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LOTUL DE FOTBAL PENTRU MECIUL 
CU EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

A fost alcătuit lotul reprezentativ de fotbal care va susține miercuri 21 august 
l‘n. >re.ci verificare,, in deplasare, cu formația de prima ligă Eintracht ttraun- 
^hweig (R.F. Germania) : Rdducanu, lordache (portari), Cheran, Antonescu, G. 
Sandu, Sătmăreanu II, Angheîmi, Kajnal (fundași), Dumitru, Dinu, lordânescu, 
Beldeonu, D. Georgescu (mijlocași), Lucescu, Troi, Nâstase, Marcu (atacanți). 
Dumitroche e indișoonibil (sciatica) iar Kuhn este suspendat. Dacă Dumitru 
nu va reface pină ia meciu' de campionat de sîmbătâ, în locul lui va fi 
convocat Mulțescu.

Lațul se va reuni cîmbăifi. In ora 22, la sediu! F.R.F. Plecarea spre R.F. Ger* 
mama oro loc hmi di'* ine ațe, cu avionul. Reîntoarcerea e prevăzută pentru Joi.

ZIUA PRESEI ROMANE
Aniversarea 

număr al 
tuturor lu

i împlinirii a 43 de ani de la apariția primului 
„Scinteii-, ZIUA PRESEI ROMANE, prilejuiește 

____ _________ lucrătorilor din acest important domeniu al vlefii 
noastre sociale nu numai o retrospectivă a activității depuse 

pină acum in slujba celor mai nobile idealuri ale poporului, dar și 
o cutezătoare privire in viitor, asupra noilor obiective care stau in 
fața națiunii române.

Condusă și îndrumată permanent de partid, reprezentând una 
din pîrghîile principale ale înfăptuirii politicii sale, presa noastră 
comunistă și muncitorească a străbătut un drum de onoare și de 
glorie, fiind angajată plenar in opera de dimensiuni istorice care 
se înfăptuiește pe pămintul patriei.

Prestigiul presei românești s-a impus în ultimele decenii dato
rită înaltelor idei pe care le servește, rolului deosebit de impor
tant pe care și l-a asumat tn mobilizarea întregului popor la edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Relatarea vieții de fiecare zi a întregului nostru popor. subli
nierea eforturilor clasei muncitoare în îndeplinirea înainte de ter
men a Cincinalului, scoaterea in evidență a eroismului cotidian al 
celor ce și-au făcut din angajamentul luat in fața partidului un 
sacru legămint, oglindirea politicii interne și internaționale, mar- 
xist-leniniste, a partidului fac din presa noastră un puternic in
strument propagandistic, o înaltă tribună a schimbului de expe
riență, un for viu in ofensiva noului, a procesului de continuă per
fecționare a societății noastre.

Sărbătorind Ziua presei române în ajunul aniversării a trei de
cenii de la eliberarea patriei și înaintea celui de-al Xl-lea Con
gres al partidului, avind permanent în față cuvintele de înalt 
indemn adresate de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, toți 
ziariștii români se angajează solemn să nu precupețească nici un 
efort pentru ca, în domeniul lor de activitate, să contribuie activ 
la transpunerea integrală în viață a politicii partidului nostru.
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ȘTAFETA OMAGIALA
• De ia Arad la Deva ți apoi pină la Alba lulia 

entuziaste manifestări pe traseul purtătorilor mesajului sport 
tivilor • Azi — sosirea la Sibiu

Miercuri la amiază, la Casa ziariștilor din Capitală a avut loc 
adunarea festivă consacrată Zilei Presei Române și celei de-a 
43-a aniversări a apariției ziarului „Scînteia".

In încheierea adunării a fost adoptată o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

r: ȘEDINȚA LĂRGITĂ
1

A BIROULUI EXECUTIV AL C. N. E. F. S
Șl A COMITETULUI OLIMPIC ROMÂNs

La 13 august 1974 a avut loc 
ședința lărgită a Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport și 
a Comitetului Olimpic Român. 
Au participat, ca invitați, preșe
dinți, secretari geherali și an
trenori ai federațiilor sportive 
cu program olimpic, reprezen
tanți ai U.G.S.R., U.T.C., Minis
terului Apărării Naționale, Mi
nisterului de Interne, Ministerului 
Educației și Invățămîntului, Mi
nisterului de Finanțe, Ministeru
lui Comerțului Interior, Ministe
rului Muncii, activiști ai 
C.N.E.F.S., ziariști.

Partlcipantli la ședință au a- 
nalizat stadiul realizării preve
derilor Programului de pregă
tire olimpică și a Hotârîrii ple
narei comune a C.N.E.F.S. și 
C.O.R. din luna ianuarie 1974

xistența unor cazuri de indisci
plină.

In încheierea lucrărilor ședin
ței a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Drăgănescu, vice-primminis- 
tru al guvernului, președinte al 
C.N.E.F.S., care a subliniat in
teresul deosebit pe care condu
cerea partidului și statului, 
personal tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU îl acordă mișcării 
sportive și participării Româniși 
la Jocurile Olimpice, necesitatea 
ca performanțele sportive româ
nești și, îndeosebi cele olim
pice, să înregistreze un substan
țial progres față de trecut. Vor
bitorul a insistat asupra necest-

(Contlnuare în pag. 2—3)

REPUBLICII
După ctm se știe, duminică 

11 august s-a dat startul în 
Ștafeta --4 XXX-a aniversare a 
eliberării României si cel de-'al 
Xl-lea Congres al P.C.R.*. Șta
feta omagială 
Capitală, 
ziua de 
schimburi 
cele ale 
Prahova, 
vor preda reprezentanților 
nlcipiitlui București 
proprii, cit și pe cele ale ce
lorlalte județe. Apoi, din piața 
Universității, unde are loc In- 
tîlnirea, coloana sportivilor se 
va îndrepta spre stadionul Repu
blicii. . ,

După cum sîntem anunțați, cu 
ocazia primirii ștafetei, dumini
că, pe stadionul Republicii vor 
avea loc — între orele 15 și 20 
— o serie de demonstrații și 
concursuri sportive, tn progra
mul polisportiv preconizat să se 
desfășoare cu acest prilej, slnt 
incluse, printre altele : meciu
rile de fotbal din cadrul divi
ziei B Autobuzul București — 
Mctrom Brașov șl Rapid Bucu
rești — C.S.U. Brașov ; demon
strații de judo, lupte, box, gim
nastică modernă, sportivă și a- 
crobatică î o cursă cicliști de 
eliminare ; o probă atletică (șta
feta 1x100 m plat) ș. a.

spre 
în

a pornit 
unde va aj unge 
18 august. Ultimele 

ale ștafetelor, adică 
județelor Ilfov. Argeș, 
Buzău și Teleorman, 

mu- 
mesajele

In organizarea

MOTOȘTAFETA „PE

ALBA 1ULIA (prin telefon). Pe 
traseul nr. 2 s-au mai făcut doi 
pași pe diagonala care traver
sează țara de la Satu Mare la 
București. Marți, sportivii jude
țului Arad. atleți, motocicliști. 
luptători. popicari au transmis 
mesajul lor județului Hunedoara. 
In centrul orașului Deva, intr-o 

, atmosferă festivă, recordmanul 
tării la aruncarea suliței, junio
rul Petru Grozav, a dat glas sen
timentelor generoase cu care spor
tivii arădeni intîmpină cele două 
sărbători ale poporului nostru, a 
raportat succesele lor consistente, 
a prezentat angajamentul solemn 
de a fi depășite. Deva, oraș co
chet, 
svelte 
străjuit de vechea cetate, bucu
rată parcă de înflorirea urbană a 
anilor din urmă, a preluat astfel 
ștafeta, dueînd-o miercuri, mai 
departe pină Ia Alba lulia.

Interes enorm aici pentru a- 
ceastă manifestare amplă, tine
rească. Cordoane de pionieri cu 
flori în brațe, tineri în costume 
naționale, o fanfară militară asi
gură perimetrul festiv din Piața 
Centrală. O mare mulțime de oa
meni salută sosirea mesagerilor

înfrumusețat 
si edificii

de blocuri 
impunătoare.

județului Hunedoara, care aleargă 
în formație cu purtători ai ștafe
telor locale sosiți, concomitent, 
din Aiud. Ocna Mureș. Blaj. Cîm- 
peni, Cugir, Sebeș. Alba lulia. 
în prezenta tovarășului Băiuț 
Sîrbu, secretar al Comitetului, ju
dețean Alba al P.C.R., președinte 
al C.J.E.F.S., a organelor spor
tive județene, reprezentanții ju
dețului Hunedoara, ai celor peste 
50 000 de practicant! ai sportului 
din județul Alba transmit mesa
jele lor care vorbesc de împliniri 
sociale, de realizări sportive, de 
dragostea și recunoștința pe care 
le nutresc fată de partid.

Astăzi ștafeta calcă, plină de 
mindrie. hotarul județului Sibiu.

fon CUPEN

17 îi 18 august, la Brașov

ETAPA FINALA
A „CUPEI

C. C. AL U. T. C

DRUMUL PARCURS
DE ARMATELE ROMANE

IN RĂZBOIUL ANTIHITLERIST11
în cinstea celei de a XXX-a aniversări a Eliberării patriei de sub 

dominația fascistă, C.C. al U.T.C., cu sprijinul Ministerului Apărării Na
ționale statului major al gărzilor patriotice. Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor, Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport 
și Ministerului de Interne, organizează, in perioada 18—22 august meto- 
ștafeta „Pe drumul parcurs de armatele române in războiul antihitlerist".

Pe traseul București — Cărei. 40 de tineri pe motociclete vor poposi 
la 8 monumente'ale ostașilor români căzuți pe frontul antihitlerist. Aces
tea vor C : Bineasa. Pculcști (Ploiești), Dobolii de Jos (Covasna), Oarba 
de Mureș, Cimpia Turcii și Cară.

