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ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 30 DE ANI 
DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

Șl A 98 DE ANI DE LA CUCERIREA 
INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Ilomân, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
au participat, vineri tlupă-amiază, 
la adunarea festivă din Capitală 
organizată de Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste și Co
mitetul municipal București al 
P.C.R. cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de Ia victoria asupra fas
cismului și a 98 de ani de la cu
cerirea independenței de stat a 
României.

...Este ora 17,00. Ovații și urale 
prelungi, insuflețite salută sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți conducători ai partidului 
ți statului.

Participanții scandează, minute 
in șir, „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu — P.C.R.". în aceste 
clipe deosebite, sini reafirmate cu 
putere sentimentele de dragoste, 
stimă și recunoștință față de se
cretarul general al partidului. de 
devotament și nețărmurită încre
dere in Partidul Comunist Român, 
care s-a situat cu fidelitate ne
dezmințită, in decursul întregii 
sale existențe, in fruntea luptei 
pentru neatirnare, pentru liberta
tea deplină a patriei și a poporu
lui, pentru socialism, care a slujit 
și slujește eu abnegație aspirațiile 
de independență, pace și progres 
ale omenirii.

în această atmosferă entuziastă, 
in prezidiul adunării festive iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, alți condu
cători de partid și de stat, vechi 
militanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, foșii 
comandanți de mari unități in 
războiul antihitlerist, oameni de 
știință și cultură, eroi ai muncii 
socialiste din unele intreprinderi 
ale Capitalei.

în sală sint prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stal și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, veterani ai mișcării comu
niste și muncitorești, ai luptei an
tifasciste, din țara noastră, acti
viști de partid și de stat, generali 
și ofițeri superiori, personalități 
ale vieții noastre științifice și cul
turale, mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Intre invitați se află șefii misiu
nilor diplomatice acreditați Ia 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Iau parte delegația militară so
vietică, condusă de general-colonel 
G. I. Abaturov, prim-locțiitor al 
inspectorului principal al Mi
nisterului Apărării al U.R.S.S., și 
delegația militară portugheză, în 
frunte cu generalul de brigadă 
Octavio De Carvalho De Figuei
redo, directorul general al Instruc
ției trupelor terestre.

Prin intermediul transmisiei di
recte a posturilor noastre de ra
dio si televiziune, la adunare par
ticipă. practic, întreaga țară, care 
trăiește cu profundă emoție și in
tensă mindrie patriotică această zi 
de glorioasă aniversare.

Adunarea se desfășoară in Sala 
Palatului. Pe fundalul scenei stră
lucește, in reflexe aurii, Încadrată 
de lauri, dala omagială „9 Mai 
1975“. Sint înscrise, de asemenea, 
datele jubiliare „1945“ și „1877“, 
care evocă cele două mari momen
te sărbătorite, momente mereu vii 
în conștiința și sufletul poporului 
român. Steaguri roșii și tricolore 
își îngemănează faldurile.

In deschiderea adunării, răsună 
acordurile Imnului de stat al Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntul inaugural este rostit de 
tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R.. primarul general 
al Capitalei.

In aclamațiile participanților, in 
entuziasmul și însuflețirea genera
lă, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Ampla cuvintare a secretarului 
general al partidului este urmări
tă cu deosebită atenție, fiind su
bliniată în repetate rinduri cu în
delungi aplauze, cu urale și ovații.

Adunarea s-a încheiat intr-o at
mosferă vibrantă. Sub cupolă, ră
sună aclamații înflăcărate. Din mii 
de piepturi se înalță fierbinte cu
vintele atit de scumpe tuturor : 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu — Româ
nia".

Cinstind memoria celor căzuți 
pentru realizarea idealului inde
pendenței naționale, a comuniștilor 
și antifasciștilor, a tuturor celor 
care au dat jerta supremă pentru 
victoria asupra fascismului, pentru 
apărarea suveranității și indepen
denței patriei, cetățenii țării, în
treaga noastră națiune, și-a reafir
mat, in această zi solemnă, hotă- 
rirca de a infăplui neabătut poli
tica, internă și externă, a parti
dului, de a munci neobosit, umăr 
la umăr, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, tineri 
și virstnici, pentru îndeplinirea is
toricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XI-lea al P.C.R.. a 
Programului partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate șl înaintare a 
României spre comunism.

★
In încheierea adunării festive, 

consacrată împlinirii a 30 de ani 
de la victoria asupra fascismului, 
și a 98 de ani de la cucerirea in
dependenței de stal a României, 
a fost prezentat un spectacol o- 
magial.

Programul, cuprinzînd cîntece și 
versuri închinate Zilei Victoriei de 
la 9 Mai 1945 și luminosului act al 
cuceririi independenței de stat, 
creații ce slăvesc patria, partidul 
și poporul nostru, marile realizări 
pe calea vieții noi. a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a 
fost viu și îndelung aplaudat de 
întreaga asistență.

Interpreților le-a fost oferit un 
coș cu flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

RALIUL AUTOMOBILISTIC INTERNATIONAL 
ÎN CINSTEA ZILEI VICTORIEI
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| MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST-, ÎN PRELIMINARIILE C. E. DE FOTBAL

'echipa româniei primește replica 
^puternicei reprezentative daneze
* <* Așteptăm din partea jucătorilor noștri o evoluție superioară, 
| o puternică mobilizare de energii, pentru obținerea unei victorii, 

necesară păstrării șanselor de calificare

S-A
BERLIN, (Agerpres). — Raliul 

automobilistic internațional, con
sacrat celei de a XXX-a aniver
sări a victoriei popoarelor asupra 
fascismului, s-a încheiat la 9 mai 
In capitala R. D. Germane.

La sfirșitul lunii aprilie, pornind 
de la Moscova, participanții la a- 
cest raliu, veterani de război, foști 
luptători ai mișcării antifasciste, 
fruntași în producție din Bulgaria,

LA BERLIN
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică au parcurs un traseu 
de aproximativ 8 000 km pe șose
lele țărilor frățești, trecînd prin 
capitalele unor state socialiste. Ei 
au luat parte la mitinguri ale prie
teniei, la intilniri cu veteranii, au 
vizitat întreprinderi industriale și 
agricole din țările prin care au 
trecut.
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Aspect dintr-un recent antrenament al „tricolorilor", desfășurat pe stadionul „23 August". Azi, la Snagov, 
lotul României susține ultima ședință de pregătire in vederea meciului cu Danemarca. Foto : V. BAGEAG
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STADIONUL „23 AUGUST" — ORA 17 
Arbitru : Nikolas ZLATANOS (Grecia)
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alchtui-împrejurări speciale de 
re a calendarului internațional — 
faptul că echipa noastră a avut de 
făcut față unor obligații de a acor
da revanșe, de a răspunde unor 
oferte interesante sau de a anga
ja jocuri de verificare, în condiții 
de deplasare, înaintea unor par
tide oficiale tot pe teren străin — 
au dus la situația că timp de un 
an (mai exact, de la 29 mai 1974, 
România — Grecia 3—1), „tricolo
rii" n-au mai apărut in meciuri 
interțări în Capitală.

Volumul lor de activitate n-a 
fost însă, în acest răstimp, mai 
redus decit înainte, pentru că au 
susținut, de atunci, nu mai puțin 
de 8 meciuri, cu caracter oficial 
sau amical, încheiate cu un bilanț 
ce poate întruni aprecieri pozitive, 
mai ales că lunga suită de jocuri 
in deplasare s-a încheiat cu acest 
1—1 de la Madrid, valoros atit ca 
rezultat in sine cit și prin perspec
tivele noi pe care le deschide efor
tului nostru de calificare in Cam
pionatul european.

Și iată, după o atit de lungă 
absență, monomul „tricolorilor" va 
intra mîine din nou pe gazonul 
stadionului „23 August", în ura-

SORENSEN

MORTENSEN

DANEMARCA
h\\r

lele publicului bucureștean care 
va saluta cu căldură și cu justifi
cată încredere reintilnirea sa cu 
cei mai buni fotbaliști ai țării.

Reîntilnire care are loc în prezen
ța valoroasei naționale daneze și 
care deschide suita celor trei me
ciuri pe teren propriu, decisive 
pentru asaltul pe care „tricolorii- 
il dau primului loc în grupă.

A judeca gradul de dificultate 
al meciului dc mîine numai prin 
prisma acelui 0—0 reușit la Co
penhaga (unde, de fapt, echipa 
noastră merita să cîștige, după an
samblul „ostilităților") sau numai 
in raport cu egalul nostru recent» 
la Madrid, ceea ce ne-ar conferi, 
desigur, un mare coeficient de șan
se, ar fi însă eronat.

In primul rînd, pentru că in fot
bal, cum se știe, „fiecare meci are 
propria lui istorie", adevărurile u- 
nui joc de azi nu pot fi identice 
cu ale unuia de acum o săptămî- 
nă, o lună sau un an. în al doilea 
rînd, pentru că Danemarca a con
stituit totdeauna pentru noi unul 
din cei mai dificili parteneri de 
întrecere, in ciuda faptului că fot
balul acestei țări nu atinge — in 
ansamblul ierarhiilor continentale 
— cote care nouă ne-au fost acce
sibile. Palmaresul direct, la nivel 
de reprezentative A și olimpice, 
este ineă favorabil danezilor, lată

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

SOSIREA ECHIPEI DANEMARCEI
• OASPEȚII S-AU ANTRENAT IERI PE STADIONUL „23 AUGUST* 

ANTRENORULUI STRITTICH• PRIMELE DECLARAȚII ALE

Ieri, la prinz, au sosit in Capita- . 
lă pe calea aerului fotbaliștii se
lecționatei Danemarcei. După 
scurta „transbordare" de la Oto- 
peni la București, jucătorii nordici 
descindeau la hotelul Ambasador, 
unde sint găzduiți. Pînă la intra
rea in hotel, componenții lotului 
danez au răspuns cu amabilitate 
invitației fotoreporterului nostru 
de a face o fotografie în grup. 
Printre oaspeți, vechea cunoștință 
a noastră, antrenorul Rudi Strittich, 
care se află la conducerea tehnică 
a reprezentativei daneze de mai 
bine de 6 ani, perioadă în care 
a venit la București de trei ori.

