
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII GABONEZE,

ALBERT BERNARD BONGO

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA1

La Palatul Republicii au con
tinuat, mărfi dimineața, convorbi
rile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo.

Reluind schimbul de vederi, cei 
doi șefi de stat au examinat noi 
posibilități menite să contribuie, 
prin valorificarea lor, la întărirea 
relațiilor de prietenie, Ia intensi
ficarea și dezvoltarea cooperării 
dintre România $1 Gabon, în fo
losul și spre binele ambelor po
poare.

Dialogul la nivel Înalt a reafir
mat, totodată, voința României și 
Gabonului de a acționa împreună 
în vederea edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune, care să 
asigure, pacea, independența și 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și deplină înțelegere.

★
Marți la amiază, dună încheierea 

celei de a doua runde a convor
birilor la nivel înalt româno- 
gaboneze, președinții Nicolae
Ceaușescu și Albert Bernard Bon
go au întreprins o vizită in cartie
rul Drumul Taberei. Ia uzina „Se
mănătoarea", precum și la Insti
tutul politehnic.

ANALIZA STADIULUI
PREGĂTIRILOR OLIMPICE
ȘEDINȚA COMUNA LĂRGITĂ A BIROULUI EXECUTIV 

AL C.N.E.F.S. Șl COMITETULUI OLIMPIC ROMÂN
în ziua de 24 iunie a avut loc 

ședința comună lărgită a Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S. și Comite
tului Olimpic Român, care a ana
lizat stadiul de pregătire a loturi
lor sportive olimpice la jumătatea 
anului preo’impic 1975, stabilin- 
du-se măsuri concrete pentru pe
rioada următoare. La ședință au 
participat : membri ai conduceri
lor organizațiilor obștești și ai mi
nisterelor cu atribuții în mișcarea 
sportivă, președinți și secretari ge
nerali de federații, conducători de 
cluburi, antrenori și specialiști, 
ziariști.

Vizita a oferit oaspeților posi
bilitatea de a cunoaște realizări 
ale poporului nostru pe calea c- 
dificăril societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, experiența ță
rii noastre. Ea a prilejuit, in a- 
celași timp, o continuare a con
tactului la nivel înalt româno-ga- 
bonez.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Albert Bernard Bongo au fost sa
lutați in timpul vizitei, cu de
osebită căldură, de numeroși bucu- 
reșteni.

★
Marți dimineața, președintele 

Republicii Gaboneze, Albert Ber
nard Bongo, a depus, în semn de 
profund omagiu, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
In cursul după amiezii de marți, 

președintele Republicii Gaboneze, 
Albert Bernard Bongo, a vizitat o 
unitate militară mecanizată din 
Capitală.

★
Doamna Josephine Bongo a fă

cut in cursul dimineții de marți 
o vizită la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București.

Tot in cursul dimineții, soția 
președintelui Republicii Gaboneze 
a vizitat expoziția floricolă din 
parcul Herăstrău.

Pe baza informării prezentate, 
care a analizat stadiul de pregătire 
olimpică pe primul semestru al 
acestui an, in lumina Mesajului a- 
dresat de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Conferinței mișcării 
sportive din februarie 1975. partici- 
panții la ședință au dezbătut cu 
toată exigența. în mod critic și 
autocritic, modul cum au fost în
deplinite obiectivele programului 
de pregătire olimpică.

Din cuvîntul numeroșilor parti
cipant! la discuții a rezultat pre- 

(Continuare in pag. 2-3)
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DUPĂ PARTIDE CU PRELUNGIRI Șl SERII DE PENALTYURI

i UNIVIIISITAHA CRAIOVA Șl RAPID S AU CALIFICAT 
I ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
I • CRAIOVENII AU ÎNVINS cu 5-3 (1-1, 1-1) PE A.S.A. TG. MUREȘ, IAR RAPIDIST1I AU
■ DISPUS CU 7-6 (0-0, 1-1) DE STEAUA • FINALA, LA 6 IULIE, LA BUCUREȘTI

in imaginea noastră. Pantea,IFază de atac la poarta Rapidului. De la stingă la dreapta, 
Smarandache

Semifinalele „Cupei României'Iau înviorat, așa cum se spera, fi
nalul de sezon. în cele două în
treceri găzduite de orașele Ploiești 

Iși București, jocurile au fost, în 
general, pasionante, s-a ape
lat la ambele criterii de calificare 
(prelungiri și executarea de penal-

tyurl) și au menținut, prin evolu
ția scorului și dăruirea formațiilor, 
trează atenția spectatorilor. Se în
țelege că punctele culminante ale 
ambelor partide le-au reprezentat 
„reprizele de penaltyuri" care au 
stabilit pînă la urmă pe finaliste. 
Partidele s-au Încheiat cu urmă
toarele rezultate : Universitatea
Craiova — A.S.A. Tg. Mureș 5—3 

Angelescu, Florin Marin 
Foto : I. MIIIAICA

(1—1, 1—1) și Rapid — Steaua 7 0 
(0—0, 1—1).

Astfel, Universitatea Craiova — 
campioana in funcție — și Rapid 
— liderul seriei a Il-a din Divizia 
B — iși vor disputa, la 6 iulie, pe 
stadionul „23 August" din Capitală, 
prețiosul trofeu.

(Citiți în pag. a 4-a cronicile 
semifinalelor).

Azi, de la ora 18, demonstrafie de gimnastică in sala Floreasca

CAMPIOANA EUROPEI, NADIA COMĂNECI, 
PENTRU PRIMA OARĂ IN FAȚA PUBLICULUI 

SPECTATOR BUCURESTEAN

NADL4 COivlA-NUCl

în plin sezon estival, iubitori
lor de sport din Capitală li se 
oferă posibilitatea de a viziona 
astă-seară un inedit spectacol : 
demonstrația unora dintre cei mai 
buni gimnaști români, precum și a 
echipelor de tineret ale R.P. Chi
neze, aflate în țara noastră pentru 
schimb de experiență și antrena
mente comune cu sportivi români.

E suficient să amintim cîteva 
nume dintre demonstranți, pentru 
a înțelege marele interes cu care 
publicul sportiv a primit vestea cu 
privire la spectacolul de astăzi. 
Nadia Comăneci. care a uimit lu
mea gimnasticii la Campionatele 
europene din Norvegia, cîștigînd 
medaliile de aur și titlul de cam
pioană a Europei în patru probe 
din cinci pos;’ > — individual 
compus, sărituri, oirnă și paralele 
— evoluează astăzi pentru prima 
oară în fața publicului bucureștean, 
după strălucitul succes de la Skien. 
Nu mai puțin așteptată este și a- 
pariția lui Dan Grecu, la această 
oră gimnastul nr. 1 al lumii la 
inele, cîștigător al titlurilor de 
campion mondial (1974) și euro
pean (1975) la acest aparat. El va 
fi secundat de un alt maestru de 
reputație europeană al inelelor. 
Mihai Borș, deținător al medaliei 
de argint la Berna. Alți sportivi 
fruntași din loturile republicane li 
se vor alătura campionilor mon
diali și europeni amintiți. Este 
vorba, de exemplu, de Anca Gri- 
goraș. Cristina Itu. Aurelia Dobre, 
Gabriela Trușcă, Ion Checicheș, 
Radu Branea, Ștefan Gali, Liviu 
Mazilu ș.a.

Tinerii sportivi chinezi, la rîn- 
dul lor. își vor etala, cu siguranță, 
măiestria lor binecunoscută. Chen 
Wci-tung, sportivă de 14 ani, cam

pioană a R.P. Chineze, Hang Hui- 
mei, campioană a Jocurilor Asiati
ce, Lu Lu (feminin), precum și 
Chao Chia-wci, Peng Ya-ping, 
campion de juniori, au produs o 
excelentă impresie în demonstrația 
de la Timișoara.

Prin ea însăși, demonstrația pre
supune un spectacol de înaltă 
ținută tehnică și artistică. Sportivii 
vor prezenta numai exerciții liber 
alese,

Așadar, întilnirea bucureștenilor 
cu gimnastica, cu cîțiva dintre cei 
mai autorizați reprezentanți de va
loare mondială, astăzi după-amia- 
ză, de la ora 18, la sala Floreasca 
(și pe micul ecran în transmisie 
directă). Biletele pentru această 
demonstrație se găsesc la casa 
sălii.

TXo“ CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI

Intr-o ambianță plăcută creată 
la stadionul Olimpia-Constructo- 
rul, s-a dat ieri startul în prima 
probă a Campionatelor internațio
nale de pentatlon modern ale 
României. Lipsa unui număr su
ficient de cai valoroși a făcut ca 
proba de călărie să fie eșalonată 
pe parcursul a două zile, astfel că 
ieri i-am văzut la lucru pe jumă
tate dintre concurenții care parti
cipă Ia competiția amintită. A 
răspuns invitațiilor adresate de 
federația de specialitate din țara 
noastră pentatloniști din Bulgaria,

Rinaldo Durante (Italia), autorul unuia din cele mai bune rezultata

U.R.S.S., Italia, Austria, Ungaria, 
Spania, Franța, Polonia. România 
este reprezentată de trei echipe.

După evoluția a 20 dintre con- 
curenți, cele mai bune punctaje le 
întrunesc Liviu Pătrașcu (Româ
nia II), care a realizat 1094 p, ca 
urmare a parcurgerii traseului fără 
nici o penalizare, în timpul de 
2:02,6. Pe locurile următoare, Ri
naldo Durante (Italia) cu 1092 p 
(timp 2:03,2), Velko Bratanov (Bul
garia) cu 1086 p (2:06,2). De altfel, 
aceștia sînt singurii concurenți care 
au parcurs traseul (800 m lungime, 

15 obstacole, 18 sărituri) fără nici 
o penalizare. De remarcat că nici 

un sportiv nu a obținut în prima 
zi punctajul maxim ce se acordă 
în proba dc călărie, 1100 p. Doi 
dintre concurenți, acumulînd un 
număr prea mare de penalizări și 
depășind timpul admis pentru par
curgerea traseului, au fost desca
lificați : Jose Serrano (Spania) șf 
Andrzej Ferens (Polonia).

Astăzi, de la ora 9,30 pe acelașT 
traseu, evoluează ceilalți 20 de 
sportivi, în două serii.



gineri, slmbătâ și duminică, la Galați și Timișoara

CEI MAI BUNI LUPTĂTORI ROMÂNI 
ÎN DISPUTA PENTRU CENTURILE DE CAMPIONI

BALCANIADA DE LA SOFIA
URMĂTORUL OBIECTIV 

AL BOXERILOR NOȘTRI

Cei mai valoroși practicanți ai 
sportului luptelor se întîlnese, în- 
ccpînd de mîine, la startul actului 
final al campionatelor individuale. 
Vineri, sîmbătă și duminică, la 
GALAȚI, vor fi prezenți la star
tul finalelor Vasile lorga, Ladis- 
lau Simon, Petre Coman, Emilian 
Cristian, Ion Dumitru, Stelian 
Morcov și ceilalți pretendent la 
centurile de campioni naționali la 
stilul libere. în aceleași zile, la 
TIMIȘOARA, se vor întrece Ni- 
colae Martinescu, Nicu Gingă, Con
stantin Alexandru, Ion Păun etc., 
pentru titlurile de cei mai buni 
sportivi la lupte greco-romane. Cu 
acest prilej, campionul olimpic Ni- 
colae Martinescu încearcă să ob
țină cel de-al 15-lea tricou de 
campion national, performanță care 
n-a fost realizată pînă acum de 
nici un luptător român.