TINERETULUItl
PENTRU SPORTIVII 
DIN ÎNTREPRINDERI

Șl INSTITUȚIIv
Dintre marile competiții de masă afe 

lunii august, ediția de varo a „Cupei 
Tineretului*, rezervată sportivilor din aso
ciațiile din întreprinderi și instituții, re
ține în mod deosebit atenția. Aproape 
100 000 de tineri din peste 1 500 de aso
ciații au fost prezenți la etapele de ma-

(Continuare în pag. 2—3)

cu privire la pregătirea pentru 
Jocurile Olimpice din anul 1976. 
Programul de pregătire olimpic, 
elaborat de C.N.E.F.S., pe baza 
sarcinilor trasate de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973, a avut 
în vedere orientările și cerințele 
sportului de mare performanță 
care se manifestă pe plan mon
dial, stabilind perfectionarea pro
cesului de instruire, intensifica
rea îndrumării și controlului în 
antrenamente și concursuri, a 
activității politico-educative, îm
bunătățirea condițiilor materiale, 
creșterea responsabilității federa
țiilor, cluburilor și organelor 
sportive județene, a instituțiilor 
cu atribuții în domeniul sportului.

Vorbitorii au evidențiat îmbu
nătățirea procesului de pregăti
re olimpică în urma aplicării 
indicațiilor Hotărîrii de partid și 
a prevederilor planului de mă
suri al C.N.E.F.S. S-a constatat 
că pregătirea olimpică a devenit 
o problemă centrală a mișcării 
sportive, condusă, sprijinită și 
controlată sistematic. In același 
timp, se manifestă un interes 
crescînd al sportivilor și tehni
cienilor pentru obținerea în vi
itor a unor performanțe deose
bite pe plan olimpic.

Din informarea prezentată, cît 
șl din luările de cuvînt au rezul
tat, Insă, și unele rămîneri în 
urmă privind programul de pre
gătire olimpic, Intîrzieri în eli
minarea unor dificultăți și e-

OPINil ÎNAINTEA C. M. DE BOX DE LA HAVANA

PUGILIȘTII CUBANEZI,
SOVIETICI Șl ROMÂNI

AU CELE MAI ÎNDREPTĂȚITE ȘANSE
Intr-un recent interview acordat cotidianului, polonez „Przeglad 

Sportowy", Aleksandr Kapustkin, secretarul general al Federației de 
box din U.R.S.S., aprecia astfel șansele concurentelor la campionatele 
mondiale de la Havana : „Adversarii cei mai importanți ai pugiliștilor 
sovietici vor fi firește vestiții sportivi cnbanezi, care aa și avantajul 
de a evolua în fata comnatriotilor lor. De asemenea, concurentei noștri 
cei mai puternici vor fi boxerii români".

lată un meci (TeoSIo Stevenson — Ion Alexe) care — prin jocul 
sorților — s-ar putea repeta la Havana...

„Trei forte"—
Asemenea declarații — proveni

te din locuri competente — acre
ditează ideea — onorantă pen
tru școala pugilist ică românească 
— potrivit căreia in lume ar e- 
xista „trei forte" în boxul ama
tor. Sportivii cubanezi si-au creat 
faima în special la Jocurile Olim
pice de la Miinchen. unde au re
coltat 3 medalii de aur si cite una 
de argint si bronz, devenind — in 
turneul de box — cea mai „pro
ductivă" delegație. Pugiliștii so-

vietici nu mai au nevoie de re- 
comandatie : ei sînt de multi ani 
fruntași în boxul amator euro
pean, datorită calităților lor teh
nice si fizice. Acestora li s-au a- 
câugat — pe scala faimei mon
diale — boxerii români. în spe
cial din cauza impresionantei lor 
colecții de medalii, culese la ulti
mele trei ediții ale campionatelor 
continentale : 4 de aur, 2 de ar
gint si una de bronz la București 
în 1969. apoi 4 de argint si 5 de 
bronz la Madrid în 197t si în sfir- 
șit 2 de aur, 2 de argint si 3 de

bronz la Belgrad, anul trecut. Cu 
toate că Dină acum uu au obți
nut o temeinică consacrare olim
pică. pugiliștii români si-au creat 
totuși un renume considerabil, de 
a cărui eficacitate ne-am putut 
convinge mai ales cu prilejul tur
neului din S.U.A. (1971). în cursul 
căruia exagerările de pe afișe le- 
ram anunțați drept „campioni ai 
Europei") au fost confirmate de 
rezultatele din ring !

Medaliile nu sini incă împărțite!
Dună ace.ta fugare co ijarente. 

ar fi desigur o naivitate a cre

de că, la Havana, prima ediție a 
campionatelor mondiale de box se 
va reduce la o dispută între pu- 
gilistii cubanezi, sovietici si ro
mâni. Se știe, de pe acum, că vor 
fi prezenți concurent! din aproxi
mativ 40 de țări, ceea ce duce gîn- 
dul imediat la o comparație cu 
turneele olimpice. Este adevărat 
că — datorită unei inabile pro
gramări — vor lipsi de la Havana 
majoritatea boxerilor din Asia, 
care-și vor disputa. în curînd. Ia

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a l-a)
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Echipa Școlii ge
nerale din comu
na Turnu Roșu, 
județul Sibiu, cîș- 
tigătoare a com
petiției. in picioa
re, de la stingă 
la dreapta : pro
fesorul V. Toa- 
der, antrenorul e- 
chipei, N. Budu- 
leci, A. Pirvu, I. 
Cornea, I. Bologa, 
T. Purece, F. Bu
fa, P. Istrate, ar
bitru și fost jucă
tor ; in rindul din 

Istrate, 
P. îs-

DE CE SA DEBUTEZE
SI NESPCBTMTATEA ?

■

față : S. 
C. Costei, 
trate, căpitanule- 
chipei, P. Săliș- 
teanu și I. Cîrpă- 

torea

A-rW:;

Foto :
V. CÎRDEI - Sibiu
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A Vil-a ediție a „Cupei spe
ranțelor" la oină, dedicată de or
ganizatori — Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. Ministe
rul Educației și învătămîntului și 
Federația română de specialitate 
— celei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării patriei, s-a bucurat de 
un frumos succes. Este suficient 
să amintim că la startul etapei de 
masă a întrecerii au fost pre
zente aproape 800 de echipe, ma
joritatea din localitățile rurale și 
absolut toate formate din pionieri 
și școlari. ...... ? .

Finala de la Sibiu — continuînd

aceeași linie a ”eușitei ~~ a reu
nit la start 20 dintre cele mai bu
ne formații. în timpul celor a- 
proape 100 de meciuri, disputate 
de-a lungul a 3 zile, micii sportivi 
au demonstrat cunoștințe solide, 
oferind confruntări atractive. E- 
chipa cîștigătoare — cea a Scolii 
generale din comuna Turnu Roșu, 
județul Sibiu —, dar și cîștigă- 
toarea locului secund, formația 
Școlii generale nr. 187 din Mogo- 
șoaia — București (înființată doar 
cu doi ani în urmă de reputatul 
jucător de oină Dumitru Barbieru, 
component al echipei campioane a

țării, C.P.B.) 
bine.

Să amintim, 
în numeroase 
tirea echipelor

au evoluat foarte

în sfîrșit, faptul că 
localități 'de pregâ- 

____ _____ r___ s-au ocupat învă
țători și profesori de alte specia
lități decît educația fizică. Dintre 
aceștia, dascălul de limba ro
mână din comună Modelu, județul 
Ialomița, Iulian Deculescu, a și 
fost evidențiat de organizatori- 
pentru pasiunea sa și pentru par
ticiparea cu echipa la toate edi
țiile de pînă acum ale „Cupei spe
ranțelor

Ion GAVRILESCU

CANOTAJUL NOSTRU

0 TOI MAI MARI
BAZA lit SELECȚIE

proba de 2-f-l a juniorilor II

Desfășurate pe apele lacului Sna- 
gov, de-a lungul a trej zile, între
cerile ediției 1974 a Campionatelor 
republicane de canotaj rezervate ju
niorilor ne-au prilejuit o serie de 
observații.

în primul rfnd ne vom opri asu
pra participării record, foile de 
concurs consemnînd 466 de. tineri 
schliiști. din 23 de secții. Subliniem 
acest lucru pentru că de la an Ia 
an cifra juniorilor prezenți la în
trecerile republicane sporește ver
tiginos. fapt ce dovedește. în csen- - an. 

cit 
vis- 
unei 
vom 

_______ ... ____ . ne
glijabil că selecția s-a dovedit, în 
general, bună, recent încheiata edi
ție a campionatelor aducîndu-ne în 
față numeroși canotori tineri, foarte 
bine dotați fizic. Trecînd Ia bilan
țul întrecerilor trebuie să arătăm 
de la bun început că din cele 23

ță, munca tot mai susținută a 
trenorilor în direcția atragerii 
mai multor copii spre sportul 
lelor și ramelor, a asigurării 
largi baze de selecție. In plus, 
remarca și amănuntul, deloc

Start în

prezente la competiție, 21 
să se întoarcă acasă cu 

o medalie, excepție făcînd 
E- 
a- 
au 

Și 
care

de secții 
au reușit 
minimum 
doar Ceahlăul Piatra Neamț și 
lectrica Timișoara. Performerele 
cestei ediții a Campionatelor 
fost Școala sportivă Timișoara 
Școala sportivă 1 București, 
au cucerit cite 5 titluri.

