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?erbănoiu s-a desprins dintre adversari, în fața porții lui Suciu, dar va trimite balonul, cu capul, 
peste „transversală". Fază din meciul Sportul studențesc — Steagul roșu, încheiat cu victoria la limită 
(2—1) a formației bucureștene. Foto : S. BAKCSY

ADEVĂRATUL TRANSFER

ȘTAFETA OMAGIALĂ
S-a dat startul pe patru din cele cinci trasee!
Primire frumoasă la Bistrița • însemnări

de pe ruta Oradea Arad
..A XXX-a ani- 

României
De ieri. Ștafeta 

versare a eliberării 
Congresul al XI-lea al P.CJL* 
ganizată de către C.N.E.F.S.. 
colaborare cu factorii 
tribuții in domeniul 
zice si sportului, a 
alte două orașe ale 
$ani si Timișoara.

Așa după cum era de așteptat, 
această amplă manifestare sporti
vă dedicată marilor sărbători po
litice ale anului 1974. se bucură 
de un deosebit succes. Pretutin
deni. ne comunică corespondenții 
ziarului, in localitățile pe unde 
urmează să treacă sportivii — a- 
tleti. cicliști, motocicliști — purtind 
mesajul adresat conducerii parti
dului. se organizează 
sportive cu prilejul 
predării ștafetei. Ieri, 
șoara — traseul nr.

si 
or- 
in 
a- 
fi- 

din

ce au 
educației 

pornit 
tării : Boto-

I. Tonia la Bistrița (traseul nr. 3).’ 
Delegații județului Cluj au fost 
întimpinati de cei ai judetuliM 
Bistrița Năsăud la granița dintre 
cele două județe, în comuna Be
teag.

si roșii pe 
două județe;

care rapor- 
terenul de

^țtartul unui campionat de fotbal are un mare 
avantaj. Nu i se poate reproșa prea mult, 
pentru simnlul fapt că e doar un start. Și 

totuși, această primă etapă ridică un mare semn de 
întrebare. Despre ce este vorba ?

încă din primele 90 de minute, se constată abun
dența pașilor de menuet in jocul multora dintre 
echipele noastre. Mulți dintre fotbaliștii români 
manifestă un inexplicabil complex de... superiori
tate față de cei care se „bat" pe teren. „Aristocra
ții tehnicii" sint de părere că fotbalul este echiva
lent doar cu mișcarea suavă a gleznei.

In echipele noastre se face tot mai mult simțită 
o separație intre jucătorii care vor și cei care mi
zează doar pe virtutea inerției șl a numelui. Jocul 
posomorit al echipei gălățene nu face decit să con
firme faptul că un fotbalist care și-a păstrat doar 
numele nu mai are

Cei care aprind, din 
in general fotbaliștii 
vrut infinit mai mult 
piui nu este singurul, 
țiosul Enescu și clasa 
cânți ai Stelei se poate pune semnul egalității. Din 
păcate, in fotbalul nostru e suficient să ai puțină 
ambiție pentru a lăsa in urmă un dribler 
sau un șuter consacrat.

La startul acestui campionat, care are 
imaginea marii dăruiri a elitei mondiale, 
drul Weltmeisterschaft-ului, fotbalul nostru

aproape nimic de pierdut. 
cînd in cind, ambițiile sînt, 
tineri. Anonimul Zamfir a 
decit Dumitrache. Și exem- 
La urma urmei, intre ambi- 
recunoscută a celorlalți ata-

de rasă

in față 
in ca- 
trebuie

să-și reconsidere criteriile de selecție, punind pe 
prim plan puterea de luptă, prospețimea și ambi
ția. Acest criteriu nu inseamnă implicit o victorie 
exclusivă a tinereții. In cadrul aceluiași meci de 
la Galați, am avut în față tinerețea cuceritoare a 
„bătrinului" Adam, care reprezintă un caz clasic de 
transfer fericit. C.F.R.-ul din Cluj, apelind la 
Adam, a făcut proba unei maturități deosebite. 
Echipa clujeană a văzut in Adam mai mult decit 
un sprinter magnetizat de poartă. Ea a văzut in 
Mihai Adam un generator de ambiții și gravitate. 
In cursul acestei veri, aproape toate echipele noas
tre au visat transferuri spectaculoase, sperind să 
achiziționeze o fentă in plus, un șut mai puternic 
sau un dribling incandescent. Foarte puține din
tre echipele noastre au visat, insă, să achiziționeze 
un fotbalist viu. capabil să genereze ambițiile ce
lor tineri sau să reaprindă, prin exemplul său per
sonal, unele reflexe tocite.

Campionatul nostru rămine, oricum, un maraton 
iubit de toată lumea in primul rind pentru jocul 
șanselor, pentru jocul surprizelor și pentru unele 
abilități de stil care ne mingiie orgoliul, lăsindu-ne 
iluzia că x sau y ar putea — dacă ar vrea — să 
fie mai subtil decit Jairzinho și mai prompt decit 
Miiller.

Mai mult ca pricind, prezența inevitabilă a lui 
„dacă ar vrea" trebuie să mărească substanțial, as
tăzi, cota selecției morale.

loan CHIRILĂ
ș &

După Turneul internațional de lupte al României

UN TEST TRECUT
CU „FOARTE BINE 

DE SPORTIVII ROMÂNI
• La greco-romane, sportivii de la categoriile
mici și-au confirmat valoarea pe plan internațional

manifestări 
primirii și 
la Timi- 

1 — deși
ploua puternic, plecarea ștafetei
purtir.d mesajul sportivilor din 
județul Timiș — ne spune cores
pondentul Șt. Marton — a avut loc 
conform programului anunțat : 
primul schimb a fost purtat eu 
caiacul pe Bega de către sportivii 
Ion Pantea și Carol Roii, după 
care l-a preluat atleta Georgeta 
Gazibara.
iul 
tilor 
sita, 
a plecat și ștafeta traseului nr. 5. 
pe distanta Botoșani — Iași, unde 
a fost primită 
August“. Ieșenii 
zilei de astăzi
Vâsliți, 
lată <

în continuare, mesa- 
a fost încredințat clicliș- 

care l-au dus la Re- 
într-un cadru sărbătoresc

. Primire
de corespondentul

pe stadionul ..23 
pleacă în cursul 
cu mesajul spre 
frumoasă, semna- 

nostru.

★
ARAD, 12 (prin telefon). Șta

feta omagială, pe traseul ei nr. 2. 
a părăsit luni Oradea, cu destii 
nația Arad. Motocicliști și atlet!.' 
cu cocarde tricolore 
piept.—au străbătut 
purtind mesajul lor 
tează vrednicii pe
sport și la locul de muncă. Se 
lasă in urmă 
bogate, .... .. ___
prospere. La Zerind. reprezentant! 
ai organelor sportive din Arad au 
întimpinat caravana călăuzind-o 
mai departe. Pe întreg traseul an» 
asistat, la manifestări de simpa
tie și interes, localnicii aflati pe 
marginea drumului, pe rigolele 
străzilor, salutînd cu afecțiune pa 
tinerii participanti. Șl avem im
presia clară că în gestul lor spon
tan către un grup simbolic, el 
omagiază succesele întregii noas
tre mișcări sportive, semnificația 
adincă a acestei Ștafete. închi
nată celor două mari evenimente 
pe care patria întreagă le sărbă
torește : a XXX-a aniversare a 
Eliberării și Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

Ștafeta va fi primită în cadra

comune arătoase, 
ogoare mănoase, orașe

Ion CUPEN

(Continuare în pag. 2—3)

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

„MARȘUL VICTORIEI tir. Printre cel mal buni
I.CJL.

în această săptămînă. Consiliul 
național al Organizației Pionierilor 
organizează o amplă acțiune, dedi
cată celei de a XXX-a aniversări 
a Eliberării patriei, purtind sem
nificativul nume de «MARȘUL. 
VICTORIEI**. Cu acest prilej vor 
avea loc numeroase acțiuni cultu
ral-sportive, pionierii participînd la 
amenajarea unei tabere de corturi, 
la activități sportiv-aplicative. la 
efectuarea de marcaje turistice și 
la escaladarea unor virfuri din ma
sivele muntoase. "

pice
s-au_________  _ __  __ _
Tehnometal, LC.L. Textila I, I.A.P.’L, 
Central, I.C.H.R, Lido, I.A.P.L. 
Amzei, C.H.B. Cina, I.D.M.S. și 
M.C.J.

șt 
dovedit a fi cei de la

ATRACTIVELE DISPUTE 
ALE CHIMIȘTILOR

In cinstea mărețului eveniment 
de la 23 August. în Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-au desfășurat în
trecerile finale ale primei ediții a 
«Cupei Chimistului*, la handbal, la 
care au luat parte clștigătoarele fa-

LUCRĂTORII DIN COMERȚ 
PE STADIOANE

Aproape I 000 de lucră
tori din comerț, din cadrul asocia
ției sportive „Spartac" din Capitală 
intimpină ziua Eliberării, partiei- 
pînd la concursuri de orientare 
turistică, atletism» volei, fotbal, po-

(Continuare în pag.~2—3)

Sub conducerea partidului

TREI DECENII
DE CONTINUĂ

DEZVOLTARE
SI
A

• Evident salt Calitativ al luptătorilor de la libere Vasile Iorga l-a dus la parter pe 
acțiunea

W. Nitschke (R.D.G.) și
Foto : Dragoș

continuă 
NEAGU SI

9

AFIRMARE
EDUCAȚIEI
FIZICE

SPORTULUI
Duminică s-au terminat întrece

rile celei de-a XXII-a ediții a 
Turneului international de lupte 
greco-romane si libere al Româ
niei. competiție 
întilnire sportivi 
garia. Canada, 
R.D.G.. R.F.G..
Mongolă. Ungaria. 
România. Concursul 
subliniem din nou - 
cu 
lor 
loc 
de 
Practioanții 
ciștigat cinci din cele zece catego-

la care și-au dat 
din 11 țări : Bul- 

Cuba. Franța, 
Iugoslavia, R.P. 