TRIUNGHIULARUL DE LA DRESDA-UTILĂ VERIFICARE
PENTRU SEMIFINALA rr CUPEI EUROPEI"...

declară Evelina Ghimpu, antrenor federal la atletism
Simbata șl duminică, la Dresda, 

e-a desfășurat triunghiularul atletic 
dintre echipele feminine ale R. D. 
Germane, României și Marii Brita
nii. Rezultatelor — cunoscute — le 
adăugăm astăzi amănunte asupra 
concursului, a comportării repre
zentantelor noastre, furnizate de an
trenorul federal Evelina Ghimpu.

— Subliniez de la început că la 
Dresda s-a desfășurat un concurs 
mare. Echipele participante, și în 
primul rind cea a țării gazdă, 6e 
situează între fruntașele atletismu
lui feminin de pe continent și chiar 
din lume. Am fost impresionată — 
și nu numai eu, cl șl o bună parte 
din atletele noastre, copleșite de o 
asemenea companie — de torța de
osebită a atletismului din R. D. Ger
mană. In afara titularelor din re
prezentativă în concurs au partici
pat, la majoritatea probelor, șl alte 
atlete, care au obținut performante 
foarte apropiate de cele ale concu
rentelor „oficiale". O ascrpenea 
„masă de valoare” este, cred, unică 
în lume. In ceea ce privește me
ciul cu Marea Brltanle. ne-am re
alizat obiectivul propus, ciștlgarea 
lui, dar, mărturisesc, la o diferență 
mai mică deeit cea scontată. Ex
plicația trebuie căutată într-o creș
tere a valorii echipei britanice — 
mal omogenă decit în anii trecuțl 
— precum și în absența Valeriei Ste- 
lănescu.

— V-am ruga să faceți o scurtă 
trecere in revistă a comportării at
letelor noastre.

— Voi începe cu cele care ne-au 
bucurat : Mariana Suman și Natalia 
Andrei. Ambele au realizat perfor
manțe la nivelul prevăzut pentru 
etapa actuală de pregătire. Atît Su
man cit și Andrei ar il putut cîș- 
tiga, fără unele greșeli de tactică. 
La 800 m Suman a alergat prea 
încet primul tur (61,0 s) lăsînd o 
diferență prea mare între ea și

DE MÎINE, CELE MAI BUNE SCHIFISTE 
DE PE CONTINENT LA STARTUL „REGATEI SNAGOV"

__ Penarol
Juventus (cartierul 
• LA BUFTEA 
județului Ilfov la 
locuri au revenit

Școala generală 
— antrenor prof.

finala

După mai multi ani în care fi
nalele campionatelor republicane 
s-au disputat după un sistem im
propriu unei astfel de competiții 
(la finale participau aproape toți 
sportivii legitimați, indiferent de 
valoare), în acest an forul de spe
cialitate a introdus o formulă 
nouă, adecvată, care prevede o se
lecție prealabilă a valorilor, ast
fel ca la actul final al campiona
telor să fie prezenți numai cei 
mai buni luptători. în noile con
diții, la fiecare categorie de greu
tate vor fi prezenți ciștigătorii fa
zelor de zonă (5 sportivi) și com- 
ponenții lotului olimpic (cite 2—3 
luptători la fiecare categorie). Fi
rește, după o astfel de selecție 
prealabilă, este de așteptat ca fi
nalele campionatelor republicane 
ale seniorilor să ofere întreceri 
disputate, frumoase, la nivelul u- 
nei asttel de competiții.

KlapezmsKl. A refăcut apoi, dar... 
(La C.E. de Ia Roma, anul trecut, 
ea greșise... invers, plecind prea 
tare !). La 1 500 m.' Andrei a în
cercat o cursa asemănătoare celei 
de la Katowice, dar a atacat, după 
cum s-a văzut și la televiziune, 
puțin cam tirziu. Oricum, rezulta
tele celor două semifondiste sint 
pline de promisiuni pentru marile 
concursuri care urmează. Felicitări 
celorlalte două atlete de la 1 500 m, 
Maria Puirâ și Rafira Fița, care 
și-au îmbunătățit considerabil re
cordurile personale (4:12,8 și 4:13,0) 
Foarte bine s-au comportat săritoa
rele in lungime Dorina Câtineamt 
și Maria Ionescu a căror constanță 
in rezultate apropiate de nivelul ma
xim trădează certe posibilități de 
progres. Virginia Ioan și Argentina 
Menis, de la care așteptam — to
tuși — mai mult, au concurat în 
condiții speciale. Ioan a acuzat o 
durere în spate (care o supăra Încă 
din Poiană), dar trebuie să recu
nosc că nu am mai observat la ea 
ambiția ce o caracteriza. A părut 
dominată net psihic de prezența lui 
Ackermann. Menis a concurat după 
10 zile in care nu putuse efectua 
aruncări cu piruetă din cauza unor 
dureri musculare la piciorul drept. 
Am totuși încrederea că pină la 
semifinala Cupei Europei (Buda
pesta 13 iulie) ambele vor reveni 
la rezultatele cu care ne-au obiș
nuit. în celelalte probe... aceasta 
este, din picata, valoarea atleteior 
noastre șl meciul de la Dresda ne-a 
arătat cit de mult sintem rămași 
în urmă.

— Despre semifinala de ia Buda
pesta ce ne puteți spune ?

— Dorim să ne calificăm în fi
nală, dar va fi mult mai greu de
vii in urmă cu doi ani la Bucu
rești. Sperăm în recuperarea Va
leriei Șlefănescu, care ne-ar aduce,

La această interesantă compe
tiție, care se desfășoară timp de 
trei zile, vislașele și ramercle ro
mânce vor evolua in compania 
echipajelor din Cehoslovacia, Bul
garia, Polonia, R.D. Germană, 
U.R.S.S. și Ungaria. Programul cu
prinde serii eliminatorii (vineri și 
sîmbătă după amiază) în vederea 
celor două finale de sîmbătă, res
pectiv duminică (ora 10).

nasticii la locul de muncă. Condu
cerea unității este preocupată ca 
muncitorii să practice sportul și a 
înlesnit organizarea de concursuri 
intersecții și schimburi. Un veritabil 
campionat își dispută baschetbalistele 
(12 echipe) și fotbaliștii (3 formații 
de minifotbal). • 15 ECHIPE DE 
TURIȘTI, formate din elevi, și-au 
propus un plan temerar în cadrul 
acțiunii „Asaltul Carpaților- : mar
carea și remarcarea a 250 km poteci 
în zonele turistice din Făgăraș, Ci- 
bin, Sebeș și Lotru. • ÎN CADRUL 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE Speranța Pia- • 
tra Neamț, care funcționează pe lîngă 
Școala generală nr. 4, clasa a 
Vlll-a B a fost evidențiată pentru 
participarea efectivă și cu bune re
zultate la acțiunile sportive în tot 
cursul anului școlar care s-a în
cheiat recent. • COMUNA ZĂVOI 
este recunoscută ca fruntașă în 
activitatea sportivă rurală din ju
dețul Caraș-Severîn. Fotbaliștii de 
aici joacă în campionatul județean, 
iar șahiștii și jucătorii de tenis de 
masă sînt cunoscuți și în afara co
munei lor. Recent, s-a dat 
sință o arenă de popice 
piste și se află în curs 
najare un teren de tenis, 
mos inițiator al activității 
din Zăvoi este instructorul 
lian Konrad.

în folo- 
cu două 
de ame-
Un ini- 
sportive
Maximi*

Incepind de mîine, pe culoarele 
balizate ale lacului Snagov, schi- 
fiste din șapte țări se vor întrece 
în tradiționala confruntare nautică 
„Regata internațională Snagov”. E- 
diția din acest an reunește Ia start 
cele mai bune canotoare de pe 
continent și este apreciată de către 
specialiști ca una dintre cele mai 
importante repetiții dinaintea cam
pionatelor mondiale din luna au
gust.

• LA BAZA SPORTIVA și de agre
ment Lunca Moldovei, din Gura Hu
morului, s-a desfășurat etapa jude
țeană a „Festivalului sportului fe
minin", competiție devenită tradițio
nală pe meleagurile sucevene șl 
aflată acum la a IV-a ediție. La 
finala de la Gura Humorului, orga
nizată în cinsTea Congresului U.T.C., 
s-au întrecut peste 300 de fete la 
volei, handbal, atletism, tenis de 
masă, șah, ciclism, baschet, tenis și 
aruncarea mingii de oină. Printre 
laureate s-au numărat sportivele din 
Gura Humorului (tenis de masă și 
șoh). Fălticeni (handbal și volei) și 
Cîmpulung Moldovenesc (volei). • 
A FOST DESEMNATA câștigătoarea 
campionatului de fotbal inter-străzi 
la Tg. Mureș, competiție la care 
s-au întrecut 12 echipe de copii 
(împărțite în două serii). Câștigă
toarele seriilor, Harlem (aleea Car- 
pați) Și Racing (str. Sportivilor) s-au 
întîlnit între ele, scorul fiind favora
bil cu 3—1 echipei Harlem. Pe locu
rile următoare s-a clasat 
(str. Podeni) și 
Dîmbul Pietros) 
disputat t
handbal. Primele 
echipelor de la 
Mihăiiești (băieți) H.~..
Gheorghe Bratu și Școala generalâ 
nr. 4 Giurgiu (băieți) - antrenor 
prof. Ion Constantin. A LA ÎNTRE
PRINDEREA DE CONFECȚII din Tg. 
Secuiesc (jud. Co vas na) a devenit 
o obișnuință zilnică practicarea gim-

CORESPONDENȚII s I. Mindrescu, 
I. Pâuș, D. Moraru-Slivna, Gh. 
Briotâ, I. Ionescu, R. Toma si D. 
Glăvan.

Nici nu s-au stins bine ecourile 
celei de a XXI-a ediții a campio
natelor europene de box și iată-i 
pe pugiliștii români în fața unei 
noi confruntări de amploare. între 
23 și 27 iulie va avea loc la Sofia 
cea de a X-a ediție a Balcaniadei 
de box, la care și-au anunțat par
ticiparea sportivi din Iugoslavia, 
România, Grecia, Bulgaria și Tur
cia. în vederea acestui eveniment, 
forul nostru de specialitate a ho- 
tărit ca ia Sofia să fie prezentată 
o echipă completă, care să repre
zinte în cele mai bune condiții 
școala românească de box.

Colegiul central al antrenorilor 
a alcătuit următorul lot, care va 
urma un program special de pre
gătire : Teofil Ghinea (B.C. Ga
lați), Faredin Ibrahim (Farul), 
Memet Iuseim (Farul), Jenei Van- 
eea (Dinamo Buc.), Constantin Ște- 
fanovici (Dinamo Buc.), Cornel 
Hoduț (Rapid), Tănase David (Di
namo Buc.), Damian Cimpocșu

cred, mai aproape de finala de la 
Nisa. Triunghiularul de la Dresda 
a constituit o foarte bună verifi
care a potențialului echipei, ne-a 
arătat unde trebuie să acționam 
pentru ca la Budapesta atletele 
noastre să fie capabile de randa
mentul maxim.