Am rămas cîteva minute în com
pania antrenorului Strittich care, 
mai întîi, ne-a făcut cunoscute nu
mele celor 16 jucători deplasați la 
București. Iată-i :

B. Larsen și Poulsen — portari J 
Mortensen, L. Larsen, Jensen, Ras
mussen, Andersen, Ahlberg — 
fundași ; Sorensen, Olsen, Joergen- 
sen, F. Nielsen — mijlocași ; E. 
Nielsen, Mauritzcn, Dahl, Skouberg

Constantin ALEXE 
Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. a 3-a)



CUM SE DESFĂȘOARĂ NOUA EDIȚIE A COMPLEXULUI 

POLISPORTIV „SPORT Șl SĂNĂTATE"?
UN START PROMIȚĂTOR, DAR... NU PESTE TOT! CONTINUITATEA-PREOCUPARE PRINCIPALĂ

Așadar, după un an de experi
mente, după substanțiale (și sti
mulative) îmbunătățiri aduse 
lamentului dc desfășurare 
nouă ediție a complexului 
6portiv „Sport și sănătate", 
care se așteaptă o reală și 
oasă contribuție la aprecierea gra
dului de pregătire fizică a popu
lației și de cuprindere a maselor 
in practicarea organizată a exerci- 
țiilor fizice și sportului.

Lansată la începutul primăverii, 
această acțiune de amploare a ară
tat, pină acum, un interes evi
dent sporit manifestat de 
cu atribuții, atit pe plan 
cit și la nivelul județelor 
municipiilor. Remarcabilă, 
mul rînd, atenta preocupare pen
tru INSTRUIREA activului de ba
ză din toate județele, realizată 
prin forme interesante și de efi-

regu- 
— o 
poli- 

de la 
preți-

factorii 
central 
și al 
în pri-

ciență concludentă (pe plan cen
tral, sub egida C.N.E.F.S. — cu toți 
factorii locali cu atribuții, în ca
drul diferitelor organizații de ma
să, obștești sau departamente). 
Mult mai bună ca anul trecut ni 
s-a părut și PLANIFICAREA ac
țiunilor pentru trecerea probelor 
și normelor complexului. O altă 
direcție în care s-a acționat cu 
bune rezultate o constituie PRO
PAGANDA făcută pentru cunoaș
terea complexului, a regulamentu
lui îmbunătățit etc. In județele ță
rii au fost difuzate 100 000 de afi
șe cu probele și normele pe cate
gorii de participanți, precum și 
40 000 de regulamente ale comple
xului, la acestea adăugindu-se, de
sigur, numeroase materiale propa
gandistice (panouri, vitrine, lo
zinci) confecționate pe plan local.

N-au lipsit, în cele mai multe

O NECESITATE PENTRU BUNA ORGANIZARE A ACȚIUNILOR

CENTRE PENTRU PREGĂTIREA
SI TRECEREA3

NORMELOR
Noțiunii de spoit i se asociază, 

cum e firesc, și cele de sănătate, 
vigoare, rezistență. Existența unui 
cadru organizat pentru practicarea 
diverselor discipline și posibilitatea 
testării calităților fizice oferă fie
cărui cetățean, fie tinăr sau 
nic, dale asupra capacității 
nismului său dc a face față 
turilor cotidiene, de a găsi 
sport soluțiile adecvate combaterii 
stressului. Este, dc altfel, ceea ce 
își propune și complexul polispor
tiv „Sport și sănătate". Problemele 
sînt, desigur, diverse și multiple, 
ceea ce ne determină ca in rindu- 
rile de față să supunem discuției 
doar un singur aspect, ce poate 
influența pozitiv buna desfășura
re a acestei importante acțiuni cu 
caracter de masă : necesitatea în
ființării mior centre speciale pen
tru pregătirea și trecerea norme
lor, precum și folosirea cu eficien
ță a acestora.

Din consultările cu specialiștii a 
Ieșit în evidență utilitatea realiză
rii unor astfel de puncte, ca factor 
sigur al obținerii efectului scontat.

„Dispersarea forțelor — ne spu
nea prim-vicepreședintele C.J.E.F.S. 
Suceava, Constantin Alexa — nu 
poate duce la rezultate de valoa
re. Plecind de la această opinie, 
am organizat in județul nostru 14 
asemenea centre, in care am con
centrat cadre de specialitate, mij
loace de propagandă — firesc, a- 
ceslea din urmă nu numai în aces
te locuri — și echipamentul nece
sar, s-a păstrat o strictă evidență. 
Urmarea ? Peste 9 000 de partici
panți au îndeplinit anul trecut 
normele, ceea ce ne face să pri
vim cu încredere și actualul se
zon, avind în vedere experiența 
acumulată". Nu este lipsit de in
teres să adăugăm că în județul 
Suceava aria de cuprindere terito
rială a centrelor a fost largă, ele 
aflindu-se atit la nivelul orașelor 
(Suceava, Cimpulung, Rădăuți, Va
tra Dornei etc.) cit și la cel al

vîrst- 
orga- 
efor- 
prin

comunelor (Vama, Moldovița, Fra
sin). Aceasta a permis- desfășura
rea in bune condițiuni a întregu
lui program, evidențiindu-se Lie. 
militar „Ștefan cel Mare" Cimpu
lung, Gr. șc. industria lemnului și 
Voința din Suceava, Lie. „E. Ilur- 
muzachi" și Voința din Rădăuți, 

Gura Humorului, 
UCRUPS Vatra Dornei, „Filatura" 
Fălticeni, Șc. gen. Marginea, co
munele Jitcni și Vîcov de Sus.

O opinie asemănătoare ne-a îm
părtășit și secretarul C.J.E.F.S. 
Hunedoara, Mircea Miron, care a 
menționat în plus faptul că : „c- 
xistența unor centre facilitează 
pregătirea și trecerea normelor și 
in acele asociații care nu dispun 
de o bază sportivă proprie. De a- 
semenea, planificarea riguroasă, 
mobilizarea corespunzătoare și ac
tivitatea de propagandă intensă se 
adaugă la sporirea eficienței aces
tor centre". în acest sens, noi am 
aminti exemplul Combinatului si
derurgic Hunedoara, a cărui bază 
este utilizată două zile pe săptă- 
mînă pentru pregătire și trecerea 
normelor (pină în prezent aproape 
2000 de tineri au îndeplinit o parte 
din haremuri), precum și al celor 
din Orăștie, Hațeg, Petroșani, Pe- 
trila, Lupeni. Sistemul adoptat a 
înlesnit celor de la asociațiile Cor- 
vinul și Constructorul 
Energia și 
Orăștie, ca 
să obțină

Desigur, 
sității și eficienței înființării unor 
centre permanente și bine organi
zate sub toate aspectele, care să 
polarizeze întreaga activitate pri
vind complexul polisportiv „Sport 
și sănătate", pot fi aduse și alte 
argumente precum și noi exemple 
(sectoarele 7 și 8 din Capitală, ju
dețul Vrancea), dar socotim că ce
le arătate mai sus sînt suficient de 
elocvente.

U.M.T.F.

Hunedoara,
Electrica Deva, Vidra 

să amintim doar cîteva, 
bune rezultate.
în sprijinul ideii ncce-

Emanuel FANTĂNEANU

CLUJ-NAPOCA Acțiune
(intr-adevăr) model

Stadionul asociației 
„Clujana** din orașul 
de pe Someș a găz
duit, de curînd, o ma
nifestare sportivă de 
amploare și deosebit 
de atractivă : peste
500 de tineri, băieți și 
fete, din școli și în
treprinderi, au partici
pat, ia acțiunea modei 
pentru trecerea norme
lor din cadrul com
plexului „Sport șl să
nătate". Reprezentanți 
de la Cluj ana, Tehno- 
frig, Carbochim, Re
cord, C.F.R., Sănătatea 
și alte asociații au e- 
voluat în cadrul unor 
veritabile întreceri, ca
re au atras un nume
ros public spectator. 
Inițiativa — care apar
ține C.J.E.F.S., în co
laborare cu Consiliul 
județean al sindicate
lor — și-a propus (și 
a reușit) să demons
treze că, atunci cînd

bine organizatăes te
trecerea normelor poa
te fi stimulativă, antre- 
nînd un 
mare de 
activitate
manentă

număr cit mai 
tineri spre o 
sportivă per
și completă.

