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LUCRĂRILE SESIUNII

tn prezenta tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, Marea Adunare Națională 
s-a reunit in plen, vineri. 26 iu
lie, în ultima ședință a celei de-a 
12-a sesiuni a celei 
gislaturi a. forului 
prem al tării.

întâmpinați cu vii 
deputati și invitați, 
ciale au luat

de-a VI-a le- 
legislativ su-

de 
ofi-

ap Lăuze 
în loiile 

loc tovarășii : 
Nieolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Lina Cioba
nii, Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgânescu. Janos 
Fazekas. Petre Lupu, Paul Nicu- 
Iescu-Mizil. Gheorghe Pană. Ghcor- 

Râutu, 
Trofin,

ghe Rădulescu. Leonte 
Gheorghe Stoica, Virgil 
Uie Verdcț. Vasile Vilcu. Stefan 
Voitcc. în loja din stingă se 
flau membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii participă 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. membri 
ai C.C. al P.C.R.. miniștri, oameni 
ai muncii, reprezentant! ai vieții 
științifice și culturale, conducători 
de instituții centrale si organizații 
obștești, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

De asemenea, sint prezenti șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Iii? Murgvlescu. vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale.

Deputății și invitații au păstrat 
un, moment de reculegere în me
moria tovarășului Miron Constan- 
tincscu, președinte al 
vechi militant al mișcării 
niște si 
din 
lui 
au 
ce 
plenară a 
nule.

Deputății au aprobat, apoi, ur
mătoarea ordine de zi :

— Alegerea președintelui Marii 
Adunări Naționale.

— Proiectul legii pomiculturjî.
— Proiectul de lege privind pis

cicultura si pescuitul.
— Proiectul legii drumurilor.
— Proiecte de legi pentru a- 

- probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

Marea -Adunare Națională a llo- 
tărit. totodată, ca celelalte proiecte 
de legi înscrise anterior pe ordi
nea de zi — privind remunerarea 
după calitatea și cantitatea mun
cii și sistematizarea teritoriului și 
a localităților urbane si rurale — 
să fie prezentate spre dezbatere în

a-

M.A.N.. 
cotnu- 

muncitorești. revolut ionare 
tara noastră, și a deputatn- 
Alcxandru Codarcea. care 

încetat din viată in intervalul 
a trecut de la ultima ședință 

Marii Adunări Națio-

următoarea sesiune, dat fiind că 
la aceste documente s-au făcut 
propuneri de îmbunătățire în ur
ma cărora sînt în curs de defini
tivare.

La primul punct al ordinei de 
zi a luat cuvintul tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității 
primul ministru al 
care, din însărcinarea 
partidului, a Consiliului Național 
al F.U.S.. a propus ca în funcția 
de președinte al Marii Adunări 
Naționale să fie ales tovarășul 
Nieolae Giosan, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice.

Deputății au ales în unanimita
te pe tovarășul Nieolae Giosan 
în funcția de președinte al Marii 
Adunări Naționale, eliberindu-1 a- 
poi din cea de membru al Consi
liului de Stat.

în continuar&a lucrărilor. din 
însărcinarea Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, deputatul Va- 
sile Vilcu a propus alegerea in 
funcția de membru al Consiliului 
de Stat a tovarășului Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consi
liului National al Frontului Uni
tății Socialiste, vicen —-■ ’ o al
Consiliului Central al Uniuni: G - 

■ nerale a Sindicatelor : Marea 
dunăre Națională s-a declarat 
acord cu această propunere, 
l-a ales în funcția do membru 
Consiliului de Stat.

Marea Adunare Națională 
trecut, apoi, la dezbaterea 
importante proiecte de 
dezvoltarea pomiculturîi. a 
culturii și pescuitului, acte norma
tive care se încadrează 
samblul măsurilor întreprinse 
partid și de stat pentru dezvol
tarea multilaterală și 
a agriculturii noastre socialiste.

Apreciind că. prin conținutul 
lor. proiectele corespund scopuri
lor pentru care au fost elaborate. 
Marea Adunare Națională a adop
tat. cu unele amendamente. Legea 
pomicuîturit și Legea privind pis
cicultura si pescuitul.

în ședința de după-amiază. 
Marea Adunare Națională a luat 
în dezbatere Proiectul» legii dru
murilor, prezentat, 
narea guvernului, 
Dudaș, ministrul 
si telecomunicațiilor. Președintele 
Comisiei pentru industrie, con
strucții și transporturi a M A N . 
Alexandru Sencovici, a expus ra-

Socialiste, 
guvernului, 
conduceri i

A- 
de 
si 
al

a 
unor 

legi privind 
pisci-

m un
de

armon roasă

din însărci-
< de Traian 
transporturilor

în ziarul de azi

„CUPA

înaintea finalelor
de la Brașov, 

Tg. Mureș 
si Craiova
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TURNEUL INTERNATIONAL DE BASCHET - JUNIOARE

feminine 
a Ro-

(pnn telefon?
seri

GRENOBLE, 26 
Campionatele mondiaig de 
mă au continuat cu semifinalele 
probei feminine de floretă, echipe.

In prima semifinală, echipa U- 
niunii Sovietice a dispus cu sco
rul de 9—2 <fe cea a Italiei. In a- 
celași timp, echma Românie 
tras in cnmoar.ia formației Uc 
riei. Meciul a fost destul de 
chilibrat. dacă ținem seama 
fagțul că in foarte multe asal 
vietcr.de s-au decis la limită, 
vind in Ecaterina Stahl o concu
rentă care nu și-a găsit in nici 
un asalt forța de a finaliza deci
siv și în Suzana Ardeleana o 
Coretistă care a D:--rdu* nu mai 
puțin de trei asalturi la 3 (!), echi
pa noastră a părăsi: ir.v.nsă piaa- 
sn de concurs, cu smr.-.I de 9—5. 
Victoriile echipei române au fost 
obținute de Ana Pasca 2 <4—3 la 
Bobis și la Szolnoki) Ghiulai 2 
(4—2 ia Bobls și Schwartz-.'nb-erger) 
și Ardeleanu 1 (4—3 la Bobiși.

Apoi, echipa tării noastre a e- 
voluat. in continuare, in compania 
echipei Italiei pentru locurile 
3—4. De data aceasta floretistete 
României s-au detașat, intrgrfn- 
du-si adversarele cu srorul da 
9—2. Realizatoare : Ana Pasca si 
Ileana Ghiulai cîte 3 victorii. 
Magdalena Bartoș 2 victorii 
Suzana Ardeleana o victorie.

Și astfel, ca și Ia Goteborg. 
nul trecut, echipa feminină 
floretă a României cucerește i 
daliile de bronz ale Campionatului 
■wadiaă.

în finala probei s-au întilnit 
ecbioe'e Uniunii Sovietice si Un
gariei. La ora transmisiei telefo
nice meciul încă nu a început

în proba de spadă pe echipe.

Componentele e- 
chipei 
de floretă 
mâniei, 
Rîndul de 
la stingă :
Ghiulai, Ana Pas- 
cu. Ecaterina 
Stahl. Rîndul de 
jos : Suzana Ar- 
deleanu și Mag
dalena Bartoș.

ECHIPA ROMÂNIEI
Mi/cea COSTEA A OCUPAT PRIMUL LOC

(Continuare în pag. a 8-a)

TINERETULUI

ca aceasta surprinsă la finalele școlare de 
la București.

Reportaje și informații din sportul • pionieresc, școlar, 
sătesc ; recomandări pentru zilele de vacanță.

Pagina a

ale mai multor 
CJ.E.F.S.

intense

Opinii
cretari ai

Pregătiri intense in 
Inițiative și propuneri.

• SPORT • SĂNĂTATE • RECREARE

(Continuare in pag. a 8-a)
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prim-vicepreședinți și se-
REPORTAJ LA SNAGOVorașele-gazdâ.
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CARE SE PREGĂTESC PENTRU
CAMPIONATELE MONDIALE

• ODIHNA ACTIVA DE LA HAVANA
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La apropiatele finale ale „Cupei tineretului" ce vor avea loc Ia 
Tff. Mureș și Craiova, vom avea din nou prilejul să vedem fru
moase faze de handbal

ț? fl 15 fi f © Reportaj la pregătirile echipei Steaua, ieri la Com- 
a U £ O îs L plexul sportiv al formației militare ® Interviu cu antreno

rul echipei Japoniei, Ryuzo Hirakî © Trei echipe care speră să revină în Divizia 
A © Retrospectivă C.M. : Un atac direct...

... . I

P H •f* D R I • Reportaj la pregătirile echipei 
A U £ S n la plexul sportiv al formației militare

Tameui internațional de bas
chet — junioare, desfășurat (in 
condiții organizatorice excelente) 
in sala grupului școlar MLU. 
din Capitală, s-a încheiat cu 
victoria primei reprezentative a 
României (neînvinsă m trei me- 

urmată in clasament de 
România B și Ungaria, 

ale au constituit o utilă 
apropiatei 

i junioarelor (Boto- 
augusti și au scos 

comportarea eon- 
a tinerelor noastre

ciuri), i 
Polonia, 
întreceri 
verificare în vederea 
Balcaniade a 
sâni. 9—11 < 
in evidentă 
stant bună 
jucătoare.

In partida inaugurală a pro
gramului de 
selecționatei

ieri. componentele 
B a României au 

realizat cel mai bun joc a! lor 
din actualul turneu și au dispus

de echipa Ungariei eu 67—60 (40— 
33). Ceie mai multe puncte au 
fost înscrise de Sandu 14. Szasza 
17 pentru România, 
Medgeyesi 12. Dolmoki 10.

Ultima întîlnire — România — 
Polonia — decisivă pentru stabi
lirea. ocupantei locului îhtîi, a 
reliefat agresivitatea apărării 
practicată de formația țării noas
tre. care a realizat si numeroase 
contraatacuri. Dnmînîndu-și 
adversarele, baschetbalistele 
mânee acumulaseră la pauză 
avans hotărîtoc : 24 de puncte
(39—151. Scor final : 73*—44. Cele 
mai eficace jucătoare : Aszalos
16. Iatan 13 — România, respec
tiv Gregovzewska 12. Woiciefcmv- 
ska 10.

respectiv

net 
ro- 
un

A. VASILESCU

Concursul Prietenia" la pentatlon modern
______________ 1 ---------

SASE CONCURENȚI AU REALIZAT
PUNCTAJ MAXIM LA CĂLĂRIE
Prima probă din cadrul 

..Concursului internațional Prie
tenia’, proba de călărie, s-a 
încheiat ieri, pe baza hipică din 
Calea Plevnei, prin intrarea în 
concurs a celorlalți participanțl. 
Ca și în prima zi (joi), au fost 
programate două serii a cîte 7 
concurenți.

Și de data aceasta doar 3 sportivi 
au reușit să termine parcursul 
eu bine și să obțină punctajul 
maxim (1 100) : Liviu Pătrașcu 
din prima echipă a României, 
Roman Markowski din formația 
Poloniei (ambii cu calul Mila
no) și cehoslovacul Jan Sindra 
(cu Șaghia). Evoluții bune au 
avut și alți doi dintre reprezen
tanții noștri : Tanias Halasz (cu 
Soliman) și Ștefan Cozma (cu 
Razbee). care au obținut 1042 p 
și respectiv 1036 p. Mai slab 
a evoluat Sorin Dragomir (886

și pentru doborîripenalizat
pentru căderi de pe cal, ca 
pentru depășire de . timp. 

Peste 1000 de puncte au înre
gistrat și pentatloniștii Vladimir 
Petrov (U.R.S.S.), Dimitar ~ 
nov (Bulgaria), Marek 
(Cehoslovacia) și La.szlo 
(Ungaria). Surprinzător, 
slovacul Dușan Polacek nu a a- 
cumuiat nici un punct pe un 
cal (Cabotin) cu care alți con- 
curenți 
bune.

După 
lărie. 6 
kowski 
cu (România I). Vasile Nenșe- 
țeanu (România II). Istvan Ozo 
(Ungaria), Jan Sindra (Ceho-

P).
Și 
și

Do- 
Bajan 
Bene 
ceho-

au realizat rezultate

încheierea probei de că- 
sportivi : Rotnan Mar- 

(Polonia), Liviu Pătraș-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a G-a)
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CUM SE DESFĂȘOARĂ PREGĂTIRILE Șl ÎNTRECERILE 
DE CALIFICARE PENTRU FINALE?

Ne răspund prim-vicepreședinți și secretari ai C. J. E. F. S.

IN ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE SINDICALE 

!• In atenția factorilor de resort — 
asigurarea bazei materiale • Ini
țiative în continuitatea pregătirilor 

Sprijin efectiv din partea profe
sorilor de educație fizică

CORNEL MARIAN, secretar 
ftl C.J.E.F.S. Arad : „împreună 
cu organizațiile sindicale șl co
mitetele U.T.C. din întreprinde
rile și instituțiile municipiului 
Arad și celorlalte localități am 
stabilit terenurile și bazele spor
tive unde — după un program 
fixat pe ore și zile — au acces 
tinerii care s-au calificat la eta
pa județeană. Ei sînt suprave- 
gheați și îndrumați de profesori 
de educație fizică. Menționez și 
faptul e* am procurat echipa
mentul și materialele necesare, 
astfel ca la etapa finală repre
zentanții noștri să se prezinte 
într-o ținută ireproșabilă11.

GH. CREȚU, prim-vicepreșe- 
dinte al C.J.E.F.S. Argeș: 
„Există toate temeiurile Ca la 
finala „Cupei tineretului" pen
tru tinerii din întreprinderi și 
instituții, sportivii județului să 
fie din n°u la înălțime. în spri
jinul acestei afirmații pledează 
modul cum s-au pregătit aceș
tia, în special în localitățile Pi
tești, Cîmpulung Muscel, Curtea 
de Argeș și Topoloveni. împreu
nă cu Consiliul sindical jude
țean am urmărit și urmărim eu 
atenție stadiul pregătirilor, ast
fel ca în zilele finalelor sporti
vii argeșeni să dețină cea mal 
tună formă11.

VIOREL JIANU, prim-vicepre- 
ședintc al C.J.E.F.S. Hunedoa
ra : „Ediția de vară a „Cupei 
tineretului11 ne-a prilejuit pînă 
acum o deosebită satisfacție, 
deoarece am reușit să ne numă
răm printre fruntașii competi
ției. Aceasta a fost și urmarea 
unei organizări mai bune decît 
pînă în prezent a acțiunilor spor
tive de masă premergătoare dispu
telor din cadrul cupei. Noi avem 
un număr mare de orașe în ju
deț, ceea ce ne determină să 
punem accentul pe munca ce se 
desfășoară în asociațiile din în
treprinderi și instituții. Organi
zarea campionatelor interne, 
precum și a două întreceri de 
largă popularitate, „Dialog spor
tiv între orașe11 și „Festivalul 
sportului feminin11, constituie tot 
atîtea etape de menținere a 
formei sportivilor ce vor fi pre
zent! în finale11.

MIHAI CONSTANTINESCU, 
secretar al C.J.E.F.S. Ilfov: „în 
aceste zile preocuparea noastră 
majoră este organizarea în cît 
mai bune condiții a etapei ju
dețene. Aceasta va avea loc la 
Giurgiu. Asociațiile sportive de 
aici, în mod special „Textila1* 
IDunăreana, au pus la dispoziție 
bazele ce le au. Pentru atletism 
— disciplină de bază la finala 
tinerilor din întreprinderi și in
stituții — profesorii de educație 
fizică din județul Ilfov lucrează 
zilnic cu tinerii ce au perspec

RUBRICA INIȚIATIVELOR
Desfășurarea întreceri

lor de pînă acum ale 
„Cupei tineretului" a scos 
in evidență cîteva inte
resante inițiative. Le 
trecem în revistă: • IL
FOV. Pe contrapagina 
programelor fotbalistice 
s-au tipărit — fiind ast- 
tfel popularizate — ex- 
irase din regulamentul 
l,,Cupei tineretului" • 
BUZĂU : Regulamentul 
Iși normele de participare 
au fost afișate la toate 

tive de a se califica în etapa 
finală11.

DUMITRU VLADUȚ, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Vîl- 
cea: „Experiența confruntărilor 
din prima parte a ediției de 
vară a „Cupei tineretului" ne-a 
dat posibilitatea să ne organizăm 
în așa fel activitatea, îneît la 
întrecerile de la Brașov sporti
vii vîlceni să aibă o comportare 
cît mai bună. împreună cu 
Consiliul județean al sindicate
lor ne-am străduit să asigurăm 
un cadru propice unei pregătiri 
corespunzătoare. Firește, nu va 
fi ușor, fiecare județ avînd do
rința de a se număra printre 
animatorii finalelor. Printre ei 
sperăm să se afle și reprezen
tanții noștri".

rfe BfAȘW, TG.MUREȘ # WM
Apropierea datelor celor trei finale, care cu mai 

rămas de desfășurat din ediția de vară a marii 
competiții de masă cu caracter republican „Cupa 
tineretului*, readuce in prim plan ci te va pro
bleme legate de reușita întrecerilor. Prima și 
cea mai importantă este grija ce trebuie mani

festată ca la ultimul act al „Cupei tineretului* să fie 
prezenți NUMAI concurență care au luat parte la eta
pele anterioare și astfel și-au căpătat dreptul de o fi 
finaliști. In mod special atragem atenția asupra a- 
cestui aspect. în ideea de a fi eliminate o serie de 
neajunsuri irite prin ignororea unei prevederi ele
mentare a regulamentului așa cum s-a intim plat la 
finalele elevilor și studenților.

In același timp se impune ca finala să fie onorată 
de sportivi reprezentind toate ramurile incluse in re

gulament Nu este firesc să se repete situații ca ace
lea constatate la ediția pentru elevi a competiției, unde 
județe ca Timiș, Constanța, Dolj, Tulcea, Bihor, Vaslui 
nu au prezentat concurenti la înot, în timp ce altele ca 
Alba, Bistrița-Năsăud, Brăila, Olt etc au absentat cu 
echipele de gimnastică sportivă. Situații similare s-au 
înregistrat la tir, atletism, fotbal și orientare turistică.

