constanța, 
antrenorul dinamoviștilor. D. Ni- 
eolae-Nicușor, ne spunea că Dudu 
Georgescu s-a prezentat cu întîr- 
ziere la Geoagiu, unde, înainte de 
plecarea la lot. n-a mai putut să 
beneficieze decît de 150 de minute 
de pregătiri. Ceea ce, desigur, es

te foarte puțin in condițiile in ca
re un minimum de conștiință de 
jucător de lot nu te determină să 
te pregătești chiar și singur, așa 
cum a procedat .Mircea Lueescu. 
Dudu Georgescu este capabil să re
cupereze din timpul pierdut in 
scopul obținerii unei bune forme 
sportive ca. de altfel și Angbelini, 
sosit din motive obiective. Ia 
Constanța, cu o pregătire sumară. 
Acest bloc de echipă dinamovist a 
fost bine armat la Constanța (ca 
și la Rotterdam) de prezența si 
randamentul lui Dumitru. Anto
nescu și Răducanu. Pentru urmă
torul obiectiv al naționalei, lor li 
se va adăuga și Iordănescu. aflat, 
la ora meciului cu Japonia, in Po
lonia, împreună cu echipa sa de 
club. Este un ciștig. de dată mai 
veche, pentru „ll“-le reprezenta
tiv jucătorul Stelei, cum a fost, de 
altfel, și Kun, dar care, fiind sus
pendat, n-a mai putut fi convocat 
la Constanța.

Este foarte importantă problema 
omogenității la o echipă de fotbal,

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. 2—3)
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In semifinalele 
CM. DE SCRIMĂ

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceauș eseu, președintele 
Frontului Lui tații Socialiste, a 
avut loc, in ziua de 25 iulie »-<■., 
ședința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Biroul Executiv a examinat 
modul in care se aplică botărirea 
Congresului F.U.S. privind parti
ciparea Frontului Unității Socia
liste la organizarea și desfășura
rea acțiunilor in cinstea celei 
de-a XXX-» aniversări a Elibe
rării patriei de sub dominația 
fascistă.

Fxprimîndu-si satisfacția pentru 
actÎMtatea desfășurată pină in 
prezent de organizațiile compo
nente afe Frontului Unității So
cialiste, Biroul Executiv a stabi
lit să se ia ia continuare măsuri 
politice și organizatorice pentru 
realizarea in cele mai bune con- 
dițiuni a angajamentelor asumate 
de oamenii muncii in întrecerea 
socialistă pentru a se foiosi toate 
posibilitățile in vederea indepli- 
nirii cincinalului înainte de ter
men. S-a indicat ca organizațiile 
componente să acționeze pentru 
promovarea largă a inițiativelor 
înaintate care să conducă la u- 
tilizarea deplină a capacităților 
de producție, economisirea ma
teriilor prime și combustibililor, 
la sporirea productivității muncii, 
pentru întărirea ordinii și disci
plinei in muncă, creșterea spiri
tului de răspundere profesională 
a muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor, a tuturor oamenilor mun
cii, in vederea ridicării la un ni
vel calitativ superior a întregii 
activități productive.

Biroul Executiv a stabilit să se 
intensifice eforturile organizațiilor 
sătești în scopul strîngerii la timp 
a recoltei, a efectuării tuturor 
muncilor în campania de vară, al 
folosirii Judicioase a întregului 
fond funciar, în vederea creșterii 
producției vegetale și animale, a 
îndeplinirii în bune condiținni a 
tuturor sarcinilor care se pun în 
fața agriculturii noastre.

In numele organizațiilor compo
nente, Biroul Executiv a exprimat 
via sa satisfacție în. legătură cu 
recentele măsuri stabilite de Comi
tetul Executiv al C.C. al _ P.C.B. 
privind majorarea eșalonată pe ra
muri si activități a retribuției oa
menilor muncii. Biroul Executiv a 
apreciat că este de datoria tuturor 
organizațiilor componente ale 
Frontului Unității Socialiste de a 
acționa. în fiecare unitate, pe 
toate căile, pentru creșterea efi
cienței activității economice și 
realizarea tuturor sarcinilor care 
decurg din planul de dezvoltare 
economico-socială a țării, pentru 
sporirea venitului național — 
baza trainică a îmbunătățirii .con
tinue a nivelului de trai al 
poporului.

Biroul ' Executiv îșî exprimă 
convingerea că oamenii muncii 
din industrie și agricultură, trans
porturi și construcții, din toate 
domeniile de activitate își vor in-, 
tensifica eforturile pentru a ob
ține noi și importante realizări în 
dezvoltarea economică și culturală 
a țării, întimpinînd cu rezultate 
tot mai însemnate cea de a XXX-a 
aniversare a Eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al partidului.

Biroul Executiv a ascultat o 
informare in legătură cu activita
tea internațională desfășurată pe 
semestrul I de Frontul Unității 
Socialiste și a aprobat programul 
activității internaționale a Fron
tului pe semestrul II a acestui an.

Biroul Executiv și-a însușit 
intrutotul aprecierile date în ul
tima ședință a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.B. cu privire 
la vizitele de prietenie făcute în 
Bepublica Socialistă România de 
președintele ales al Republicii 
Columbia, Alfonso Lopez Mivhel- 
sen, de secretarul general al Par
tidului Poporului, președintele
Republicii Islamice Mauritania,
Moktar Ould Daddah ; de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt,
președintele Uniunii Socialiste 
Arabe, Mohammed Anwar El
Sadat ; de președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

Biroul Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
secvenței cu care secretarul ge
neral al partidului acționează 
pențru aplicarea orientărilor fun
damentale stabilite de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român, 
de întărire a relațiilor dc prie
tenie frățească cu toate țările so
cialiste, de adîncire continuă _a 
solidarității și colaborării cu ță
rile care au pășit pe calea dez* 
voltării independente, de conlu
crare cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea lor socială.

Biroul Executiv a indicat ca 
organele componente ale I r on" 
tului Unității Socialiste să acțio
neze cu consecvență și fermitate 
pentru aplicarea în viață a poli
ticii externe a Partidului Comunist 
Român, să întărească legăturile 
de prietenie cu organizațiile si
milare din țările socialiste și din 
alte țări, cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele demo
cratice, cu toate forțele care se 
pronunță pentru relații noi între 
state, bazate pe egalitate ș.i res
pect al independenței naționale, 
pentru pace, destindere și coope
rare internațională.

Biroul Executiv a. procedat, . de 
asemenea, 'la organizarea comisi
ilor pe domenii ale Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste și a rezolvat unele pro
bleme ale activității curente.

„Concursul Fnetema" U pentatlon modem

VAS1LE NEMEȚEANU 
printre fruntași

nind condițiile 
pentru obținerea 
punctajului ma
xim : 1100. Este 
vorba de bulgarul 
Boiku Svetanov 
cu calul Cabotin, 
maghiarul Istvan 
Oze cu Șaghia (se
ria I) și Vosile 
Nemețeanu (Ro
mânia II) cu Șa
ghia (seria a n-a). 
Ceilalți concu-

„Concursul internațional Prie
tenia" Ia pentatlon modem a în
ceput ieri pe baza hipică din ca
lea Plevnei, unde s-a desfășurat 
prima parte a probei de călărie 
(această probă continuă astăzi, de 
la ora 9 pe aceeași bază). Au in
trat în concurs 14 sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România. 
Dintre aceștia, trei au terminat 
parcursul fără penalizări intru- Vasile Nemețeanu (România II) cu calul Șaphia, 

in momentul depășirii unuia din obstacole

„CUPA ELIBERĂRII"
în cinstea marii sărbători a Eli

berării, Comitetul municipal U.T.C. 
Timișoara, in colaborare cu 
C.J.E.F.S. Timiș și Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, organizează 
cea de a IV-a ediție a „Cupei Eli
berării" la fotbal.

La startul competiției ce se va 
desfășura pe două categorii (cla
sificați și neclasificati). sînt pre
zente 60 de echipe din întreprin
derile, instituțiile, unitățile coope-

ratiste și comerciale timișorene. 
Ele sînt grupate în serii de cite 8, 
jucindu-se sistem-tumeu.

Meciurile au loc pe stadioanele 
Progresul, U.M.T., C.F.R. și „1 
Mai".

în cursul acestei săptămini seva 
da startul și la întrecerile de vo
lei, handbal și atletism, dotate cu 
același trofeu.

Petre ARCAN—coresp județean

renți au înregistrat fie doborîri 
de obstacole, fie derobări ale cai
lor, obținind punctaje diminuate. 
„Ghinioniștii" întrecerilor de ieri 
au fost sportivii noștri Vasile Urs 
și Iuliu Galovici, care, concurînd 
amîndoi (în serii diferite) ‘cu a- 
celași cal — Petrișor — nu au 
obținut nici un punct, din cau
za refuzului repetat al calului de 
a sări obstacolul nr. 9. Este drept 
că Vasile Urs, care a intrat în 
concurs în seria I, a condus de
zordonat și a determinat totala 
nesupunere a calului, iar conse

cințele le-a tras cu o oră mai 
tîrziu și Galovici. Iată punctajele 
înregistrate de ceilalți sportivi 
care au evoluat în proba de că
lărie : Z. Janikowski (Polonia), 
și Peter Kovacik (Cehoslovacia) 
— cîte 1076 p., Andrzej Ferens 
(Polonia), Dimitar Nikolov (Bul
garia) și Jan Bariu (Cehoslova
cia) _ cîte 1 068 p, Sorin Cra- 
ciuneanu (România I) 1 044 p, Va- 
leri Gomilko (U.R.S.S.) 1004 p.,1 
Valeri Neciușkin (U.R.S.S.) 994 p, 
Gabor Pajor (Ungaria) 972 p.

Aurelian BREBEANU



LA JUMĂTATEA SEZONULUI DE CAIAC CANOE

„LA XOCHIMILCO VOM VEDEA DACĂ AM LUCRAT BINE“...
Dialog cu prof. C. BÎRSÂNESCU, antrenor coordonator al lotului de caiac-canoe

Pentru eaiaciști și can-oiști. se
zonul 1974 are caracteristici deose
bite Intr-un sport care, de obi
cei, își termină concursurile inter
ne sau internaționale spre jumă
tatea lui septembrie. în acest an 
competiția supremă (campionatele 
mondiale), este programată în a 
doua jumătate a lunii octombrie 
(mai tîrziu. deci, chiar decît între
cerile din cadrul J. O. din 1968, 
desfășurate tot în Mexic). Un se
zon neobișnuit, prin urinare, care 
a impus, fără' îndoială, modificări 
în structura planurilor de pregăti
re. Un sezon care se află acum 
abia la jumătate, un sezon care 
și-a consumat majoritatea regate
lor. dar al cărui obiectiv central 
fie află încă departe. Am conside
rat că acesta este momentul opor
tun pentru un dialog cu prof. 
Cornel Bîrsănescu, antrenor coor
donator al lotului de caiac-canoe.