Pug.dZd Sportul

județe, nici frumoasele acțiuni 
festive (nu festiviste I) care au 
marcat începutul activităților prac
tice, ORGANIZAREA a numeroa
se centre de pregătire și trecere a 
normelor (una sau două zile pe 
săptămînă, după un program judi
cios alcătuit). Odată îndeplinite a- 
ceste cerințe, s-a trecut destul de 
operativ la inițierea acțiunilor-mo- 
del, multe din acestea căpătînd cu
rînd un caracter de CONTINUITA
TE. Dintr-o enumerare mai lar
gă, amintim preocupările susținu
te și rezultatele bune remarcate în 
București (indeosebi în sectoarele 
7, 5 și 8), la Slobozia și Orșova, în 
județul Covasna, la Bistrița, Hune
doara (la Combinatul siderurgic), 
Cluj-Napoca, Dej, Craiova, Giur
giu, corn. Vedea jud. Ilfov. Sucea
va șl Iași.

Noua ediție a complexului 
„Sport și sănătate" nu s-a bucu
rat insă peste tot de același in
teres, de aceeași audiență. Știm, 
timpul n-a fost întotdeauna un a- 
liat al organizatorilor acestor acti
vități, dar vigoarea fizică nu se 
ciștigă... așteptînd zilele frumoase, 
călduroase ! Și, în orice caz, nu 
numai ploaia este cauza pentru ca
re, așa cum au constatat, recent, 
activiștii secției de resort din ca
drul C.N.E.F.S., în foarte multe 
sate și comune, precum și într-un 
număr de asociații sportive din 
întreprinderi și instituții, in unele 
județe (Mureș, Sălaj) noua ediție 
a complexului a început cu o ma
re intirziere (in destule locuri nici 
acum) și cu rezultate modeste, sub 
cerințe și posibilități. După cum 
nici vacanța de primăvară a ele
vilor nu poate justifica amînarea 
prelungită a organizării acțiunilor 
de pregătire și trecere a normelor 
complexului de către celelalte ca
tegorii de tineri din diferite mu
nicipii și orașe-

Anul trecut, de vină era regula
mentul ! In această primăvară, 
ploaia ! Dc-acum ?...

Dan GÂRLEȘTEANU

IN MULTE ASOCIAȚII SPORTIVE
Odată cu intrarea în vigoare a 

noului regulament al complexului 
polisportiv „Sport și sănătate", cî
teva dintre asociațiile din Capitală 
și-au fixat, pe durata întregii veri, 
locuri permanente de pregătire și 
trecerea normelor. Dacă ne referim 
la tinerii care lucrează în coopera
ția meșteșugărească, aceștia își au 
„cartierul general** la baza sportivă 
Voința. Aici l-am găsit, miercuri di
mineață, împreună cu cîțiva preșe
dinți de asociații, pe Constantin 
Furcela, vicepreședintele clubului 
Voința. Avînd în’ față regulamen
tul complexului, activiștii definiti
vau planul dc acces pe terenuri, pe 
ore și zile (pentru toată luna mai), 
al tinerilor dc la cooperativele „Spo- 
rul“ „Igiena**, „Tricotextil" și „Arta 
populară**. „Ceea ce avem în primul 
rind in vedere In această perioada 
— ne-a spus tovarășul C. Furcela — 
este obișnuirea participanților la 
complex cu un program continuu de 
antrenamente. Ei trebuie să fie si
guri câ venind la stadion — mulți 
dintre ei doar pentru o oră sau 
două — nu vor găsi porțile închise*. 
După discuție am urmărit, timp de 
două zile, programul centrului per
manent al complexului „Sport și 
sănătate**, de la baza Voința. Con
statările sînt mai mult decît îmbu
curătoare. întregul regulament, îm
preună cu cele 6 anexe ale sale 
(conținind haremurile pentru fiecare 
probă și categorie de participanți) 
erau afișate. Pe același panou era 
trecut numele instructorului de ser
viciu din ziua respectivă. Intr-o 
singură dimineață s-au perindat pe 
terenurile de la Voința peste 100 de 
tineri, dintre care 6ă și-au trecut 
una sau două norme.

Aceeași activitate intensă am în- 
tilnit și la baza sportivă I.R.E.M.O.A.S. 
In afara unui număr de 28 de tineri, 
membri ai asociației întreprinderii, 
pe terenurile de handbal, baschet 
șl volei se mai aflau tinere de la 
întreprinderea de confecții și de la 
Fabrica de lapte. După cum ne-a 
informat secretarul asociației Gh. 
Cioranu, la I.R.E.M.O.A.S. funcțio
nează un centru permanent.

Petre Dudescu, prlmul-vlcepreșe- 
dinte al C.E.F.S. al Sectorului VI, 
ne-a însoțit într-un scurt raid la 
baza sportivă din cartierul Sălaj- 
Vicina. Șl aici funcționează un cen
tru permanent, înzestrat cu panouri 
de afișaj (utilizate pentru progra
mări de întreprinderi, pentru nota
rea numelor tinerilor care și-au tre
cut norme, precum și cu unele sfa
turi practice necesare începătorilor), 
materiale și echipament.

Pe alte trei baze sportive, șl a- 
nume la P.T.T., Timpuri Noi șl 
Parcul copilului, se desfășoară o ' 
bună activitate. Tinerii care vin aici 
pot lua cunoștință imediat de con
ținutul regulamentului, fie cltindu-1, 
fie informindu-se la instructorii de 
serviciu.

Cu o lună în urmă — cînd s-a 
dat startul în sezonul de vară — 
complexul „Sport și sănătate 
nea la drum avînd un 
lament, mult mai simplu 
cordanță cu posibilități 
ticare a sportului (in 
baza materială) de către 
fiecare unitate. Activitatea 
tinuat aproape zi de zl, șl asistăm, 
în consecință, la tot mai multe ac
țiuni prin care complexul „Sport și 
sănătate» prinde viață.

j" por- 
nou regu- 
și în con- 
de prac- 

funcție de 
tinerii din 

a con

Ion GAVRILESCU

ÎNSEMNĂRI

CINE ȘTIE? CINE RĂSPUNDE?
înregistrate in trecerea 
normelor complexului 

au 
în 
la 

fac

Reușitele 
probelor și 
„Sport și sănătate" 
dențiate nu o dată 
ziarului nostru. Și, 
neajunsuri care se 
acțiunea de atragere a unui număr 
cît mai mare de participanți, indi
ferent de vîrstă sau profesie.

în dorința de a spori interesul 
față de complex, Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 
a elaborat un regulament îmbună
tățit în care se accentuează fap
tul că normele și probele pot fi 
trecute nu numai in concursuri 
speciale, ci și cu prilejul partici
pării Ia acțiunile prevăzute în ca
lendarul sportiv intern al fiecărei 
asociații sportive (campionate la 
diverse discipline, etapele de masă 
ale unor concursuri sau competiții 
centrale sau locale, întrecerile din 
cadrul „Cupei tineretului"), cele 
organizate cu ocazia unor acțiuni 
ca „Amicii drumeției" sau „înotul

fost evi- 
coloanele 

fel, unele 
simțite in

BUZĂU: Stadionul Crîng,
gazdă

Primul vice-președin
te al C.J.E.F.S. Buzău, 
prof. Adrian lonescu, 
ne spunea : „O condi
ție esențială pentru o 
bună reușită este asi
gurarea unei activități

bună !

DEJ: La trecerea normelor...
300 de invitați

Un Important eveniment la Dej : cea de a iV-a ediție 
a trofeului Andrei Mureșcnu", în organizarea liceului 
cu același nume din localitate, la actuala ediție vor 
fi prezenți aproape 300 de invitați din 11 județe, care 
vor lua parte la întreceri de volei, baschet, handbal, 
își vor disputa întiietatea, alâturi de gazde, in diferite 
probe atletice,

.Ce.ea. ce,es,e interesant de reținut, ni se pare faptul 
câ invitații la trofeul „Andrei Murețanu* vor fi conco
mitent ,î partlcipanți la complexul polisportiv „Sport ți 
sănătate* urmînd ca celor ce vor îndeplini haremurile 
să li se consemneze ți in carnete trecerea normelor.

permanente".
fost 
tr-o 
vă 
Și 
din 
și sănătate" 
a organizat, .. 
sprijinul unor profesori 
de educație fizică, un 
program concret de 
acțiune, in care au fost 
cuprinse, in perioada 
vacanței de primăvară, 

• toate școlile din mu
nicipiu. In acest fel, 
stadionul Crîng a fost, 
zi de zl, gazda unei 
activități deosebite, Su-, 
te și sute de tineri 
au luat parte. In pa
ralel, la trecerea nor
melor (sub supraveghe
re atentă și speciali
zată) și la atractive 
jocuri sportive, pe te
renurile aflate perma
nent la dispoziția lor.

Experimentul a dat 
roade bogate. Cu acest 
prilej au fost descope
rite numeroase talente.

V. T. MUREȘ

Ideea a 
materializată prin- 
valoroasă lnițiatl- 

prlvind pregătirea 
trecerea normelor 
complexul „Sport 

- “ - - C.J.E.F.S.
avind și

pentru toți“. Pot fi folosite și alte 
prilejuri legate dc desfășurarea fi
relor de educație fizică in unitățile 
școlare dc toate gradele, in insti
tute și facultăți sau prin activități
le sportive organizate in tabere, in 
cartiere etc.

Or, se constată că, deși în aceas
tă primăvară s-au organizat diver
se și nenumărate asemenea între
ceri de masă, pe plan local, ele 
nu au fost folosite și pentru tre
cerea normelor și probelor com
plexului „Sport și sănătate", că 
doar in puține cazuri sînt cunos
cute prevederile de mai sus și, ca 
atare, de evidența unor acțiuni 
ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE, 
adesea cu rezultate foarte bune, 
nimeni nu știe mai nimic.