VI. M.

REPERE ÎNAINTEA C.M. DE SCRIMĂ
• Marea performanțâ este accesibilă sabrerilor G Prin 
omogenitate valorică, echipa de spadă poate aspira ia un 

rezultat prestigios

în continuarea estimării șanse
lor scrimerilor români la apropia
tele campionate mondiale de la 
Budapesta, floretei ii urmează as
tăzi celelalte două arme, sabia și 
spăda.

Sabia se află, fără nici un du
biu, in plină ascensiune, escala
darea piscurilor performanței fiind, 
după cum s-a văzut in ultimul an 
de zile, posibilă. Evoluția de la 
Grenoble și pătrunderea in primul 
eșalon se cereau confirmate, atit la 
echipe, cit și la individual, pen
tru ca orice dubiu asupra valorii 
reale a sabrerilor români să dis
pară. Debutul în noul sezon : 
„Cupa de Cristal” — Plovdiv, în 
luna februarie. La echipe, Româ
nia (Irimiciuc, Pop, Oancea, Ma
rin, Nilca, Mustață) se clasează 
pe primul loc, urmată de Cuba, 
Bulgaria (!), U.R.S.S., R.F.G., Po
lonia, Ungaria. în concursul indi
vidual, cîștigat de sovieticul V. Si- 
diak (loc III la C.M. de Ia Gre
noble), Dan Irimiciuc termină pe 
locul IV (ca și la C.M.). în ace
eași lună, la Foggia, în „Cupa 
Santelli" după ce pierd în semi
finale cu Italia (11—14, Irimiciuc 
cîștigind, totuși, toate asalturile 1) 
— sabrerii noștri întrec Franța 
(12—3) și obțin locul III.

Luna martie debutează sub fe
ricite auspicii pentru primul sa- 
brer al țării, Dan Irimiciuc, care 
încheie victorios puternicul tur
neu de la Hamburg (cat. A in 
calendarul F.I.S.), intrecindu-i pe 
P. Marot (Ungaria) — după baraj, 
M. Maffei (Italia), V. Grovopuskov, 
A. Iliuk (U.R.S.S.), J. Bierkowski 
(Polonia). într-o asemenea com
panie de laureați mondiali și olim
pici, Irimiciuc a făcut dovada cla
sei sale internaționale. Din păcate 
finalul acestei luni, 11 găsește pe 
ieșean accidentat la „Trofeul Wo- 
lodyowski” de la Varșovia, sco- 
țîndu-1 din pregătiri aproape două 
luni. Echipa se clasează, în po
fida acestui handicap, pe locul III, 
in urma reprezentativelor U.R.S.S. 
și Ungariei, iar Corneliu Marin 
urcă pe podium, in urma meda- 
liaților de la Grenoble, Sidiak și 
Krovopuskov, dar înaintea lui 
Maffei, Nazlimov și J. Pawlowski.

Și dacă patrulaterul de la Miin- 
chen (Franța, R.F.G. I și II, 
România) este dominat de repre
zentanții noștri, la echipe cit și 
individual (pe primele trei locuri : 
C. Marin, I. Pop, Al. Nilca), în 
C.C.E. la Budapesta, Steaua ra
tează de puțin o excelentă perfor
manță pierzînd la tușaveraj, în
tâlnirile din turneul final cu 
Ț.S.K.A. Moscova și Legia Varșo
via, clasate pe primele locuri. „Tro
feul Luxardo”, de la Padova, a 
încheiat seria concursurilor dina
intea C.M., doar Nilca ajungînd în 
semifinale. Pop și Frunză oprin- 
du-se in sferturi.

Așadar, cu Dan Irimiciuc refă
cut pe deplin, cu Ion Pop trecut 
cu brio de febra examenului de 
admitere in facultate, cu Corne
liu Marin și Alexandru Nilca la 
valoarea lor maximă, cu ceilalți 
compenenți ai lotului (în care fi
gurează și revelațiile acestui se
zon, tinerii Mihai Frunză și Ion 
Panlelimonescu. ultimul fiind au
tor al marii surprize de la cam
pionatele naționale cind a dobin- 

(Dinamo Brașov), Sandu Tirilă 
(B.C. Galați), Vasile Croitoru 
(Steaua) și Ion Alexe (Dinamo 
Buc.) in ordinea celor 11 categorii 
de greutate. Ca rezerve au fost 
convocați Pavel. Nedelcea (pană), 
Ilie Gheorghe (semiușoară) și Va
sile Lehăduș (grea). Pregătirea e- 
chipei a fost încredințată antreno
rilor Petre Mihai și Adrian Teo- 
dorcscu, care au alcătuit planul de 
antrenamente eșalonat pînă la 
startul întrecerii.

După cum se vede, din for
mația țării noastre nu face parte 
nici unul din boxerii care au evo
luat pe ringul de la Katowice, 
considerîndu-se că participanții la 
campionatele europene au nevoie 
absolută de o perioadă de odihnă.

Dintr-o convorbire purtată cu 
tînărul antrenor constănțean Adrian 
Teodorcscu am aflat unele dintre 
intențiile tehnicienilor desemnați 
să conducă echipa la Balcaniada 
de la Sofia : „Voi căuta să fac tot 
ce îmi stă in puteri pentru a răs
plăti încrederea cc mi-a fost a- 
cordată și sint convins că, alături 
de antrenorul emerit Petre Mihai, 
vom obține rezultate pe măsura 
condițiilor create. Vom fi prezenți 
la Sofia cu o echipă tinără, dorni
că de afirmare, in care doar Sandu 
Tirilă și Ion Alexe au experiența 
marilor confruntări internaționale. 
In schimb, Teofil Ghinea, Ibrahim 
Faredin, Cornel Hoduț, Vasile 
Croitoru și ceilalți au prilejul să 
dovedească că pot oricind aspira Ia 
performanțe remarcabile”.

Paul IOVAN

dit titlul), sabrerii din echipa 
României pot aspira cu temei la 
medaliile C.M., ei fiind, pe baza 
rezultatelor de pină acum, primii 
purtători ai speranțelor lotului 
nostru pentru Budapesta.

Spadasinii — care la Grenoble 
au obținut prin Anton l’ongraț un 
meritoriu loc IV — au trecut în 
acest sezon printr-o perioadă de 
căutări și reașezări. După un în
ceput ezitant (la „Cupa Monal”, 
doar Istrale a ajuns in semifinale, 
Duțu, Iorgu, Popa și Zidaru fiind 
eliminați anterior, iar la „Memo
rialul Mihai Savu”, s-au impus cu 
greutate, in fața unor trăgători cu 
cărți de vizită mai modeste), în 
luna aprilie, la patrulaterul de la 
Clermont Ferrand, s-au vădit pri
mele semne ale sedimentării. Cu 
o echipă în care a reintrat Anton 
Pongraț (a cărui participare la 
procesul pregătirii a fost, din mo
tive personale, fără continuitate), 
România termină neînvinsă în fața 
Ungariei, Franței și Italiei, ali- 
niind pe C. Bărăgan, Al. Istrale, 
A, Pongraț, P. Szabo, O. Zidaru. 
Rezultat confirmat și în „Turneul 
celor 7 națiuni”, de la Tauber- 
bischofshcim, din luna mai (cîști- 
gat de prima reprezentativă a 
R.F.G.), unde echipa României 
(A. Pongraț, N. Iorgu, O. Zidaru, 
P. Szabo și I. Popa), cu patru 
victorii (contra Italiei, Cehoslova
ciei, R.F.G. II și campioanei mon
diale, Suedia 1) s-a clasat pe locul 
IV. Cea mai bună comportare a 
avut-o aici Paul Szabo care n-a 
încheiat nici una din cele șase 
evoluții cu un bilanț negativ. Con
stanți, Nicolae Iorgu și Ion Popa. 
Octavian Zidaru, în schimb, ciș- 
tigă toate cele patru asalturi din 
partida cu Suedia, dar le pierde 
pe cele din confruntarea cu El
veția 1 Iar Anton Pongraț (cu 6 
victorii și 14 înfrîngeri) a arătat 
că mai are de lucru serios pen
tru a atinge forma care l-a consa
crat. Oricum, lupta pentru titu
larizare în formația reprezentativă 
este deosebit de echilibrată.

Ținind cont de faptul că în 
acest sezon, cu excepția reprezen
tativei R.F.G., medaliată cu argint 
Ia Grenoble, toate celelalte pro
tagoniste ale C.M. * *74  — Suedia, 
Ungaria și Franța, au înclinat stea
gul in fața reprezentativei Româ
niei, se poate spera Ia Budapesta 
într-o situare prestigioasă a aces
teia in ierarhia mondială. Pentru 
că, prin omogenitatea sa valorică, 
echipa de spadă poate aspira la 
un rezultat de prestigiu.

Paul SLAVESCU

CONCURSUL DE CĂLĂRIE
La Frinwillershagen (R. D. Ger

mană) a avut loc un concurs in
ternațional de călărie (dresaj și ob
stacole), la care au participat spor
tivi din Bulgaria, Polonia, România, 
Ungaria și R.D.G. La dresaj, călă
reții români au ocupat, un loc 4 
prin A. Donescu cu Suspin la cat. 
,,Sf. Gheorghe", un loc 6 prin 
I. Molnar cu Dor în proba specială 
și locul 3 în proba pe echipe.

La obstacole, datorită întirzierii cu 
care au sosit caii de la Olsztyn, că
lăreții noștri au luat parte doar la 
probele din ultimele două zile de

Un nou atac colectiv al campionilor : cu bc
Olteanu, Borșaru, Marica și Băcioiu sint 
adversar, Holban, e tot un produs al Far

Farul — Steaua 22—

Marginalii la campionat

FARUL-CEL MAI
AL SEZONULUI

Pentru a doua oară Bucureștiul 
este concurat și depășit !

Monopolul Capitalei asupra min
gii ovale a încetat. Acum trei ani, 
XV-le Universității din Timișoara 
reușea prima breșă în triunghiul 
Grivița Roșie (11 cununi de cam
pioană) — Steaua (9) — Dinamo 
(5), care in anii de după război a 
păstrat permanent titlul in peri
metrul Capitalei. A venit acum rin- 
dul Farului, impetuosul club de 
rugby de pe litoral, să cunoască 
suprema satisfacție.

Demarat in 1914, campionatul a 
ajuns la respectabila cifră de 58. 
Primul înscris pe tabelul de o- 
noare, Tenis Club Român, se mai 
menține și astăzi — ex-aequo cu 
Grivița Roșie — în frunte, cu 11 
titluri cucerite.

A trecut mult timp de la acel 
an de debut 1914. Primind un spri
jin substanțial din partea organe
lor de partid și de stat, rugbyul
— acest sport atit de bărbătesc 
și de educativ pentru generația 
tinără — a cunoscut în ultimele 
decenii o puternică dezvoltare. El 
a pătruns in multe centre. Petro
șani, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, 
Iași, Suceava, Birlad (oraș unde 
rugbyul a devenit sportul nr. 1), 
Tecuci, Gaiați, Gura Humorului, 
Giurgiu, Craiova, Brăila, Oltenița, 
Pitești, Ploiești ș.a. s-au alăturat 
Capitalei, fără să mai vorbim de 
Dobrogea, care, în totalitatea ei, a 
adoptat cu mult entuziasm acest 
sport, incit astăzi avem echipe de 
rugby mai în fiecare colț din a- 
ceastâ parte a țării. Dobrogea este 
prezentă in prima divizie cu două 
echipe. Farul și T.C. Ind. (ambele 
din Constanța), în eșalonul secund 
cu o serie de 10 formații, iar ju
niorii Farului s-au clasat pe locul 
3, în ultimul campionat.