— Așadar, ce concluzii se pot 
trage la încheierea primului ciclu 
din acest an ?

— Aș vrea să spun, mai întîi 
că obiectivul nostru principal l-au 
constituit campionatele mondiale, 
în acest scop am alcătuit si planul 
de pregătire în așa fel ca forma 
maximă a componentilor lotului să 
fie atinsă în luna octombrie. Iată 
de ce am ..sacrificat". dacă vreți, 
restul sezonului.

— Un sezon în care majoritatea 
Tcgatelor internaționale au fost 
programate în iunie și iulie.

— Adevărat, dar am ales o so
luție pe care o considerăm — ră- 
mine ca ea să fie confirmată la 
campionatele lumii — cea mai bu
nă. Avem o metodică de pregă
tire — verificată în numeroase o- 
cazik — cu care știm să aducem 
sportivii în formă pentru un anu
mit concurs. Am fi riscat alegînd 
varianta cu două vîrfuri de formă 
în iulie și in octombrie.
. — Ea a fost, totuși. îmbrățișa
tă de alții...

— Da. Referindu-ne la forțele 
acestui sport, recenta regată in
ternațională de la Duisburg, cea 
mai importantă competiție de oi
nă acum, a arătat că R.D. Germa
nă si Polonia au ales această al
ternativă. partial și U.R.S.S. Noi 
și Ungaria, nu. Repet, ea ar fi re
prezentat o necunoscută si pen
tru tehnicieni, dar mai ales pen
tru sportivii noștri.

— Așa se explică rezultatele de 
la Duisburg ?

— Așa. dar nu numai așa. Să nu 
uităm, totuși, că la regata jubilia
ră' F.I.C. caiaciștii și canoiștii ro
mâni s-au clasat in 9 probe pe 
podium — de patru ori pe locul 
II. —, in condițiile in care nu am 
aliniat concurenți la toate probele, 
in condițiile în care Ivan Pat- 
zaichin s-a îmbolnăvit Înaintea 
regatei (n.n. La Duisburg, canoea 
de simplu- 1 000 și 500 m a fost 
ciștigată de Zeissler din R.D.G.. pe 
care Ivan îl întrecuse cu o săotă- 
mină înainte, la regata Saagov. 
cu 20 de metri). Regata Duisburg.

ca și celelalte din acest sezon, — 
unde am realizat numeroase vic
torii — e drept în fata unei con
curente mai puțin puternice — a 
reprezentat pentru tehnicienii lo
tului si pentru sportivi un util 
test de verificare a modului cum 
am lucrat pînă acum, iar rapor
tarea comportării reprezentanților 
noștri trebuie făcută nu atit In 
comparație cu ceilalți ci cu ceea 
ce au făcut ei pînă acum la an
trenamente. Din acest punct de 
vedere avem acum unele certitu
dini. dar ne gindim și la modifi 
ca rea componentelor unor echi
paje.

— Cum va continua pregătirea 
pentru ..mondiale- ?

— După o scurtă pauză vom re
lua antrenamentele, la inceput cu 
un volum ridicat, pentru ca odată 
cu apropierea campionatelor mon
diale pe primul plan să treacă in
tensitatea efortului. La Xochimilco 
vom vedea dacă am lucrat bine—

VI. MORARU

TEODOR VASILE CONTINUĂ SĂ POARTE 
TRICOUL GALBEN ÎN „CUPA VOINȚA“

PITEȘTI, 25 (prin telefon». Djpăi 
o noapte de odihna, dlmir.eața ’.a 
ora 9, caravana ciclistă s-a pus d:~ 
nou în np.ișcare. De astâ data pen
tru a acoperi ruta Pitești — Rm. 
Vîlcea — Călimânești — Pitești 
km). Pe parcursul traseului nu am 
înregistrat decit o singură evadare 
și aceea spre sfirșitui etapei, dar 
spre neșansa celor care au inițiat-o. 
și în special a lui C. Cirstea (care, 
neatent, a încurcat traseul și a 
ajuns la linia de start pe o altă 
rută), arbitrii s-au văzut nevoiți să 
nu țină seama de această temerară 
acțiune. Astfel, cursa n-a avut is
toric, Teodor Vasile și a Iți 12 aler
gători. care în etapa din ajun au 
avut un avans de opt minute, re- 
zumîndu-se să se mențină in frun
tea plutonului fără a Inîrepr.r.de 
vreo acțiune spectaculoasă.

Șprițurile de cățărare de laZam- 
fireșu. M.Jco’.u și din nou Milcoiu 
ila întoarcere) au fost ciștigate de 
V. Selejan. în timp ce sprinturile, 
de ia Rrr. Vîlcea si Călimănești au 
revenit lui C. Clrje.

Rezultatele etapei : 1. I. Constan- 
un (Metalul Piopeoi) 4 : 34.43. 2.
P. Hoffman (Stuttgardia — R.F.G.) 
4:37.19. 3. A. Sofronie (Dinamo)
4:37,33. 4. C. Popescu (Voința I)
4.37,37. 5. Cz. Klunejko (Start — 
Polonia), C. M. Manolov (Septem- 
vrî — Bulgaria) — același timp cu 
locul 4. Dupâ două etape conduce 
Teodor Vasile (Dinamo) cu 8:32.24 
urmat de N. Gavrilă (Steaua) 
3:33-34 și T. Prașek (Start) 8:32.44. 
Vineri se dispută o etapă de con
tratimp ia Pitești (16 km) și etapa 
Pitești — Slatina — Pitești (134 km).

Gheorghe ȘTEFANESCU

GLORIA SI TIMPUL
5

N-am mai văzut de mult te
nis. Mihai Panait, Brebu, Ghi- 
țulescu și toată echipa speciali
zată ni l-au adus aproape si 
bine. Ne-am putut uita atent, 
fără exaltare, fără patimă ne
ghioabă. fără acreală — n-avem 
de ce fi nici acri, nici răi. nici 
..apucați".

Am ajuns cu toții aici, după 
trei finale, glorioase de Cupa 
Davis, a fost 
foarte frumos, 
xaltant, acum 
foarte frumos, 
cind frumos, 
te c-o să mai fie 
frumos, n-avem de 
ce dispera, dar nici 
nu putem privi lu
crurile altfel decit 
le vedem. O evo
luție e o evoluție. 
O minune se nas- 
teA se dezvoltă și 
apoi descrește. Noi 
minuni in tenisul 
nostru de ia Tiriac 
și Năstase nu au 
mai apărut. .Am crescut cu ei. 
Am învățat tenis cu ei. Am 
strigat cu ei. Am urlat cu ei. 
de bucurie și de grozăvie. 
Ne-am maturizat cu ei. o să 
imbătrinim cu ei. nimic nu e 
veșnic, desigur, nu ne putem 
opune acestor ginduri de filo
zofie simplă, ce putem face da
că aceasta e acum situația în 
tenisul nostru ? Fără 
nu e deloc mai bună 
din urmă cu trei ani, 
cind tot așa scriam : 
după ei doi ? Avem 
rachete, același dublu 
țin. Sper să trecem de Italia, 
să mergem mai 
mai departe — . 
tuație. nu’ va fi 
nu minte : anii 
peste tenismanii 
•ele — nu !

M-am uitat la ______
niul său nu se discută, partea 
omenească e însă tot mai vul
nerabilă. ceea ce — cel puțin 
in ochii mei — nu-I coboară 
deloc, omenește vorbind. Fireș-

frumos, 
a fost 
nu mai 
e din 

poa-

a fost 
chiar e- 
e chiar 
cind in

te că nu-i fac bine jocului său. 
nervozitatea. susceptibilitatea, 
labilitatea nervoasă oină La ca
priciu vinovat — dar toate a- 
ceste „defecte" nu sînt si ele 
rodul a zeci și zeci de turnee 
ciștigate ? Gloria, ca și timpul, 
nu repară sportivul. Uie e și 
într-un an mai slab, îmi spune 
ochiul meu, și nu există jucă
tor oridt de mare să nu fi tre
cut printr-un asemenea 
de umbră. Victorie

I
I
I
I

CONSTITI

• „CUPA VACANTEI-, s-a in 
titulat întrecerea micilor fotba
liști din Focșani, la care au par
ticipat peste 200 de elevi repre- 
zentînd toate cartierele orașului. 
La grupa celor mai mici (13—14 
ani) ceq moi bună formație s-a 
dovedit a fi cea a cartierului 
Blocuri Sud. 9 LA TULCEA, IN 
CINSTEA CELEI DE A 30-A ANI 
VERSARI A ELIBERĂRII, s-a or 
ganizat un raliu al motoretelor 
Mobra. La start s-au aliniat 24 
de concurenți, care au parcurs 
distanța de 2100 km, Tulcea .— 
Tolbuhin (Bulgaria) și retur. 
Comportarea cea mai bună au 
avut-o în acest raliu motocicliș- 
tii de la I.C.R.N.U. Tulcea și 
Granitul Bdbadag. €» CONS
TRUCTORII DE AEROMODELE 
DIN SALONTA (jud. Bihor) au 
susținut prima lor manifestare in
ternațională, întîlnindu-se cu co
legii lor de sport de la M.H.S.Z. 
Bekescsaba (Ungaria). Aeromo- 
deliștii oaspeți au cîștigat întro- 
cerea, obținind 1968 p. fată de 
1559 p realizate de cei de la 
Metalul Salonta. • ÎN JUDtȚUL 
ARGEȘ se desfășoară o frumoa
să competiție polisportivă rezer
vată tineretului de la sate, ,.Cu
pa recoltei argeșene". La faza 
pe centre comunale a întrecerii 
au participat peste 25 000 de ti
neri, la oină, trîntă, atletism, vo
lei, fotbal și ciclism. S-au evi
dențiat pînă acum — în organi
zare și mobilizare — comunele 
Buzoiești, Corbi, Tițești,* Berevo- 
iești, Oarja, Bradu ș.a. • LA 
CEA DE A XVII-A EDIȚIE A „CU- 
PEI ELIBERĂRII" la tir cu arcul 

.-r- disputată recent la Sovata 
arcașa Terezia Preda, de la aso
ciația sportivă Sănătatea la. 
Mureș, a stabilit cinci noi re
corduri republicane la proba de 
arcuri speciale. O A.S. CONS
TRUCTORUL TIMIȘOARA a orga
nizat pentru tinerii constructori 
din oraș o Interesantă competi
ție la mai multe ramuri sportive. 
La fotbal a cîștigat echipa Poli
gonul de prefabricate, la tenis 
de masă primii au fost jucătorii 
de la întreprinderea nr. 7, la 
volei formația Grupului 3, iar la 
șah au terminat pe primul loc 
reprezentanții Grupului I. • 
APROAPE 200 DE TINERI din Va
lea Jiului au participat la etapa 
municipală a „Cupei tineretului" 
la atletism, handbal și popice. 
Au fost prezenți, cu această oca
zie. pe bazele sportive din Pe
troșani sportivi din Aninoasa, 
Vu,c®n* Uvezeni, Lupeni și a|te 
localități miniere. Printre cîștigă- 
tori la atletism s-au numărat 
Elena Lucuță (Vulcan) la 100 m, 
Mihai Materna (Livezeni) la 1500 
m, Angela Vasile (Lupeni) și la 
popice Anton Dotzauer (Petro
șani).