U.R.S.S. și 
— trebuie să 
s-a încheiat 

un frumos succes al sportivi-, 
români, care au ocupat primul 
la 14 din cele 20 de categorii 
greutate, la ambele stiluri, 

greeo-romanelor au

prima treaptă podiumului de 
cele 10 cateso-

sportivilor de

rii. prin Constantin Alexandru (48 
kg), Nieu (lingă (52 kg). Mihai 
Boțita (57 kg). Ion Păun (62 kg) 
și Nieolae Martinescu (100 kg), 
iar cei de la libere au uroat pe 

a
premiere la 9 din 
rii de greutate.

Deși succesul 
lupte greco-romane pare mai mic
(ca număr de victorii) decit al ce
lor de la libere, trebuie să spu
nem că el nu este inferior, dato
rită valorii crescute a adversari
lor. Pe foile de concurs de la 
..clasice" au figurat multe .nume 
existente pe listele primilor clasați

la marile întreceri internaționale 
din ultimii ani. Victoriile realiza
te de reprezentanții României la 
primele categorii vin să confirme 
valoarea recunoscută pe plan mon
dial a acestora. De altfel, la toate 
aceste categorii mici, sportivii ro
mâni au obținut medalii și la 
campionatele europene de la Ma- 

. drid. Acestea sint „punctele forte" 
ale echipei noastre naționale. Nu
me ca C. Alexandru, N. Gingă, 
I. (Păun, 1. Dulică, M. Boțită, sint 
binecunoscute pe plan internatio
nal. De asemenea. într-o îmbucu
rătoare revenire de formă s-a 
prezentat și campionul olimpic Ni-

care lacole Martinescu. sportiv
virsta de 34 de ani rămine unul 
dintre cei mai valoroși luptători 
din lume. De altfel, din discuția 
pe care am avut-o cu antrenorul 
emerit Ion Corneanu. am aflat că 
intenționează să-i mai acorde încă 
încredere lui N. Martinescu și la 
campionatele mondiale din acest 
an și — de ce nu ? — și mai de
parte. Tov. Corneanu s-a declarat 
mulțumit de comportarea elevilor

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2—3)

RETROSPECTIVA XXX

VII. Direcții și
obiective prioritare
ale
de
în

unei activități
interes național
paginile 2 — 3



O 
O

I

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

TREI DECENII DE CONTINUA DEZVOLTARE
SI AFIRMARE A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
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VII. DIRECȚII Șl OBIECTIVE PRIORITARE ALE UNEI
9

ale serialului nostru retrospectiv, 
marilor evenimente politice 

in revistă succesele remarca- 
pe linia dezvoltării sportului

apitolele anterioare 
desfășurat sub genericul 
ale acestui an, au trecut 
bile obținute in România 
de masă, răspîndirii lui în rîndurile copiilor, tineretului
muncitor și studios, ale femeilor, la orașe și sate, con

solidării bazei materiale necesare practicării acestei activități, 
ca mijloc de întărire a sănătății, ca agrement și cale de afir
mare a talentelor în marea performanță.

Pentru a înțelege mai bine cauzele care au determinat acest 
impresionant salt cantitativ și calitativ, realizat intr-o perioadă 
foarte scurtă din punct de vedere istoric, de numai trei decenii, 
ni se pare necesar să facem o investigație în mecanismele mai 
intime ale fenomenului sportiv din țara noastră, în structura lui, 
acolo unde se află, de fapt, resorturile care ii determină ascen
siunea neîntreruptă.

Aceasta iși propune, intr-o succintă sinteză, materialul de față.

UN CADRU ORGANIZATORIC IN PAS
CU DEZVOLTAREA

fi

ÎNTREGII NOASTRE SOCIETĂȚI
Grijă Partidului Comunist 

Român față de educația fizică 
— socotită drept o componen
tă inseparabilă a educației 
generale a maselor — a fost 
manifestă încă de la începu
tul existenței detașamentului 
de avangardă al clasei mun
citoare din țara noastră. Do
cumentele vremii atestă că 
în anii grei ai ilegalității, în 
condițiile unor mari dificul
tăți, partidul a găsit vreme 
să se aplece și asupra educa
ției fizice și sportului munci
toresc, canalizîndu-le pe ca
lea luptei revoluționare.

Este grăitor și semnificativ 
că la scurt timp după actul 
istoric de la 23 August 1944, 
în acele zile de foc, cînd se 
hotăra succesul insurecției 
naționale antifasciste armate, 
conducerea de partid a avut 
în atenție și problema canali
zării viitoare a educației fi
zice și sportului, iar la 15 
septembrie 1944 lua ființă Or
ganizația Sportului Popular. 
Sub conducerea și îndrumarea 
partidului, O.S.P. a mobilizat 
masele la lupta pentru demo
cratizarea sportului, pentru 
curățirea Jui de elementele 
fasciste. reacționare, corupte 
și afaceriste, deschizind astfel 
calea

de tip nou, pusă în slujba 
celor multi, a oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

Formele organizatorice ul
terioare (Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport, in 
perioada 1949—1957, Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport, 
1957—1967, iar astăzi Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport) au fost deter
minate de progresul întregii 
noastre societăți, de înainta
rea neabătută pe drumul edi
ficării socialismului, operă la 
care mișcarea sportivă era 
chemată să-și aducă perma
nent aportul. Dezvoltarea im
petuoasă a forțelor de 
ducție, generalizarea
relații de producție si conti
nua lor perfecționare, victo
ria definitivă a socialismului 
la sate, schimbările petre
cute în structura socială din 
România au reclamat, și pe 
tărîm sportiv, forme organiza
torice, modalități și soluții 
funcționale noi, originale, su
perioare, 
țile din 
marele
nostru 
găsit,
necesitățile 
mâniei.

pro- 
noilor

în pas cu realită- 
țara noastră. A fost 
merit al 

de
de

spre o mișcare sportivă

partidului 
a le fi căutat și 
a le fi adaptat la 
obiective ale Ko-

ACTIVITĂȚI DE INTERES NAȚIONAL
9

La Liceul cu program de educație fizică din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se ridică o nouă pleiadă de talentate gimnaste

ATRAGEREA MASELOR IN CONDUCEREA
TREBURILOR SPORTULUI

EXPRESIE A ÎNALTULUI DEMOCRATISM
AL ORÎNDUIRII NOASTRE

Larga participare a oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului popor, 
la viața politică, la conducerea 
tuturor domeniilor de activitate, 
în vederea înfăptuirii Programu
lui Partidului Comunist 
de făurire 
multilateral

a societății 
dezvoltate,

Român 
socialiste 

consti-

Conform indicațiilor Hotărîrii de partid, capătă o extindere tot mai mare lecțiile de 
fizica desfășurate în aer liber. Iată un aspect de la o educație

— ... - „oră-model“ prezentată de elevii 
Grupului școlar energetic din Capitală

expresia adîneului democra- 
care caracterizează orindu- 
noastră.
acest context s-a înscris 
și mișcarea sportivă. Hotă-
Plenarei C.C. al P.C.R. din

2 martie 1973 a 
vederea exer- 
a rolului său 

, control și 
Consiliul Na-

tuie 
tism 
irea

In 
ferm 
rîrea
28 februarie — 
stabilit ca, în 
citării mai bune 
de organ de decizie, 
îndrumare unitară, 
țional pentru Educație Fizică și 
Sport să aibă in componenta sa 
persoane cu munci de răspundere 
în aparatul de partid și de stat, 
în organizații de masă, conducă
tori de instituții și întreprinderi, 
cadre didactice, 
nicieni 
sportivi 
tivitate 
nelor și 
riale să 
caracter

Grăitoare în privința felului 
cum a fost înțeleasă și pusă în 
practică această sarcină de partid 
au fost adunările Și conferințele 
de dări de seamă și alegeri des
fășurate în prima jumătate a a- 
cestui an, acțiune de mare în
semnătate în viața sportului ro
mânesc. Urmărindu-se îndeplinirea 
prevederilor Hotărârii de partid, 
s-a acordat o deosebită atenție a- 
legerii și promovării in toate orga
nismele sportive a cadrelor care 
au dovedit dragoste, pasiune si pri
cepere pentru această activitate, 
sînt animate de o înaltă princi
pialitate partinică, de un dezvol
tat simț al responsabilității, pot 
contribui la îmbunătățirea conti
nuă a stilului și metodelor de 
muncă, prin promovarea noului, 
a experienței înaintate.

în birourile executive ale con
siliilor județene, municipale și 
orășenești au fost aleși activiști 
cu munci de răspundere din co

specialiști și teh- 
cu o înaltă calificare, 
fruntași, iar întreaga ac- 
a C.N.E.F.S. și a orga- 
organizațiilor sale terito- 

poarte un pronunțat 
obștesc,

în privința

mitetele 
populare, 
catelor, organizațiilor de tine
ret, pionieri și femei, ai inspec
toratelor școlare, ai instituțiilor 
cu atribuții în domeniul sportu
lui, dindu-se, astfel, acestor or
ganisme un caracter larg, repre
zentativ.