Așa văzute lucrurile, vom în
țelege mai bine de ce cel de al 
58-lea campionat se cuvenea de 
fapt și de drept FARULUI, rubgyul

BCGAT PROGRAM 
INTERNAȚIONAL 

LA POPICE
• Popicarii noștri fruntași vor 

participa și sâptămina aceasta la in- 
tîlniri internaționale amicale. De dala 
aceasta ei vor juca cu selecționatele 
orașului Stuttgart (K.F.G.). Din re
prezentativele divizionare române iac 
parte acel sportivi, care cu o sâp- 
tămînă in urmă au întrecut, la Man
galia, echipele naționale ale R. D. 
Germane, adică Ana Petrescu, Ma
riana Constantin, Margareta Căli- 
ncanu, Iosif Tismănar, Petre Purge, 
luliu Bice ș.a. Partidele se vor des
fășura sîmbătă după-amiază in sala 
de bowling din stațiunea Neptun 
(Mangalia).
• La Cluj-Napoca, echipele femi

nine și masculine ale clubului Voin
ța au jucat cu formațiile Aktivist 
B.S.G., Espenheim (R.D.G.). In 
întrecerea pe echipe, victoriile au 
fost impărțite, la bărbați au cîști
gat clujenii cu 5261—5037 p d, iar la 
femei sportivele germane cu 2452 — 
2441 p. d. Din cele două echipe, re
zultate valoroase au obținut Vasile 
Gyarfas — 912 și Herbert Uhlmann
— 900 (m), Rozalia Borbely — 439
p d și Marion Niemayer — 421 p d 
(f). In turneul individual, primele 
locuri au revenit Voinței. La bărbați 
a cîștigat juniorul Gheorghe Soltes
— 967 p d. iar la femei Rozalia Bor
bely — 457 o d.
• Echipa divizionară feminină La- 

romet București va juca sîmbătă, 
in Capitală, un meci amical cu for
mația Turbine Freeiburg din R. D. 
Germană.

DE LA FRINWILLERSHAGEN
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concurs. In proba pe echipe, repre
zentativa noastră (Al. Bozan, O. Re- 
cer, C. Ilin, C. Vlad) a ocupat locul 
secund cu 19 p, după R.D.G. — 
16 p. în proba de vînătoare (bare- 
ma B, înălțime 1,40 m), O. Recer 
cu Begonia — locul 5, C. Vlad cu 
Prejmer — locul 9 ; în proba de 
închidere, Al. Bozan cu Călin — 
locul 5, O. Recer cu Uragan — lo
cul 6. In continuare, echipa de 
obstacole va fi prezentă, între 28 
iunie — 6 iulie, la concursul de la 
Aachen (R.F.G.).
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Campionatul internațional feroviar de baschet feminin

0 VICTORIE Șl PERSPECTIVELE fl
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Ajunsă la ediția a III-a, intre- 
ccrcti internațională a selecționate
lor feminine de baschet feroviare 
a început nu numai să-și forme
ze o tradiție, ci să-și și răspîn- 
dească aria de cuprindere a parti
cipantelor. Mai precis, în vreme ce 
în 1967 și 1971 (în Cehoslovacia 
și în Polonia) competiția se des
fășura sub denumirea de campio
nat feroviar al Europei, acum ea a 
primit denumirea de campionat 
internațional, deoarece printre par
ticipante s-au aflat nu numai re
prezentative europene, ci și una 
din Asia, R.P.D. Coreeană. Iar 
despre aceasta trebuie să spunem 
că a fost una dintre cele mai re
dutabile și aplaudate echipe, obți- 
nind locul secund în clasamentul 
final și unanime aprecieri din par
tea tehnicienilor și spectatorilor. 
De altfel, se cuvine să mențio
năm că toate cele opt formații 
care au evoluat în sala Floreasca 
s-au prezentat la un nivel de pre
gătire ridicat, cu loturi puternice, 
din care au făcut parte și com
ponente ale loturilor naționale

Pentru „Cupa Davis“
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ședinței Biroului F.R.T., 
loc miercuri după amia- 
definilivate loturile re

prezentativelor de tenis ale țării 
noastre, pentru apropiatele compe
tiții internaționale pe echipe.

Pentru întîlnirea Spania — Româ
nia, contînd ca semifinală a zonei 
europene (grupa A) a „Cupei Da
vis", programată între 18 și 20 iu
lie la Barcelona, au fost reținuți 
următorii jucători: Ilie \ \
Toma Ovici, Ion Tiriac și Dumitru 
Hărădău (căpitanul echipei: Gheor- 
ghe Cobzuc).

în vederea Balcaniadei de tenis 
(9—13 iulie, Atena) sînt selecționați, 
la băieți : Mihai Tăbăraș, Ion Sân
tei, Traian Marcu (căpitan : Gheor
ghe Boaghe) ; la fete: Elena Po
pescu, Lucia Romanov, Maria Ro
manov (căpitan: Aurel Segărceanu).

Năstase,

(Fromm și Szymanska în selec
ționata Poloniei, Dckanova în cea 
a Cehoslovaciei etc.). Toate aces
tea converg spre concluzia că edi
ția a III-a a Campionatului inter
național feroviar a constituit o 
confruntare sportivă valoroasă, că
reia baschetbalistele românce i-au 
făcut față cu succes, cucerind 
pentru prima dată locul I (la edi
țiile anterioare, ele s-au clasat pe 
locul 4).

Selecționata română a 
toate meciurile susținute în serii 
(cu : Ungaria, Bulgaria și Polonia), 
iar in partida finală (cu formația 
R.P.D. Coreeană) a depășit o par
teneră de joc de o rară tenacitate 
și cu caracteristici mai puțin o- 
bișnuite pentru baschetbalistele din 
Europa (ne referim la viteza de 
deplasare și de reacție, la preci
zia uimitoare a aruncărilor de la 
distanță). Constatarea este îmbucu
rătoare pentru ceferiste și promi
țătoare pentru... lotul reprezenta
tiv, din care fac parte citeva din 
cîștigăloarele turneului feroviar, 
într-adevăr, Ileana Gugiu și Ro
die» Goian (aceasta din urmă o 
adevărată revelație) au manifes
tat o formă sportivă foarte bună 
care, sintem convinși, va fi utilă 
selecționatei române ce va fi pre
zentă, de vineri, în Polonia, la 
Koszalin, unde se va disputa un 
turneu internațional la care iau 
parte echipele României, Olandei 
și Poloniei. Din păcate, o altă 
componentă de bază a echipei na
ționale, Mariana Andreescu, s-a 
comportat (ne referim mai cu sea
mă la meciul final) destul de șters, 
a fost insuficient de combativă, 
putem spune chiar apatică.

în sfirșit, o frumoasă apreciere 
și-a cucerit formația de junioare 
a Capitalei, de fapt selecționata 
care ne va reprezenta țara la a- 
propiata Balcaniadă rezervată a- 
cestei categorii de baschetbaliste. 
Cu o medie, de înălțime destul 
de ridicată, adepte ale unui joc 
activ în apărare, rapid și cit mai 
direct spre coș in atac, tinerele 
baschetbaliste pregătite de antre
norii Gheorghe Lăzărescu și Ga
briel Năstase au rezistat unor ad
versare superioare ca experiență, 
ba au obținut și un succes (în 
fața formației Ungariei), care spe
răm că va fi de bun augur.

D. STANCULESCU

ciștigat

Mitingul de aviație de la Ploiești

RELUAREA UNEI VALOROASE TRADIȚII
zise, însă, mitingul de la Ploiești 
prilejuit citeva . ”
Mai întîi aceea că este reluată una 
dintre cele mai frumoase tradiții — 
mitingurile aviatice — prilej pentru 
sportivii aerului de a-și demonstra 
gradul de pregătire, iar pentru pu
blicul larg, îndeosebi tineretul în
drăgostit de „aripi", posibilitatea de 
a cunoaște mai bine această disci
plină. Demonstrațiile de zbor dumi
nicale, in diferite mari centre ale 
țării, constituie cel mai eficient mij
loc de propagandă pentru aviație.

In al doilea rind, publicului venit 
pe aerodromul de la Strejnic, la mi
ting, 
tele, 
zbor 
me. 
tire, 
susține examenele 
de pilot profesionist.' Și încă ceva : 
asistăm la afirmarea unei noi ge
nerații de piloți acrobați: Cezar 
Rusu, Nicolae Albu, Tcofil Ciotloș, 
Dorina Gutsch și alții.

Mitingul de la Ploiești s-a bucurat 
de o excelentă organizare.

Viorel TONCEANU

Cu prilejul închiderii anuiui de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, duminică, pe terenul 
de zbor al aeroclubului „Gheorghe 
Bănciulescu**  din Ploiești a fost or
ganizat un reușit miting aviatic. Mii 
de spectatori au alcătuit un ade
vărat gard viu, multicolor, pe latu
ra mare a aerodromului. Și timp de 
aproape patru ore, o seamă dintre 
cei mai cunoscuți sportivi aviatori 
din Ploiești și din alte aerocluburi, 
planoriști, parașutiști și piloți de 
zbor ou motor, au prezentat un im
presionant spectacol de măiestrie și 
curaj. Au fost admirate și aplaudate 
cu entuziasm „secvențele" de mare 
atractivitate ca : evoluțiile planoriș- 
tilor Romeo VlAdescu, Constantin 
Andrei, Mihai Bindea, Gh. Bărbu- 
ceanu, ale piloților Nicolae Albu, 
Octavian Ulici, înalta acrobație exe
cutată de Ștefan Calotă și Dorina 
Gutsch, formația „oglindă“, alcătui
tă de Mihai Ionescu și Ștefan Calo
tă, ca și salturile parașutiștiior, prin
tre care Victoria Leonida, Ion Roșu, 
Vasile Sebe, Coralia Tănăsoiu și 
alții.

