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Tn cadrul amplului plan de organizare a unor importante com
petiții și activități sportive dedicate marilor sărbători politice ale 
anului 1974 — cea de-a XXX-a aniversare a Eliberării și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. — Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, in colaborare cu organele și organizațiile de stat 
și obștești cu atribuții in domeniul educației fizice și sportului, 
organizează intre 11 și ÎS august 1974 Ștafeta „A XXX-a aniver
sare a eliberării României și Congresul al XI-lea al P.C.R.“.

Este o manifestare deosebit de importantă, plină de semnifi
cații, căreia, prin munca factorilor de răspundere, trebuie să i 
se asigure un deplin succes.

Ștafeta omagială va parcurge toate județele țării îndreptîn- 
du-se — pe cinci trasee — spre București. Plecarea ștafetelor 
formate din alergători, cicliști, motocicliști, călăreți, automobi- 
liști, va avea loc din următoarele județe : Timiș (traseul 1), 
Saiu Mare (tr. 2). Maramureș (tr. 3), Suceava (tr. 4), Botoșani 
(tr. 5). Primirea ștafetei județului oaspete și plecarea propriei 
ștafete se vor face în localitatea de reședință a județului în ca
drul unor mari acțiuni sportive.

în ziua de 18 august, în municipiul București, se va orga
niza o ștafetă combinată care va prelua ștafetele județelor. Pe 
stadionul Republicii, în cadrul unei ample acțiuni polisportive, 
va avea loc o festivitate de prezentare a mesajului tuturor spor
tivilor din România.

■ ———

LA O INAUGURARE
celei de-a XXX-a 
Eliberării, ieri a

in cinstea 
aniversări a 
fost inaugurat un bazin de înot 
în curtea Liceului 34 din Capi
tală. Bazinul are dimensiunile 
de 25x16 m, este cochet, strălu
citor în ambianța pastelată <te 
bleu și vernil. Evenimentul a 
fost salutat de elevi, da părin
ții acestora, de tineri și tinere 
din cartier. Panglica inaugura
lă a fost tăiată de tov. Constan
tin Petre, secretar al Comitetu
lui Municipal București al P.C.R. 
Festivitatea a fost deschisă de 
tov. Dumitru Gherghișan, prim- 
secretar al Comitetului de par
tid al Sectorului 1, care a evi
dențiat aportul întreprinderilor 
și tineretului din Sector, al ele
vilor liceului, rodul celor 6 000

de ore muncă patriotică. S-a 
subliniat că apariția acestui ba
zin de înot pe harta spdrtivă a 
Capitalei reflectă grija partidu
lui pentru educarea complexă a 
tinerei generații, este o expresie 
concretă a Hotărîrii Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 
1973.

în mod simbolic, pe cele cinci 
culoare ale bazinului s-au ali
niat primii concurenți. A fost 
un concurs ad-hoe. aplaudat cu 
generozitate. în mijlocul mulți
mii, doi tineri străjuiau un pa
nou care purta cuvinte pornite 
din inimă : „Ne angajăm să ne 
pregătim temeinic pentru mun
că, pentru viață, pentru viitorul 
luminos al României!“ (I. C.).

PROGRAM BOGAT

UN FRUMOS SUCCES AU TIRULUI ROMÂNESC
LA C.E. DE JUNIORI DIN DANEMARCA

ROMANIA MEOAI It DE ARGINT IA ARMA STANDARD

MIRCEA ILCA LAURENȚIU ILOVICI ROMULUS NICOLESCU

VINGSTED, 
în localitatea 
s-au încheiat 
campionatelor 
pentru femei 
au participat 
curenți din 21 de țări. Reprezen
tativa română de juniori — for-

7 (prin telefon), 
daneză Vingsted 
aseară întrecerile 
europene de tir 

și juniori, la care 
peste 200 de con-

Mircea Ilca, Laurențiu 
Romulus Nicolescu —

mată din 
Ilovici și 
a avut o comportare foarte bună 
la proba de armă standard 60 
focuri culcat și a cîștigat meda
lia de argint. -Titlul individual 
a revenit austriecei Huberta Je
linek cu 594 p, iar pe echipe a

cîștigat Suedia cu 1778 p. Româ
nia — locul II cu 1771 p (Ilca 
locul 4 cu 593 p, Ilovici 6 — cu 
592 p și Nicolescu 14 — cu 586 
p). în aceeași probă, Ia senioare, 
primul loc a fost ocupat de Mir- 
jana Matici (Iugoslavia) — 595 
p ; reprezentanta noastră Maria
na Feodot a punctat 585 și s-a 
clasat a 24-a. La armă standard 
3x20 f juniori a cîștigat poloneza 
Elszbieta Janik — 570 p (Ilovici 
559 p, Nicolescu 555 p și Ilca 
554 p). Pe echipe: 1. R.D. Ger
mană 1692 p. . . 4—6. România 
1668 p. Proba de pistol sport fe
mei a revenit concurentei sovie
tice Nina Stoliarova cu 587 p 
(nou record mondial, v.r. 583), 
iar pe echipe Uniunii Sovietice 
cu 1752 p (nou record mondial, 
v.r. 1741 p). Românca Anișoara 
Matei s-a clasat pe locul 7 cu 
579 p. La pistol liber juniori 
(40 focuri) — campion european 
a devenit I. Lutkovski (U.R.S.S.) 
cu 368 p.

BA L CA NI A DA
DE ATLETISM
A JUNIORILOR

Pionierii și elevii Sectorului 8. 
care își petrec zilele de vacantă 
la Complexul sportiv „Ciresarii". 
participă la numeroase acțiuni or
ganizate în cinstea aniversării a 
30 de ani de la Eliberare. S-au 
organizat aici competiții de tenis 
de cîmp, tenis de masă, popice, 
șah, atletism, excursii cu minica-

LA „CIREȘAR1I
rul la Grădina zoologică, la Strău- 
lești și Mogoșoaia. Cu prilejul 
excursiilor, copiii au efectuat si 
ore de muncă patriotică.

Printre animatorii activităților de 
la „Ciresarii’1 se numără Ion Ra
du, șeful complexului. profesorii 
Dorelia Gomea, Ulrike Schuller 
și Mihai Pândele.

La numai o săptămînă după ce 
atleții seniori din Balcani s-au în
trecut la Sofia, este rîndul junio
rilor să-și dispute titlurile bal
canice. Ediția din acest an a Bal
caniadei juniorilor va fi a V-a și 
se va desfășura tot in Bulgaria, 
la Varna, simbătă și duminică.

Atleții români s-au pregătit in
tens pentru tradiționala compe
tiție — cel mai important concurs 
la nivelul juniorilor din acest an 
— ultimele antrenamente, desfă
șurate la Predeal, nermitind antre
norului federal Nicolae Mărășes- 
cu definitivarea lotului juniorilor 
noștri. Delegația cuprinde 53 de 
atleți — 36 de băieți și 17 fete —, 
dintre aceștia remarcindu-se prin 
performanțele 
sezon : Viorel 
100 m și 21,4

băieți și 17 fete

reușite în actualul 
Dumitrescu (10,5 la 

__ ... la 200 m), Wilhelm 
Kraus (48,2 la 400 m), Gheorghe 
Buruiană (14:23,0 la 5 000 m), Ni- 
colae Voiau (5:42,8 la 2 000 m ob
stacole), Georgel Costache (44:09.0 
la 10 km marș), Tudorel Vasile 
(7,72 m la lungime), Bedros Jledra- 
sian (15,83 m la triplusalt), Nico- 
lae Binder (63,55 m la arunca-

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI
TREI DECENII DE CONTINUĂ DEZVOLTARE1 
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Doina Spinu, 
cordmană de ju
nioare la lungime

rea ciocanului), l'oolya Slavic (24 4 
la 200 m și 54.9 la 400 m). Elisa- 
bcta Bakalar (2:03,8 la 800 m),