Faptul că din consiliile jude
țene, municipale și orășenești 
pentru educație fizică și sport 
fac parte aproape 8 000 de per
soane, iar din gfle ale cluburilor 
și asociațiilor sportive peste 
82 000, că — pe ansamblu — în 
conducerea și organizarea trebu
rilor sportului se află angrenați 
circa 90 000 de cetățeni, demon
strează adincul caracter demo
cratic și obștesc al acestei acti
vități. Și pentru a rămîne încă 
un moment în domeniul statistic, 
să consemnăm că în cadrul con
ferințelor și adunărilor de dări 
de seamă si alegeri au luat cu- 
vintul aproape 60 000 de parti- 
cipanți, care au analizat în spi
rit critic și autocritic activitatea 
desfășurată, au făcut propuneri 
valoroase pentru continua îm
bunătățire a muncii.

Este evident că activitatea 
sportivă, de masă și de perfor
manță, ar fi de neconceput fără 
existența unui larg activ volun-

de partid, consiliile 
reprezentanți ai sindi- 

organizațiilor de 
pionieri și femei,

tar. Numai 1 
de săptâmînăl 
bunei desfășu 
lor competiții 
central și loq 
corp uriaș da 
alți tehnh'ț'dd 
atingînd 
de mii. ONasI 
cilă, de man 
și-au asumat] 
succes com] 
sport, care îi 
devotate acest 
pasionați, dl 
sportului o il 
lui liber, făt 
adevărate sat 
este de datol 
țumim, cu el 
anonimi11 ai I 
educație fizici 
cotidiană a <1 
bat un proci 
izbînzilor pel 
late le rapol 
mîndrie, la I 
a Eliberării I 
celui de al I 
partidului. I

CHEIA SUCCESELOR
CONSOLIDAREA VERIGILOR

ALE MIȘCĂRII SPO

In cursul anului 1973
— aproape 100 000 de

au fost organizate — 
acțiuni turistice cu pe 

cipanți

atu luat-o 
de masă,

Marea anvergură pe care 
educația fizică și sportul 
faptul că ele cuprind — in mod sis
tematic sau ocazional — aproape un 
sfert din populația tării și tot mai 
mulți copii, tineri și tinere. a 
necesitat, ca și in alte nume
roase domenii, descentralizarea 
acestei activități, mutarea ponderii ei 
în unitățile de bază, asociațiile și 
cluburile sportive. De altfel, din a- 
cest punct de vedere, Hotărîrea de 
partid arată : „Sindicatele, organi
zațiile de tineret și asociațiile spor
tive din Întreprinderi șj instituții 
vor extinde formele de practicare 
a exercițiilor fizice, organizarea de 
activități sportive, turistice și între
ceri pentru cucerirea titlului de 
fruntaș pe unitate in diferite ramuri 
sportive, care să cuprindă MASA 
LARGA a SALARIAȚILOR, baza 
activităților constituind-o ATELIE
RUL, SECȚIA, SECTORUL" (s.n.).

Asociațiile capătă.. în acest context, 
rolul unor celule constitutive, care 
alcătuiesc marele edificiu al spor
tului românesc. Tocmai de aceea, 
mai ales în ultima perioadă de timp, 
s-a acordat o atenție sporită conso
lidării organizatorice și îmbogățirii 
zestrei materiale a acestor unități, 
ridicării activității, fiecăreia pe pla
nuri superioare de calitate și eficien
ță, pentru progresul general al 
sportului, pentru îndeplinirea cu

succes a sa 
partid mișcă] 
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și cu dorința de a munci pentru 
propășirea sportului în unitatea res
pectivă, prin instaurarea principiilor 
muncii colective și — mai ales — prin 
întărirea rolului conducător al or
ganelor și organizațiilor de partid, 
care au primit sarcini concrete in 
această direcție prin Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. d^n februarie- 
martie 1973, în care se subliniază : 
„Organele șl organizațiile de partid 
au obligația să sprijine condu
cerile organizațiilor sportive, clu
burile și asociațiile, organizațiile ob
ștești și de stat pentru a-și îndeplini 
întocmai atribuțiunile și sarcinile ce 
le revin, să exercite un control per
manent asupra mișcării sportive in 
vederea ridicării acesteia La nivelul 
înaltelor exigențe ale societății noas
tre*.

Potrivit statisticii, la 1 ianuarie 
1974 activează în mișcarea noastră 
sportivă 9.682 de asociații, organizate 
după cum urmează :

— 1 744
— 509
— 4 219
— 2 887
— 178 

rească ;
— 35 în cartiere ;
— 110 în alte unități ;

în întreprinderi ;
în instituții ; 
în școli ;
în mediu rural ;
în cooperația meșteșugi*

Fără îndoială, ar fi multe de spus 
despre munca rodnică, pasionată, 
desfășurată la acest nivel, care re
prezintă —- în ultimă instanță — în
săși mișcare sportivă românească, 
unde se realizează atragerea cetățe
nilor de toate viratele în practicarea 
exercițiilor fizice, a turismului, a 
diferitelor ramuri sportive, unde re
zidă — de fapt — temelia sistemului 
nostru competițional, de unde au 
pornit și s-au afirmat toți marii 
noștri campioni și performeri.

Dintre numeroasele unități remar
cate printr-o activitate continuă, rod
nică șî laborioasă, axată pe direc
țiile prioritare ale educației fizice 
și sportului, ar putea fi citate, pen
tru rezultatele obținute. Firul 
(Arad), Clujeana și Record

rosti
(Cluj),

PREGĂTIREA SI■»

oortive 
parti-

CADRELOR-PREOCUPARE PERMANENTĂ
Activitate cu un adine caracter 

social, cu asemenea întindere și 
cu mari implicații de ordin calita
tiv și cantitativ, mișcarea sportivă 
trebuie să se bizuie nu numai pe 
forte materiale și organizatorice 
corespunzătoare, ci si pe un larg 
activ de cadre.

Pregătirea și instruirea unui ase
menea eșalon, menținerea lui impas 
cu cele mai noi cuceriri ale știin
ței organizării și conducerii. a 
stat permanent în atenția organe
lor si organizațiilor sportive, a in
stituțiilor de învătămint și cultură. 
Fată de citeva sute de specialiști 
exis-t-enti la 23 August 1944, astăzi, 
in mișcarea sportivă. își desfășoa
ră activitatea 7 963 de

ibstantă 
consilii 
viabile, 
jeriență

Rate de

profesori
calificați. din care :

— 3 809 absolvenți ai I.E.F.S. ;
— 3 537 absolvenți ai F.E.F. ;
— 617 absolvenți ai S.M.T.C.F.
In evidenta C.N.E.F.S. erau în

registrați, ia ultima ’ statistică. 

h scop in sine, activi- 
orezintă o importantă 
cesului de educare co- 
ui, a maselor largi de 
încredințarea unor sar- 
importanță socială și 

cărora partidul și sta
tă condițiile corespun- 
portivă la OBȚINEREA 
RĂSPUNDĂ ÎN INTRE- 
LATE DE PARTID, SĂ 
ACCESELOR OBȚINUTE 
OATE CELELALTE DO-

bilanțul mișcării spor- 
I patrulea deceniu de 
i să întimpinăm marele

ită a realizărilor este, 
iu trebuie să conducă 
£rea că dacă am rea-

lizat mai mult decît in trecut înseamnă că ne-am 
făcut pe deplin datoria. Sarcinile încredințate de 
partid ne cer mult mai mult pentru perioada pe 
care o străbatem, ca și pentru viitorii ani. Nu la 
bilanțul anilor trecuți sau la alt bilanț trebuie să 
raportăm îndeplinirile de azi, ci LA CERINȚELE 
STABILITE DE PARTID.

Cele două mari evenimente de importanță isto
rică in viața partidului, a țării, a întregului popor 
- a 30-a aniversare a Eliberării și Congresul al 
Xl-lea al partidului - sînt omagiate cu minunate 
fapte de muncă, cu ritmuri înalte in îndeplinirea 
cincinalului incinte de termen, cu succese strălucite 
în toate domeniile de activitate.

Este pentru mișcarea sportivă o onoare să adauge 
la marele bilanț al țării cit mai multe împliniri in 
activitatea de masă și de performanță, în aplicarea 
în viață, consecvent, cu fermitate, a prevederilor 
Hotăririi de partid cu privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportului.

practicare a sportului
Automatica (Alexandria). Metalul 
(Plopeni), Rulmentul și Hidromeca
nica (Brașov), Argeșeâna (Pitești», 
Textila (Sebeș Alba), Casa Scînteii. 
Electronica, Dîmbovița — panificație, 
Gloria, Flacăra roșie, Autobuzul Vul
can, Confecția, Grivița Roșie (din 
București), dar — fără îndoială — 
că există încă multe altele, pe care, 
din economie de spațiu, le nedrep
tățim, poate, neamintindu-le aici.

In structura mișcării sportive ro
mânești, în condițiile exigenței spo
rite caracteristice tuturor domenii
lor de activitate materială și spiri
tuală, s-a dat o mult mai mare gre
utate CLUBURILOR ca unități spe
cializate pe linia performanței spor
tive, însărcinate cu pregătirea ele
mentelor dotate, ridicarea măiestriei 
lor. La începutul acestui an existau 
105 cluburi organizate astfel ;

— 47 teritoriale ;
— 13 în întreprinderi;
— 37 universitare ;
— 1 al Ministerului Apărării Na

ționale :
— 2 ale Ministerului de Interne :
— 4 ale cooperației meșteșugărești;
— 1 ai pionierilor.