Un aspect, în aparență, minor dar care imprimă o 
notă de sobrietate și de sărbătoare competiției il con
stituie modul cum se prezintă concurență la finală. 
Avem in vedere, pe de o parte, pregătirea propriu-zisă 
a finaliștilor, iar pe de altă parte ținuta vestimentară 
a participonților.

In rindurile ce urmează ne propunem să prezentăm 
cîteva aspecte legate de desfășurarea ultimelor finale 
ale „Cupei tineretului*.

AMBIȚIILE TINERILOR 
DE LA SATE...

• Recorduri de participare la e- 
tapele de masă * Interes deose
bit pentru jocul de oină • Ame
najări sportive prin muncă patri
otică © Program de pregătire 

pentru întrecerile județene

VIOREL BERTA, secretar al 
C.J.E.F.S. Alba ; „în primul rind 
țin să menționez că întrecerile 
din cadrul „Cupei tineretului" au 
creat o emulație printre sporti
vii satelor Albei. Noi ne-am a- 
flat, în ultima vreme, printre 
fruntașii competițiilor sătești, 
reușind chiar să eîștigâm primul 
loc în „Cupa tineretului de la 
sate", în 1973, la volei feminin. 
Din nou ținem să ne afirmăm, 
în acest scop organizind competi
ții Intre reprezentanții asociați
ilor sătești pentru a-i selecționa 
pe cei mai buni. întrucît în ju
dețul nostru oină a început să 
fie iubită de tineri, folosind și 
prilejul prezenței acestei discipli
ne în finala pentru sate, ne pro
punem ca în cit mai multe co
mune să formăm echipe care să 
practice sportul nostru național-.

GAVRIL FEKETE, prim-vice
președinte al C-JJLF.S. Covas- 
na : „Și în județul nostru „Cupa 
tineretului" tinde să se înscrie 
cu mai multă hotărîre In rîndul 
competițiilor tradiționale pe care 

bazele sportive ce găzdu
iesc întrecerile. • AR
GEȘ: Cei mai buni spor
tivi care prin virstă și 
calități se arată a fi de 
perspectivă, au fost re
uniți în cadrul unor cen
tre de antrenament în 
vederea performanței și 
pregătiți de cadre de 
specialitate. Asemenea 
centre au luat ființă pe 
lingă C.S. Pitești și Li
ceul central experimen
tal de atletism. In vede
rea ediției viitoare a 
„Cupei tineretului", vor fi 
organizate centre de ini
țiere in schi in unele lo
calități montane ale ju

dețului. • HUNEDOA
RA : Pentru continuitatea 
participării la întreceri 
sportive, în „pauzele" 
„Cupei tineretului", foru
rile locale au procedat la 
inițierea unei competiții 
intermediare, cu aceleași 
probe ca ale marii com
petiții, intitulată „Dialog 
sportiv între orașe". • 
BRAȘOV, ARAD : Pen
tru buna organizare și 
mobilizare a elementului 
feminin, la întrecerile 
„Cupei tineretului" au 
fost cooptate și Comisiile 
județene de femei și or
ganele aflate in subordi
ne de la nivelul între
prinderilor și instituții
lor. • IAȘI : La instrui
rile pe linie profesională

le organizăm cu regularitate : 
„Cupa minerului" și „Cupa tex- 
tillstului". în multe comune con
fruntările din această competiție 
au adus pe terenurile de sport 
un număr mai mare de practi- 
canți. Este, de exemplu, cazul 
comunei Voinești care, avînd în 
profesorii Iordan Popica și Lajos 
Sorkodi doi animatori pasionați, 
a dat lotului județean pe toți 
componenții echipelor de atle
tism".

IOAN SILAGHL prim-vicepre- 
ședinte al CJ.E.F.S. Sălaj ; „Pen
tru noi, „Cupa tineretului" echi
valează cu un examen de matu
ritate. Este un prilej de a ne 
verifica forțele, de a impulsio
na, totodată, activitatea sportivă 
a tineretului de la sate. Avem, 
deja, centre sătești cu o activi
tate cristalizată — Nușfalâu, Hida,

Gilgăul Aimațului. Ele sint și 
acum așezările rurale ce au ali
mentat lotu’ nostru pentru fina
le. Nădăjduim intr-o comportare 
meritorie, pe măsura condițiilor 
mereu mai bune ce ne sînt asi
gurate*.

CONSTANTIN ALEXA, prim- 
vicepreședinte al (J.Li5. Su
ceava : Jn primul rind vreau să 
menționez faptul că in localități 
rurale cum sint Dumbrăveni, Li- 
țeni, Mitocul Dragomiraei, Mar
ginea, Frasin și Vama, primarii 
și secretarii comitetelor de partid 
au acordat un sprijin larg și 
concret pregătirii pentru finalele 
de la Craiova. Au fost amena
jate baze sportive cu contribu
ție voluntară, s-a procurat echi
pament. Ne-am propus ca In zi
lele sBrșitului de săptămină să 
organizăm Întreceri intre locali
tățile învecinate, in felul acesta 
știind că vom fi cît mai pregătiți 
pentru ultima etapă a întrecerii. 
Dintre disciplinele cu care vom 
fi prezențe trinta și oină sperăm 
să fie cel mai bine reprezentate".

HARALAMBIE IONESCU. prim- 
vicepreședinte al C.J.F.F.S. 
Teleorman : „La Buzescu și Ma- 
vrodin, precum și în alte 8—10 
comune am stabilit programe de 
pregătire pentru etapa județea
nă, in primul rind, dar și pen
tru cea finală. Remarc preocupa
rea secretarilor comitetelor UTC 
din toate localitățile rurale ale 
județului pentru procurarea de 
echipament și crearea de condiții 
bune de antrenament".

ale președinților de co
operative agricole de pro
ducție, unul dintre punc
tele de discuție a fost 
buna organizare a „Cu
pei tineretului" in me
diul rural. Rezultatele 
s-au făcut simțite mai 
ales in comunele și sate
le din împrejurimile o- 
rașelor Hirlău și Paș
cani. • MUREȘ : Între
cerile „Cupei tineretului" 
au constituit un bun pri
lej pentru unele asocia
ții sportive școlare sau 
sindicale să procedeze 
la amenajarea de baze 
sportive prin muncă pa
triotică. Asemenea exem
ple ne-au parvenit din 
Reghin, Tirgu Mureș și 
Tîrnăveni.

PROGRAM
• BRAȘOV, 17—18 august
tineretul din întreprinderi și instituții (atletism și popice)

• TG. MUREȘ. 23—25 august
tineretul din rețeaua cooperativelor meșteșugărești (atletism, po

pice și handbal)

• CRAIOVA, 25-27 august
tineretul de la sate (atletism, oină, trintă și handbal)

In toate cazurile participă reprezentativele județelor și cele ale 
municipiului București (băieți și fete)

„AȘTEPTĂM REZULTATELE 
BUNEI COLABORĂRI!"

• in toate județele — sportivi dor
nici de afirmare • Tinerilor coope
ratori le sint create condiții opti
me de pregătire • Dar, nu toți răs

pund așa cum s-ar cuveni...

ION DIACON U, prim-vicepre- 
ședinte al CJ.E.F.S Brăila : 
„Așteptăm cu optimism finala 
cooperatorilor meșteșugari. Ex
plicația ? Valoarea ridicată a 

competitorilor. Consider că s-a 
muncit bine, s-a colaborat rod
nic între organizația noastră și 
U.J.C.M. pe linia popularizării 
„Cupei tineretului" și atragerii 
la prima etapă a unui număr 
apreciabil de sportivi. Aceasta 
a favorizat o bună selecție, 
prin intermediul întrecerilor și, 
implicit, prezența la ultimul act 
al competiției a celor mai bine 
pregătiți. Aș vrea să fac o ul
timă subliniere : „Cupa tinere
tului* a stimulat nu numai in
teresul celor direct interesați, 
sportivii, ci a sporit și grija 
conducerilor de cooperative meș
teșugărești pentru a sprijini pe 
toate planurile pe competitori".

IANUARIE JINGA, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Ia
lomița : .„Activitatea intensă de
pusă de tinerii cooperativelor 
meșteșugărești din Slobozia și 
Călărași — cei mai numeroși, 
de altfel — ne lasă să întreve
dem o bună comportare a lor 
atît la faza județeană cît și la 
cea finală. Conducerea de co
operative și organizațiile U.T.C. 
S-au ocupat de procurarea de 
echipament, în multe locuri 
acesta fiind confecționat în uni

LA TELEFON... ORAȘELE GAZDĂ!
Pentru o oflo curr. s-ou pregetit forurile locale, am solicitat informații 

telefonice de la secretarii CJ.E.F.S. din orașele gazda ale finalelor „Cupei 
tineretului .

CRAIOVA: în primul rînd s-a alcătuit un comandament în care au fost 
cooptați reprezentanți ai organelor cu atribuții în acest domeniu. Tinerii și 
tinerele din mediul sătesc se vor întrece la 4 ramuri sportive: atletism (sta 
dionul Central), oină (stadioanele Central și Tineretului), trintâ (sala Sportu
rilor), handbal (terenurile Voința și Șc. sportivă). In vederea acestui impor
tant eveniment dir» viata sportivă a satelor ou fost alcătuite colective care 
vor răspunde de diferite aspecte ale disputelor. S-a avut de asemenea în ve
dere validarea concurenților, asigurarea arbitrajelor, întocmirea foilor de con
curs, omologarea rezultatelor, rezolvarea eventualelor contestații etc.

ȚiRG’J MURES : Au fost luate măsuri pentru ca finalele cooperatorHor să 
fie la înălțimea prestigiului de care se bucură „Cupa tineretului". S-a întoc
mit un program amănunțit, cu desfășurarea pe zile și ore a tuturor activităților. 
In afara disputelor propriu-zise, finaliștilor li se va asigura posibilitatea de 
a cunoaște cît mai bine orașui de pe Mureș, vor vizita cele mai importanta 
obiective turistice.

BRAȘOV. Acest oraș a fost stabilit în ultimul moment ca gazdă a fina
liștilor din cadrul U.G.S.R. Cu toate acestea s-au luat măsuri imediate pen
tru perfecta desfășurare a competițiilor de atletism și popice care vor avea
loc pe Stadionul municipal și pe arenele de la Hidromecanica și Rulmentul.

Deci, peste tot există preocupări susținute pentru buna desfășurare a dis
putelor finale.
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tăți proprii. Sperăm într-o 
comportare bună la finale".

IOAN ȘORCARU, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Iași: „Excelenta colaborare care 
s-a statornicit între organizația 
noastră și U.J.C.M. a fost re
flectată în mod special în mo
dul cum au fost organizate în
trecerile din cadrul „Cupei ti
neretului". Este foarte adevărat 
că — mai mult decît în aniiCÎTEVA PROPUNERI

O serie de propuneri privind 
continua îmbunătățire a desfășu
rării „Cupei tineretului* ne-au 
reținut atenția :

Se face necesară măritea nu
mărului de puncte acordate Io 
probele otletîce ale categorii’oi 
mici de sportivi. Aceasta pentru 
cointeresarea lor într-o partici
pare cit mai largă și de nivel 
ridicat la o disciplină cu mare 
pondere olimpică. @ Instituirea 
unui control mai riguros asupra 
participonților la întrecerile „Cu
pei tineretului", in sensul înscrie 
rii pe foile de concurs doar a 
sportivilor nelegitimați Este greu 
de crezut că un tinăr ce nu 
practică sportul de performan
ță să reușească 1,90 m la sări
tura in înălțime. . . * Etapele
preliminare trebuie să fie orga
nizate mai ritmic, să fie elimi
nate momentele de pauză între 
fazele pe asociație, pe locali
tăți, pe județe. Ar fi eliminate 
astfel octivitățile în salturi din 
cadrul „Cupei tineretului*, ac 
centulndu-se caracterul de con 
tinuitate ol competiției.

precedenți, în competiții cu par
ticiparea tineretului de ia sate 
— am simțit sprijinul conduce
rii unor cooperative meșteșugă
rești, îndeosebi pe linia amena
jării unor spații pentru practi
carea sportului. Acest lucru a 
favorizat prezența la startul 
„Cupei tineretului" a unei mari 
mase de participanți, le-a asigu
rat o bună pregătire, la nivelul 
și importanța competiției. Nă
dăjduim' ca sportivii cooperatori 
să reprezinte onorabil județul 
nostru".

CONSTANTIN ALEXA, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Su
ceava : „Așteptăm cu mult in
teres finala sportivilor coope
ratori. Considerăm că s-a acor
dat toată atenția acestei impor
tante competiții de masă, mai 
ales în asociațiile sportive din 
orașele Rădăuți, Suceava și Va
tra Dornei. Nu sîntem integral 
mulțumiți, în schimb, de felul 
cum au răspuns la întreceri ti
nerii cooperatori din Fălticeni, 
Șiret și Cîmpulung... Pregătirea 
conștiincioasă a sportivilor care 
vor fi prezenți la finală poate 
fi un prilej de satisfacții — prin 
rezultate — pentru cei care s-au 
străduit să facă totul pentru 
succesul „Cupei tineretului" și 
desigur de reflecție pentru cei 
care au așteptat... dispoziții în 
materie de_ organizare și mobi
lizare".



I
n plină vară, activitatea sportivă de masă este prezentă pe 
multiple planuri. O abordează cu interes, cu entuziasm, pio
nierii și școlarii, tineri din întreprinderi și instituții, de la sate. 
Este, în același timp, mai largă, participarea femeilor in 
practicarea exercițiului fizic.
in vacanță sau în concediu, sportul constituie realmente — 

pentru o mare masă de oameni ai muncii, de diferite vîrste și pre
ocupări — un însoțitor aproape permanent, la munte sau la mare, 
pretutindeni, în locurile de popas, tot mai multe și mai frumoase, 
în fiecare județ al țării.

Exercițiul fizic, sportul și mișcarea se integrează firesc în activi
tatea cotidiană de vacanță, ele reprezentînd un mijloc ideal de 
odihnă activă, de recreare, de întărire a sănătății.

Sin tem în sezonul estival, adică in perioada vacanțelor școlare sau a concediilor, după 
un an de muncă. Acum, mai mult ca aricind, amatorii de drumeție montană au prilejul de 
a-și satisface dorințele de călătorie, de a respira aerul ozonat al munților. Mii de cetățeni 
participă la excursii avind astfel un minunat prilej de a se odihni activ, de a se regenera 
psihic ți fizic. Și tot acum, pionierii se alcătuiesc in mici grupuri, organizind acele interesante ți 
instructive expediții „Cutezătorii”.

In imaginea noastră, echipajul unei școli generale din Iași, în drum spre masivul Ciu- 
cașului.

UN FRUMOS SUCCES AL TETRATLONIȘTILOR 
ÎN CONCURSUL INTERNAȚIONAL „PRIETENIA"

FORUMUL
LA A lll-a EDIȚIE

FILE DE VACANȚĂ, 
FILE DE ISTORIE...

e Tinerii sportivi români au ocupat primul loc in clasamentul general

După cum am mai anunțat, 
o echipă românească de tetrat- 
lon a avut o comportare exce
lentă la concursul internațional 
„Prietenia", ocupînd locul întîi 
în clasamentul general. întrucît 
reușita ni Se pare deosebită' re
venim astăzi, cu cîteva amă 
nun te.

Concursul de tetratlon inter
național „Prietenia", aflat la a 
XVIII-a sa ediție și desfășurat 
recent la Berlin, a reunit repre
zentanții a 12 țări. Pentru pri
ma dată s-au înscris în concurs 
formații din Cuba și R. D. Viet
nam. După, prima zi de concurs 
echipa de băieți a Școlii gene
rale nr. 3 din Giurgiu conducea 
cu un avans confortabil de 70 
de puncte. în final ea a ocupat 
locul întîî, cu un total de 1 503 
puncte și împreună cu echipa 
de fete — s-a situat pe cea mai 
înaltă treaptă a clasamentului 
general (rezultatele au fost cu
mulate) cu 2 873 puncte. Printre 
cele mai bune performanțe ale 
tinerilor noștri sportivi (pionieri 
pînă la 14 ani) se situează cea

LA PALAT,
PE BLOC-STARTURI!
Primitorul bazin de la Pala

tul pionierilor cunoaște în aces
te zile ale „marii recreații" a 
vacanței de vară, o activitate 
de vîrf. Dimineața, în apele ba 
zinului iau parte la concursuri 
pionierii cuprinși în taberele de 
curte, după-amiaza cei care do 
resc să Sa inițieze în tainele 
înotului.

Este o muncă însuflețită pe 
care colectivul de profesori de 
specialitate condus de tovarășul 
Constantin Țurcaș o desfășoară 
cu bune rezultate. Dovadă - 
după cei peste 1C00 de copii 
inițiați în natație de la 17 iu
nie, acum, în seria a IlI-a de 
învățare a înotului, alți 500 de 
amatori populează plajele și 
bloc-starturîie bazinului

Și un ultim amănunt : Ia Pa
lat pot fi întîlniți școlari și pio 
nieri îndeosebi din cartierele 
Drumul Taberei, Militari și Ber 
cenj pentru care nu numai ba
zinul ci întregul complex spor
tiv exercită în aceste zile ale 
vacanței o atracție deosebită.

„Concediu" cuvînt 
minunat, evocator al 
talazurilor înspumate, 
foșnetul de brad, al 
odihnei binemeritate 
după un an de mun
că.

Paradoxal, poate, dar 
adevărat, odihna în 
vacanță nu trebuie să 
însemne nemișcare ci, 
din contră, activitate 
fizică incomparabil 
mai multă decît tă
cem în mod obișnuit.