Viorica
Nicuhna Ilie (1,77 m
Doina Spinu (6,33 m

Neagu (4:18,4 la 
la 
la

„TROFEUL TOMIS“ LA VOLEI FEMININ

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNVINS
CU 3-0

(prin Lelefon)..CONSTANTĂ, 7 ____ ________
le a de-a' l2-a ediție a turneuluiCea de-a’ 

international feminin de volei al 
României, dotat cu „Trofeul To
mis11, a început marți, in Sala 
sporturilor c din localitate, cu un 
frumos succes al echipei Români
ei, care a . întrecut categoric for
mația Bulgariei cu 3—0 (11, 6, 11)., 
Victoria sextetului român (diver
se formule) 
un mofnent 
la mijlocul 
trei seturi, 
noastre au 
scădere a potențialului de ioc — 
datorată, probabil, și unei dimi
nuări in planul concentrării —■ și 
cind adversarele lor le-au dat re
plici mai hotârite. 
organizarea mai 
rării la fileu -și 
ternice. Era clar 
omogenă și pusă 
gătirea pentru
decît să ciștige în fata alteia 
care, in acest moment, înmagazi
nează încă pregătire atletică și se 
preocupă mai puțin de intrarea 
în formă. De altfel, in jocul ve

nu a fost pusă nici 
la îndoială. Nici chiar 
fiecăruia dintre cele 

cînd voleibalistele 
manifestat o oarecare

îndeosebi prin 
riguroasă a apă- 
prin atacuri pu- 
că o echipă mai 
Ia punct cu pre- 

concurs nu putea 
in

prezențativei bulgare a fost sesi
zabilă o oarecare lipsă de coeziu
ne. de varietate în acțiuni, semn 
(tâ antrenorii Vasil Gospodinov și 
țanko lankov au rezervat aces- 

. tui capitol o perioadă mai apro
piată de ,C.M. din Mexic. Ne-a 

■ plăcut. în schimb, tendint-a volei
balistelor bulgare de a dirija cu 

ofensive spre 
terenului, prin 
în general. în 
surprind' blo- 

de ripostă sau

precădere "atacurile 
zonele laterale ale 
pase „întinse1^ care, 
momentul atacului, 
cajele nepregătite 
cu breșe.

întoreîndu-ne la 
de formația României, 
să subliniem caracteristica sa co
lectivă, precum și randamentul a- 
părării la fileu și m.ai cu seamă 
în linia a doua (fără a uita însă 
că adversarele nu au... abuzat 
de scheme tactice variate, fant 
care a ușurat misiunea sextetului 
nostru atit in ceea ce privește

jocul prestat 
se cuvine

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)



DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT

MEDIA PRIMILOR 8 CLASAȚI
ESTE SUPERIOARĂ FAȚĂ

DIVi

DE EDIȚIILE PRECEDENTE
@ în lotul pentru C.E. de la Viena au rămas Zeno Oprițescu și Marian

Slavic ® 20 de sportivi selecționați pentru Balcaniada de la Izmir
Mult mai echilibrate ca în anii 

trecuți, întrecerile campionatelor 
republicane de înot, recent înche
iate, în piscina Dinamo din Capi
tală, ne-au oferit interesante 
dispute pentru titlurile puse în joc. 
Au existat și de această dată,, fi
rește, cîțiva favoriți, dar unii din
tre aceștia au trebuit să depună 
eforturi considerabile pentru a-și 
materializa șansele intr-un nou 
succes.

La încheierea concursului arbi- 
trii au anunțat un total de 12 noi 
recorduri naționale de seniori, ju
niori și copii. Cifra nu este spec
taculoasă, dar trebuie avut în ve
dere că majoritatea înotătorilor 
fruntași s-au pregătit în mod spe
cial pentru competițiile internațio
nale ale sezonului (Balcaniada și 
Campionatele europene) unde ei 
speră să atingă vîrful de formă 
sportivă. Cu toate acestea, ediția 
1974 a „naționalelor1* s-a ridicat la 
un nivel superior celor din anii 
trecuți,. nivel subliniat prin media 
crescută substanțial a rezultatelor 
primilor opt clasați. Oricît am cău
ta în istoricul campionatelor țării 
nu vom mai afla o finală a sprin
terilor în care al 8-lea clasat rea
lizează 58.0 la 100 m liber ; la 1500 
m alți opt crauliști au parcurs dis
tanța in mai puțin de 19 minute, 
la 200 m bras femei a 4-a clasată 
a obținut 2:57,2. Acestea, ca și mul
te alte exemple, certifică un sensi
bil progres mai ales în rindul ti
nerilor performeri.

Sub aspectul performanței se im
pun o serie de concluzii. în mod 
cert, la actuala ediție s-au înre
gistrat cîteva rezultate de nivel in
ternațional : Slavic 54,6 — 100 m 
liber și 1:59,0 — 200 m liber. A. 
Horvat 62,2 — 100 m spate și 2:13,5 
— 200 m spate. Anca Georgescu 
2:50,8 — 200 m bras și 1:19,7 — 100 
m bras. Iată și pozițiile lor actuale 
în ierarhia europeană, considerind 
în fiecare clasament doar cite doi 
concurenți dintr-o țară, condiție 
de participare la campionatele eu
ropene de la Viena :

Zeno Oprițescu 53,4 la 100 m li
ber — locul VI ; Marian Slavic 54,6 
Ia 100 m liber — locul XV, 1:58,5 
Ia 200 m liber — locul XI și 4:14,8 
la 400 m liber — locul XVII ; A- 
drian Horvat 62,2 la 100 m spate — 
locul XVIII și 2:13,5 la 200 m spa
te — locul XIX ; Dietmar Wetter- 
neck 2:15,3 la 200 m mixt — locul 
XVI ; Anca Georgescu 1:19,7 la 100

m bras — locul XX : Anca Groza 
2:26,7 la 200 m delfin — locul 
XVII.

Prin prisma acestor poziții și 
ținind cont de posibilitățile de îm
bunătățire a performanțelor in 
cele două săptămini ce ne despart 
de marea confruntare de Ia Viena, 
putem aprecia că doar cei doi re
cordmani ai probelor de craul. O- 
prițescu și Slavic, ne pot reprezen
ta onorabil la Viena. Mult mai o- 
dihnit decit a concurat în aceste 
zile, după săptămini de antrena
ment intense. Oprițescu și-ar pu
tea repeta cel puțin performanța 
din primăvară și acest lucru l-ar 
plasa printre finaliști la 100 m. Ac
tualul antrenor al recordmanului 
nostru, Gh, Marinei, consideră insă 
că elevul său ar putea parcurge 
distanța chiar și in mai puțin de 
53 de secunde, performanță de care 
in acest moment, in Europa, nu 
sînt capabili decit sovieticul VI. 
Bure, francezul M. Rousseau. vest- 
germanii P. Nocke și M. Steinbach. 
în ceea ce îl privește pe Slavic, 
acesta ne-a probat resurse eviden
te pentru a realiza 1:57.0 pe 290 m 
liber, cifră suficientă pentru a de
veni primul înotător de pe conti
nent calificat în finala probei la 
două ediții consecutive, la un in
terval de 4 ani !

Prin indisponibilitatea interveni
tă în urma accidentului. Atica 
Groza pierde orice șansă de a mai 
lua startul la Viena. Ar mai fi pu
tut intra în discuție D. Wetterncck 
și A. Horvat. Reșițeanul nu se află 
in cea mai bună formă și -bra- 
sul“ său slab il mai Împiedică incă 
să obțină o cifră superioară la 200 
m mixt în schimb, dinamovistul A. 
Horvat se află in continuă ascen
siune. El a devenit recordman ab
solut al probelor de spate, dar pen
tru a ajunge printre finaiiști el ar 
trebui să inoate 61,0 și, respectiv, 
2:11,•, cifre la care nu sintem pe 
deplin convinși că ar putea ajun
ge in următoarele săptămini.

Pentru întrecerile Balcaniadei, 
care încep azi la Izmir, federația 
de specialitate a selecționat un nu
măr de 20 de sportivi. Dintre a- 
ceștia, Anca Georgescu, Camelia 
Hoțescu, Valeria Vlăsceanu. Mthae- 
la Georgescu, Eugen Aimer, Diet
mar Wettemeck, Adrian Horvat au 
cele mai mari șanse de a-și în
scrie numele pe lista campionilor, 
sau de a urca pe podium.

Adrion VASIUU

Adrian Horvat, dublu campion și recordman național în probele 
de spate Foto : Dragoș NEAGU

AEROMODELISM J”NEJ
TIVE DE RECORD, maestrul sportului 
Lucian Berceanu de la A.S. Oltul — 
Vîlcea a stabilit un record republican 
de distanța în linie dreaptâ la aeromo- 
dele conduse prin radio. Noul record 
de 14 660 m (v.r. 11 900 m — Oc*avian 
Chiricâ) a fost realizat cu un model de 
2 200 mm anvergurâ, echipat cu moto
raș de 6,5 cmc, cu. o greutate de zbor 
de 3.960 gr. Tentativa a avut loc pe a- 
utostrada București-Pitești intre km. 
17,850 și 32,510. Recordul — omologat de 
Federația româna de modelîsm — a fost 
închinat de autor celei de a XXX-a a- 
niversâri a Eliberării.

