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Nicolae Ceaușescu,Tovarășul 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, au continuat, 
joi dimineața, în cadrul unei vi
zite efectuate în municipiul Galați, 
convorbirile consacrate examinării 
in comun a posibilităților concrete 
de extindere a colaborării și co
operării industriale pe care le o- 
feră progresele rapide înregistrate 
de economiile celor două țări.

Vizita întreprinsă de conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări la Galați a oferit, tot
odată, prin calda ospitalitate a 
primirii pe care locuitorii orașului 
au făcut-o inalților oaspeți, un pri
lej de reafirmare a sentimentelor 
de frățească prietenie, de stimă 
și prefire reciprocă, de trainică 
solidaritate internaționalistă ce lea
gă popoarele român și bulgar.

Cu aceste ginduri au fost în- 
tim piuați inalții oaspeți, la ateri
zarea elicopterului, de 
Dumitru Bejan, prim-secretar 
Comitetului județean — 
P.C.R.. președintele 
popular județean, care 
un călduros bun venit 
piui de pe Dunăre. Pe 
fața Combinatului siderurgic 
venit să-i întîmpinc
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
m i și mii de locuitori ai orașului.

Luind loc Intr-o mașină deschi
să, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român și primul se
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar se indreaptă, printr-un 
adevărat culoar de muncitori gă- 
lățeni care aplaudă cu însuflețire 
spre pavilionul administrativ al 
combinatului.

în fața unor machete și grafice 
care ilustrează istoricul construc
ției celei mai mari și moderne în
treprinderi siderurgice a țării și 
perspectivele ei de dezvoltare pînă 
la sfirșitul viitorului cincinal, gaz
dele prezintă citeva din realizările 
harnicului colectiv gălățean, pre
cum și preocupările sate prezente 
și de perspectivă.

Este vizitat apoi Combinatul.
In continuare, coloana de mașini 

străbate bulevardele orașului, in- 
dreptîndu-se, in aclamațiile entu
ziaste ale miilor și miilor de gă- 
lățeni, spre gara fluvială.

însoțiți de uralele nesfîrșite ale 
nom-roșiior oameni ai muncii, pre- 
zenți in portul fluvial, care ova
ționează îndelung pentru prietenia 
româno-bulgară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jiv
kov urcă la bordul navei prezi
dențiale „Mihai Viteazul", pe care 
sint arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și

tovarășul 
al 

Galați al 
Consiliului 
le-a urat 
în munici- 
platoul din 

au 
pe tovarășii

Republicii 
părăsește 
spre Brăila.

★
Tovarășul Nicolae 

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a oferit joi 
un dejun, la bordul navei „Mihai 
Viteazul", în onoarea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar _general al Partidului Co
munist 
publicii 
varășul 
tar al 
Partidului Comunist 
ședințele Consiliului 
Republicii Populare 
continuat joi, la bordul navei „Mi
hai Viteazul", convorbirile oficiale 
in prezența primilor miniștri și a 
celorlalți 
de partid 
țări care 
Galați.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

Populare 
portul,

Bulgaria. Nava 
îndrcptindu-sc

Ceaușescu, se-

Român, președintele Re- 
Socialistc România, și to- 
Todor Jivkov, prim-secre- 
Comitetului Central al 

Bulgar, pre- 
de Stat al 

Bulgaria, au

tovarăși din conducerea 
și de stat a celor două 
i-au însoțit in vizita la

★
La Brăila, pe Cheiul Portului 

fluvial, mii de cetățeni au venit 
să-și manifeste bucuria reintilnirii 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. să 
salute cu căldură pc tovarășul 
Todor Jivkov.

In ovațiile entuziaste ale celor 
prezenti, nava „Mihai Viteazul4* a- 
costcază. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov sint 
înlimpinați de tovarășul Dumitru 
Bălan, prim-secretar al Comitetu
lui județean Brăila al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Popular ju
dețean care în numele locuitorilor 
întregului județ le urează un 
călduros bun sosit.

Mulțimea aclamă îndelung, flu
tură stegulete, buchete de flori. 
Domnește o atmosferă de adevă
rată sărbătoare populară.

Luîndu-și rămas bun cu căldură 
de Ia locuitorii Brăilei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îmbarcă apoi în elicopterul pre
zidențial, îndreptindu-se spre Capi
tală.

★
Tovarășul Todor Jivkov, prim- 

seeretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului

Populare Bulgaria, a 
un dineu oficial în 

tovarășului Nicolae 
secretar general al 

Comunist Român, pre-

de Stat
Republicii 
oferit, joi, 
onoarea
Ceaușescu,
Partidului 
ședințele Republicii Socialiste Ro
mânia, ș' tovarășei Elena
Ceaușescu.

PRIMA ZI A CAMPIONATELOR EUROPENE

TRĂGÂTORII ROMÂNI AU OBȚINUT

REZULTATE DE VALOARE MONDIALĂ

I MIRCEA ILCA, MEDALIE DE AUR!
| Medalia de argint a revenit tot unui
| reprezentant al nostru,

Ziua inaugurală a celei de a 
VH-a ediții a campionatelor euro
pene de tir a însemnat o reușită 
pe toate planurile. Vremea fru
moasă și o splendidă festivitate de 
deschidere aveau să constituie sem
nalul de începere a unei compe
tiții cu rezultate excepționale chiar 
in proba de debut. Iar satisfacția 
celor veniți să urmărească între
cerile celor 83 de sportivi a fost 
cu atit mai mare cu cit autorii ce
lor

I
I
I
I 3x40 fdouă performanțe de răsunet

EUGEN SATALA

României

• Azi, proba

olimpică de

• Start și în

campionate

ie interna
ționale ale

armă liberă

EUGEN SATALA

MIRCEA ILCA

cinci decade

I
I
I
I

mondial obținute ieri au fost re
prezentanții țării noastre, Mireea 
Ilca, ciștigător al titlului continen
tal la proba olimpică de armă li
beră calibru redus 60 f culcat și 
Eugen Satala, medaliat cu argint 
la aceeași probă.

Elevul arădean Mireea Ilca (17 
ani) din clasa a Xl-a a Liceului de 
chimie industrială și membru al a- 
sociației C.F.R. din orașul de pe 
Mureș (antrenor I. Quintus* a tras

impecabil, realizind 
maxime din șase și doar in cea de 
a treia înscriind 99 p. El a înre
gistrat rezultatul de 599 p, cifră 
egală cu recordul lumii deținut de 
Ho Jun Li (R.P.D. Coreeană) din 
1972 la J.O. și egalat anul trecut 
la campionatele mondiale de la 
Berna de cehoslovacul Karel Bu
lan (clasat acum al 7-lea cu 594 p).

PROGRAMUL DE AZI :

CAMPIONATELE EUROPENE

De la ora 8,30 : proba olimpi
ca de armă liberă calibru redus 
3X40 1.

De la ora 8.30 
60 I seniori și 40 
standard femei.

CAMPIONATELE
ALE ROMÂNIEI 

l 
pistol liber 

f juniori, pistol

INTERNATIONALE

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE
ȘCOLARILORPIONIERILOR Șl

îndrăgind tirul de numai patru ani, 
Mircea Ilca este un tinăr de mare 
talent, dublat de o capacitate apre
ciabilă de muncă, iar succesul Iui 
la C.E. îl lansează ca o autentică 
speranță pentru viitoarele J.O.

Un rezultat excelent (598 p și 
medalia de argint) a izbutit și un 
alt trăgător din promoția mai tînă- 
ră, Eugen Satala (membru al clu
bului bucureștean Dinamo, antre
nor Viorel Manciu), Adăugind ce-

lor două cifre obținute de Ilca 
și Satala pe cea a Iui Ștefan Ca
ban (593 p, locul 14), probabil că 
și în proba pe echipe, formația 
noastră ar fi ocupat un loc pe po
diumul de premiere dacă nu inter
venea scăderea surprinzătoare mar
cată de Nicolae Rotaru in ultimele 
două decade (90—88), ci totalizind 
573 p, rezultat cu mult sub va
loarea posibilităților lui. Să spe
răm însă că a fost vorba doar de 
o eclipsă pasageră.

Astăzi se va desfășura - cea de 
a doua probă olimpică a campio
natelor Europei, 3X40 focuri Ia 
armă liberă calibru redus. Și aici 
vor fi reuniți un număr mare de 
concurenți (78), mulți dintre ei cu 
cărți de vizită prestigioase. Forma
ția României va fi alcătuită din 
patru țintași selecționați dintr-un 
lot de cinci : Mireea Ilca, Nicolae 
Rotaru, Eugen Satala. Ștefan Ca
ban și Romulus Nicolescu.

Tot azi, se vor decerne titlurile 
individuale și pe echipe la armă 
liberă calibru redus 40 f poziția în 
picioare și poziția in genunchi.

Vineri însă va fi și ziua de de
but a celei de a XVIII-a ediții a 
campionatelor internaționale ale 
României, cu trei probe deosebit 
de interesante.

C. COMARNISCHI
T. RĂBJAN

(Continuare In pag. a 4-a)

în Campionatul internațional feroviar

BASCHETBALISTELE BOMANIEI 
AU ÎNTBECUT FĂBÂ DIFICULTATE

PE STADIONUL
TINERETULUI ALE

(77-36) ECHIPA UNGARIEI
dimineața, stadionul 

din Capitală va cu-
Duminică 

Tineretului 
noaste din nou animația marilor 
evenimente " 
de „închiderea festivă a anului 
sportiv școlar și de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei". 
Devenită tradițională, această am
plă manifestare sportivă de masă 
va avea un caracter deosebit prin 
amploarea pe care organizatorii 
doresc să o dea întrecerilor 
vate pionierilor și școlarilor 
reșteni.

• Programul va începe la 
cu defilarea sportivilor, in 
ponderea o vor avea elevii

sportive. Este vorba

rezer- 
bucu-

ora 9 
care 

spor-

tivi de la Clubul „Cutezătorii", 
tehnic-clubul „Tot înainte". Șco
lile sportive nr. 1, 2 și 3, „Ener
gia", „Viitorul", Liceul 35 etc.

• De la ora 10, pe toate terenu
rile stadionului se va da startul 
întrecerilor la atletism, tenis, bas
chet, handbal, rugby, volei și fot
bal, în care vor fi angrenați 
tivi pionieri și școlari din 
sectoarele Capitalei.

• După amiază, de la ora 
va avea loc „Aniversarea a 60 de 
ani de la primele întreceri sportive 
școlare". Cu acest prilej se vor 
desfășura exerciții de gimnastică,

spor- 
toate

întreceri atletice, precum și un 
bogat program artistic susținut de 
ansamblul „Doina Bucureștiului". 
orchestra „Ritmic T4“, soliști și 
actori ai Teatrului satiric „C. Tă- 
nase".

• Manifestările de pe stadionul 
Tineretului sint organizate de 
C.M.B.E.F.S., Comitetul municipal 
U.T.C., Inspectoratul școlar, Con
siliul municipal ' 
Pionierilor.

• Asemenea 
au loc in toate 
șele țării și la 
zeci de mii de

Ieri a început in sala Floreasca 
din Capitală cea de a treia ediție 
a Campionatului internațional fe
roviar de baschet feminin, la care 
sint prezente selecționatele Bulga
riei. Cehoslovaciei, R.P.D. Coree
ne, Poloniei, României, Ungariei 
Uniunii Sovietice, precum și for
mația de junioare a orașului 
București.