Se vorbește mult 
despre sedentarism, 
recotnandîr.du-se com
baterea T”i rînd

PIONIERI

a lui Dan Leșeanu. cu 6,25 m la 
săritura în lungime. Amintim că 
antrenorul sportivilor giurgiu- 
veni este profesorul de educație 
fizică Ion Banu.

Pionierii tetratloniști din 
Giurgiu nu sînt la prima lor 
reușită de anvergură. Cu numai 
o lună în urmă, ei au ocupat 
locul întîi în tradiționala com
petiție internă rezervată tetrat- 
loniștilor școlari din toată țara, 
Ia care au participat în fazele 
inițiale (pe detașament, pe 
școală, pe localități)' aproxima
tiv 650 000 de copii.

Pionierii din Giurgiu închină 
succesul lor celei de’ a 30-a ani
versări a Eliberării, celui de al 
XI-lea Congres al partidului și 
jubileului de 25 de ani de la în
ființarea Organizației pionierilor 
din România.

După Breaz^ — județul Praho
va (1972) și Livada — județul Sa- 
tu Mare (1973) îi revine orașului 
Cimpulung Moldovenesc, cinstea 
de a fi gazda actualei ediții a Fo
rumului pionierilor.

In afara unor teme cu strictă 
referire la munca de organizație, 
activitatea participanților la Fo
rum cuprinde numeroase acțiuni 
cu caracter sportiv atit de îndră
gite de pionieri. Practic, vorbind, 
aproape 40 la sută dintre activități 
fac parte din sfera sportului, a- 
ceasta însemnind concursuri de 
tir, competiții la jocuri sportive 
(handbal și fotbal in special), dru
meții și excursii prin minunatele 
meleaguri din nordul Moldovei, 
jocuri aplicative cu temă sau jocuri 
in cadrul focurilor de tabără.

In contextul Forumului, sportul 
nu va însemna numaidecît activi
tatea de performanță, deși nu este 
exclusă detașarea — cu acest pri
lej a unor valori. Accentul se va 
pune, însă, în principal pe latura 
organizatorică a concursurilor și 
competițiilor. Ceî prezenți vor fi 
în măsură să acumuleze 1 o bogată 
experiență pe care o vor folosi în 
mod practic, în propriile organi
zații. Este de așteptat, de aceea 
ca în toamnă, odată cu reîncepe
rea cursurilor, cunoștințele însu
șite în cadrul Forumului de la 
Cîmpulur.g Moldovenesc, pe plan 
sportiv, sâ se reflecte larg in uni
tăți și detașamente.

ELEVI
—

Intrat deplin în drepturi, cel 
de-al patrulea... trimestru de 
școală, cel al vacanței de vară, 
este punctat zilnic de sute și sute 
de acțiuni sportive de masă, în 
sfera cărora cele de turism, dru
meție și excursii cu temă ocupă 
un loc preponderent.

Este lăudabil faptul că aseme
nea inițiative școlare de masă 
sint tot mai caracteristice în ju
dețe cu o pondere mai redusă în 
ceea ce privește sportul, dar în 
care elevij manifestă un interes 
vădit față de cunoașterea frumu
seților patriei și în primul rînd 
ale celor din zone mai apropia
te de localitățile de domiciliu. 
Este demnă de relevat, în acest 
sens, inițiativa elevilor din Slo
bozia, care au vizitat orașul Că
lărași și din cuprinsul acestuia, 
în mod special marile obiective

industriale ridicate în anii socia
lismului, după cum reține aten
ția modul cum tineretul școlar 
din județul Hunedoara caută să 
cunoască așezările dacice de Ia 
Sarmisegetuza, Grădiștea Munce- 
lului etc. și implicit o întreagă 
epocă istorică. Inițiative similare 
se fac remarcate și în cazul ele
vilor din județul Constanța, care 
poposesc aproape zilnic la His
tria și în alte vechi așezări din 
vecinătatea mării. Aceasta, în 
timp ce școlarii din nordul Mol
dovei pot fi întîlniți, în grupuri 
compacte, la Suceava, în orașul 
vechii reședințe, de scaun a lui 
Ștefan cel Mare, dar și în cel 
nou, acolo unde s-au ridicat și 
se ridică veritabili coloși ai in
dustriei socialiste.

Cu alte cuvinte, școlarii noștri 
își petrec o vacanță activă, de 
neuitat, recreîndu-se, refăcîn- 
du-și forțele și totodată sporin- 
du-și cunoștințele.

Lecție de inițiere in bazinul de la Palatul pionierilor. Participă vi
itori... delfini din toate sectoarele Capitalei. Luni, un nou ciclu de 

inițiere, al patrulea din această vacanță...
Foto : Ion MIHÂICA

BREVIAR
• Liceul nr. 3 din Baia Mure tinde sâ 

se afirme ca o pepiniera a atletismului 
de performanță maramureșan. O strictă 
selecție asigură intrarea in liceu a unor 
elemente cu aptitudini reale pentru aler
gări, sărituri sau aruncări. Treapta ur
mătoare, după absolvirea liceului (sau 
chiar înainte de acest moment) o re
prezintă Clubul sportiv orășenesc din 
Baia Mare,

• Doi soți, profesori de educație H- 
zică, activează în aceeași unitata de frf 
votăm in t. Este vorba de Lodislau Wilems 
(sporturi nautice) și Angela Wilemș 
(handbai). antrenori la Școala sportivă 
din Timișoara. Munca lor pasionantă so 
bucură de prețuirea întregului colectiv 
de elevi și profesori din școală.

• In perspectivă — rugbf in liceele î» 
școlile profesionale din municipiul Brăi
la. Proiectul aparține unui fost jucător, 
mg. A. P.-eissier, director în cadrul șan
tierelor navale din localitate și ei pro
mite să fie materializat încă in cursul 
acestui an.

PE PODIUM!
Cunoscutul sportiv Victor Teo- 

dorescu, pentatlonist și scrimer 
de performanță, actualul... pro
fesor de educație fizică și antre
nor de scrima la clubul Progresul 
București, a obținut recent o bi
nemeritată satisfacție: doi din
tre elevii săi, Constantin Niculae 
și Teodor Bălănescu și-au dispu
tat barajul pentru locul 1 la cam
pionatele republicane ale juniori
lor de la Brașov. In asaltul de 
baraj, C. Niculae (elev în anul 
I al Școlii profesionale I.M.E.B.) 
a obținut victoria cu 5—2 în fața 
lui T. Bălănescu (clasa a VlTI-a, 
Școala generală nr. 146), devenind 
campion de juniori al țării, iar 
învinsul său s-a situat firesc pe 
locul secund...

un om obișnuit este 
îndemnat să facă 
sport, în minte îi a- 
pare imaginea sporti
vilor de mare perfor
manță și, atunci, are

prietene, recomandăm 
mișcarea sub toate 
formele, fără a o le
ga de alte noțiuni. în 
vacanță, la mare, se 
poate face gimnastică

plimbări pe faleză, 
seara. Dar nici dan
sul nu trebuie ocolit 
fiind o foarte agrea
bilă formă de mișca
re, recomandabilă tu-

FEMEI SFATURI DL
rețineri, știind că nu-i 
va fi posibil să ajun
gă la măiestria aces
tora.

Pentru voi tinerele 
și mai puțin tinerele

de înviorare, dimi
neața, jocuri cu min
gea pe plaje, înot, 
înainte de masă, mi
nigolf sau popice du- 
pă-«>mlaza și lungi

turor vârstelor și a- 
ceasta, cu atit mai 
mult, cu cît foarte 
multe dintre dansuri 
necesită un consum 
însemnat de energie

SE SARE „FLOP"
Ei bine, daca o asociație sportivă 

existentă In mediul rural poate oSeri 
membrilor eț posibilitatea de a exe
cuta și pretențioasa execuție tehnică 
in condiții optime, atunci fără doar 
și poate, aici se muncește cu sirg, 
se afirmă inițiativeie, se dă dovadă 
de mare pasiune ! Acesta este ca
zul comunei Ciumbrud din județul 
Alba, al cărei liceu agricol se poate 
mlndri eu o baza complexă spor
tivă rar întflnitâ chiar in multe 
orașe. Profesorul de educație fizică 
Dorin Duna ne-a condus prin sala 
de sport (amenajată intr-un fost 
grajd) dotată cu cușete speciale de 
depozitare a echipamentului pentru 
fiecare dintre cei 400 de elevi șl

LA CIUMBRUD...

Pentru munte, re
comandările speciale 
cred că sînt de pri
sos. Cine poate rezis
ta să rămînâ în ca
bană atunci cînd, ori
unde privești, cărările 
ce se pierd în păduri 
te îmbie la drume
ție.

Oboseala resimțită 
este sănătoasă, gene
ratoare de somn o- 
dihnitor ce reface nu 
numai fizic dar și 
psihic, deconectin- 
du-ne din stressurile 

vieții citadine.
P’-IHeta este un

„aliat" prețios intr-un 
concediu activ. Ea ne 
permite o deplasare 
ușoară pe trasee mai 
lungi, obligindu-ne să 
facem mișcare, fieca
re în ritmul propriu 
posibilităților.

Să folosim fiecare 
oră, fiecare zi pentru 
refacerea organismu
lui nostru, în vederea 
unui nou an de mun
că.
dr. EDITH STĂNESCU 
medic șef al Policli
nicii pentru sportivi 

București

toate materialele trebuincioase, de 
pe terenurile de handbal, volei, tenis 
de cimp, pista de alergări 
tri), sectoarele de aruncări 
turi. porticul de gimnastică 
acestea înconjurate de un 
sirmă. „Nu există directori 
caro să nu fie receptivi Ia proble
mele sportive ale elevilor săi. Numai 
că ei trebuie convinși, în primul 
riud, de modul de muncă al profe
sorilor de sport, de seriozitatea și de 
insistenta lor. Astfel, se poate face 
ceea ce vedeți”. E adevărat, aproa
pe 10 ani i-au trebuit profesorului 
inimos din Ciumbrud să ajungă în 
situația de a se putea mîndri cu 
rezultatele muncii sale. Dar și-a gă
sit în această perioadă un colabo
rator extrem de prețios în persoana 
directorului Alexandru Mezel, i-a 
cîștigat pentru cauza sa, pe cei ce 
răspundeau de bunul mers al ate
lierului de pe'lîngă școală... Așa s-a 
născut și s-a mărit în permanență 
baza sportivă care valorează acum 
peste un milion de lei. Nu mai este 
de mirare faptul că de multă vre
me sportivii de performanță ai Li
ceului agricol se numără printre a- 
nimatorii întrecerilor de la nivelul 
județului I

(200 mo
și sărt- 
și toata 

gard de 
de școli

Radu NEMȚEANU



Microreportaje cu Rapid București, Sport Club Bacău și Petrolul Ploiești

TREI ECHIPE CARE SPERĂ
SĂ REVINĂ IN DIVIZIA A
In stațiunile montane 

Predeal și Bușteni, trei 
foste divizionare A, 
Rapid București, Pe
trolul Ploiești și Sport 
Club Bacău, încearcă 
să se refacă, sub toate 
aspectele, pentru a în
cepe bătălia de reveni
re pe prima scenă fot
balistică a țării. Aici, 
pe Valea Prahovei, ele 
au condiții foarte bune 
de pregătire fizică, de 
refacere psihică dar 
totodată și de șle
fuire a procedeelor teh
nice.

Cei mai grăbiți de a 
beneficia de aceste 
condiții au fost fero
viarii bucureșteni. Ei 
au urcat, în ziua de 12 
iulie, la Predeal unde 
au lucrat intens pentru 
pregătirea fizică gene
rală, cu pondere pe 
rezistență, forță și mo
bilitate. în același timp, 
antrenorul Ion Motroc, 
revenit la clubul giu- 
ieștean după o absen
ță de patru ani, n-a 
omis să includă în 
program, în ultima par
te a șederii la munte, 
două jocuri-școală, cu 
Ideal Cernavodă și cu 
Minerul Filipești. In 
cele două săptămîni de 
pregătire, toți jucătorii, 
atît cei mai vîrstnici 
cît și cei tineri (pro
movați din propria pe
pinieră : Mihalache, G. 
Constantinescu, Puriț, 
U'ița, Naghi, Aurelian 
Dumitriu), au lucrat 
intens ca să acumuleze 
cît mai mult, toți fi
ind animați de dorința 
de a reveni anul vii
tor în Divizia A. De

altfel, antrenorul Mo
troc se declara mulțu
mit de comportarea e- 
levilor săi, declarind : 
„în curînd vom forma 
O echipă care să repre
zinte intr-adevăr Răpi 
dul, fiindcă ea înseam
nă ceva în fotbalul ro
mânesc și pentru că

MARIN STELIAN

trebuie să justifice în
crederea numeroșilor el 
suporteri". Și acum, 
iată și pe ceilalți ca
re figurează în lot: 
Răducanu, Ioniță, Roș 
ca, Pop, Grigoraș, Niță, 
FI. Marin, Iordan, An- 
gelescu, Savu, Rîșniță, 
Pleșoianu, M. Stelian, 
Bartales, Stanca, Nea- 
gu. Manea și Mihala- 
cbe.

Tot la Predeal au 
venit jucătorii forma 
ției Sport Club Bacău. 
Cei doi foști colegi de 
echipă Vătafu și Nedel- 
cu. care au preluat 
conducerea tehnică, au 
întocmit un program 
adecvat actualei peri
oade, folosindu-se, lu 
acest scop, stadionul 
din localitate și unele 
trasee din împrejurimi. 
Cei 12 băcăuani au răs
puns cu conștiinciozi
tate tuturor solicitări
lor, însă numărul res 
trîns de jucători face 
ca intențiile bune ale 
tehnicienilor să nu-șl 
atingă scopul în între
gime. Se pare că ur
mările „naufragiului" 
de la sfirșitul campio
natului n-au fost încă 
complet înlăturate. Așa 
se face că trei tineri 
talentați (Elisei, Solo
mon și Florian) au pa 
răsit orașul, Gbiță a 
anunțat că renunță la 
activitatea competițio- 
nală, iar Dembrovschi 
încearcă pe alte me
leaguri să-și împlineas
că unele „vise". Totuși 
antrenorii Vătafu șl 
Nedelcu se străduiesc 
să închege o formație 
capabilă să joace fru
mos, care să obțină 
performanțe pe măsu
ra capacității compo 
nenților echipei. Pină 
la 30 iulie, la Predeal 
iau parte la antrena
mente : Ursache, An- 
drieș, Cărpuci, Lunca. 
Sofran, Hrițcu. Duțan. 
Șoșu, Pruteanu, Pană, 
Bâluță, Botez și Ilie.

Popa și Chitaru se pre
gătesc în cadrul lotu
lui național de juniori.

★
O atmosferă optimis

tă, domnește în rîndu- 
rile petroliștilor. Noul 
antrenor, Paul Popescu, 
împreună cu elevii săi 
doresc să activeze doar 
o ediție în diviza se 
cundă La Bușteni au 
venit majoritatea jucă
torilor, in afară de 
Ciupitu, Culda, Crînga- 
șu, Istrătescu, Toma 
(care fusese împrumu
tat Gloriei Buzău) și 
Cuperman — transferat 
la Chimia Brazi. Deci, 
pe stadionul Caraima- 
nul au fost vâzuți, zil
nic, Rămureanu, Ma
rinescu, Mîrzea, Gru
ber, Tudorie, Țaporea. 
Mureșan, Popa, Badea. 
Duță. Cozarek, Ange- 
lescu, Dincuță, Pisau, 
Pîrvu, Moldoveanu, 
Zamfir, Dinu și, în ul
timele zile, internațio
nalul Mocanu. De joi, 
Ștefănescu și Eparu au 
întrerupt antrenamen
tele, acuzînd recidiva- 
rea unor accidentări 
din campionat. In in
tervalul petrecut la 
munte (mîine diminea
ță vor reveni la Plo
iești, continuînd pregă
tirile cu un joc amical, 
cu Progresul București), 
s-a muncit mult pentru 
realizarea unei bune 
pregătiri fizice, iar în 
ultima săptămînă s-a 
insistat și asupra exer- 
cițiilor tehnico-tactice.

Pompiliu VINTILA

Antrenamentele divizionarelor A se desfășoară ci

ECHIPA STEAUA PRIVEȘTE
7

Steua. i-am reîntîlnitpe fotbaliș
tii militari care, sub îndrumarea 
antrenorilor C. Teașcă și Gh. Con
stantin, desfășurau cea de a 30-a 
ședință de instruire din această 
vară. Sub privirile curioase ale 
cîtorva zeci de suporteri, au apă
rut pe teren, la încălzire, for- 
dache, Moraru (transferat de la 
Metalul București), Sătmăreanu, 
Smarandache, Sameș, N. Ionescu, 
Micloș (revenit de la Politehnica 
Iași), Dumitru, Dumitriu IV, 
Vigu, Pantea, Iordănescu, Tătaru, 
Năstase, Fl. Dumitrescu, Aelenei, 
Ion Ion, Răducanu, Șurenghin, 
Radu, Marinescu și Cornelia. 
Deci o prezență de aproape sută 
la sută, cu o singură excepție, a 
ceea a fundașului Ciugarin, care 
nu s-a 
tiri.

După 
lergări 
xerciții

prezentat încă la pregă-

circa 25 de minute de 
variate, combinate cu 
de gimnastică, totul

a- 
e- 
in

A

I

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI B, EDIȚIA 1974-1975

școală, de două reprize a 30 de 
minute, fiecare. întîlnirea, arbi
trată de antrenorul C. Teașcă. în
treruptă deseori de acesta pentru 
explicarea și repetarea unor sche
me tactice, i-a solicitat destul de 
serios pe jucători, tempo-ul a- 
lert, circulația cursivă a balo
nului și permanenta mișcare în 
teren reprezentînd punctele de 
rezistență, ale lecției. Pe în
treaga durată a partidei a fost 
menținută, de o parte, formația 
care, se pare, a început să se pro
fileze pentru prima etapă, adică: 
Iordache — Sătmăreanu, Sameș, 
Vigu, N. Ionescu — Dumitru, Du
mitriu IV — Pantea, Iordănescu, 
Ion Ion, Fl. Dumitrescu. De cea
laltă parte, un „11“ completat cu 
cîțiva juniori, formație din care 
am reținut, printre alții, pe Mo
raru, Smarandache, Tătaru, Ra
du, Răducanu, Năstase și Aele
nei. Am remarcat, în mod special 
verva lui Iordănescu, în fazele 
de atac, ca și eforturile depuse 
de Fl. Dumitrescu pentru a se în
cadra în ideea de joc a noii sale 
echipe.