Impulsionarea acțiunii de trece
re a probelor și normelor comple
xului este cu atît mai actuală — 
și promite să fie tot mai eficientă 
— cu cit in consiliile asociațiilor 
sportive există un responsabil cu 
atribuții directe in rezolvarea tu
turor problemelor legate dc com
plex (popularizare, organizare și 
desfășurare a acțiunilor). De la a- 
ceștia, în special, așteptăm să se 
opereze cu mai mult entuziasm, 
cu spirit de inițiativă și responsa
bilitate. Fiindcă numai așa com
plexul „Sport și sănătate" va de
veni un numitor comun pentru 
toate asociațiile sportive, angre- 
nînd mase largi de tineri și tine
re, de oameni de toate vîrstele. 
Adică dezideratul propus de iniția
tori...

★

Tiberiu STAMA

★

In actualul sezon se înregistrează 
întrevadă realizarea unor acțiuni 
cerea noi

• In județul COVASNA au
fost înființate 8 centre, puse 
la dispoziția celor care do
resc să-și treacă normele 
complexului polisportiv „Sport 
și sănătate". Pe terenurile a- 
cestor baze, numai —
canță, și-au trecut 
din norme aproape 
elevi.
• Semnalăm — in 

RUL 5 al Capitalei 
acțiuni în cadrul cărora cei 
invitați pe stadioane își trec 
normele din cadrul comple
xului polisportiv. In numai 
cîteva dintre acestea, circa 
4 000 de participanți și-au în
scris în brevet, trecerea nor
melor prevăzute la alergări 
(rezistența și viteză).
• O bună organizare pen

tru trecerea normelor la CRA
IOVA. Prin grija C.J.E.F.S. 
Dolj și a Inspectoratului șco
lar, elevi din numeroase școli 
șl licee iși trec probele com
plexului, pe baza unei plani
ficări precise.

Altă dovadă : 1375 de stu
dent! și 1100 de studente de 
la Universitatea din Craiova 
au îndeplinit normele prevă
zute in cadrul complexului 
polisportiv, la diferite pro
be : alergări (viteză și rezis
tență), aruncarea greutății 
Ș.

în va- 
o parte 
1OOO de

SECTO-
- multe

a.
J în municipiul ORȘOVA 

peste 1 000 de tineri și-au tre
cut probele din cadrul com
plexului polisportiv la aler
gări (viteză și rezistență), 
tracțiune în brațe.
• La stadionul Progresul 

din MIZIL, dornici de afir
mare, numeroși elevi și eleve 
de Ia Liceul teoretic și Școa
la generală nr. 1 au partici
pat la primele confruntări 
sub îndrumarea și controlul 
profesorilor de educație fizi
că Nicolae Ghcorghe, Pluti- 
că Lungu și Victor Gîdiuță. 
In contrast semnalăm o de
clarație a tov. M. Pi- 
roșca, prim-viceprcședinte al 
C.O.E.F.S. Mizil : „Multe or
ganizații U.T.C. și comitete 
sindicale nu acordă suficientă 
atenție complexului polisportiv. 
Așa se explică faptul că în 
multe asociații sindicale, pre
cum și în 21 de asociații să
tești — în sfera de acțiune 
o orașului — concursurile 
pentru trecerea normelor nu 
6-au declanșat încă“.

M. Fr.

★
un început bun, care lasă să se 
eficiente pentru pregătirea și tre- 

■ cerea normelor complexului polisportiv „Sport și sănătate". In majori
tatea asociațiilor și cluburilor există atente preocupări în vederea găsirii 
metodelor și mijloacelor eficace, cu un grad sporit de atractivitate, pen
tru atragerea unui număr cît mai mare de cetățeni la îndeplinirea 
cerințelor acestui complex. In același timp, trebuie să arătăm că nu 
peste tot se depun strădaniile necesare, astfel că se observă o încetinire 
în demararea acțiunilor, deși există în această direcție mari dispo
nibilități;

Se impune, așadar, o concentrare a forțelor, o utilizare judicioasă a 
bazei materiale și a specialiștilor, pentru a îndeplini cît mai bine una 
dintre principalele prevederi ale Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, aceea de 
„participare a întregului tineret, a populației, la practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului" în baza căreia a fost, de altfel, inițiat și 
complexul polisportiv „Sport și sănătate",



in campionatul feminin de baschet

TINEREȚEA Șl MUNCA
AU DECIS PERFORMANȚA

Fără îndoială, ediția a 26-a a 
campionatului republican feminin 
de baschet, încheiată recent, a e- 
vidențiat și a răsplătit (prin per
formanțele obținute) pe antreno
rii care au avut mai multă încre
dere în elementele tinere șl le-au 
afectat acestora un program de 
pregătire superioară (ca volum și 
intensitate) celei din anii trecuți. 
In acest sens, cel mai bun exem
plu ne-a fost oferit de noua cam
pioană a României, I.E.F.S., echi
pă în care majoritatea jucătoare
lor au între 20 și 22 de ani, iar 
unele evoluau nu mai departe de- 
cît anul trecut în formații de ju
nioare. Antrenorul loan Nicolau. 
el însuși un reprezentant al gene
rației de antrenori tineri, a iz
butit (intr-o perioadă scurtă) să 
formeze, dintr-un mănunchi ne
omogen de jucătoare, O ECHIPA,

convingîndu-ne (prin aceasta) că 
pot forma nucleul de bază al lo
tului național.

Fosta . ‘ ", _
București (antrenor Grigore Cos- 
tescu), a pierdut net duelul cu 
I.E.F.S. (0—4 în disputele directe) 
și a mai cedat, în mod neașteptat, 
două partide 
structorul 
mișoara). 
eșecurilor 
ciem, în 
care au 
indisponibile pe unele dintre ju
cătoarele de bază (Gabriela Cio
can, Suzana Pîrșu, Margareta 
Pruncu, Ecaterina Savu). Aceste 
accidentări au afectat și califica
rea reprezentantelor 
de la Politehnica în semifinalele 
C.C.E., fapt pe care l-am amintit 
la timpul potrivit. Să sperăm că 
în toamnă vom revedea echipa 
Politehnica în plenitudinea posi
bilităților, culcgind victorii și a- 
plauze, așa cum a făcut de regulă 
în ultimul deceniu.

Medalia de bronz a revenit bas
chetbalistelor de la Olinipia-Con- 
structorul care în 1973 jucau în 
„B“, cu cîțiva ani in urmă în e- 
chipa de minibaschet a Școlii ge
nerale nr. 69, iar cele mai multe 
dintre ele sînt încă junioare (au 
și cucerit, de altfel, titlul de cam
pioane republicane la această ca
tegorie de virstă). Credem că suc
cesul tinerelor de la Olimpia-Con- 
structorul ilustrează cel mai con
vingător afirmația făcută la în
ceputul articolului. Locul 3 este 
o răsplată a muncii intense de
pusă la antrenamente și a pasiunii 
cu care jucătoarele au luptat pen
tru culorile clubului, in fiecare în- 
tilnire. T__ 
carte de 
Gheorghe 
competent, 
pedagog.

Pe locul
flată in plin proces de îmmerire, 
pe care sintem convinși că antre- 

x norul Sigismund Fcrencz il va 
duce pînă la realizarea performan
țelor care au făcut, pină nu de 
mult, faima secției de baschet a 
clubului.

campioană, Politehnica

(cu Olimpia-Con- 
și cu Universitatea Ti- 

Cauza principală a 
trebuie văzută, apre- 
accidentările repetate 

ținut, total sau parțial,

studentelor

In același timp, este o 
vizită onorantă pentru 

Lăzărescu, antrenor 
pasionat și excelent

4 Rapid, formație a-

SUCCESUL RUGBYȘTILOR ÎN CUPA F. I. R. A.

0 EXCELENTĂ PERFORMANTĂ, 
CARE AȘTEAPTĂ NOI CONFIRMĂRI

Echipa de rugby a României a 
încheiat cu deplin succes sezonul 
internațional 1974/1975, ocupînd pri
mul loc în clasamentul „Cupei 
F.I.R.A.**, devenită astăzi un auten
tic campionat european. La el iau 
parte 15 reprezentative naționale, 
repartizate în trei grupe (A, B și 
C), pe criterii valorice. XV-le nos
tru face parte, se știe, din gru
pa de elită pe care, spre cinstea 
sa, și a sportului românesc în ge
neral, a cîștigat-o. Este, de fapt, 
al doilea succes al „tricolorilor'* în 
această Cupă, oferită de federa
ția internațională, primul datînd 
din 1968, cînd iarăși am învins 
Franța (15—14) și, bineînțeles, pe 
toți ceilalți parteneri de întreceri. 
Dar victoria actuală este mai com
pletă, mai cuprinzătoare, compe
tiția europeană cîștigînd în fie
care an valoare și prestigiu și ono- 
rînd astfel eforturile pe care le 
face F.I.R.A. pentru lărgirea ariei 
de răspîndire a balonului oval în 
continentul nostru.