în partida inaugurală s-au 
tâlnit echipele Cehoslovaciei 
R.P.D. ~ ■

al Organizației

acțiuni de amploare 
municipiile și ora- 
ele sint angrenați 
pionieri și școlari.

în-
______ Și 
Coreene. A fost un meci 

spectaculos, in care sportivele co- 
reence au obținut o victorie pre
țioasă în fața unor adversare cu 
o talie mult superioară. Scor final: 
62—54 (28—22) pentru R.P.D. Co
reeană. Meciul dintre formația fe
roviară a Uniunii Sovietice și ac

lecționata de junioare a orașului 
București a fost strîns. tinerele 
baschetbaliste din Capitală opu- 
nind o rezistență dirză unor ad
versare mature, mai experimen
tate. în final sportivele sovietice 
au ciștigat cu 65—60 (33 36).

în partida derby a zilei inaugu
rale. formația feroviară a țării 
noastre a intilnit selecționata sino
nimă a Ungariei. Jucind 
bine, elevele antrenorului

foarte 
____ ___________________ Sigis
mund Ferenc! au pus stăpinire pe 
joc incă din primele minute ale 
meciului. Superioare in lupta sub 
panou, demonstrind cunoștințe teh-

Paul IOVAN

(Continuare ia pag. a 4-a)



TABACO-ALCOOLISMUL, MEDIU COROSIV
PENTRU MAREA PERFORMANTA

LA Rm. VILCEA, EFORTURI 
PENTRU DEZVOLTAREA ATLETISMULUI

»\
\\\

\\\
\\\

\\^
^^

^^
^

Interviu cu dr. EUGEN ȘERBANESCU -
Intr-unui din articolele precedente referitoare la uzul și abuzul de alcool, 

arătam citova dintre repercusiunile acestuia asupra sănătății fizice, psihice ș« 
intelectuale a individului, asupra întregii sale vieți și activități, precum și a 
climatului etico-social. Subliniam, totodată, acțiunea cu atit mai dăunătoare 
a acestui veritabil corosiv al sănătății, atunci cînd el este utilizat de la 
virste fragede, efectele negative pe care le produce îndeosebi m 
rindul tineretului angajat pe drumul dificil al performanței sportive, drum 
care, pentru a putea fi parcurs pînă la capăt (neconsiderînd firește acest 
capăt ca pe ceva fix), necesită, alături de calitățile native de rigoare, un 
impresionant și constant consum de energie fizică și nervoasă. Ca și alcoolul 
- poate chiar mai mult - tutunul constituie unul din viciile care pun m 
primejdie sănătatea, capacitatea de efort a individului. . .. .1

Avînd în vedere efectele negative pe care atit consumul de alcool cit ș« 
cel de tutun le au asupra sănătății omului în general și a sportivului de per
formanță în special, ne propunem să dezbatem, cu concursul unor medici, 
a căror autoritate profesională se împletește cu o vastă experiență în 
vitatea sportivă, unele aspecte decurgind din aceasta temă aflată astăzi tot 
mai pregnant in atenția forurilor medicale de pretutindeni, a celor adminis
trative, economice, sociale etc.

Astăzi 
talul „< 
membru al

redăm opiniile medicului primar EUGEN 
,Colțea", secretar al Societății de medicină 

Federației române de gimnastică.

ȘERBANESCU de ta Sp>- 
generalâ din București,

— Se știe că 
alcoolului și

produșii de degradare 
tutunului sînt foarteai 

periculoși...
— Pentru a arăta forța lor toxică, 

aș vrea să încep prin a-mi aminti de 
lucrările practice pe care le făceam 
la fiziologie, în vremea studenției, cu 
mulți ani în urmă. Cu un tampon 
de vată mulat în alcool ștergeam ca
pătul neaprins al unei țigări fumate 
pînă la jumătate. Storcind apoi tam
ponul, lăsam ,să cadă pe sticlă o pi
cătură de alcool îngălbenit de nico
tină. peste care puneam apoi 5—10 
cmc de ser fiziologic. Din acest a- 
mestec luam cu o seringă 2—3 cmc

sub piele în spatele 
Rezultatul ? In citeva 

făcea o paralizie

De azi pînă duminică,
la Slatina
FINALA

„CUPEI U.G.S.R.“
LA OINĂ

Du.pă încheierea unei foarte 
reușite întreceri desfășurate la 
Mangalia — „Cupa României" —, 
oină programează o nouă com
petiție, de astă dată avînd drept 
gazdă orașul Slatina. Este vorba 
de finala «Cupei U.G.SJt.".

începînd de astăzi, pe stadio
nul din localitate se vor întrece 
16 echipe, urmind ca formația câș
tigătoare să fie desemnată dumi
nică la prînz, cînd va avea loc și 
festivitatea de închidere. Această 
manifestare sportivă Be află la a 
8-a ediție, etapele premergătoare 
finalei aducînd la start un mare 
număr de echipe din întreprinderi 
și instituții. Este de remarcat fap
tul că in acest an s-a făcut sim
țită o Înviorare a sportului nostru 
național, asociațiile din marile u- 
nități industriale înfilnțînd echipe 
formate din tineri care au îndră
git această disciplină. In același 
timp, a crescut numărul instruc
torilor, o contribuție în acest sens 
fiind adusă de federația de spe
cialitate. De asemenea și comisia 
de oină a Consiliului municipal 
București pentru educație fizică 
și sport a organizat, in această 
primăvară, cursuri pentru forma
rea de instructori.

Revenind la competiția care în
cepe astăzi, să facem cunoscute 
echipele participante : Celuloza
Drobeta Tr. Severin. Gloria Bucu
rești, Torpedo Brașov, Chimia Tr. 
Măgurele, Filatura Oltenița, Rul
mentul Birlad, C.F.R. Sibiu, Oțe
lul Tirgoviște, Fctrolul Urlați, 
C.F.R. Iași, Bihoreana Beiuș, A- 
v intui Reghin, Celuloza Călărași 
și Betonul Roman. Au fost invi
tate, de asemenea, echipele Uni
versitatea București și 
din comuna 
Dîmbovița.

șl-i injectam 
unei broaște, 
secunde broasca 
spastică a întregii mase musculare. 
Orice încercare de a o readuce la 
normal pe cale medicamentoasă era 
însă zadarnica. ‘
bilă.

— Care ar 
fumător ?

— Sînt două -----„----
Imediate și tardive. Primele se mani
festă uneori prin amețeli (după fu- 
marea țigării), alteori prin furnică
turi în membrele superioare sau in
ferioare, sau prin tulburări intesti
nale (îndeosebi după prima țigară a 
dimineții). Intre efectele tardive, tre
buie să amintesc de reducerea canti
tativă a debitului de aer (și deci, de 
oxigen), distrugere» de către substan
țele conținute în fum a pereților sa
cilor alveolari ai plămînului (redueîn- 
du-se astfel din ce în ce mai mult 
și prematur capacitatea fiziologică a 
structurii pulmonare), emfizemul pul
monar și bronșita cronică... Apropo 
de emfizemul pulmonar trebuie să 
precizez că în destul de lunga mea 
activitate am avut prilejul să-l des
copăr și la o serie de oameni mal 
tineri care au început să fumeze de 
timpuriu. De asemenea, fumatul este 
unul din factorii cei mai activi In 
apariția cancerului pulmonar (efect 
în general cunoscut), dar și al can
cerului gastric (datorită nlcotinel în
ghițită odată cu saliva).

— Se pare că unul dintre efectele 
foarte nocive ale tutunului vizează 
sistemul cardiovascular șl pe cel 
nervos...

— întocmai. Studii moderne asu
pra epidemiologie! aterosclerozei si
tuează fumatul între cauzele cele mai 
frecvente ale acestei boli, care este 
în fond tot o îmbătrtnlre prematti-

Paralizia era ireversi-

fi efectele la omul

categorii de efecte :

ră, ca în cazul plămînului, de data 
aceasta a pereților arteriali. Iar ame
țeala și furnicăturile de car» pome
neam mal înainte este dată de tre
cerea nicotine! din plămîn în sînge 
șl odată cu aceasta în substanța ner
voasă centrală sau periferică.

Exlstind permanent în sîngele fu
mătorului, nicotină se depune cu 
timpul pe pereții arterelor, distru- 
gînd masa musculară a pereților ar
teriali șl ușurînd totodată depunerea 
colesterolului. Astfel concură efectiv 
șl dinamic la producerea ateroscle- 
rozei. In această primejdioasă mala
die consumul de alcool are efecte 
similare.

— Cum aprcclați daunele pe care 
le pot produce uzul și abuzul de al
cool și tutun asupra organismului 
sportivului de performanță?

— Din capul locului trebuie să pre
cizez că între mediul tabaco-alcoolic 
și sport există o relație, dacă se 
poate spune așa, de absolută exclu
dere. Se știe că efortul cerut de 
practicarea sportului de performanță 
impune organismului un necesar mal 
mare de oxigen. Celula musculară 
consumă oxigen mult, proporțional 
cu efortul depus. Or, plămînul unui 
sportiv care fumează mai poate să 
facă față cerințelor sporite de oxigen 
în condițiile descrise mai sus ? Fi
rește că nu 1

Aceleași consecințe le arc șl ac
țiunea alcoolului. îndeosebi la cel ce 
practică sporturi care necesită viteză 
de reacție, rezistență și coordonare 
se observă mult mal bine scăderea 
valorică, deoarece alcoolul produce 
tulburări ale vederii, scăderea capa
cității de efort șl coordonare, a re
flexelor. Se cunosc cazuri de sportivi 
de mare valoare, care, alunecînd pe 
panta consumului de alcool șl tutun 
(șl dlstrugîndu-șl astfel capacitățile 
fiziologice), s-au prăbușit tocmai 
cînd se aflau la vîrsta propice obți
nerii unor performanțe strălucite, la 
un pas de încununarea carierei lor 
sportive. Unii s-au ratat în acest fel 
și ca oameni 1 Ca activist voluntar 
In sport, mal precis în gimnastică, 
am avut deseori prilejul să văd cum 
tineri serioși cu o ireproșabilă viață 
sportivă au atins culmile performan
ței, dar citeodată și cazuri de abateri 
de la această cerință de bază a spor
tului care au dus la regretabile 
prăbușiri.

De aceea, vreau să reamintesc ti
neretului sportiv că numai o viață 
ordonată, lgienlco-dletetică riguroa
să poate asigura succesul. încadrarea 
sa în această „viață sportivă", cum 
o numim de obicei, reprezintă nu 
numai o obligație a fiecăruia față de 
sine însuși, de sănătatea propriului 
corp, ci șl față de condițiile ce 11 se 
creează...