In pauză, l-am abordat pe an
trenorul C. Teașcă, care ne-a d’e- 

,Marți am 
am

ETAPA I, 11 AUGUST
Ir.d. sirmei C. Turzii 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Baia Sprie 
Victoria Călan 
Minerul Anina 
Corvinul Hunedoara 
Minerul Molodva N. 
Metalul Aiud 
Metalurgistul Cugir

Lgj.
— Victoria Cărei
— Vulturii Textila
— Șoimii Sibiu 
— Mureșul Deva 
— Unirea Arad 
— F. C. Bihor 
— Minerul Baia Mare 
— U. M. Timișoara 
— Arieșul Turda

ETAPA A II-A, 18 AUGUST
— Victoria Călan
— Ind. sîrmei C. Turzii
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Baia Sprie 
— Minerul 
— Minerul
— Corvinul 
— Metalurgistul Cugir 
— Metalul Aiud

ETAPA A IU-A, 25 AUGUST
M. Timișoara 

Baia Mare 
Anina 
Cărei 

Turda 
Textila 
Moldova

Minerul Baia Mare 
V. M. Timișoara 
Mureșul Deva 
Arieșul Turda 
F. C. Bihor 
Victoria Cărei 
Vulturii Textila Lgj. 
Șoimii Sibiu 
Unirea Arad

Moldova N.
Anina
Hunedoara

Ind. sîrmei C. Turzii — Arieșul Turda 
Victoria Călan — Vulturii Textila Lgj.
C.F.R. Timișoara — U. M. Timișoara

ETAPA A VII-A, 29 SEPTEMBRIE
— Metalul Aiud 
— Victoria Călan 
— C.F.R. Timisoara 
— F. C. Bihor 
— Mureșul Deva
— Ind. sirmei C. Tuni: 
— Minerul Baia Sprie 
— Unirea A rad 
— Victoria Cărei

6 OCTOMBRIE
— Vulturii Textila Lgj.

Ind. sîrmei C. Turzii — Șoimii Sibiu
— Minerul Baia Sprie 
— Arieșul Turda 

N. — Metalurgistul Cugir

clarat următoarele : „> 
revenit din Polonia, unde 
participat la turneul organizat cu 
ocazia împlinirii a 30 de ani de 
la eliberarea acestei țări. Am sus
ținut două jocuri. Primul la Lu-

blin, cu selel 
șovia, unde I 
mită cu 1-1 
foarte putea 
formafier^J 
in lotul țgjfl 
centul turna 
o verificară 
noi. Cu aed 
seama de d 
jucătorilor I 
și, in acelaa 
rit în privii 
trebuie făcu 
mației și pel 
doilea meci,! 
nit selecțiorl 
care am disl 
ral, turneul 
formă mul! 
Iordache, s| 
Ionescu, D« 
Iordănescu .1 
lalți jucăton 
ceașcă mai I 
pentru ca I 
bate la ușa 
acea echipai 
bal eficace I 

Imediat dl 
tul militarii 
carul spre I 
care, astâzu 
ua susține 
divizionara 1 
la meciul q 
din prima el 
au un proil 
joc, în Capii 
ranului, P.A 
tinuare, pa 
municipiului 
mată să se | 
3 și 4 augus

Minerul Baia Sprie — U. f 
Șoimii Sibiu — Minerul
Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul 
C.F.R. Timișoara 
Metalul Aiud 
Mureșul Deva 
Corvinul Hunedoara 
Metalurgistul Cugir 
Unirea Arad

— Victoria
— Arieșul
— Vulturii
— Minerul
— F. C. Bihor
— Victoria Călan

ETAPA A IV-A, 1 SEPTEMBRIE
— Corvinul Hunedoara 
— Victoria Cărei
— Șoimii Sibiu
— Ind. sîrmei C. Turzii
— C.F.R. Timișoara
— Unirea Arad
— Mureșul Deva
— Minerul Baia Sprie
— Metalul Aiud

ETAPA A V-A, 8 SEPTEMBRIE
— Metalul Aiud
— Șoimii Sibiu
— Mureșul Deva
— Victoria Călan
— Minerul Baia Mare
— Arieșul Turda
— U. M. Timișoara

Lgj.
N<

Arieșul Turda 
Metalurgistul Cugir 
Vulturii Textila Lgj. 
F. C. Bihor 
Minerul Moldova N. 
U. M. Timișoara 
Minerii] Anina 
Victoria Călan 
Minerul Baia Mare

Vulturii Textila Lgj.
Minerul Anina 
F. C. Bihor 
Corvinul Hunedoara 
Unirea Arad 
C.F.R. Timișoara
Victoria Cărei ._  _______
Ind. sîrmei _ C. Turzii— Metalurgistul Cugir 
Minerul Baia Sprie — Minerul Moldova N.

VI-A, 22 SEPTEMBRIE
— F. C. Bihor
— Metalurgistul Cugir
— Minerul Anina
— Minerul Moldova N.
— Corvinul Hunedoara
— Minerul Baia Mare

ETAPA A
Șoimii Sibiu 
Unirea 
Metalul 
Victoria 
Mureșul 
Minerul

Arad
Aiud
Cărei
Deva
Baia Sprie

Metalurgistul Cugir 
Minerul Moldova N. 
Șoimii Sibiu 
Minerul Baia Mare 
U. M. Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Minerul Anina 
Arieșul Turda 
Vulturii Textila Lgj.

ETAPA A VIII-A
Minerul Moldova N. • ______ _____
Minerul Baia Sprie — Unirea Arad 
Victoria Cărei 
Mureșul Deva
Ind. sirmei C. Turzii — Minerul Baia Mare 
F. C. Bihor 
Metalul Aiud 
C.F.R. Timișoara 
Metalurgistul Cugir

— Arieșul Turda
— Șoimii Sibiu

— U. M. Timișoara
— Victoria Călan
— Corvinul Hunedoara 
— Minerul Anina

ETAPA A IX-A, 13 OCTOMBRIE
— Corvinul Hunedoara 
— F. C. Bihor
— Mureșul Deva
— Minerul Moldova N.
— Metalurgistul Cugir
— Minerul Baia Sprie 
— Victoria Cărei
— Arieșul Turda

Minerul Anina 
Metalul Aiud 
Unirea Arad 
U. M. Timișoara 
Victoria Călan 
Vulturii Textila Lgj.
Șoimii Sibiu 
Minerul Baia Mare
Ind. sîrmei C. Turzii— C.FJl. Timișoara 

ETAPA A X-A, 20 OCTOMBRIE 
— Unirea Arad 
— U. M. Timișoara 
— Minerul Baia Mare 
— Metalurgistul Cugir 
— Ind. sîrmei C. Turzii 
— Victoria 
— Minerul 
— Metalul 
— Minerul

XI-A, 27 OCTOMBRIE
— C.F.R. Timișoara 
— Șoimii Sibiu 
— Minerul Anina 
— Mureșul Deva 
— C.rvinul Hunedoara 
— Ind. sîrmei C. Turzii 
— Vulturii Textila Lgj. 
— F. C. Bihor 
— Minerul Baia Mare

ETAPA A XII-A, 3 NOIEMBRIE 
Metalul Aiud 

Timișoara 
Victoria Călan

F. C. Bihor 
Arieșul Turda 
Corvinul Hunedoara 
Vulturii Textila Lgj. 
Minerul Baia Sprie 
Șoimii Sibiu 
C.F.R. Timișoara 
Victoria Cărei 
Mureșul Deva

ETAPA A 
Victoria Călan 
Metalul Aiud 
Minerul Moldova N. 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Baia Sprie 
Cnirea Arad 
Arieșul Turda 
Victoria Caret 
U. M. Timișoara

Mureșul Deva
Minerul Baia Mare — C.F.R. 
U. M. Timișoara

Călan 
Anina 
Aiud 
Moldova N.

F. C. Bihor 
Minerul Anina

Minerul Moldova . _ _ ___
Corvinul Hunedoara — Victoria Cărei 
Lnirea Arad — Vulturii Textila Lgj.

ETAPA A XIII-A, 10 NOIEMBRIE
— Minerul Baia Sprie 
— Ind. sîrmei C. Turzii 
— Corvinu.] Hunedoara
— U. M. Timișoara
— Mureșul Deva
— Minerul Moldova N>
— F. C. Bihor
— Unirea Arad
— Victoria Cărei

C.F.R. Timișoara 
Vulturii Textila Lgj. 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina 
Minerul Baia Mare 
Metalul Aiud 
Arieșul Turda 
Șoimii Sibiu 
Victoria Călan

«

PENTRU FOT
De vorbâ

ETAPA A XIV-A, 17 NOIEMBRIE 
Corvinul Hunedoara — U. M. Timișoara 
Victoria Cărei — Minerul
Ind. sirmei C. Turzii — Mureșul 
Unirea Arad 
Șoimii Sibiu 
Vulturii Textila Lgj. 
Minerul Baia Sprie 
Victoria Călan 
C.F.R. Timișoara

Baia Mare
Deva 

Moldova 
Turda 
Anina

N.— Minerul 
— Arieșul 
— Minerul 
— Metalurgistul Cugir 
— F. C. Bihor 
— Metalul Aiud

ETAPA A XV-A,
Mureșul Deva 
Arieșul Turda 
Metalurgistul Cugir 
F. C. Bihor 
Victoria 
Minerul 
Metalul 
Minerul 
U.

N.

24 NOIEMBRIE 
Minerul Baia Sprie 
Victoria Călan

— C.F.R. Timișoara
— Vulturii Textila Lgj.
— Unirea Arad
— Ind. sîrmei C. Turzii
— Corvinul Hunedoara
— Minerul Anina
— Șoimii Sibiu

Cărei 
Moldova 
Aiud 
Baia Mare 

M. Timișoara
ETAPA A XVI-A, 1 DECEMBRIE

— Victoria Călan
— Unirea Arad
— Arieșul Turda
— Șoimii Sibiu
— F.C. Bihor
— U. M. Timișoara
— Victoria Cărei 
— Metalul Aiud 
— Minerul Baia Mare

Minerul Anina 
Corvinul Hunedoara 
Mureșul Deva 
Minerul Moldova N. 
C.F.R. Timișoara 
Vulturii Textila_ Lgj. 
Minerul Baia 
Ind. sîrmei C. 
Metalurgistul

ETAPA 
Minerul Baia 
Victoria Călan 
U. M. Timișoara 
Unirea Arad 
Metalul Aiud 
Victoria Cărei 
F. C. Bihor 
Șoimii Sibiu 
Arieșul Turda

Sprie 
Turzii 
Cugir
A XVII-A, 
Mare —

, 8 DECEMBRIE 
Vulturii Textila Lgj.

— Ind. sîrmei C. Turzii
— Metalurgistul Cugir
— C.F.R. Timișoara
— Minerul
— Mureșul
— Minerul
— Corvinul
— Minerul

Baia Sprie
Deva
Anina 
Hunedoara 

Moldova N

RYUZO HIRAKI, an
trenorul reprezentativei 
de fotbal a Japoniei, es
te un foarte bun cunos
cător al fotbalului. A cu
noscut toate stilurile de 
joc. a fost prezent 
marile competiții 
naționale 
cui" 
ce îi

Cu 
ne-a 
cîteva întrebări, 
dintre ele 
din capul locului : 
întii de toate, 
mulțumesc celor care au 
organizat turneul nostru 
în România. Ne-am sim
țit 
la 
ne, 
cu 
fost puse la 
toate cele necesare pen
tru a face o pregătire 
excelentă, pentru a încer
ca punerea in aplicare a 
cîtorva dintre noutățile 
tehnico-tactice pe care 
le-am văzui Ia recentul 
turneu final al C. M. 
Schimbul de experiență 
cu antrenorii români si in 
special cu antrenorul Ha- 
șoti. de la F. C. Con
stanța, a fost foarte sin
cer și de aceea, în spe
cial pentru noi, foarte 
util. Ne-a plăcut Con
stanta și pentru că ne-a 
amintit, prin apopierea 
mării, de tara noastră".

— V-a plăcut in mod

la 
inter- 

astfel că „sa- 
său este plin, ceea 
atrage pe... ziariști, 
multă amabilitate 

răspuns și nouă la 
prima 

deducîndu-se 
„Mai 

vreau să

aci, mai precis spus. 
Constanta, foarte bi- 
am fost înconjurați 

multă prietenie, ne-au 
dispoziție

anfrenoru

deosebit vreunul 
tre jucătorii de 
F.C. Constanta ?

— Da, există un j 
tor pe care cu m 
plăcere l-aș includt 
„ll“-le nostru națio 
nr. 5 (n.n. — Consta 
nescu). El dovedește 
numai o tehnică b 
ei și multă clarviz 
în joc, știind să-și



ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Ieri, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor „Cupei municipiului 
București" la fotbal, competiție care se înscrie printre manifestările 
dedicate celei de a XXX-a aniversări a Eliberării. Astfel, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, în cadrul unui bogat program polisportiv, 
simbătă 3 august se vor desfășura partidele Rapid — Sportul studen
țesc (ora 17,30) și Steaua — Steagul roșu (în nocturnă, de la ora 19,15),
iar duminică 4 august, pe același stadion, formațiile învinse se vor 
întrece pentru ocuparea locului III (ora 17,30) și — în continuare — 
echipele învingătoare își vor disputa intîietatea.

La începutul săptămrnii viitoare
nat de 
ns im- 
ză din 
.t, ieri,

la Brașov

:sy

tale

ERE
Ului Var- 
nși la li- 
aduersar 
aliniat o 
r-Z’irinși 
!Wa Te~ 
M. A fost 
a pentru 
l-am dat 
reale ale 
f actuală 
Im lămu- 
rtișuri ce 
blui for
ate. In al 
pm întîl- 
iSofia, de 
In gene- 
psitor. O 
Lt arătat 
ț/igu, N.

Pantea, 
Iscu. Cei- 
Isă mun- 
Inamente 
Itul care 
țredevină 
l un foi
ls".
Inent, lo- 
cu auto
ritate în 
la, Stea- 
feicală cu 
ful. Pînă 
L Mureș, 
tenii mai 
Eust, un 
lioana I- 
I în con- 
I „Cupa 
I progra- 
Iziiele de
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CURSUL DE PERFECȚIONARE 
A ANTRENORILOR

După cum am mai anunțat, în 
zilele de 29, 30 și 31 iulie, se va 
desfășura, la Brașov, în localul 
căminului studențesc nr. 5 din 
str. Memorandumului nr. 8. cursul 
de perfecționare a antrenorilor de 
la echipele divizionare A și B. 
Programul acestei importante ac
tivități, organizate de colegiul 
centra! al antrenorilor, este ur
mătorul : luni 29 iulie ; după eu- 
vîntul de deschidere, de la ora 
9, al vicepreședintelui F.R.F.. Tu
dor Vasile, vor fi prezentate, in 
continuare, analiza campionatului 
divizionar A și B. ediția 1973— 
1974 (prof. N. Petrescu) și refera
tul antrenorului echipei naționale, 
V. Stănescu, intitulat „învăță
minte de la Campionatul mon
dial 1974, privind concepția de 
joc și pregătirea echipei repre
zentative" ; după amiază, de la 
ora 16, antrenorul K. Cosmoc va 
vorbi despre „Aspectul pregătirii 
fizice la C.M. 1974 și urmările 
pentru fotbalul nostru". Antreno
rii N. Proca și I. Nunweiller vor 
prezenta referatul „Unele conclu
zii pe marginea C.M. 1974, pri
vind aplicarea noutăților la un 
club de Divizia A", iar prof. N. 
Petrescu va aborda subiectul „în
vățămintele ce se trag pentru 
fotbalul nostru de pe urma C.M. 
1974".

Marți 30 iulie, de la 8,30, vor 
vorbi : Paul Frantz (Franța)
despre „Pregătirea atletică și 
tactică la marile echipe de fot-

MINERUL BARAOLT,
ÎN DIVIZIA C

în urma rejucării partidei 
Harghita Odorhei — Minerul 
raolt, încheiată cu scorul de 
Minerul Baraolt s-a calificat în 
Divizia C, întrucît meciul tur s-a 
terminat cu rezultatul de 2—1 
în favoarea sa.

A. PIALOGA — coresp.
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^

A.S. 
Ba- 
0-0,

UN ÎNDREPTAR
JAPONEZ"

iraki
•e coechipierii

Pentru că în ța- 
oastră este mai 

cunoscut, v-am 
să ne furnizați 

a amănunte des- 
soccerul nipon.
Japonia, există 

Ie jucători legiti- 
ir numărul eelor 

fotbal este mult 
re. La această ci- 
puie adăugați co* 
școlarii care joa- 
limineata $i pină 
l special pe pla- 
ii. Nu există clu- 
Icializale, ca F.C. 
a, de pildă, dar 
scoală și fiecare 
dere are patru, 
pipe, de la copii 
la seniori. Fede- 
kstră a luat fjin- 
15, iar în 1936, la 
la Berlin, fotba- 

fiez a înregistrat 
bună performan- 

I învingînd repre- 
■ Suediei cu 3—2. 
I succes de care 
I se știe, dar mie 
I plăcere să-l 

întotdeauna.
Itul național 
* serie A
ipe (campioană 
Irmația Yamrna 
torapany din O- 
I o serie B. cu 
I participante. în 
Inpionate distric-

făcute 
de 
ia- 
Ni- 
era 
vo

am asistat la citeva 
antrenamente 
în țara noastră 
formația feminină 
poneză de volei 
chibo. Antrenorul 
pentru un mare
lum de antrenament 
Dv., la fotbal, sînteti 
partizanul unor antre
namente îndelungate ?