Făcînd o comparație între ediția 
de anul acesta și cea din 1973, ob
servăm că tinerii schifiști de la 
Șc. sp. Timișoara s-au prezentat 
în mare progres, el „sărind" de la 
două titluri — ia cinci ! Pentru a-, 
ceastă - performanță, întreaga cate
dră de canotaj (prof. L. Foldvary. 
prof. Maria Ciosici, prof. Doru Cio- 
sici, prof Maria Ghiață) a acestei 
școli merită felicitări ! Principalii

revelațiile 
sînt echi-

ȘEDINȚA LĂRGITĂ A BIROULUI EXECUTIV AL C.N.E.F.S. Șl A C.O.R
(Urmare din pag. 1)

tații coordonării planurilor și 
eforturilor tuturor factorilor cu 
răspunderi în sport, a utilității 
aportului unor ministere și in
stituții care pot acorda 
tant sprijin pregătirii 
Participarea sportivilor 
Olimpiadă în cele mai 
diții, pentru obținerea 
cese deosebite, constituie o pro
blemă majoră a mișcării noastre 
sportive. Prima jumătate a ciclu
lui de pregătire olimpică s-a des
fășurat mai organizat și mai efi-

un inipor- 
olimpice. 

români la 
bune con- 
unor suc-

cient decît în trecut, cu multe 
rezultate promițătoare, este însă 
necesar ca în ultimii doi ani ai 
ciclului olimpic pregătirile can
dida tilor români la medalii să se 
intensifice.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
și C.O.R. au adoptat o hotărîre 
comună pentru rezolvarea proble
melor rezultate din analiza pregă
tirii pentru J, O. 
lit o întîlnire cu 
pici români,

în continuarea 
roul Executiv al 
zoivat unele probleme ale 
vitățij curente.

1976 și a 
candidații

lucrărilor, 
C.N.E.F.S.

stabi- 
olim-

Bi- 
a re- 
acti-

Foto : Paul ROMOȘAN 
adversari ai timișorenilor, reprezen
tanții Școlii sportive 1 București, 
și-au menținut numărul titlurilor de 
anul trecut, dar sumedenia de locuri 
secunde ocupate de. ei (6) armă 
că există resurse niarf. de progres. 
Oricum, munca antrenoarelor Doina 
Bălașa și Cresa Florear se dovedeș
te rodnică.

O altă secție cu rezultate foiarte 
bune la întrecerile juniorilor a fost 
cea a Clubului sportiv școlar din 
București. Elevii antrenorilor Lucia 
Techirdarian și Marin Boia au în
cheiat competiția cu un bilanț re
marcabil : 4 titluri, ț 5 locuri II și 
2 locuri III.

Să trecem acum la 
campionatelor. Acestea
pele Liceului Ștefan Plavăț din Or
șova, Școlii sportive Constanța și 
Clubului spomiv Onești. Primele 
două au obținut cîte un titlu de 
campioane (la 4-4-1 vîsle juniaarțț. 
n și respectiv, la 2 fx. junioare 
I), performanță inedită în istoria 
canotajului din acesțe orașe. In a- 
celași timp, vom aminti că schi- 
fiștii din Orșova și cei de la C. S. 
Onești (o medalie de argint și două 
de bronz) se află la prima și. res
pectiv, a doua participare în cam- 
piomatele republicane. Cuvinte 
laudă se mai cuvin sportivilor de 
la Metalul București, U. T. Arad și 
C.F.R. Timișoara, in timp ce în ca
tegoria opusă, a criticaților, putem 
plasa secțiile de la Steaua și Di
namo — cu participări și rezultate 
foarte modeste —. Olimpia Bucu
rești și Voința București.

Horia ALEXANDRESCU

de

ETAPA FINALA A //CUPEI TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

sâ. iar reprezentanții acestora — 400 
care .-au calificat pentru ultimul act — 
așteaptă acum să se întreacă pentru de
semnarea cițtigătorilor primei ediții de 
vară.

De fapt, nu este chiar exact să spu
nem că așteaptă în inactivitate deoarece, 
după cum om aflat din sondajele între
prinse, toți se pregătesc Intens, după 
programe bine stabilite și pe baze sporti
ve ce le sînt puse la dispoziție după un 
orar cu minuțiozitate întocmit. Pe 3 com
plexe din Oradea — stadionul Tineretului, 
stadionul de fotbal șl baza Voința -, 
după cum ne declara tovarășul Bujor 
Mera, șeful sectorului sport și turism de 
la Consiliul județean Bihor al sindicate
lor, ciștigătorii etapei județene la atle
tism și popice fac zilnic antrenamente.

Cu cîteva zile în urmă am asistat, la 
Sibiu, Ia pregătirile sportivilor de aici. 
Am discutat, în același timp, cu antre
nori și profesori de educație fizică ce 
și-au asumat răspunderea instruirii tine
rilor care s-au calificat pentru finală. Ro
bert Gref, șeful comisiei sport și turism 
de la Consiliul județean al sindicatelor, 
era de părere că sprinterul Constantin 
Lâpăduf de la „Balanța", precum și de- 
mifondistul Gh. Mârgineanu de la „In
dependența" vor veni la Brașov cu șanse 
mari de a se califica printre fruntașii 
probelor de 100 și, respectiv, 1 500 de 
metri.

La Cluj, lași, Timișoara — dar sintem 
siguri că și în celelalte județe — pregă
tirile se desfășoară, de asemenea, cu 
intensitate tinerii participanți sperînd 
sâ obțină rezultate cît mai bune în între
cerile finale de la Brașov.

ANUNȚ
Sportivii medaliați al Jocu

rilor Olimpice, campiosatelor 
mondiale și europene, aflBți 
în Capitală, sfnt invitați de 
către Consiliul municipal 
București pentru educație fi
zică și sport la o consfătuire, 
care va avea loc vineri 16 
august a. e.. la ©ra 18,30, la 
sediul din str. Biserica Amzei 
nr. 6.

LOTO

. 91./8 de OI?e înaintea începerii oficiale a etapei finale a .Cupei tinere
tului am solicitat opiniile a trei dintre factorii organizatori ai marii întreceri, din orașul gazdă.

Vasile LăzArut — prirn-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Brașov : „Ii aș
teptam cu nerăbdare pe concurenți, antrenori și pe conducătorii loturilor. 
Am luat toate măsurile și sperăm că orașul de sub Timpa va fi la înălți
mea încrederii ce i-a fost acordată, aceea de a organiza o întrecere de am
ploarea „Cupei tineretului".

Gheorghe GAMAN — șeful comisiei sport și turism de la Consiliul jude
țean al sindicatelor Brașov : „In timpul celor două zile de întreceri, 17 și 
18 august, flnaliștii vor avea Ia dspoziție cele mai moderne baze sportive 
brașovene. Le-am rezervat și un program de vizite la obiectivele istorice, 
economice și culturale brașovene".

Petre DUMITRESCU — vicepreședinte la clubul Tractorul : „Am pregătit 
cu minuțiozitate baza noastră sportivă, pe care vor avea loc atit întreceri, 
cit ți fesiivitatea de deschidere".
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spectatorilor, 
de așteptat, 

dimensiuni,

tartul campionatului, 
mai devreme ca de 
a găsit reîncărcate I 
de interes ale 

Dacă evenimentul era 
în asemenea forme și 
la Gealați. la Rîmnicu Vîlcea și la 
Satu Mare, era mai greu de presu
pus ca și orașele de ani și ani cu 
spectacole 
pornească __ „
interesat cursa celor 17 etape in 
care apar în rolul de gazde. Pu
blicul a răspuns, deci cum se cu
vine importanței momentului ; din 
nefericire, așa cum am mai scris, 
in coloanele noastre, spectacolul fot
balistic a apărut mai rar, în_ ade
văratul sens al cuvîntului. 
etapă a pus în contul 
rități a formațiilor o 
neonorată

mai 
dă-

din prima divizie 
tot de cald și

celor 17

cu scadența

să 
de

Prima 
marii majo- 
poliță mare, 
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devenit mai puțin harnic, 
puțin conștiincios. Fiindcă nu 
dea randamentul obișnuit, antre
norii nu l-au prevăzut în formația 
de începere a întîlnirii cu F.C.M. 
Reșița. Reacția proaspătului inter
național a fost... părăsirea echipei. 
Acum G. Sandu regretă gestul dar 
el ar trebui să înțeleagă că — a- 
bandonînd o atitudine care i-a adus 
numai satisfacții — nu va fi decît 
spre răul său. Și că, pînă una-alta, 
totuși antrenorii hotărăsc formația, 
pe riscul dar și prin ' " ”
funcției lor. Cel puțin așa sperăm 
că se produc lucrurile peste ‘ ' 
Și că aceste supărări nu pot fi ac
ceptate de fel unui jucător.
cu seamă vL.ă*. ____
trebuie să mai cîștige ceva merite 
într-o echipă pentru a avea fie și 
rolul de simplu consultant.
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tot.
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* partidelor.
bandonărî de la legile sportivității 
s-au înregistrat chiar de la ridica
rea cortinei și împrejurarea nu tre
buie de fel trecută cu vederea. Nu 
poț invocate nici stările de obo
seală nervoasă, nici măcar carac
terul decisiv al vreuneia dintre în- 
tîlhiri, £iupă cum nici nivelul erbi- 
trâjelon n-a reprezentat un ’ 
motiv1 Se nemulțumire. Cu

N

real 
. toate

astea înregistrăm prima eliminare ; 
ea Vine pentru un jucător care 
ar fi putut reprezenta mult pentru 
fotbalul nostru : Bojin. Dar, numai 
și numai din motive care îl pri
vesc. acest vîrf de atac, dotat. în 
care mulți au crezut, a devenit „un 
caz“ pentru Politehnica și, după 
scena de duminică va asigura o 
nedorită inaugurare a rubricilor de 
sancțiuni ale comisiei de speciali
tate. Pe 
de jucători cu merite sau 
ani de campionat — U- 
Gyorfi, Incze — iată, îl anam pe 
juniorul Leac ! Ne pare rău și pen
tru primii, dar și pentru acest ta
lent, mereu încurajat, 
dat. -v. mx.„-
joc al reprezentativei de

care îl pri-

lista avertizaților, alături --- --------- J ani șj 
-— Iordănescu, 

iată, îl aflăm pe

_____  _____ mereu lău- 
care e actualul conducător de 

__x________’. ' ' juniori,
de" puțină "vreme purtător al unui 
tricou cu așa de frumoase tradiții, 
tricoul lui U.T.A. Dar pentru că a 
venit vorba de laude. Victima cea 
mâi recentă a lor se numește Ga
briel Sandu. Dinamovistul a obținut 
suite de note maxime, numele lui 
a figurat, cu regularitate la rubri
ca remarcaților, a venit — apoi —•' 
și momentul chemării la echipa na
țională. Ei bine, din jucătorul foarte 
disciplinat și modest de o totală 
dăt-uare* în* t6ren, Gabriel Sandu a

BOJIN - SUSPENDAT 3 ETAPE
Analizînd atitudinea nesportivă (in

jurii și purtare grosolană față de ar
bitru) a jucătorului Bojin în timpul 
meciului Chimia Rm. Vîlcea — Poli
tehnica Timișoara Comisia de com
petiții și disciplină l-a sancționat cu 
trei etape suspendare.