Pentru lărgirea necontenită a 
geografiei sportului de performanță, 
s-a dat o atenție sporită acelor zone 
ale țării, Are în trecut nu partici
pau în mod efectiv și constant la 
îmbogățirea patrimoniului național 
în acest • important compartiment al 
sportului. Astfel, în anul 1972 au 
luat ființă 9 noi cluburi teritoriale, 
iar în 1973 încă 13, la această oră ră- 
mînind doar 7 județe în care nu e- 
xistă asemenea unități.

In aceiași context trebuie plasată 
atenția tot mai mare acordată in
struirii sportive superioare a elevi
lor efectuată în aproape 2Oo de sec
ții sportive cuprinzînd 450 de clase, 
existente pe lingă licee și școli ge
nerale, și 107 școli sportive (dintre 
care 48 independente) cu 581 secții, 
în cele 2 708 de grupe activează pes
te 43 000 de școlari, care se pregă
tesc să abordeze performanța și ma
rea performanță.

PERFECTIONAREAJ

7 073 antrenori cu următoarea ca
lificare : 

— 2 853 absolvenți ai I.E.F.S. ;
— 990 absolvenți ai F.E.F. ;
— 3 314 absolvenți ai diferitelor

cursuri de antrenori ;
— 96 absolvenți ai învătămintu- 

lui superior care au dat examen 
de antrenori.

Potrivit clasificării. există 54 
antrenori emeriti. 375 de categoria 
I. 680 de categoria a Il-a, 3 911 de 
categoria a IlI-a. și 2 053 de cate
goria a IV-a.

Adăugind acestor cifre pe cei 
peste 10 000 de instructori si a- 
proape 25 000 de arbitri, ne facem 
o imagine a puternicului eșalon de 
specialiști pe care se bizuie spor
tul românesc. Ei participă in mod 
constant la cursuri de perfecționa
re, de reîmprospătare a cunoștințe
lor. la reciclări, la felurite forme 
de studiul postliceal și postuniver
sitar, ridieîndu-și calificarea, nive
lul de pregătire și de experiență.

După „Trofeul Tomis“ la volei feminin

PREGĂTIREA ATLETICĂ A ECHIPEI ROMÂNIEI 
SE CERE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Una din competițiile voleibalistice 
internaționale ce se bucură de re
nume (dat fiind rolul său anual 
de prim indicator al stadiului de 
pregătire a echipelor. înaintea în
trecerilor oficiale de amploare, pro
gramate de obicei toamna), «Tro
feul Tomis* rezervat echipelor fe
minine a reținut săptămîna trecută 
atenția iubitorilor de sport. La 
startul acestui turneu de verificare 
au fost prezente 5 dintre echipele 
feminine care aspiră la poziții 
fruntașe cu prilejul apropiatului 
campionat mondial din Mexic. Este 
vorba de formațiile Bulgariei, Cu
bei, Cehoslovaciei, Ungariei și Ro
mâniei. Cele 5 zile de concurs au 
arătat că pentru etapa actuală, re
prezentativele — - • -
dovedesc un 
mai avansat, 
se cuvine să 
echipa Cubei 
ului, la puțin timp după ce ieșise 
victorioasă și în tradiționalul turneu 
de la Lodz — a arătat o forță de 
atac superioară, determinată de o 
foarte bună pregătire atletică, pre
cum și mai multa eficacitate, dată 
de execuția corectă a unor proce
dee tehnice de bază (serviciul), în

Cubei și României 
stadiu de pregătire 
Dar și între acestea 

facem o diferențiere : 
— ciștigătoarea turne-

4 RECORDURI REPUBLICANE
LA CAMPIONATELE

DE HALTERE
Timp de trei zile s-au desfășurat 

la Lupeni finalele campionatelor 
individuale de haltere pentru seni
ori. Cu acest prilej. halterofilii 
fruntași au avut o frumoasă com
portare. îndeosebi la categoriile mai 
mari unde s-au înregistrat 4 recor
duri republicane de seniori.

Iată campionii, si rezultatele lor :
CAT. MUSCA : Ion Hortopan (O- 

limpia Buc.) 205 kg (90 ; 115) ; CAT. 
COCOȘ : Stan Unică (Steaua) 215 kg 
(95 ; 120) ; CAT. PANA : Marian
Grig oraș (Rapid București) 250 kg 
(110. 140) : CAT UȘOARA : Aurel
Miuț (Rapid București) 272.5 kg 122.5 ; 
150) ; CAT. SEMIMIJLOCEE : Con
stantin Dumitru (Steaua) 287,5 kg 
(127,5 ; 160) : CAT. MIJLOCIE : Gh. 
Mîinea (Petrolul Ploiești) 315 kg 
(142 5—172,5, toate recorduri. CAT. 
SEMIGREA : Viorel Stoicescu (Stea
ua) 297,5 kg ; (132,5 ; 165) ; CAT.
GREA : Spiridon Herghelegiu (C.S.M. 
Cluj 327.5 kg (147,—record ; 185) ;
CAT. SUPERGItEA: Vasile Deae 
(Steaua) 33o kg (150 ; 180).

Staicu BALOI—coresp.

DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

săi de la categoriile mici (C. A- 
lexandru. N. Horniceanu, N. Gin- 
gă, FI. Răduț, M. Boțită, Al. Sza
bo. I. Păun), ca și de evoluția lui 
N. Martinescu și E. Hupcă. în 
ceea ce privește categoriile 74 kg, 
82 kg și 90 kg, antrenorul prin
cipal al lotului reprezentativ a 
apreciat că. deocamdată. nu dis
punem de sporiivi capabili de suc
cese pe plan mondial. Dar. ca si 
la categoriile mici, se va continua 
acțiunea de întinerire a lotului re
prezentativ. De altfel, in rindul 
celor remarcați cu acest prilej se 
află și Petre Dicu (90 kg), ju
nior cu mari posibilități de afir
mare. în schimb, tinerii noștri re
prezentanți la categoria grea. Ro
man Codreanu si Victor Dolipschi, 
n-au mai manifestat aceeași se

ÎN CINSTEA MARILOR SĂRBĂTORI
ȘTAFETA

(Urmare din pag. 1)

festiv pe stadionul Gloria. în pre
zenta unui public . numeros. Pe 
pista stadionului, delegației biho- 
rene i se alătură cicliști, atleti si 
luptători din municipiul Arad. Ei 
parcurg umăr la umăr ultimii 
metri ai acestei etape, se aliniază 
în formații, după care săritoarea 
in înălțime, maestra sportului 
Mariana Giurgiu rostește mesajul 
sportivilor. întregului județ pe 
care il reprezintă : evidențierea

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

zelor de zonă. Pe primul loc s-a 
clasat formația CAROM Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, urinată de Rafinăria Te- 
leajen Ploiești, și Chimia Tr. Măgu
rele.

GH. GRUNZU—-coresp.

LA MOTRU, IN ORAȘUL 
MINERILOR

Timp de trei zile, sportivi din 
Tîrgoviște, Craiova, Tg. Jiu, Dro- 
beta Tr. Severin și Motru au luat 
parte la o întrecere de box organi
zată de asociația sportivă Mine-' 
rul Motru, în cinstea marilor săr
bători ale poporului nostru. S-au 
evidenția t-1 C. Pîrneci (Metalul-Tîr
goviște), D. Păun (Minerul Mbtrujj 

timp ce formația noastră 6-a deta
șat printr-o apărare mai sigură și 
mai organizată in linia a doua.

Referitor la echipa noastră nu 
vom insista asupra meritelor indu
bitabile pe care le-a avut, cît mai 
degrabă asupra defecțiunilor con
statate în acest turneu. In orice caz, 
cubanezele și româncele au dominat 
turneul, celelalte echipe afiindu-se 
încă în perioadă de trecere de la 
ultimele acumulări fizice, de la an
trenamentele de forță, predominan
te, la cele pentru viteză, cu pro
nunțat caracter tehnico-tactic. Fi
rește că apare întrebarea : cum este 
mai bine ? La care n-ar putea da 
un răspuns perfect valabil decît 
campionatul mondial. Dar ceea ce 
putem spune acum, este că nu ne 
incintă faptul că. la această oră 
echipa României ne certifică, in
tr-un turneu apropiat de C. M., că 
nu deține suficiente resurse fizice 
pentru a-și crea un potențial ofen
siv ridicat. Și ne îngrijorează cu 
atît mai mult cu cit timpul pînă la 
C. M. a devenit destul de scurt 
pentru a se reveni la o pregătire 
fizică de bază și a încerca apoi, 
repunerea echipei în condiții de 
concurs și ducerea ei la forma ma
ximă.