într-o recentă vizită făcută la 
redacție, prof. Nicolae IJinescu, 
președintele Clubului sportiv Vîl- 
cea nc-a relatat despre eforturile 
care se fac pe plan local pentru 
dezvoltarea atletismului. în orașul 
care a dat atletismului românesc 
pe Viorica Enescu, Maria Ionescu. 
Liliana 
maniuc 
laritate, 
devină 
acestui

Leau sau Constantin Ro- 
atletismul cîștigă în popu- 
Rîmnicu Vilcea tinzînd să 

un centru de tradiție al 
sport. Preocupările pentru

descoperirea și creșterea de noi e- 
lemente dotate pentru atletism au 
dus la selecția, în secția de atle
tism de la C. S. Vilcea a unui 
tînăr de 15 ani, Alexandru Vine- 
reanu (originar din comuna Vai- 
deeni) ale cărui „dimensiuni" — 
1,98 m înălțime, 112 kg greutate, 
nr. 50 la pantofi ! — îl îndreptă
țesc pe antrenorul său. Mihai 
Pascu, să afirme că în scurtă vre
me Vinercanu va deveni un va
loros aruncător. Așteptăm !

Aurelian BREBEANU

>•

ECHIPA
CU

Sîmbătă și

R. D. GERMANE PENTRU ÎNTÎLNIREA
MAREA BRITANIE Șl ROMANIA

duminică, la Dresda 
— și nu la Potsdam, cum se co
municase inițial — echipa femi
nină a României susține prima sa 
confruntare din acest an, întîl
nind puternicele reprezentative ale 
R. D. Germane, indiscutabil^ cea 
mai puternică echipă feminină din 
lume și Marii Britanii. Selecțio
nata gazdelor are în componentă 
nu mai puțin de patru recordmane 
ale lumii și în toate probele, cel 
puțin una din cele două titulare 
este medaliată a campionatelor 
europene de Ia Roma de anul tre
cut ! Iată, de altfel, echipa R. D. 
Germane : 109 m : Renate Stecher, 
Monique Meyer, 200 m : Stecher, 
Doris Maletzki, 400 m : Ellen 
Streidt, Gisela Anton, 800 ni : 
Gunhild Hoffmeister, Ulrike Kla- 
pezynski, 1500 m : Hoffmeister. 
Barbel Strotzer-Pohland, 100 mg : 
Annelie Ehrhardt, Annerose Fied
ler, 4 X 100 m : Stecher, Maletzki, 
Meyer, Caria Bodendorf, 4 X 400 
m : Streidt, Anton, Brigitte, Rohde, 
Angelika Handt, înălțime : Rose
marie Ackermann, Rita Kirst, lun
gime : Angela Vogt-Schmalfeld, 
Marina Baerens. greutate : Ma- 

Margitta Droese, 
Hinzmann, Evelyn 
Ruth Fuchs, Jac-

Angela 
Baerens, 

rianne Adam, 
disc : Gabrielle 
Schlaak, suliță : 
queline Todten.

Sperăm că în 
semenea constelații 
care obligă la autodepășire, repre
zentantele noastre să obțină cit 
mai multe performante individuale 
de valoare.

Echipa Marii Britanii, și ea o 
forță de prima mărime in atle
tismul feminin european, are în 
frunte pe cunoscutele alergătoare 
Andrea Lynch (11,1 la 100 m și 
22,9 la 200 m în acest sezon. în

compania unei a- 
de vedete.

Victoria
Văcărești, județul

CUPA INSTITUTULUI DE CONSTRUCȚII"
Pe terenurile de la complexul 

sportiv „23 August" din Capitală 
s-au încheiat întrecerile dotate cu 
„Cupa Institutului de Construcții". 
Disputată timp de o săptăanină, 
competiția s-a bucurat de o bună 
organizare.

Iată câștigătorii2 seniori: B. Al
măjan 
ge în 
pe M. 
finale : 
ua) 7—5,

(Dinamo București) învin- 
finală cu 6—2, 5—7, 6—1 
Rusu (Steaua). In semi-

Rusu — C. Popovici (Stea- 
6—1 ; Almăjan — Gh. 

Boaghe (C.S.U. Construcții) 2—6, 
6—3, 6—3 ; senioare : Valeria Ba
laj a cîștigat cu 6—2, 2—6, 9—7 
iu fața Elenei Trifu (ambele de

la Steaua). în semifinale : Vale
ria Balaj — Florica Butoi (C.S.U. 
Construcții) 7—5, 6—2 ; Elena Tri- 
fu — Elena Popescu (Dinamo 
București) 6—2, 7—6 ; juniori : V. 
Dumbravă a dispus cu 6—2, 6—3 
de I. Tomescu (Steaua).

S-au încheiat și întrecerile de 
dublu. Finala masculină a fost 
cîștigată de perechea C. Popovici— 
B. Almăjan, care a dispus cu 7—6, 
6—1 de cuplul D. Nemeș — M. 
Rusu (ambii de la Steaua). în 
semifinale : C. Popovici, B. Almă
jan — C. Ionescu, FI. Manea (am
bii de 1» Dinamo București) 6—3, 
6—2 ; D. Nemeș, M. Rusu — Gh.

CAMPIONATUL PE ECHIPE
Pe terenurile din parcul munici

piului Brăila s-a desfășurat întîlnl- 
rea de tenis dintre echipele Construc
torul din localitate și Tenis club 
București, contînd pentru seria a 
n-a a campionatului republican. 
Competiția s-a încheiat cu 9—6 pen-

nu 
iar

tru bucureștenl. La fete gazdele 
au cîștigat nici o partidă (0—5), 
la băieți au cîștigat cu 6—4.

Cîteva rezultate individuale : 
Curcă (Constructorul) — S. Orășanu
6—8, 5—7 ; N. Mirea — A. Greabu 
6—3. 6—2. <T. ENACHE — coresp.)

c.

Ion GAVRILESCU

avea loc în ziua de 30 iunie, ora 9, la 
sediul C.N.E.F.S. (sala de la etajul VIII).

CĂI ARIF INCEPIND DE ASTĂZI, la ^nuniviL bazQ hipicâ djn Ia?i je 
desfășoară tradiționalul concurs de ob
stacole, dotat cu „Cupa Federației**. La 
întreceri și-au anunțat participarea spor
tivi de la Dinamo, Steaua, Olimpia* 
Constructorul, C.S.M. Sibiu și C.S.M. 
lași. Concursul se încheie duminica.

GIMNASTICĂ FINALELE campiona-I lk-«TELOR DE COp|k La
Timișoara, în sala noului complex sportiv 
dat în folosință, au început finalele cam
pionatelor de copil, lată rezultatele la 
băieți : cat. a IV-a — echipe : Șc. sp. 
Sibiu 255,90 p, C.S.M. CluJ-Napoca 252.80 
p, Șc. sp. Tg. Mureș 251t90 p ; indivi
dual compus : Nelu Pop (C.S.M.) 53,30, 
Liviu Onișor (Șc, sp. Bistrița) 52,60, Io
sif Szabo (Șc. sp. Tg. M.) 52,50 ; cat. a 
lll-a — echipe : Șc. sp. Lugoj 260,30, Șc. 
sp. Sibiu 239,75, Lie. B. P. Hașdeu Bu
zău 223,40 ; individual compus : Iulian 
Olariu (Șc. sp. Lugoj) 54,95, Gabriel 
Alexe (Șc. sp. 2 Buc.) 54,00, Marian Ca- 
tană (Șc. sp. Lugoj) 53,50. întrecerea 
continuă cu concursul fetelor.

HANDBAL CONSFĂTUIRE. Federația 
română de specialitate 

organizează consfătuirea âu tema „Con
cluzii asupra desfășurării campionatelor 
republicane, masculin și feminin, Divizia 
A, in lumina sarcinilor care stau in fața 
handbalului românesc pentru Jocurile O- 
limpice de la Montreal*. Sînt convocați 
toți antrenorii echipelor din primul eșa
lon, precum șl reprezentanții formațiilor 
din Colegiul Divizionar A. Ședința va

li IDO ECHIPELE CAMPIOANE DE 
JUNIORI ALE R.D. GERMANE 

vor concura sîmbătă, de la ora 17, în 
sala de jocuri a Liceului nr. 35 din Ca
pitală, întîlnind echipele Școlii sportive 
1 și două selecționate bucureștene. De 
menționat că printre sportivii oaspeți, 
care vor sosi astă-seară în Capitală, se 
află mulți medaliați la campionatele eu
ropene de Juniori. • O DEMONSTRA
ȚIE DE JUDO, KARATE Șl DE AUTO
APĂRARE va avea loc duminică, la sta
dionul Dinamo, în pauza meciului de 
fotbal Dinamo București — Politehnica 
lași. Demonstrația va fi susținută de 
sportivi de la A. S. Dinamo și Șc. sp. 
Energia,

LUPTE ,N LUN,LE URMĂTOARE, 
sportivii noștri fruntași vor fi 

angrenați într-o serie de importante con
fruntări internaționale. Turneul interna
țional al României, Ia ambele stiluri se 
va disputa la București, în perioada 
18-20 iulie. • „TURNEUL PRIETENIA*, 
rezervat tinerilor luptători, va fi organi
zat de federația de specialitate, în mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, între 1 șl 3 
august. • CAMPIONATELE MONDIALE 
DE JUNIORI vor avea loc la Haskovo 
(Bulgaria), in perioada 12-17 august.
• CAMPIONATELE MONDIALE DE SE
NIORI se dispută în acest an la Minsk 
(U.R.S.S.), între 11 și 18 septembrie.
• BALCANIADA DE TINERET va fi or- 
ganizată de federația turcă de speciali
tate, in perioada 8-12 octombrie.

MODELISM FINA“ PE ta**- c°m pionatele republicane de 
aeromodele zbor liber au loc anul aces
ta la Deva, între 25—29 iunie. Concu- 
rențil vor lua startul la următoarele ca
tegorii de aeromodele : Planoare A 2, 
Propulsoare B 2 și Motomodele cu mo
tor de 2,5 cmc. întrecerile, care se a- 
nunțâ disputate, vor constitui șl un pri
lej de selecție pentru echipa reprezenta
tivă ce va evolua în august, în Bulgaria, 
la campionatele mondiale.

POLO ”SECUNZ,r JOACA LA VAR
NA. Echipa secundă a Româ

niei va participa între 23 și 27 iunie la 
un turneu internațional, care va avea 
loc la Varna, alături de selecționata se
cundă a Ungariei șl primele reprezenta
tive ale Bulgariei și Greciei. Din lotul 
care se va deplasa fac parte : C. Ma
nea, C. Gyarfas, I. Lorincz, D. Teodores- 
cu, R. Mirea, G. Arsene, R. Lazăr, V. 
Stancu, F. FGIop, S. Gheorghevici șl R. 
Bogdan. Antrenori : Al. Szabo și I. 
Capșa.

SCRIMA camp-on. ,de.
NIORI MICI au fost de

semnați recent la Brașov, lată trăgătorii 
situați pe podium : floreta fete : Lumi
nița Popa (Șc. sp. 1 Buc.), 2. Laurențîa 
Vlădescu (Șc. sp. 1 Buc.), 3. Cristina 
Sindrilaru (Șc. sp. 1 Buc.) ; floretă bă
ieți : 1. G. Oancea (I.E.F.S.), 2. S. Ro
ca (Șc. sp. Satu Mare), 3. A. Lorinczi 
(C.S. Baia Mare) ; spadă : 1. D. Chita- 
ru (Centrul de tineret Steaua), 2. I. Fur
tună (Medicina Cluj-Napoca), 3. B. Ni- 
colau (Centrul de tineret Steaua). Par
ticiparea a depășit cifrele anilor prece
dent : 75 la floretă băieți, 49 la floretă 
fete și 43 la spadă. Este în curs de des
fășurare și finala de sabie.