ATLETISM re șoseaua ru.".LX CÂR ■ CIMPULUNG
MUSCEL a avut loc tradiționala com
petiție de marș ,,Cursa, munților", care 
prin, grija Consiliului popular al Rucă- 
rului (primar Gh. Miloș) a cunoscut un 
deosebit succes. Clasamente : începători 

— - (Dinamo)
C, Corbon 

(Dinamo) 
Muscelul) 

I. Buboie

(10 km) : Gh. Surich 
1.00:46,0 ; juniori (10 km) ;
(PTT) 47:26,6, I. Călineață 
48:58,0, M. Secătureanu (CS 
49.53,2 ; veterani (15 km) : ..
(PTT) 1.27:05,0, Gh, Nicolae (Steaua) 
1.32:05,0, I. Dobrescu (Dinamo) 1.37:00,0; 
seniori (30 km) : L. Caraiosifoglu (CAU)
2.32:36,0, Gh. Jiigănoru (PTT) 2.36:35,0,

SISTEM FĂRĂ SISTEM?

în-

de 
au 
în

Ecourile Weltmeisterschaft-ului 
— la o lună după încheierea com
petiției supreme a fotbalului in
ternațional — sint departe de a se 
stinge. Se mai discută — și incă 
foarte mult la această oră — pe 
marginea comportării echipelor, 
in general, si a protagonistelor 
trecerii. în special. O pondere 
preciabilâ. in tematica abordată 
specialiștii din diferite țâri, o 
problemele cu caracter tehnic, 
cadrul acestora, unul din subi
tele de actualitate in jurul căruia 
s-au concentrat, se pare, majori
tatea dezbaterilor, este si acela 
privind sistemul de joc. Mai pre- 

I cis spus, se pune întrebarea dacă 
ediția vest-germană a Campiona
tului mondial a statuat intr-adevăr 
desființarea sistemului ■ de joc.

Unii din cei prezenți la meciu
rile Weltmeister- 
schaftului — e 
drept, putini la 
număr — au răs
puns afirmativ, 
formulind totodată 
și teoria „sistemu
lui fără sis
tem**. sugerată de 
cabilă 
ai cărei jucători, 
spiritul ideii de 
si împotriva unui 
mism tactic, au 
viguros, eficace si

Majoritatea specialiștilor insă 
n-au considerat de Ioc evoluția- 
e talon a echipei lui Cruyff drept 
o manieră de exprimare a jocu
lui fără sistem, ci mai degrabă 
un mod de acțiune colectiv.

O asemenea concluzie a reieșit 
si din discuțiile purtate^ cu oca
zia recentului curs al antrenorilor 
de la Brașov. Și demne de reți
nut sint. in această privință, pre
cizările a doi reputați specialiști 
in materie, care au asistat la jocu
rile Campionatului mondial din 
R.F. Germania. Primul dintre ei, 
Nicolae Proca, antrenorul divizio
narei A Steagul roșu. afirmă : 
-Sistemul de joc n-a dispărut, el 
fiind prezent, fără aici o excepție, 
la toate formațiile participante la 
C.M„ cel puțin in ce privește a- 
șezarea de bază si sarcinile fun
damentale ale jucătorilor in teren.

PE TEME ACTUALE

______ ___ evoluția remar- 
a reprezentativei Olandei, 

actionind în 
multilateralitate 
anumit confor- 

etalat un fotbal 
spectaculos.

S-a modificat. în schimb, dinami
ca, s-au mărit razele de acțiune 
ale jucătorilor, circulația acestora 
fiir.d alta decit pînă acum. Marile 
echipe au trecut de Ia modul de 
acțiune cu posturi fixe sau schim
buri de locuri intimplătoare. la o 
mișcare mai amplă, mai rapidă și 
aproape permanentă. în cadrul 
unei astfel de dinamici, un mare 
număr de jucători s-au dovedit 
capabili a rezolva, fără dificulta
te. sarcinile mai multor posturi. 
Sau altfel spus, un jucător — o- 
landez, de pildă — a putut evolua 
cu randament maxim în orice zo
nă a terenului, folosind și mijloa
cele specifice postului în care ac
ționează temporar**.

Cea de-a doua precizare. în le
gătură cu problema în discuție, 
aparține antrenorului Peter Kirk- 

harth, șeful Scolii 
de fotbal din Ba
varia : „Părăsirea 
temporară a pos
turilor nu poate fi 
identificată cu dis
pariția acestora și 
nici cu desființa- 

specificc. Bună- 
lateral nu n 

pină nu 
apărare,

Cu cîteva zile înaintea startului 
in noua ediție a canwionatului am 
considerat util să publicăm lista 
cu antrenorii echipelor Diviziei B, 
precum și scurte „cărți de vizită11 
ale noilor promovate în această 
categorie. Iată antrenorii divizio
narelor B :

SERIA I :

• Petrolul Ploiești : Paul Po
pescu (nou) • Sport Club Bacău : 
Mircea Nedelcu (nou) 0 Știința 
Bacău : Constantin Constantinescu
• Relonul Săvinești : Virgil Rizea
• Metalul Plopeni : Nicolae Ma
rinescu • Foresta Fălticeni : Va
sile Domeami • C.S.M. Suceava : 
Constantin Laurenjiu (nou) ® 
Ceahlăul P. Neamț : Gheorghe Pa-

S 
o F.C.

(nou) e 
desemnat 
cob Leb ® 
riu Itinean 
Ștefan Ler 
Nicolae Oa 
C. Turzii : 
vinul Hune 
cu (nou) 
Gheorghe 1 
rea Arad :
« Vulturii
Țîrlea ® 
ghe Vaczi 
Nicolae Vo 
Mdise Just 
Nouă : Mo 
rul Baia S
0 Victoria

LA ZI • LA ZI • LA
• ETAPA A DOUA a campionatu

lui diviziei A se va disputa simbâtă 
17 august. Aceasta deoarece lotul 
reprezentativ va susține marți 20 au
gust o întâlnire de verificare in R. F. 
Germama cu Eintracht Braunschweig, 
formație de primă ligă a campio
natului vest-german.

• ÎN PRIMELE MECIURI susținute 
in Turneul din Turcia, Dinamo Bucu
rești a pierdut (cu 0—2) și a învins 
(cu 2—0) pe Besiktaș Istanbul. în al 
treilea joc bucureștenii urmează să 
intilneascâ pe Galata Saray. Ei ur
mează să revină in Capitală mîine.

• PREȘEDINTELE colegiului cen
tral de arbitri, Andrei Radulescu, a 
fost numit in comisia de arbitraj 
U.JT.F.A. și participă in aceste zile 
la reuniunea acestei comisii. Cu a-
cest prilej se vor face și delegările | 
arbitrilor pentru primele etape ale | 
cupelor continentale.

• LA ANTRENAMENTUL de j 
miercuri, jucătorul Dumitru a sufe- j 
rit o întindere musculară, astfel că ț 
participarea internaționalului de ia . 
Steaua la meciul de la Tg. Mureș | 
a devenit incerta.

• ÎNTÂLNIRILE din Capitală pro- i 
granițe duminică se vor desfășura j 
pe stadioane diferite, la aceeași 
orâ (17) : Sportul studențesc — Stea
gul roșu, pe stadionul Steaua, și 
Dinamo — F.C.M. Reșița pe stadio-

L. Pescaru (Steaua) 2.37:47,0, N. Ma
xim (Din.) 2.39:35,9.

TA NOTAI CAMPIONATELE RE- 
PUBUCANE DE JUNI

ORI, ediția 1974, debutează astăzi la 
Snagov. întrecerile — care se vor înche
ia simbătă la prinz — programează in 
prima zi seriile (de ia ora 8), iar după- 
amiazâ finalele la copii.

CICLISM
TELL".