Să recapitulăm etapele acestei 
campanii victorioase. Mai întii, în 
octombrie, băieții noștri s-au im
pus (15—10), făcînd un joc apre
ciabil, în fața celui mai bun XV 
pe care putea Franța să-1 alinieze, 
cu Esteve, Fouroux, Skrela, Span- 
ghero, Aguirre, Gourdon ș.a., a- 
dică cu acei jucători faimoși care 
aveau să reprezinte țara lor în 
Turneul celor cinci națiuni, la 
care, în paralel, francezii iau parte. 
A urmat partida din Cehoslovacia, 
de la Sumperk (16—6), unde, to
tuși, în partea a doua a întîlnirii 
echipa noastră a avut dificultăți 
în fața unor rugbyști cehoslovaci 
care ni s-au părut mai buni, mai 
insistenți decît în anii trecuți. In 
sezonul de primăvară, echipa Ro
mâniei, aureolată de aceste două vic
torii, se prezenta favorită în fața

Liniștea dinaintea furtunii... La puțin timp înaintea începerii meciului cu 
Spania, echipa de rugby a României zimbește obiectivului fotografic. De 
la stingă la dreapta — sus : Ciornei. Munteanu, Dinu, Boroi, Daraban, 
Pop, Postolache, Fugigi ; jos : Paraschiv, Alexandru, Nica, M.arica, Con

stantin, Nicolescu, Durbac
italienilor și spaniolilor, socotiți in
feriori sub aspect potențial. Așa 
gindeam noi și, probabil, așa 
au gindit și componenții na
ționalei. Dar, și unii și alții 
am fost pe punctul de a ne 
păcăli... Mai întii, italienii, care, 
profitînd de vremea nefavorabilă 
(care nc-a anulat scontata superio
ritate tehnică), au fost neașteptat 
de combativi. Ba, mai mult, ne-au 
trebuit lungi minute ca să-i ega
lăm (3—3) și astfel să păstrăm 
șansa victoriei finale în „Cupa 
F.I.R.A.**. Și a venit acest ultim 
meci, de la Madrid (16—12), în care 
echipa României s-a regăsit, rea- 
bilitindu-se, după slaba evoluție

Ștefania Giurea (in imagine, sto- 
pind aruncarea la coș a unei ad
versare) a avut o contribuție deo
sebită la cucerirea titlului de cam

pioană de către echipa I.E.F.S.
Foto : Dragoș NEAGU

un colectiv unit, hotărît să mun
cească fără preget la antrenamen
te și să lupte din toate puterile 
în timpul întrecerilor. Pregătite 
cu competență și conduse cu tact, 
studentele de la I.E.F.S. au re
alizat meciuri remarcabile prin 
ritmul și eficacitatea acțiunilor o- 
fensive, prin agresivitatea în a- 
părare, demonstrind că și-au în
sușit și aplică cu consecvență 
principiile baschetului modern și

Crișul Oradea (antrenor Traian 
Constantinescu) a prezentat un lot 
evident împrospătat și, drept ur
mare, a putut practica un joc vioi 
și eficient, prin care s-a menți
nut multă vreme in lupta pentru 
medalia de bronz. Dar și locul 5 
reprezintă un rezultat bun care, 
sperăm, va da un nou impuls 
baschetului orădean.

Ca și anul trecut, Universitatea 
Timișoara s-a clasat pe locul 6, 
dar considerăm că valoarea indi
viduală a jucătoarelor ar fi îndreptă- 
țit-o să urce pe podium. Noului 
antrenor Ladislau Bachner ii re
vine misiunea dificilă de a găsi 
mijloace pentru evitarea fluctu
ațiilor, incit timișoreneele să ob
țină în viitorul campionat perfor
manțe pe măsura capacității lor.

. D. STANCULESCU

DE LUNI, LA HAGEN, ÎN C. E.
BASCHETBALISTll ROMÂNI LUPTĂ PENTRU PROMOVARE
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Reprezentativa masculină de 
baschet a României pleacă mîine 
în R. F. Germania pentru a lua 
parte la grupa B a campionatului 
european. Echipa țării noastre face 
parte din seria A și va juca, la 
Hagen, în ordine cu : R. F. Ger
mania (luni), Elveția (marți), Ma
roc (miercuri), Țara Galilor (joi) 
și Olanda (vineri). Celelalte serii 
au următoarea alcătuire : seria B 
(la Boblingen) : Algeria, Austria, 
Franța, Portugalia. Scoția, Unga
ria ; seria C (la Wolfenbiittel) : 
Albania, Grecia, Islanda, Luxem
burg, Polonia, Suedia. Primele 
două formații din fiecare serie vor 
participa la turneul final al grupei 
B (18—21 mai, la Hagen), iar pri
mele patru clasate în turneul final 
vor promova in grupa A a cam
pionatului european (rezultatele 
din serii vor conta în turneul fi
nal). Din grupa A, ale cărei între
ceri vor avea loc între 7 și 15 iu
nie, în Iugoslavia, fac parte deo
camdată Iugoslavia (deținătoarea 
titlului european), U.R.S.S., Spa
nia, Cehoslovacia, Italia, Bulgaria, 
Turcia și Israel.

Lotul român este format din :

Popa (căpitanul echipei), Oczelak, 
Novac, Niculescu, Cernat, Diaco- 
ncscu, Tarău, Pîrșu, Georgescu, 
Zdrenghea, Mihuță, Moisescu. An
trenori : M. Nedef și D. Colibaba- 
Evuleț ; medic : dr. T. Minescu ; 
arbitru (va funcționa la Wolfen- 
biittel) : G. Cliiraieu ; conducăto
rul delegației : O. Dimitriu.

Selecționata țării noastre are o 
misiune foarte dificilă, dar sperăm 
că ea va evolua cu succes și că în 
luna iunie echipa României se va 
afla în Iugoslavia, alături de elita 
baschetului european.

Se reia campionatul Diviziei A la rugby

ÎNCEP DISPUTELE DIN CADRUL TURNEEEOD FINALE
Cele 16 echipe participante la 

campionatul Diviziei. A de rugby 
își reiau mîine întrecerile pentru 
stabilirea ierarhiei definitive a ac
tualei ediții. Disputele vor avea loc 
în cadrul unor turnee finale (cu 
meciuri tur-retur), conform poziției 
ocupate la sfirșitul confruntărilor 
din serii (locurile 1—4, 5—3, 9—12, 
13—16). Așadar, in principal, aten
ția va fi reținută de zona superi
oară și cea inferioară, acolo unde 
se vor decide noua campioană și 
formațiile care vor retrograda. A- 
ceasta nu înseamnă că echipele a- 
Ilate la mijlocul clasamentului (șl 
scăpate de orice emoții) nu au da
toria să evolueze cit mai bine.

Prima etapă a finalelor oferă con
fruntări importante, care pot avea 
implicații în determinarea ulterioară 
a situației fruntașelor: Steaua — Di
namo (teren Steaua, ora 10) și Ști
ința Petroșani — Farul Constanța. 
La polul opus : Gloria — Uapld (te
ren Gloria, ora 10) și Constructorul 
Buzău — Vulcan, meciuri „fierbinți", 
în care buzoienll și metalurgiștil au 
prima șansă...

în rest : Universitatea Timișoara— 
Sportul studențesc, T. C. Ind. Con
stanța — Grivița îtoșie (locurile 
5—8), Politehnica Iași — Agronomia 
Cluj-Napoca și C.S.M. Sibiu — Rul
mentul Bîrlad (locurile 9—12).

anterioară. Ea a învins o surprin
zător de bună formație spaniolă, 
in mare progres și cu bune cunoș
tințe tehnice, numai datorită ex
perienței ei superioare de joc și 
unor procedee tehnico-tactice de 
mare subtilitate, finalizate prin în
cercări spectaculoase. Am asistat 
la Madrid (in repriza secundă) re
almente la un mare spectacol rug- 
bystic, la o excelentă propagandă 
făcută de ambele formații acestui 
veritabil campionat european.

Așa a ciștigat XV-le României 
prestigiosul titlu, pentru care rug- 
byștii noștri merită toate feli
citările.

Echipa de rugby a României este 
neînvinsă de 10 partide, din 1973, 
dar asta nu înseamnă încă un apogeu. 
Ea se va deplasa în vară în Noua 
Zeelandă, țară unde balonul oval 
este la loc de mare cinste. Tur
neul de la Antipozi este grăitor în 
ceea ce privește frumoasele apre
cieri de care se bucură astăzi rug- 
byul românesc in lume. Naționala 
noastră are datoria de a întări a- 
cest prestigiu printr-o comportare 
în continuare la cel mai inalt ni
vel. Acolo se va căli noul XV (în
tinerit), acela care va fi chemat, 
să ne reprezinte în viitoarea edi
ție a C.E., ediție ce va fi inau
gurată, pe teren francez, la 23 no
iembrie, prin tradiționala partidă 
România — Franța. Urăm forma
ției noastre să reediteze marele ei 
succes din acest an 1

Dimitrie CALLIMACHI

Can.pionatu! de canotaj ȚyQQR $| CEAPURA NU S AU CALIFICAT
pe ambarcațiuni mici

In cursul dimineții de astăzi, 
pistele de apă ale lacului Snagov 
vor găzdui finalele campionatelor 
republicane pe ambarcațiuni mici 
rezervate seniorilor. începute 
miercuri, întrecerile celor mai buni 
schifiști din țară au programat în 
ultimele două reuniuni semifina
lele și rerecalificările, lupta pen
tru o poziție în finala primilor 
cinci fiind deosebit de atractivă. 
Buna pregătire a majorității con- 
curenților și ambiția principalilor 
aspiranți la podiumul de premiere 
fac ca astăzi, la startul celor două 
finale, să se alinieze aproape toa
te echipajele cu șanse teoretice de

IN FINALĂ
succes. Spunem aproape toate pen
tru că dintre marii favoriți vor 
lipsi Ștefan Tudor și Petre Cea- 
pura, „exilați" în finala mică de 
mai puțin cunoscuții Dona-Matei 
(Steaua), victorioși asupra cele
brului cuplu dinamovist în reca
lificările de ieri. Iată, de altfel, 
echipajele care participă la finala 
probei de 2 f. c. : Oanță—Grume- 
zescu, Zagoni—Georgescu, Simion
— Gali, Dănilă—Moldovan și Dona
— Matei. Cele mai mari șanse 
sînt de partea primelor trei echi
pe, dintre care tandemul Oanță — 
Grumezescu ni se pare ușor de
zavantajat de faptul că nu este 
încă acomodat cu barca Reghin pe 
care concurează.