Dincolo de demonstrațiile propriu-

____  a
plăcute constatări.

i-a fost prezentată, printre al- 
prima grupă de fete-piloți de 
cu motor, în frumoase unifor- 

Fetele dovedesc o bună pregă- 
mult talent. în toamnă ele vdr 

pentru brevetul

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Peste citeva 
nilor,

in

RAPID

secunde mingea va poposi din nou in plasa porții timiș°re> 
Florea marcind al doilea gol al echipei sale

Foto : I. MIHAICĂ

finala campionatului de juniori

BUCUREȘTI - C. F. R. TIMIȘOARA
7 7

2-0 (0-0)

1ACHI

112-45 16
77-50 13
51-94 11
41-92 8

71-48 13
82-71 12
67-50 12
46-97 11

67-53 14
71-42 12
51-105 12
51-40 10

37-36 14
48-37 14
55-55 12
44-59 8

istructorul
locul !lor

istructorul
— Humo-
livizia :ie-

în deschiderea cuplajului de ieri, 
de pe stadionul „23 August11 din 
Capitală s-a disputat una dintre 
cele mai atractive finale ale cam
pionatului republican de juniori 
din ultimii ani. A fost o finală 
„feroviară", care a opus pe Rapid 
București și C.F.R. Timișoara, 
două echipe bine pregătite, ambi
țioase, tenace. Ambele formații 
s-au străduit să evolueze la capa
citățile lor maxime, să ofere tri
bunelor, aproape pline, faze spec
taculoase, cele mai multe dintre 
ele incheiate cu șuturi puternice la 
poartă. Rapid, încurajată din start 
de marele număr de suporteri ai 
echipei de... seniori, a atacat din 
primele minute, a dominat cu au
toritate aproape întreaga primă 
repriză (14 șuturi, 10 cornere con
secutive), a avut patru mari ocazii 
de a înscrie, dar Nicolof (min. 7 
și 12). Manolache (min. 11) și Flo- 
rea (min. 20), ajunși în poziții 
ideale, au ratat goluri gata făcute.

După pauză, însă, feroviarii 
bucureșteni au intrat pe teren de
ciși să încline balanța victoriei în 
favoarea lor. în min. 40 Cihodaru 
a șutat in bara orizontală. A fost... 
preludiul golului din min. 49, mar
cat de Florea — șut pe diagonala 
careului — la o greșeală de plasa
ment a fundașilor timișoreni. în 
continuare, jocul s-a echilibrat, 
timișorenii au ieșit mai mult la 
atac, bara opunîndu-se șutului vio
lent al lui Bocănici (min. 53). Pu
tin mai tîrziu. Rapid a marcat al 
2-lea gol prin același Florea (min. 
55), la o centrare ca la carte a lui 
Mastu. în finalul meciului — 
minat ___
Bejan (Iancu a ratat două 
căzii), dar n-au putut să 
tizeze

4-lea titlu de campioană republi
cană de juniori.

Arbitrul Cr. Tcodorescu (Buzău) 
a condus foarte bine următoarele 
formații : RAPID : Cruce — Pîrvu, 
SPATARU, COSTEA, Popa — CI- 
HODARU, Nicolof (min. 70 Tudo- 
se), Manolache — Constantinescu, 
FLOREA (min. 66 Veselin), MAS- 
TU. C.F.R. : MANTO — Ivuț, MA
TEI, Rotaru, PASCU — Vodenicear 
(min. 61 Grui), Hornea, Damian — 
Farkaș (min. 41 IANCU), Bocă- 
nici, Nac.

Laurențiu DUMITRESCU

ACTUALITĂȚI
• CONSFĂTUIREA ARBITRII,OR 

ANTRENORILOR DIVIZIONARI.
In perioada 27—30 iulie a.c. se va 
desfășura, la Oradea, consfătuirea 
arbitrilor divizionari, prilej cu care 
va fi analizată activitatea cavaleri
lor fluierului în anul competițional 
1974/75 și se vor face recomandări 
pentru viitorul campionat. La rin- 
dul lor, antrenorii divizionari A șl 
B vor fi convocați șt ei în ziua de 
4 august la București pentru analiza 
anului compctițional încheiat și co
municarea sarcinilor ce revin echi
pelor noastre divizionare in anul 
1975/76.
• TURNEU INTERNAȚIONAL

ORGANIZAT DE SPORT CLUB BA- 
CAU. La sfîrșitul lunii iulie Clubul 
sportiv din Bacău împlinește 25 de 
ani de activitate, prilej cu care se 
vor organiza diferite festivități și 
competiții. Printre acestea se numă
ră și turneul de fotbal cu partici
parea prestigioasei echipe iugosla
ve O.F.K. Belgrad, a încă unei echi
pe străine, cu care se duc tratative, 
a unei formații fruntașe din cam
pionatul divizionar A șl, bineînțe
les, a lui Sport Club din localitate 
revenită spectaculos pe prima scenă 
a fotbalului.
• VEȘTI DIN GALAȚI. începînd 

de ieri, clubul F. C. Galați a de
venit F.C.M. Galați. După toate pro
babilitățile, antrenorul brașovean 
Nicolae Proca va asigura conduce
rea tehnică a echipei de fotbal în 
viitorul sezon. Nicolae Proca a asis
tat ieri la antrenamentul fotbaliști
lor gălățeni.

• ASTAZI, LA SF. GHEORGHE : 
OLTUL — SELECȚIONATA DE JU
NIORI. La începutul acestei săptă- 
mîni s-a reunit la Brașov lotul lăr
git de juniori, în vederea efectuării 
ultimelor pregătiri pentru Turneul 
Prietenia. Cei 36 de jucători con
vocați vor fi supuși unor noi tes
tări, după care se va alcătui lotul 
ce va face deplasarea în 
Coreeană, ia începutul lunii iulie.

Astăzi, de ' 
nata de juniori va susține o primă 
partidă amicală, la Sf. Gheorghe. cu 
divizionara B din localitate. Oltul.
• S. C. BACAU — SELECT IO- 

NATA BACAU-NEAMȚ (Div. C) 
4—1 (1—0). In fața a peste 5 000 de 
spectatori s-au întilnit, marți, S.C. 
Bacău și o selecționată divizionară 
C alcătuită din jucători care activea
ză la echipele Danubiana Roman, 
Letea și Partizanul Bacău, Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej șl Textila Bu- 
liuși. La capătul unui joc dinamic, 
cu multe faze de poartă, victoria a 
revenit Sport Clubului prin golurile 
înscrise de Florea 
Botez, respectiv, Tocilă, 
coresp.)

• MECI RESTANȚA 
C. Textila Cisnădie — 
dorheiu 
contînd 
seriei a 
întrucît 
află în 
și Constantin.

R.P.D.

la ora 17,30, selecțio-

(2), Chita.ru și 
(Ilic IAN CU -

TN DIVIZIA
Progresul O- 

(1—0) MeciSecuiesc 2—0 
pentru etapa a XXLX-a, a 
xn-a, desfășurat la Sibiu, 
stadionul din Cisnădie se 
reparație. Au marcat Dinu 

(I. ANDREI-coresp.).

In legătură cu apropiata perioadă

DE TRANSFERĂRI (1-21 IULIE)

elevii antrenorului
au do- 

Aurel 
mari o- 
concre-

și Rapid a ciștigat

BASCHET n^EZaW țărm* Q pie^i 
în Polonia, la Koszalin, pentru a par
ticipa (vineri, sîmbătă și duminică) la 
un turneu internațional, alături de echi
pele Poloniei și Olandei. Au făcut de
plasarea : Ileana Gugiu, Gabriela Cio
can, Viorica Baiai, Liliana Radulescu, 
Rodica Goian, Mariana Andreescu, Ște- 
fanja Giurea, Diana Mihalic, Eugenia 
Salcu, Ileana Portik, Viorica Moraru și 
Gheorghița Bolovan. Antrenori : Gr. Cos- 
tescu și T‘

BOX
fața a I 
întîlnirea , _
liștii localnici și cei de la Minerul Lu- 
peni. După meciuri interesante, unele 
de bun nivel tehnic, sportivii din Cugir 
au obținut 
buni de la 
Macrai, N. 
Vass și C.
TELOR DIN
din cadrul „Cupei Muscelul’

N. Martin.

A.S. CUGIR - MINERUL LU-
PENI 16-5. La Cugir, in 

2000 de spectatori, a avut loc 
i amicală de box dintre pugi-

o victorie meritată. Cei mai 
gazde au fost T. Udilă, V. 
Bociu, iar de la oaspeți I. 
Luca. O LA CASA SINDICA-

IAȘI a avut loc întîlnirea 
‘ “ dintre for-

LA REGATE INTERNATIONALE
C-CANOE Șl CANOTAJ

cestei săptămini, se vor întrece în 
cadrul Regatei internaționale de la 
Nottingham. în vederea acestei im
portante confruntări dinaintea cam
pionatelor mondiale care se vor des
fășura pe aceeași pistă de apă, au 
făcut deplasarea canotorii : Dumitru 
Grumezescu, Ilie Oanță (schit 2 
f.c.) ; Petre Ceapura, Ștefan Tudor, 
Ladislau Lavrenschi (2+1) ; Nicolae 
Simion, Ernest Gall, Chiriac Dăni- 
lă, Gheorghe Moldovan (peror și 
4+1 rame) ; Pavei zagoni, Cristian 
Georgescu, Constantin Nistoroiu, A- 
dalber Agh (schif 4 f.c.) ; George 
Mereuță, Valter Lambertus, Nicolae 
Popa, Constantin Toma (4 vîsle f.c.). 
Antrenori : Dumitru Popa și Alc- 
xaudru Aposteauu.

ror des
ma le de 
participa 
canoiști 
da) vor 
iheorghe 
•v, Ata- 
, Antrop 

iar la 
prezenți 
, Vasile 
, Mihai 
llier asini 
, Petre 
da Mi- 

Maria

echipa-
Șitul a-

mațiile Nicolina lași și Șc. sp. Suceava. 
Prezentind o formație mai bine pregătită, 
localnicii au obținut victoria cu 29—14. 

CANOTAJ ;FCU™ scolii sporti- 
vE NR. 1 a reunit, pe 

locul Herăstrău, numeroși schifiști bucu- 
reșteni cuprinși în peste 100 de echipaje. 
Victoria în această întrecere a revenit 
canotorilor de la Școala sportivă nr. 1 
care, în clasamentul general al probe
lor rezervate juniorilor, au acumulat 137 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat : 2. Clubul sportiv scalar 96 p, 3. 
Steaua 45 p, 4. Energia 29 p, 5. Dina- 

~ Voințamo 26 p, 6. Olimpia 22 p, 7.
11 p, 8. Metalul 8 p.
HANDBAL i*  ™i5oara a ince-

PUT cea de a 5-a edițieediție 
a competiției internaționale de handbal 
pentru junioare dotată cu „Cupa Bega”. 
in prima zi au lost înregistrate urmă
toarele rezultate : Școala sportivă Ti
mișoara — Școala sportivă Piatra Neamț 
12—7 (3—5), S.K. Empor Rostock — Liceul 
4 Timișoara 12—11 (5—8), Școala sportivă 
Sf. Gheorghe — Zryw Chorzow 11—9 (7—4). 
întrecerea continuă. (?. ARCAN — coresp. 
județean.).
LUPTE ECHIPA DE JUNIORI a 

clubului Progresul Brăila 
a participat la un turneu de lupte li
bere, disputat la Halle (R.D.G.), ală
turi de formațiile similare S.K. Halle și 
Dynamo Luckenwald. Tinerii luptători 
brăileni — după cum ne relatează cores
pondentul nostru, N. Costin — s-au com
portat foarte bine, ocupînd primul loc 
în clasamentul pe echipe.
MODFI KM CAMPIONATUL REPU- MkJUtLlorvi blican de aeromo- 
DELE ZBOR LIBER, etapa finală, se des
fășoară — începînd de azi — pe aeropor
tul TAROM din Deva. La start sînt pre
zenți peste 150 de concurenți, juniori și 
seniori, selecționați în etapele prelimi
nare. Cea mai rnare afluență o cunosc 
aeromodelele planoare A1 și A2, cu 
care se deschide competiția. De mult 
interes se vor bucura și categoriile mo- 
tomodele și propulsoare • LA GALAȚI

Programul, deosebit de bogat 
cuprinde și întreceri de na
și aeromodelism.