LA TENIS
Boaghe. C. Dumitrescu (Jiul Pe
troșani) 4—6, 6—2, 6—4. La fe
minin întrecerea a fost cîștigată 
de perechea Elena Trifu — Vale
ria Balaj, învingătoare cu 6—2, 
6—4 asupra cuplului Florica Bu
toi — Adriana Caraiosifoglu (am
bele de la C.S.U. Construcții). 
— S. I. —

care a întrecut-o, la 100 m, 
Irena Szewinska) și Verona 
(400 m), ambele campioane 
pene de sală.

SPRE

Elder 
euro-

19 MET
acest sezon Valentina 
fost singura aruncă

tura noastră care tre-

Pină în 
Cioltan a 
toare din . 
cuse de 18 m la greutate, defi
nind recordul cu performanta de 
18,03 m din 1974. Anul acesta însă 
recordul său a fost întrecut, neaș
teptat, in două rînduri, de stu
denta de la I.E.F.S., Mihaela Lo- 
ghin (18,11 m la 18 mai și 18,21 m 
la 31 mai). A fost apoi rîndul Va
lentinei să corecteze recordul na-

țional pe 
la 7 iuni

La sfîrș 
aruncătoai 
sare pen 
și parten 
care va 
convinger 
sportivă 
ieși la j 
valoare. 
Cioltan).

ÎN LUNA IUL
COMPETIȚIONAL

în luna iulie, boxerii români vor 
avea un bogat program competi- 
țional. mai multe loturi partici- 
pind la diferite întreceri interna
ționale peste hotare. în rîndul a- 
cestora se remarcă „Turneul Prie
tenia", ce se va disputa la Halle 
(R.D.G.), în perioada 8—13 iulie și 
Balcaniada de la Sofia (23—27 
iulie).

In vederea competiției rezervată 
tineretului, „Turneul Prietenia", la 
care pugiliștii români au obținut 
de fiecare dată rezultate frumoase, 
antrenorii Gh. Iliuță, Gh. Tomescu, 
Gh. Fiat și D. Fintină au selecțio
nat un lot de sportivi talentați pe 
care-i pregătesc. în urma meciuri
lor de verificare susținute, tehni
cienii respectivi s-au fixat asupra 
următorilor tineri pugiliști care vor 
participa Ia intrecerile de la Halle : 
semimuscă : Dumitru Cipere (Me
talul Drobeta-T. Severin) ; muscă : 
Tiberlu Vass (Metalul Salonta) ; 
cocoș : Ion Lungu (Dunărea Ga
lați) ; pană : Traian Georgia (Stea
gul roșu Brașov) ; semiușoară : 
Ilic Dragomir (Olimpia Buc.) și 
Gheorghe Bacriș (C.S.M. Craiova) ; 
ușoară : Carol Hajnal (Steaua) ; 
semimijlocie : Alexandru Podgo-

reanu (B 
că : Mire# 
cie : Val 
Cluj-Napl 
Pîrjol (Ol 
Ungurean 
Francisc 
șița).

Lotul 
înceapă 
niada de]

La tul
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ECHIPELE CLUBULUI VOINȚA BUI
CAMPIOANE REPUBLICANE LA POP

La Mangalia s-au desfășurat 
timp dc trei zile intrecerile finale 
ale primului campionat republican 
pe echipe la juniori. Formațiile de 
fete și băieți ale clubului Voința 
București au avut o comportare 
remarcabilă și după o dispută in
teresantă, mai ales la fete, au 
cîștigat titlurile puse în joc.

Iată clasamentele — FETE : 1. 
Voința București 11 p (4733 p d — 
în două jocuri), 2. Voința Tg. Mu
reș 11 p (4704 p d), 3. “ ~
man 8 p (4442 p d), 4. 
iești 5 p (4392 p d),

Voința Ro- 
Voința Plo- 
5. Metrom

Brașov 4 p (4096 p d), 6. Voința 
Craiova 2 p (4189 p d) ; BĂIEȚI : 
1. Voința București 9 p (10120 p d 
— în două jocuri). 2. Progresul 
Oradea 7 p (9930 p d), 3. Olimpia- 
Constr. Buc. 7 p (9873 p d), 4. Vo
ința Cluj-Napoca 5 p (9812 p d), 
5. Voința Tg. Mureș 2 p (9383 p d). 
Metalul Roman nu s-a prezentat 
Ia finală.

Cele mai bune rezultate, la in
dividual, le-au obținut : Elisabeta 
Szilagyi (Voința Tg. Mureș) 442 
p d, Cornelia Niculac (Voința Bucu
rești) 427 p d, Ghiță Soltes (Voința

Cluj-Na 
Bălescu

La sfl 
vor disd 
ternațio 
Mangal il 
niori al| 
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ale R.D 
nă Lari 
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(R.D.G.M 
va susț| 
cală cu J

CAMPIOANELE ROMÂNIEI iN C. C
RAPID A CONFIRMAT, CONSTRUCTORUL A RAl

Delegația sportivilor români care 
a participat Ia ediția din acest 
an a C.C.E. la popice — etapa I 
de Ia Dresda — s-a bucurat de 
atenție din partea publicului și 
a specialiștilor. Aceasta s-a dato
rat prezenței unor sportivi cu- 
noscuți și apreciați în arena in
ternațională în formațiile Rapid 
și Constructorul Galați.

După cum se știe, formația fe
minină Rapid a realizat o fru
moasă performanță, reușind în 
compania unor formații redutabile 
să se califice în finala C.C.E., 
care va avea loc în octombrie la 
Bratislava.

Deși nu au luat startul de pe 
poziția de certe favorite, elevele lui 
T. Buzea au reușit, printr-o evo
luție excelentă, să cîștige între
cerea de o manieră entuziasmantă. 
Trebuie avut în vedere faptul că 
în echipa cehoslovacă Lokomotiv 
Kolin a evoluat și campioana mon
dială Nana Konirova. în cele două 
manșe s-au impus Elena Irod 
(446—426). Vasilica I’ințea (406—• 
452) și Maria Popescu (400—441).

Vasilica Pințea, cu rezultatul ei 
din manșa a Il-a — 452 p.d., a 
doborit recordul arenei Lokomo
tiv Dresda (v.r. 447). Desigur, nu 
poate fi trecut cu vederea aportul 
substanțial al celorlalte compo
nente : Elena Goncear (409—386), 
Alexandrina Navon (390—396) și 
Elena Vasîle (388—396). în cele 
două jocuri, rapidistele au realizat 
ia „izolate" 1 563 p.d. și au ratat 
numai 57 de bile.

Din păcate, echipa Constructo
rul Galați — favorita întrecerilor 
masculine din sala Motor Neustadt 
(cu piste destul de moi) — a 
ratat surprinzător calificarea pen
tru finală. Explicația acestui eșec 
se află în maniera ncinspirată în 
care gălățenii au abordat întrece
rea. Astfel, s-a procedat greșit în 
prima manșă cind Constructorul a 
intrat cu I. Băiaș în primul schimb. 
In plus, rezultatul modest al aces
tuia (849), a avut darul să-i in- 
hibe pe ceilalți coechipieri. Cele 
23 p cu care conducea campioana 
Ungariei, Elorc Budapesta, puteau 
fi remontate, dacă în a doua si

de con 
centrat 
ția lui 
lizat ini 
p.d. (91 
record 
au obțl 
valoard 
(843—83 
Dumitij 
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1,41 m.
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Campionatul de rugby

CONSTRUCTORUL BUZĂU 
SI RAPID 

AU RETROGRADAT

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^  a
I I I

Ieri s-au consumat ultimele 
două secvențe ale campionatului 
de rugby, întilnirile Vulcan — 
Gloria și Constructorul Buzău — 
Rapid, din turneul final 13—16.
Prima partidă s-a jucat la Bucu
rești, în fața unui numeros pu
blic. A fost un meci cu destule 
faze spectaculoase, intr-un fair- 
play desăvirșit. Gloria a dominat 
prima repriză, a căutat cu 
tență „drop“-ul, Bazar l-a și 
zat în minutul 21 (deci : 
după care situația în teren 
mai echilibrat. Gazdele au 
încă din startul părții secunde, au 
atacat în trombă, Iancu Dumitru 
a culcat balonul în butul advers 
(min. 43), iar Moraru a transfor
mat încercarea : Vulcan — Gloria 
6—3, scor care avea să rămînă

ins is- 
reali- 
3—0), 

s-a 
forțat

M----- U, DUUI LCtit OU ICllltlllU

nemodiXicat pînă la ultimul. fluier 
al arbitrului G. Eftimescu, deși 
Catană (Gloria) a trecut de puțin 
pe lingă răsturnarea situației, în 
min. 49, după o frumoasă acțiune 
personală. în rest, mai nimic de 
notat, echipele părînd mulțumite Ș 
cu acest rezultat, pentru că, indî- 
ferent de ceea ce se intimpla la 
Buzău, ambele rămîneau în prima g 
divizie... (G. R.)

• Surpriză la Buzău : Construe- 
torul — Rapid 10—21 (6—9) ! “
Soare-coresp.

Clasamentul final al zonei 
trogradării : 13. Gloria 14 p, 
Vulcan 14 p, 15. Constructorul

T.

re-
14. 

________ r, _____________  Bu- 
zău 12 p, 16. Rapid 8 p. Așadar, 
Constructorul și Rapid vor juca la 
anul in Divizia B.

T PROGRAM
RILOR ROMANI

e mi- 
mijlo- 
C.S.M. 
I’eodor

Petre
ng) și 
B. Re-

iză să 
Balca-

de la

Budapesta, ce va începe la 4 iu
lie, vor lua startul și doi boxeri 
români : Alexandru Dobăeș și Pa
vel Nedelcea. Cei doi sportivi vor 
fi însoțiți de antrenorul Șerbu 
Neacșu.

Antrenorul
Dumitrescu îi 
la un mare . .
pugiliștii Niță Robu, Mihai Ploeș- 
teanu și Paul Dobrescu. Turneul 
va avea loc la sfîrșitul lunii.

emerit Constantin 
va conduce din colț, 
turneu în Cuba, pe

TI DYNAMO III PLIN 2 0.

.1 SCRIMĂ
I sabie
Iști — 

com- 
tiv — 
klâ cu 
Libului 
Iprobe 
Kazde.
aga a 
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la ob-

rMarin 
H Pd.

ini 'sc 
ri in
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fu sc- 
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ma ca 
iburg 
kpoca 
ami- 

p.G.).

ținut 2 v, iar Nidia 
ra Crișu și Elisabeta 
victorie. .
înlocuită în a doua jumătate a in- 
tîlnirii cu Doară). Meciul florctis- 
telor a fost foarte strîns, dominat 
inițial de sportivele de la Dynamo 
Berlin, care au condus în primele 
trei manșe, dar gazdele au avut o 
puternică revenire în finalul par
tidei.