La schif simplu, George Mereu- 
|ă abordează finala fără prea mul-

LA 2 f.c.!
te emoții, preliminariile competi
ției scăpindu-1 de unul dintre prin
cipalii săi adversari — Walter 
Lambertus. Rămîn, in schimb, A- 
lexandru Szilassy, Nicolae Popa, 
Nicolae Vasile și Toma Constantin. 
Acesta din urmă a trecut prin e- 
moții mari pină să se vadă cali
ficat în finală. Ieri, în recalifi
cări, schifistul de la Steaua a avut 
de făcut față unui asalt dirz și 
spectaculos, declanșat de tînărul 
dinamovist Ion Nedelcu.

Dincolo de cursele care vor de
cide noii campioni ai țării, sînt aș
teptate cu veritabil interes și „fi
nalele mici", unde vor evolua 
mulți componenți ai loturilor re
prezentative. Concursul începe la 
ora 10.

Azi și mîine, la Sibiu
ROMÂNIA -U.R.S.S. LA GIMNASTICĂ (tineret)

Astăzi și mîine, la Sibiu, se des
fășoară meciul internațional de 
gimnastică dintre echipele (femini
ne și masculine) de tineret ale 
României și Uniunii Sovietice. 
Sportivii oaspeți au sosit joi în 
Capitală, continuîndu-și, în cursul

LA SLĂNIC-PRAHOVA
CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE MICROMODELE „INDOOR ’75“

Galeria Salinei de 1a Slănic-Pra- 
hova, locul de desfășurare a com
petițiilor de aeromodele de cameră 
— micromodcle — găzduiește, azi 
șă mîine, întrecerile Concursului 
internațional „INDOOR ’75**, deve
nit tradițional. La start vor fi pre- 
zenți sportivi eunoscuți din Ceho
slovacia, Polonia (echipă campioa-

nă mondială), Ungaria și România. 
Micromodelismul românesc va fi 
reprezentat de două echipe, prima 
fiind formată din sportivii Aurel 
Popa, maestru al sportului (Voin
ța Tg. Mureș), Otto Hints, maes
tru emerit al sportului (Voința Tg. 
Mureș) și Eugen Holtier, maestru 
al sportului (Gr. Roșie București).

după amiezii, călătoria spre Sibiu. 
Antrenorii urmează să decidă asu
pra formațiilor pe care le vor ali
nia abia în cursul zilei de azi. 
Iată loturile pe care le au la dis
poziție : ROMÂNIA : Carmen
Leucean, Amalia Cîmpan, Irina 
Murvui, Mioara Stanciu, Eva Ră
niți, Marilena Ncacșu, Rodica Rău- 
lea, Tatiana Jipa (feminin) ; Vaier 
Răspop, Cristian Enoiu, Mihai Ni- 
colae, Kurt Szilier, Ion Moraru, 
Marian Badea, Pavel Szabo ; 
U.R.S.S. : Elena Primak, Tonia 
Glebova, Olga Kovali, Svetlana 
Pozigun, Kira Țarik, Maria Fila
tova (feminin) ; Feodor Kulaksi- 
zov, Vladimir Agasov, Vladimir 
Markelov. Serghci Lașin, Ghenadi 
Grișin, Aleksandr Tkaciov, Ana
toli Saifulin.

Atît la feminin (duminică dimi
neața) cit și la masculin (sîmbătă 
după amiază) se va concura cu 
exerciții liber alese.

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII 
CAMPIONI EUROPENI DE JUDO

LYON, 9. — La Palatul sportu
rilor din localitate au început joi 
confruntările campionatelor euro
pene de judo, in prima zi a com
petiției au fost programate între
ceri la trei categorii. Titlurile au 
fost cucerite de Anton Reiter (Po
lonia) la mijlocie, Dietmar Lorenz 
(R. D. Germană) la semigrea și de 
Djibilov Nijaradze (U.R.S.S.) la 
grea. în partidele finale Reiter a 
dispus prin ippon (min. 4) de A. 
Barkalaev (U.R.S.S.), Lorenz l-a în
trecut prin yusei-gachi (superiori
tate tehnică) pe J. Rouge (Fran
ța), iar Nijaradze l-a învins, tot 
prin yusei-gachi, pe compatriotul 
său S. Novikov, fostul deținător al 
titlului.

Sportivii români care au concu
rat la aceste categorii, după suc
cesele aproape pe linie din primul 
tur au fost intrecuți în cel de-al

doilea : cat. mijlocie — I. Lazăr 
p.y Al. Szabo (Ungaria), T. Milia- 
lache, p.ipp. (min. 6) V. Adamczik 
(Polonia), cat. semigrea — C. Știr- 
bu p.y. A. Dwoczinski (Polonia), 
Iar Gh. Nache p.y. K. Muzaev 
(U.RS..S.). învingătorii însă, nu au 
ciștigat seriile respective și deci 
sportivii români nu au beneficiat 
de șansa recalificărilor.

Iată. și primele rezultate ale în
trecerilor de vineri : cat. semimij- 
locie — L. Lazăr b.y. V. Darvis 
(Liban) ; cat. open — C. Știrbii 
b.y. T. Samas (Liban), I. Codrca 
p.y. J. Bajcevici (Iugoslavia) ; cat. 
ușoară — Șt. Pop p.y. V. Pikelauri 
(U.R.S.S.).
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ASTĂn LA HOLBAEK, ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

DANEMARCA-ROMÂNIA
(tineret sub

COPENHAGA 9 (prin telefon). 
Cînd apar aceste rînduri, repre
zentativa de tineret (23 de ani) a 
Momâniei a și intrat în febra de 
start a partidei, cu Danemarca, 
elevii lui Cornel Drăgușin și Ion 
•Nunweiller așteptînd să plece cu 
autocarul spre Holbaek, un oră- 
șel situat la 70 km de Copenhaga, 
acolo unde fiecare jucător român 
va încerca sîmbătă să contribuie la 
împlinirea obiectivului întregii e- 
cliipe : 
și un 
echipei 
siunea 
ușoară,

23 de ani)
CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI LA POPICE

GRIGORE MARIN PE LOCUL I

o comportare foarte bună 
rezultat favorabil, în fața 
de tineret daneze. Dar mi- 
echipei nu va fi deloc 

,___ , pentru că adversarul ține
neapărat să demonstreze că acel 
2—6 din meciul tur, de la Bucu
rești, a fost un accident.

Joi după-amiază jucătorii noștri 
s-au numărat printre cei 50 000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
Idrots Park la finala Cupei Dane
marcei dintre Vejle și Holbaek. A 
cîștigat Vejle cu 1—0 prin golul 
lui Eg la una din... ieșirile ne- 
Inspirate ale portarului Beno Lar- 
ssen, cel care se spune că va apă- 
s~a duminică la București. De alt
fel, pe noi ne-au interesat mai 
•nult învinșii din finala cupei da
neze întrucît, în afara lui Larsen 
țțși Joergensen, din prima reprezen
tativă, au evoluat și doi compo- 
nenți ai lotului de tineret (fun
dașii Allan și Niels). Viteza fot
baliștilor danezi, menținută pe tot

parcursul finalei, l-a făcut pe 
Năstase să afirme : „Trebuie să ne 
așteptăm la un asalt lung", la care 
Beldeanu, Mulțescu, Troi și Dumi- 
triu IV au găsit imediat și... avan
tajul acestei posibile tactici pen
tru echipa noastră : „Vom putea 
folosi foarte bine contraatacul, fapt 
pentru care va trebui să jucăm 
simplu și viguros". Aceasta este, 
se pare, și tactica pe care o vor 
indica antrenorii.

în privința singurului semn de 
întrebare din formația noastră, 
fundașul stingă (Lucuță e acci
dentat), s-a mizat pe experiența 
superioară a lui Grigoraș care 
prezintă o garanție în plus față 
de Mihai și I. Marin. Deci, „ll“-le 
nostru va arăta astfel :

Moraru — Purima, Smarandache, 
Fl. Marin, Grigoraș — Mulțescu, 
Dumitriu IV, Beldeanu ,— Troi, 
Năstase, Dănilă. Echipa Danemar- 

va fi probabil următoarea : 
Hojgaard, Allan, Niels 
Michael (Knud), Lo- 
Cristianscn, Kblding,

cei
Ole — Per, 
— Eriksen, 
rensen — 
Karsten (Peitcrsson).

Ne așteptăm ca această partidă, 
care va începe la ora 16 (17 ora 
Bucureștiului) și va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din Belgia (la 
centru J. Peter), să reprezinte star
tul favorabil pentru noi in dubla 
confruntare româno-daneză.