LOTUL 
PREMIUL 

Intre 9—15 august

OLIMPIC LA 
„ WILHELM 

se va desfă
șura în Elveția o mare întrecere rutie
ră, la care va lua parte și lotul nostru 
care se pregătește pentru proba olimpică 
de 100 km c**»tratimp : Vasile Teodor, 
Coste! Cirje, Valentin Hoța, Mircea Ra- 
mașcanu, Viorel Murinecnu, liie Valen
tin, Vasile Selejan și Teodor Drăgan. 
Antrenorul echipei — Nicolae Voicu. 
CRITERIUL JUNIORILOR. La sfîrșitul a- 
cestei săptămini cei mai tineri alergă
tori se vor întrece la Constanța intr-a 
importantă competiție : „Criteriul juni
orilor". Programul celor trei zile : vineri, 
de la ora 15:15 km contratimp pe șosea
ua Negru-Vodă ; simbătă, ora 15 ■ bloc 
70 km, pe ruta Constonța-Ovidiu Nazar-

cea-Medgidîa-Constanța : duminica, ora 
9 : probă in circuit 30 km în piața O- 
vidiu. După o zi de repaus, juniorii iși 
vor disputa etapa a V-a din ,,Cupa a- 
rașelor". e CAMPIONATELE PISTARZI- 
LOR. Campionat**! municipal va consti
tui prologul întrecerii interne supreme. 
El se va desfășura intre 3—8 septembrie. 
La 8 septembrie se dă startul în prima 
probă a campionatelor republicane pen
tru juniori și seniori.

HANDBAL
susține astăzi - 
la Constanta și 
rești trei partide internaționale în com
pania echipei T.S.V. Auerbach (R.F. 
Germania). Formația oaspete activează 
in prima ligă o VOINȚA BUCUREȘTI a 
ocupat locul II în Turneul internațional 
al echipelor din cooperație, încheiat re- 

Bratislava. Handbalistele bucu-

UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI ’ (f) va 

la Tulcea, duminică — 
joia viitoare — la Bucu-

cent la
reștence au înregistrat următoarele re
zultate : 14—13 cu Spartakus Budapesta, 
13—13 cu ȚSKA Sofia, 16—5 cu Start (Po
lonia) și 7—10 cu Start Bratislava. Tur
neul a fost cîștigat de echipa Start 
Bratislava..

rea sarcinilor 
oară. fundașul 
plecai niciodată în atac 
și-a rezolvat sarcina de 
iar participarea sa la acțiunile o- 
fensive, din jumătatea de teren 
adversă, a fost întotdeauna con
diționată de preluare* obligațiilor 
lui defensive de către un alt ju
cător. Existisd posturi in echipă 
a existat, deci, și un sistem. In
discutabil, o variantă mai bună 
decit ceea ce a fost pînă acum, 
in care s-a manifestat clar ten
dința de atac și de apărare cu 
toată echipa, fără să se fi găsit 
insă și mijloacele de a-i face pc 
toți jucătorii să acționeze la fel de 
bine, atît in ofensivă cit si in de
fensivă**.

Aceasta este, deocamdată, situa
ția. Ce ne va rezerva viitorul? Pro
babil noi mutatii de calitate in do
meniul tacticii, bazate pe persona
lități polivalente, apte a da jocu
lui un nou conținut valoric, 
fără a se renunța insă si la ideea 
organizării lui.

O secvență de la unul din ultimele jocuri-.ț< 
București ' Foto

Mihai IONESCU

ZI • LA ZI ® LA ZI
nul Dinamo. Nu era oare cazul evi
tării unei astfel de concurențe ?
• AȘA CUM AM MAI ANUNȚAT, 

astăzi, începind de la ora 9, va avea 
loc, ia sediul F.R.F., consfătuirea 
conducătorilor de secții cu echipe 
in diviziile A și B. Pe ordinea de 
zi — probleme privind buna desfă
șurare a noului sezon competițional.

honțu (nou) • C.Ș.U. Galați : Ion 
Zaharia • Oțelul Galați : Dumi
tru Oprea © Constructorul Ga
lați : Petre Moțoc • Progresul 
Brăila : Ștefan Oriisie (nou) O 
Chimia Brăila : Pompiliu Buburuz
• Unirea Focșani : Costică Mari
nescu (nou) • Celuloza Călărași : 
Tudor Mihai • C.F.R. Pașcani : 
Alexandru Marin • S.C. Tulcea : 
Paul Niculesc-u (nou) o Gloria 
Buzău : Adalbert Marosi (nou).

SERIA A II-A :

• Rapid București : Ion Motroc 
(nou) • Autobuzul București : E- 
mrl Samureanu • Progresul Bucu
rești : Viorel Mateianu • Metalul 
București : Leon Lazăr (nou) • 
Voința București : Petre Gavrilă 
o Metrom Brașov : Vladimir Gro- 
saru e C.S.U. Brașov : Teofil Pop 
o Tractorul Brașov : Dragoș Cojo- 
caru • Dinamo Slatina : Constan
tin Ștefan • C.S. Tîrgovlște : Ni
colae Tătaru (revenit) • Elecțro- 
putere Craiova : Haralambie Efti- 
mîe • Oltul Sf. Gheorghe : An
ton Publik • Metalul Drobeta Tr. 
Severin : Constantin Matache •
Gaz metan Mediaș : Anton Zan- 
ca (nou) • Metalul Mija : Valen
tin Duță (nou) • Flacăra Moreni : 
Virgil Blujdea • Automatica A- 
lexandria : Cornel Popa (nou)
• ,Ș.N. Oltenița: Iuliu llțu (nou).
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VICTORI

JOCURI
PROGRESUL — PETROLUL 2—1 

(1—1). Victoria a revenit echipei 
• bucureștene cu scorul de 2—1 
■ (1—I). prin punctele înscrise-, de 

Dragu (min. 23) și Apostol (min. 
I 79). Pentru ploieșteni a marcat 

Firvu (min. 33). Cele două 
echipe ni s-au părut bine pregă
tite din punct de vedere fizic, dar 
mai puțin din acela al organizării 
jocului. (Aurel Păpădiei

Astăzi, de la ora 17, pe stadio
nul Republicii (intrarea spectato
rilor se va face numai prin sțr. 
Puțul cu apă rece), echipa Pro
gresul va juca in compania 
I.O.R.-ului. Este ultima partidă de 
verificare a bucureștenilor înain
tea meciului cu Ș.N. Oltenița din 
prima etapă a campionatului divi
ziei B.

AMICALE
VOINȚA BUCUREȘTI — ACU

MULATORUL BUCUREȘTI 9—0 
(4—0). Superiori din toate punc
tele de vedere. fotbalișiti de 
la Voința au cîștigat la un scor 
categoric : 9—0 (4—0). Golurile în
vingătorilor au fost înscrise de : 
Coslache (3). Dumitrescu (2). Zam* 
firescu (2). Anghel și Frunză. (Flo
rin Sandu)
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MINERU1
formație

RUGBY LOTUL REPREZENTA
TIV LA VARNA. Fede-

PLENARA ARBITRILOR BUCUREȘTENI
Astăzi, la ora 18,30, are loc 

în sala I.S.B. din str. Berzei șe
dința plenară a arbitrilor bucu- 
reșteni — inclusiv cei din lo
turile republicane A, B și C. 
Se vor face importante comu
nicări în vederea noului an 
competițional.

care s-a ™ 
timpul in 1

OLTUL 3 
dintre celei 
ultimele cq 
menținut td 
riei a XI-;I

C.S.U. H 
finiș mai II 
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golaverajul, 
cit Textila

rația vest-germană a anunțat că nu mai 
poate trimite echipa naționolâ pentru a 
susține un meci amical cu reprezenta
tiva noastră. In aceste condiții, F.R. 
Rugby a hotărît ca România să partici
pe la turneul de la Varna (15—20 sep
tembrie) cu lotul care se pregătește în 
vederea meciului cu Franța (București, 
octombrie). Primul joc de selecție ol 
tricolorilor — la 28 august. 9 PE LISTA 
TRANSFERĂRILOR. Dintre cererile de 
transfer aprobate, mai reținem : M. Pa- 
raschiv (Sp. studențesc), cu corantină, 
C. Gheorghe (Constructorul Buc.) — la 
Dinamo, T. Mihaîcea, G, Brad șj P. Fi
lip (Rulmentul) — la Politehnica lași ; 
H. Ilieșu (Dinamo) și VI. Costenco (Fa
rul) — la Steaua ; P, ianusevici (Sp. 
studențesc), G, Celea și I. Zodieru (Chi
mia Năvodari) — la Farul ; G. Milcă 
(C.S.S.), D, Mihalache (Sp. studențesc), 
cu carantină, - la Rapid ; Șt. Bunduc 
(Grivița Roșie), P. Oprea (Vulcan) — la 
Știința Petroșani ; f. Nedelcu (Steaua) 
— la Rulmentul Bîrlad ; Gh. Marinei 
(Politehnica), N. Castravete și T. Urdea 
(Precizia Săcele), V. Mengher (Grivița 
Roșie), T. loniță (Dinamo) — la Con
structorul Buzău, M. Sofronie (Grivița 
Roșie), cu carantină, — la Sp. studen
țesc.