La sabie Ion Pantelimonescu a... 
copiat-o pe Draga (4 v). L-a ur
mat, în cristalizarea victoriei. Ma
rin Mustață (3) și Mihai Frunză 
(2). De notat că trei dintre sa- 
brerii de la Dynamo Berlin (May, 
Kunze și Hallfahrt) fac parte din 
lotul reprezentativ al R. D. Ger
mane.

Iată și cîștigătorii turneelor in
dividuale : floretă fete : Viorica 
Draga ; sabie : Mihai Frunză.

Returul intîlnirii va avea loc 
decembrie, la Berlin, (t. st.)

Barbu, 
Doară 

(Crișu, accidentată

Auro- 
cîte o 
a lost
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LOTO - PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

24 IUNIE 1975, O NOUA TRA
GERE SPECIALA LOTO

Se acordă cîștlgurl suplimentare 
din fond special.

In total se extrag 53 de numere 
cîștigătoare în 7 extrageri

Se acordă clștiguri pe 23 de cate
gorii

Pentru 3 numere din 22 din ambele 
extrageri a Vl-a și a Vil-a se acordă 
clștiguri.

Se acordă, de asemenea cîștlgurl 
In autoturisme, excursii peste ho
tare șl premii în bani.

Participanții vor beneficia la faza 
I de eventualele reporturi de la tra
gerea obișnuită Loto din 20 iunie.

Rețineți I Numai variantele de 15 
lei participă la toate cele 7 extra
geri

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO
13 IUNIE 1975

DIN

Extragerea I : cat. 1 : i 
autotunstil Dacia 1300 și 1 
a 28.000 lei ; cat. 2 : 3,05 a 
cat. 3 : 4,65 a 10.550 lei ; cat. 4 : 15,35 
a 3.196 lei ; cat. 5 : 82,70 a 593 lei ; 
cat. 6 : 107.35 a 457 lei.

Report categoria 1 : 709.707 lei.

var. 
var.

16.085

Extragerea a ir-a : cat. A : 1 var. 
100% autoturism Dacia 1300 șl 1 var. 
10% a 7.000 lei ; cat. B : 3,65 a 11.452 
lei ; cat. C : 2,95 a 14.170 lei ; cat. 
D : 12,80 a 3.266 lei ; cat. E : 52,25 
a 800 lei ; cat. F : 147,65 a 283 lei ; 
cat. X : 1.592,05 a 100 lei.

Report categoria A : 97.613 lei.

Autoturismele Dacia 1300 au fost 
obținute de participanții Karacson 
Ianoș din comuna Valea Zalanului 
județul Covasna (categoria 1) și Stan- 
cioiu Neagu din comuna Barbuceanu 
județul Dîmbovița, (categoria A).

Doar imaginația ne poate o- 
feri spectacolul unei Constan- 
țe campioană la fotbal. O, ce 
vis 1 Cum ar arăta orașul ? Dar 
marea, marea cu albastra ei 
năframă, cu apa ei nemuritoa
re de se și cîntă : „și-n apa 
mării, pe-ntregul litoral"?... Mu
zica ar fi ca muzica, dar ce 
literatură s-ar extrage, ce glu
me, ce discuții în trenuri și 
tramvaie I Numai că realitatea 
e încăpățînată, cum se zice : la 
fotbal, F. C. Constanța abia sca
pă de retrogradare — cred că 
evidența nu va supăra — și 
interzice deocamdată visarea, 
deși mie personal echipa mi se 
pare . 
nele valori. Insă de
— nu 
poeme.

Realitatea nu e 
doar încăpățînată
— ea are genero
zității ei, ea poa
te naște poemele 
ei, minunățiile ei, 
deseori superioare 
scornirilor imagi
native. Cu ce e 
mai prejos, de pil
dă, titlul de cam
pion național la 
rugby cucerit de Farul ? Sincer 
vorbind, cu nimic! Constanța — 
campioană la rugby e o mare 
surpriză, o surpriză națională 
care ar putea fi echivalată cu 
Metalul Plopeni campioana 
României la fotbal. Nu e vor
ba de mărimea orașului, desi
gur, ci de'anii cumulați pentru 
a ajunge pe culmi. Nu vreți 
Plopeni, puneți Mija, puneți 
Sa tu Mare — sau, mai bine, 
să nu echivalăm nimic căci nici 
o bucurie, la . urma 
se poate echivala. Farul 
campioană de rugby — i 
bucurie personală, a tuturor a- 
celora care visăm ca rugbyul 
să devină un sport național vi
guros, peste granițele presti
gioase ale Bucureștiuluî.

am

simpatică, dotată, cu u- 
îndemnat 
la marite îndeamnă

să lupte, de ani ș! ani, în 
vizia națională A de rugby 
nu vor muri, fiți siguri, nici 
contra performanța din 
an). Ce duh face ca un sport 
atit de ciudat să prindă la Bîr
lad ? Același duh care o aduce 
pe Farul (echipa) pe piscurile 
gloriei, în numai 20 de ani de 
luptă prin zloată, viforniță, ploi 
și caniculă, fenomene naturale 
pe care rugbyul le înfruntă ca 
nici un alt sport.

Un operativ și salutar film 
despre campioană (în regia lui 
Vartan Arachelian) ne permite 
să identificăm acest „duh” — 
trecînd, bineînțeles, peste prea- 
uzatele și prea caligraficile ima
gini luate cu 
venite o 
gizorilor

" E SS H

dito

urmei, nu

e o

De cînd mâ știu, 
vrăjit și amuzat de ideea 
exista 
rugby. Ca sâ fiu drept, atît 
mult îmi plâcea ideea de Rul
mentul Bîrlad la rugby, încît, de 
ani de zile, eu nu cu Farul țin, 
ci cu acești bîrlădeni care — 
cîntare a cîntârilor I — nu au 
echipa de fotbal în A sau B, 
dar își permit sa trâiascâ, deci

Rulmentul Bîrlad

fost 
câ 
la 

de

di- 
(Ei 

din 
acest

I
I
I
I
I
I

sa încheiat sezonul îothalistic international

CELE „DOUĂ FEȚE"

ALE REPREZENTATIVEI

încetinitorul, de- 
obsesie a tuturor re- 

care intră în arena cu 
balon oval. Din 
excelentele inter
viuri ale acestui 
film — cu băieți 
care vorbesc natu
ral, din suflet, cu 
cap — se înțelege 
limpede, vorbind 
tot pe șleau, 
fără pasiune 
se poate face nimic 
în acest sport bram- 

care alergi înainte și 
înapoi. O pasiune ne-

că 
nu

bura în 
pasezi 
bună care duce la caractere și 
personalități. De la llarion Cio- 
banu la Marica și Celea, de la 
Bucos la Naca, toți sînt de a- 
cord
na, 
care 
prin

Rugbyul nu iartă. Cei fără 
ideal sportiv, neidealiștii, pier 
mai repede ca oriunde, aici, în 
cumplitele grămezi și în vitea- 
zele șarje. Prea bine. E un ar
gument 
rugbyul. 
consacri 
într-o zi 
dureri de cap, ci chiar plăceri 
noi, numite lorgulescu, Boloni și 
Mircea Sandu.

Și dacă tot sîntem la minuni 
— să nu 
tangoul I) 
că echipa 
la același 
o femeie.
semenea fenomen în fotbal ?

: primii 
primele 
vin să 

rugby.

care părăsesc are- 
rebuturi sînt acei 
se chivernisească

decisiv pentru a iubi 
pentru a îndrăzni să-i 
un articol in întregime, 
cînd fotbalul nu-ți dă

ne despărțim (ah, nu 
fără a saluta faptul 
campioană de juniori 
rugby e antrenată de 
Cum v-ar suna un a-
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I ACTUALITĂȚI
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ÎN PARTIDA

DE LA COPENHAGA
• „Tricolorii" au terminat al doilea sezon consecutiv neînvinți • Pri
ma repriză, multe slăbiciuni • Actul doi, dominat de intrarea tui Mir
cea Sandu, a văzut o ridicare a potențialului ți a reușitelor • S-a 
fixat întreg programul subgrupei România — Olanda — Franța al 

preliminariilor olimpice

Că echipa de fotbal a României 
era ca și calificată in al doilea tur 
al preliminariilor olimpicilor, era 
APROAPE sigur. Și spunem așa 
pentru că nu o dată s-a văzut o 
situație în care răsturnările de 
scor să se producă, chiar și la di
ferențe apreciabile. Firește, stătea 
mult mai greu în puterile forma
ției daneze, așa cum se alinia ea 
în fața jucătorilor noștri, să rea
lizeze o asemenea întoarcere a 
avansului de patru goluri luat la 
București. Era și ipoteza pe care 
reprezentanții federațiilor din O- 
landa și Franța o puneau la baza 
solicitărilor lor ca ședința de sta
bilire a datelor pentru întîlnîrlle 
din al doilea tur să se facă, cu 
reprezentanții forului nostru, îna
inte de meciul de miercuri, de 
partida-retur. Oficialii noștri au 
refuzat o asemenea soluție, care 
ar fl constituit și un act de ne- 
eleganță față de partenerii de joc. 
Și, astfel, reuniunea reprezentan
ților celor trei federații a avut loc 
după terminarea intîlnirii de pe 
marele stadion din Copenhaga. 
Programul, alcătuit pentru întrea
ga grupă, este următorul :

1975 : 12 noiembrie : Olanda — 
Franța ; 3 decembrie : Franța — 
ROMANIA.

1976 : 15 februarie : Franța — 
Olanda ; 24 martie : ROMANIA — 
Franța ; 6 aprilie : Olanda — RO
MANIA ; 14 aprilie : ROMANIA 
— Olanda.

Prin urmare, selecționata noas
tră va disputa un joc în cursul a- 
cestui an și trei în primele trei 
luni și jumătate ale anului viitor, 
termen-limită admis de F.I.F.A. 
E a doua parte a cursei pentru 
un loc în turneul final de la anul, 
de la Montreal.

Cum spuneam, intrarea în a 
doua parte a preliminariilor olim
pice s-a realizat prin victoria du
blă — București și Copenhaga — 
și scorul general de 6—1 în favoa
rea jucătorilor români. Vom rea
minti că prin succesul de pe sta
dionul Idrotspark, reprezentativa 
noastră reușește o suită de 13 
partide fără înfringere. Fără ca 
nimeni să aibă pretenția că ele 
ar fi fost, toate, performante sau 
că în totalitatea lor adversarii ar 
fi reprezentat valori de primul 
ordin al fotbalului mondial, seria 
trebuie evidențiată. Unii dintre 
partenerii de joc, cum au fost fot
baliștii olandezi, bulgari, ceho
slovaci, scoțieni au fost realmente 
valoroși. Considerăm că, pentru 
moralul internaționalilor^ noștri, 
încheierea fără eșec a două sezoa
ne consecutive trebuie să consti
tuie piedestalul pentru construi
rea în următorul sezon a unor 
succes® Și mai concludente șl, mai

ales, a creșterii valorice a jotulul 
lor.