Dacă, să zicem, alte deficiențe — 
constatate In principal intr-un meci 
dificil, cum a fost cel cu reprezen
tativa cubaneză — sint mai ușor 
de remediat, pregătirea fizică cere 
mult timp. Așa de pildă, exersarea 
serviciului, pentru a face din el o 
veritabilă armă de atac, este posi
bilă, îmbogățirea combinațiilor Ia 
fileu de asemenea, tehnica bloca- I 
jului la feL Dar. degeaba vor de
ține fetele noastre toate tainele e- | 
xecuțiilor tehnice dacă nu vor avea [ 
și pregătirea atletică corespunză
toare pentru a le executa. Aici, la 
Constanța, reprezentativa română 
nu a întnnit blocaje impozante, 
prompte și agresive și totuși cu 
greu le-a depășit, tocmai datorită 
scăzutei pregătiri atletice. Detenta 
scăzută în condiții de joc vorbește 
de la sine despre gradul de pregă
tire atletică. ȘL iată de ce, nu 
trebuie supraapreciate victoriile cu 
3—0 asupra Cehoslovaciei și Bul
gariei și nici acel 3—1 cu Ungaria. 
Și, iată de ce, trebuie să bănuim 
că aceste echipe vor fi mult mai 
puternice la C. M.. atunci cînd — 
sintem siguri — vor înregistra o 
creștere substanțială a formei spor
tive pe •fondul unei solide pregătiri 
fizice.

Prin urmare se impune o muncă 
intensificată în cele două luni care 
au mai rămas pînă la C. M.. dacă 
vrem ca echipa feminină să nu se 
împotmolească Ia turneele semifi
nale.

Aurelian BREBEANU

riozitate în pregătire în ultima pe
rioadă de timp și. firește, compor
tarea loc jiu s-a mai situat la 
nivelul posibilităților. Dar. pină 
la campionatele mondiale mai sint 
încă două luni.

Referindu-ne la practicanții ce
luilalt stil (libere), consemnăm cu 
satisfacție saltul valoric realizat de 
aceștia în ultimii ani.

Antrenorul emerit Ion Crisnic 
s-a declarat satisfăcut de evoluții
le luptătorilor P. Cearnău (52 kg). 
FI. Moț (57 kg). P. Coraan (62 
kg). P. Androne (68 kg). E. Cris
tian (74 kg). V. lor ga (82 kg), și 
L. Șimon (+100 kg). Exigent cum 
îl cunoaștem, Crisnic a apreciat 
că Gh. Dobrănel (57 kg) n-a avut 
o comportare constant bună, iar 
L Arapu (52 kg) și E. Panaite (100 
kg) s-au prezentat sub valoarea 
obișnuită.

OMAGIALA
succeselor obținute, mindria. de a 
contribui cu 15 sportivi la loturile 
olimpice, angajamentul solemn de 
a munci mai mult și mai bine, 
prinosul de recunoștință pentru 
condițiile oferite. pentru grija 
partidului si statului față de 
tinăra generație.

în cadrul festiv al acestui 
schimb de ștafetă, sportivii ară
deni s-au întrecut intr-un meci 
de fotbal si intr-o cursă cidistă 
de urmărire.

Marti. Ștafeta își continuă dru
mul. plecînd sure Deva.

Gh. Bulancea (Constructorul Hune
doara), I. Slobodiue (Electroputere 
Craiova).

G. JUGANARU—coresp.

ATLETII BRAȘOVENI 
IN ÎNTRECERE

Consiliul municipal al sindicatelor 
Brașov a organizat în cinstea ani
versării zilei de 23 August o reu
niune atletică, dotată cu „Cupa 
Eliberării", la care au luat parte 
sportivi de la asociațiile și clubu
rile din oraș. S-au remarcat, cu a- 
ceastă ocazie, Gabriela Micu (CIBO), 
Veronica Mureșan (Tractorul), Sâsa 
Stanca (Hidromecanica), Rodica Hi- 
loghie (CIBO), N. Bădan (Steagul 
roșu), M. Vicol (IUS) și T. Laszlo 
(Tractorul).

C. GRUIA—coresp. județean

DIN TOATE
Aporturile

ATLETISM UN NOU RECORD repu
blican de junioare II a 

înregistrat Nicoleta Multi (sc, sp. Olimpia) 
în cadrul etapeî municipale a campiona
telor de juniori. Ea a realizat, la Craiova, 
timpul de 62,2 s în proba de 400 mq. 
(D. BRINDUȘt-coresp).

CAIAC-CANOF campionateleVMIXUC REPUBLICANE U£
JUNIORI, debutează mîine, dupâ, amia
ză, pe apele lacului Snagov. întrecerile 
se vor încheia simbâtâ la prînz.

ÎNOT CAMPIONATUL NAȚIONAL DE
COPII. La Reșița s-au în

cheiat întrecerile grupelor A și B. Ul
timele rezultate ; CATEG A. - 200 m 
spate (f) : A. Vamoși (Crișul) 2:42,6 ; 
200 m spate (b) : H. Habeller (Șc. sp. 
Timiș.) 2:29,5 ; 200 m delfin (♦) : C. 
Popa (Șc. sp. Ploiești) 2:46,5 ; 200 m 
delfin (b) ; I. Meder (Șc. sp. Tg. 
Mureș) 2:36,6 ; 800 m liber (f) :
Mariana Marin (Șc. sp. Reșița) 
11:36,7; 1500 m liber (b) : H. Neogrăti 
(Crișul) 19:01,4 ; CATEG. B - 200 m 
spate (f) : G. Andrei (Șc. sp. PI.) 
2:45,5 ; 200 m spate (b) ; I. Radu (Șc. 
sp. Cluj) 2.40,3 ; 800 m liber (f) : M. 
Costea (CSȘ) 10:38,2; 800 m liber (b): 
F. Vișan (Șc. sp. PI.) 10:27,7. Clasa
ment pe echipe : 1. Crișul Oradea 298 
P. 2. Șc. sp. Reșița 276 p, 3. C.S.M. 
Cluj 229 p.

TRAVERSAREA LACURILOR

Dupâ o întrerupere de mai 
mulți ani a fost reluata tradițio
nala cursă „Traversarea lacuri
lor* din Capitala. La întreceri, 
pe 5 categorii de vîrstâ, au fost 
prezenți peste 50 de concurenți. 
lată cîștîgătorii probelor : MAS
CULIN - 11—15 ani : M. Sco.- 
țov (Rapid) ; 16—20 ani : E. 
Tschiltsche (Rapid) ; 21—30 ani : 
B. Băjenaru (Rapid); 31—40 ani: 
V. Media nu (Rapid) ; peste 41 
de ani : Ov. lonescu (C.S.M.B.) ; 
FEMININ — 11—15 ani : Nicoleta 
Hordeanu (Rapid) ; 16—20 ani : 
Gabriela Miloglav (Sect. VII) : 
21—30 ani : Elena Filip (Sect. 
IV) ; 31—40 ani : Doina Grama 
(Sect II).

SÂH FINALA COMPETIȚIEI pentru
- desemnarea campioanei țării
pe anul 1974, găzduita de Clubul muni
cipal de șah din Timișoara, se desfă
șoară sub semnul unor surprize rarisime. 
Dupâ șase runde, în fruntea clasamentu
lui se află la egalitate Viorica Tolg/i (!») 
și Suzano Makaî, ambele cu cîte 5 puncte, 
urmate de Margareta Juncu-Mureșan cu 
4 puncte și o partidă întrerupta. Clasa
mentul continua astfel : Judith Kantor 
4, Margareta Teodorescu (1), Eleonora 
Gogâlea, Lia Bogdan, Dana Nuțu (!) 
3}/2, Emilia Chiș 21/?, Ligia Jictnan 2 (1). 
Maria Pogorevici (I), Luminița Cîrmociu, 
Anca Gheorghe 1, Elena Râducanu ’/2 (!)•

Cum peste putină vreme luptă
torii de la libere se vor prezenta 
la startul campionatelor mondiale. 
Turneul internațional al Români
ei a fost un excelent prilej de 
verificare a potențialului de luptă 
al sportivilor români, test pe care, 
majoritatea lor. l-au trecut cu 
bine. Succesul de la București tre
buie să-i stimuleze pe reprezen
tanții noștri in pregătirea viitoare, 
astfel ca la Istanbul să se com
porte cît mai bine.

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ:

LA 26 AUGUST 1974 O SUR- 
’ PRIZA PLĂCUTĂ TUTUROR 

PARTICIPAN’TILOR ! O NOUĂ 
FORMULA TEHNICA, CARE O- 
FERA MARI ȘI IMPORTANTE 
AVANTAJE PARTICIPANȚILOR.

Participanți ! Chiar dacă nu ați 
cîștigat pină acum, noua formulă 
tehnică de la TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO vă va oieri prile
jul la 20 august a.c.

• Pentru prima dată la o tra
gere excepțională se efectuează 2 
extrageri de cîte 12 numere fiecare 
(in continuare).
• Se atribuie cîștjguri pe 13 ca-

- tegorii față de numai 9 cite erau 
la anterioara formulă.
• Se acordă în plus față de ve

chea formulă și cîștigurl pentru 3 
numere din 19 și 3 numere din 12

. extrase.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PKONO- 
EXPRES DIN 11 AUGUST 1974.

Fond de cîștiguri : 1.004.982 lei
Extragerea I ’■ 10, 45. 9. 33, 12, 44, 

39 31, 23 ; Extr. a n-a : 38, 14 . 29, 
32,’ 30, 34 , 22, 31, 2 ; Extr. a Ill-a : 
44, 17. 19, 22, 33. 34. 37, 38. 10 ; Extr. 
a IV-a : 8 1, 32, 3, 29, 12. 44. 43 ;
Extr. a V-a : 4, 16, 43, 34. 31, 13, 9. 
21 ; Extr. a Vl-a ; 6. 8. 44, 4, 23, 
36, 19, 33.