AGENDA BUCUREȘTEANA
SIMBATA 17 AUGUST

Stadionul Steaua, ora 15: Steaua 
„U" Cluj (tineret-speranțe) ; ora 
Steaua - „U" Cluj (Divizia A).

■O DUMINICA 18 AUGUST
Stadionul Republicii, ora 15,15: Auto

buzul București — Metrom Brașov; ora 
17,15r Rapid București — C.S.U. Brașov 
(ambele întilniri din Divizia B).

17 i

F.C. BIHOR - M.T.K. BUDAPESTA
2-1 (1-0)

Marți s-a disputat la Oradea par
tida internațională amicală dintre 
divizionara B F. C. Bihor, din loca
litate, și cunoscuta formație buda- 
pestană M.T.K. A fost 
bună valoare tehnică, 
prima repriză. După 
deîe au dominat mai 
reușit să termine

un meci de 
echilibrat în 
pauză, gaz- 
mult și au 

învingătoare. 
Vlad (min. 25) și Popovici (min. 87) 
au înscris golurile orădenilor. Pen
tru M.T.K. a marcat Kiss (min. 61).

L GHIȘA — corespondent

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOUA FORMULA DE LA TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 
20 AUGUST 1974, OFERzk MARI 
AVANTAJE PARTICIPANTELOR. NU 
LASAȚI PE MttNE CE * PUTETI 
FACE AZI. PROCURAȚI-VA IME
DIAT BILETE.

Reve
de

locuri la Budapesta cu ocazia 
Honului. cîștiguri în numerar 
valoare fixă și variabilă.

PRONOSPORT : Ciștigurile 
cursului din 11 august 1974 : 
goria I : (13 rezultate) 25,20
ante a 2.526 lei ; Categ. n : (12 re
zultate) 432,90 variante a 176 lei ; 
Categ. III : . (11 rezultate) 2.973,75
variante a 39 lei.

con- 
Cate- 
vari-

Și 
de rodaj- se scurtează 
Atenție Universitatea Cra-

Jiul. Dinamo și Steagul 
Din Suedia (Atvidaberg e în 

plin campionat), Scoția (Dundee 
face o pregătire specială) și Turcia 
(Bolu și Beșiktas au desfășurat un 
,.maraton" al jocurilor de verifi
care) știrile vorbesc 
ția viitoarelor voastre partenere de 
a demara cu succes, 
lita. oare intențiile ? Noi, toți 
răni că nu !

Eflimie IONESCU

de
despre arnbi-

Le veți faci- 
spe-

SELECȚII I
Astăzi și 

la ora 15. A 
ironica Buci 
stadionul dir 
re prin str 
tru fotbal, i 
anii 1958. 19

A STI SI A NU STI SA
ÎNTRECEREA

In 
ior 
de aprecieri pozitive privitoare la 
bianța în care s-a desfășurat partida din
tre Universitatea Cluj și Universitatea 
Craiova : flori, stringeri de mină, urări 
reciproce, intr-un cuvînt o atmosferă de 
sportivitate care voia parcă să marche
ze momentul festiv ol începerii unui nou 
campionat. Despre meci, însă, observa
torul federal are cuvinte mai puțin elo
gioase, relevînd faptul că „jocul a fost 
calm, neconvingător, echipele studiindu-se 
foarte mult una pe alta". Și, astfel, în
tâlnirea s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate care, la șah, îșî găsește cores
pondența în expresia .Tremiză de salon". 
O observație asemănătoare, privind in 
special jocul din repriza a doua, cm 
întîlnit-o și în foaia de arbitraj a lui 
Gh. Limona.

• Un climat
tivitate a fost și 
— consemnează 
organizatorii, cît T. _r_____ T__  __ __ .
tribuit la reușita spectacolului sportiv. 
Fiind vorba de un oraș care este pen
tru prima oară reprezentat în Divizia A, 
faptul merită o subliniere specială. Pă
cat că, în acest context, Bojin (Politeh
nica Timișoara) a avut o atitudine ne
cuviincioasă față de conducătorul jocu
lui, ceea ce i-a atras eliminarea de pe 
teren. Și, cum arbitrul C. Ghiță este 
notat cu 9 de către observatorul fede
ral, iar acesta nu este, altul decît pre
ședintele... Comisiei de disciplina, nu-i 
va fi deloc lesne iui Bojin sâ găsească 
explicații pentru a-și ușura vina.

• Și Galațiul a dat un bun exem
plu de sportivitate, deși echipa locală a 
pierdut două puncte extrem de prețioa
se. Fără a mai vorbi de cele doua fan
fare de pe stadion, de buchetele de 
flori oferite ambelor echipe, ne vom o- 
prî asupra conduitei publicului, , 
observatorul federal, Petru Tătar, 
preciază ca

raportul observatorului federal Bu- 
Pâtru-escu am putut citi o serie 

am-

de o ireproșabilă spor- 
la Rîmnicu Vîlcea, unde 
Ștefan Socaciu — atît 
și spectatorii au con-

pe care
____ ____ o a-

,______ .foarte sportivă, de ia un
capăt la celălalt al meciului**.

jț

SPO
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de-a rindul « 
sa, se pare j 
carte de vizi, 
unii spectatori 
conduită spor 
duminica, de 
treceri divizioi 
bitrul C. Dinu 
proape toate 
vorabile forma

• Observa] 
are o altă re 
tida de la Ai 
cum s-a preze 
couri pe can 
incit cu greu 
(Chiar de la 
tului I). Arăți: 
Comisiei de > 
vertisment Jiu 
să se facă un 
ceasta a rec 
aplicarea de

e tfocf 
•not<^țr 
icațK și

cum se 
campior 
identificați 
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• Un 10 
ția. L-am întî 
Ceaureanu, în 
dache, portar 
la Tg. Mureș 
părea inevitab 
ureanu ar fi 
jul .autoritar, 
pan, dacă ac 
vitura de la 
porterii echip 
beră indirectă 
obstrucția corr 
bitrul a făcut 
nu s-a întîmp 
să continue. I 
buna. Dar cir 
de ce nu s-' 
obținute ?

ARBITRII ETAPEI A ll-a

Noua formulă ce se aplică pentru 
prima dată la tragerea excepțională 
Loto din 20 august 1974. oferă a- 
vantaje fără precedent partid prin
ților. Astfel este pentru prima dată 
cînd la o tragere excepțională 
efectuează 2 extrageri de cîte 
numere fiecare. în continuare, 
atribuie mai multe categorii 
cîștiguri — 13, față de 9 cite erau 
la tragerile similare anterioare. In 
plus față de vechea formulă se a- 
cordă și cîștiguri pentru 
din 10 și 3 numere din 
Se atribuie intereslante 
autoturisme „Dacia 1300“ 
viei 408/412“, excursii

se
12 

Se 
de

3 numere 
12 extrase, 

cîștiguri : 
și „Mosk- 

de cîte 2

14 AUGUST 1974 
DE CÎȘTIGURI :

36 21 22 19

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN
FOND GENERAL

1.302.875 lei.
Extragerea 1 : 7 45
Extragerea a H-a : 14 26 9 39 13
Plata câștigurilor o’e la aceasta tragere 

se va face astfel : In Capitala de la 22 
august pînâ la 14 octombrie 1974, iar 
în țara de la 26 august pînâ la 14 oc
tombrie 1974 inclusiv. Plata prin mandat 
poștal se va face începînd de ia 23 
august 1974, ___ „

Seria I
• Petrolul Ploiești — Gloria 

Buzău : I. Dancu (București) • 
Ceahlăul P. Neamț — Constructo
rul Galati : V. Popa (Iași) • S.C. 
Tulcea — C.F.R. Pașcani : M. Buzea 
(București) • Progresul Brăila — 
Oțelul Galați : 
iești) • Metalul 
rea Focșani : Gh. 
rești) • C.S.U. 
Bacău 
te) • C.S.M. Suceava 
Brăila : R.
• Celuloza 
Fălticeni : 
resti) ® 
Săvinești : 
rești).