— Echipele noastre din 
prima ligă fac cîte 5—6 
antrenamente pe săptă- 
mină, luerind — în me
die — cite trei ore. So
licitarea este foarte ma
re, dacă (inem seama că 
jucătorii sint fie
sau sludenti, fie

sînt amatori. O
echipă, din liga 
are cîtiva jucă- 
contract, adică 

vorba

elevi 
sala-

a- 
In 
e- 
cu

riați. Ei 
singură 
a Il-a, 
tori cu 
profesioniști. Este 
de Yomiuri.

— Care este, în 
continuare, programul 
internațional al 
mației de care 
pundeți ?

— La cîteva zile 
sosirea în Japonia 
juca cu Hertha din 
linul Occidental, apoi cu 
echipa olimpică a S.U.A.; 
în septembrie vom pleca 
la Teheran pentru a 
participa la turneul de 
fotbal al Jocurilor spor
tive asiatice, iar la sfîr- 
șitul anului vom primi 
vizita campioanei lumii, 
echipa R.F. Germania.

for- 
răs-

după 
vom 
Ber-

ia anii trecuți, Mircea TUDORAN

C.M. 1974“ Și Pe- 
(R. F. Germania) 

echipei R.F. Ger- 
1974 și concluzii 
după amiaza va fi

bal in lumina 
ter Kirchrath 
despre „Jocul 
mania la C.M. 
pentru viitor"; 
prezentată o demonstrație prac
tică (Paul Frantz) și un referat 
„Pregătirile echipei R.F. Germa
nia pentru C.M. și învățămintele 
metodice" (Peter Kirchrath):

Miercuri 31 iulie sînt progra
mate, de la ora 8. referatul an
trenorului echipei naționale a 
Poloniei, Kazimir Gorski : „Jocul 
și pregătirile reprezentativei Po
loniei, cu învățămintele lor" și 
un antrenament complet de Di
vizia A, condus de Em. Hașoti.

Cursul de perfecționare de la 
Brașov se va încheia cu o masă 
rotundă. în cadrul căreia vor fi 
puse întrebări antrenorilor stră
ini, pe marginea referatelor pre
zentate și cu concluziile cursului 
și recomandările tehnico-metodi- 
ce pentru anul 1974—1975.

CERERI DE TRANSFER
Ieri la amiază, în cadrul unei 

ședințe a conducerii LLT. __
fost luate în discuție și soluțio
nate o mare parte din cererile 
de transfer. înaintate în termenul 
regulamentar, de către cluburile 
divizionare. Dintre acestea men
ționăm cele mai importante tre
ceri de jucători de la un colec
tiv la altul, efectuate pentru e- 
chipele din primul eșalon divi
zionar. , La Dinamo : Iovănescu 
(Steaua) și Zamfir (Dinamo Sla
tina) ambii cu dezlegare; Ștefan 
(Universitatea Cluj) — cu ca
rantină. La Steaua ; Fl. Dumi
trescu (Dinamo) și Moraru (Me
talul ” ’’ ’ . ~
nesch (Șoimii Sibiu), cu împru
mut. * — — -
pescu
La F.C. Reșița : Pigulea (F.C Ar
geș) cu dezlegare și Cirstea (F.C. 
Argeș) cu carantină. La F.C. 
Constanța » Victor Petre (Dinamo 
Buc.) cu împrumut 
L Ionescu (Chimia 
cea) cu împrumut : 
talul Buc.), Pîrvu 
Timiș.), Tamaș și Bedea 
Bihor) toți cu dezlegare. La Uni
versitatea Cluj : Luchescu (Vul
turii Textila Lugoj) și Demian 
(C.S. Zalău) ambii cu carantină. 
La Sportul studențesc Marica (Po
litehnica Iași) cu dezlegare. La 
Politehnica Timișoara : Petrescu 
(C.F.R. Cluj) și FI. Voinea (F.C.

F.R.F. au

Buc.) cu dezlegare ; Gu-

La F.C. Argeș : Doru Po- 
(F.C. Reșița) cu dezlegare.

La L.T.A. :
Rm. Vil- 

Profir (Me- 
(Politehnica 

(F.C.

CI

Polonia — Brazilia 1—0. Clasa lui Rivelino (stingă) stopată de com
bativitatea lui Kasperczack.

APROBATE DE F. R. F.
Reșița) ambii cu carantină. La 
Steagul roșu : lambor (Metalur
gistul Cugir) cu dezlegare. La 
Politehnica Iași : Ciocîrlan (Spor
tul studențesc) cu împrumut și 
Amarandei (Steaua) cu carantină. 
La Jiul ; Mușat (Rapid) cu îm
prumut ; Enache, Stoichițâ și 
Mîndruț (toți de la Dinamo Bucu-

reșți) și. Nițu (Steaua) cu caran
tină. Olimpia Satu’ Tiare ; Lucaci 
și Stroie (Sportul studențesc), 
Gligore și Orza (A.S.A. Tg. Mu
reș), toți cu carantină ; Helvei , 
și Agiu (ambii de la Steaua) cu j 
împrumut. La F.C. Galați ; U. 
Stoica (C.S.U. Galați) cu dezle
gare ; Stoicescu șl Lupulescu
(Politehnica Iași), Nedelcu si 
Burcea (F.C. Argeș) cu caranti
nă. La Chimia Rm. Vilcea :
P. Gheorghe (Politehnica Timiș), 
și Stoica (Steaua) cu dezlegare ; 
Cincă (Rapid), Donose (Universi
tatea Craiova) și Haidu (Dinamo 
București) cu împrumut ; N. Cor- 
neliu (I.C.S.I.M. Buc.) cu caran
tină).

în cursul zilei de azi 
a mai fi soluționate și 
reri de transfer.

cu ,
T.1

I

I

urmează 
alte ce-

JOCURI AMICALE, TURNEE
METALURGISTUL CUGIR — CHI

MIA RM. VlLCEA 1—1 (•—0). Meci 
viu disputat, cti faze clare In ambele 
terenuri. Au marcat : Popescu (min. 
85), respectiv Frățilă (nun. 75) (M.
VtLCEAXU — coresp.)

POLITEHNICA LAȘI — F.C. AR
GEȘ 1—0 (»—«). Partida s-a dispu
tat la Cimpina. A marcat Andrees- 
cu.

POIAX A CIMPINA — METAL 
KLUCZOBOK (R. p. POLONA) 1—1 
(1—1). Autorii golurilor : Paul res
pectiv Klukoski (C. virjoghie — 
coresp).

TURNEUL ECHIPEI N.K. OSUEK 
(IUGOSLAVIA) în țara noastră. A- 
fiată în turneu in țara noastră, e- 
chipa iugoslavă N.K. osijek a sus
ținut trei jocuri, obținind urmă
toarele rezultate : 3—o, cu Vulturii 
Textila Lugoj : 1—2, în compania 
lui Unirea Sînnicolaul Mare șl 2—1 
cu U.M. Timișoara (C. CREȚU — 
coresp.)

F.C. ARGEȘ IN BULGARIA. Joi, 
la Trnovo, echipa F. c. Argeș a sus

ținut un meci amical în compania

formației locale, Etar, cu 
terminat nedecis : 1—1 (
Iul fotbaliștilor prteșteni 
scris de Toma.

Miine, F.C. Argeș va 
Gabrovo. Revanșa meciul 
geș — Etar Trnovo se va disputa 
la Pitești, ia 1 august.

F.C. GALAȚI — LOKOMOTIV DRE- 
NOVA (BULGARIA) 7—2 (3—2). Pes
te 12 000 de spectatori au asistat la 
un joc frumos, în care F.C. Galați 
a rulat întregul lot. Autorii goluri
lor : Lupulescu (min. 1), State (min. 
17), Nedelcu I (mln. 22). Dumitriu 
in (min. 51), Bezman (min. 81 și 
85). Burcea (min. 89), respectiv Pn- 
teev (min. 6 și 44). (T. S1RIOPOL — 
coresp. județean).

GLORIA BISTRIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 2—2 (1—2). Ambele
formații și-au Încercat formulele da 
echipă propuse pentru noul sezon. 
A rezultat un meci echilibrat, dina» 
mic. Autorii golurilor : Ciocan (mln. 
30). Sovejan (min. 51), respectiv 
Helvei (min. 18) și Bathori I (miu.'j 
44 — din penalty). (I. TOMA —■ 

coresp.)

care 
(1-1). 
a fost

juca 
F.C.

la
Ar-

RETROSPECTIVA C. M

UN ATAC DIRECT...

Imaginile trec, cifrele 
mîn. Să reproducem 
frele, pentru a r“!

: ră- 
ci- 

reînviafrele, pentru 
imaginile.

în aceste rînduri, 
nem un scurt popas 
deposedărilor, procedeu 
(și din punct de vedere 
în acest turneu final al C.M.

Opunînd cîteva cifre din fi
nala R. F. Germania — Olan
da, găsim multiple semnificații.

Să împărțim, cu permisiunea 
dv., terenul în trei zone: „tre
imea" proprie, mijlocul terenu
lui și „treimea" de avangardă. 
Parcurgînd cifrele, constatăm 
fără surprindere că în timp ce 
jucătorii vest-germani au execu
tat o singură tentativă de de
posedare în „treimea" olandeză, 
coechipierii lui Cruyff au efec
tuat nu mai puțin de 12 încer
cări de deposedare în 
lui Beckenbauer __________ _

. limpede: olandezii au jucat pe 
tot terenul, în timp ce jucătorii 
lui Schon și-au dispus barica
dele spre propria jumătate. Re- 

’ zultatul final pare să dea drep
tate „economiei de efort" sau,_ 
cantonării defensivei, dar acesta 
iste doar aspectul exterior al

vă 
pe

propu- 
tema 
cheie 

tactic)

.treimea"
Concluzia e

DE PRETUTINDENI
NOUL portar al echipei Ajax 

Amsterdam este internaționalul 
Piet Schrijwers, care a jucat 
pînă acum la Twente.

CÎTEVA transferări interesan
te în Italia: Albertosi, de la 
Cagliari, va juca la Milan ca 
și fundașul Bet, de la Verona. 
Burgnich va trece de la Inter 
la Napoli, De Sisti (Fiorentina) 
va evolua la Lazio, iar Bellugi 
(Bologna), la Inter.

LEGENDARUL portar 
slovac Frantisek 
între anii 
selecționat de 
pa națională, 
recent pentru 
pliniți.

ceho- 
Planicka, care 

și 1938 a fost 
de ori în echi- 
fost aniversat

1925
74
a
cei 70 de ani îm-

PORTARUL
ei, Ronnie Hellstrom va fi trans
ferat de la Hammărby, la echi-

naționalei Suedi-

pa vest-germană F. C. Kaisers
lautern.

FINALA Cupei U.R.S.S. din
tre Dynamo Kiev și Zaria Vo- 
roșilovgrad se va desfășura la 
10 august. In semifinale Za
ria s-a calificat cu 2—1, 2—3 
(grație golurilor marcate în 
deplasare) în jocul cu Sahtior 
Donețk, iar Dinamo Kiev a eli
minat pe Dinamo Tbilisi cu 
0—0, 1—0.

FOSTUL internațional austri
ac component al „Wundertem“- 
ului, Karl Sesta a încetat din 
viață în vîrstă de 69 de ani. 
Fundașul Sesta a jucat de 44 
ori în naționala austriacă în anii 
dinaintea celui de al doilea răz
boi mondial.

IN PRIMA ligă a campionatu
lui cehoslovac, au promovat

T. Z. Trinec ți Liaz Jab loner, 
iar în cel iugoslav F. C. Rijeka 
și Radnicki Kraguevac.

BILL SHANKLY (58 < 
renumitul antrenor al 
F. C. Liverpool și-a 
demisia. Pînă acum nu 
desemnat noul său succesor.

• DIN LUNA AUGUST a.c. toa
te echipele engleze din liga I 
și a U-a din campionatul An
gliei sînt obligate să-și împrej- 
muiască terenurile de joc cu 
un gard de sîrmă 
puțin 1,20 m.

de ani), 
echipei 

înaintat 
i a fost

înalt de cel

cehoslovac, 
august, pro- 

un 
(clasată

CAMPIONATUL
care începe la 17 
gramează în prima etapă 
derby: Dukla Praga 
pe locul II în campionatul tre
cut) va întîlni formația campi
oană Slovan Bratislava.

Lucrurilor. Istoria fotbalului va 
impune logica evoluției sistemu-. 
Lui olandez.

Cîteva cifre grăitoare pentru 
individualitățile de pe gazon. 
Unul dintre cei mai productivi 
jucători de pe teren este fun
dașul Vogts, cu 5—4 (raportul , 
dintre deposedările reușite Și! 
cele nereușite) în treimea pro
prie și cu un elocvent 2—0 la 
mijlocul terenului. Surprinde 
procentajul slab al lui Becken
bauer (4—7 în treimea proprie 
și 0—2 la mijloc), 
ofensiv Breitner are o 
foarte bună în zona 
(6—2) și, paradoxul, una com
plet negativă la mijloc: 0—3. 
In sfirșit, absenta oricărei în
cercări de deposedare în jocul 
lui Gerd Miiller nu face decît 
să confirme obsesia ofensivă a 
„bombardierului".

Fundașul 
cifră 

proprie

Cifrele olandezilor sînt șî 
ele foarte grăitoare. Se 
confirmă faptul că soluția 

cu Haan pe post de stoper a 
fost doar una de forță majoră.' 
Mijlocașul lui Ajax prezintă un 
raport inadmisibil pentru un sto-, 
per (3—II). In schimb, toți cei
lalți fundași au cifre bune, tră- 
diiid aptitudini complexe în 
toate zonele terenului (Suurbier '• 
7—8, Rijsbergen 6—6. Krol 5—6).

Pe fișa olandeză există o ci
fră care spune mult. Jansen are 
un raport... catastrofal, 2—18, 
care se agravează la mijlocul ' 
terenului : 1—14. Nereușitele e- 
xcelentului mijlocaș se datorea
ză în primul rînd insuficientului . 
aport de sprijin al celor două 
extreme, care au obosit după 
eforturile meciurilor precedente. . 
Rep are doar două deposedări, 
în timp ce Rensenbrink nu are 
nici una. Această prestație cva- 
sinulă, după frumoasele jocuri 
disputate pînă în finală, expli
că în mare măsură dezacorda- . 
rea orchestrei olandeze.

Meciul Polonia — Brazilia 
ascunde și el cîteva idei 
în jocul cifrelor. Se con

firmă clasa fundașului Ze Maria 
(12—8). Se 
nică a lui 
partizat în 
în tabăra 
— dacă 
subtilitatea 
mijlocul terenului) și 
unui extrem ofensiv ca Gadocha 
(care figurează cu cinci depose
dări).

Recent încheiatul turneu final 
a fost un atac direct împotriva 
pasivității. Iar această lecție se 
adresează majorității fotbaliști
lor noștri.

confirmă clasa teh- 
Ademir (un 5—0 re- 
toate cele trei zone), 
cealaltă, se remarcă 
mai e nevoie —
lui Deyna (5—1 în 

aportul

loan CH1RILÂ



REALIZĂRI

Asociația sportivă Confecția a 
Fabricii de confecții și tricotaje 
din București este binecunoscută 
în aria sportului șl educației fizi
ce de masă. Printre realizările 
notabile ale amatorilor și, mai 
ales, amatoarelor de mișcare din 
importanta unitate industrială a 
Capitalei se numără excursiile 
săptămînale efectuate fie în ju
rul Bucureștiului, fie pe trasee 
mai îndepărtate, multiplele acți
uni organizate la handbal, disci
plina cea mai agreată aici, nume
roasele participări la crosuri. A- 
cestea au fost motivele pentru 
care ne-am deplasat la asociația 
sportivă Confecția, acum, în 
preajma celei de a XXX-a ani
versari a Eliberării și a Congre
sului al XI-lea al partidului. Bă
nuiam că și pe tărîmul sportului, 
muncitoarele de la Fabrica de 
confecții și tricotaje cinstesc a- 
propierea acestor două mari e- 
venimente din viața poporului 
nostru. Și nu ne-am înșelat. A- 
sociația sportivă, în colaborare 
cu organele de sindicat, organi
zația U.T.C. și sub directa îndru
mare ă comitetului de partid, au 
inițiat mai multe competiții care 
se bucură de un deplin succes. 
Printre acestea, „Cupa 23 Au
gust" la tir, la handbal și fotbal, 
sau întrecerea de tenis de masă 
la care au fost invitate și alte a- 
matoare ale acestei discipline din 
unitățile industriale cu profil a- 
semănător. In plus, în ultima vre
me, „cota" activităților cu carac
ter turistic a crescut sensibil, 3183 
de participante efectuînd anul a- 
cesta 55 de acțiuni.

NOI CONSTRUCȚII SPORTIVE, 
PRIN RESURSE LOCALE, LA AIUD

ansamblu asupraO privire de 
geografiei sportive a orașului Aiud 
ne-ar indica citeva realizări remar
cabile in direcția amenajării ba
zei materiale prin resurse locale, 
în acest an, anul celei de a XXX-a 
aniversări a Eliberării și al celui 
de al XI-lea Congres al partidului, 
forurile sportive locale au declan
șat citeva acțiuni pe care ni le 
propunem să le scoatem în evi
dență. *

Buna orientare a organelor de 
resort a fost tradusă în fapt prin 
construcția unui microcomplex 
sportiv destinat celor mai tineri 
cetățeni, pionierii și elevii. El cu
prinde — grupate pe malul rîului 
Aiudelul — o pistă de carturi, te
renuri de baschet, de handbal, de 
tenis de cîmp și o suprafață pen
tru minifotbal. Dar, faptul cu ade
vărat remarcabil este acela că va
loarea orelor de muncă patriotică 
efectuate de către viitorii benefici
ari ai complexului s-a ridicat, nu
mai in perioada scursă în acest an, 
la suma de aproape 509 000 de lei.