CORESPONDENȚI; V. Manoliu, 
P. Comșa, I. Ghișa, M Marin, 
I. Pâuș, P. Arcan ?i S. Băloi,

Faze ca aceasta (surprinsă intr-unui dintre cele trei Jocuri Steaua —
Dinamo din campionatul trecut/ piine de dirrcni* ne ~zc să aster* 
cu interes startul noii edilii a diviziei A. Foto PcuC ROMOȘA.V

24 DE DIVIZIONARE A SI 40 DE
LA STARTUL NOILOR CAMPIONATE

Pînă la startul noii ediții a divi
ziilor naționale A și B a mal ră
mas o lună și ceva." In acest mo
ment toate formațiile atllndu-se la 
primele pregătiri. înainte de înce
perea acestor întreceri, ne-am pro
pus să oferim, astăzi cititorilor com
ponența seriilor din primele divi
zii ale țării și sistemul de desfășu
rare a întrecerilor.

Tn primul eșalon, după un cam
pionat... comprimat, se revine la 
vechea formulă, adică la împărțirea 
întrecerii pentru titluri pe trei tu
ruri : turul I și in în aer liber, iar 
turul II In sală, după sistemul tur
neelor. Lucrul acesta este valabil 
atît pentru formațiile feminine, cit 
și pentru cele masculine. Datele de 
desfășurare ale celor trei tururi stat: 
turul I — 1 .septembrie — 27 octom
brie, cu etape săptămînale ; turul 
ni — 30 martie — 18 mai 1975. cu 
etape săptămînale. Turneele de sală 
se vor desfășura astfel : FEMININ : 
27—29 decembrie, la Galați ; 7—10
ianuarie 1975, la Sf. Gheorghe ; 
16—19 ianuarie, la Cluj ; MASCU
LIN : 30 Ianuarie — 2 februarie 1975, 
la Ploiești ; 9—11 februarie, la Pi
tești, 19—22 februarie, la Iași.

pupă cum se știe, divizia A cu
prinde 24 de echipe, 12 feminine și 
12 masculine. Acestea nu vor mal 
fi împărțite pe serii ca în cam
pionatul trecut. Iată acum formații
le ce vor activa în noul campionat: 
FEMININ : I.E.F.S. București, Uni
versitatea Timișoara. Textila Bu- 
huși, Universitatea București, Con
fecția București, Voința Odorhei, U- 
niversltatea Iași, Rapid București, 
Mureșul Tg. Mureș, Constructorul 
Timișoara, Progresul București și 
Sparta Mediaș. Ultimele două for
mații sînt promovate din’divizia B, 
luiad locui echipelor Rulmentul

Brașov și C.S.M. Sibiu, care au re
trogradat.

MASCULIN : Steaua. Dinamo
București. H C. Minaur Baia Mare, 
Politehnica Timișoara, Știința Bariu. 
Independența Sibiu. C.S.U. Galați, 
Dinamo Brașov, Universitatea Bucu
rești. Universitatea Cluj. Universita
tea Craiova și CAROM Gb. Gheor
ghiu Dej. Ultimele două echipe au 
luat locul formațiilor CUSM. Reși
ța și A.S.A. Tg. Mureș, care vor 
evolua ta divizia B.

Trecind la eșalonul secund și 
specifScfnd datele de desfășurare a 
Întrecerilor (1 septembrie — 27 oc
tombrie. turul și 50 martie 1975—25 
mai, returul) vom prezenta com
ponența seriilor :

MASCULIN, SERIA I : Unirea Tri
color Brăila. Relonul Săvinești, A- 
gronomia Iași. Comerțul Constanța, 
C.S. Pitești, Rafinăria Teleajen. Ra
pid București, Tractorul Brașov, 
Voința București, Oltul Sf. Gheor
ghe ; SERIA a n-a : ȘTIINTA Tg. 
Jiu, Timișul Lugoj,- A.S.A. Tg. Mu
reș, Constructorul Oradea. Metalul 
Copșa Mică, Știința Petroșani, Glo
ria Arad. Nitramonla Făgăraș. Vo
ința Baia Mare, C.S.M. Reșița.

FEMININ, SERIA I: Vulturul Plo
iești. Constructorul București, Rul
mentul Brașov, Voința Brașov, C.S.U. 
Construcții București, Voința Bucu
rești, Gloria Buzău, Voința Iași, 
Tomlstex Constanța, Viitorul Vas
lui ; SERIA a n-aî Voința Si
ghișoara. Teba Arad. Nitramonla 
Făgăraș. Constructorul Baia Mare, 
Oltul Sf. Gheorghe, Guban Timi
șoara, C.S.M. Sibiu, Universitatea 
Cluj, Tricoul Oradea, Argeșeazia Pi
tești.

în încheiere, vom, preciza că toa
te echipele participante la campio
natul diviziei B vor trebui ca la 
fiecare joc oficial să prezinte 7 ju-

La încd 
luat ființa 
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zie. Preșs 
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Ca antren 
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fost la Ce 
ca secund
JUCĂTOR 

CHE

con- 
per- 

petuă-e inuman să ceri — de- 
deși 

chiar această idee 
se mai poate dis
cuta, cu deosebire 
în sport, unde poți 
izbîndi asupra 
știind să închei 
timp o carieră, 
dică renuntind 
lupta sportivă. De 
aceea m-am uitat 

cu sinceră spai 
mă la Barthes. 
Privirea lui — la 

capătul celui de al doilea set cu 
Ovici. de la 5—2 la 8—10 ! — 

mă bucura 
nostru

asupra ta Însăți.
I

a fi rea, 
decit cea 
să zicem, 
cine vine 

azi trei
— e pu-

departe. cit 
situația, ca si- 
alta. imaginea 
se înmulțesc 
noștri, talen-

Năstase : ge-

I
ta. 
la 
a- 
la

I
I
I

m-a durut, oricit 
tenacitatea jucătorului
Barthes era o imagine crudă a 
învinsului, deposedat de forța 
bucuriei, transfigurat de nepu
tință, terorizat de propriile miș
cări. Rătăcirea din ochii lui mă 
obsedează și nu mă pot lecui 
de ea decît gindindu-mă —■ și 
eu tenace! — ca nimeni dintre 
noi să nu ajungă a trăi ase
menea clipe pe un teren 
sport. Mai bine destinul 
Rosewall !

CORESPONDENȚĂ : Elisa 
flidan (str. Piatra Craiului 2 
— Timișoara) : îmi permit — 
in loc de orice răspuns — să 

.prea se crede azi 
tot ce a trecut de 40 de ani 

este bătrîn și 
trecut de mult 
dar imi place 
moș ca unuia

de 
lui

dr.

vă 
că

citez :

sclerozat ; 
de 40 de 
tot ce

am 
ani, 

e fru- 
de 20. Sportul

este La fel de frumos ca o car
te sau ca o poezie!"

BELPHEGOR

i

ECHIPE ROMANEȘTI DE HANDBAL
->

Alături de reprezentativa masculină a 
țării noastre, campioană mondială, care 
se afiă in aceste zile în turneul din In
sula Reunion, o serie întreagă de for
mații de handbal românești — atit re- 
p-ezentative cit și de club - se vor 
alinia in perioada următoare lo startul 
unor întreceri internaționale.
• Si m botă va părăsi Capitala repre

zentativa feminină de tineret care sus
ține. duminică și luni, la Plevr.a. două 
jocuri in compania selecționatei simi
lare a Bulgarie . Lotul, condus de antre? 
norii Vaieriu Gc găitan și Traian 3uco- 
vaiă, cuprinde printre altele jucătoarele 
Ana Mann și Marioara Muler (portari). 
Victoria Amarandei. Georgeta Vasile, 
Monica MiF.ăilâ, Ma'ia Boși, Mariana 
lacob și Georgeta Lăcustă.
• Tot la Plevna va evolua și prima 

reprezentativă feminină o României, care 
va întîlni, în zilele de 1 și 3 august, 
echipa de senioare a Bulgariei. La aces
te două partide, antrenorul emerit Con
stantin Popescu și secundul său

DIVIZIONARE B
DE HANDBAL

Don

cători (din totalul celor 12 înscriși 
pe foaia de arbitraj) 'născuți în 1949 
și mai tineri.

I
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MECIURI..

Bâiășescu vor alinia o garnitură cu 
te „noutăți", lată, de altfel, componen
ța echipei care va face deplosarea: Li
dia Stan și Viorica Ionică (portari) — 
Doina Cojocaru, Simona Arghir, Irene 
Oancea, Doina Furcoi, Cristina Petro- 
viei, loîanda Rigo, Nicuiina lordache, 
Viorica Vieru, Maria ’ Stoleru, Mariana 
Mihoc și Maria Bidiac.