M. Moraru (Plo- 
Plopeni — Uni- 
Dragomir (Bucu- 
Galați — Știința 

C. Ghenciulescu (Tîrgovis- 
— Chimia 
(București) 

Foresta 
(Bucu- 

Relonul 
(Bucu-

Stîncan
Călărași

S. Stances cu 
S.C.
c.

Bacău — 
Bărbulescu

Seria a Il-a
Autobuzul București —
Brașov : V. Paladeseu
• Tractorul Brașov —

•
trom
lăți)
greșul București : V. Topan (Cluj) 
• Gaz metan Mediaș — Metalul 
Drobeta Tr. Severin : V. Tri fu 
(Baia Mare) e Ș.N.
Voința București :

Me- 
(Ga- 
Pro-

V.
Oltenița — 

F. Anuțescu

(Pitești) • 1 
troputere C 
(Mediaș) • 
talul Bucur
• Dinamo 
Alexandria :
• C.S. Tîr 
Ghcorghe : 
pid Bucure 
V. Gligores

• Miner 
ria Călan : 
Tr. Severin 
Ind. sîrmei 
(Alexandria 
C.F.R. Timi 
resti) • Aj 
Baia Sprie 
cea) ® F.C. 
dova Nouă 
• Victoria 
na : Z. Sze< 
turii Text 
Hunedoara : 
rești) o Șt 
gistul Cugi: 
iești) ® L 
Aiud : Gh.
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PENTRU SPORTURILE

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI
■

Dl PROFITURI
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Tost 
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organiza-

ci și o 
intr-un

Ia mase

de 
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in- 
or-

fo-.balului. 
avea un 
competi-

a luat 
Sportului 

cu ajutorul 
masele au fost mobili- 
lupta pentru democra-

CTi

O atenție deosebita se acordă as
tăzi sporturilor tehnico-aplicative care 
programează campionate republicare 
la : alpinism, aeionautică [parașif- 
tistn, zbor cu și fărâ motor), mode- 
lism, orientare turistică. radioamato
rism etc.

sporturi în 
profesionis-

,Cupa 
4>fe- 

„casă", 
«verși - 

eresurile,

înainte de 23 Aunust 1944 se organizau cam
pionate naționale de seniori la 25 de ramuri 
sportive, dar de juniori doar la eiteva. In pre
zent se decern titluri de campioni republicani Io 
*7 de discipline (inclviduole și pe echipe). Io 
majoritatea dintre ele si la juniori-junioare.

IN ZILELE NOASTRE

la competițiile

cembrie 1912 
poate vorbi - 
bunăvoință — 
organizarea

ina aten- 
iui lancu 

i lui |or- 
„□ salvat 

care golul 
ancu Cca- 
i arbitra- 

Vasile To- 
□t nu
ă de su- 
>vitu ra 
ament, la 
ajnal. Ar- 
emn
leci, jocul 
te o nota 
mai mari, 
ntru o

activitatea 
cu prile- 
competiții 

Ulterior
urcat toate

răspîndire fot mai 
organizate între-

Arad, onr 
portivitatea 

această 
tul trecut, 
ormele 
sască, 
il noii 

scrie 
luierate a- 
i erau fa-

TOATE SPORTURILE PENTRU POPOR !

aatsw wwafe
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pregătirea 
cărui o- 

ul cu Da
la Bucu- 

ipean. An- 
a convo- 

re a cîști- 
(mai puțin 
G. Sandu, 
și Hajnal, 

jzentativă), 
Astfel, 

•in, Atodi- 
n, Crisan 
și Lăză- 

face parte 
arandache, 

și Lepă- 
23 de ani 
13 August- 
ortul stu- 
îbrie va 
de 21 de 

septembrie 
Jt vor in- 
selecționa- 

(lotul de 
rșovia, cel 
i). Tot în 

figurează 
i similară
tra?aViV61e 
mbrie.

IONICA 
pi nd de 
ivă Elec- 
tează. pe 
ei (intra- 
ecții. Dcn- 
lăscuti in

Petrescu 
â cu par- 
ă la felul 
ui, cu tri- 
șterseserâ, 
dentificate 
campiona- 
și cerînd 

sa un a- 
propune. 

direcția a- 
rilor, prin 
îiloți, așa 

țari (la 
fi 

e pe chi-

Activitatea spor- 
‘ tivă organizată 
și-a croit incet și 
greu drumul in ța
ra noastră. începu
turile au fost ex
trem de anevoioa
se. lipsite de în
drumare și de un 
sprijin eficient. De 
abia de la 1 de

se 
cu 
de 

res- 
trînsei activități 
sportive din Româ
nia. Este data la 
care a luat ființă 
F.S.S.R. (Federația 
Societăților Sporti
ve din România) 
care reunea 4 so
cietăți sportive cu 
200 de membri, ac
tivi. în " legmufă 
cu acest evenijnșrțt 
un ziar al timpu
lui, „Ecoul ; Spori- 
tiv", scria : „S-a 

“creat o federaftune
♦ „a tuturor societătț-

lor sportive, ^c'ind 
n-.de fapt nu aveam 
' asemenea socie- 

tați... cină sportul 
era cantonat in- 
tr-un fel de ~bjse- 
ricuțe- și nicide- 
cum organizat pen- 
tru o largă inriu- 
rire, și cind puți- 
nul ce se făcea 

a, era mai mult apa- 
najul unor tineri 
cu dare de mină, 
în general veniți 
de la studii de prin 
străinătate"...

a F.S.S.R. a 
transformată 
apoi (1929) intr-un 
organ de coordo- 
nare a sportului — 
„Uniunea Federați- 
ilor Sportive Ro-

♦ mâne" (U.F.S.R.).
Au fost create a- 

a. tiinci mai multe fe-
.. ‘derații pe ramură măr, 

de sport care au 
impulsionat, cit de 
cit, activitatea 
sportivă. Au cu
noscut o dezvolta
re mai mare, în 
special, acele ra
muri sportive care 
aduceau profituri, 
ca fotbalul și bo
xul, 
care 
mul era prioritar. 
De altfel, cu ex-

cepția 
care își 
calendar 
țional bine stabi- 

toate celelalte 
prileju- 

puține 
în

lit. 
discipline 
iau doar 
manifestări și 
special eiteva cam
pionate naționale.

Față de penuria 
condițiilor de pre
gătire si de con
curs, față de lipsa 
de interes a oficia
lităților vremii, vi
zavi de activitatea 
sportivă, unele re
zultate ale sporti
vilor de atunci pot 
fi considerate bune. 
Este vorba, 
altele, de 
două titluri 
campioni mondiali 
la bob, de cele trei 
victorii ale echipei 
de fotbal la Balca
niadă. de cele cî- 
tsva victorii a!o n- 
tleților la 
cele cinci titluri 
europene la box 
(profesionist) și de 
încă eiteva. în ori
ce caz foarte pu-' 
ține, 
pentru 
a sportivilor se fă
cea în condiții pre
care. iar pentru de
plasarea la con
cursuri, mai ales la 
cele de peste ho
tare. era necesară 
o întreagă tevatu
ră : donații, colec
te publice, diferite 
baluri de ajutor, 
sacrificiile perso
nale ale sportivilor 
etc. T

în atari condiții 
nici nu putea fi 
vorba de un sistem 
competițional, ci 
doar de o seamă 
de concursuri răz
lețe, puține la nu- 

la care; ma
sele nu aveați ac- 
ces. De altfel, în 
multe județe, mai 
ales in Moldova 
și Dobrogea spor
tul era aproape 
necunoscut ! 
mai arătăm 
potrivit statisticilor 
vremii, în întrea
ga țară erau doar 
eiteva mii de spor
tivi legitimați !...

Nicolae Martinescu 
— unul dintre ti
nerii care și-au in- 

.ceput
sportivă 
jul unei 
de mase, 
el a 
treptele măiestriei 
sportive, pină la 
podiumul olimpic 

de la Miinchen
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Molnar

— Me
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Ca și in toate celelalte do
menii de activitate, și în sport, 
moștenirea lăsată de regimul 
burghezo-moșieresc eră foarte 
săracă. Odată insă cu în
făptuirea actului istoric de 
la 23 August 1914, activitatea 
de educație fizică și sport 
din România, în contextul ge
neral, a cunoscut o dezvol
tare impetuoasă, pe un drum 
cu totul nou. Organizată și 
condusă de partidul comuniș
tilor, mișcarea noastră sporti
vă a căpătat sensuri noi, un 
conținut nou. Intre altele 
P.C.R. a pus problema sportu
lui pe agenda priorităților, 
condamnind cu fermitate pro
fesionismul, ca și întreaga ba
ză politică și ideologică a ve
chii activități sportive din 
țara noastră. La 15 decembrie 
1944, din inițiativa și sub în
drumarea partidului, * 
ființă Organizația 
Popular (O.S.P.) 
căreia 
zate la .
tizarea sportului, prin curați 
rea sa — 
te, reacționare, huliganice, co
rupte si afaceriste, deschizînd 
astfel calea spre o 
sportivă de tip nou.

Activitatea O.S.P. 
drumată de 
nist Român 
sindicate si 
tiile 
ret, fiind prima -------
ție centrală cu adevărat de
mocratică din istoria activită
ții de educație fizică și sport 
din România.

Deși pină in martie 1946 
O.S.P. a activat paralel cu 
U.F.S.R., a organizat o scamă 
de competiții și concursuri 
populare care au arătat tine
retului frumusețea sportului 
și care s-au bucurat de o lar
gă participare. Ideea unei ac
tivități sportive de masă cu-

noaște o 
mare. Sînt „ 
ceri în fabrici, in întreprinderi 
și instituții, în școli și uni
versități, la sate, exercițiul 
fizic devenind, cu fiecare an, 
un bun al tuturor.

Au fost create premisele a- 
cestei activități 
prin construirea, în 
nificat, Cu fonduri 
tul statului, a unei 
bogate rețele de baze 
tive, _ *. ..
tități impresionante de echi
pamente si materiale sportive, 
prin crearea asociațiilor și a 
cluburilor sportive, prin for-

susținute, 
mod pla- 

din buge- 
tot mai 

spor- 
prin producerea in can-

a 
Partidul 
și sprijinita de 

de 
democratice 

fiind

Față de un singur campionat 
divizionar (fotbal) existent inc
inte do Eliberare, astăzi sînt 
organizate întreceri pe echipe 
— sistem divizie — la 14 spor 
turi ; atletism (A și campionat 
interjudețean), baschet (A și 
B), fotbal (A, B. C și tine
ret), handbal (A și B), hochei 
pe gheață (A și B), judo, fap
te greco-romane și libere (A 
și calificare), polo (A și B), 
popice, rugby (A și B), scâ
rnă, tenis de ci mp, tenis de 
masă, volei (A și B). La bas 
chet, handbal, rugby și volei 
etc. se dispută divizii și pen
tru școlari și juniori.