Mircea M. IONESCU

DOUA PROPUNERI ROMANEȘTI
LA REUNIUNEA C.I.O.-C.N.0

' în zilele de 16 și 17 mai, la 
(Roma, Comisia executivă a C.I.O., 
Șssub președinția lordului Killanin, 
•se va întîlni cu delegații comite
telor naționale olimpice. Aseme
nea reuniuni au loc, în principiu, 
din doi în doi ani. Ultima s-a ți- 

' nut la Miinchen, în 1972.
Pe ordinea de zi a reuniunii de 

Ia Roma figurează nu mai puțin 
de 24 de puncte, importante pen
tru mișcarea olimpică în general 
și în special pentru viitorul rela
țiilor dintre C.I.O. și C.N.O. Figu
rează printre temele ce vor fi a- 
bordate : solidaritatea olimpică, 
regula 26 (admisie), Academia In
ternațională Olimpică, emblemele 
olimpice, chestiuni medicale, pro
gramul olimpic etc. De asemenea, 
vor prezenta informări comitetele 
de organizare a Jocurilor Olimpice 
de la '* ' - • -

La 
tantul 
Emil 
C.O.R., va prezenta două proiecte 
de rezoluții privind probleme în
semnate ale mișcării olimpice. In-

tervențiile românești, care figu
rează pe ordinea de zi prelimina
ră, vizează, pe de o parte, redefi- 
nirea rolului și sarcinilor comite
telor naționale olimpice și, pe de 
altă parte, necesitatea creării u- 
nei comisii feminine în cadrul Co
mitetului Internațional Olimpic.

BILANȚUL SPORTIVILOR ROMANI LA C E
A

DE LA BUDAPESTA:
2 MEDALII DE AUR Șl 2 DE

BUDAPESTA, 9 (prin telefon). 
Vineri, în ultima zi a Campiona
telor europene de popice la ju
niori, a fost înregistrată o nouă 
victorie românească. Autor: Gri- 
gore Marin, care a cucerit titlul 
continental. El a avut o compor
tare foarte bună pe tot parcursul 
competiției, obținînd rezultate va
loroase in cele trei concursuri 
(echipe, perechi și acum la indi
vidual), cîștigind locul I de o ma
nieră categorică. Grigore Marin 
face parte din ’ '
Constructorul București și are ca 
antrenor la lot pe Roger Cernat.

Tinerii popicari români au în
cheiat această a patra ediție a 
confruntării continentale de la 
Budapesta cu un frumos succes,

cîștigind două medalii de 
rechi — V. Miclea și H. 
individual — G. Marin) 
de argint (pe echipe și

aur (pe- 
Ardac și 
și două 
perechi).

ARGINT

Grigore Marin 
clubul Olimpia-

TURNEUL DE ȘAH

DE LA VARNA
GRIGORE MARIN

concurs 863), 2. II. Heider (R.F.G.) 
2565 p d, 3. R. Geringer (Austria) 
2559 p d ...6 H. Ardac 2528 p d, 
7. C. Lebădă 2523 p d, 8. V. Mi- 
clea 2520 p d FETE : 1. Gabriella 
Bergholz (R.F.G.) 1257 p d, 2. Pau
la Veth (R.F.G.) 1251 p d, 3. An- 
gflika Hutzler (R.F.G.) 1235 p d 
...8. Elisabeta Szilagyi 1210 p d... 
10. Elena Lupoae 1208 p d.

NĂSTASE, IN SEMIFINALE,
LA MONCHEN

Montreal și Innsbruck, 
această reuniune, reprezen- 
Comitetului Olimpic Român, 
Ghibu, secretar general al

PILOȚII DE
PE CIRCUITUL

MONTE CARLO, 9 (Agerpres). 
■— Participanții la tradiționala 
cursă internațională automobilisti
că „Marele Premiu de la Mona
co", probă contînd pentru Campio
natul mondial rezervat piloților de 
formula I, au efectuat primele an
trenamente oficiale. Cel mai bun

SOFIA, 9 (Agerpres). — In pri
ma rundă a turneului internațional 
de șah de la Varna, maestrul ro
mân Mihai Șubă a întrerupt parti
da cu Szymczak (Polonia). Spasov 
(Bulgaria) l-a învins pe Fernandez 
(Cuba). A fost consemnată remiza 
în partidele Lengyel (Ungaria) — 
Anghelov (Bulgaria), Vukici (Iugo
slavia) — Popov (Bulgaria) și 
Miller (R. D. Germană) — Kozma 
(Cehoslovacia).

La ...............
hista 
care 
cu 
Pîdevski.

acest turneu participă și șa- 
sovietică Nana Aleksandria, 
a pierdut partida susținută 
marele maestru bulgar

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA

JUVENTUS LA UN PAS DE TITLU
Așadar, Juventus Torino este 

virtuală campioană a Italiei și va 
reprezenta, probabil, în sezonul 
viitor, culorile italiene în Cupa 
campionilor europeni. Ultimele 
speranțe ale lui Napoli de a ajun
ge din urmă liderul s-au risipit 
duminica trecută, cînd Juventus a 
cîștigat la Termi. iar Napoli nu a 
putut să obțină mai mult decît un 
egal cu Torino.

FORMULA 1
DE LA MONACO

timp a fost realizat de austriacul 
Niki Lauda („Ferrari"), care a 
parcurs un tur de circuit în 1:27,16. 
Rezultate bune au mai obținut el
vețianul Clay Regazzoni, suedezul 
Ronnie Petersson și brazilianul 
Carlos Pace.

Teoretic, Napoli ar putea obți
ne toate cele patru puncte răma
se în joc (și îi este la îndemînă, 
întrucît va juca acasă cu Bologna 
și în deplasare cu Varese, care 
este socotită deja retrogradată). 
Dar, în același timp, Juventus ar 
trebui să piardă ambele partide 
care i-au mai rămas de jucat, una 
pe terenul Florentinei și alta a- 
casă cu Lanerossi Vicenza, însă, 
această situație ni se pare impro
babilă.

Astfel se încheie un campionat 
care a văzut încă de la început la 
comandă pe Juventus. După în
cheierea sa, va începe faza a doua 
a Cupei Italiei, pentru care au 
fost prevăzute două grupe. în pri
ma se află Juventus, Milan, Inter 
și Bologna, în cea de a doua Na
poli, Florentina, Torino și Roma. 
Finala se va desfășura, la Roma, 
la 28 iunie.

CESARE TRENTINI

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

SPORTUL
Șl PROGRESUL OMULUI

Marea organizație spor
tivă muncitorească franceză 
F.S.G.T. își va sărbători cea 
de a 40-a aniversare la 21—24 
maî, prilej cu care va avea 
loc și un important colocviu 
internațional la Paris, consa
crat temei : „Sportul și pro
gresul omului", pus sub pa
tronajul UNESCO și al altor 
organisme sportive Internațio 
nale. In cursul unor dezbateri 
publice, vor fi abordat urmă
toarele trei subiecte : 1. dez
voltarea copilului și sportul; 
2. olimpismul, sportul de 
înaltă performanță și perfec
ționarea umană ; 3. în ce 
condiții poate sluji sportul 
progresul omenesc ?

torli și organizatorii din 
cadrul asociațiilor sportive 
din Întreprinderile și insti
tuțiile orașului.

INAUGURARE OFICIALA
Regina Elisabeta a Angli

ei a acceptat invitația pe 
care i-a adresat-o Comite
tul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de vară de 
la Montreal de a inaugura

ros șl Roma în 1957, iar 
tată îi este nu mai puțin 
cunoscutul atlet Christop
her Brasher, medaliat cu 
aur In proba de 3 000 ni 
obstacole la J.O. din 1956.

Tenisul englez ne-a obiș
nuit cu asemenea „fami
lii" de campioni. Să ne 
amintim de Stanley Mat
thews jr„ fiul celebrului 
fotbalist cu același nume, 
iar mal recent de cei doi

UNIVERSITATE 
SPORTIVA POPULARĂ

tn orașul Uralsk din 
K.S.S. Kazahă a fost în
ființată recent o Universi
tate sportivă populară. Ini
țiativa a fost luată de or
ganele locale, în frunte cu 
Institutul pedagogic 
cultură fizică. Lecțiile sint 
ținute de profesorii 
educație fizică si sport din 
localitate și de rectorul 
Universității, Ivan Presve- 
tov. La cursuri participă 

in mod obligatoriu lnstruc-

de

de

Iată rezultatele 
duale : BĂIEȚI : 1. 
(România) 2621 p

probei indivi- 
Grigore Marin 
d (la ultimul

MtJNCHEN, 9 (Agerpres). — în 
sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Miin- 
chen, jucătorul român Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—3, 7—6 pe vest- 
germanul Heinz Jurgen Pohmann, 
argentinianul Guillermo Vilas l-a 
eliminat cu 6—2, 7—5 pe Elschen- 
broich (R.F.G.), iar Pinner ‘
a cîștigat cu 6—4, 6—4, 
cehoslovacului Kutka. în 
partidă a „sferturilor",

(R.F.G.) 
in fața 
ultima 
Meiler 

(R.F.G.) l-a întrecut cu 7—6, 6—4 
pe Kodes (Cehoslovacia).