PE TERENURILE DIN PAR
CUL SPORTIV PROGRE- 

încheiat întrecerile rezervate 
din mu

lată cîștigătorii :

SE ÎNCHEIE AZI „FESTIVALUL SPORTIV 
Șl TEHNICO-APLICATIV AL PIONIERILOR”, 
competiție la care participă reprezen
tanți ai Caselor de pionieri din întrea
ga țară. ~ 
și atractiv, 
vomodelism

TENIS
SUL s-au 
seniorilor de categoria a ll-a, 
nicipiul București. Iată cîștigătorii : I. 
lovănescu (Progresul) ; dublu ; M. Robu, 
I. Geantă (ambii de la Progresul). La 
Tenis-club București a avut loc compe
tiția rezervată copiilor. Cîștigători : 
categ. 13—14 ani : FI. Segărceanu (Dina
mo București); fete: Gabriela Szoko 
(Dinamo București) ; dublu băieți : Fl. 
Segărceanu, A. Mîrza („Tot înainte") ; 
dublu fete : Gabriela Szoko, Cosmina 
Popescu („Tot înainte”); dublu mixt : 
FI. Segărceanu, Gabriela Szoko ; categ. 
11—12 ani : R. Constantinescu (T.C.B.); 
fete : Marilena Totoran (Dinamo Bucu
rești).

NOILE PREVEDERI ALE RE- 
GULAMENTULUI SE APLICA ÎN 
PERIOADA DE TRANSFERĂRI 
DINTRE 1 ȘI 21 IULIE, Federația 
română de fotbal aplică în perioa
da de transferări, dintre 1 și 21 
iulie, articolul 3 care prevede ur
mătoarele : au dreptul să transfe
re, fără dezlegare, cite 2 (doi) ju
cători din Divizia A și cite 3 (trei) 
jucători din categorii inferioare : 
secțiile (cluburile) care au dat lo
tului național A in ultimul an cel 
puțin 3 jucători prezenți la mini
mum 75% din jocurile interțări ; 
secțiile (cluburile) care participă 
în Cupele europene intcrcluburi 
(Cupa campionilor, Cupa cîștigăto- 
rilor tic cupă, Cupa U.E.F.A.), 
dacă și în anul precedent au ocu
pat locul I—III in clasament sau 
au ciștigat „Cupa României- ; sec
țiile (cluburile) care se autofinan- 
țează vor putea solicita transferarea 
a ce! mult 3 (trei) jucători de la 
cluburi (secții) de categorii infe
rioare fără acordul scris al aces
tor secții. Conducerile secțiilor (clu
burilor) care beneficiază de pre
vederile de mai sus sînt obligate 
să se consulte cu conducerile sec
țiilor (cluburilor) de la care soli
cită jucători fără acord scris, 
transferînd jucătorii disponibili în 
primul rind la secțiile (cluburile) 
de la care au luat jucători fără 
acordul scris al acestora.

Cererile care privesc transfera
rea jucătorilor in baza prevederi
lor acestui articol (art. 8) vor fi 
analizate de către Biroul federal și 
supuse spre aprobare Biroului Exe
cutiv al C.N.E.FJS. Soluționarea 
cererilor depuse va fi făcută pînă 
la 10 iulie. Prioritatea transferă
rii jucătorilor se va face în ra
port cu locul ocupat de secțiile în 
cauză în clasamentul campionatu
lui încheiat și de importanța com
petiției internaționale la care a- 
ccstea participă (Cupa campionilor, 
Cupa ciștigătorilor de cupă, Cupa

U.E.F.A., Cupa Balcanică). Secți
ile (cluburile) cărora li s-au res
pins cererile de iransferare depu
se în aceste condiții vor putea re
introduce alte cereri pînă Ia data 
de 31 iulie.

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
SPECIALA LOTO DIN 24 IUNIE 1»Z5.
Fond general de cîștiguri : 914.628 le»
Extragerea I : 73 43 56 1 14 30

; extragerea a ll-a : 41 72 69
38 15 23 ; extragerea a III-a :
29 24 ; extragerea a IV-a : 73
14 61 ; extragerea a V-a : 60

83 88 65 ; extragerea a Vl-a :
4 24 62 76 60 61 12 ; extragerea

90 
62
14
41
52
89

54 4
37 31
77 86
99 33
80 2

15 33
__ _ _ a

VII-a : 35 44 27 26 30 73 54 82'47 77 7 
85. Plata cîștigurilor pentru această tra
gere se va face astfel : în Capitală 
începînd de la 7 iulie pînă la 25 au
gust 1975, în țară de la 10 iulie la 25 
august 1975, plata cîștigurilor prin 
mandate poștale va începe aproximativ 
de la 10 iulie 1975.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 22 juni« 1975. Categoria J 
(13 rezultate) : 
lei ; categoria a 
1385,35 variante a 

a II l-a 
de 20 lei, 
fost atribuit

categoria 
minim 
lui a 
gorii.

74,15 variante a 1.067 
ll-a (12 rezultate): 
133 lei. Cîștigul de 

fiind sub plafonul 
conform regulamentu- 
celorlalte două cate-

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 25 IUNIE 1975 __
Fond general de ^cîțtigurî : 

2.693.912 lei.
Extragerea I : 33 41 13 42 28 24
Extragerea a ll-a : 14 4 38 8 21
Plata cîștigurilar de la această 

tragere se va face astfel : în mu
nicipiul București de la 3 iulie 
pînă la 25 august 1975 ; in țară, 
de la 7 iulie pînă la 25 august 
1975 inclusiv. Prin mandat poștal 
de la 7 iulie 1975.

LA

ANALIZA STADIULUI PREGĂTIRILOR OLIMPICE
(Urmare din pag. I)

ocuparea tot mai activă și eficien
tă pentru atingerea normelor la 
nivelul performanțelor mondiale, 
în așa fel incit la Jocurile Olim
pice din 1976 mișcarea 
sportivă să fie prezentă cu 
număr cit mai mare de sportivi 
valoroși, care să obțină rezultate 
dintre cele mai bune, să ocupe cit 
mai multe poziții fruntașe. Astfel, 
volumul de antrenament a crescut, 
pregătirile tehnice și politico-edu
cative se desfășoară cu responsa
bilitate crescută, analizele activi-

noastră
un

tății olimpice fiind realizate sis
tematic și raportate la 
mondial atins de fiecare 
sportivă.

Totodată, 
necesității 
planurilor 
nu în toate 
realizează 
De aceea va trebui să se urmă
rească in permanență evoluția fie
cărui lot și a fiecărui candidat 
olimpic, eliminindu-se unele feno
mene de automulțumire fată de 
rezultatele înregistrate. Pe această 
linie, au fost trasate sarcini con
crete pentru fiecare lot olimpic in

nivelul 
ramură

asupras-a insistat 
respectării integrale a 
de pregătire, deoarece 
disciplinele olimpice se 
suitul valoric necesar.

vederea perfecționării continue a 
procesului de antrenament, in
tr-un climat de ordine, disciplină 
și dăruire, în scopul creșterii con
tinue a performanțelor, cu asigu
rarea tuturor condițiilor de pre
gătire.

Participanții la ședința comună 
lărgită a Biroului Executiv al ------------- COR s_au angajata
C.N.E.F.S. _____ _
ferm să îndrume activitatea de 
pregătire olimpică în spiritul unei 
exigențe sporite și al unei înalte 
responsabilități față de sarcinile 
trasate de conducerea partidului 
mișcării sportive, pentru a obține 
noi și importante afirmări în arena 
sportivă internațională și îndeo
sebi la Jocurile Olimpice din anul 
viitor.

Chita.ru


UNIVERSITATEA CRAIOVA - A.S.A. TG. MUREȘ
5-3 (1-1, 1-1)

PLOIEȘTI, 25 (prin telefon). — 
Meciul are o perioadă de tatonare 
de aproximativ 10 minute, în care 
ambele echipe caută părțile mai 
slabe ale adversarului, pentru a- 
plicarea celei mai potrivite tactici 
ofensive. Cei care se impun primii 
sint fotbaliștii din Tg. Mureș care, 
in min. 12, inițiază o acțiune de 
contraatac în stilul lor caracteris
tic : Mureșan îl angajează pe cu
loarul dintre fundașii centrali cra- 
ioveni pe Ilajnal, care, la capătul 
unei curse scurte, în viteză, șu- 
tează la colțul lung, fără speranțe 
pentru Purcaru și... 1—0 pentru 
A.S.A. Reacția Universității nu 
întirzie. jocul se mută în jumă-

tatea de teren a echipei militare, 
care, dominată cu insistentă, 
face din ce în ce mai greu fată 
incursiunilor spre poarta lui Na
gel. Și golul egalizator vine aproa
pe firesc — după două ratări con
secutive ale lui Oblemenco în min. 
28 — cînd Ciupitu a sancționai 
prompt o bilbîială a apărătorilor 
mureșeni, șutind sub bară : 1—1. 
Egalarea încinge puțin spiritele și 
arbitrul N. Cursaru, de teamă ca 
jocul să nu degenereze, elimină în 
min. 31 (măsură pripită) pe Marcu 
și Gligore, eroii unei scurte alter
cații.

Rămase în cite 10 oameni, cele 
două formații abordează jocul în

RAPID STEAUA 7-6 (0-0, 1-1)
Startul nu prevestea nimic din fi

nalul spectaculos. Doar vreo 10 mi
nute din întreaga primă repriză semi- 
finalistele de aseară de pe stadionul 
„23 August* au onorat penultimul 
act al importantei întreceri, precum 
șl pe cei peste 6? 000 de spectatori 
care au ținut să fie prezenți la aceas
tă partidă așteptată încă din toam
nă. A fost perioada în care Steaua 
a amenințat poarta neexperimentatu
lui dar talentatului șl curajosului 
Ionită prlntr-un joc mai legat, mai 
combinativ, în timp ce Rapidul, fără 
meciuri de prim eșalon în picioare, 
se mulțumea mai mult să închidă jo
cul, stînjenită, poate, și de prezența 
fundașului Iordan în linia întîi, în- 
tr-o zonă destinată creației. Apoi, 
Dumitru, stînjenlt de marcajul strict 
făcut de tînărul Petcu, s-a enervat, a 
ripostat, nesportiv, a primit cartona
șul galben, sfîrșind prin a cere 
să fie înlocuit. Tonul fusese dat 
și — în loc să aplaudăm faze de 
poartă (cum a fost de pildă „capul*4 
lui Neagu din min. 22, la centrarea 
de pe aripa dreaptă) — am înregis
trat o suită de faulturi, comise de 
Smarandache, Nlță și Anghelini, care 
au fragmentat deseori jocul.