Alergarea în teren variat, crosul, are o veche tradiție in țara 
noastră. Dar in timp ce, in trecut, la competițiile de cros, majori
tatea intimplătoare, luau parte puțini concurenți, in anii noștri 
există un adevărat sistem competițional al acestui gen de alergare 
la care iau parte, aproape in fiecare săptămină, zeci de mii de ti
neri și tinere. Din rindurile acestora s-au ridicat elemente talentate 
pentru atletismul de performanță. Fotografii de Dragoș NEAGU

marea de cadre tehnice 
specialitate etc. Ca să 
doar un singur exemplu, vom 
arăta că A.N.E.F. (actualul 
I.E.F.S.) timp de 18 ani. intre 
anii 1926—1944, a pregătit <17 
profesori de educație fizică, 
iar intre anii 1915—1963 au 
absolvit cursurile un număr de 
1691 de cadre 
cărora li s-au 
venții școlilor 
cație fizică și 
de invățămint.

Participarea
de masă a fost impresionantă. 
De pildă în 1948 la Crosul „Să 
întimpinăm 1 Mai- au con
curat 83 Odfl de tineri și ti
nere arătînd, cu acest prilej, 
primele roade ale politicii 
partidului în sport, în vara 
aceluiași an, la „Cupa Unită
ții Tineretului", organizată la 
atletism, fotbal, volei si box.

Handbalul este una dintre ramurile sportive care se bucură de 
o mare popularitatea în țara noastră, atit în ceea ce privește 

numărul practicanților, cit și cel al spectatorilor

au evoluat un număr de 
421 000 de tineri.

Triatlonui ooonlar. 
Tineretului Muncitor", 
ritele campionate de 
campionate școlare, u 
tare, și sindicale, crveuinv, 
etc au figurat pe agenda acti
vității, mobilizind multe mili
oane de concurenți. Această 
participare, masivă. în condi
țiile creșterii nivelului de trai 
al populației țării, a făcut ca 
talentele sportive să i rampă, 
să se poată manifesta plenar, 
să se afirme pe nian national 
și chiar internațional. Save] 
Die. Constantin Aioanei. Du
mitru Birdău (campioni Ș» re
cordmani la atletism), Mrrcea 
Dobrescu. Gheorghe Flat, Va- 
sile Secoșan (campioni la box 
și medaliați în mari competi
ții peste hotare). Constantin 
Sandru (ciclism) ș. a. au fost 
printre primii care s-an im
pus pe firmamentul sportului.

Activitatea sportivă din 
Romania crește impetuos de la 
un an Ia altul. Pentru că nu
mărul practicanților sportului 
este tot mai mare iar dorința 
de întrecere a acestora este 
tot mai evidentă, apare nece
sitatea întocmirii, pe teze ști
ințifice. a unui sistem enmpe- 
titronai national adecvat A- 
cest sistem îndeplinește ce
rințele practicării sportului 
in 
rii ---------- .. --------------
diversificarea corespunzătoare 
a competițiilor, o mai precisă 
și adecvată structurare valo
rică a acestora. Ele au fost 
împărțite pe trei trepte

condițiile 
noastre.

tiții pentru loturile naționale, 
pentru sportivii legitimați din 
cluburi, asociații și școli spor
tive, pentru masa elevilor 
(copii juniori), ceea ce asi
gură nu numai diversificarea 
de care aminteam, 
ierarhizare valorică, 
sistem piramidal, de_ ______
pină Ia vîrfnrile sportive.

Sistemul competițional oferă 
o programare Judicioasă a în
trecerilor, pe durata întregu
lui an, precum și un raport 
•prim între pregătire — con
curs — refacere. El urmăreș
te, de asemenea, dezvoltarea 
simultană a sportului de masă 
și de performanță pe întreg 
cuprinsul țării, cu prioritate 
pentru acele ramuri sportive 
care au posibilități și perspec 
tive reale de afirmare, cu 
pondere însemnată in progra 
mul J. O., la campionatele 
mondiale și europene. Calen
darul competițional își înde
plinește una din menirile sale 
de bază, aceea de a fi un mlj; 
Joc important în pregătirea .și 
atingerea formei sportive în 
vederea participării cu succes 
la marile competiții interna
ționale. Pentru a se crea ca
drul cuvenit unei competiții de 
valoarea campionatului repu
blican, la unele discipline au 
fost stabilite haremuri și nor
me de participare.

Pină la a se ajunge la for
ma actuală de sistem, repu
blican competițional i s-au 
adus o seamă de îmbunătățiri 
de-a lungul anilor.

Romeo VILARA 
Mihai TRANCA



M. SLAVIC SI Z. OPRIȚESCU IAU STARTUL 
LA CEA DE A Xlll-a EDIȚIE

NĂSTASE - CONNORS AU CÎSTIGAT 
TURNEUL DE LA INDIANAPOLIS

A C. E. DE
După 24 de ani, în capitala Aus

triei se organizează din nou cea 
mai importantă competiție conti
nentală a natației. între 18 și 25 
august, înotătorii, săritorii și ju
cătorii de polo din 27 de țări se 
vor intrece Ia Viena pintru cele 
34 de titluri europene.

Ajunse la cea de a XIH-a edi
ție, întrecerile C.E. (se desfășoară 
ia fiecare 4 ani) vor reuni de a- 
ceastă dată o adevărată pleiadă de 
campioni și recordmani ai lumii, 
sportivi de cea mai înaltă valoa
re. în fruntea lor — înotătorii din 
R.D. Germană, U.K.S.Ș., R.F. Ger
mania, Olanda, Anglia, Franța» 
Ungaria, Suedia, țări în care acest 
sport a atins un nivel extrem de 
ridicat

Tara noastră va fi reprezentată 
anul acesta, în concursul de înot, 
de doi sportivi, Zeno Oprițescu în 
proba de 100 m liber și Marian 
Slavic la 100 și 200 m liber și e- 
chipa de polo. Cei doi campioni 
au preferat să nu participe la 
J. B. de la Izmir, pentru a se de
dica în întregime pregătirilor în 
vederea startului de la Viena. An
trenorul Gh. Marinei, care a în
drumat în ultimele luni pregăti
rile lui Slavic și Oprițescu, s-a 
declarat mulțumit de forma ele
vilor săi și-și manifestă încrederea 
că ambii au șanse de a ajunge 
în finalele probelor respective. De — 
altfel, Oprițescu (53,4 — 100 m în 
acest an) continuă să fie al 6-lea 
performer continental al sezonu
lui, iar Slavic, eu 1:58,5 la 200 m, 
al U-lea. Acestuia din urmă, un 
rezultat în jurul a 1:57,0 i-ar per
mite ca în cea de a doua zi a 
concursului să se afle printre cei 
opt finaliștl ai probei.

Conform regulamentului, toate 
întrecerile se vor desfășura cu

ÎNAINTEA C.M. DE BOX
■ni re din pag. I)

'-riaran. Jocurile Asiatic®. Ră
ri in însă, in celelalte continente, 

•ficienti competitori de valoare. 
Ne referim în primul rind la cei 
americani : în ciuda slăbiciunilor 
nani testate pe parcurs, pugilis- 
tii din S.U.A. s-au dovedit întot
deauna la înălțime în momentul 
marilor competiții. Nu trebuie 
subaoreciați n'cl sportivii africani 
'Să nu uităm că de la Miinchen 
s^iu întors cu medalii boxerii din 
Kenya..' Uganda, Ghana. Niger și 
Nigeria !). nici cei ,dlji tărllg la- 
tino-amerîcane. cu .prezent^ olim
pice tc* mai viguroase fșîpe ar fi 
putut bănui că la MuinȘjen pugi- 
liștii din Columbia ,y<țr recolta 
două .’medalii 7). . .X-’”

..Dar înainte de toatp.-tr^tiie ..să 
ținem seama de concurența pe ca-,. 
re o vor crea boxerii europeni, 
Sportivii din Polonia. Jugoslavia. 
3p D. Germană. Bulgaria. Ungă-, 
ria — cu nuternice individualități 
— sint oricînd capabili «â- .aspjre 
la cele 44 de medalii în. ioc.
Acest tablou geografieacum 
mult mai complet si mai semnifi
cativ — ne arată că lunta. pentru 
un ioc t>e podiumul primei ediții 
a camnionatelor mondiale de box 
nu va .fiii,deloc ușoară.

Aclimatizare ți pronosticuri
Cei 33 de boxeri care au for

mat lqțțjl, sovietic de selecție s-au 
pregăti in cunoscuta stațiune 
Suhum.i dș Pe malul Mării Negre, 
la temperaturi de 30 de grade 
Celsius, considerate a fi similare

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
FEMININ DE ȘAH

în runda a 7-a, care marchează 
intrarea în a doua jumătate a des
fășurării finalei, favoritele con
cursului și-au impus relativ ușor 
superioritatea : Suzana Makai — 
Dana Nuțu 1—0, Viorica Tolgyl — 
Margareta Teodorescu 0—1. Iată și 
celelalte rezultate ale rundei ; E- 
rnilia Chiș — Eleonora Gogâlea 
0—1, Judith Kantor — Elena Râ- 
ducanu 0—1, Luminița Cîrmaciu — 
Maria PogorevicI 0—1, Lia Bogdan 
— Anca Gheorghe 1—0. Partida 
Ligia Jicman — Margareta Juncu- 
Mureșan s-a întrerupt într-0 pozi
ție aproximativ egală. In clasa
ment conduce acum Suzana Ma
kai, 6 puncte, urmată de Marga
reta Teodorescu 5%, Viorica T61- 
gyi 5, Lia Bogdan, Eleonora Go
gâlea 41/,, Margareta Juncu-Mure- 
șan (1), Judith Kantor 4. Ligia Jic
man (1), Dana Nuțu S’/s. Emilia 
Chiș 21/,, Maria Pogorevici 2, Ele
na Răducanu 1%, Luminița Cîr
maciu și Anca Gheorghe 1 punct.