PRIMA ETAPĂ A COMPETIȚIEI
CICLiSTE „CURSA PĂCII

BERLIN, 9 (Agerpres). 
etapă a celei de-a 28-a 
tradiționalei competiții 
„Cursa Păcii", disputată 
Berlin — Magdeburg (167 km), a 
fost câștigată de Hans Joachim 
Hartnik (R.D.G.) în 3h 47 02'. Pe 
locurile următoare s-au clasat Mo
ravec (Cehoslovacia) — același 
timp, Szurkowski (Polonia), Bar- 
tonicek (Cehoslovacia), Pikkuus 
(U.R.S.S.), Biseth (Norvegia), Gu- 
siatnikov (U.R.S.S.), Andersson

— Prima 
ediții a 
cicliste 

pe ruta

(Norvegia), Diers (R.D.G.). Suarez 
(Spania), toți cu timpul de 3h 47TO". 
Grosul plutonului, în care se aflau 
și cicliștii români, a sosit cu o 
intîrziere de circa 6 minute.

în cursa-prolog „Ștafeta națiu
nilor", clasamentul a fost următo
rul : 1. Italia lh 44:04 
2. R. D.
Ungaria, 
7. R. F.

Astăzi
Magdeburg

(6X7 km). 
Norvegia, 4.
6. U.R.S.S., 
Danemarca, 

loc etapa a Il-a, 
Gera (160 km).

Germană. 3. 
5. România. 
Germania, 8. 
are

PE SCURT • PE SCURT ©PE SCURT
ATLETISM a La Formia (Italia), 

tanzanlanul Filbert Bayi a eșuat in 
tentativa de doborîre a recordului 
lumii în proba de 1 060 m (deținut 
de americanul Rick Wohlhuter cu 
2 : 13,9), realizînd 2 : 18,1. El a fost 
urmat de iugoslavul Savici cu 2 : 19,9. 
La înălțime a cîștigat Italianul Gior
gio Ferrari, cu 2,16 ni „ La Bonn, 
vest-germanul Manfred Ommer a 
cîștigat două probe : 100 m in 10,2 
și 200 m în 20,3. Walter Schmidt 
(R.F.G.) a cîștigat aruncarea cioca
nului cu 73,88 m. La înălțime, Karin 
Geese — Wagner (R.F.G.) cu 1,85 m, 
a întrecut-o pe campioana olimpică 
Ulrike Meyfarth, care a realizat ace
lași rezultat. La *» 000 m : Detley 
Uhlemann " " ‘ ~
Wllden — 11,6 :
Kempln — 13,3 ; disc (f) Liesel Wes- 
termann — 59,30 
(Bavaria), Eva
greutatea la 17,53 m — record R.F.G. 
(v. r, 17,34 m — Marlena Fuchs — 
Klein) • Viktor Miasnikov a stabi
lit, la Minsk, un nou record al

german lucra la o fabrică 
de legături de schi din 
Garmisch Partenkirchen. 
Zilele trecute, Utzschnei- 
der a fost concediat.

RUGBY IN TAHITI

Celebrul rugbyst francez 
Pierre Villepreux, unul 
dintre cel mai buni fun
dași ai echipei „cocoșului 
galic", cunoscut și la

13,4 (v. r.U.R.S.S. pe 110 m g 
13,6).

BASCHET a în turneul masculin 
de la Kosice : U.R.S.S. — Iugoslavia 
(tineret) 94—86. Cuba — Bulgaria 
75—60 a La Praga in meci masculin. 
Cehoslovacia — Bulgaria 86—77 a 
I<a Pardubice, echipa Dinamo Bucu
rești a inttlnit redutabila formație 
Dinamo Tbilisi, în fața căreia a pier
dut cu 72—82 (33—39). Alte rezultate: 
Spartak Levski Sofia — Ruda 
da Pardubice 95-94 (51—48) ; 
Praga — Gwardia Wroclaw 
(41—38).

Hvez-
Slavia
85—80

La
13 : 35,4, 100 m (f) Rita 

loo m g (I) Silvia

m « La Neuaubing 
Wilms a aruncat

A MURIT

AVERY BRUNDAGE

oficial importanta manifes
tare sportivă. După 
este cunoscut, 
Jocurilor va
17 Iulie 1976.

cum
deschiderea 

avea loc la

TENIS „ÎN FAMILIE"

Dacă se tot 
surprize în tenis, ____
surprinzător nu poate fl 
atribuit însă victoriei mi
cuței Kate Brasher (12 
ani) la ultimele campiona
te de Juniori ale Angliei, 
la categoria „under 14". 
Intr-adevăr, tînăra campi
oană provine dintr-o foar
te bine reputată 
de sportivi, mama sa ne- 
fiind alta decît 
Brasher (fostă 
campioană la Roland Gar-

vorbește de 
nimic

familie

Shirley 
Bloomer),

copii al fostului campion 
Tony Mottram, anume 
Buster șl Chris, frate și 
soră, rachete consacrate 
în lumea „sportului alb“. 
De menționat că Buster 
Mottram este acum juoă- - 
torul nr. 1 în echipa An
gliei pentru „Cupa Davis".

CONCEDIEREA 
CAMPIONULUI

Informează 
prima vic- 
a recesiunii 

R.F. Germa-

Ro-București clin meciul .... 
mânia — Franța (1970), ciș- 
tlgat de oaspeți cu 11—3, 
se află acum in îndepăr
tata insulă Tahiti, unde 
încearcă — se pare, cu 
oarecare succes — să 
transmită pasiunea pentru 
jocul cu balonul oval tine
rilor băștinași, nu lipsiți 
de îndeminarea necesară 
acestui sport complex.

de vara de la Moscova, din 
1980, ca și la probele olim
pice de yachting, ce se vor 
desfășura în rada capitalei 
estoniene. Curioasă este for
ma adoptată. Astfel, buleti
nele de joc prezintă un ca 
roiaj pe care participantul 
înscrie puncte pentru pro
priile sale performante, nor
mele prevăzînd : un marș de 
2 km sau o alergare de 3 
km un parcurs pe schiuri de 
9 km sau cu bicicleta pe 15 
km, apoi 45 minute de bas
chet sau 30 de minute do no
tație. Sint rezervate coloane 
și pentru... pescuitul cu un
dita* vînătoare, yachting sau 
chiar gimnastica de diminea
ță I Scopul acestui sistem — 
întrucît, indiferent de punc- 

toate buletinele part'-toj, . .
cipă la tragerea la sort! 
este de a stimula In 
rile populației obișnuința 
practica sportivă.

ECHIPA IDEALĂ

rîndu- 
cu

După cum 
presa străină, 
tlmă sportivă 
economice în 
nla pare să fie campionul
olimpic și multiplul cam
pion mondial de bob Peter 
Utzschnelder, frînarul ce
lebrului pilot Wolfgang 
Zlmmerer. Sportivul vest-

PRACTICA SPORTIVA 
Șl LOTERIA

Nu e nimic surprinzător în 
faptul că, la Tallin, Comite
tul pentru cultură fizică șl 
sport al R.S.S. Estonă a or
ganizat o loterie care acordă 
cîștiqătorilor posibilitatea de 
a asista la Jocurile Olimpice

După încheierea campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață, ziariștii sportivi acre
ditați la această competiție 
au alcătuit formația lumii 
care are următoarea compo
nență : Tretiak (U.R.S.S.) —
portar, Vasiliev (U.R.S.S.) și 
Marjamaekl (Finlanda) — fun
dași : Mortinec (Cehoslova
cia), Petrov (U.R.S.S.) și la- 
kușev (U.R.S.S.) — atacanți.

0

Joi noaptea s-a stins din via
ță, in ’ virstă de 87 de ani, 
Intr- un spital din stațiunea de spor
turi de iarnă vest-germană Garmisch- 
Partcnkirchen (unde se stabilise de 
doi ani), una dintre cele mai cunos
cute personalități ale vieții sportive 
mondiale și ale mișcării olimpice : 
Avery Brundage.

Născut la 28 septembrie 1887, Ia 
Detroit, el a făcut parte din echipa 
Statelor Unite la Jocurile Olimpice 
de la Stockholm, în 1912, la proba 
de pentatlon atletic. Dcdictndu-se 
carierei sportive administrative, ob
ține președinția Comitetului olimpic 
al S.U.A. timp de 25 de ani (1929— 
1953). Dar consacrarea sa tn lumea 
sportivă internațională vine mai ales 
in cursul președinției sale la Comi
tetul Internațional Olimpic, funcție 
pe care a deținut-o 20 de ani (1952 
—1972). După părăsirea acestui post, 
la Încheierea Jocurilor Olimpice de 
la Miinchen, a fost declarat președinte 
dc onoare al C.I.O.

TENIS a Tn sala „Coliseum" din 
Dallas (Texas) s-au disputat ulti
mele două „sferturi" din turneul 
final W.C.T. : John Alexander — 
Roscoe Tanner 6—3, 6—2, 6—3 ; Art
hur Ashe — Mark Cox 1—6, 6—4, 
6—4. 7—5. în semifinale, Bjorn Borg 
îl întîlnește pe Rod Lever, iar Arthur 
Ashe pe John Alexander « Rezul
tate din competiția internațională fe
minină „Cupa Federației" (din cauza 
timpului nefavorabil, întrecerile s-au 
desfășurat pe teren acoperit la 
Marsilia) : Australia — Belgia 2—0 ; 
Franța — Ungaria 2—1 ; Anglia — 
Spania 2—0 : R.F.G. — Argentina 
2—1 ; Cehoslovacia — Olanda 2—0 ; 
R.S.A. — Japonia 2—1 ; S.U.A. — 
Suedia 2—1. • Tn Cupa Davis. La 
Paris : Franța — Belgia 2—1; la Bar
celona : Spania — Anglia 1—1 (Oran- 
tes — Mottram 6—4, 6—1, 6—2. Taylor 
— Higueras 6—4, 1—6, 6—3, 6—2).
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