Dar, asupra comportării de an
samblu vor mai fi lucruri de 
spus. Acum, unele completări ale 
cronicii de la Copenhaga. Așa 
cum s-a subliniat, între prima și a 
doua repriză a existat o diferen
ță vizibilă. In prima parte, echipa 
noastră a acționat mai puțin con
sistent în atac. Majoritatea tim
pului, gazdele — care, în treacăt 
fie spus, au realizat un joc de an
samblu superior celui de la Bucu
rești, determinat de o ambiție 
superioară... și de o interveziție 
foarte energică a forului lor — au 
fost la cînma întrecerii în acest 
act al partidei și aceasta pentru 
că, majoritatea baloanelor cîști- 
gate de apărarea noastră, au re
venit foarte repede danezilor. 
Linia noastră de atac a păstrat 
foarte puțin mingea, combinații
le sjau destrămat destul de re
pede și, așa. elevii lui Strittich au 
avut posibilitatea să vină de foar
te multe ori în preajma porții lui 
lorgulescu. Defensiva noastră a 
ținut destul de bine, a știut să 
se organizeze astfel incit să pre
vină atacurile realizate mai cu 
seamă pe sus. Dar, unele momen
te de indecizie ale componenților 
ei, printre care și aceea care a fa
cilitat înscrierea golului lui Mau- 
ritzen, începeau să dea de gîndit, 
mai cu seamă judecate In ra
port de funcționarea de ansam
blu a formației noastre. Din fe
ricire pentru noi, nu s-a mai pro
dus vreo inexactitate și a sosit
pauza.

Pauza a schimbat in 
ceva în echipa noastră. Se r__
că Valentin Stănescu n-a fost zgîr- 
cit cu observațiile. Dar, mai cu 
seamă, s-a produs intrarea unui 
jucător aflat într-o zi de inspira
ție deosebită. Mircea Sandu re
venea în echipa națională, unde 
aparițiile sale de pînă acum spu
neau și nu spuneau ceva, printr-o 
„lovitură de teatru". In mai pu
țin de 120 de secunde el 
ca — din învinsă 
noastră să devină ____ „______
La primul gol acțiunea pe traseul 
Bolâni — Anghelini, urmată de o 
centrare fără greș, la colțul scurt, 
a lui Lucescu, s-a încheiat prin- 
tr-un voleu spectaculos al cen
trului atacant al Sportului stu
dențesc, care n-a lăsat nici o spe
ranță portarului danez, la al do
ilea, simțul lui de vîrf de atac 
l-a dus spre o minge pe care por
tarul și fundașii adverși o 
bîiau" .....................
venție 
în gol.
pidă . ____ ___ ,,
produsă cu aproximativ 17 minu
te înainte de final, nu ne-au dat 
posibilitatea să-l vedem, pînă la 
sfîrșit pe Mircea Sandu. E de 
sperat ca reușita lui reapariție in 
reprezentativă să însemne un con-, 
tract pe termen lung, cu forma
ția „tricoloră". E un centru de 
atac modern, mobil și — așa cum 
am constatat-o — plin de ambi
ție și utilizarea lui în diverse 
formule e posibilă și binevenită 
pentru grupul încă sărac în ele
mente de prima forță al atacanți- 
lor selecționabili. Nu trebuie ca 
întîlnirea de la Copenhaga să re
prezinte „sfîrșitul" lui Kun. Dim
potrivă. Revenirea lui F. C. Bihor 
in A va însemna și pentru lide
rul atacului său revenirea Ia un 
regim competițional șl de pre
gătire care să-l aducă la nivelul 
său real de joc. Candidatura sa 
pentru lotul reprezentativ se va 
menține, după părerea noastră. 
Am amintit numai unul din as
pectele care au determinat acea 
parte bună a comportării selec
ționatei noastre la Copenhaga, re
priza secundă. Acum, se cuvenea 
să subliniem rolul deținut de 
schimbarea lui Mircea Sandu și 
perioada sa de inspirație și ce 
decizie in obținerea unui succes 
care, repetăm, contează prin com
pletarea unui palmares. Palma
res care nu poate fi așa indiferent 
apărătorilor 
nostru.

adevăr 
pareI.A

PIONIERI 
colaborare 
Constanța, 
3 septem- 

dotată cu

• „CUPA SPERANȚELOR" 
[ MINI-FOTBAL PENTRU -------

ȘI ȘCOLARI. C.N.O.P. în 
i cu F.R.F. organizează, la

în perioada 28 august — 
Ibrie, finala competiției

„Cupa Speranțelor" rezervată forma
țiilor de pionieri și școlari de la 

I orașe, care cuprind jucători pînă la 
vîrsta de 12 ani (născuți după 1 
septembrie 1963). înscrierile pentru 
etapa orășenească se tac «la Casa 

I pionierilor din localitățile respective
(la Consiliul orășenesc al Organiza
țiilor de pionieri, pentru localitățile 
unde nu sînt- case de pionieri) pînă 

[duminică 22 iunie 1975.
• INTERESANT PROGRAM DU

MINICA pe stadionul din șos. Ștefan 
cel Mare, cu prilejul ultimei evo- 
Iuții a dinamoviștilor bucureșteni, 

I pe propriul teren în actualul sezon :
Iată-l : 

ora 15 : Dinamo — Politehnica 
' Iași (tineret-speranțe) ;

— in continuare, demonstrație de 
. oină cu participarea mai multor e- 

chipe ;
ora 17,30 ; Dinamo-Politehnica Iași 

(Divizia A).

I
I
I
I
I
I
I
I

sfîrșit o nouă ediție a „Cupei Balca
nice" rezervată echipelor de club. 
Iată situația la ora actuală în cele 
două grupe :

Grupa A : s-au disputat următoa
rele partide : Lokomotiv Sofia — Es- 
klșehir 3—0 (5 martie), Eskișehir — 
F. C. Constanța 2—1 (16 aprilie), Es
kișehir — Lokomotiv Sofia 3—0 (21
mai), F. C. Constanța — Eskișehir 
2—2 (14 iunie) ; mai sînt de disputat: 
F. C. Constanța — Lokomotiv Sofia,r. vz. izuiisiuiița — iaUK.oiii.oiiv
(26 iulie, la Constanța ; 2 august, laJ 
Sofia). Clasamentul se prezintă*
astfel :
1. ESKIȘEHIR
2. Lokomotiv Sofia
3. F. C. Constanta

Grupa B : s-au

211 7—6
101 3—3
011 3-4

5
2
1

făcea 
— formația 
învingătoare.

• „CUPA BALCANICA" PENTRU 
ECHIPELE DE CLUB. Se apropie de

4
2 
2
desfășurat toate 

partidele : Radnicki Nlș — Panio- 
nlos 2—0 (19 martie), Panlonlos —
17 Nandori 2—1 (2 aprilie), 
dori — Radnlckl Niș o—o (9 
Panlonlos — Radnicki Niș 
aprilie), Radnicki Nlș — 17 
3—0 (29 mai), 17 Nandori - 
nios 6—o (15 iunie), 
final :
1. RADNICKI NIȘ

1 Nandori 
Panlonlos

17 Nan- 
aprllie). 
0—0 (23
Nandori 

- Panio- 
Clasamentul

4
4
4

2
1
1

io ȘTIUTE
DIN

I
l
I
I
I
I
I
I
I

,bîl- 
s-o cîștige printr-o inter- 
corectă și s-o transforme 
Păcat că accidentarea stu- 
(o întindere muset ară),

• Popas — săptămîna aceasta — prin
tre foile do arbitraj și rapoartele obser
vatorilor federali, la meciurile din Divi
zia B. In general, duminica a fost cal
mă și, deși în zona retrogradării zarurile 
n-au fost încă aruncate, Incertitudinea 
apasă încă asupra unui număr d<?
echipe, partidele s-au desfășurat în bune 
condițiuni disciplinare, jucători și spec
tatori contribuind la reușita spectacolului 
fotbalistic. Multe echipe și multe orașe 
au oferit frumoase exemple de sportivi
tate, începînd cu Bacăul, unde, deși 
spectatorii au Trecut prin mari suferințe 
(echipa locală Știința, arată observato
rul federal Bujor Pgtruțescu, „ratînd 
uneori incredibil** și piefzînd pînă la ur
mă jocul), ei au avut o atitudine co
rectă, nevărsîndu-și necazul hi£l P® or- 
bitri, nici pe jucătorii Unirii FoCșuPi-

• Arbitrul Francîsc Coloși notează șl 
el unele aspecte pozitive din meciul 
Constructorul Galați — Sport Club Bacău, 
consemnînd, în primul rînd, obiectivita
tea publicului. ,,Păcat — spune Coloși — 
că unii spectatori nu prea cunosc regu
lamentul, în cîteva rinduri ei strigînd 
„ofsaid arbitru I**, la repunerea mingii 
în joc, de la margine". Poate că nici nu 
se face prea mult în direcția înarmării 
spectatorilor cu minimum de cunoștințe 
regulamentare, nefolosindu-se îndeajuns

stațiile de amplificare, programele și, 
cu atît mai puțin, nerecurgîndu-se la ac
țiuni speciale, cum ar fi organizarea do 
întîlniri intre arbitri și spectatori.

• Cîțiva jucători au avut, însă, aba
teri pentru care au fost eliminați de pe 
teren. Unul dintre aceștia este Gavrilâ 
Cojocaru, de la Chimia Brăila, care, în 
meciul cu C.F.R. Pașcani, nu numai câ 
n-a tinut seama de avertismentul pe care 
i-l dăduse C. Ghiță, pentru o oltâ aba
tere, dar a făptuit, apoi, altele mal gra
ve — bruscarea unui medic, insultarea 
arbitrului — ceea ce, evident, l-a pus în 
fața cartonașului roșu. „Dar nici atunci 
— scrie C. Ghiță — el nu s-a potolit, ma« 
nifestindu-și intenția de a mă lovi". Se 
pare câ cele 6 etape de susp&ftilare pe 
care Cojocaru te-a efectuat în anul 
n-au fost suficiente psntru a reflecta 
asupra comportamentului său în terenul 
de joc. Comisia de disciplină i-ar puted 
acorda un timp mai mare de gîndire...

• lata și notele pe Care ie-au primit 
unii arbitri din partea observatorilor fe
derali : Mihai Cruțescu : 10 (S.C. Tulcea 
— Foresta Fălticeni), C. Bizinichi : 9 (Ști
ința Bacău — Unirea Focșani), Florin A- 
nuțescu : 10 (Flacăra Moreni — Ș.N. Ol
tenița). îndeplinind funcția de observa
tor federal, Titus Ozon apreciază că M.

ȘI NEȘTIUTE 
DIVIZIA B
Bădulescu a condus bine, pinâ în ml** 
nutul 63, partida Autobuzul — Gaz Me
tan Mediaș, dar că, în minutul cu prici
na, fiind surprins de o fază de contra
atac a oaspeților, le-a anulat acestora 
un gol perfect valabil. In consecință : 
numai 7+.

• Arbitrul Zoltan Szecszey, care a 
condus partida F.C. Bihor — Victoria Câ- 
lan, încheiată cu un rezultat de necrezut 
(1-0 pentru Victoria Câlan, la Ora
dea I), scrie câ „spectatorii și-au expri
mat nemulțumirea fața de jocul echipei 
favorite, pe care au huiduit-o mult timp 
după terminarea meciului”

< Ne-a atras atenția ș! un raport 
privind meciul Electroputere Craiova — 
Progresul București* jucat acum douâ 
sâptâmînî. Observatorul, Traian Șerbâ- 
ne$Cîl, n'ieîubru al Comisiei de disciplină, 
afirmă câ brigada de arbitri, în frunte 
cu Car?! Szilaghi, a Vîsiat rezultatul, a- 
cordînd echipei locale doufi goluri în
scrise din poziții de ofsaid și rpfuiînd 
progresului o lovitură cfd la 11 metri 
(mirtgtă în afâ»p careului). întreaga bri
gadă - din care au mai făcut parte 
G. Pop și V. GheraKm - este notată cu 
4 I Repetenție curată...