DUMINICĂ ÎNCEPE CAMPIONAT 
CU TOȚII PE STADION Șl U
Duminică 11 august. 1974, înce

pe campionatul de fotbal.
Deci, începind de. duminică, 

concursurile Pronosport vor marca 
un moment important : cele 13 
meciuri incluse în program, cu
prind cele mai atractive întîlniri, 
dirr diviziile Și „B“.

Ne vom întilni. deci, cu echipe-- 
le favorite, care prin jocurile lor 
au făcut ca întotdeauna concursu
rile Pronosport să fie palpitante.

Acum, la deschiderea noii sta
giuni fotbalistice. urăm tuturor

participanți 
Pronosport I 
multe și d 
agențiile IJ 
teaptă !

PRONOS1 
cursului dii 

Categoria 
variante 101

Categoria
— 11,35 vai

Categoria]
— 142,75 vJ

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXP1
Extragerea I : 14 30 41 4 2 8
Extragerea a 11-a : 34 3« 20 13 ÎS
Plata cîștigurilor de la această tragere se va f] 

— în Capitală de la 13 august plnă la 7 octomb] 
*— în tară de la 19 august piuă La 7 octombrie 13

Flata cîștigurilor prin mandat poștal se va face 
gust 1974.

FOND GENERAL. DE C3ȘTKSVRX : 1.154.305 lei,. I
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III. SPORTUL -PREZENȚA TOT MAI ACTIVA
«șașswsasș*’’’ IN VIAȚA NOUA A SATELOR NOASTRE

In dezvoltarea generală pe care mișcarea sportivă, condusă și îndrumată de partid, a 
cunoscut-o in aceste trei decenii, avintul și larga râspindire a educației fizice și sportului la sate 
se înscriu, fără indoială, intr-un capitol de o importanță deosebită. Aproape inexistent înainte 
de 23 August 1944, sportul din mediul rural a atins, de-a lungul anilor ce au urmat istoricului 
act al Eliberării, spectaculoase dimensiuni de înflorire și dezvoltare, semnind astăzi o prezență 
tot mai activă, permanentă, in viața nouă a satelor noastre.
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Sc desfășoară, in aceste zile, in
tense pregătiri pentru finalele 
„Cupei tineretului" rezervate spor
tivilor de la sate. La Craiova se 
vor intilni cei mai buni dintre su
tele de mii de participanti la eta
pele de masă ale acestei mari 
competiții și. așa cum s-a intim- 
plat și cu prilejul ediției de iar
nă, vom fi martori la o autenti
că sărbătoare a sportului sătesc. 
Ni se pare a fi un semnificativ 
punct de referință pentru „Retro
spectiva sportivă XXX", mai ales 
că în ultimii ani. participarea ma
sivă a tineretului de la sate la 
competițiile și acțiunile cu carac
ter republican a devenit o reali
tate firească. Am ales ca început 
de bilanț „Cupa tineretului", dar 
puteam să facem acest lucru ci
tind „Crosul tineretului", campio
natele naționale de oină sau de 
trîntă, multe alte acțiuni sportive 
de masă de largă desfășurare pe 
care tineretul de la sate le ono
rează cu prezenta sa entuziastă.

La fel de concludent sînt expri
mate înaltele cote de dezvoltare a 
spartului sătesc și dc manifestări
le cu caracter județean. Din nu
meroasele acțiuni și initiative, în
cheiate cu mari succese de parti
cipare. vom aminti doar citeva — 
„Cupa recoltelor" la atletism, 
handbal, volei, fotbal, ciclism, dis
putată în 
15 000 de 
de fotbal. 
Dîmbovița.
120 de echipe sătești, 
sportului sătesc", Înscris printre 
cele mai frumoase reușite ale fo
rurilor sportive din județul Te
leorman. „Cupa satelor" — amplă 
competiție, cu zeci de mii de par
ticipanti — desfășurată in jude
țele Dolj și Sălaj...

Cu cea mai mare putere de con
vingere sportul sătesc se prezintă, 
însă, in primul rind „la el acasă", 
in fiecare comună, in fiecare din

nea acțiuni care includ un bogat 
program sportiv. întreceri care in 
multe locuri se desfășoară de di
mineața pină seara, 
schimbind. pentru un 
două, locul din ..tribună" 
de pe terenul de fotbal, 
pe salteaua de trintă.

In ultimul timp tradiția 
zării „duminicilor cultural-sportive" 
a cîștigat in frumusețe și semni
ficație. A apărut, astfel, 
va desfășurării acestor 
sub o denumire care nu mai are 
nevoie de comentarii : „Avem 
musafiri în sat !“ Asta înseamnă 
că la Dorobantu, Josenii Birgău- 
lui, Ceacova. Gherăești, Valea Lar
gă. în multe alte așezări rurale, 
„duminicile cultural-sportive

spectatorii 
ceas sau 

cu cel 
ori de

organ!-

inițiati- 
intTeceri

Să adăugăm numeroaselor acti
vități sportive de masă și tot mai 
larga organizare a acțiunilor tu
ristice. a excursiilor și drumețiilor 
care cuprind, in fiecare săpțămî- 
nă. zeci de mii de tineri de la 
sate.

încep să-și găsească împlinirea 
si ambițiile îndreptate spre dome
niul sportului de performantă. Nu 
vom mai insista asupra faptului 
că numeroși campioni români sînt 
flăcăi sau fete de la sate, că din 
așezările sătești ale Deltei au fost 
descoperit! aproape toti marii per
formeri olimpici si mondiali în 
sportul caiacului si canoei. Dar. 
ni se pare potrivit pentru finalul 
acestui bilanț, să arătăm că în tot 
mai multe sate si comune, odată

In rindul tineretului de la sate, oină capătă noi ți noi adepți. 
Iată o fază dintr-o partidă disputată anul trecut, in Cupa 

României. Foto : D. NEAGU

tenisul, că la Brănești (jud. Ilfov) 
sau la Podul Doaiei (jud. Iași) in- 
tilnim o adevărată scoală de o- 
rientare turistică...

Îndeplinind prevederile Hotărirli 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe-
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cele aproape 2 900 de asociații 
sportive. Oriunde am poposi, vom 
intilni. ca o prezență firească în 
viata nouă a satului, o bogată ac
tivitate 
așezări 
prindă
Sint 

sportive organizate la sate, 
timpul liber al harnicilor munci
tori ai ogoarelor, la fiecare sfîr- 
șit de săptămînă. Pe agenda com
petițiilor figurează, desigur. între
ceri de trintă si de oină — spor
turi naționale, cu largă audientă 
în rindurile tineretului din me
diul rural — fotbal, volei si hand
bal. atletism, călărie sau ciclism, 
dotate cu diferite cupe, organizate 
în cadrul etapelor de masă ale 
unor acțiuni cu caracter central, 
sau din inițiativa paflionaților in
structori sportivi.

Tradițiile cele mai frumoase si 
statornice le-au cîștigat. însă, 
„duminicile cultural-sportive", lar
gă formă de cuprindere a tinere
tului în practicarea exercițiilor fi
zice. in mare măsură specifică 
sportului sătesc. în fiecare an sînt 
organizate circa 16 000 de aseme-

sportivă care nu în puține 
rurale a început să cu

pe aproape toti locuitorii, 
nenumărate manifestările 

■ organizate la sate, în

multe duminici cultural-sportive atrac-„Avem musafiri în sat' — genericul sub care se desfășoară 
tive, interesante, de mare popularitate.

• Astăzi, mișcarea sportiva 
din mediul rural dispune de o 
puternică boxă organizatorică. In 
satele și comunele din toate 
județele țării au fost constitu
ite aproape 2 900 de asociații 
sportive care desfășoară o tot 
mai bogată activitate.

• La intensa viață sportivă 
de la sate iși aduc prețioasa 
contribuție un mare număr de 
activiști obștești, in rindurile a- 
cestora incluztndu-se cei peste 
7 100 de instructori sportivi, cu 
mari merite in organizarea com
petițiilor de masa ca și în pre
gătirea echipelor participante la 
diferite întreceri cu caracter de 
performanță.

• Printre principalele forme 
ale activității de masă de la 
sate se înscrie organizarea cam
pionatelor pe asociații — in
1973 desfășurate în 2 321 de a- 
soctații.