€ In zilele de 2, 3 și 4 august, se 
desfășoară în Iugoslavia o nouă ediție a 
„Cupei Prietenia*1, competiție interna
țională rezervată echipelor de tineret, 
întrecerile vor avea loc în orașele Zeni- 
ca (masculin) și Majdanpec (feminin), 
loturile țării noastre fiind pregătite de 
antrenorii Eugen Trofin și Mihai Pintea 
(masculin), Vaieriu Gogâltan și Traian 
Bucovală (feminin).
• Intre 6 și 25 august, formația mas

culină din divizia A, Politehnica Timi
șoara va întreprinde un turneu de mai 
multe jocuri în R. P. Chineză. Pentru 
acest turneu, antrenorul Constantin Ju
de are la dispoziție un lot puternic din 
care nu vor lipsi Roland Gunesch, Sî- 
mion Teacoiu, Franz Demian și Cristian 
Dieter.
• „Turneul Prietenia" (ediția I), re

zervat echipelor de juniori, va avea loc 
în trei orașe din tara noastră. întrece
rile sînt programate intre 20 și 25 au
gust la Bacău, Buhuși și în municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej.
• Incepînd de la 12 august, divizio

nara feminină A, Confecția București va 
întreprinde un turneu în U.R.S.S.

RA^rHFT A ATANASESCU, AR- 
BITRU INTERNAȚIO

NAL. Susținînd cu succes exame
nul comisiei F.I.B.A., care a avut 
boc recent in Belgia, Augur Atana- 
sescu a devenit arbitru internatio
nal. • MĂSURĂ DISCIPLINARA. In 

sa ședință. Biroul federal a 
hotărrt suspendarea jucătoiului Ma
rian Braboveortu pe trei etape în 
campîorxjtul viitor, ca urmare a unor 
abateri discij 
ti rile lotului

îplinare avute la pregă- 
noțional.

mul-
I
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Rubrică realizată de

Horia ALEXANDRESCU I

CAIAC- 
CANOE

CRITERIUL OLIMPIC. 
Vineri și sîmbâtă sint 
programate la Snagov 

întrecerile „Criteriului olimpic", com
petiție oficială dîn calendarul fe
derației de specialitate. Vor li pre- 
zenți sportivi din asociații și clu
buri din întreaga țară. In program 
figurează 7 probe din programul o- 
limpic î caiac simplu, caiac 2, ca
iac 4 - 1000 m, canoe simplu și canoe 
2 — 1000 m Ia bărbați, caiac sim
plu și caiac 2 Io femei.

ÎNOT CAMPIONATELE NAȚIO- 
NALE DE COPII, a doua 

competiție din ___ _______
republicane se desfășoară sîmbâtă 
șl duminică la Ploiești. La staît - 
copii din categoriile D (7—8 ani) și 
C (9-10 ani), o Campionatele na
ționale de seniori se vor desfășura, 
anul acesta în trei reuniuni (1—3 
august) la bazinul Dinamo din Ca
pitală. întrecerile vor constitui ulti-

serîa campionatelor

© în cJ 
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CIȘTI*

EXTRAGERI 
25% a 50. M 
lei ; a 3-a ] 

.2.428 iei ; d 
164,05 a 281

REPORT d
EXTRAGERI 

riantâ 10% I 
16.543 lei :

mul criteriu de selecție pentru Bal
caniada .seniorilor de la Izmir.

MQȚQ DUMINICA VA FI ZI ivixx i PL|NA în activitatea com- 
petiționalâ la motociclism. Astfel, la 
Sibiu, pe pista de zgură a stadio
nului Voința, se va disputa etapa 
a ll-a a campionatului republican 
de dirt-track, la care vor participa 
alergători din București și Sibiu. La 
Tg, Mureș este programată o inte
resantă întrecere de viteză, etapa a 
ll-a a campionatului național de 
viteză pe șosea (circuit). Vor fi pre- 
zenți ia Tg. Mureș peste 100 de 
motocicliști din numeroase orașe ale 
țării, ca de pildă, Brașov, Pitești, 
Galați, Reșița, Gh. Gheorghiu-Dej, 
Balș, Ploiești, Cîmpina, Baia Mare 
ș.a. Cursele vor avea loc la cate
goriile •. clasa națională 50 cmc, 125 
cmc, 175 cmc, 250 cmc, la 500 cmc 
și ataș, a

PAI n CAMPIONATUL DE CALI- 
FICARE PENTRU DIVIZIA 

A. La ediția din acest an au par
ticipat două formații : Industria li
nn Timișoara șl C.F.R. Cluj. Spor
tivii timișoreni au cîștigat ambele 
partide'" cu 4—3 și 8—6, obținînd drep
tul . de a evolua în 1975 în prima 
divizie. • Echipa de copii a clu
bului Dinamo a cîștigat turneu! or-

ganizat în I 
aniversări d 
urmat în c 
la sportivă 
rești.
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MfCIUL ROMÂNIA - JAPONIA
(Urmare din pag. I)

și unele stângăcii de con- 
in jocul unora dintre echi- 
primei reprezentative pe ca- 
vom aminti aici, în dorința

mai ales la una reprezentativă — 
și, repetăm, e bine că antrenorii 
ei s-au decis, în sfîrșit, la o for
mulă stabilă — după cum — avînd 
acest fundament, al coeziunii — 
la fel de important este modul în 
care acționează ea, cum se desfă
șoară în spațiul de joc. In -linii 
mari, tricolorii s-au organizat și 
au acționat după tiparul obișnuit, 
un 1—4—3—3, cu o dinamică co
respunzătoare stadiului actual de 
pregătire (circa două săptămini) și 
facilitată, într-o oarecare măsură, 
și de replica partenerului de în
trecere, care, de abia de acum în
colo se străduiește să-și găsească 
un loc sub soarele fotbalului de 
performantă.

In acest prim meci-test, au fost, 
totuși 
cepție 
pierii 
re le
firească ca ele să nu se repete și 
in partidele oficiale, unde fiecare 
deficientă, tehnică sau tactică, 
poate avea repercusiuni dintre ce
le mai neplăcute pe tabela de scor 
și în respectivele clasamente. Ne 
vom referi atît la deficientele de 
marcaj și de plasament ale apără
torilor (uneori G. Sandu l-a slăbit 
din marcaj pe adversarul direct. 
Kamamotq ; Anghelini s-a plasat, 
nu o dată, defectuos, lăsînd cîmp 
larg de acțiune aripei sale Yoshi- 
mura ; 
deauna 
perire.

'libero),
— în 
mingii 
advers, 
mitere 
au înlesnit formației oaspete re
gruparea. marcajul. intervenția, 
deci stăvilirea cu succes a acțiu
nilor de atac. Cazul lui Cheran, 
de pildă, atunci. în min. 28. cînd, 
urcat pînă la 25 m de poarta ad-

Antonescu n-a fost întot- 
prompt la dublaj, la aco- 
la intercepție în rolu-i de 
cit si la erorile săvîrșite 

momentele de poseisie a 
— în apropierea careului 
unde întirzierile în trans- 

sau greșelile de orientare

„CUPA
AUREL GUGA“

Ediția I a „Cupei Aurel Guga“ a 
început miercuri pe stadionul Mu
nicipal din Cluj avînd ca partidă 
inaugurală jocul C.F.R. Cluj — 
U T.A. Fotbaliștii clujeni au făcut o 
primă repriză alertă și au înscris de 
trei ori prin Țegean (min.' 14, 13 și 
34). Unicul gol al U.T.A.-ei a fost 
marcat de Domide în min. 21. Re
zultat final 3—1 (3—1). In al doilea 
meci, s-au întîlnit „U“ Cluj și F.C. 
Constanța. Gazdele n-au reușit să 
fructifice nici una din multele oca
zii, nu atît din cauza fermității a- 
părării adverse, cît . din pricina 
impreciziei propriilor atacanți. Au 
înscris, in schimb, oaspeții. în min. 
65, prin Turcu. In formația studen
țească au evoluat cinci jucători 
noi : Demian, Mierluț, Căpușan, 
Furnea și Luchescu. Miine se vor 
disputa jocurile : C.F.R. Cluj —
F.C. Constanța și „U“ — U.T.A.

Nușa DEMIAN

ONOSPORT INFORMEAZĂ
LOTO

1 variantă 
b a 16.476

4-a : 19 a 
I lei; a 6-a :

lei;
10C

Fază de atac la poarta oaspeților : 
Lucescu a reluat, cu capul, spre 
poarta lui Seta, o minge centrată 

de pe aripa dreaptă.
Foto : S. BAKCSY

versă, a întîrziat pasa spre Du- 
mitrache — demarcat. pentru a se 
decide, cu întîrziere, să-l servească 
pe Troi, stînjenit de marcajul se
ver al adversarului. Sinr lucruri 
în aparență minore dar care tre
buie eliminate din ..arsenaiul“ fie
căruia dint re component ii unei e- 
chipe naționale pentru a se putea 
vorbi, în viitor, și- la ..ll“-le re
prezentativ de aplicarea imperati
velor actuale .în marele fotbal, de 
acel joc complex, total, lecția nr. 
1 prilejuită de desfășurarea Welt- 
meisterschaft-ului. Bineînțeles, du
pă 
sită 
echipei 
noastre de club.

în sfîrșit, la încheierea conside
rațiilor pe marginea jocului Româ
nia—Japonia, să atribuim și note 
jucătorilor tricolori : Răducanu 7 
— Cheran 8, Antonescu 7, G. San
du 8, Anghelini 6 — Dumitru 9. 
Dinu 7. (Sătmăreanu II 7), D. 
Georgescu 6 (Hajnal 7) — Troi 6. 
Dumitrache 8, Lucescu 7 (Mar cu 6).

oe această lecție 
și repetată în 

naționale, la

va fi insu- 
avancamera 

formațiile

REUNIUNEA DE LA

De-a lungul anilor în agenda de 
lucru a F.R.E., un capitol impor
tant, înaintea 
petițional, l-a 
rea cu arbitrii divizionari în scopul 
perfecționării 
Și înaintea campionatului care se 
apropie, cei mai reprezentativi 
„cavaleri ai fluierului" au fost 
convocați pentru o amplă ședință 
de. lucru. Reuniunea s-a desfășu
rat la Sibiu, între 22—24 iulie. 
Nivelul său a fost ridicat, bucu- 
rindu-se și de o participare ma
sivă, responsabilă.

Problema 
atenția 
lor 
rii 
du-se 
că de calitatea 
de intr-o mare 
spectacolului 
general al acestei atît de indrăgite 
discipline.

In cele trei zile de dezbateri, cei 
de

au 
de 

de

fiecărui sezon com- 
constituit consfătui-

neîncetate a acestora.

SIBIU A ARBITRILOR DIVIZIONARI A

ale jucătorilor luați

4.924 lei.
A : 1 va- 

: 2,15 a
lei ; D :

18,10 a 1.965 lei ; E : 70.05 a 508 
F : 125.05 a 284 lei ; X : 1617,90 a 
lei.