Plata cîștigurilor va începe in 
Capitală de la 20 august pînă la 
11 octombrie ; în țară de la 26 au-

- gust pînă la H octombrie 1974 in
clusiv.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 7 AUGUST 

1974 :
Extragerea I : Cat. 2 : 1 variantă 

10% a 46.723 lei ; Cat. 3 : 4,55 a 
10.269 lei ■ Cat. 4 : 17,65 a 2.647 lei ; 
Cat. 5 : 85 a 550 Iei ; Cat. 6 : 2.339,95 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 339.411
lei.

Extragerea a II-a : Cat. B : 8,65 
variante a 5.606 lei ; Cat. C ■ 34,10
a 1.422 lei ; Cat. D : 1.486,15 a 60 lei : 
Cat. E : 69,40 a 300 lei ; Cat. F : 
1.689 20 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 266.777
lei.

Cîștigul de categoria 2 (10%) a
revenit participantei ALEXANDRINA 
CRUȘITU, din Brașov.



F MARGINALII
LA ETAPA I

A DIVIZIEI A

CU O SINGURA FLOARE... în ultima zi, D. Wetterneck și V. Vlăsceanu învingători

Cîteva elemente de atracție tot 
a avut această etapă inaugurală 
de stagiune pentru a-1 capta pe 
iubitorul de fotbal in continuare, 
vreo 2—3 zile, după care, vrînd- 
nevrînd. el va abandona discuțiile 
despre „ce-a fost" pentru a se 
dărui totalmente, ca de obicei, eta
pei care urmează.

Ne referim, mai ales, la startul 
lansat al noii promovate Olimpia 
Satu Mare, singura învingătoare 
din grupul proaspăt intratelor în 
prima divizie, care a vrut, parcă, 
să demonstreze că dintre cele trei 
,,B“-uri seria ardeleană este cea 
mai puternică : ne vom opri si la 
făptui oarecum de senzație petre
cut pe gazonul Chimiei Rm. Vîl- 
cea. unde formația gazdă a fost 
stopată din cursa succesului în ul
timul minut al partidei, cînd Floa
re? a readus liniștea în tabăra co
echipierilor săi de la „Poli" ; con-' 
stituie, desigur, sîmbure de discu
ție si această unică victorie obți
nută de către o formație vizita
toare. C.F.R. Cluj, decisă, pare-se. 
să realizeze. în văzul public (par
tida a fost televizată), acele succe
se, din vreme, care s-o scutească, 
în final, de suspiciuni, după cum 
si cele trei goluri înscrise de Ne- 
goescu vor fi. poate, și astăzi co
mentate la umbră în însoritul oraș 
de pe litoral.

Dar dincolo de „extravagantele" 
etapei, iubitorul de fotbal din tara 
noastră, avizat de ceea ce se în- 
timolă în sportul nr. 1 peste hota-

re, amator de ierarhii si orgolios 
în sensul bun al cuvintului. se a- 
rată tot mai interesat și de calita
tea partidelor, de nivelul lor teh- 
nico-spectacular. Or. din acest 
punct de vedere, el nu prea are 
motive de satisfacție, întrucît, de 
pe majoritatea terenurilor primei 
etape, fotbalul, cel pe care-1 as- 
teptăm. a lipsit, mai mult sau mai 
puțin. N-a fost prezent nici la 
Cluj, unde evolua campioana tării. 
Universitatea Craiova, nici în Ca
pitală, pe stadionul din Sos. Ste
fan cel Mare, unde o echipă cvasi- 
intreagă de internaționali a tremu
rat-, literalmente, 90 de minute în 
apărarea fragilului avantaj indicat 
pe tabelă. Si cam la fel s-au pe
trecut lucrurile la partidele Spor
tul studențesc 
(.Anonimat în tribune și 
ren", se spune din titlul cronicii). 
F.C. Constanta — F.C. Argeș, F.C. 
Galați — C.F.R. Cluj si U.T.A. — 
Jiul...

Se joacă, intr-adevăr, economi
cos (vezi, de exemplu, meciul de 
la Cluj), intr-un tempo scăzut, se 
înregistrează aproape la fiecare 
partidă mult mai multe faulturi 
decit suturi Ia poartă.

Și atunci ? Să aruncăm întrea
ga vină pe această etapă inaugu
rală în care, de regulă, echipele 
acuză lipsa rodajului ? Așa am fi 
tentați să procedăm dacă runda I 
nu ne-ar fi oferit, prin interme
diul meciului de la Tg. Mureș, un 
joc antrenant, dacapo al fine.

Steagul roșu
pe te-

REZULTATELE ETAPEI
INAUGURALE ÎN DIVIZIA C

SERIA I SERIA a VU-a

cu numeroase faze palpitante de 
poartă, datorită modului 
in care s-au angajat 
echipa gazdă. A.S.A., 
tia oaspete. Steaua.

Va să zică. se

la 
cit

exemplar 
efort atit 
si forma-

poate, atunci 
cînd se vrea, mai bine spus cînd 
dăruirea totală în ioc are ca pu
ternic suport pregătirea temeinică 
efectuată în inter-sezon.

Pe ici pe colo, la Rm. Vilcea, 
Chimia — în prima repriză, la 
Arad. U.T.A. — în partea a doua 
a meciului. elevii antrenorilor 
Alex. Constantinescu si Liviu Co- 
man au avut perioade de fotbal 
bun. dar singurul meci, repetăm, 
cu adevărat valoros, aplaudat la 
scenă deschisă, s-a consumat doar 
la Tg. Mureș, spre satisfacția nu
meroșilor spectatori de acolo. A 
fost, ni se semnalează de cei pre- 
zenți. un joc dintre acelea demne 
să stirnească... invidia printre ce
lelalte divizionare A și. îndeosebi, 
printre acelea care, destul de cu- 
rînd, vor reprezenta fotbalul ro
mânesc în cupele europene...

Gheorghe NiCOLAESCU

ARBITRII PARTIDELOR
ETAPEI A 11-a

întrecerile Bal- 
de la Izmir. în

Au luat sfîrșit 
oaniadei de înot 
ultima zi sportivii români au reu
șit să cucerească două titluri, ri
dicând la 5 numărul succeselor la 
actuala ediție, Față de anii trecuti. 
comportarea înotătorilor noștri în 
competiția balcanică poate fi con
siderată sub așteptări.

în ultima reuniune, Dielmar 
Wetterneck a ciștigat cursa de 400 
m mixt, iar tînăra Valeria Vlăs
ceanu (13 ani) pe cea de 200 m 
spate. Rezultate tehnice :

1 500 m liber (b) : 1. K. Encev 
(Bulgaria) 16:54.1 — campion bal
canic. - -
17:37,0. 3. Aimer (România) 17:55.6; 
800 m liber (f) : 
garia) 10:05.1 — campioană balca
nică. 2. Horvath (România) 1:17.8. 
3. Pănulescu (România) 10:20,6 ;

400 m mixt (f) : 1. Efcndici (Iugo
slavia) 5:29,8 (record) — campioa
nă balcanică. 2. M. Georgescu 
(România) 5:37,7 ; 400 m mixt (b) : 
1. D. Wetterneck (România) 4:58,5
— campion balcanic. 2. Dangala-
kov (Bulgaria) 4:59,2, 3. Petrov
(Bulgaria) 5:05,1 ; 200 m spate (b) : 
1. N, Miloș (Iugoslavia) 2:13,4 — cam
pion balcanic, 2. P. Miloș (Iugo
slavia) 2:13,6, 3. A. Horvat (Româ
nia) 2:13,7 ; 200 m spate (f) : 
V. Vlăsceanu (România) 2:35,1
campioană balcanică. 2. Porenta 
(Iugoslavia) 2:35,8, 3. Pecijak (Iu
goslavia) 2:40.6; 4x100 m liber
(b) : 1. Iugoslavia 3:40.2 (record)
— campioană balcanica. 2. Bulgaria
3:42,0, 3. România 3:43.2. Clasa
ment general pe echipe : 1. Iugo
slavia 377 p. 2. Bulgaria 324 p. 3. 
România 317 p. 4. Turcia 128 p.

i.

2. Stoianov (Bulgaria)

1. Savina (Bul-

DUBLA VICTORIE
SOVIETICI LA

A ATLETILOR
STUTTGART

C. S. Botoșani — A.S.A. Cimpu- 
lung Moldovenesc 5—2 (3—1). Ni-
colina Iași — Sportul muncitoresc 
Suceava 3—0 (neprezentare), Lami
norul Roman — Metalul Rădăuți
1— 0 (l—0). Dorna Vatra Dornei — 
Constructorul Iași 4—2 (2—0). Cris
talul Dorohoi — Victoria Roman
2— 1 (1—1), Unirea Iași — Avlntul
Frasin 2—1 (0—0), Danubiana Ro
man — Minerul Gura Humorului 
1—0 (1—0), Foresta Moldovlța —
Constructorul Botoșani 0—0.

Victoria Craiova — Minerul Motru 
1—1 (1—0). MEVA Drobeta Tr. Se
verin — F.O.B. Balș. 1—0 (1—0),
Dunărea Calafat — Metalurgistul 
Sadu 1—0 (0—0), Minerul Lupeni — 
Progresul Strebaia 2—0 (0—0).
nerul Rovinarl — Steagul roșu 
nița 2—0 (1—0), Dierna Orșova 
Progresul Corabia 1—0 (1—0),
mentul Tg. Jiu 
Tr. Severin 3—0 
Băltești — C.F.R.

Ml- 
Ple-

Cl- 
— C.I.L. Drobeta 

(0—0), Progresul 
Craiova 4—1 (2—0).