Un alt obiectiv de amploare (a- 
proape terminat) este parcul de a- 
grement, aflat pe unul dintre nu
meroasele coturi ale Mureșului. 
Fiecare întreprindere din oraș a 
avut un sector bine definit de ae-

RADIOAMATORISM; „I
In pădurea Făget din apropi

ere de Cluj a avut loc finala 
concursului republican de >,Vî- 
nătoare de vulpi" dotat cu „Cu
pa României". Din păcate, în
trecerile s-au desfășurat — ca 
și la etapa anterioară, disputată 
ia Toplița cu o lună de zile în 
urmă — pe o vreme ploioasă. 
Cu toate acestea, pregătirea con- 
curenților, aparatura perfectă cu 
care ei s-au prezentat, precum 
și organizarea ireproșabilă a 
concursului au contribuit la ob
ținerea unor rezultate foarte 
bune, care ne permit să afirmăm 
că nivelul 
discipline tehnieo-sportive, 
îmbină în mod armonios radio
amatorismul cu crosul, se află 
într-o continuă creștere. O altă 
constatare îmbucurătoare ne-a 
prilejuit-o prezența unul mare 
număr de juniori. Aceștia nu 
numai că au depășit numeric pe 
seniori, dar, spre deosebire de 
anii trecuți, au venit bine pre
gătiți și cu aparatura pusă la. 
punct.

calitativ al acestei 
ce

în timpul discuțiilor purtate cu 
președintele asociației sportive. 
Teodor Canțu, au revenit des în 
prim plan numele sportivilor din 
secția a doua, aflate aproape tot
deauna printre protagonistele în
trecerilor și în primele rânduri a- 
tunci cînd este vorba despre or
ganizarea crosurilor sau a trece
rii normelor constituente ale 
complexului polisportiv republi
can „Sport și sănătate". Am dorit 
să-1 cunoaștem mai întii pe ani
matorul nr. 1 al sportului din a- 
ceastă secție, ajutorul de maistru, 
Petre Blănării. „Am reușit să îm
binăm aproape ideal activitățile 
recreative cu caracter sportiv cu 
sarcinile de producție, aflate, evi
dent, pe primul plan. Lucrătoa
rele noastre sînt permanent pre
zente la întreceri. Iată, Leontina 
Dumitrescu și NicuUaa Neaga au 
ocupat două din primele trei 
locuri tn recent disputatul con
curs de tir, iar echipa de hand
bal, din care amintesc pe spor
tivele cu cele nuii bune rezultate 
și in producție — Steliana Co
rn an și Luminița Enache — s-a 
situat pe locul intii în campio
natul intern de handbal." Și pen
tru că tot a venit vorba despre 
handbal, nu putem să nu o a- 
ntintim pe Florica Ariațu, căpi
tanul echipei feminine. Una din
tre cele mai bune muncitoare 
croitorese, tinâra sportivă are re
alizări remarcabile și ta dome
niul gimnasticii în producție, fi
ind instructoarea secției din care 
face parte.

i
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

tivitate, achitîndu-se de sarcinile 
ce-i reveneau la o anumită dată 
fixă, fapt care a condus spre ame
najarea continuă și in ritm susți
nut a unui lac artificial (construit 
de către întreprinderea de prefa
bricate), a unui număr suficient de 
cabine (întreprinderea locală. 
I.M.P., cooperativele de consum) 
sau a drumului de acces, marcat de 
o parte și de alta de sută de plopi 
tineri. Așadar, în acest sezon esti
val. cetățenii orașului Aiud bene
ficiază de un splendid loc de recrea
re in mijlocul naturii. Valoarea 
acestui obiectiv se ridică actual
mente la peste un milion de lei.

Pentru a completa tabloul reali
zărilor sportive din Aiud, trebuie 
să mai adăugăm cele două tere
nuri din parcul orașului și terenu
rile simple construite in curțile ce
lor cinci unități școlare.

Vizita în orașul Aiud ne-a ofe
rit. în primul rind. un foarte bun 
exemplu de aplicare fermă a indi
cațiilor cuprinse de Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 1973, în 
mod deosebit a celor referitoare la 
construcțiile de baze sportive prin 
resurse locale, acțiune amplificată la 
Aiud de apropierea celor două mari 
evenimente politice ale anului.

Radu TIMOFTE

I
I

30 de 
aceeași 
fruntea 

Leonard 
82 min.

25

Pe banda de frecvențe de 3,5 
MHz au participat 29 seniori, 
primul loc fiind ocupat de Ion 
Mierluț (Bihor) cu timpul de 69 
de min. și 15 sec. La senioare, 
unde au participat 15 concuren
te, locul 1 i-a revenit sportivei 
Gabriela Neaga (Prahova) cu 122 
min. și 30 sec. Din cei 
juniori participanți, pe 
bandă de frecvențe, în 
clasamentului s-a situat 
Breabăn (Suceava) cu 
și 30 sec, iar dintre cele 
de junioare participante, câștigă
toare a f°st Alexandra Răduță 
(Prahova) cu 92 min. Proba pe 
banda de frecvențe de 144 MHz

„CONCURSUL
(Urmare din pag. 1) 

slovacia) și Boiku Țvetanov 
(Bulgaria) conduc în clasamen
tul individual. Pe echipe, cla
samentul după prima probă, 
este următorul 1—2. Cehoslova
cia Și Polonia — cite 3244 p, 
3. Bulgaria 3204 p, 4. România 
I 3180 p, 5. Ungaria 3076 p, 6.

La 18 august se reia campionatul primei divizii de rugby. în vederea marii bătălii care va începe în cu- 
rind fiecare echipă își intensifică în aceste zile pregătirile, își consolidează efectivele. In fotografie, o 

fazi dintr-un meci Sportul studențesc — Dinamo.

NOUTĂȚI DIN LUMEA
BALONULUI OVAL

A FOST STABILIT LOTUL REPREZENTATIV DE RUGBY

insa»,

Campionatul de rugby conti
nuă să fie în... vacanță, com
petitoarele sale tacepînd, 
gradat, pregătirile.

LOTUL REPREZENTATIV 
LĂRGIT Sezonul internațional 
din această toamnă, dominat de 
medul cu Franța (13 octombrie) 
are deja toate privirile ațintite 
asupra sa. A fost stabilit, astfel, 
iotul național lărgit. Iată-1. așa 
cum ne-a fost el comunicat de 
către secretarul general al 
yR R._ Ovidin Marcu : I. Stati
on. K. Durbac — fundași ; D. 
Teleași. I. Constantin, P. lanu- 
sievlci, P. Motrescu — aripi ; C. 
Badieă. Gh. Nira, L Marica, M. 
Aldea — centri ; V. Falcușanu. 
R. Ionescu — mijlocași la des
chidere ; S. Bârgăunas, Ai. Ma- 
teescu. Șt. Ionescu. P. Florescu 
— mijlocași la grămadă; Al. 
Pop. E. Stoica, M. Postolache. 
C. Fugigi, I Tătucn, Gh. Dumi
tru — linia a IILa ; L. Boroi, 
D Mașat. Gh. Daraban — linia 
a Ii-a ; M. Mnnteanu, C. Dinu. 
M Ciornei. M. Orteiecaa» V.

I
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de desfă-

cor-dosâi

a fost câștigată la seniori (16 
participanți) de Ștefan Olah 
(Sălaj) cu timpul de 118 min. 
și 35 sec, iar la senioare (11 
participante) de Doina Farcaș 
(Maramureș) cu 145 min. și 50 
sec. La juniori (24 participanți? 
locul 1 a fost obținut de Liviu 
Gherdan (Bihor) cu 112 min, 
la senioare (25 participante) 
Alexandra Răduță (Prahova) 
88 min.

Pe banda de frecvențe de 
MHz trofeul a fost atribuit 
dioclubului județean Prahova, 
iar la 144 MHz radioclubului 
județean Hunedoara.

I. HOABAN

iar 
de 
cu

3,5
ra-

PRIETENIA**
IIU.R.S.S. 3034 p, 7. România 

3028 p.
Astăzi, de la ora 9, în sala 

Floreasca, este programată pro
ba de scrimă, iar mîine dimi
neață (ora 9), se desfășoară, la 
Tunari, tirul și, după-amază, la 
bazinul Tineretului, înotul Com
petiția se va încheia luni cu 
proba de cros.

Țurlea, P. Dobre — Dorobanții, I. 
Precal — linia I.

Așadar, nume noi (grivițeanul 
Simion, stelistul Budică, dina- 
moviștii Boroi și Aldea, ieșea
nul Precub Șt. Ionescu de la 
Vulcan, Gh. Dumitru, probabil 
viitor... timișorean) și o eviden
tă preocupare a antrenorilor P. 
Cosmănescu șj V. Irimeseu pen
tru o selecție cît mai atentă și 
judicioasă. Dar, porțile echipei 
reprezentative rămîn și în con
tinuare deschise în ambele 
suri...

TRANSFERĂRI LA ZI.
mai rămas puține zile pînă la 
data încheierii perioadei de 
transferări : 31 iulie. Iată cîteva 
cereri depuse: M. Radulescu și 
V. Falcușanu (ambii de la Ști
ința Petroșani). VI. Costencu 
(Farul) — pentru Gri vița Roșie ; 
L Podaru (Rulmentul) — pen
tru Farul.; M. Catană (Dinamo) 
— pentru Rapid ; I. Chi- 
riță (Rtamentul) — pentru 
Agronomia Cluj ; M. Proși 
(Dinamo) — pentru Vulcan. Vor

sen-

Au

------ -------------------------- 3--------------  
de către (țh. Tudor, comandantul 
Detașamentului de parașutism din 
cadrul Aeroclubului Central Ro
mân, memSru al juriului interna
țional și este însoțită de către Ion 
Negroiu, arbitru internațional 
fAL

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apro
po de faptul ca reprezentativa Ro
mâniei a cîștigat pentru a doua oară 
campionatul international studențesc:

Politehnica Iași a fost realizată 
in ediția 1965—66 a Diviziei A: locul 
6. Dai', cu siguranță, ieșenii nu s-au 
bucurat atunci nici pe jumătate cit 
s-au bucurat în vara aceasta, cînd 
echipa lor s-a clasat pe looul 13. 
Să mai spui că „13” aduce ghinion. 
Ieșenilor, cel puțin, le-a adus noroc. 
Si ce noroc 1

TIBEBIU C„ SACAU. Epigramele 
trimise au prea puțin umor și prea 
mult venin. Era preferabil invers 1

/

c
Vă

Au fost nu știu cite țări 
Și-ați învins, băieții mej 
Deci, primiți felicitări 
Și „succes* în anal... ti

COSTICA GHEȚAN, BRAȘOV, 
miră faptul că, în coloanele presei 
sportive, n-a fost dezbătut inciden
tul din meciul final al campionatu
lui mondial, cînd arbitrul Taylor, în 
drum spre vestiar împreună cu ju
cătorii celor două echipe, l-a aver
tizat pe Cruyii. Episodul respectiv 
n-a făcut obiectul unor comentări» 
speciale întrucît decizia conducăto
rului jocului a fost perfect regula
mentară. Autoritatea arbitrului asu
pra jucătorilor, dreptul acestuia de 
a aplica regulamentul nu încetează 
nici măcar odată cu fluierul final al 
meciului. Raporturile... regulamen
tare dintre arbitru și jucători se în
cheie abia la plecarea de pe stadion.

HI, G., COMUNA MIHAILEȘTI. 
Le-am transmis, atit Argentinei Me
nis cît și lui Ilie Năstase. felicitările 
dv. Le-aș fi transmis și catrenele, 
dar n-am vrut să-i indispun tocmai 
de ziua lor de naștere !

PETRE I. BĂLĂCI, CUJMIR. Ora
dea a avut. în același timp, două 
echipe în Divizia A : Crișana și 
C.A.O. Asta, cu mulți ani în urmă. 
Performanta este mai greu de rea
lizat astăzi, cînd fotbalul a luat o 
mare dezvoltare. Dar Oradea ar pu
tea începe măcar eu o echină în 
„A“. Pe urmă, vom mal vedea ..

ION Hl HU, VULCAN. Cea mat 
bună performanță a echipei de Iot- 

primi, probabil, dezlegări Gh. 
Dumitru (fost la Farul) și M. 
Comănici (Grivița Roșie), proas- 
oeți studenți ai Facultății de 
științe economice din Timișoara.

R. C. VICHY ÎN ȚARA 
NOASTRĂ. Echipa franceză 
R. C. Vichy va efectua la in
vitația Științei Petroșani, un 
turneu în România. între 25 au
gust — 2 septembrie. Oaspeții 
var susține 2—3 partide cu ad
versari încă nedesemnațl.

G. R.

Sezonul pescuitului spsirtiv de 
vară prilejuiește, aproape peste 
tot, satisfacții amatorilor acestui fru
mos sport de agrement. Se pescuieș- 
te cu bune rezultate, atit în iazu
rile aparținînd asociațiilor de vână
toare și pescuit sportiv, rit șl în 
Delta Dunării, în apele curgătoare 
de șes sau collnare cit și la mare. 
In aceste locuri, cu precădere dimi
neața și înspre amurg, iar în zilele 
noroase sau cu temperatură redusă 
tot timpul, „mușcă" bine — să folo
sim o expresie uzitată de undițari — 
carasul, crapul, roșioara, 'mreana, 
cleanul, scobarul, avatul, guvidele 
ș.a. Rezultate bune se obțin în a- 
ceste zile la pescuit în râurile Mu
reș, Someș, Olt, Moldova, în Marea 
Neagră și chiar în Dunăre (cînd apa 
nu este tulbure).

Pescarii bucureșteni vizitează eu 
plăcere — și cîteodată cu mult suc
ces — lazurile aparținînd asociațiilor 
din sectoarele V. ni. I și Dinamo, 

★
O veste bună pentru vînători. 1-a 

1 august încene vînătoarea La porum
bei și turturele, specii de vinat mult 
apreciate de practicanții acestui 
sport, vînarea lor însă cere un tir 
foarte precis. i-a 15 august vînători! 
vor ieși pe bălți și miriști. începe 
sezonul la rațe, gîște sălbatice Șl 
prepelițe. In continuare este permi
să vînătoarea la căpriori (cu auto
rizație specială) și la răpitori cu 
pene și păr, în afara celor ocrotite 
de lege.

AKOS SKOVKIAN, MIERCUREA 
CIUC (strada Gării 7 bis. et. 2, ap 
12). „Vreau să corespondez cu 
bitonî fotbalului. Voi răspunde 
turor“. Poate că îmi țineți și 
locul, cînd plec în concediu.

AURELIA GRECU, BRAȘOV.

lu- 
tu- 

mie

_____ ______ ___ . La
tenis (ca șl la alte sporturi... înru
dite : tenisul de masă și voleiul) nu 
se poate vorbi de un avantaj deci
siv. Un jucător poate pierde un

meci In care conduce cu 2—S la se
turi Și are 5—0 și 40—0. Dar, în ge
neral. este preferabil să te afli în 
această situație (2—0 la seturi si 
5—o și 40—o in cel de al treilea set), 
decît în aceea a... adversarului

TG. JIU. Sta
diu București 

n um aro
me ciur i inter
red este mai

MATEI NICUI.AE, 
dionul .,23 August- 
are paste 65.000 de locuri 
tata. In zilele marilor 
naționale, capacitatea 
greu de stabilit.

BVCUREȘTf.
Rezervă •-»

TITI FILIPIDESCU,
Ne-a plăcut definiția 
ins care stă în... banca lui. Defini
ția este bună, dar res
pectivă, nu !

Ilustrații : N. CLAUDIU

NICUI.AE


*
In vederea finalei zonei europene a ,,Cupei Davis“

TENISMANII ROMÂNI
PLEACĂ AZI ÎN ITALIA
Astăzi urmează să plece în Ita

lia reprezentativa de tenis a 
României. Vor face deplasarea Ilie 
Năstase, Toma Ovici, Dumitru 
Hărădău, căpitanul nejucător, Cris- 
tea Caralulis, șl secretarul general 
al F.R.T., Alexandru Lăzărescu. 
Ion Tiriac va sosi luni la Vene
ția alăturîndu-se lotului.

în legătură cu finala zonei eu
ropene (grupa A) a „Cupei Davis", 
Italia—România, programată în o- 
rașul Mestre (lingă Veneția), im 
zilele de 2—3—4 august, Alexan
dru Lăzărescu ne-a declarat ur
mătoarele : „Ne așteaptă o intil- 
nire foarte dificilă, echipa gazdă 
fiind deosebit de puternică, după 
cum a și dovedit-o cu ocazia re
centei partide cu redutabila for
mație a Suediei pe care a invin- 
s-o in deplasare. Cunoscind și 
temperamentul tumultuos al spec
tatorilor peninsulari, este evident 
efortul de concentrare la care vor

fi supuși titularii echipei noastre. 
Cu toate acestea, tenismanii ro
mâni pornesc cu șanse pentru ob
ținerea victoriei. Spunînd aceasta 
mă gindesc la valoarea superioară 
a lui Ilie Năstase față de Panatta 
și Bertolucci, la forma demonstra
tă de cuplul nostru Tiriac—Năstase 
care in meciul cu Franța a înscris 
o evoluție cotată excelent. Totodată, 
există acum o mai bună reparti
zare a eforturilor in cadrul echi
pei, intrucit dispunem de trei ju
cători. De asemenea, nu este ex
clusă posibilitatea unei surprize 
plăcute din partea lui Toma Ovici, 
in sensul că el poate ciștiga și îm
potriva unor jucători considerați 
ca favoriți. In același timp cred 
că zilele premergătoare întrecerii 
sint suficiente pentru pregătirile 
de acomodare cu condițiile de joc. 
cu mingile Pirelli, iar in parolei 
să-i și studiem pe viitorii noștri 
adversari, la antrenamente".

