
Oamenii muncii din Capitală și-au onorat angajamentul | 
îndeplinind cincinalul înainte de termen
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit, joi dimineața, delegația Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., care a raportai că oamenii 
muncii din Capitală, in frunte cu 
comuniștii, au îndeplinit, in ziua 
de 25 iunie, angajamentul ce și 
l-au asumat, iu vara anului 1972, 
de a realiza actualul cincinal in 
patru ani și jumătate. Onorin- 
du-și angajamentul luat, oamenii 
muncii bucureșteni au răspuns, 
prin fapte, Chemării insut'lețitoa- 
re pe care Conferința națională, 
secretarul general al partidului au 
adresat-o întregului popor de a in- 
făptui cincinalul inainte de termeu.

I,a primire au participat tova
rășii Emil llrăgăneseu, Gheorghe 
Oprea, Dumitru Popescu.

llxprimind calde mulțumiri pen
tru sprijinul și îndrumarea per
manentă de care s-au bucurat din 
partea secretarului general al 
partidului în vederea realizării cu 
succes a angajamentului izvorit din 
conștiința socialist» și patriotis
mul profund al oamenilor mumii 
bucureșteni, tovarășul Glieorgbo 
Cioară, membru al Comitetului

PREȘEDINTELE REPUBLICII GABONEZE, | 

ALBERT BERNARD BONGO, |
Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA IN ROMANIA I
Ziua de joi, 26 iunie 1975, 

marchează un moment de referin
ță in istoria relațiilor româno-ga- 
boneze. In această zi, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Galumeze, Al
bert Bernard Bongo, au semnat, 
la Palatul Republicii, Declarația

CANOTOARE DE RENUME MONDIAL VOR DEBUTA 
ASTĂZI ÎN „REGATA SNAGOV”

• L<i startul întrecerilor, sportive clin șapte țări • Finalele sini

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ■ 
prim-secretar al Comitetului mu- I 
nicipal București al P.C.R., a dat 1 
citire telegramei pe care o 
adresează tovarășului Nicolae I 
Ceaușescu. în aceste momente de | 
rodnic bilanț, do intensă satisfac
ție și legitimă mîndric, comuniștii. | 
toate colectivele de muncă, toți I 

‘cetățenii Capitalei patriei noastre. • 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu ■ 

i-a fosț inminat, apoi, textul te- I 
legramei în care, într-o unanimi- I 
tate de simțire și gindire, oamenii 
muncii din Capitală își reafirmă I 
sentimentele de dragoste și stimă | 
față de secretarul general al parti
dului. hotărârea lor de a se a- | 
chita cu cinste și in viitor de ma- I 
rile răspunderi și indatoriri oe le • 
revin, de a-și aduce întreaga con- - 
tribuție, împreună cu întregul I 
nostru popor, la transpunere» m | 
viață a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste | 
multilateral dezvoltate și înaintare I 
a României spre comunism. *

Adresîndu-se membrilor dele- g 
Rației, și prin ci tuturor cornu- I 
niștilor, tuturor oamenilor muncii I 
din Capitală șl din țară, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE I 
CEAUȘESCU. • 

solemnă comună a Republicii So
cialiste România și Republicii Ga- 
boneze. Acordul general de co
operare economică și tehnică intre 
Republica Socialistă România și 
Republic» Gaboneză. Cei doi șeii

(Continuare in pag. a 4-a)

ASEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA: FRUMOASĂ DEMONSTRAȚIE 
A G1MNA5TIL0R ROMÂNI $1 CHINEZI

Cristina Itu, la birnă. Foto : D. NEAGU

încheierea turneului pe care e- 
chipele reprezentative ele gimnas
tică (tineret) ale R.P. Chineze l-au 
efectuat in tara noastră, pentru 
antrenamente comune și schimb 
de experiență cu sportivi fruntași 
din țara noastră, a prilejuit, asea
ră, in sala Floreasca, o frumoasă 
și interesantă demonstrație, la 
care și-au dat concursul și nume
roși maeștri ai gimnasticii noas
tre. Inițiativa studioului de tele

viziune de a transmite in direct 
evoluția gimnaștilor români și chi
nezi a oferit, fără îndoială, iubi
torilor de sport din întreaga (ară 
ocazia de a 1'i martorii unui spec
tacle] antrenant, cu numeroase exe
cuții pe care publicul le-a aplau
dat cu multă căldură.

Echipele R. P. Chineze au ali
niat următoarele loturi : Cian Pai- 
sian. Li Ilui-pin. Moan Hul-mei, 
Lu Lu, Niu Iao-vu, Van la-eiun, 
Cen Vei-iung, 14 Gui-sua (femi
nin), respectiv Gen Sun, In Hăl- 
lian. Pin la-pin. Van Ticn-Iiou, 
Ciao Cia-vel. Hoan Iain, Ciu Gul- 
șîn. Lin Vaa-f». Din partea țârii 
noastre au evoluat Nadia Comă- 
neel. Anca Grigoraș, Gabriela 
Trnșcă, Aurelia Dobrc, Cristina Itu, 
Dan Green, Mihai Borș. Nicolae O- 
prescu. Radu Branca, Liviu Mazilii, 
Ion Checichcș, Gheorghe Păunescn 
și Șovin Cepoi.