Jack BERARIU

de

de

culorilor fotbalului

Eftimie IONESCU



M. RAMAȘCANU ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPELE

DE IERI DIN
BRAȘOV, 19 (prin telefon). Joi 

au avut loc două etape în cursa 
ciclistă „Cupa CIBO“ încheiate cu 
dublul succes al dinamovistuiui 
Mircea Ramașcanu. Timpul splen
did pentru ciclism și evoluția 
bună a celor mai multi dintre 
concurenti au favorizat frumoase 
dispute sportive. Dimineața. în e- 
tapa de contratimp individual 
Brasov — Poiana Brasov (10 km), 
Ramașcanu a realizat cel mai bun 
timp 20:49. El a fost urmat de Ion 
Cojocaru (Steaua) 21:15 și Coste] 
Cîrje (Dinamo) 21:57. în bună dis
poziție, Ramașcanu s-a numărat și 
printre animatorii cursei de după- 
amiază, desfășurată pe un traseu 
de mare dificultate, Risnov — 
Fundata — Risnov (55 km), obți- 
nînd la capătul unei pasionante 
întreceri o nouă victorie de etapă. 
Dmamovistul s-a desprins de 
grupul celor 17 fugari pe ultima 
parte a traseului împreună cu 
Constantin Cristea (Steaua), pe 
care l-a învins la sprintul final. 
Ei au fost cronometrați în lh26:38.

„CUPA CIBO"
Plutonul (15 cicliști) a 6osit după 
20 secunde.

După trei etape, în clasamentul 
general conduce Mircea Ramas- 
canu cu 4 h 56:04. Vineri are loc 
etapa a patra Brasov — Făgăraș 
— Orașul Victoria (117 km) cu 
plecarea la ora 14.30. (Carol 
GRUIA-coresp. județean).

CAMPIONATUL FEROVIAR DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

nico-tactice avansate, sportivele 
românce au cîștigat fără dificul
tate cu 77—36 (46—19) în fața unei 
echipe tinere lipsită de experien
ța întrecerilor internaționale.

în ultimul meci : Polonia — 
Bulgaria 55—57 (34—34). Programul 
de azi : de la ora 15. Polonia 
Ungaria, R.P.D. Coreeană — Bucu
rești (junioare). România — Bul
garia și Cehoslovacia — U.R.S.S.

întreceri spectaculoase la dirt-track
CLEMENS BEVER [R.D.G.] - ÎNVINGĂTOR LA SIBIU

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
A

PRAGA, 19. Reprezentativa fe
minină de handbal a României a 
realizat o performantă meritorie. 
Ea a cîștigat turneul internatio
nal desfășurat în capitala Ceho
slovaciei, învingînd în finală pri
ma formație a Cehoslovaciei (de 
notat că în seriile C.M., echipa 
noastră are printre adversare și 
reprezentativa Cehoslovaciei). în 

România a întrecut 
cu 14—13 (10—8), 
dispus de Ceho- 

13—11 (6—5). Cla- 
arată astfel :

ultima zi, 
Cehoslovacia A 
iar Ungaria a 
slovacia B cu 
samentul final
1. ROMANIA
2. Cehoslovacia A
3. Ungaria
4. Cehoslovacia B

3
3
3
3

3 0 0 51—30
2 0 1 52—30
1 0 2 32—48
0 0 3 31—52

României

64 DE ECHIPE

6
4
2
0

a
Viorica Ionică,

Lotul handbalistelor 
fost alcătuit din 
Ana Man — portari. Cristina Pe-

IN „TROFEUL JADRAN" LA POLO

trovici, Doina Cojocaru, Simona 
Arghir, Rozalia Șoș, Doina Furcoi, 
Maria Boși, Nadire Ibaduia-Luțaș, 
Iuliana Hobincu, Maria Mihoc, 
Viorica Cojocărița, Georgeta Lă
custă, Constantina Pițigoi și Vic
toria Amarandei. Antrenori : C. 
Popescu și D. Bălășescu.

Viitoarele întîlniri ale echipei 
feminine vor avea loc la 13 iulie 
(Ploiești) și 15 iulie (Bacău) în 
compania reprezentativei Bulgariei. 
Meciurile se vor desfășura în cu
plaj cu cele ale formației mascu
line a țării noastre, care întîlnește 
echipa Ungariei.

„IN CUPA U. E. F. A.“
ZURICH, 19 (Agerpres). — La 

viitoarea ediție (1975—76) a com
petiției internaționale de fotbal 
pentru „Cupa U.E.F.A." vor par
ticipa 64 de echipe. Din Italia, 
R. F. Germania și Anglia vor pu
tea participa cite patru echipe, iar 
din Spania și Suedia cite trei. 19 
țări, printre care România, Unga
ria, Grecia, R. D. Germană și 
U.R.S.S. vor avea dreptul _ să în
scrie 
rile 
între 
brie.

Tragerea la sorti 
cele trei competiții 
tercluburi girate de 
avea loc la 8 iulie.

cite două echipe. întrece- 
primului tur vor

17 septembrie
avea loc 

și 1 octom-

pentru toate 
europene in- 
U.E.F.A. va

Ultimele

ÎNTINSĂ
PENTRU

noutăți de la Montreal

ZONA GEOGRAFICA
PROGRAMUL OLIMPIC

SIBIU, 19 (prin telefon). Localnicii 
au rămas prieteni credincioși al reu
niunilor motoclcllste. aproape 4 000 
de spectatori populînd pină la re
fuz tribunele stadionului Voința, pe 
pista căruia s-a desfășurat. Joi după- 
amlază, primul concurs internațional 
de dirt-track al sezonului. Reprezen
tanții țării noastre au avut ca par
teneri sportivi de valoare din Bul
garia, R. D> Germană șl Ungaria.

Sufragiile publicului le-a cucerit 
motocicllstul Clemens Bever, la ora 
actuală alergătorul nr. 1 al R. D. 
Germane, care a cîștigat toate man
șele. obținînd cel mai bun timp de 
pînă acum al pistei. Deosebit de

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
CUBA: 

CERCETĂRI ÎN MEDICINA 
SPORTIVĂ

Institutul de medicină sportivă 
din Havana, creat în 1965. este u- 
nul din organismele destinate să 
fundamenteze dezvoltarea mișcării 
sportive cubaneze pe baze științi
fice. în relativ scurta sa exis
tență, fără să beneficieze de ante
cedentele unei experiențe acumu
late. acest institut se poate mîndri 
de pe acum cu recunoașterea ex
presă a forurilor internaționale de 
specialitate. Printre lucrările în
cununate cu deplin succes, din ca
drul activității sale, poate fi evi
dențiată aceea elaborată de un 
grup de cercetători din domeniul 
antropologiei fizice. în frunte cu 
medicii sportivi Carlos și Luis Ro- 
driguez. Josă Jordan.

Lucrarea citată are ca scop să 
stabilească relații directe între ran
damentul competitiv și potențialul 
biologic al sportivului. Studiul a 
fost făcut în special asupra celor 
tineri, in perioada de încheiere a 
creșterii, echivalentă cu vîrsta de 
18 ani la băieți si 16 ani la fete.

Asemenea lucrări științifice, ca 
și numeroase altele abordate la 
noul Institut de medicină sportivă, 
aduc o contribuție prețioasă la ac
tivitatea practică în domeniul spor
tului și educației fizice.

DEVINE RECORDMANĂ MONDIALĂ
La recentele campionate de înot 

ale R. D. Germane, printre cele 
patru noi recordmane mondiale se 
află și Brigit Treiber, nume puțin 
cunoscut pînă acum în lumea per
formerelor (200 m spate — 2:16,10).

Cine este Brigit Treiber ?

CARNET 

palpitantă a fost lupta pentru locul 
secund, pe care și l-au disputat cu 
ardoare metalurgistul bucureștean, 
Gh. Sora și Jurgen Schumman 
(R.D.G.)

Clasament : 1. Clemens Bever
(R.D.G.) 15 p, 2—3 Gh. Sora (Româ
nia) și Jurgen Schumman (R.D.G.) 
12 p, 4. Gyula Egry (Ungaria) 11 p, 
5—6. Ferencz Radacsy (Ungaria) și 
Janos Berky (Ungariaț 10 p.

Următoarele întreceri vor avea loc, 
sîmbătă, de la ora 17.00 pe stadio
nul Metalul din București și dumi
nică la Brăila.

Troian IOANIȚESCU

R. P. CHINEZA : 
CAMPIONI LA BADMINTON

Badmintonul se bucură de o 
mare audiență în rindurile iubi
torilor de sport din R. P. Chineză. 
Reprezentanții acestei țări sînt 
campioni (la masculin și feminin) 
ai ultimei ediții a Jocurilor Asia
tice, desfășurată la Teheran. Iat-o

R. D. GERMANĂ: ÎNVINSA LA SPARTACHIADA,

„La școala primară din Dresda 
— spune Brigit — am învățat să 
înot, disciplină obligatorie în 
cursurile elementare. Aveam 6 ani. 
Apoi, mă duceam zilnic la bazin, 
înotînd cu plăcere timp de cîteva 
ore. La 10 ani am devenit eleva

ATLETIC

S. U. A. - IUGOSLAVIA 6-5!
în prima zi a turneului inter

național de polo „Trofeul Jadran", 
care se desfășoară la Budva (Iu
goslavia). selecționata S.U.A. a 
reușit o surprinzătoare victorie, cu 
6—5 (1—1, 2—0, 3—2, 0—2) in fața 
reprezentativei Iugoslaviei. Partida 
a fost condusă de arbitrul român 
Cornel Mărculescu.

în celelalte două meciuri : 
U.R.S.S. — Cuba 9—4 (2—0, 3—0. 
3—3. 1—1) ; Ungaria — Italia 5—3 
(2—0, 2—1, 1—0, 0—2).

(în fotografie) pe Cen Yu-nian, 
din provincia Hupeh, una din cele 
mai bune jucătoare de badminton 
din lume, evoluînd in fața tribu
nelor Palatului Sporturilor din 
Pekin.

Școlii sportive din Dresda. în 1972, 
cind împlinisem 12 ani. am par
ticipat la finalele Spartachiadei ti
neretului de la Berlin. A fost o 
zi importantă pentru mine, cu 
toate că nu am urcat pe podiumul 
învingătoarelor, dar însăși pre
zența la acest prim mare concurs 
și — de ce să nu recunosc ? — 
eșecul m-au stimulat în activita
tea următoare. Atunci, buna mea 
prietenă și colegă de clasă. Karla 
Linke, a cîștigat două probe, iar 
peste doi ani devenise campioană 
europeană... !“

La recenta sesiune, de la Lau
sanne, a Comitetului Internațio
nal Olimpic au devenit publice — 
prin rapoartele prezentate de pri
marul orașului Montreal, Jean 
Drapeau și președintele Comite
tului de organizare, Roger Rous
seau — ultimele noutăți privitoa
re la viitoarele Jocuri Olimpice 
de vară, de care nu ne mai des
parte decît un an.