JJ

DE MIINE, LA CONSTANȚA,

CUPA MARII NEGRE".f IMPORTANT TEST
ÎNAINTEA C.E. DE BASCHET FEMININ

înaintea campionatelor mondiale de la Havana

BOXERII FRUNTAȘI INTENS SOLICITAȚI 
LA MECIURILE DE ANTRENAMENT

"A

a

1 fesa? ,

face față în dispu<

de antrenament s-a

r-
<

Ion Alexe îți fortifică „stingă" la sac

Foto : Paul ROMOȘAN

Fără îndoială, ediția a 13-a a 
competiției femnine. de baschet 
„Cupa Mării Negre", programată 
să se desfășoare duminică, luni și 
marți în Sala sporturilor din Con
stanța, este una dintre cele mai 
interesante de pină acum. Spu
nem aceasta referindu-ne în pri-. 
mul rînd la prezenta în rîndul 
participantelor a reprezentativei 
Bulgariei, campioană a Europei în 
anul 1S58. medaliată cu argint la 
C.E. din anii 1960, 1964 și 1972. Se cu
vine să subliniem și valoarea for
mației Poloniei, clasată pe locul 3 
la „europenele" din 1968 precum și 
pe cea a selecționatei R. D. Ger
mane, aflată în plin progres. Pri
mele oaspete sosite sint baschet
balistele 
ieri, cu 
Kaluta, 
Tbresy 
kiewicz.
Struzyna, Danuta Fromm, Alieze

poloneze. Ele au venit, 
următorul lot : Halinka 
Wîeslawa Kaniewska, 

Strumitto, Jadwigo Piet- 
Barbara Rogolska, Danuta

Zbikowska, Malgorzata Smolenska, 
Elisabieta Biesierska, Lucyna 
Kaluzna și Halina Wyka. Sporti
vele din Bulgaria și R. D. Ger
mană sint așteptate în cursul zilei 
de astăzi.

Pentru componentele selecționa
tei române (ca și pentru cele ale 
Bulgariei și Poloniei, de altfel), 
participarea la „Cupa Mării Ne
gre" constituie o severă si instruc
tivă verificare în vederea campio
natului european ce va avea loc 
între 23 august și 3 septembrie, în 
Italia. România va fi reprezentată 
de : Ecatcrina Savu, Suzana Sza- 
bados, Gabriela Ciocan, Clara Sza
bo, Angelica Tița, Ștefani» Giu- 
rea, Diana Mihalic, Viorica Balai, 
Maria Roșianu, Mariana Andrees- 
cu, Rodiră Goi an și Ileana Gugiu.

Programul de mîine : de la ora 
18,30 : Polonia — R. D. Germană, 
România — Bulgaria.

Cele mai valoroase „mănuși" 
ale țării noastre trăiesc acum fe
bra premergătoare marilor cor 
petiții internaționale. La 2 a 
gust, reprezentativa 2 ‘___
României va decola cu direcț 
Havana, pentru a lua parte i 
prima ediție a campionateîmf 
mondiale rezervate amatorilor. In 
aceste ultime zile dinaintea star
tului, antrenorul emerit Ion Po
pa șl-a convocat elevii la baza 
sportivă de la Snagov. Aici, frații 
Cuțov, Pometcu, Gruiescu și cei
lalți își desăvîrșesc pregătirile în 
vederea participării la competiția 
supremă.

Vegetația abundentă și apa la
cului atenuează căldura lui „Cup
tor" oferind sportivilor condiții 
de antrenament infinit mai bune 
decît în sălile din Capitală. A- 
ceasta este una dintre explica
țiile bunei dispoziții existente in 
rîndul celor mai buni pugiliști 
români. Am asistat la două zile 
de antrenament în care pofta de 
lucru a majorității selecționaților 
a fost evidentă. Prima, a fost o 
zi de pregătire „în familie". S-a 
lucrat la aparate și s-a jucat... 
fotbal.

de box

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
ULTIMA REPETIȚIE ÎNAINTEA BALCANIADEI Șl A „EUROPENELOR"

Au mai rămas doar cîteva 
zile pină la campionatele națio
nale ale seniorilor, cea mai im
portantă competiție cu caracter 
intern din acest sezon. înotătorii 
fruntași folosesc din plin vre
mea bună țintind rezultate de va- 

«MR^oare, care să le asigure selecția 
pentru campionatele europene și 
Balcaniadă.

Pină la această oră, doar trei 
dintre campionii și recordmanii 
noștri au întrunit sufragiile se
lecționerilor pentru C.E.:
Zeno Opritescu 53.4—100 m liber 
Marian Slavic 1:58,5—200 m liber 
Anca Groza 2:26,7—200 m delfin 

Pentru acești sportivi, „națio
nalele" din acest an vor repre
zenta o ultimă repetiție înaintea 
marii competiții continentale de 
la Viena. Acesta este și motivul 
pentru care îi veți putea urmări

pe multiplii campioni și record
mani în mai multe probe din 
program. Oprițescu va înota 
100 m, 200 m liber și 200 m 
mixt. Slavic va participa la 
100 m. 200 m și 400 m liber, iar 
Anca Groza va efectua un verita
bil maraton : 100 m, 200 m del
fin, 200 m, 400 m mixt și 800 m

tele naționale, unde va 
să obțină performanțe în 
a 2:13,0 (200 m mixt) și 
1400 m mixt).

trebui 
jurul 
4:43,0

SELECȚIE RIGUROASA 
PENTRU BALCANIADA

Programul de antrenament al 
zilei următoare a avut un carac
ter deosebit în jurul orei 16, 
două autobuze i-au adus pe com
ponenții lotului de juniori și pe 
pugiliștii clubului Steaua, înso
țiți de antrenorii C. Jelesneac, E. 
Popa (lotul de juniori) și M. Spa- 
kov, C. Ciucă (Steaua), care a- 
veau să susțină meciuri de an
trenament cu viitorii reprezen
tanți ai țării noastre la campio
natele mondiale.

La ora 17, cînd antrenorii Ion 
Popa și Ion Dumitru au anunțat 
programul întîlnirilor, sala de 
box era neîncăpătoare. în rîndul 
spectatorilor se aflau și pugiliștii 
iranieni, prezenți în țara noas
tră pentru un stagiu de pregăti
re. Chiar dacă s-a boxat cu 
căști, a fost o adevărată gală de 
box, în care componenții lotului 
național de seniori au fost in
tens solicitați de partenerii lor 
de antrenament, 
urcat în ring 
Constantin Gruiescu, 
Marian Lazăr, 
Simion Cuțov, 
Damian . . .
Sandu Tîrîlă, Alee Năstac. Costi
că Dafinoiu, Constantin Văran și 
Ion Alexe pentru a susține cite 
trei reprize cu adversari diferiți. 
A surprins în mod plăcut „în
drăzneala" unor componenți ai 
lotului republican de juniori, ca 
Aure] Stana (mijlocie mică), Ni- 
eolae C hi pi rog (mijlocie). Ion 
Budușan (ușoară), Constantin 
Ghiță (semiușoară), Teofil Ghi- 
ne* (semimuscă). care fără să 
se intimideze de faima unor ad
versari de talia lui Simion Cuțov, 
Alee Năstac, Sandu Tîrîlă, ori 
Calistrat Cuțov au luptat curajos, 
dovedindu-se exeelenți parteneri 
de antrenament.

După un meci în care Simion 
Cuțov i-a întilnit pe P. Anton 
(Steaua), C. Ghiță (lot de juniori) 
și C. Stoicescu (Steaua), marcat 
evident de efortul depus, cam
pionul european ne-a declarat : 
,.E greu să lupți cu trei adver
sari odihniți. în numai trei mi
nute, fiecare dintre ei dă tot ce 
poate, dorind să se afirme. Totuși, 
mie îmi plac băieții curajoși, care 
mă solicită la antrenamente. Alt
fel, cum aș 
tele grele ?“

Programul
încheiat cu partida greilor Ion 
Alexe — Vasile Lehăduș, după 
ce vicecampionul olimpic luptase 
o repriză și cu Constantin Văran. 
Alexe s-a mișcat foarte 
manifestat precizie în 
ofensive. De asemenea, 
bună au arătat și C. 
M. Lazăr, G. Pometcu, 
C. Cuțov și D. Cimpoieșu.

La ieșirea din ring a greului I. 
Alexe am fost surprinși de mani
festarea colegilor săi, care l-au 
purtat pe brațe, aruncîndu-1 în 
sus, ca în urma unei mari 
torii. Nedumerirea 
depărtată curînd

bine și a 
acțiunile 
o formă 
Gruiescu» 
S. Cuțov,

vic- 
ne-a fost în
de antrenorul

lotului de 
la

Componenții 
box susțin astă-seară, 
Giurgiu, meciuri de verifi
care. Reuniunea se va dis
puta pe arena Voința, de 
la ora 18. în programul 
galei figurează cîteva par
tide atractive dintre care 
amintim ; Remus Cozma — 
Petre Ganea, Constantin 
Gruiescu — Niță Robu, Ca- 
listrat Cuțov — Mihai Teo- 
fil, Damian Cimpoieșu—Ilie 
Tîrîlă. Costică Dafinoiu — 
Constantin Văran, Ion A- 
îexe — Vasile Lehăduș.

Pe rînd. au 
Remus Cozma, 

Niță Robu> 
Gabriel Pometcu, 

, Calistrat Cuțov, 
Cimpoieșu, Ilie Tîrîlă,

Ion Popa, care ne-a. informat că 
acesta este modul în care colegii 
ii sărbătoresc ziua de naștere. 
Alexe a împlinit, joi, 28 de ani. 
Cu două zile în urmă, fusese săr
bătorit, cu un prilej similar, 
Gabriel Pometcu. Le urăm 
noi „la mulți ani" și victorii fru
moase pe ringul de la Havana '.

La sfîrșitul programului de 
antrenament am avut o scurtă 
discuție cu antrenorul ' federal 
Alexandru Vladar, prezent și el 
la această verificare a pugiliști- 
lor fruntași. Acesta s-a declarat 
mulțumit de modul în care au 
răspuns cei mai mulți dintre se
lecționați solicitărilor intense la 
care au fost supuși. „Știm că la 
Havana va fi greu — ne-a de
clarat interlocutorul nostru — 
și numai cu o pregătire excelen
tă se pot obține rezultate pe mă
sura prestigiului 
bucură sportul 
țara noastră".

Și 
și

de care se 
eu mănuși din

Mihai TRANCÂ

La Ploiești: 278 de copii 
din 23 cluburi

Astăzi și mîine, în piscina plo- 
ieșteană sint programate cam
pionatele naționale ale celor mai 
tineri înotători. în cele 46 de pro
be din program au fost înscriși 
278 de copii între 7 și 10 ani din 
23 de cluburi. Pentru prima oară 
la aceste întreceri — tineri îno
tători de la Albatros Mamaia,' 
C.N.U. București și Școala spor
tivă Arad. Surprinzătoare, absen
ța înotătorilor de la Școlile spor
tive din Cîmpina și Toplița.

La cîteva zile după încheierea 
..naționalelor", înotătorii noștri 
fruntași vor concura la Balcania
dă. Pentru a asigura condiții de 
pregătire cît mai bune sportivi
lor ce ne vor reprezenta la C.E., 
federația de specialitate a hotă- 
rît să nu deplaseze la Izmir pe 
Oprițescu, Slavic și Groza. „In a- 
eeastă situație — ne-a declarat an
trenorul T. Munteanu — nu vom 
putea alinia echipe complete și vom 
participa doar intr-o serie de probe 
individuale. In acestea vor fi în
scriși insă numai acei înotători, 
care prin rezultatele obținute la 
campionatele republicane vor pro
ba șanse evidente pentru titluri 
și medalii.

Rubrică realizată de 
Adrian VASILIU

LOTO

//CUPA VOINȚA , LA CICLISM
PITEȘTI, 2S (prin telefon). Pentru 

competiția cîclistă internațională de- 
tată cu „Cupa Voința", in ziua de 
vineri au fost programate două eta
pe : prima, dimineața. individual 
contracronometru (pe 14.G90 km), a 
doua, după-amiază, o probă obiș
nuită de fond pe ruta Pitești — Sla
tina — Pitești (135 km). După mo
notona etapă din ajun, in care ni
meni și nimic nu a putut perturba 
poziția de lider a lui Teodor Vasile, 
„contracrononietrul' — desfășurat 
pe șoseaua Dragășa.-.::or — a turbu
rat apele, iar atunci cind ele s-au 
liniștit, in oglinda lor a apărut, in 
prim-plan. chipul tinărului și talen
tatul ui Mircea Ramaseanu Cișugind 
etapa de dimineață, cu timpul de

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Marian Slavic, unul din repre
zentanții noștri la „europene"

liber. Perspective de a fi selec
ționat în lotul pentru C.E. mai 
are și Dietmar Wetterneck. A- 
ceasta va depinde însă de modul 
cum el va evolua la campiona-

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL
27—28

1— 3
6— 9
8—11 

10—13 
14—15 
18—20 
18—25

iulie 
august 
august 
august 
august 
august 
august 
august

— Pitești
— București
— Reșița
— Izmir
— Kiev
— Sardanski
— Tg. Mureș
— Viena

i: 
t 
t 
s
E
17

Campionatele de copii (C și D)
Campionatele de seniori 
Campionatele de copii (A și B) 
Balcaniada de seniori ’.
Concursul internațional „Prietenia" 
Bulgaria — România (copii A .și B) 
Campionatele de juniori
Campionatele europene

NOUTĂȚI LA LOZ IN PLIC !
LA SERIILE AFLATE IN V1NZARE. PE L1NGA PREMIILE EXIS
TENTE S-AU INTRODUS CÎȘTIGURI LN VALOARE DE 30.000 
LEI SI 40.000 LEI.

De remarcat că de la începutul 
anului și pină în prezent, la Loz 
în plic, au fost obținute numeroase 
cîștiguri în autoturisme, bani, bu
telii de aragaz, atît la seriile obiș
nuite cit șl la cele speciale. Numă
rul impresionant de cîștiguri obți
nute de participanți este o conse
cință firească a faptului că lozul în 
plic a beneficiat din partea Admi
nistrației ' 
de 
re 
In 
pe 
40 000 
cîștiguri suplimentare 
plic în bani, butelii de aragaz 
autoturisme. Deci, vă puteți oferi 
surprize plăcute, jucînd la Loz în 
PUC‘

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 2S IULIE 1974

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
979.344 lei din care 239.380 lei report.

EXTRAGEREA 30 29 20 66 2
78 34 3 82.

de Stat Loto-Pronosport 
alocarea de fonduri suplimenta- 
la seriile aflate In vînzare. Și 
continuare A.S. Loto-Pronosport 
lingă ciștigurile 

lei va oferi

EXTRAGEREA a 
1» 7 21 4 58 S.

II-a : 43 83 CO

de 30.000 și 
participanților 

la Loz în 
șl

20:49 min., Ramașcanu s-a instalat 
in fruntea clasamentului general, cu 
un avans față de Te dor Vasile (lo
cul secund, cu 21:34 min.) 
cunde. Iată un duel care 
dea lupta pentru intiie'^te. 
după-amiază a debutat 
ritm de alergare, susținut, 
un vint puternic, lateral-spate, 
totuși, la Întoarcerea din Slatina, 
unde sprintul cu premii fusese cîști- 
gaț de polonezul C. Kluncjko. me
dia orară realizată era doar de 39 
km. Deseie urcușuri și coborîșuri 
de traseu Își spuseseră, desigur, cu- 
vintul. La întoarcere, vîntul din față 
determină scăderea mediei orare. 
Cu cițiva kilometri înaintea sosirii 
In Pitești, evadează din plutonul 
masiv, dinamovistul Viorel Muri- 
neanu care trece primul linia de so
sire, cu 3h27:5i (m.o. 37.182 km),
urmat de N, Gavrilâ (Steaua) 31137:53 
și... t. Vasile (Dinamo) 31137:53 care, 
cu acest al treilea timp, primește 
bonificația de 10 secunde și rede
vine lider al cursei, clasament ge
neral individual
namo) 121131:41 ;
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Start — 
Dulgheru 
Suditu (Olimpia) 12h32:37.

Simbătă urmează etapa Pitești — 
Rucăr — Pitești (IM km), iar du
minică ; circuit )a Pilești (45 km) și 
ultima etapă : Pitești — 4Găești — 
București (110 km). Sosirea va avea 
loc, în jurul orei 17, pe șoseaua Pi
pera, în dreptul stadionului Voința.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

• Premierea se va face pe stadio
nul voința în pauza meciului de fot
bal Voința — Unirea Tricolor, care 
Începe la ora 17.

de 5 sc- 
redeschi- 
Etapa de 
printr-un 
ajutat de 

Si,

T. VASILE (Di- 
M.
3.
4.

Ramașcanu
N. Gavrilă
T. Prasek

1.
2.

12h31:46 ;
12h32:06 ;
Polonia) 12h32:26 : 
(Voința I) 12h32:32

această 
în Capi-

Plata câștigurilor 
tragere se va face 
tală începînd de la 5 august la 26 
septembrie 1974 ; în țară de 
gust până la 26 septembrie

pentru 
astfel :

la 7 au- 
1974.

Plata cîștigurilor prin 
poștal^ se va face aproximativ 
ziua de 9 august.

mandate
din Sportul Pog a7o



LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)

portul comisiilor permanente care 
au dezbătut si avizat Proiectul 
de lege.

Supus votului, Marca Adunare 
Națională a aprobat în unanimi
tate proiectul legii drumurilor.

în. încheierea ordinei de zi, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin. Stătescu, a supus spre 
adoptare, ca legi, decretele cuprin- 
zînd norme cu putere de lege 
emise, în conformitate cu preve
derile Con tituției, după sesiunea 
a Xl-a a Marii Adunări Naționale.