Steaua s-a văzut mai mult 
si după reluare, a țintit mai 
golul, s-a desfășurat pe un
mai larg, a încercat vigilența lui 
Toniță din variate poziții șl distanțe. 
Tn min. 58, Ion Ion a șutat năpraz- 
nlc de la aproximativ 30 de metri, 
dar golkeaper-ul din Giulești a scos 
in extremis. Rapidul acuză forcingul 
adversarei și nu manifestă preocu
pări pentru o ripostă cît de cît co
erentă. Nu va trece prea mult și Ra
pidul va primi golul: în min. 73 Pan
tea a centrat Înalt. Sătmăreanu s-a 
desprins dintr-un buchet de jucători 
și a reluat cu capul la colț. Abia de 
aci înainte, feroviarii au renunțat la

în joc 
mult 
front

expectativă, au ieșit la joc, prinexpectativă, au ieșit la joc, prin ac
țiuni mai bine pregătite, mai cursive. 
Cu trei minute Înainte de sfîrșit, 
Rîșniță va primi mingea (după pă
rerea noastră în poziție de ofsaid 
nesemnalată de (ușierul Gh. Popovici) 
de la Fi. Marin și o va expedia in 
plasă din apropiere. Jocul este 
acum 
marca 
Ambii 
lucru, 
117 — 
Iordănescu 
în corner. Așadar, penalty-url.
dănescu, Sameș șl Pantea vor înscrie 
— după efectuarea alternativă a lo
viturilor de la 11 m — pentru echipa 
lor, iar Rîșniță șj Pop pentru fero
viari. Va rata apoi Savu (la scorul 
de 3—4), imitat imediat de Aelenel. 
In continuare, Manea, Vlgu șl Petcu 
vor readuce echipele din nou la ega
litate : 5—5. De comun acord, prin 
hotărîrea conducerilor tehnice, con
tinuă să execute același jucători : 
Iordănescu va face 6—5. Rîșniță va 
egala (6—6), Sameș va rata, iar Ma
nea va realiza desprinderea: 7—6 pen
tru Rapid care se califică pentru fi
nala cu Universitatea Craiova. Fina
lul salvase startul meciului...

Arbitrul N. PETRICEANU. accep
tabil, a avut de condus un meci 
foarte greu.

RAPID: IONIȚA — Pop, GRIGO- 
RAȘ, FL. MARIN, Niță — M. Stelian 
(min. 55 SAVU). PETCU. Angelescu 
(min. 77 RÎȘNIȚĂ) — Iordan, Neagu, 
Manea.

STEAUA: MORARU — SATMA-
HEANU, Smarandache. Sames, An
ghelini — Dumitru (min. 22 ION 
ION), VIGU. Dumitrii! IV — PAN- 
TEA. IORDĂNESCU, Răducanu (min. 
99 Aelenel).

de
relansat și prelungirile vor 
un plus de spectaculozitate, 
portari au acum mai mult de 
îndeosebi ioniță care, în min. 
la lovitura liberă executată de 

va scoate miraculos 
Ior-

Gheorghe NICOLAESCU

In cadrul Balcaniadei de fotbal, tineret

ROMANIA TURCIA 3-1 (0-1)
HASKOVO, 25 (prin telefon). Ata

cul echipei noastre a fost. In prima 
renrizft, lipsit de forță, reținut. Fot
baliștii turci au inițiat incursiuni vi
guroase pe extreme, urmate automat 
de centrări în careu. Ca urmare, în 
min. 15, la o asemenea centrare. Ște
fan a respins defectuos pînă la 
Omer care a înscris cu capul. Por
tarul nostru avea să-și răscumpere 
eroarea, prlnzînd o lovitură de pe
nalty executată de Fatih (min. 28), 
la- un henț în careu făcut He Zahiu. 
Golurile renrezentativei romane au 
fnct o consecință firească a superio
rității ei tehnice si de ansamblu. Au 
marcat: Moga (min. 55 și 62) si Radu 
TT (min. 57). Formația noastră a a- 
vu.t următoarea alcătuire: ștefan —

Bărbttlcscu. Apiu, Zahiu. Ene — Bur- 
cea (min. 52 Grostî) lovănescu, Kai- 
zer — Moga, Radu II, Hațieganu.

ASTAZI/

’on CUPEN

START

BUGNER SIGUR
DE VICTORIF

ÎN FAȚA LUI CLAY!
Campionul

nrofesionist la
Rupner (Anglia), care-1 ...........
la 1 iulie, la Kuala Lumpur, pe 

mondiale, 
a declarat

european 
categoria

de box 
grea, .Toe 
va întîlni

deținătorul centurii 
Cassius Clay (S.U.A.). _______
că va pune capăt mitului invinci
bilității lui Clav. El a^ snus că s-a 
pregătit cu toată seriozitatea pen
tru acest meci, pe care-1 va cîștiga 
cu siguranță !

★
Abe Greene, unul din directorii 

asociației mondiale de box a a- 
nunțat oficial că dacă Cassius 
Clay va renunța la centura de 
camnion al lumii atunci în decurs 
de 6 luni urmează să aibă loc un 
meci între George Foreman și Joe 
Frazier. învingătorul acestei întîl- 
niri va intra în posesia centurii 
mondiale la categoria grea.

CONCURS DE TALERE
LA SUHL (R.D.G.)

Intr-un concurs de talere arun
cate din turn, desfășurat la Suhl 
(R.D.G.), concurentul român Iur- 
cenco a realizat 193 t ocupînd lo
cul V. A cîștigat Hochwald (R.D.G.) 
cu 197 t. în concursul de juniori pc 
echipe : 1. R.D.G. 384 p ; 2. Po
lonia 382 p ; 3. România 275 p.

IN

continuare cu un plus de prudență 
căutînd să-și dozeze mai bine for
țele pentru a putea avea șanse 
reale în lupta pentru obținerea ca
lificării. Craiovenii par ceva mai 
proaspeți, sint mai activi, au mai 
mult inițiativa, și-și creează mai 
multe situații de gol. Cele mai 
clare dintre acestea sint ratate de 
Crișan în min. 70 și 89. în ambele 
cazuri atacantul craiovean, singur 
cu poarta goală, a șutat afară. în 
tot cursul celei de a doua reprize, 
A.S.A. a practicat un joc economi
cos. cu rare contraatacuri lipsite 
însă de forța necesară finalizării. 
Și astfel scorul rămîne egal după 
90 de minute de joc. Urmează 
prelungirile în care cele două e- 
chipe sint aproape epuizate și in
capabile de a concretiza rarele o- 
cazii de gol, cele mai clare dintre 
ele fiind acelea irosite de Mureșan 
(min. 100 — bară) și Oblemenco 
(min. 106). Se ajunge astfel la e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m. 
Primul trage Fazekas și Purcaru 
apără. Urmează în ordine : Oble
menco : 2—1 pentru Universitatea ; 
Szoloszi : 2—2 ; Ștefănescu : 3—2 ; 
Nagel 3—3 ; Ciupitu : 4—3 ; Boloni
— ratează : Negrilă : 5—3 și Uni
versitatea Craiova se califică în 
finala Cupei României.

Brigada de arbitri ploieșteni, 
avîndu-1 la centru pe N. Cursaru 
și la linie pe M. Moraru și M. Va- 
siliu, a condus corect următoarele 
formații :

UNIVERSITATEA: PURCARU
— Nieulescu (min. 14 Negrilă), 
BOC. DESELNICU. Berneanu — 
Strîmbeanu (min. 46 CAMATARU), 
CIUPITU, Ștefănescu — Crișan, 
Oblemenco, Marcu.

A.S.A. : Nagel — Gligore, KISS, 
BOLONI, Onuțan — VARODI. 
(min. 117 Szoloszi), Naghi (min 
67 Both II), Pîslaru — Fazekas 
Mureșan, IIAJNAL.

Mihai IONESCU

FIȘIER

mondial 
Dacă ar

Există voci în lumea atletis
mului care afirmă că Silvio Leo
nard este sprinterul 
nr. 1 al momentului.s

TURUL FRANȚEI44»,
Turul ciclist al

cea de-a 62-a . _ ___ _
astăzi cu o etapă „prolog", care va 
măsura 6,250 km. Startul se va da 
din orașul belgian Charleroi. Pri
ma etapă, programată vineri, a 
fost împărțită în două semietane : 
Charleroi — Molenbeek (94 km) si 
Molenbeek — Roubaix (108.500 km). 
Cea mai lungă etapă a cursei, a 
13-a, se va disputa în ziua de 10 
iulie ne ruta Albi — Super Lioran 
(260 km). Cursa, care se va des
fășura pe un traseu însumînd a- 
proape 4000 km, împărțiți în 22 de 
etape, cu două zile de odihnă la 
Auch si respectiv Nisa^ se va în
cheia la 20 iulie, ‘ —
etapă pe circuitul 
Elvsdes.

Printre favoriții 
numără belgianul 
(învingător în cinci 
oare — 1969, 
1974), spaniolul 
Gimondi, olandezul 
portughezul Agostinho și francezul 
Poulidor.

Franței, aflat la 
ediție. va începe

la Paris, cu o 
de pe Champs

1970,
Ocana,

întrecerii se 
Eddy Merckx 
ediții anteri- 
1971, 1972 și 

italianul 
Zoetemelk.

SURPRIZE LA WIMBLEDON
Smith, Năstase și Kodes eliminați

LONDRA, 25. — După întreru
perile cauzate de ploaie, în ziua 
inaugurală, participanții turneului 
de la Wimbledon au avut două 
după amieze însorite — marți și 
miercuri — în care jocurile s-au 
putut desfășura în condiții norma
le, pe un gazon uscat. Media spec
tatorilor a trecut de 30.000 din a 
doua zi, anunțînd un probabil re
cord de afluență în tribune (anul 
trecut au fost înregistrați, în total, 
306.161 spectatori).

Campionul român Ilie Năstase a 
trecut cu ușurință de adversarul 
său din primul tur, tenismanul so
vietic Teimureaz Kakulia, pe care
1- a învins cu 6—2, 6—4, 6—2. în 
schimb, Un alt nume consacrat dis
pare de pe tabloul probei mascu
line de simplu : Stan Smith a fost 
învins de cvasinecunoscutul B. 
Bertram cu scorul sever de 1—6,
2— 6, 1—6 !

Iată alte rezultate mai impor- 
parti- 

tur :
6- 3 ;
7— 5 ; 
6—3 ;
7—5, 
3—6,

tante din totalul celor 64 de 
de programate în primul 
Okker — Pilici 6—3, 8—6, 
Stewart — Mieler 6—2, 6—4, 
Pattison — Koch 6—4, 7—5, 
Warwick — Carmichael 6—4, 
6—1 ; Gerken — Mandarino 
3—6. 6—1, 6—3, 17—15 ; Reid — 
McMillan 6—1, 6—4. 6—4 ; Kodes
— Goven 8—6, 6—2, 6—3 ; Svensson
— Andrews 3—6, 6—3, 3—6, 9—7, 
18—16 ; Dent — Pisecky 7—5. 3—6, 
6—4, 6—2 ; Riessen — Proisy 6—3,
6— 2, 6—2 ; Panatta — Alvarez 6—4, 
2—6, 6—2, 6—4 ; Vilas — Simpson
7— 5, 6—4, 6—4 ; Kamiwazumi — 
Van Dillen 9—8, 3—6, 9—7, 7—5 ;

Rosewall — Barazzutti 7—5, 
6—2 ; Ramirez — Spear 6—4, 
6—2 ; Alexander — Kuki 6—3, 
6—4 ; ~ ' ” • - -
6—3 ;
8—9, 
8—6, 
6—1.