• Manifestări tradiționale, 
„duminicile cultural-sportive" se 
bucură de o largă audiență in 
rindurile tineretului de la sale. 
Numai in ultimul an au fost or
ganizate circa 16 000 de aseme
nea acțiuni, fa care cu luat 
parte tineri și vîrstnici din sa- 
tele-Țmzdă, precum și din satele 
și comunele învecinate.

onorate de prezenta și participarea 
tinerilor din comunele învecina
te. că. la rindul lor, aceștia sint 
gazdele următoarei intilniri pe 
estrade si pe terenurile de sport, 
amenajate pretutindeni prin mun
ca entuziastă a locuitorilor.

cu înflorirea activității de 
ciștigă tot mai mult teren si 
tul de performantă, că la Murgeai 
și Bujor (jud. Galati) se joacă 
rugby, la Negrești (jud. Vaslui) și 
Leehința (jud. 
sportul cel mai

masă, 
spor-

Bistrița Năsăud). 
popular a devenit

bniarie — 2 martie 1973. factorii 
cu atribuții in spartul sătesc con
tribuie astăzi la obținerea unor 
noi și importante succese, pe mă
sura sarcinilor de răspundere în
credințate dc partid mișcării spor
tive din tara noastră.

• In ultimii ani, o dezvoltare 
tot mai mare cunoaște la sate 
și activitatea turistică. In 1973, 
cela peste 9 600 de acțiuni tu
ristice au cuprins circa 460 000 
de participonți, cifră-record care, 
insă, cu siguranță că va fi con
siderabil depășită in acest an.

IV. IMPORTANTE SUCCESE IN SPORTUL DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Zeci de mii de participant la competițiile de masa • 0 bază materială in continuă dezvoltare • Rezultate remarcabile In domeniul sportului de performanță

Tot mai bogat, cu remarcabile realizări in activitatea de masă și de 
sportul din cooperația meșteșugărească constituie, de fapt, unul din acele 
de istorie a mișcării sportive, scrise după 23 August, și de aceea, desigur, 
elemente de comparație decit din perioada acestor trei decenii. Bilanțul 
zentat de cooperația meșteșugărească in acest an aniversar oglindește 
atente și sprijinul permanent pentru ca și in acest important «' 
sportul să fie organizate și să se dezvolte necontenit.

performanță, 
noi capitole 

nu vom găsi 
sportiv pre- 
preocupările 

domeniu educația fizică și

Cele mai multe din începuturile activității spor
tive din cooperația meșteșugărească au fost con
semnate in anul 1951, ciad s-a trecut la dezvol
tarea generală a unităților acestui sistem. Pe 
aceea, desigur, ne vom referi, intr-o sumară sin
teză a realizărilor, la citeva din principalele ele
mente care pot ajuta la aprecierea avîntulul în
registrat in domeniul educației fizice și sportului 
din cooperația meșteșugăreasca.

In 1951 asociațiile sportive „Voința" cuprindeau 
circa 20 000 de membri ; ASTAZI NUMĂRUL tiOK 
TRECE DE 176 000 ! In același an de începui, la 
competițiile de masă organizate doar la trei ramuri 
— orientare turistică, atletism și înot — participau 
15 009 dc tineri ; ASTAZI PESTE 75 000 DE CO
OPERATORI SE ÎNTREC 
handbal, volei, popice,

la 
tenis de

șase discipline : 
masă, orientare

activității sportive de masă, 
subliniată și de Hotârirea

obținute în domeniul 
sarcină principală _ .
Plenarei C.C. al P.C.K. din februarie-martie 1973. 
Deslășurind o muncă susținută pentru aplicarea 
prevederilor importantului document de partid, 
factorii de resort din cooperația meșteșugărească 
au reușit In ultimul an să cuprindă mai larg ti
neretul în practicarea sistematică a exercițiilor 
fizice și a activităților sportive de masă.

Heferindu-ne doar la prima jumătate a acestui 
an aniversar, am putea menționa, printre succe
sele obținute, organizarea campionatelor pe aso- 
ciații, cu participarea a peste 80 000 de tineri, 
a unui mare număr de acțiuni ttulstice care au 
cuprins 60 000 de membri din cooperația meșteșu
gărească, prezența a circa 50 000 de sportivi la 
„Cupa tineretului" ș.a.

Progrese remarcabile s-au realizat și în dome
niul activității de performanță, tinerii reprezen- 
tir.d cluburile „VOINȚA" numărindu-se adesea 
printre cei cărora le este încredințată misiunea 
de onoare de a reprezenta țara in marile com
petiții internaționale. Citeva dire din bilanțul 
anului 1973 sînt, credem, edificatoare : 800 de 
secții afiliate la federațiile de specialitate, 15 003 
de sportivi legitimați, 35 de maeștri ai sportului. 
5 maeștri emeriți. 33 de sportivi nominalizați pen
tru Jocurile Olimpice.

Cluburi și asociații 
sportivă de masă și 
Oradea, Tg. Mureș, 
Brașov, Rădăuți, Sinaia, Cluj.

fruntașe în activitatea 
de performanță : Voința 
București, Arad, Galați,

turistică, box — ÎN CONCURSURI AMPLE, DE
VENITE TRADIȚIONALE.

Dezvoltarea sportului din cooperația meșteșugă
rească este concludent exprimată și de multe alte 
cifre, dintre care, în mod deosebit, se imput cele 
referitoare la cadrul organizatoric șl la baza ma
terială, în continuă creștere. Astăzi, bogata acti
vitate sportivă a tinerilor din cooperația meșteșu
gărească se desfășoară in cadrul a 176 de asocia
ții, cu sprijinul prețios al unui mare număr de 
cadre obștești — 7 000 de activiști și 1090 de 
instructori. In ceea ce privește baza materială, să 
notăm că pentru activitatea sportivă a coopera
torilor meșteșugari au fost construite sau amenaj 
jate în acești ani 19 baze 
stadioane, 123 de terenuri 
27 de arene de popioe, 4 
10 standuri de tir etc.

Avînd asigurate condiții . _.... .
tare, sportul din cooperația meșteșugărească cu
noaște astăzi succese care se cuvin a fi eviden
țiate. in prini-plan Situăm, desigur, realizările

sportive complexe, d >uă 
peuitru jocurile sportive, 
bazine, 4 baze nautice,

tot mai bune de dezvol-
Sute de tinere lucrătoare din cooperația meșteșugărească participă la eposurile 
organizate pe stadionul Voinfe ăjn Capitală. Foto; P. ROMOSAN



NOI SUCCESE ALE HANDBALULUI ROMÂNESC
CAMPIONII MONDIALI- ÎNCONJURAȚI CU INTERES IN INSULA REUNION

ASTĂZI ÎNCEP IA IZMIR ÎNTRECERILE CELEI DE 
A VI-a EDIȚII A BALCANIADEI DE ÎNDE Șl SĂRITURI

Scurf interviu cu antrenorul emerit NICOLAE NEDEF

Fază din jocul România — Franța, disputat la St. Denis. Lieu, bine angajat pe semicerc, va înscrie 
pentru formația noastră

Marți seară s-au înapoiat în țară 
handbaliștii români care au între
prins un lung turneu în Insula 
Reunion. La cîteva minute după 
aterizarea avionului ne-am aflat 
în fața antrenorului emerit Nicolae 
Nedef, căruia i-am solicitat un 
scurt interviu.

— In primul rind vă rugăm să 
ne vorbiți despre ambianța in care 
s-au desfășurat cele patru jocuri 
România — Franța.

— Totul a fost extraordinar ! 
Încă de la sosirea noastră in Insu
la Reunion ne-am dat seama că 
prezența campionilor mondiali sus
cită un interes enorm. Primirea 
călduroasă, prietenia gazdelor și 
aplauzele furtunoase ale publicului 
ne-au făcut să ne simțim foarte 
bine. Toate cele patru jocuri au 
fost transmise in direct de tele
viziune, posturile de radio ne-au 
dedicat emisiuni întregi, în care 
s-a vorbit mult despre România, 
s-a cintat multă muzică populară

ANTRENORUL EMERIT
C. POPESCU - DESPRE
VICTORIILE OBȚINUTE

iN BULGARIA
După cum se știe, reprezentativa 

de handbal feminin a României, 
vicecampioană mondială, a susți
nut în primele zile ale lunii au
gust două partide cu formația si
milară a Bulgariei. Ambele jocuri 
au fost câștigate de handbalistele 
noastre — cu 15—8 și 15—12. La 
întoarcerea echipei în Capitală, am 

DOINA COJOCARII
solicitat o declarație . antrenorului 
emerit Constantin PopescU :

..Pentru dubla’ întilrdre cu repre
zentativa Bulgariei, ne-am girtdit 
să includem în lot citeva jucătoare 
de perspectivă,' în dorința de a 
le verifica potențialul și de a le 
roda. Meciurile .— destui de dspre, 
datorită dirzeniei cu care au lup- 
tat handbalistele bulgare —,au reu
șit să ne creeze o imagine corec
tă asupra jucătoarelor avute în ve
dere. Foarte tinărul portar Viorica 
Ionică s-a achitat destul de bine 
de sarcinile primite și parțial se 
poate spune același lucru despre 
Mariana Mihoc. In fine, aș vrea 
să menționez că Viorica Vieru — 
de fapt, o mai veche componentă 
a lotului — ne-a lăsat o bună im
presie și în condițiile în care am 
folosit-0 mai mult. Punctele de 
rezistență ale echipei noastre au 
fost Doina Cojocarii (autoarea celor 
mai multe goluri), Niculina Iorda- 
che. Cristina Petrovici și Simona 
Arghir".

românească și s-au difuzat date 
despre handbalul nostru.