SERIA a n-a
SERIA a vm-a

Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej
— Bradul Koznov 3—2 (l—O), Parti
zanul Bacău — Hușana Huși 2—1 
(1—0), Constructorul Vaslui — Rul
mentul Bîrlad 2—0 (2—0), Oltuz Tg. 
Ocna — Petrolul Moineștl nu s-a 
disputat. Recolta Văleni — Viitorul 
Vaslui 0—1 (0—0), Cimentul Bicaz
— CAROM Gh. Gheorghiu-Dej 2—0
(0—0), Textila Buhușl — Letea Ba
cău 3—0 (1—0), Minerul Comăneșfi
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej 1—2 
(1-1).

Constructorul Arad — Metalul O- 
țelu Roșu o—0, Electromotor Timi
șoara — Minerul Ghelar 0—4. Mi
nerul Oravița — Crișana Sebiș 1—0 
(0—0), Minerul Teliuc — Unirea 

Tomnatic 0—1 (0—0). Știința Petro
șani — C.F.R. Slmeria 1—0 (1—0). 
Metalul Bocșa — 
Mare S—0 <0—0), 
lia — Progresul 
C.F.R. Caransebeș 
3—0 (1-0).

Unirea Slnnicolaul 
Ceramica Jimbo- 
Tlmlșoara 0—0, 
— Strungul Arad

C.F.R. Cluj— Dinamo : C. Chi
tă, ajutat la linie de G. I 
(ambii din Brașov) si N. 
(Tîrnăveni) ;

F.C. Argeș — Olimpia 
Mare : Em. Păunescu. ajutat 
Sândulescu (ambii din Vaslui) și 
T. Oniga (Iași) :

Politehnica Iași — Sportul stu
dențesc : Tr. Moarcâș. ajutat de C. 
Braun și Gh. Racz (toți din Bra
șov) :

Steagul roșu — F. C. Galați : 
Gh. Retezau, ajutat de M. Citu si 
Gh. Vasileacu II (toti din Bucu
rești) :

F.C.M. Reșița — U.T.A. : N. Hai
nea (Bîrlad). ajutat de P. Căpriță 
și T. Podaru (ambii din Brăila) :

Steaua — -U“ Cluj : N. Cursaru 
(Ploiești), ajutat de P. Brătănescu 
Si M. Fediuc (ambii din Suceava) :

Politehnica Timișoara — F.C. 
Constanta : O. Anderco (Satu Ma
re). ajutat de V. Catană (Cărei) 
și T. Vas (Oradea) :

Jiul — Chimia Rm. Vilcea : C. 
Manașaride. ajutat de M. Haimo- 
vici și D. Lsăcescu (toti din Bucu
rești) ;

Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mu
reș : L Cimpeann. ajutat de T. 
Gabos si I Tifrea (toți din Cluj).

mondială a anului). Viren a

SERIA * IX-a

SERIA a ni-a
I.R.A. cimpina — Petrolul Berea 

7—1 (1—0), Dinamo Focșani — Pe
trolistul Boldești 2—2 (0—1), Pra
hova Ploiești — Victoria Florești 
2—0 (0—0), Chimia Buzău — Avtn- 
tul Mîneclu 1—0 (0—0). Carpați Si
naia — Chimia Brazi 1—2 (0—0)>
Petrolul Teleajen — Olimpia Rm. 
Sărat 2—0 (1—0), Bujorii Tg. Bujor 
— Luceafărul Focșani 2—1 (2—1);
U.R.A. Tecuci — Poiana Cimpina 
0—1 (0—0).

Voința Oradea — Aurul Brad 1—4 
(1—0), Unirea Alba Iulia — Dacia 
Orăștte 0—0. Construcții montaj 
Cluj — Soda Ocna Mureș 1—1 (0—1), 
Arieșul Cimpia Turzii — Textila 
Sebeș 1—0 (1—0). Minerul Bihor — 
Cimentul Turda 4—1 (0—0), Recolta 
Salon ta — Dermata Cluj 0—0, Mi- 
naur Zlatna — Constructorul Alba 
Iulia 2—0 (0—0). C.I.L. Blaj — O-
limpia Oradea 2—3 (1—2).

SERIA a X-a

SERIA a IV-a

— Marina 
știința Con- 

Fetești 1-4 (1-4).
— Tehnometal Ga- 
Vlitorul Brăila — 
0—4, Ancora Gae 

Comerțul Brăila ă—4 (1—4). 
Cimentul Medgidia 
badag 2—1 " “
— Portul 
Cernavodă 
(1-0).

Electrica Constanța 
Mangalia 3—0 (2—0),
stanța — Rapid 
Dunărea Tulcea 
lăți 2—0 (1—0),
I.M.U. Medgidia 
lăți — r ------

____ Granitul Ba
ți—0), Recolta Freeățel 

Constanța 0—0. Dunărea 
— Voința Constanța 1—0

S. Zalău — Minerul Bălța 1—4 
(1—4), Voința Cărei — Oașul Ne
grești 1—1 (1—4). CUPROM Baia
Mare — Rapid Jibou 2—1 (1—4). Bi
horeana Marghita — Minerul Sun- 
cuiuș 3—# (2—4). Minerul Baia Bor- 
șa — Someșul Satu Mare 8—4 (4—4). 
Bradul Vișeu — Minerul Cavnlc 1—1 
(1—4). Minerul Băiuț — C.I.L. Sl- 
ghetu Marmațlei 4—1 (8—4), Unirea 
TSșnad — Victoria Zalău 3—4 (4—9).

SEVA ■ Xl-a

C.

SERIA a v-a

Giurgiu Unirea Trico-
Azotul

Olimpia 
lor București 3—0 (1—0). ______
Slobozia — Flacăra roșie București 
1—2 (0—1); Tehnometal r
— Triumf București 0—1 (0—1), T.M. 
București — I.O.R. București »—• 
(1-0). IPRECA Călărași — Sirena 
București 1—0 (1—4), Șoimii TARO» 
București — Laromet București 
1—I (1—9). Automatica București — 
Voința Slobozia 9—1 (4—4) Electro
nica București — Dunărea Giur
giu 1—1 (0—0)

București

Foresta Bistrița — C.FJl. Sighi
șoara 3—9 (4—9), Chimica Tîrnăveni 
— Viitorul Gheorghienl 3—1 (1-4). 
Viitorul Tg. Mureș — Vitrometan 
Mediaș 1—1 (»—l). Unirea Dej — 
A. S. Miercurea Clue 3—1 (#—*).
Lacul Ursu Sovata — A vini u! Re
ghin 3—4 (0—0), Minerul Bălan —
Untrea Cristuru Secuiesc 3—0 (î—0). 
Metalul Copșa Mică — C.I.L. Gher
la 1—4 (1—0); Minerul Rodna — 
Gloria Bistriț* 1—3 (1—1),

SERIA « xn-a

SERIA a VI-a
— Chimistul Rm. 
Oțelul Tîrgovlște 
‘ ' Cetatea

Ionescu 
. Barna

Satu 
de C.

MECIURI INTERNAȚIONALE
Azi. 

pe stadionul F.C. Bihor 
intilnirea internațională 
între formațiile 
M.T.K. Budapesta, 
coresp. județean).

ir
La Brăila, intr-un 

tiv. se va inaugura 
august noul stadion al formației 
Progresul din localitate, cu o ca
pacitate de aproximativ 30 000 de 
Jocuri.

Cu acest Prilej. divizionara B 
Progresul Brăila va primi replica 
formației bulgare Spartak Pleven.

232—194 ; R.F. Germania —
236.5—188.5 : U.R.S.S. —

257,5—171,5 ; feminin :

STUTTGART. 12 (Agerpres). — 
La Stuttgart s-a încheiat meciul 
triunghiular de atletism dintre c- 
chipele masculine si feminine ale 
U.R.S.S.. R.F. Germania și Fran
ței. Ambele întilniri au fost cîști- 
gate de selecționatele U.R.S.S. 
Masculin : U.R.S.S. — R.F. Germa
nia
Franța 
F ranța 
U.R.S.S. — R.F. Germania 145—111 
R.F. Germania
U.R.S.S.

Citcva din rezultatele din ulti
ma zi :
(U.R.S.S.) 81,48 m : 110 m g : Drut 
(Franța) 13.5 : 5 000 m plat : Hil- 
denbrand (R.F.G.) 13 :38.8 : greuta
te : Reichenbach 
200 m : Ommer 
m : Ponomariev 
feminin : 1 500
(U.R.SS.) 4:12.7: 
kova (U.R.S.S.) 11.4 : lungime 
faieva (U.R.S.S.) 6.47 m :
Melnik (U.R.S.S.) 69.04 m ; 400 m : 
Wilder. (R.F.G.) 51,6.

★
La campionatele de atletism ale 

Finlandei de la Jyvaescylae (cen
trul Finlandei), sulitasul Hannu 
Siitonen a obtinut un rezultat de 
88.23 m (cea mai bună performan-

Franța 167—89 :
Franța 177—79 puncte.

masculin : suliță : Lusis

(R.F.G.) 20.80 m :
(R.F.G.) 20.7 : 800
(U.R.S.S.) 1:48,6 : 

m : Braghina
100 m : Masla- 

: AI- 
disc :

IOTIRI PEMRU
C. li DE BOX

Si-au desem-
C.M. de box

la Oradea; de la ora 17.30. 
are loc 
amicală 

F.C. Bihor și 
(I. GHIȘ A —

cadru fes- 
în ziua de 21

Alfe reprezentative 
nat loturile pentru 
de la Havana.