Miercuri după amiază s-au dis
putat primele jocuri din tu
rul doi. într-o partidă care a du
rat aproape 4 ore tinărul jucător 
american Sherwood Stewart l-a 
învins cu 8—6. 6—8, 6—2, 1—6, 
6—3 pp Ilie Năstase.

Alte rezultate : Okker — Rahim 
■ * 4—6. 9—7, 6—3, 6—0 ; Gott- 

— Kirmayr 4—6, 7—5, 9—8, 
6—4 ; Tanner — Pecci 6—3, 

9—8; Roche — Ganzabal 6—3, 
6—4 ; Roessen — Dibley 9—8. 
6—3 ; Pasarell — Gerken
6—3, 6—1 ; Vilas — Moore 

m—», 6—3, 6—1 ; Rosewall — Fea- 
ver 6—4, 6—4, 6—4 ; Ashe — Ka- 
miwazumi 6—2, 7—5, 6—4 ; Con
nors — V. Amritrai 9—8, 6—0,
8— 6 ; Ramirez — Borowiak 1—6,
9— 8, 9—7, 6—3 ; Cox — Mayo 6—3, 
3—6, 6—1, 6—2 ; Mitton — Ruffels 
6—4, 2—0 (abandon) ; Masters — 
Kodes 2—6, 6—2, 6—4, 8—6.

în cadrul turneului feminin, ju- 
cătoarea Rosie Darmon a invins-o 
cu 6—8, 6—2, 9—7 pe Virginia Ru- 
zici.

Roche — Hrebec 6—3, 
Tanner — Lutz 8—6, 

6—4 ; Fillol — Taylor 
6—4 ; El Shafei 
6—2, 6—4.

6-3,
6—0,
6—4,
6—3,
6-1,
6—3, 

Gorman

ATLETISM

SILVIO LEONARD (Cuba)
fi să ne luăm doar după ultimele 
sale rezultate — 9,9 la 100 m, 
record mondial egalat și 20,1 la 
200 m — ar trebui să dăm cre
zare acestor opinii. In sprijinul 
lor, „săgeata cubaneză" aduce nu
meroasele victorii în fața unor 
alergători de clasă, de talia lui 
Steve Williams sau Valeri Bor
zov, unele neobișnuit de cate
gorice, precum șl buchetul de 
performanțe de 10,0 realizat în 
ultimii doi ani la 100 m („bu
chet- mal bogat decît al orică
rui alt sprinter). Silvio Leonard 
— născut în 20 septembrie 1955 
la Las Villas, 1,74 m înălțime, 
G5 kg — continuă o frumoasă 
tradiție în sprintul cubanez care 
a produs, de-a lungul timpului, 
pe Barrientos, Figuerola 
Ramirez, pentru a-i aminti 
cei mai reprezentativi. El 
toate calitățile pentru a-șl în
trece iluștrii predecesori, cali
tăți care-1 fac pe mulți specia
liști 6ă-l considere, de pe acum, 
dreut unul dintre principalii 
candidați la titlul olimpic al pro
bei de 100 m.

sau 
pe 

arc

5

BOX

W1ESLAW RLDKOWSKI (Polonia)
Pentru că lui Gruescu 1 s-a 

refuzat titlul, polonezul Wieslaw 
Rudkowski a devenit cel mal 
vîrstnic campion european ai e- 
dițiel recente de la Katowice. 
Născut la 12 noiembrie 1946, ori
ginar din Lodz, azi membru al 
clubului Legia dLn Varșovia, 
Rudkowski boxează de 13 ani 
și are un impresionant palmares 
(264 meciuri, 244 victorii). A fost 
de 10 ori succesiv campion al 
Poloniei, fiind sărbătorit pentru 
acest jubileu, 
martie. Viteză, 
picioare, gîndire tactică 
fost întotdeauna calitățile 
l-au distins printre concurenți. 
Permanent out-sider, Rudkowski 
a pierdut nemeritat medalia de 
aur la Jocurile Olimpice de la 
MUnchen (1972) și a progresat 
clasic în ierarhia continentală: 
al treilea în 1971, al doilea în 
1973 șl acum primul, acasă, la 
Katowice, la categoria mijlocie 
mică. O consacrare tîrzie, dar 
pe deplin meritată de un pugi
list serios, care a strălucit prin

înanul acesta, 
reflexe, joc de

au 
care

calități tehnice. De altfel, la 
ceste C.E., victoriile sale nu 
fost nici o clipă contestate.

a- 
au

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • Etapa prolog din Raliul Mo-

‘ ‘ “ ‘ ‘ a
pe

rocului (Casoblanca-Rabat, 296 km) 
revenit finlandezului Markku Alen 
„Fiat".

BASCHET • în turneul masculin de 
loc s-a clasat Cuba 

zT : Cuba — Canada 
(tineret) — Cuba II

Havana, pe primul 
cu 6 p. tn ultima 
85-71 ; Iugoslavia 
106-77.

la

Dagge (R.F.G.) l-a 
repriza o 9-a pe

BOX • Eckard 
învins prin k.o. în 
spaniolul Jos6 Duran și a devenit cam
pion european profesionist la cat. super* 
ușoarâ • La Sofia : sel. Sofia — Siria 
5-4-

CICLISM a La CM. de juniori, la 
Lausanne : urmărire Individuală (3 km) : 
Robert Dill — Bundi (Elveția) 3:42,07,

urmat de Jose Palma (Argentina) 3:51,32 
• Campionatul de fond al Italiei (259 km) 
a fost cîștigat de Valerio Lualdi în 7h 
05:02 • Campionatul de fond al Olandei 
a revenit lui Hennie Kuiper (240 km) în 
6h 10:12 • Campionatul de fond al
Belgiei (258 km) a fost cîștigat de Willy 
Teirlink în 6h 03:40.

FOTBAL o In Cupa Asiei : R.P.D. Co
reeană 
lungiri).
a ciștigat R.P.D. Coreeana _ 
de la Leon (Spania) a fost ciștigat 
Spartak Moscova (4—1 în finala 
Leonesa).

MOTO • ,,Marele Premiu cl R.F. Ger
mania" la motocros (clasa 125 cmc) a 
fost ciștigat de belgianul Gaston Rahier 
(,,Suzuki"). In clasamentul C.M., dupâ 
7 probe, conduc Gaston Rahier și Gil
bert de Roover (Belgia) — cu cite 199 p. 
urmați de cehoslovacul Bobrovskl — 103 p 
și japonezul Watanabe — 97 p.

- Hong Kong 3—3 (după pre- 
fn urma loviturilor de Io 11 m

• Turneul 
de 
cu

NATAȚIE • Concurs de sărituri de la 
trambulină, la Viena : (f) 1. Jeannette
Ely (S.U.A.) 395,67 p ;
(S.U.A.) 
(Suedia)
Cagnotto 602,31 p, 2.
bii Italia), 600,03 p.

387,30 p ,•
384,60 p ;

HOCHEI • Turneul de la Bilbao 
încheiat cu victoria selecționatei orașu
lui Munchen, care în finală a dispus 
cu 10—4 de Nogaro — Bilbao.

s-a

2. Deborah Keplar
3. Ulriko Knape
(m) 1. Giorgio

Klaus Dibiasi (am*

SLALOM NAUTIC • La C.M. de la
Mavrovo (Iugoslavia), la caiac simplu

8—9, 
fried
4—6, 
6—4,
&-2,
6—2,
6—3,
6—4,

CARNET ATLETIC
Un excelent record mondial la 

3000 m femei, la Oslo : Grete An
dersen (Norvegia) a cbtinut 8:46,6, 
cu peste șase secunde mai bine 
decît recordul anterior al Ludmiloi 
Braghina (U.R.S.S.) — 8:528 din 
1974. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Nadia Hermann (R.D.G.) 
9:01.8 și înger Knutșson (Suedia) 
9:04.2 — ambele cu noi recorduri 
naționale. o La BYDGOSCZ. 
Grazynn. Rabsztyn cu 12.6 s (record 
polonez) a obținut cel mei bun re
zultat mondial al anului la TOO mg. 
Mihail Joachimowski a sărit 1704 
m la triplu, iar Bronislaw Mali
nowski a realizat 8:22,6 p 3000 m 
ob«t. Un nou record polone— la 
disc — Danuta Rnsan.î — 59 70 m. 
Trei victorii ale atlcților cubanezi : 
Casanas 13,3 — 110 mg. Ramirez 
10,2 — 100 m și Silvia Chivas i’.3 
- 1(10 m F t CIUDAD DE ME
XICO : cubanezul Armando Herrera 
16.70 m la triplu 0 PARTS : ame
ricanul Bruce Jenner a cîștigat 
concursul internațional de decatlon 
cu 8058 n înaintea francezului Le 
Roy — 7993 p B Campionatele de 
juniori ale S.U.A. : 100 m : H. Mc. 
Tear 10,2. 800 m : M. Belger 
înălțime : Reavis 2,16 m © 
cursul de mars (20 km) 
PARIS a fost cîștigat de 
Kannenberg (R.F.G.)
• în 
letism 
dejda 
m cu 
cenko 
ba de 
feminină de 3000 m 
cu victoria Raisei Tatarinova, cro
nometrată în 9:24,8. ® Cu prilejul 
unui concurs international atletic 
disputat aseară la Oslo, suedezul 
Anders Gaerderml a narcurs 3 000 
m obstacole în 8’10”4'10. timp care 
constituie un nou record al lumii.

1:47,2, 
Con

de la 
Bernd 

în 1.30:46. 
cadrul campionatului de at- 
al orașului MOSCOVA. Na- 
Ilina a cîștigat cursa de 400 
timpul de 53,7. Pavel Litov- 
a ocupat primul loc în pro- 
800 m. cu 1:47,2, iar proba 

s-a încheiat

jnrilPUF ftinMniAir

ALE HANDICAPATE OR FIZIC
în ’ urma Federației

franceze a handicapai dor fizic, a- 
sociația sportivă „Zefirul" din Cluj- 
Napoca participă la cea de a 3-a 
ediție a Jocurilor mondiale pentru 
handicapați fizic ce vor aven loc la 
Saint-Etienne între 30 iunie si 10 
iulie.

Delegația română — formată din 
6 sportivi handicapați fizic, ce vor 
participa la întrecerile de tenis de 
masă, atletism, tir, haltere — este 
condusă de dr. Ion Stirbu. lector 
la Universi*atea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj-Napoca.

• PE SCURT
(f) a cîștigat Gisela Grothauz (R.F.G.),’ 
urmată de Pauline Goodwin și Hilary 
Peacock (ambele Anglia). Caiac simplu 
(m) : Jean Pierre Burny (Belgia), urmat 
de Michel Magdirler (Franța) si Bernd 
Kast (R.F.G.).

TENIS DE MASA
Cracovia întrecerile
Prieteniei la juniori. România 
prezentată do S. Moraru, C. Romanescu. 
S. Crișan, Liana Mlhuț. Gabriela “ 
și lldiko Gvângvosi. Antrenorul 
este Farkas Paneth.

) Vineri încep la 
dotate cu Cupa 

va fi re-

Cador 
lotului

moscu- 
Jcponia

VOLEI • La Osaka, în turneul 
lin : Japonia — Bulgaria 3—1, 
II — R. D. Germană 3—1. • In turneul 
feminin de la Nlenburq (R.F.G.) : 
S.U.A. - R.F.G. 3-2 ; Italia - Flvețla 
3-1.
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