în ciuda dificultăților prin care 
trec șantierele de construcție a 
bazelor sportive de amploare, or
ganizatorii par optimiști și asi
gură că termenele vor fi respec
tate. Firește nu fără concesii : 
astfel, s-a afirmat că e posibil ca 
acoperișul mobil al marelui sta
dion olimpic să nu fie gata la 
timp, dar că acest detaliu nu im
pietează a-supra Jocurilor, întru- 
cît acoperișul a fost prevăzut pen
tru utilizarea ulterioară a bazei.

Pentru desfășurarea competiți
ilor intr-un număr de discipline, 
s-a apelat la soluții mai puțin 
costisitoare și în locul unor con
strucții noi s-au preferat baze e- 
xistente (cu amenajări minimale), 
chiar dacă ele sînt situate in afa
ra orașului. Astfel, probele de tir 
vor avea loc la poligonul cu stan
duri al ..Clubului pescarilor și vî- 
nătorilor". plasat in localitatea 
Acadie, la 37 km de Satul olim
pic. De asemenea, toate probele 
de călărie, chiar și cele din ca
drul pentatlonului modern, se vor 
disputa în localitatea ' Bromont — 
situată la 85 km de Montreal — 
unde se află instalațiile Centru
lui hipic.

In amplul raport — de 59 de 
pagini — pe care l-au prezentat 
la Lausanne — canadienii au evo
cat și cîteva amănunte privitoare

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

Rezultate, armă liberă calibru re
dus C0 f culcat, individual : 1. Mircea 
Ilca (România) 599 p — campion 
european. 2. Eugen Satala (România) 
598 p, 3. Lajos Papp (Ungaria) 597 p.
4. Peter Gorewskl (R.D. Germană) 
596 p. 5. Stanislaw Marucha (Polo
nia) 595 p. 6. Sandor Nagy (Ungaria) 
594 p, 7. Karel Bulan (Cehoslovacia) 
594 p. 8. Werner Lippoldt (R.D. Ger
mană) 594 p, 9. Jiri Vogler (Ceho
slovacia) 594 p, 10. Andrej Trajda 
(Polonia) 594 p. Echipe (19 reprezen
tative) : 1. Polonia 2372 p, — cam
pioană europeană, 2. R.D. Germană 
2369 p (ultimele trei decade : 395 — 
394 — 398), 3. Cehoslovacia 2369 p

ÎNTÎLNIREA BILATERALĂ ROMÂNIA - CUBA
în cadrul întilnirii amicale din

tre țintașii români și cei cubanezi 
desfășurată in aceste zile la Tu
nari. s-au înregistrat următoarele 
rezultate : armă liberă calibru re
dus 3 X 40 f : 1. I. Olărescu 1 150 
p, 2. G. Alberto 1 146 p, 3. P. 
Sandor 1 134 p : 40 f poziția in pi
cioare : 1. G. Alberto 375 p, 2. I.

Castorul „Amik“ a devenit em
blema oficială a Jocurilor Olim
pice de vară de la Montreal.

la ceremonia inaugurală. Tot din 
motive economice, se precizează 
că festivitatea de deschidere nu 
va dura decit două ore. Predarea 
stindardului olimpic — care va 
ține 7 minute — va aduce în sce
nă pe reprezentanții municipali
tăților din Munchen și Montreal, 
înconjurați de 50 de dansatori și 
25 de muzicanți (intre 15 și 17 
ani) din ambele orașe.

Pe tot teritoriul Canadei se des
fășoară o intensă campanie pro
pagandistică pentru sport in ge
neral și pentru ideile olimpice în 
special, ținind seama de faptu’ că 
populația locuind pe o suprafață 
extrem de întinsă, dincolo do ma
rile metropole, este mai puțin fa
miliarizată cu disciplinele sportive 
și cu valoarea socială a educației 
fizice, ca și cu importanta spiri
tului olimpic.

Concomitent, la Montreal a luat 
ființă primul Club olinîpic ca
nadian, care grupează pe sportivii 
și oficialii care au reprezentat Ca
nada la Jocurile Olimpice, înce- 
pind din 1908. Pînă acum și-au si 
manifestat adeziunea peste 1009 de 
persoane care întrunesc calitățile 
cerute.

© Azi. de la ora 9. în- 
tr-unul din pavilioanele de la 
poligonul Tunari va avea loc 
ședința Comitetului feminin 
din cadrul Confederației euro
pene de tir.

• Cu ocazia împlinirii a 20 
de ani de la organizarea pri
mei ediții a campionatelor 
europene de tir (București, 
1955), azi de la ora 15, la ho
telul Dorobanți se va desfă
șura o festivitate prilejuită de 
acest jubileu.

(395 — 394 — 396), 4. Elveția 2364 p,
5. România 2363 p, 6. Ungaria 2362 p.

Olărescu 369 p, 3. M. Marin 365 p ; 
40 f poziția în genunchi : 1. I. O- 
lărescu 386 p, 2. P. Sandor 386 p. 
3. Gh. Vasilescu 383 p : 60 focuri 
culcat : 1. P. Sandcr 595 p, 2. L. 
Ilovici 593 p. 3. I. Codreanu 592 
p ; pistol viteză 60 f : 1. D. Iuga 
590 p, 2. M. Roșea 590 p, 3. A. 
Gered 587 p.

■ CONCURS INTERNATIONAL 
In 'California, la Berkeley : 120 yg : 
©rut (Fr.) 13,3, Foster (S.U.A.)
Îî,3 ; 1 milă : Waigwa (Kenya)

•00,4 ; 400 yg : Bolding (S.U.A.) 
49,8 ; ciocan : Diehl (S.U.A.) 65,38 
■n.; 1 milă (f) : Francis Larrieu 
fl.U.A.) 4:43,3. ■ Tradiționala
ftnrsă de marș Strasbourg — Paris 
•ediția a 29-a) a fost cîștigată, 
pentru a treia oară, de luxembur
ghezul Josy Simon (42 ani) în 
•6.50:18,0 parcurgînd cei 507 km 
«u o medie orară de 7,586 km. 
<■ Memorialul Evzen Rosicki. la
braga : femei : disc : Faina Mel
nik (U.RJS.S.) 69,68 m (la 22 cm 
4e recordul mondial) ; greutate : 
Fibingcrova (Ceh.) 20,29 m : lun
gime : Nigrinova (Ceh.) 6,53 m ; 
bărbați : 200 m : Ramirez (Cuba) 
21,50 ; 800 m : Savici (Iug.) 1:48,2 ;

10 000 m : Cherwiyot (Kenya)
29:05,4 ; 110 mg : Casanas (Cuba) 
13,66 ; înălțime : Moravec (Ceh.) 
2,17 m ; suliță : Fernandez (Cuba) 
81,02 m. ■ LA MAINZ (R. F. Ger
mania), pe teren acoperit. 60 m 
(f) : Alice Annum (Ghana) 6,9 — 
record mondial de sală : 60 m (b) : 
Ehizuelan (Nigeria) 6.5. ■ LA
STUTTGART, pe o ploaie toren
țială, Irena Szewinska (Polonia) 
11,1 pe 100 m, Inge Helten (R.F.G.) 
11,4 ; greutate : Ivanka Hristova 
(Buig.) 20.59 m : înălțime : Uirike 
Meyfarth (R.F.G.) 1,84 m ; 200 m : 
Maren Gang (R.F.G.) 23.1 : 400 m : 
Rita Wilden (R.F.G.) 52,1 : 1500
m : Ellen Wellmann (R.F.G.)
4:12,5 ; lungime : Isabelle Lusti 
(Elveția) 6.26 m ; suliță : Eva 
Janko (Austria) 57,00 m.

International 
fost ciștigot 
6 p, urmată 
p. Canada -

la Chorler-t 
Prinți».

BASCHET • Turneul 
masculin de la Havana a 
de reprezentativa Cubei — 
de Iugoslavia (tineret) — 5 
4 p si Cuba B — 3 p.

CICLISM • La 26 iunie,
(Belgia), start în Turul Franței, 
cei 140 de participant se numără Oca- 
na, Moser, Van Springel, " 
Agostinho, Poulidor. • După 7 i 
in Turul Elveției, R. de Vlaeminck 
urmat de Merckx la 52 sec.

FOTBAL • în meci-retur pentru 
minariile olimpice, la Stavanger : 
vegia — Finlanda 1—1 (In primul 
norvegienii cîștigaseră cu 5—3). In 
următor, Norvegia întîlnește 
• La Santiago de Chile, in primul meci 
pentru finala „Cupei Amsud* : Union 
Espanola — independiente Buenos Aires 
1—0. A marcat Humada (min. 88). •
Contestația lui Leeds United, privind ho-

Zoetemelk, 
elope, 

este

prefi- 
Nor- 

joc 
turul 

Islanda.

PE SCURT
târirea UEFA care o suspendă pentru 2 
ediții din cupele europene, va fi jude
cată la 30 Iunie, la ZGrich. • Echipa 
de fotbal Benfica Lisabona a susținut o 
întîlnire amicală la Casablanca în com
pania unei reprezentativ^» a Africii. Fot
baliștii africani au terminat învingători 
cu scorul de 2-1 (0—0).

JUDO • La Madrid, „Cupa țărilor 
latine- a revenit echipei Spaniei, urmată 
de Brazilia și Franța,

NATAȚIE • La distanță de 24 ore, 
americanul Bruce Furniss q corectat re
cordul mondial pe 200 m liber — 1 :50,fl9. 
Record S.U.A. la 200 m mixt feminin - 
Kathv Heddy 2:20,86.

ȘAH • In turneul de la Ljubljana, 
după 13 runde : Kqrpov 10, Oliqerici 9. 
Hort 8l/a, Ribly 8, Furman 7’/j (1).

TENIS • Surprize în turneul feminin 
de la Eastbourne (Anglia) : Coles — 
Navratilova 4—6, 7—5, 7—5 ; Teeguarden
— Goolagong 8—6, 6—2 ; Șmireva — Gour- 
lay 6-0, 6-4. • La Nottingham : Con
nors — Gottfried 8—9, 6—3, 6—2 ; Dent — 
Farrell 6—4, 6-2 ; Ashe — Richey 6—2r
7— 5 ; Carmichael — Metreveli 6—3,
8— 6 ; Roche — Alexander 6—4, 6—2 ; 
Vilas — Feaver 6—2, 6—4 ; Tanner — 
Gorman 9-8, 6—3. Trei favoriți au ieșit 
din cursă, în sferturi de finală: Tanner — 
Connors 7-5, 6-3 ; Dent — Vilas 4-6, 
6—2, 7—5; Roche — Ashe 6-3, 6—4 I

TENIS DE MASA • Selecționatele 
masculine ale Franței si Ungariei sou 
întîlnit din nou, la Villeurbane. Echipar 
maghiară a cîștigat cu 5—1. In meciul 
primelor palete, campionul mondial’ 
Istvân Jonyer sa revonțqt asupra luF 
Jacques Secretin, învingîndu-l cu 21—15». 
17-21, 21-12.
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