REPORT CATEGORIA A : 84.456 lei.
Cîțtigul de 50.000 lei de la categoria 

1 jucat pe o variantă 258/. a revenit par
ticipantului UHER MATEI din localitatea 
Oțelul-Roșu județul Caroș-Severin ; iar 
cel de la categoria A jucat pe o va
riantă 10% a revenit participantului 
CARTAȘ IOAN din Birlad.

XXX-a 
ei. Au 

e Școa- 
I Bucu-

Un 
de 
la 
un 
Pe 

din
D.

CAM-
EURO- 

HIS DE 
Ivea loc 
kia), în- 
I această 
Inentală, 
ktă de 
k mari î 
| lidiko 
lexandru 
Iu, Ște- 
I Rodica 
Iri mici: 
ntrenorii 
și Emil 

np io na te 
Buminică

natul municipiului București, e 
numeros lot de țintași la arma 
vînătoare se află în Polonia, 
Wroclaw, pentru a participa la 
turneu 
lingă 
care . _ _..
Buduru (la trap), 
M. Ispasiu (la skeet) - s-a deplasat 
la concursul din Polonia și o echipă 
a Clubului sportiv municipal Baia 
Mare avînd în frunte pe cunoscutul 
talerist Gîeb Pintilie.

internațional de talere, 
loturi ale federației — 
nu lipsesc Gh. Sencovici,

Tr. Zaharescu și

DIN CA- 
incepînd 

inter- 
răgătoril 
> (lugc- 
j probe 

liber, 
campio-

YACHTING “lt.-lr/.gata mar"
bALTICE , competiție 

da rryare anvergură a yachtingului 
mondial, au participat — alături de 
sportivii din Cehoslovacia, Finlanda* 
R. D. Germană, - - —
mania. Danemarca, 
Polonia Ungaria, 
și cîțiva reprezentanți ai Clubului 
Nautic Universitar București. Evo- 
luînd în compania unor adversari 
de mare valoare (cum sînt yacht- 
menii din U.R,S.S. și R. D. Germa
nă), sportivii bueureștenl, tn majo
ritate juniori, au ocupat locuri între 
pozițiile 42 și 49 (din 65 de concu- 
renți), la clasa FINN. înaintea lor 
s-a clasat mai experimentatul Purcea 
(locul 37). După opinia antrenorului 
Matei Carapancea, rezultatele obți
nute de tinerii sportivi bucureșteni 
pot fi considerate drept promițătoa
re, ținînd cont de faptul că ei se 
aflau la prima regată internațională 
de o asemenea anvergură (peste 300 

participanți I).

R. F. Ger-
Cuba, U.R.S.S., 

Suedia —

vizită, diferite, ale jucătorilor luați 
in discuție. Propun sancțiuni mult 
mai severe și unitare, de aseme
nea, respectarea cu strictețe a de
ciziei F.R.F. privitoare la compo
nența grupului de persoane care 
au dreptul să asiste la meciuri din 
incinta terenului, căci nu este un 
secret pentru nimeni că „conflic
tul" între spectatorii subiectivi și 
arbitru se naște din momentul 
cind acesta din urmă încearcă să 
evacueze pe cei care in mod nor
mal nu au acces in teren. De ase
menea, consider că o mai mare 
severitate față de arbitri care gre
șesc in mod grav, ar contribui la 
îmbunătățirea climatului general" 
(I. Cimpeanu — Cluj) ;

„Cerem federației de specialita
te să acorde o atenție sporită față 
de structura corpului de observa
tori. In alcătuirea lui ar trebui să 

. ......oameni cu maximă 
garantată,

decător. El 
sportiv de ___  ........... r_, _____ _
zindu-i-se capacități fizice ji mo- 
ral-volitive ignorate de multe ori; 
din păcate. Lui i se pretinde un 
mare travaliu in teren, obligat de 
a fi permanent foarte aproape de 
fază. De aceea sîntem hotăriți să nu 
acceptăm nici un rabat la testarea 
fizică. Acelora care nu-sint pregă
tiți să îndeplinească integral nor-' 
mele de control li se va retrage, 
fără excepție, dreptul de a fi de
legați la jocuri. Felicit pe cei lt 
arbitri promovați in lotul A. Cre-; 
ditul acordat așteptăm să fie ono- ' 
rat de prestații corespunzătoare, 
care să reabiliteze prestigiul destul 
de șifonat al conducătorilor de joc, 
in campionatul trecut" (A. Rădu- 
lescu — președintele Colegiului 
central).

în încheiere a luat cuvîntul top. 
general-lt. Marin Dragnea — prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., care 
a făcut o serie de observații asu
pra felului cum s-a desfășurat ac
tivitatea arbitrilor în campionatul 
trecut și a dat o serie de indicații 
privind activitatea viitoare a aces
tora. Iată cîteva aspecte relevate :

Arbitrajele din ultima edi
ție a campionatului, nu s-au 
ridicat la nivelul corespunză
tor. Această consfătuire trebuie 
privită ca un punct de plecare in 
viitorul sezon, de la care se aș
teaptă o creștere calitativă, con-' 
sistentă, pe toate planurile fotba
lului nostru. Trebuie militat pen
tru făurirea adevăratelor însușiri 
ale arbitrului model : corecti
tudine, sobrietate, personalita
te, curaj, disciplină, tărie de 
caracter. ■ Se recomandă co
legiului central maximă exigența 
și operativitate in delegarea arbi
trilor, luarea celor mai drastice 
măsuri împotriva acelora care do- 
vedsc lipsă de fermitate, subiecti
vism, superficialitate în conducerea 
partidelor. Arbitrii, alături de fac
torii „jucători" și „antrenori", 
constituie al treilea element de ca- 

fotbalului; 
va reface corpul obser- 

augusi
com-

este, automat, și un 
performanță, pretin-

stă în 
f or uri- 
mi șcă- 

pornin- 
obiectivă

arbitrajelor 
permanentă a 
conducere ale 

sportive, 
premisa 
arbitrajelor depin- 

_ măsură valoarea 
fotbalistic, progresul

de 
noastre

de la

la Si- 
refe- 

expu-

arbitri prezenți 
audiat cîteva 
bună ținută.

personalități marcante ale

80 
biu 
rate 
se 
arbitrajului nostru. Le enumerăm 
„Informare privitoare la calitatea 
arbitrajelor prestate in returul 
campionatului 1973—74“ (V. Gro-
su): „Loviturile libere, cînd și cum 
se acordă" (C. Nițescu) ; „Lovitura 
de pedeapsă și înlocuirile de ju
cători" (O. Ccmșa) ; „Rolul arbi
trului în combaterea manfiestări- 
lor de indisciplină" (M. Grădina
rii) : „Importanța întocmirii ra
portului de arbitraj" (E. Vlaicu- 
lescu) ; „Din practica arbitrajului" 
(G. Gherghe) : „Aspecte de arbi
traj de la ultima ediție a C.M." 
(N. Rainea) ; „Concluzii și îndru
mări pentru sezonul competițional 
1974—75“ (A. Radulescu). In para
lel. reuniunea a programat testări 
fizice și teoretice ale acestui grup 
de elită din rindul ..cavalerilor 
fluierului", cu un mărit grad de 
exigență, conform baremului 
F.I.FA.

Finalul reuniunii a fost marcat 
de luări de cuvint. Ca o caracte
ristică generală, 
fost consistente. 
Vă prezentăm 
cuvintul unor

„în ultimul 
servat că a 
arbitrilor față 
ceasta și datorită, CoPjisiei de dis
ciplină. inconsecventă in tvatărea 
culpelor din teren, impresionabila, 
ni s-a părut, in fața cărților de

intervențiile au 
sobre, la obiect, 

citeva spicuiri din 
participanți : 
campionat s-a ob- 

scâzut intransigența 
de jucători. Și a-

intre numai 
competență, 
poate, de calitatea de foști jucă
tori sau arbitri. Ar trebui regle
mentate condițiile de cazare ale 
arbitrilor in limitele unui statut 
oficial, ferit de orice interpretare" 
(C. Bărbulescu — Buc.) ;

„Aprciez importanța și reușita 
acestei consfătuiri. Plecăm de aici 
cu cunoștințe reînviorate, aduse la 
același numitor, mai omogen, pe 
plan afectiv. Gindindu-mă la prac
tica delegărilor din trecut, sugerez 
programări mai ferme, fără insta
bilități. care mutau teoretic intr-o 
singură săptămină. același arbitru 
la citeva meciuri. Decizia finală 
luindu-se de mai multe ori in ul
timul moment, ne deruta, limitin- 
du-ne posibilitatea unei pregătiri 
psihologice asupra partidei respec
tive. Aș propune ca meciurile cele 
mai importante să fie. in limita 
posibilităților, filmate. Redarea ul
terioară a peliculei ar fi un prețios 
indreptar pentru noi" (G.
— Galati) •

„Sistemul de notare al 
lor in presa de specialitate 
acordarea de stele — pare con
traindicat. Mai menționez că recu
zările și acordul comun .al 
cluburi reprezintă concesii față de 
autoritatea cavalerilor fluierului" 
(C. Manușaride — Buc.) ;

„Promovarea elementelor tinere 
ar trebui reglementată in sensul 
ca toate verdictele în materie 
fie date de un organism unic : 
leoiul central al arbitrilor" (A.
ne,-

..tn fotba 
ceteazi de a

dacă se

Birsan

arbitri-
— prin

unor

să 
co- 
E-

modern, arbitrul
•mplu

tn- 
ju-

re depinde progresul 
F.R.F. i_ .— -----
vatorilor pină la 1 
ac., incluzind tehnicieni 
petenți și respectați în acest corp;

în încheiere, tovarășul general- 
lt. Marin Dragnea și-a exprimat 
convingerea că și arbitrii vor de
pune toate eforturile pentru a 
contribui la creșterea continuă a 
nivelului fotbalului românesc.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI B, EDIȚIA 1974-1975•>

ETAPA
Progresul București 
Metrom Brașov 
Electroputere Cv. 
Oltul Sf. Gheorghe 
Voința București 
Automatica Alex. 
Met. Drobeta Tr. S. 
C.S.U. Brașov 
Metalul București

I. 11 AUGUST
— Ș.N. Oltenița 
— Metalul Mija
— Autobuzul Buc.
— Gaz metan Media*
— Tractorul Brașov
— Flacăra Moreni
— Rapid București 
— Dinamo Slatina
— C.S. Tîrgoviște

ETAPA A II-A. 18 AUGUST
— Metrom Brașov
— Progresul București
— Met. Drobeta Tr. S.
— Voința București
— Electroputere Cv.
— Metalul București 
— Automatica Alex.
— Oltul Sf. Gheorghe 
— C.S.U. Brașov

III-A, 25 AUGUST
— Automatica Alex.
— Gaz metan Mediaș 
— Tractorul Brașov 

i — Progresul București
— C.S. Tîrgoviște
— Met. Drobeta Tr. S.
— Voința București
— Ș.N. Oltenița
— Flacăra Moreni

IV- A, 1 SEPTEMBRIE
— Electroputere Cv.
— C.S.U. Brașov
— Metalul Mija
— Rapid București
— Autobuzul București
— Dinamo Slatina
— Metalul București
— Metrom Brașov
— Oltul Sf. Gheorghe

V- A, 8 SEPTEMBRIE
— Flacăra Moreni
— Voința București 
— Met. Drobeta Tr. 
— Tractorul Brașov 
— Ș N. Oltenița
— Metalul Mija
— Progresul București 
— Gaz metan Mediaș 
— Automatica Alex.