— Cu ce rezultate s-au încheiat 
jocurile ?

— Înainte de a vă prezenta sco
rurile, trebuie să arăt că toate cele 
patru partide, ca de altfel fi an
trenamentele (urmărite mereu de 
peste 1000 de spectatori !) au avut 
un caracter demonstrativ, de pro
pagandă făcută acestui sport in o- 
rașele St. Denis. Le Porte și St. 
Louis. Ambele formații au făcut 
totul pentru a oferi publicului in- 
tilniri de neuitat. Firește. campio-

ECHIPA FEMININĂ DE TINERET
A CUCERIT DIN NOU „CUPA PRIETENIA

La finele săptâminii trecute, lo
calitățile iugoslave Majdanpec și 
Zenica au găzduit întrecerile edi
ției 1974 a competiției internațio
nale de handbal tineret „Cupa Prie
tenia". La întrecerile din acest an 
au participat reprezentativele fe
minine și masculine ale României, 
Ungariei și Iugoslaviei.

Formația feminină a țării noas
tre, pregătită de antrenorii Valeriu 
Gogîltan și Traian Bucovală, a în
registrat un frumos succes, cuce
rind pentru a patra oară (a treia 
oară consecutiv) trofeul pus in joc. 
Handbalistele românce s-au alini
at la startul turneului după două 
jocuri susținute la Pleven, unde — 
în primul meci — au depășit echi
pa de tineret a Bulgariei cu cate
goricul scor de 21—8, iar în cel 
de al doilea au fost întrecute la 
limită (13—12) de prima garnitură 
a țării vecine.

Turneul din Iugoslavia a debu
tat pentru echipa noastră cu jo
cul împotriva selecționatei Unga
riei. Conduse Ia pauză cu 8—6,

STEAUA - J. S. K. A. SOFIA 83-88, IA BASCHET
Ieri. în sala Floreasca a avut 

loc partida internațională amica
lă de baschet dintre echipele 
Steaua și Ț.S.K.A. Sofia, revan
șa întîlnirii de luni, cînd oaspe
ții au cîștigat cu 99—85. De data 
aceasta, bucureștenîi (lipsiți și 
de aportul lui Savu — bolnav) 
au evoluat mai curajos în fața 
valoroșilor lor adversari, reușind 
să aibă inițiativa în majoritatea

„TROFEUL TOMIS' LA VOLEI FEMININ
’ (Urmare din pag. I)

------------- —----- —-----------
i ; > î . t i ' • *
plasamentul cit și blocajul). In 
atac, jiucătohrele ndastre au arătat 
că sîi^t in măsură să realizeze mai 
numeroase combinații (meritul 
principal apartinînd ridicătoarelor) 
decît partenerele lor de întrecere. 
Dar nu putem să nu remarcăm si 
faptul că forța loviturilor nu ni 
s-a părut deosebită și că utiliza
rea atacurilor din pase întinse pe 
fileu, precum și tehnica trasului 
din blocaj afară au cam lipsit 
echipei noastre.

Cuplul M. Albuț—C. Mușat au 
condus foarte bine următoarele 
sextete : ROMANIA : Maria Cen- 
gher, Constanta Bălășoiu (Victoria 
Banciu). Marcela Pripiș (Emilia 
Cernega), Mariana Ionescu, Victo

ni» mondiali au cîștigat toate cele 
patru partide : 14—10 (9—3) la St. 
Denis, 22—20 (11—9) la Le Porte, 
18—13 (9—8) la St. Louis fi 17—13 
(10—7) la St. Denis.

— Ce obiective ați avut pentru 
acest turneu ?

— Dincolo de latura propagan
distică, despre care v-am vorbit, 
am folosit meciurile și antrena
mentele de acolo pentru a roda 
jucătorii tineri incluși in lot — 
Drăgăniță, Grabovschi, Oraș, Dea- 
cu și Tase și de a ne continua 
pregătirile in direcția omogenizării.

tinerele handbaliste românce au 
revenit puternic in repriza secun
dă, realizind in finalul partidei un 
rezultat de egalitate : 13—II In 
meciul decisiv. România a între
cut formația Iugoslaviei, după o 
partidă dirz disputată și spectacu
loasă. cu 15—14 (10—8), ocupind 
locul I in clasamentul competiției. 
Iată componența lotului nostru : 
Ana Mar.n si Marioara Muller (por
tari) — Iuliana Hobincu, Maria 
Boși, Mariana lacob, Georgeta Ve
rile, Victoria Amarandei. Monica 
Mihăilă. Georgeta Lăcustă, Mcrfa 
Luca, Rodica Grigoraș. Lirantița 
Andronache, Jeana Rusoiu și Eu- 
genia Foamete.

în întrecerile masculine, forma
ția României (din care au făcut 
parte 9 juniori) a ocupat ultimul 
loc, fiind in trecută de Ungaria cu 
22—19 și de Iugoslavia, ciștigătoa- 
rea turneului, cu 14—10.

Rubrică redactată de 
Hoția ALEXANDRESCU

timpului, realizind în min. 28 
un avans de 13 puncte : 59—46. 
în ultimele minute însă, bas- 
chetbaliștii de la Ț.S.K.A. și-au 
impus superioritatea, îndeosebi 
prin aruncări eficiente de la dis
tanță și semidistanță, obținînd 
victoria cu 88—83 (42—39). Cele 
mai multe puncte : Stratulat 22, 
Teodorescu 18 pentru Steaua, 
respectiv Takev 31, Marinov 18.

ria Banciu (Gabriela Popa, Venera? 
Hoffmann), Eugenia Rebac (Paula. 
Cazangiu) ; BULGARIA : R. Mi-, 
hailoVai (T. Go go va), G.- Stanceva 
(Mi Petkova), M. Mineva, T. Bu- 
jișrina (M. Stoianova), M. Pan- 
ciovska (M. Zlatanova), M. Vnci- 
kova (R. Anghelova).

Tot marți, echipa Cubei a în
trecut, fără drept de apel, în 55 
de minute. pe cea a Ungariei : 
3—0 (6, 3, 4). Fără trăgătoarea 
principală Eva Sebok, formația 
maghiară a avut mult de suferit 
în privința eficacității, dar seve
ritatea scorului la care a cedat se 
datorează în special jocului bun 
practicat de reprezentativa Cubei, 
de la care s-au remarcat Merce
des Perez, Ana Ibis Diaz și Mi
riam Herrera. Au condus foarte 
bine V. Ranghel și M. Albuț.

După echipele de polo, este 
rindul înotătorilor si săritorilor 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia. 
România șl Turcia să se întrea-

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

DE TENIS ALE S.U.A.
La Indianapolis au Început cam

pionatele internaționale de tenis ale 
g.U.A. pe terenuri de zgură (clay 
court). în primul tur aiu lost înre
gistrate următoarele rezultate mai 
importante : Bravo (Chile) — Barth 
(S.U.A.) 6—1, 6—2 ; Gisbert (Spania) 
— Hagey (S.U.A.) 6—1, 6—0 ; Meilor 
(R.F.G.) — Prajottx (Chile) 6—3,

6— 4 ; Munoz (Spania) — Plotz (R.F.G-)
7— 5, 7—5. Cehoslovacul Kodes, ac
cidentat, nu participă la acest tur
neu. Spaniolul Orantes l-a eliminat 
cu 6—2. 6—0 pe Humphrey Hose (Ve
nezuela). Alte rezultate : Lutz
(S.U.A.) — Saviano (S.U.A.) 6—3
6—2 ; Kronk (Australia) — Dell 
(S.U.A.) 2—6, 6—4, 7—6 ; Whitlinger 
(S.U.A.) — Caujolle (Franța) 2—6,
6—2. 6—1 : Crealy (Australia) — 
Kreiss (S.U.A.) 6—2, 6—1 ; Ramirez 
(Mexic) — Stowart (S.U.A.) 6—2,
3—6. 6—4.