Dintre acestea au fost mențio
nate, în mod special, recentele 
acte ale Consiliului de Stat, pri
vind majorarea, cu începere de 
la 1 august 1974, a retribuției 
personalului din unele ramuri și 
sectoare de activitate, a soldelor 
și retribuțiilor militarilor, a ve
nitului garantat ce se asigură 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție, precum și de
cretul privind majorarea. înce- 
pînd cu anul școlar 1974/1975, a 
burselor studenților. După cum 
este cunoscut, aceste decrete an 
fost adoptate în baza Hotăririi 
Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român din 13 iunie 1974 eu 
privire la majorarea eșalonată, 
pe ramuri și activități, a retri
buției oamenilor muncii, hotârîre 
care dă expresie politicii perma
nente a partidului, de 
continuă a nivelului de 
poporului.

ridicare 
trăi al

O altă categorie de acte nor
mative supuse Marii Adunări 
Naționale, elaborate în spiritul 
hotărîrilor adoptate de Conferin
ța Națională a Partidului Comu
nist Român din iulie 1972 si de 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
februarie—martie 1973. se referă 
la stabilirea unor structuri orga
nizatorice și funcționale adecvate, 
în vederea perfecționării activi
tății tuturor organizațiilor socia
liste, precum și pentru o mai ju
dicioasă utilizare a cadrelor de 
specialiști.

Alte decrete. înaintate spre 
adoptare, ca legi, au ca obiect 
asigurarea condițiilor necesare 
consolidării economico-organizato- 
rice a cooperativelor agricole de 
producție, dezvoltării și moderni
zării continue a agriculturii so
cialiste, sporirii contribuției aces
teia la progresul economiei națio
nale ; dezvoltarea cercetării ști
ințifice și învățămîntului ; înfăp
tuirea politicii partidului și statu
lui privind sistematizarea, actua
lizarea si perfecționarea normelor 
juridice, întărirea legalității și or- 
dinei de drept socialiste.

După raportul comisiilor per
manente, prezentat de către de
putatul Traian lonașcu, președin
tele Comisiei juridice a M.A.N., 
înaltul for legislativ a adoptat ca 
legi toate decretele înaintate 
Marii Adunări Naționale.

Ordinea de zi fiind epuizată, 
președintele M.A.N. a declarat 
închise lucrările sesiunii.

IN CUPA GALEA LA TENIS

ECHIPA ROMÂNIEI CONDUCE
ÎN MECIUL CU MEXIC

LA BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR

DORU GROPȘANU

s. 
V.
200

100
Vlâsceanu 

Lilkova 
Kapicici 
m liber :

m spate : 
(România) 
(Bulgaria) 

(Iugoslavia) 
J*. Stan-

repurtate de reșițeanul Dorn 
Gropșan și ștafeta masculină de 
4x100 m mixt. Rezultate tehnice : 

JUNIOARE
Valeria
1:13.20,
1:14,90, 
1:16,20 ;
keva (B) 2:23,69, I. Horvath (R) 
2:25,79, B. Oman (I) 2:29,34 : 200 m 
mixt : Mihaela Georgescu (R)
2:39,88, D. Vakareeva (B) 2:40,96, 
D. Bjelici (I) 2:42,13 ;

JUNIORI — 100 m spate : D.
B. Radanov 

Pavici (I) 68,83 ;

MIHAELA GEORGESCU
SOFIA 26 (prin telefon de la 

corespondentul nostru), 
doua zi a Balcaniadei 
la natație a prilejuit 
strînsă între sportivii 
bulgari, care și-au 
victoriile la înot. Reprezentanții 
României, pe linia frumoaselor 
comportări la actuala ediție, au

Cea de a 
juniorilor 
o dispută 
români și 

împărțit

mai cucerit 4 titluri și continuă 
să conducă in clasamentul pe 
echipe.

Mult aplaudate au fost succe
sele tinerelor ploieștence Mihaela 
Georgescu și Valeria Vlâsceanu 
(în vîrsta de numai 13 ani), penr 
tru prima oară campioane bal
canice. Celelalte victorii au fost

1

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA
(Urmare din pag. I)

ânia a fost în grupă cu for- 
ile Braziliei. Australiei și.
i. în primul meci, cu 
brazilieni, sportivii 

cu 
de

(3) și Bă-

spada- 
noștri 
13—3, 
Szabo

în mai multe orașe europene se 
desfășoară meciurile din cadrul 
preliminariilor „Cupei Galea" la 
tenis pentru echipe de tineret. La 
Saarbrucken (R. F. Germania) e- 
chipa României conduce cu 2—0 
în întilnirea cu Mexic. Marcu î-a 
învins cu 8—6, 12—10 pe Schon, 
iar Tăbăraș a cîștigat cu 6—4.

jocul cu Lopez. Echipa2— 6. 6—3
U.R.S.S. conduce cu 2—0 in în- 
tilnirea cu R. F. Germania. Alte 
rezultate : Barcelona : Franța — 
Austria 3—0 ; Spania — Brazilia
3— 0; Budapesta: Anglia — Noua 
Zeelandă 3—0 ; Ungaria — Sue
dia 2—1 ; Praga : Cehoslovacia — 
Iugoslavia 2—0 ; Monaco — Aus
tralia 1—0.

strut 
obțin o victorie facilă, 
nrin asalturile cîștigate 
(4). Pongraț (4), Iorgu 
răgan (2).

A urmat meciul cu 
Din nou victorie cu același scor. 
De data aceasta victoriile au fost 
realizate de Bărăgan și "’ongrat 
(cite 4). Popa (3). Szabo (2).

tn ultimul meci din grupă, cu 
echipa Italiei, scorul nu ne-a fost 
favorabil (3—9). De fapt, echipa 
tării noastre era ca si calificată 
in optimi, astfel că rezultatul a- 
eestei partide nu mai prezenta 
nici o importanță. Au punctat 
Iorgu (2) și Popa (1).

Australia.

Au urmat tururile de eliminare 
directă. în primul tur, echipa Ro 
mâniei a avut drept adversară 
formația R.F.G.. campioana mon
dială de anul trecut de ia Gote- 
borg. Meciul a avut o desfășurare 
extrem de palpitantă. înebeindu-se 
cu victoria la limită a spadasinilor 
vest-germani : 8—7.

Omul de bază al echipei noas
tre a fost Nicolae Iorgu. care a 
realizat 4 victorii. Szabo a obtinut 
2 victorii, tar Bărăgan ur.a. Sur
prinzător. Anton Pongrat a pier
dut. în serie, toate asalturile. Ul
timul. la Obeenorth. dană ce con
dusese cu 3—1 și 4—2. Egalat la 
4. asaltul s-a încheiat printr-o 
dublă înfrîngere.

Datorită acestui eșec spadasinii 
noștri nu vor mai intra in dispu
ta pentru medalii

Gropsan (R) 64,69,
(Ii) 66,29. Z. ~ 
200 m liber : P. Gheorghiev (B) 
2:08,59, M. Secuianu (R) 2:11,71, 
J. B.-ozovici (I) 2:13,28 ; 200 m
mixt : G. Dangaiakov (B) 2:22,03, 
D. Aldea (R) 2:26,30, D. Nikolici 
(I) 2:34,92 : 4x100 m mixt : Ro
mânia 4:23,19, Iugoslavia 4:25,36, 
Bulgaria 4:25,49.

în clasamentul pe echipe : 1.
România 70 p, 2. Bulgaria 59 p, 
3. Iugoslavia 51 p, 4. Turcia 13 d.

A început și turneul de polo 
la bazinul Diana. Primele rezul
tate : România
(1—1, 3—0, 4—0, 
via — Bulgaria 
0—0, 1—1).

Concursul de 
sfirșit cu următoarele rezultate : 
trambulină (b) : Todorov (B)
380,50 p. Kaiss (R) 298,50 p ( tram
bulină (f) : ‘ “
288,46 p, A. Basirova (B) 259,31 
platformă 
370.35 p, 
platformă 
250.80 p, 
196,85 p.

— Turcia 11—1
3—0) si lugosla-
3-2 (1-0, 1-1,

sărituri a luat

Elena Cîrstică

(b) : 
Kaiss 

(fi :
J.

Todorov
(R) 281.80

E. Cîrstică 
Gheorghieva

(R) 
p ; 
(B) 
p;

(R) 
(B)

TOMA HRISTOV

TURNEUL DE POLO
DE LA BUDAPESTA

PE PISTELE DE ATLETISM
MOSCOVA ÎS (Agerpres). — La

Moscova au continuat campionatele 
unionale de atletism. Recordmana 
mondială la aruncarea discului,

BUDAPESTA, 26 (prin telefon), 
în cea de a treia reuniune a tur
neului internațional de polo dotaA 
cu „Cupa Tungsram" echipa Româ
niei a întâlnit formația Olandei. A 
fost o partidă extrem de echili
brată. de mare luptă. încheiată cu 
un rezultat egal: 6—6 
1—2, 1—2). Poloiștii 
condus cu 3—1. 4—2 și 5—4 și de 
fiecare dată au fost 
ultima repriză olandezii s-au aflat 
în avantaj (6—5). Nastasiu obți- 
nind egalarea cu 10 secunde îna
inte de sfîrsit. A. Fuchs (Belgia) 
a condus formațiile :

ROMANIA : Frățilă— Nastasiu 
4, C. Rusu 2. Zamfirescu, Scher- 
van, Răducanu. Olac. I. Slavei, 
Frîncu ; OLANDA : Kroon — Lan- 
deweer. Ketelar. Van Zedan 2, 
Stroboer. De Swarte 2. Bras 2, 
Kernan, Hoeppelman, Maier.

în celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Iugo
slavia—S.U.A. 4—2 (2—1, 1—0, 1—1. 
0—0). Au marcat : Belamarici 2, 
Rudici. Bonacici. respectiv. Kruse 
și Asch : Ungaria B—Spania 3—1 
(0—1. ------- 
ba 9—2 (3—0, 2—1. 1—1. 
înscris : Csapo 2. Kasas 2. 
Farago. Bodnar. Korkay și 
III, respectiv — — - 
arte.

în partida 
României va 
Ungariei, campioană mondială, 
re conduce, neînvinsă, 
ment.

(2—1. 2—1, 
români au

nou în 
rezultat 

_______________ _________..__ ni gar
duri Natalia Lebedeeva a stabilit un 
nou record al țării cu 18:0. Valen
tin Dmitrenko a aruncat ciocanul la 
75.52 m Alte rezultate : 5000 m plat- 
Jelobovski 13:42.0 : 400______ ------- —
4G,4 ; prăjină ; Kiciun 
m garduri : Gavrilenko

*
După cum s-a mal anunțat. In ca

drul concursului internațional de at
letism de la Torino campionul ame
rican Bolding a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 440 yarzi 
garduri cu timpul de 43.7. Acest re
zultat echivalează cu 40.3 pe 400 mg. 
șl constituie al doilea timp mondial 
al sezonului. Bolding este în vîrstă 
de 25 de ani (t,SS m — 75 kg). Re
cordul mondial 
garduri este de 
Akii-Bua.

Alte rezultate 
cursul de la 
Williams (S.U.A.) 10.0 : 200 m : Leo
nard /Cuba) 20.6 : 400 m. : .Tuanto- 
nera (Cuba) 44.7 (cea mai bună >er- 
lormanță 
prăjină : 
5 000 m • 
13:32.6 : 
21.2 ft m : 
Zeelandă)

Faina Melnik, a intrat din 
posesia titlului, obținînd un 
de S3 02 m. In proba de 100

egalați. în

ÎN OBIECTIV, OLIMPIADA

sportivilor ceho- 
i viitoarea Olimpia- 
la Montreal 

desfășurare.

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
R.S. CEHOSLOVACA

Pregătirile 
slovaci pentru 
dă, cea de la Montreal (19761, 
sînt în plină desfășurare. Dar. 
de pe acum, gîndurile zboară mai 
departe, spre Olimpiada din 1980. 
Deci, cu 6 ani înainte de acest 
mare eveniment, antrenorii ceho
slovaci pregătesc tinereie cadre 
în diferite discipline sportive. în 
acest an s-a format de pildă un 
lot, alcătuit din 18 atleți și atlete 
de perspectivă, selecționat din- 
tr-un mare număr de atleți. Toți 
cei din lot nu depășesc vîrsta de 
17 ani 1 Ei se pregătesc zilnic în 
cadrul școlilor din care fac parte, 
sub conducerea celor mai price- 
puți antrenori, iar în timpul va
canțelor școlare ei se reunesc și 
se antrenează în comun. Specia
liștii sînt de părere că acest lot 
— deocamdată experimental — va 
da rezultate bune. In acest caz. 
metoda va fi folosită și extinsă 
și în alte discipline olimpice. în
deosebi la gimnastică și natație, 
în care pregătirea de la vîrsta 
cea mai fragedă este imperios 
necesară.

Firește, pe parcurs pot inter
veni modificări. Loturile vor fi 
încă mărite cu sportivi care în
tre timp se remarcă prin obține
rea unor rezultate superioare. Se 
preconizează totuși ca, la doi ani 
înaintea oricărei Olimpiade, să se 
definitiveze în linii mari toate 
loturile olimpice. De exemplu pen
tru Olimpiada din 1976, la ora 
actuală se cunosc peste 60 la 
sută dintre candidați.

Baschetul iugoslav se bucură de un frumos renume pe plan 
internațional îndeosebi cel masculin, care a izbutit să aducă Iu
goslaviei și laurii de campioni ai lumii. In imaginea alăturată 
vă prezentăm reprezentativa de juniori a acestei țări, una din
tre favoritele campionatelor europene ce se desfășoară în aceste 
zile în Franța, la Orleans. De la stingă., la dreapta : Knego, Bo- 
siocici, Zupancici, Gavrilovici, Radovanovici, Nakici-Vojinovici.

R P CHINEZĂGIMNASTICA LA RADIO

rn : Nosenko
5.35 m ; 100
49,7.

al probei de 400 m
47,3 și aparține lui

înregistrate în con- 
Torino : 100 m :

mondială a sezonului) ; 
Carrigan (S.tr.A.) 5.20 m : 
Dixon (Noua Zeelandă) 

greutate : Woods (S T.T.A.' 
1 son m : Walker (Noua 
3:35,7.

AU ÎNCEPUT C.E
în Sala sporturilor din Hapa

randa (Suedia) au început con
fruntările campionatelor euro
pene de lupte greco-romane re
zervate juniorilor (18—20 de ani), 
în primul tur au luptat și doi 
sportivi români. Petre 
+90 kg) ’-a învins la 
norvegianul Gunnar 
ssen, iar Zaharia Felea 
a fost întrecut, t°t la 
suedezul Frank Andersson.

Dicu (cat. 
puncte pe 
Martiniu- 

(cat. 82 kg) 
puncte, de

1—0. 1—0. 1—0): Ungaria—Cu- 
3—0). Au

Szivcs, 
Konrad 
și Du-D. Rodriguez

următoare 
întilni

echipa 
selecționata

ea
rn clasa-

DE LUPTE (juniori)

în R. P. Chineză, de ma
re Dopularitate se bucură exer
cițiile de gimnastică, transmise 
prin radio. încă din 1951 se trans
miteau pe calea undelor 4 pro
grame de exerciții fizice pentru 
aduiți și alte.cinci programe pen
tru copii. In emisiunile de gim
nastică sînt indicate exerciții sim
ple, ușor de executat. Muncitorii 
din fabrici, ca și studenții, își gă
sesc totdeauna răgazul necesar 
pentru a. practica în fiecare zi 
exercițiile de gimnastică radio-

Lucrătorii din instituții, 
și întreprinderi benefi- 

de pauze, una în cursul 
a-

difuzate, 
magazine 
ciază 
dimineții și alta după amiază, 
cordate prin decret al Consiliului 
de Stat, anume în acest scop.

„Exercițiile de gimnastică-ra- 
dio“ sînt practicate astăzi in fie
care zi de către sute de milioane 
de oameni din China. Numai la 
Ginim, capitala provinciei San- 
dun. cei care iau parte în chip 
regulat la exercițiile de gimnasti
ca prin radio se ridică la 500 000.

Balcaniada de volei (juniori)
și Novi Sad au început 
balcanice de volei re

zervate echipelor de juniori și ju
nioare. In prima zi a competiției, la 
Novi Sad, reprezentativa masculină 
a României a întâlnit, tntr-un joc de 
mare importanță in disputa pentru 
titlul balcanic, formația Bulgariei. 
La capătul unei întreceri echilibrate, 
desfășurată pe parcursul a cinci se

turi, victoria a revenit voleibaliști
lor bugari cu scorul de 3—2 (12, —14, 
12, —13. 1). Tn felul acesta, echipa 
de juniori a Bulgariei își sporește 
serios șansele de a termina victorioa
să întrecerea.

La Belgrad 
Campionatele

Ieri a plecat spre Haparanda 
l țării 
' kg), 

(57) 
(68), 
(82)

-. și Iotul de lupte libere al 
noastre : O. Feher (cat. 48

Brindușan (52), G. Anghel 
Voicu (62). N. Dorobanțu 
Seregely (74), V. Mihăilă

A. Bălăianu (90).

F. 
M. 
T.
Și

TURNEE DE SAH
BUDAPESTA, 26 (Agerpres). — 

După 5 runde, in turneul interna
țional feminin de șah de la Szen- 
tes (Ungaria) conduce maestra Le- 
maciko (Bulgaria) cu 4V» p, ur
mată de Karakas (Ungaria) 4 p. 
Elisabeta Polihroniade (România), 
care în runda a 5-a a învins-o pe 
Zsogony (Ungaria), totalizează 
3'A p.

Turneul international de șah de 
la Solingen a fost cîștigat de ma
rii maeștri Lev Polugaevski și Lu- 
bomir Kavalek cu 10 p fiecare din 
14 posibile. Pe locurile 3—4 s-au 
clasat Boris Spasski și Kurajița 
cu 81/? p.
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