ETAPA A VI-A, 22 SEPTEMBRIE
— Tractorul Brașov 
— Ș.N. Oltenița
— Rapid București
— S.C. Tîrgoviște
— C.S.U. Brașov
— Metalul București

Autobuzul Buc. 
Tractorul Brașov 
Gaz metan Mediaș 
Ș.N. Oltenița 
Flacăra Moreni 
Metalul Mija 
Dinamo Slatina 
C.S. Tîrgoviște 
Rapid București

ETAPA A ] 
Oltul Sf. Gheorghe 
Metalul București 
Electroputere Cv. 
Autobuzul București 
Metrom Brașov 
C.S.U. Brașov 
Rapid București 
Dinamo Slatina 
Metalul Mija

ETAPA A
Voința București 
C.S. Tîrgoviște 
Progresul București 
Gaz metan Mediaș 
Flacăra Moreni 
Tractorul Brașov 
Automatica Alex. 
Met. Drobeta Tr. 
Ș.N. Oltenița

ETAPA A
Metalul București 
Dinamo Slatina 
Electroputere Cv. 
Metrom Brașov 
Rapid București 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S.U. Brașov 
C.S. Tîrgoviște 
Autobuzul București

S.

s.

Automatica Alex. 
Metrom Brașov 
Oltul Sf. Gheorghe 
Flacăra Moreni 
Metalul Mija 
Autobuzul București

Gaz metan Mediaș 
Met. Drobeta Tr. S. 
Progresul București

Rapid București 
Metalul Mija 
Dinamo Slatina 
Ș.N. Oltenița 
Automatica Alex. 
Voința București 
C.S.U. Brașov 
ProgrevSul București 
Tractorul Brașov

S. N. Oltenița 
Flacăra Moreni 
Metrom Brașov 
Electroputere Cv. 
Gaz metan Mediaș 
C. S. Tîrgoviște 
Autobuzul București 
Metalul București 
Met. Drobeta Tr. S.

— Autobuzul București 
C. S. Tîrgoviște

— Metalul București
— Automatica Alex.
— Flacăra Moreni
— Metrom Brașov

ETAPA A XIII-A, 10 NOIEMBRIE
— Electroputere Craiovț
— Metalul București
— Dinamo Slatina
— S. N. Oltenița

• — Automatica Alex.
— C.S.U. Brașov
— Voința București
— Metalul Mija
— Gaz metan Mediaș

C.S.U. Brașov 
Electroputere Craiova — 
Voința București 
Gaz metan Mediaș 
Dinamo Slatina 
Oltul Sf. Gheorghe

— Electroputere Cv.
— Dinamo Slatina
— Voința București 

ETAPA A VII-A, 29 SEPTEMBRIE
— Electroputere Cv. 
— Autobuzul București 
— Gaz metan Mediaș 
— Metalul București 
— C.S. Tîrgoviște 
— Met. Drobeta Tr. S. 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Metrom Brașov 
— Flacăra Moreni

ETAPA A VIII-A, 6 OCTOMBRIE
— Metalul Mija 
— Rapid București 
— Voința București 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Progresul București 
— Dinamo Slatina 
— Tractorul Brasov 
— C.S.U. Brașov 
— Automatica Alex.

ETAPA A IX-A, 13 OCTOMBRIE
— Metrom Brașov 
— Met. Drobeta Tr. S.
— S. N. Oltenița
— Flacăra Moreni
— C. S. Tîrgoviște
— Progresul București
— Gaz metan Mediaș
— Autobuzul București
— Electroputere Craiova 
., 20 OCTOMBRIE 
— Tractorul Brașov 
— S. N. Oltenița 
— Metalul București ' 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Automatica Alex.
— Dinamo Slatina
— Metrom Brașov 
— Voința București 
— Autobuzul București 

ETAPA A XI-A, 27 OCTOMBRIE
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Progresul București 
— C.S.U. Brașov 
— Gaz metan Mediaș 
— Met. Drobeta Tr. S.
— Electroputere Craiova
— C. S. Tîrgoviște
— Rapid București
— Metalul Mija

ETAPA A XII-A, 3 NOIEMBRIE 
Metalul Mija — Met. Drobeta Tr.
S. N. Oltenița — Tractorul Brașov
Progresul București — Rapid București

C.S.U. Brașov 
Oltul Sf. Gheorghe 
Automatica Alex. 
Voința București 
Tractorul Brașov 
Metalul București 
Metalul Mija 
Rapid București 
Dinamo Slatina

ETAPA A X-A, 
Gaz metan Mediaș 
C.SkU. Brașov 
Electroputere Cv. 
Progresul București 
Metalul Mija 
Rapid București 
Flacăra Moreni 
C. S. Tîrgoviște 
Met. Drobeta Tr. S.

Dinamo Slatina 
Flacăra Moreni 
Automatica Alex.
S. N. Oltenița 
Metalul București 
Metrom Brașov 
Autobuzul București 
Tractorul Brașov 
Voința București

s.

Progresul București 
Metrom Brașov 
Autobuzul București 
Met. Drobeta Tr. S.
Rapid București 
Tractorul Brașov
Oltul Sf. Gheorghe
C. S. Tîrgoviște 
Flacăra Moreni

ETAPA A XIV-A, 17 NOIEMBRIE
— Rapid București
— Metalul Mija
— Progresul București 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Autobuzul București 
— Metrom Brașov 
— Flacăra Moreni
— C.S.U. Brașov
— Electroputere Craiova

Metrom Brașov 
Voința București 
C.S.U. Brașov 
Electroputere Cv. 
Metalul București 
Oltul Sf. Gheorghe 
Metalul Mija 
Progresul București 
Flacăra Moreni

— Met. Drobcta Tr. S.
— S. N. Oltenița
— Voința București
— Oltu] Sf. Gheorghe
— Metalul Mija
— Metalul București
— Metrom Brașov
— Progresul București

C. S. Tîrgoviște 
Tractorul Brașov 
Met. Drobeta Tr. S. 
Metalul București 
Gaz metan Mediaș 
Dinamo Slatina 
S. N. Oltenița 
Voința București 
Automatica Alex.

ETAPA A XV-A, 24 NOIEMBRIE
— Autoamtica Alex. 
— Autobuzul București 
— Gaz metan Mediaș 
— S. N. Oltenița 
— Rapid București 
— Tractorul Brașov 
— Dinamo Slatina 
— C. S. Tîrgoviște
— Met. Drobeta Tr. S.

ETAPA A XVI-A, 1 DECEMBRIE
Electroputere Craiova— C.S.U. Brașov 
C. S. Tîrgoviște 
Autobuzul București 
Automatica Alex.
Flacăra Moreni 
Rapid București 
Tractorul Brașov
Gaz metan Mediaș 
Dinamo Slatina

ETAPA A XVII-A, 8 DECEMBRIE
— Dinamo Slatina
— Electroputere Craiova
— Rapid București
— Tractorul Brașov
— C. S. Tîrgoviște 
— Automatica Alex.
— Gaz metan Medias
— Flacăra Moreni
— Autobuzul București

Metalul București 
Metalul Mija 
Metrom Brașov 
Met. Drobeta Tr. S. 
S. N. Olteniței 
Progresul București 
Voința București 
C.S.U. Brașov 
Qitul Si, i^heort;he



Turneul internațional de baschet

JUNIOARELE NOASTRE, LA A DOUA VICTORIE
Iuri au continuat, în sala Grupului 

școiar M.I.U. din Capitală, întrece
rile turneului internațional de bas
chet la care participă echipele de 
junioare ale Ungariei, Poloniei, 
României A și României B. După 
ce în prima zi am remarcat condi
țiile organizatorice foarte bune in 
care se desfășoară această competi
ție. ieri am fost martorii altui as
pect pozitiv care a dat culoare între
cerilor : un număr destul de mare 
de spectatori. Spre meritul lor, 
baschetbalistele celor patru echipe 
n-au rămas datoare și au oferit dis
pute dîrze, spectaculoase.

POLONIA — ROMANIA B 57—45 
(30—29). Deși au avut inițiativa ma
joritatea primei reprize, jucătoarele 
noastre au cedat în final datorită 
unor inexactități în atac, dar și fap

tului că oaspetele s-au dovedit su
perioare, mai ales din punct de ve
dere tactic.

ROMANIA A — UNGARIA 52—40 
(29—19). Partida vedetă a început 
în nota de dominare a echipei 
României, care printr-o mai mare 
varietate a atacurilor, acțiunile po
ziționale au alternat cu aruncări 
precise de la distanță și semi- 
distanțâ, a reușit să conducă în per
manență și să obțină astfel a doua 
victorie în acest turneu. Cele mal 
eficace jucătoare : Aszalos 20. Iatan 
10 pentru România, Bogar 13, Dai- 
nori 8.

Turneul se încheie astăzi, cînd au 
loc meciurile : ora 18 : România B — 
Ungaria și România A — Polonia, 
decisiv pentru ocuparea primului 
loc. (A. V.)

IN „CUPA GALEA" LA TENIS

ROMÂNIA - INDIA 4-1
MUNCHEN 25 (Agerpres). — 

în „Cupa Galea" Ia tenis pen
tru echipe de tineret, selecționa
ta României a învins la Saarbruc- 
ken (R.F. Germania) cu 4—1 echi
pa Indiei. în semifinalele grupei, 
tinerii tenismeni români urmează 
să întîlnească echipa Mexicului. 
Alte rezultate înregistrate în

„Cupa Galea" ; Budapesta : Noua 
Zeelandă — Italia 4—1 ; Barcelo
na ; Austria — Finlanda 3—2.