U.R.S.S. ; in ordinea categoriilor 
(de la semimuscă la grea) : Jurtin, 
Zasipko. Torosian. Kuznețov. So
lomin. Kazarian. Bereziuk. Klima
nov, Rîskiev. Korotaicv, Gorstkov. 
Nu a fost introdus in formație 
campionul olimpic și european, 
..mijlociul" Lemeșev.

IUGOSLAVIA : Z. Pala (pană). 
M. Benrș (semimiilocie).. D. Vuj- 
kovici (mijlocie). M. Parlov (semi
grea) si Z. Miliei (grea).

FRANȚA : Rabah Khaloufi (mus
că). Aldo Cosentino (cocoș). Sau- 
veur Acquaviva (pană). Guitry 
Bananier (semiusoară) și L. Ange- 
letti (ușoară).

Textilistul Pitești 
Vîtcea 0—1 (0—1);
— Vagonul Caracal 0—0, _______
Tr. Măgurele — Vulturii Ctmpulung 
Muscel 2—0 (2—0). Viitorul Scorni- 
cești — Unirea Dragășani 9—1 (0—0)
— s-a jucat la Bals, Lotrul Brezol
— Cimentul Fieni 3—0(2—0). Chimia
Găești — Chimia Tr. Măgurele 1—1 
(l—D. Recolta Stoicănești — Petro
lul Tîrgoviște 2—0 (1—0). ROVA 
Roșiorii de Vede — Dacia Pitești 
3—1 (0—1).

Forestierul Tg. Secuiesc — Nitra- 
monia Făgăraș 1—1 (0—0). Chimia
Or. Victoria — Textila Odorhei 2—4 
(1—0), Minerul Baraolt — U.P.A. 
Sibiu 8—8 (0—1). I.C.I.M. Brașov — 
Textila Cisnădie 4—1 (2—1). Măgura 
Codlea — Carpațl Brașov 2—1 (2—0), 
Inter 
(0—1); 
mânui 
vasna 
(0—1).

Sibiu — Precizia Săcele 0—3 
Torpedo Zărnești — Carai- 
Buștenl 0—0, Carpați Co- 

— Unirea Sf. Gheorghe 0—2

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri din 
localitățile respective.

VEȘTI DIN LUMEA TENISULUI
ROMA (Agerpres). — După eum 

transmite agenția A.N.S.A.. Intr-o 
scrisoare adresată președintelui Fe
derației internaționale de tenis. Fe
derația italiană de specialitate a 
făcut cunoscut că este inoportun ca 
meciul dintre echipele Italiei și Re
publicii Sud-Africane (semifinalele 
interzonale ale „Cupei Davis") să 
se dispute la Johannesburg. Echipa 
Italiei propune ca tnttlnirea să aibă 
loc pe un teren neutru.

Pe de altă parte, tntr-un comuni
cat al organizației sportive munci
torești italiene .U.LS.P.-A.R.C.I." se 
arată că întflnârea dintre echipele 
Italiei și Republicii Sud-Afrlcaae 
nu numai că nu trebuie disputată 
Intr-un oraș din Africa de Sud, dar 
aceasta trebuie pur și simplu anu
lată. Sportivii italieni, se mai arată 
in comunicat, nu pot Intllni echipa 
unei țări unde a fost instituțlona- 
lizată discriminarea rasială In sport.

Potrivit știrilor transmise de a- 
gențiile de presa, echipele Indici șt 
U.R.S.S, au anunțat, de asemenea, 
că vor refuza să intllnească 
ția Republicii Sud-Afiicane 
ventualitatea unei finale cu 
echipă.

VARȘOVIA (Agerpres). — 
viitor, campionatele europene rezer-

forma
lii e- 

această

Anul

vate amatorilor vor avea loc în or
ganizarea federației de specialitate 
din Austria. In 1976 campionatele 
se vor desfășura Ia Praga.

La Wroclaw. în finala probei fe
minine a campionatelor europene 
pentru amatori, cehoslovaca Navra
tilova a învins-o cu 7—9, 6—3, 6—2 
pe Kroșcina (U.B.S.S). Proba de 
dublu masculin a fost cîștigată de 
Metrevell și Kakulia (U.B.S.S.). care 
au învins Ir. finală cu 8—6. 6—4, 6—3 
pe Volkov și Korotkov (U.R.S.S.).

NEW YORK (Agerpres). — In 
semifinalele turneului internațional 
de tenis de Ia Indianapolis, Bj6rn 
Borg l-a învins cu 7—8. 6—7; 6—4 
pe mexicanul Raul Ramirez. Borg 
It va intllni In finală pe Jimmy 
Connors, care l-a eliminat cu 6—fi 
6—3 pe Orantes. Finala probei femi
nine a fost ciștlgată de Chris Evert 
(6—9, 6—9 cu Gail Chanfreau — 
Franța). In semifinalele de dublu 
bărbați : perechea Năstase — Connors 
a Învins cuplul Orantes — Villas cu 
T—S, 7—5 și urmează să joace în fi
nală cu dublul Pohmann — Fassben
der.

Turneul de la Bretton Woods a 
fost ciștigat de Rod Laver, care în 
finală l-a învins cu 6—4, 6—3 pe 
Harold Solomon.

tă
ciștigat proba de 1 500 m plat in 
3:50,8, iar Riita Salin a terminat 
învingătoare în proba de 400 m 
plat, cu timpul de 51,2. care con
stituie un nou record al țărilor 
nordice. Proba masculină de 400 m 
a revenit lui Kukkoaho in 45,8.

★
Suedezul Kent Gardenkrans a 

corectat recordul mondial în proba 
de aruncarea discului pentru ju
niori. cu performanta de 62.04 m.

TELEX
In etapa de duminică a campiona
tului suedez de fotbal, echipa Aatvi- 
daberg. cane va întâlni în „C.C.E.' 
pe Universitatea Craiova, a termi
nat la egalitate : 1—1 cu Brynaes. 
Pe primul loc în clasament se află 
Malmo care a învins cu 3—2 pe 
Halmstad. cu 22 punte, urmată de 
AIK — 21 puncte și Aatvidaberg — 
18 puncte.

După 7 runde, in campionatul mon
dial de șah al juniorilor care are 
loc la Manila, în fruntea clasamen
tului se află Miles 
Schneidrf (Suedia), cu 
te.

(Anglia) și 
cite 5 pune-

a campiona- 
fotbal al Austriei. lata 
rezultate înregistrate : Ad- 

v.’acker — S. C. Eisenstadt 
A.S.K. Linz — Rapid Viena 

Austria Salzburg — Voest 
9—0 : Sturm Graz — Innsbruck 

Viena — Austria

A început noua ediție 
tului de fotbal al 
primele 
mira 
6—1 ■ 
2—1 ;
Linz
1—0 •
Klagenfurt 3—1.

Austria

Forul internațional de box W.B.A. 
a anunțat că nu-1 m.al recunoaște 
campion al lumii la categoria semi
grea pe americanul Bob Foster, 
deoarece acesta nu și-a apărat een- 
tura în timpul stabilit, W.B.A. a '' 

titlul mondial la 
să lupte argenti- 

și englezul Conteh.

decis ca pentru 
această categorie 
nianul Ahumada

W.B.A.

disputat competiția 
haltere „Cupa

La Vaexjoc s-a 
Internațională de
Baltică". Primul loc în clasament a 
revenit echipei U.R.S.S. cu 52 punc
te, urmată de R. D. Germană — 
39 nunele. Polonia — 32 puncte.
Suedia — 21 puncte. R. F. Germa
nia — 14 puncte și Finlanda — 13 
puncte.

1- a Antibes, în cadrul turneului in
ternațional de fotbal, echipa vest- 
germană, Mdnehengladbach a în
vins cu 5—3 formația belgiană 
Standard Lifege. La sfirșitul timpu
lui regulamentar, scorul era
2— 2, victoria fiind decisă în 
unor lovituri de la 11 m.

egal : 
urma

aca-
de

In cadrul Regalei de eanolaj 
demic de Ia Hanovra. proba 
schif a revenit vest-gernianului Udo 
Hilf cu 7’41.13. Clasica cursă de 8 
plus 1 s-a încheiat cu succesul t- 
chipajulul Australiei cu 6’19,17.

!
Turneul de fotbal de Ia Barcelona 
a continuat cu desfășurarea primei 
semifinale : Slovan Bratislava — 
Betis Sevilla. După 90 de minute, 
tabela de marcaj indica 1—1. Trans- 
formind mai multe lovituri de la 
11 m, echipa Slovan s-a calificat 
In finală. Cea de a doua semifinală 
se va desfășura Intre echipele Hon- 
ved Budapesta și Espanol Barce
lona.

Tradiționala cursă automobilistică 
„200 de mile de la Milwaukee", 
contînd pentru campionatul S.U.A.. 
a fost cîștigată de pilotul american 
Gordon Johncock. Acesta, condu- 
cînd un „Eagle Offenhauser". a re
alizat o viteză medie orară de 
191,150 km. Gordon Johncock a cîș- 
tigat anul trecut cursa de la India- ■ 
napolis.

.............. ............ ........... ...... ................. - « ................... .................. .................
Redacția șl administrația : București, str. V. Conta nr. 16 ; tel. centrală 11.10.03 ; secția corcsp. 11.51.09 ; interurban 73 șl 386 ; telex : 11130 sport r. Tiparul I. P. „Informația" București. 10.368