NATATIE»

Zeno Oprițescu, al 6-lea perfor
mer european al sprinterilor in 

acest sezon

serii (dimineața de la ora 10) șl 
finale (după-amiaza de la ora 16), 
exceptîhd cursele de 100 m, care 
vor avea și semifinale. Despre 
turneul de polo — intr-un număr 
viitor (a. v.).

DIN FOTBALUL
• Peste 80 000 de spectatori 

au asistat, pe stadionul central 
din Pekin, la întîlnirea dintre 
selecționatele Senegalului și 
R. P. Chineze, încheiată cu 5—2 
în favoarea gazdelor.
• La Barcelona, echipa Espa- 

cu condițiile climaterice din Cuba. 
Pugillștii români, după un scurt 
stagiu la Snagov. au plecat din 
vreme în Cuba, pentru aclimati
zare. răspunzi nd unei amabile in
vitații din partea forului pugilistic 
cubanez. Ei au fost astfel primii 
cor.curenti străini sosiți la Havana, 

înainte de plecarea sure Cuba, 
am simtit Ia reprezentanții noș
tri o încurajatoare stare de în
credere. de optimism. Lăsind la 
o parte un roman polițist pe ca- 
re-1 citeat -Gabriel Pometcu ne-a 
mărturisit ferma ambiție de a de
veni campion mondial, indiferent 
cine-i vor fi adversarii. Frații 
Cutoy, încă asudați după orele de 
antrenament, îsi potoleau nerăbda
rea de a începe bătăliile hotărî- 
toare în aprige partide de tenis. 
Campionul european Constantin 
Grutescu îsi ’ lua rămas bun de Ia 
soție si. cobii, sustinind cu simpli
tate că se află în formă foarte 
bună. Antrenorul emerit Ion Popa, 
chestionat de aproape 25 de ani 
cu invariabila întrebare referitoa
re la Șansele băieților noștri, ne-a 
declarat : „Parcă e un făcut : de 
cite ori am mizat pe unii boxeri, 
alții au fost cei care au reușit. 
Pronosticul în box e o treabă ha
zardată. Pot să vă spun insă ' că 
am încredere în Pometcu. frații 
Cnfov. Alexe. Cmpoieșn, Coma si 
Gruiescu. ,*Dar tril exclnd nici Șan
sele iul Năstac, Dafinoiu, Tîrilă ' 
sau La/âr...**.

Nu rfe-a trebuit decît o clipă 
pehtru a sesiza că, de fapt, fintre- ' 
norul lotului menționase, cu di
buie. pe toti cei 11 reprezentanți 1 
ai boxului românesc la campions- * 
tel® mondiale !

CAMPIONATELE DE JUNIORI LA CA1AC-CAN0E 
AO ÎNCEPUT IERI LA SNAGOV

La numai patru zile după în
cheierea întrecerilor republicane 
ale canotorilor juniori. pistele 
de apă de lâ Snagov găzduiesc, 
începînd de ieri după amiază, 
campionatele -celor mai tineri ca- 
iaciști si canoiști. Listele de în
scriere cuprind un număr foarte 
mare de participant! — peste 650 
—. care reprezintă 37 de secții din 
întreaga tară. Concurenții evoluea
ză. în funcție de vîrstă, la cate
goriile de juniori II, juniori I si 
tineret.

Programul competiției prevede 
probe pe 500 m la juniori I si II. 
1000 m la tineret si curse de fond 
pc 5000 m la juniori I.

Ieri după amiază. în reuniunea 
de debut a campionatelor, au a- 
vut loc primele serii la iuniorii 
mici. în probele de K1. K 2 si 
K 4, CI și C 2. Chiar din aceste 
curse inaugurale s-a putut vedea 
că toți concurenții. fără excepție.

NEW YORK (Agerpres). — 
Proba de dublu bărbați, din ca
drul turneului international de 
tenis de la Indianapolis, a fost 
câștigată de cuplul Die Năstase 
(România) — Jimmy Connors 
(S.U.A.), care a învins cu 6—7, 
6—3, 6—4 perechea Hans Pohmann. 
Jiirgen Fassbender (R. F. Ger
mania). In finala probei de sim
plu. Jimmy Connors l-a întrecut 
cu 5—7, 6—3. 6—4 pe suedezul 
Bjorn Borg. La ultimele două 
finale au asistat peste 3 000 de 
spectatori.

PARIS (Agerpres). — Potrivit 
știrilor transmise de agențiile in
ternaționale de presă. federația 
franceză de tenis este dispusă să 
organizeze, la Paris, semifinala 
interzonală a ..Cupei Davis'* in
tre echipele Italiei si Republicii 
Sud-Africane. După cum se știe, 
echipa italiană a refuzat să dis
pute meciul la Johannesburg, so- 
llcitînd, în mod oficial, organiza
rea întUnirii pe un teren neutru. 
Federația sud-africană insistă ca 
întîlnirea să aibă loc la Johannes
burg. dar comitetul pentru „Cuoa 
Davis** a comunicat că. in cazul 
ciad cele două echipe nu vor a-

INTERNAȚIONAL 
noi a învins pe Honved Buda
pesta cu 3—1.
• Echipa Penarol Montevideo 

a întîlnit, în cadrul turneului 
din orașul La Coruna, pe cam
pioana Spaniei, C.F. Barcelona. 
Jucătorii uruguayeni au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Crez. în 
finală, Penarol va intîlai pe câș
tigătoarea meciului Atletico Ma
drid — Borussia Monchenglad- 
bach.
• în cea de-a 3-a etapă a 

campionatului francez : Lyon — 
Nisa 0—0; Rennes — Angers
2— 0, Marsilia — Sochaux 2—0, 
Nantes — Monaco 3—1. Reims — 
Bastia 1—0, Nimes — Bed Star
3— 0. în clasament conduce Reims, 
cu 6 p.
• La Mielec, formația polo

neză Stal a întrecut cu 4—1 e- 
chipa maghiari Miskolc. Au 
marcat Domarski (2), Lato, Vien- 
cek, respectiv Horvath.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
A Sportivii români și bulgari 

și-au impărtit victoriile în cadrul 
Balcaniadei de sărituri. în con
cursul masculin, reprezentantul tă
rii noastre Ion Ganea a obti
nut o dublă victorie, cistigind a- 
tit la trambulină, cit si la plat
formă. Rezultate tehnice : TRAM
BULINA (b) : 1. Ion Ganea (Ro
mânia) 511.40 p. 2. A. Andonov 
(Bulgaria) 467.35 p. X L Andonov 
(Bulgaria) 448,60 ,p._ 6. AL Baciu 
(România) 398J0 p : PLATFORMA 
(b) : 1. I. Ganea (R> 462.00 p. 2. 
A. Saracinșki (B) 450.45 p. 3. Al. 
Bagiu (R) 43655 p : TRAMBULI
NĂ (f) : 1. Maria Aleksandrova 
(B) 389,55 p. 2. Melania Decusea- 
-ră (R) 388.85 h. 3. Anastasia Mit- 
kova (Bl 375.15 p. 4. Angela Po
pescu (R» 357.90 p : PLATFORMA 
'(f) : 1. M. Aleksandrova (Bl 338.80 
p. 2. A. Mitkova (B) 326. 10 p. 1 
Mihaela Atanasiu (R) 305.65
p, 4. Angela Popescu (R) 304.50 p.

* In prima zi a turneului in

sint animați de ambiție, că do
resc să înregistreze performante 
cit mai bune. întrecerile din serii 
au prilejuit. în aceste condiții, un 
spectacol plăcut, interesant de ur
mărit. fiecare cursă în parte cro
ind senzația unei veritabile finale. 
Pină la finale mai sînt. însă, de 
disputat recalificările si semifina
lele. unde vor apare — mai mult 
ca sigur — obișnuitele... surprize !

în cursul dimineții de astăzi au 
loc primele serii în probele re
zervate juniorilor mari si recalifi
cările la iuniori mici, urmînd ca 
după amiază să se desfășoare se
mifinalele la juniori II. în conti
nuare. programul întrecerilor pre
vede pentru vineri dimineață se
mifinalele la iuniori I. iar pentru 
după amiază finale la iuniori I 
și la iuniori II. în fine, sîmbătă 
dimineață au loc finale.le tinere
tului si cursele de fond. 

junge la un acord. îsi rezervă 
dreptul să stabilească orașul unde 
se va desfășura meciul.

VARȘOVIA (Agerpres). — La 
Wroclaw, în finala campionatului 
european al amatorilor : Taroczy 
— Metreveli 6—2. 10—«. 2—6. 4—6. 
6—4 ; pentru locul 3 : Kakulia — 
Benik 6—1. 6-2. 6—4.