SCHIFIȘTI ROMÂNI PARTICIPĂ 
LA „REGATA DUISBURG"

în cursul zilei de ieri au părăsit 
Capitala cițiva canotori români care 
vor evolua la puternica „Regată 
Duisburg4* (R. F. Germania). La în
treceri, programate să se desfășoare 
sîmbătă și duminică, țara noastră 
va fi reprezentată de campionii eu
ropeni Ilie Oanță și Dumitru Grume- 
zescu (2 f.c.), de Cornelia Neacșu și 
Marinela Ghiță (2 f.c.), precum șl 
de echipajul feminin de 4 + 1 vîsle 
alcătuit din Teodora Boicu, Elisa- 
beta Lazăr, Doina Bărdaș, Ioana Tu
dor an + Elena Giurcă.. Lotul este 
însoțit de antrenorii Dumitru Popa

și Sergiu Zelinschi, precum și de 
dr. Adriana Deculescu.

Este interesant de subliniat faptul 
că toate cele trei echipaje care vor 
concura la tradiționala competiție 
de la Duisburg se găsesc în faza 
finală a pregătirilor pentru partici
parea la Campionatele mondiale de 
la Lucerna, unde vizează clasarea 
pe poziții fruntașe. în mod special 
va reține atenția de această dată e- 
voluția cuplului Oanță — Grumezes- 
cu, care are de apărat nu numai 
prestigiul titlului continental, ci și 
victoria obținută anul trecut la „Re- 
.gata Duisburg44.

C. M. DE SCRIMĂ PENTRU

SPADASINUL ANTON PONGRAȚ
Echipa feminină de floretă a României s-a

GRENOBLE, 25 (prin telefon).
Finala probei individuale de 

spadă la care a participat și re
prezentantul țării noastre, Anton 
Pongraț, a' avut o desfășurare 
puțin obișnuită, datorită în spe
cial lui Brodin. Spadasinul fran
cez a tras irezistibil, în primele 
trei asalturi : 5—1 cu Pongraț, 
5—0 cu Edling, campionul mon
dial de anul trecut și cu Joffe.

Inițial, Pongraț a fost întrecut 
de Edling la 2, dar cîștigînd la 
sovieticii Joffe și Lukomski era, 
firesc, candidat la una din me
dalii. alături de- Brodin 'neîn
vins) și de E-tiling, cu o singură 
infringe: e. Lukomski și Joffe a- 
”ăau cite două înfrîngeri și cîte 
o victorie, iar Valetov trei în
frîngeri.

* în următoarele două asalturi, 
Brodin, candidat la medalia de 
aur a evoluat slab și a făcut meci 
nul (d.d.) prin expirarea timpu
lui regulamentar de luptă cu Va
letov, iar în ultimul asalt a pier
dut la Lukomski la trei tușe...

Pongraț a învins în ultimul a- 
salt cu 5—3, pe Valetov, totali- 
zînd 3 victorii ca și Brodin și 
Lukomski. Tușaverajul îi depar
tajează pe acești trei finaliști : 
Brodin a cîștigat medalia de ar
gint, Lukomski pe cea de bronz, 
în timp ce Pongraț s-a situat pe 
locul 4. Reprezentantul nostru a 
ocupat același loc ca și la J.O. de 
la Miinchen.

Clasament final : 1. R. Edling 
(Suedia) 4 v., 2. C._ Brodin (Fran

ța) 3 v, 3. P. Lukomski (V.R.S.S.) 
3 v., 4. A. Pongraț (România) 
3 v„ 5. V. Joffe (V.R.S.S.) 1 v„ 
6. V. Valetov (U.R.S.S.) 1 v.

*

Joi dimineață au intrat în con
curs floretistele, de data aceasta 
cu prilejul competiției pe echi
pe. Au fost prezente în Palatul 
sporturilor din localitate 2-’ 
formații, cifră record dă un cam
pionat mondia1

Echipa țării noastre a susținut 
primul meci din grupă cu repre
zentativa Iranului. A fost o dis
pută inegală, deoarece sportivele 
noastre s-au detașat încă din pri
mele manșe și au cîștigat fără 
nici un fel de emoții. Scor final: 
13—3. Realizatoare — Ana Pascu 
și Ecaterina Stahl cîte 4 v., Mag
dalena Bartoș 3 v., Ileana Ghiu- 
lai 2 v.

A urmat partida cu echipa Ja
poniei. Și de data aceasta, flo
retistele României s-au compor
tat bine, obținînd victoria înainte 
de încheierea celor 16 asalturi 
regulamentare : 9—2. Cel mai 
bine au evoluat Ana Pascu și 
Magdalena Bartoș (cîte 3 victo
rii), urmate de Suzana Ardelea
na (2 v.) și Ileana Ghiulai (1 v.).

Cap de serie, echipa României 
s-a calificat în tururile elimina
torii. Primul meci, cu selecționa
ta Australiei. A fost doar o sim
plă formalitate, deoarece echipa 
țării noastre a cîștigat cu 9—1.

în viitorul turneu U. E. F. A. pentru juniori

ROMÂNIA - U. R. S. S.
ZURICH. 25 (Agerpres). La Ziirich, 

au fost stabilite prin tragere la 
sorți grupele preliminarii ’ ale tur
neului internațional de fotbal pen
tru juniori U.E.F.A.. din 1975. Echi
pa României va juca în grupa a 
12-a împreună cu echipa U.R.S.S. 
Componența celorlalte grupe: grupa 
1 : Iugoslavia. R.D. Germană ; gru
pa a 2-a : R.F. Germania. Austria; 
grupa a 3-a : Anglia, Spania ; gru
pa a 4-a : Belgia. Irlanda ; grupa 
a 5-a : Bulgaria. Ungaria ; grupa a 
6-a : Danemarca. Scoția ; grupa a

7- a : Norvegia. Finlanda ; grupa a
8- a : Irlanda de Nord, Islanda; gru
pa a 9-a : Italia, Portugalia ; gru
pa a 10-a : Țara Galilor, Malta; gru
pa a 11-a : Suedia, Polonia : grupa 
a 13-a : Cehoslovacia. Turcia ; gru
pa a 14-a : Olanda, Franța ; grupa 
a 15-a: Liechtenstein. Luxemburg. 
In cazul că se va clasifica, echipa 
României urmează să joace în con
tinuare, în grupa C. a turneului fi
nal. alături de echipele învingă
toare din grupele preliminare 1. 2

7.

CLASAMENTUL F. I. L. T.
LONDRA 25 (Agerpres). —

După ultimele turnee interna
ționale de tenis, în clasamentul 
„Marelui premiu-F.I.L.T." conduc 
Bjorn Borg (Suedia) si Stan 
Smith (S.U.A.) cu cîte 274 p, 
urmați de Manuel Orantes (Spa
nia) — 214 p, Ilie Năstase (Ro
mânia) — 200 p, Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 192 p, Guilermo Vilas 
(Argentina) — 160 p, Onny Parun 
(Noua Zeelandă — 139 p, Alek
sandr Metreveli (U.R.S.S.) — 126 
j>, Marty Kiessen (S.U.A.) — 119 
p. Paul Ramirez (Mexic) — 106 p.

SENIORI

PE LOCUL 4
calificat în semifinale

ANTON PONGRAȚ

Au punctat : Magdalena Bartoș 
și Ecaterina Stahl (cîte 3 v.), 
Ileana Ghiulai (2 v.) și Suzana 
Ardeleanu (1 v.).

După aceea, în ultimul tur de 
eliminare directă, sportivele 
noastre au urcat pe planșă în 
compania floretistelor Republicii 
Federale Germania. Meci dificil, 
după calculele specialiștilor, dar 
fetele noastre au reușit să se mo
bilizeze și să-și impună inițiati
va. Ele și-au apropriat victoria 
la un scor destul de lejer : 9—4. 
Victoriile echipei române au fost 
realizate de Suzana Ardeleanu 
(3), Ecaterina Stahl, Magdalena 
Bartoș și Ileana Ghiulai (toate 
cîte 2 victorii).

în acest fel, echipa feminină 
de floretă a României a ajuns 
în semifinalele „mondialelor" în 
care va întîlni vineri de la ora 
15 (ora Bucureștiului) puternica 
echipă a Ungariei.

în cealaltă semifinală se vor 
întîlni echipele Uniunii Sovietice 
și Italiei.

Tot vineri, dimineața, vor intra 
în competiție participanții la ul
tima probă a C.M. 1974, spada
sinii înscriși în proba pe echipe.

Mircea COSTEA

DIN FOTBALUL
CONDUCEREA Federației italiene 

de fotbal intenționează să încredin
țeze funcția de director tehnic ge
neral al echipei naționale luj Italo 
Allodi, care a fost manager al clu
burilor Internazionale Milano șl Ju
ventus Torino. Deocamdată, preșe
dintele federației italiene, Artemio 
Franchi, și-a asumat sarcina de a 
conduce sectorul tehnic al ligii pro
fesioniste, în locul lui Franco Carra- 
ro. care a condus echipa italiană la 
ultimul campionat mondial

ANCHETA organizata pentru de
semnarea celor mai buni fotbaliști 
polonezi ai ultimilor 30 de ani l-a sâtu-

INTERNATIONAL
at pe locul întîi pe Vlodzimierz Lu- 
banski, urmat de Ernest Pohl, Ge
rard Cieslik, Kazikmir Deyna. Stani
slav Osliszlo, Lucian Bryhczi. Ed
vard Szimkowiak, Zigfird Szoltysik 
și Robert Gadocha.
• ÎNTR-UN meci internațional 

desfășurat la Munster, echipa vest- 
germană î.Preussen" a întrecut cu 
scorul de 3—0 (1—0) formația aus
triacă S.C. Eisenstadt.

REZULTATE din „Cupa Alpilor44 : 
Basel — Lyon 3—1 ; Servette Gene
va — Metz 1—1 ; Nîmes — Lausanne 
3—3.

BORZOV 
ȘI-A FĂCUT 
REINTRAREA

La Moscova au continuat cam
pionatele unionale de atletism. 
Sprinterul Valeri Borzov, cam
pion olimpic, și-a făcut oficial 
reintrarea, cîștigînd proba de 
100 m plat cu timpul de 10,2. 
Korneliuk s-a clasat pe locul 
doi cu 10,3, urmat de Silov — 
10,3, Lidia Alfeeva a cîști
gat proba de săritură în lungi
me cu 6,66 m. Tatiana Jegalova 
s-a clasat pe primul loc la arun
carea suliței cu 57,94 m, iar 
Marina Sikorova a terminat în
vingătoare în proba de 100 m 
plat cu 11,4.