La acest turneu participă și Tlie 
Năstase.

BOXERI DIN 40 DE ȚÂRI
LA CAMPIONATELE MONDIALE

Primii sosiți la Havana: pugiliștii români
HAVANA, 7 (Afferpres). — La Ha

vana a sosit Richard Goddard (An
glia). secretarul general al Asocia
ției internaționale de box amator 
(A.LB.A.)- In cadrul unei conferințe 
de presă. el a anunțat că la prima 
ediție a campionatelor mondial?, care 
vor începe la Havana la 17 august, 
vor participa pugiliști din peste W 
d« Mn ale lumii.

Printre echipele care nu și-au con
firmat participarea se r.umâră cele 
ale Angliei st Scoției. Prima echipă 
care a sosit la Havana în vederea 
acestei competiții este echipa Româ
niei, care va ave» reprezentanți la 
toate cele 11 categorii.

DIN FOTBALUL
Campionatul U.RS.S. continuă cu 

etapele din tur. După 16 etape in 
frunte se află Dinamo Kiev cu 24 p, 
urmată de Zenit Leningrad — 20 o, 
Drr.epr și Cemomoreț Odesa cu cite 
1* P-

Viitoarea adversară a Universității 
Craiova in C.C.E.. formația su?dezâ 
Atvtdaberg ocupă locul 4 după 11 
etape. In ultima etapă. Atvidaberg 
a terminat la egalitate (1—1), în de
plasare, cu Hammarby. Lider al 
campionatului este MalmO F.F. cu 
16 p. urmată cu același număr de 
puncte de AJ.K.

In Campionatul Franței care a în
ceput recent evoluează un mare nu-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Turneul internațional feminin de 
baschet de la Lambol (Bulgaria) a 
fost cîștigat de echipa R.S.F.S. Ruse, 
care a totalizat 8 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile Polo
nie-; — 7 p și. Bulgariei — 6 p. E- 
chipa României a realizat 5 p, la 
fel ca formațiile Canadei. Franței 
și Iugoslaviei. în ultima zi de în
treceri, echipa Bulgariei a învins cu 
scorul de 61—38 (24—22) echipa Ro
mâniei. Formația R.S.F.S. Ruse a 
dispus cu 77—52 (40—26) de echipa
Poloniei

La Fiissen (Bavaria), în cadrul com
petiției de hochei pe gheață pentru 
„Cupa Thum und Taxis** s-au întîl- 
nit reprezentativele Poloniei și Ro
mâniei. Hocheiștii polonezi au ter-

i. In ziua a doua, echipa Cubei a 
făcut din nou o partidă bună îm
potriva eelei- a Bulgariei, pe cară 
a învins-o cu 3—1 (S, 7, —10, 11). 
Prin introducerea ridicătoarei An
ghelova și a trăgătoarei Gogova, 
în setul III, echipa Bulgariei a 
evoluat la un nivel superior, cîș- 
tigind în această parte a jocului. 
Cubanezele, cu Nely Barnes, Mer
cedes Pomares și Evelina Borroio 
în dispoziție de ioc. s-au arătat, 
totuși, mai bune. Foarte bun arbi
trajul cuplului R. Farmus — V. 
Ranghel.

In. ultima partidă. Cehoslovacia 
— Ungaria 3—2 (—12, 18, 11,
—10, 9).

Joi, de la ora 15,45.: România— 
Cehoslovacia (meciul va fi televi
zat. de la ora 16) și Bulgaria— 
Ungaria. 

că în cadrul Balcaniadei de se
niori. începind de astăzi, timp de 
•patru zile, sportivii celor 5 tari 
își vor disputa în piscina olimpică 
din Izmir (gazda primei ediții, in 
1969) titlurile de campioni ai ce
lei de a Vl-a ediții.

In cele 5 concursuri anterioare 
echipele României au terminat în
vingătoare de trei ori : în 1969. la 
Izmir. în 1971. la București si în 
1973, la Dubrovnik : formația Bul
gariei a cîștigat în 1972. la Sofia, 
iar cea a Iugoslaviei în 1970. la 
Atena.

Prîntr-o hotărîre a biroului 
F.R. Natație, selecționatele tării 
vor fi lipsite, la întrecerile dirt 
acest an. de aportul celor mai 
buni înotători români. Marian Sla
vic și Zcno Oprițescu, măsură 
luată în ideea de a oferi celor doi 
campioni condiții de pregătire cit 
mai bune pentru apropiatele cam
pionate europene de la Viena. In 
locul lor au fost preferați cîtiva 
înotători tineri, cu mai putină ex
periență. cum sint Radu Vrîncea- 
nu. Andrei Ursu, Tudor Furtuncs- 
cu. $i echipa feminină a fost 
mult întinerită, media ei de vîrstă 
fiind de 15 ani.

In concursul de sărituri vom fi 
reprezentați de I. Ganea, Al. Ha
giu, I. Ilieș. Mihaela Atanasiu si 
Angela Popescu.

Ungaria va fi reprezentată de 7 
pugiliști : Gedo (semimuscă), cam
pion olimpic, Orban (muscă), Rac- 
sai (cocoș). Badari (pană). Botos 
(semîușoară), Juhasz (ușoară) și 
Komach (semimijlocie). Antrenoru! 
echipei este fostul triplu campion 
olimpic Lâszlo Papp.

Richard Goddard a anunțat că 
A.I.B.A. va ține congresul ia 23 
și 34 septembrie in Tanzania. In ca
drul acestor lucrări se va stabili și 
orașul care va găzdui ediția a 2-a 
a campionatelor mondiale. Pînă acum 
și-a depus candidatura de a organiza 
această ediție federația din Iugo
slavia.

INTERNAȚIONAL
mâr de jucători străini : 50. Singura 
formație cu numai un străin este 
Bastia. După C. M. au mai fost a- 
chiziționați argentinianul Bargas, 
iugoslavii Petkovici și Karasi, brazi
lianul Paulo Cesar ș.a.

După C. M., Johan Cruyff a ser I st 
o carte despre „Weltmeisterscliaft“. 
Lucrarea are următorul motto : ..Este 
vina mea că Olanda nu a cîștigat 
campionatul. Mă simt vinovat că în 
finală nu am puturt. învinge formația 
gazdelor**.

în semifinalele Cupei Bulgariei î 
Levski Spartak — Minier pernik 
2—1 : Ț.S.K.A. — Akadcmik 1—0.

minat învingători cu scorul de 4—1 
(1—0, 1—0. 2—1).

La Vichy s-a încheiat finala „Cupei 
Galea" la tenis' pentru echipe de ti
neret. Echipa cehoslovaciei a învins 
cu scorul de 4—1 formația Spaniei. 
Pentru locurile 3—4 echipa U.R.S.S. 
a dispus cu scorul de 4—1 de repre
zentativa Ungariei.

La Moscova au continuat meciurile 
turneului Internațional de rugby. In 
grupa A. echipa U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 18—4 echipa orașului 
Praga. In această grupă, pe primul 
loc în clasament se află echipa 
U.R.S.S. cu 4 puncte, urmată de 
Grl'.ga Roșie București — 2 puncte 
și Praga — zero puncte. In grupa 
B. selecționata orașului Moscova 
conduce in clasament in urma vic
toriei repurtate cu S2—0 în fața e- 
chipei iugoslave Nada din Split.

In runda a 3-a a campionatului 
mondial de șah pentru juniori, de la 
Manila,, englezul Miles l-a învins in 
41 de mutări pe vest-germanul Mack. 
Miles se menține lider al clasamen
tului avînd trei puncte.

Turneul de tenis de la Louisville a 
fost cîștigat de argentinianul Vilas. 
El l-a învins In finală cu 6—4. 7—5 
pe chilianul Fillol. Proba de dublu 
a revenit jucătorilor americani Van 
Dillen — Pasarell, care au dispus 
în finală cu 6—3. 6—2 de vest-ger- 
manii Pomann și Fassbender.

în ultima zi a competiției internați
onale feminine (echipe de tineret) 
de baschet de la Banska Bystrica, 
selecționata Ungariei a învins cu 

"Scorul de 66—39 (36—21) echipa Ro
mâniei. Cehoslovacia a dispus cu 
71—62 (35—31) de echipa Cubei. Cla
samentul final : 1. Cehoslovacia 10
p : 2. Ungaria — 9 p ; 3. Cuba — 3 
p ; 4. Polonia — 6 p ; 5. România 
— 5 P.
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