AU ÎNCEPUT
C. M. DE CICLISM

MONTREAL (Agerpres). - 
Cu doi ani înainte de Jocurile O- 
limpice. Montrealul găzduiește, 
pinâ la 25 august. Campionatele 
mondiale de ciclism ne velodrom 
și sosea- Amatorii de spectacole 
sportive canadieni vor redescoperi 
astfel un sport care, in pofida u- 
nor interesante experiențe, cum 
au last cursele de sase zile, nu a 
reușit să se impună în fața con
curentei ce o reprezintă fotbalul 
american si hocheiul pe eheată. în 
vederea campionatelor, la Mon
treal a fost construit un velodrom 
special cu o pistă scurtă (285 m). 
dar foarte rapidă, pe care. pină 
la 20 august vor fi decernate 11 
titluri mondiale. Pentru cicliști! a- 
matori. campionatele de la Mon
treal reprezintă un veritabil test 
preolimpic. O atracție deosebită 
va fi proba de viteză. in care 
francezul Daniel Morc’on va în
cerca să cistige al 7-lea său titlu 
mondial

Congresul Federației interna
ționale de ciclism amator a dat 
aviz favorabil candidaturii Ve
nezuela pentru organizarea cam
pionatelor mondiale din anul 1977. 
Totodată. Congresul a adoptat 
propunerea de a se fixa la 17 ani 
limita inferioară de vârstă a par
ticipant ilor ia concursurile cicliste 
din cadrul Jocurilor Olimpice. Au 
fost primite ca noi membre ale 
federației uniunile cicliste din 
Honduras si Tanzania. :

în proba de urmărire indivi
duală (4 km) pentru amatori, care 
a început miercuri. cel mai bun 
rezultat duoă primele 5 serii l-a 
obtinut olandezul Dieter. Nieu
wenhuis în 4:59.67.

ternational de volei Pentru juniori, 
care a incatxit in orașul Zalae- 
gerszeg (Ungaria). selecționata 
României a învins eu scorul de 
3—2 reprezentativa Bulgariei. Aite 
rezultate : Ungaria — Italia
3—2 ; Zalaegerszeg — Olanda 3—0.

• Campionatul armatelor prie
tene la baschet a început, la Ode- 
sa. cu participarea echipelor din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. Po
lonia. România și UJ8.S.S. Par- 
tirină. de asemenea, ca invitată, o 
selecționată din Somalia. în pri

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE „VÎNĂTOARE DE VULPI“

La Cîmpina au luat sfîrșit în
trecerile concursului internațio
nal de „vînâtoare de vulpi** or
ganizat în cinstea celei de a 
XXX-a aniversări a Eliberării 
patriei, la care au participat 45 
de sportivi- — seniori, juniori, 
fete — din Bulgaria, Cehoslova
cia, Iugoslavia, R. D. Germană, 
Ungaria. Uniunea Sovietică și 
țara noastră. Prima probă la care 
s-a dat startul a fost pe 144 me- 
gahertzi. Plecarea a avut loc din 
două în două minute. în ordinea : 
seniori, fete, juniori, de pe dea
lul Pițigaia din apropierea ora
șului, iar sosirea a fost stabilită 
în vale, la marginea satului Bo- 
bolia, concurenții parcurgînd un 
traseu de circa 6 km, împădurit 
în întregime și cu denivelări de 
pînă la 150 ni. în această probă 
„vînătorii** români s-au compor
tat lăudabil. cîștigînd locurile 
fruntașe la toate categoriile.

După o pauză de o zi întrece
rile au continuat cu proba de 
3,5 megahertz!. De astă-dată 
concurenții au trebuit să facă 
față nu numai durității unui tra
seu mai dificil decît la proba 
anterioară dar și noroiului care 
se formase din cauza ploii. Pri
mele- locuri au fost ocupate de 
concurenții oaspeți, cei români 
obținînd două locuri secunde, la 
seniori- și fete.

TELEX
In turneul de tenis de la Toronto î 
Okker—Kronk 6—3, 2—6. 6—4 ;
Spear—MacManus 6—7, 6—1, 7—6 ;
Ei Shafei—S.Segura 6—0, 6—1 ; La 
simplu femei, braziliancă Maria
Bueno, care revine pe terenurile de 
tenis după o lungă absență a pier
dut cu 6—4, 4—6, 0—6 în fața tinerel 
jucătoare Jane O’Hara (Canada). 
Iată alte rezultate din turul I : ame
ricanul Bill Brown l-a eliminat pe 
Ilie Năstase cu 6—1, 6—1 ; Borg pe 
Barstley (6—3, 6—1), Villas pe Cor
nejo (6—3, 7—5), Gisbert pe Jauffret 
(7—5, 7—5) Orantes pe Holmes (6—L 
6—2).
La Pekin s-a desfășurat un concurs 
de atletism între sportivi din Maroc 
și R.P. Chineză. Proba masculină de 
săritură în înălțime a fost cîștigatâ 
de atletul chinez Ceam iun-an cu 
rezultatul de 2,15 m, la 1 500 m fete 
pe primul loc s-a clasat Sun Mei-hna 
— 4:32.8, iar la 110 m g a cîștigat 
marocanul Filahi Hassan cu 14,7.
Selecționata de rugby a ligii engleze^ 
aflată în turneu în Noua Zeelandă, 
a întîlnit la Auckland o reprezenta
tivă locală. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 11—2 (6—2).
Echipa dc hochei pe gheață a Po
loniei a învins cu scorul ele 5—4 
(0—1 3—1, 2—2) formația vest-ger-
mană Rosenheim, într-un med pen
tru ..Cupa Thum und Taxis4*.
Echipa feminină de volei a Japoniei, 
care întreprinde un turneu în 
U.R.S.S., a întîlnit selecționata R.S.S. 
Ucrainene. Au cîștigat voleibalistele 
japoneze cu scorul de 3—0 (15—8, 
15—7. 15—9).
La Bratislava s-a desfășurat un 
concurs internațional de înot la care 
au participat sportivi și sportive din 
R.D. Germană, Polonia și Cehoslova
cia. Iată cîteva rezultate : masculin^. 
100 m fluture : Jandrasek 1:01,4; 200 m* 
bras : Bikadl (Ungaria) 2:45.9 ; 200 
în spate : Zligaj (Polonia) 2:23.9 : fe
minin : 100 m fluture ; Faitlova (Ce
hoslovacia) 1:09.6 ; 200 m bras ; On- 
druskova (Cehoslovacia) 2:44 8.
In ultima zl a Campionatelor de at
letism ale Finlandei au fost înre
gistrate următoarele rezultate : mas
culin ; 5 000 m : Tuomlnen 13 ;57.6; 
400 m garduri : Salin 5U 8 ; 10 000 
m : Paeivaerinta 28,26 ; disc : Kah- 
ma 64,00 m ; ciocan : Jaervinsivu : 
71.00 m ; greutate : Stahlberg : 20.21 
m ; feminin : 100 m : Pursiainen 
11,5 ; 200 m : Salin 23,0 ; aruncarea 
suliței : Kumpulainen : 55,96 m.
Maratonul nautic desfășurat în loca
litatea canadiană Laval a fost cîști- 
gată de înotătorul american John 
Kinsella cronometrat pe distanța de 
10 mile cu timpul de 3 h 40:29, ur
mat de compatrioata sa Sandra 
Bucha — 3 h 49:04 și egipteanul 
Marwan Ghazawi — 3h 54:17.

Peste 300 de înotători participă la 
campionatele de natatie ale Canadei, 
care se desfășoară în piscina cen
trală din Ottawa. Cîteva rezultate ; 
200 m fluture bărbați : Brucd Rodgers 
2:07.32 ; 200 m liber femei : Anne 
Jardin 2:06,75 m ; 100 m spate băr
bați : 3teven Pickwell 57,60»; 200 m 
fluture femei : Patti Stenhou$e 2:20.50.

mul meci, echipa U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 87—64 (40—39) 
formația Cubei. Competiția va 
dura Dină la 19 august.

® Turul ciclist al Elveției, do
tat cu premiul „Wilhelm Teii**, a 
continuat cu etapa a cincea. des
fășurată pe un traseu muntos în
tre orașele Nidau și Lauterbru- 
nnen. Pe primul loc a sosit rutie
rul sovietic Aavo Pikkuus. crono
metrat pe distanța de 150 km, cu 
timpul de 4h 15:58. Ciclistul ro
mân Mircea Kamașcanu s-a cla
sat pe locui 6 Ia 15 sec.

Iată rezultatele tehnice (pri
mele trei locuri) ; 144 MHz, in
dividual, seniori : 1. Ion Mierluț 
(România) 42 min; 2. Mikulas
Vasilko (Cehoslovacia) 51 min 25 
sec ; 3. Kircio Kirov (Bulgaria) 
55 min. 30 sec. Fete : 1. Ruxan-
dra Răduță (România) 28 min 45 
sec ; 2. Gabriela Neaga (Româ
nia) 31 min. 15 sec ; 3. Valentina 
Bicikova (Uniunea Sovietică) 
49 min. Juniori : I. Ion Drăcea 
(România) 22 min 45 sec ; 2. Cor
nel Țoni (România) 32 min 15 
sec ; 3 Gheorghe Nae (Româ
nia) 35 min. Pe echipe : 1. Ro
mânia, 2. Uniunea Sovietică, 3. 
Cehoslovacia. 3,5 MHZ, indivi
dual, seniori s 1. Kircio Kirov 
(Bulgaria) 65 min 50 sec ; 2. Ni- 
colae Matei (România) 66 min 
30 sec ; 3. Lubomir Herman (Ce
hoslovacia) 70 min 30 sec. Fete ; 
1. Maria Burlekova (Uniunea So
vietică) 54 min ; 2. Ruxandra
Răduță (România) 56 min 45 sec ; 
3. Sarolta Raffalsa (Ungaria) 
61 min 30 sec. Juniori : 1. Tho
mas Triebler (R.D.G.) 43 min 15 
sec; 2. Alex Kataev (Uniunea 
Sovietică) 43 min 45 sec ; 3. Alex 
Grigoriev (Uniunea Sovietică) 44 
min 30 sec. Pe echipe ; 1. Uni
unea Sovietică, 2. Cehoslovacia, 
3. Bulgaria.
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