TURNEUL DE POLO 
DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA. 25 (prin telefon) A 

Început turneul internațional de polo 
dotat cu „Cupa Tungsram44. In 
primul meci, echipa României a 
întilnit formația Spaniei. Sportivii 
români au condus cu 2—0, 4—2 5—4, 
6—5 și 7—6. Spaniolii au egalat de 
fiecare dată și au obținut victo
ria în ultimele secunde cu 8—7 (1—2, 
3—2. 1—2. 3—1). J. Dimweber (Aus
tria) a condus următoarele forma
ții :

SPANIA : Castillo-Sans 4. Jane 4, 
Ventura, Esteller, Canovas. Tores, 
Robert, Aras. Rubio, Carmona : 
ROMANIA : F. Slăvei-Nastasiu 5, 
Zamfirescu 2, C. Rusu. V. Rus, 
Schervan, I. Slăvei. Olac. Răduca- 
nu. Alte rezultate : Ungaria A — 
Ungaria B 4—1 (1—0, 0—0, 3—0, 0—1); 
Iugoslavia — Olanda 3—3 (1—1, 1—0. 
1—1, 0—1). Au marcat : Marovici 2, 
Rudici, respectiv. Stroboer, Bras, 
Smit ; Cuba — S.U.A. 5—4 (0—0,
0—1. 4—2. 1—1). Au înscris : Duarte 
2, R. Rodriguez, Rizzo, D. Rodri- 
guez, respectiv, Dickman, Schnig, 
Lindroth, Belfanti.

în cel de al doilea meci poloiștii 
români au întilnit pe cei iugoslavi. 
Partidă a fost echilibrată doar în 
prima repriză. Apoi, sportivii iu
goslavi au dominat și au cîștigat 
CU 8—5 (2—2, 2—0. 4—2, 0—1). A.
Angella (Franța) a arbitrat forma
țiile : IUGOSLAVIA : Markovici-Ma- 
rovici 3, Savinovici 2, Rudici 1, 
Bonacici 1, Belamarici 1. Polici, Lo- 
zica. Antunovici. Manojlovici, Sta- 
menici ; ROMANIA : Frățilă (Slă
vei) — Nastasiu 2, C. Rusu 2. Rus
1. Zamfirescu, Schervan. Olac, Ră- 
ducanu. I. Slăvei, Frîncu.

în celelalte partide : Cuba — Un
garia B 5—5 (2—3, 1—0, 0—1. 2—1 ; 
S.U.A. — Spania 7—6 (2—1. 0—2. 2—1. 
3—2). Au înscris : Dickman 3. Kruse
2, Schnug. Black, respectiv, Jane 2, 
Sans 2. Canovas, Esteller ; Ungaria 
— Olanda 7—0 (1—0, 3—0. 2—0. 1—0). 
Realizatori : Kasas 2. Szivos 2, Fa- 
rago, Horkay, Gorgeny.

RECORD MONDIAL PE
Cu prilejul unui concurs de 

atletism care s-a desfășurat la 
Torino, campionul american 
John Bolding a corectat recor
dul mondial în proba de 440

TELEX
La Lublin, au continuat turneele in
ternaționale de șah. în competiția 
masculină, după desfășurarea a 8 
runde pe primul loc continuă să 
se afle fostul campion mondial Mi
hail Tal (U.R.S.S.) cu 6Vap, urmat 
de Șubă (România). Estrin 
(U.R.S.S.) și Pribyl (Cehoslovacia), 
cu cîte 5 p. în rurga a 8-a, Șubă 
a remizat cu iugos^tvul Damiano- 
vlci. în turneul feminin, lidera con
tinuă să fie Gertrude Baumstark 
(România), cu 5 p. în runda a 7-a, 
Baumstark a remizat cu poloneza 
Gelvig.
In runda a 4-a a turneului feminin 
de șah de la Szentes (Ungaria), Po- 
lihroniade (România) a remizat cu 
Lemaciko (Bulgaria).
Turneu] de tenis de la Chicago a 
revenit jucătorului american Stan 
Smith, care l-a învins în finală cu 
3—6. 6—1. 6—4 pe compatriotul său 
Marty Rjessen. Proba de dublu a 
fost cîștigată de Riessen și Gorman, 
învingători cu 4—6, 6—3. 7—5 în fața 
cuplului Ramirez, Gottfried.
La Kortemark a avut loc campiona
tul național de maraton al Belgiei. 
Victoria a revenit lui Karel Lism.onL 
care a acoperit clasica distanță de 
42,195 km în 2 h 11:13 (a doua per
formanță mondială a sezonului).
Cu prilejul unui concurs de înot 
desfășurat la Utrecht, Enith Brighi- 
ta a stabilit un nou record al O- 
landei în proba de 100 m liber cu 
timpul de 57,68

Comitetul de organizare al J.O. de 
la Montreal a anunțat că a primit 
aprobarea comisiei tehnice a Fe
derației internațiprrale de atletism 
de a organiza maratonul olimpic pe 
străzile orașului Montreal.

Continuîndu-și turneul în Noua 
Zeelandă. selecționata de rugby a 
ligii engleze a evoluat la Auckland 
în compania unei combinate regio
nale. Rugbyștii englezi au obținut 
victoria cu scorul de 37—17 (16—10).
In cadrul campionatelor de înot ale 
R. F. Germania, care se desfășoară 
la Regensburg, Klaus Steinbach a 
stabilit un nou record național în 
proba de 200 m spate cu timpul de 
2:10.71. Cu un nou record vest-ger- 
man s-a încheiat și proba femini
nă de 400 m mixt. în care Uta 
Schutz a fost cronometrată în 5:12,74.
La campionatele dc înot ale 
Ungariei, au fost stabilite două 
noi recorduri naționale ; Szabo 
— 1:08,29 la 100 m bras și La
zar — 4:39.53 la 400 m liber.
Cea de-a 13-a ediție a competi- 
tiției internaționale cicliste „Tour de 
l’Avenir« (Turul Franței pentru a- 
matori) s-a încheiat la Paris cu 
victoria rutierului spaniol Enrique 
Martinez ; pe echipe a cîștigat Polo
nia.

440 YARZI GARDURI
yarzi garduri cu timpul de 48,7. 
Vechiul record al acestei probe 
era de 48.8 și aparținea lui 
Ralph Mann (S.U.A.).

A DOUA OARĂ CAMPIONI MONDIALI

WOVEDADES
de MOSC U

Victoria baschetbaliștil&r sovie
tici in recentul campionat mondial 
a prilejuit următorul comentariu 
publicației „NOVEDADES DE MOS- 
CU“ ; publicație din U.R.S.S.. în 
limba spaniolă.

„Selecționata U.R.S.S. a ciștigat 
pentru a doua oară titlul mondial 
după confruntări viu disputate în 
întrecerea care s-a desfășurat nu 
de mult la Portorico... Echipa 
noastră a jucat excelent în meciul 
cu reprezentativa S.U.A. Nordame- 
ricanii erau foarte aproape de titlu 
și puteau să piardă jocul cu spor
tivii noștri, dar numai la o dife
rență mai mică de trei puncte. 
Totuși, această interesantă întilni- 
re s-a terminat cu scorul de 105 
—94 in favoarea echipei sovietice.

Campioană olimpică în 1972, re
prezentativă sovietică și-a confirmat 
din nou înalta sa clasă. Sincer 
vorbind, iubitorii baschetului aș
teptau cu oarecare neliniște rezul
tatele competiției de la Portorico. 
Aceasta ' se datora faptului că e- 
chipa U.R.S.S. a pierdut anul tre
cut în fața nordamerieanilor finala 
din cadrul Universiadei, iar in 
primăvară a dovedit nesiguranță în 
fața acelorași adversari cu prile
jul turneului efectuat de aceștia 
în țara noastră. Totuși, după cum 
se vede acum, întîlnirile acelea 
(in special cele din primăvară) au 
constituit o utilă verificare a ele
mentelor tinere în vederea formă
rii celui mai bun cvintet.

Ca de obicei, au jucat cu multă 
siguranță, veteranii Aleksandr și 
Serghei Brlov, Paulauskas. Edeșco, 
Boloșev. Dintre tinerii promovați 
în formație s-a impus Aleksandr 
Salnikov care în multe ocazii a 
făcut dovada unui tir foarte pre
cis".

MĂ ANTRENEZ DE
Revista engleză de specialitate 

„ATLETICS WEEKLY44 publică un 
interviu cu valorosul fondist brita
nic Devis Black (22 de ani — cotat 
cu 13:23,6 pe 5000 m șl 27:48.6 pe 
10 000 m). Iată cîteva fragmente ;

Cum puteți rezolva problema 
antrenamentului, știind că lucrați 
efectiv fn producție ?

— La ora 7 încep antrenamentul, 
Ia 8 sint la micul dejun și apoi ajung 
alergînd, la ora 9, la serviciu. 1 După 
ora 16 parcurg din nou in pas aler
gător două mile pînă acasă. După 
o scurtă odihnă, seara, alerg circa 
10 mile, cu anumite pauze.

— Alergați pe teren variat sau pe 
șosea 7

— Da și nu. Mergînd la serviciu, 
sînt nevoit să alerg pe asfalt, dar 
antrenamentul propriu-zls îl fac pe 
teren accidentat. Pînă nu de mult 
m-am antrenat numai pe asfalt, dar 
rănindu-mă la o cădere am renunțat, 
pe cît se poate, la acest sistem.

3 ORI PE ZI!
ATLETICS

WEEKLY

— Cine este antrenorul dv 7
— Tatăl meu, fost și el atlet și fos

tul meu profesor de sport la școală, 
Tom O’Reilly.

— Cînd ați început atletismul și 
ce proiecte aveți ?

— La vîrsta de 13 ani am alergat 
o jumătate de milă în 2:36,0. De 
atunci m-am îndrăgostit de atletism. 
De aceea mă antrenez de două sau 
chiar de trei ori pe zi ! Mulți mă 
consideră nebun, văzînd cum alerg 
Pe ploaie și pe zăpadă. Zică lumea 
orice... mie tot alergarea îmi place ! 
o voi dovedi în concursuri, chiar la 
C.E. de la Roma, pe 10 000 m 1“

Bedacfla șl administrau» i București, str. V. Conta or. 1* : teL centrala tl.lO.K t secția coresp. 11.51.09 t Interurban n șl IM i ules > 11180 sport r. Tiparul L P. „Informația- București, to.jsl