Am fost, înainte de toate, mar
torii unei demonstrații a măies
triei. Atit gimnastele și gimnaștii 
români cit și sportivii oaspeți au 
etalat întreaga gamă a posibilități
lor lor, încercind, și reușind dese
ori, să execute clemente de cea 
mai mare’ dificultate, uncie in 
premieră mondială. Deținătoarea 
titlului de campioană absolută a 
Europei. Nadia Comăneci, ca șt 
campionul mondial și european 
Dan Grecu și-au onorat cu cinste 
titlurile pe care le dețin, incintînd 
spectatorii. La rândul lor. Li Hui- 
pin, sportivă în Vîrstă de 15 ani. 
ea și T.u Lu sau Van Tien-hou și 
Ciao Cia-vei au făcut din plin 
dovada marilor lor posibilități șl 
a perspectivelor pe care le au de 
a se impune pe arena internațio
nală.

A fost plăcut, de asemenea, să 
urmărim prietenia și satisfacția cu 
care componența ambelor forma
ții se felicitau pentru reușitele lor. 
Mulți dintre gimnaștii români au 
prezentat chiar elemente din vi
itoarele exerciții pentru J.O., ceea 
ce atestă minuțiozitatea cu caro 
își pregătesc, de pe acum, evolu
țiile de la Montreal.

Constantin MACOVEI

Astăzi la Snagov. pe pista de 
1 MMI m din fața Bazei-Vechi. 
vislașe și ramere de renume mon
dial vor lua startul in cea de a 

Tinerele canotoare din echipajul de schif 8 + 1 al României aspiră la un 
loc pe podium in „Regata Snagov".

doua ediție a Regatei inlernaționa- 
le feminine — Snagov. La această 
importantă reuniune nautică, care 
debutează după-amiază cu serii 
eliminatorii, își vor disputa întiie- 
tatea echipaje din Cehoslovacia, 
Bulgaria, Polonia, R.D. Germană, 
U.R.S.S., Ungaria și România, mul
te dintre ele medaliate la C.M.

După cum se știe. schifistele 
tării noastre, asemenea celorlalte 
canotoare prezente la regată, sa 
pregătesc pentru campionatele 
mondiale din luna august, de la 
Nottingham. Ediția acestor între
ceri supreme va fi a doua. Prima, 
cca de anul trecut de la Lucerna, 
a ierarhizat schitul feminin româ
nesc pe locul UI în lume (4 me
dalii), după puternicele team-uri 
ale R. D. Germane și U.R.SB.. ocu
pantele primelor două locuri.

O evoluție la înălțime, în acest 
concurs, se așteaptă din partea

programate simbătă și duminică,
celor patru schituri medaliate la 
Lucerna. Vom începe, firește, cu 
„barca de aut”* — 2 f.e. — formata 
din Cornelia Neacșu și Marilcna

Ghiță. Pistele de control, însă, in
dică drept favorit in această pro
ba cuplul Marlena Predescu — An
gelica Chertic. Cursa se anunță, 
oricum, extrem de disputată, la 
startul probei aliniindu-se unele 
dintre cele mai bune ramere din 
Europa.

Celelalte trei schituri românești 
(4+1 visle, 4 + 1 rame și 8+1) lau
reate și ele la prima ediție a 
„mondialelor", își vor disputa în- 
tiietatea în compania unor echi
paje de primă mărime, contînd pe 
ocuparea unui loc pe podium. In 
sfirșit, schitul nostru de simplu 
și cel de 2 vîsle, cu mai putină 
experiența în marile concursuri, 
pot confirma speranțele iubitorilor 
acestui sport, printr-o comportare 
meritorie.

Programul celor trei zile de în
treceri ale „Regatei Snagov"; vi

lei ora 10
neri, de ia ora 17,30 : scrii elimi
natorii pentru prima finală ; sim
bătă, ora 10 : finalele celor șase 
probe olimpice —■ schif 4 11 rame, 
2 visle, 2 f.e., simplu, 44 1 vîsle 
și 811 : ora 17,30: serii: dumini
că. ora 10 : finalele regatei a H-a.

V. TOf AN

Campionii le le internaționale

de pentatlon modern

SASE CONCURENT! CU PUNCTAJ> >

MAXIM ÎN PROBA DE CĂLĂRIE
La stadionul Olimpia-Construc- 

torul a continuat ieri dimi
neața proba de călărie din cadrul 
Campionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale României, 
cu programarea ultimelor două se
rii. Timpul mai răcoros și, poate, 
acomodarea cailor cu traseul au 
făcut ca rezultatele înregistrate să 
fie net superioare celor din pri
ma zi de concurs. Astfel, nu mai 
puțin dc șase concurenți au par
curs proba fără nici o penalizare, 
acumulin-d punctajul maxim — 
1 100 p. Unii dintre sportivi au re
alizat și timpi excelenți astfel că, 
din acest punct de vedere, a fost 
urmărită cu viu interes, de un 
public entuziast, lupta pentru ocu
parea primului loc. In seria de 
dimineață, o evoluție aplaudată, 
prin ritmul și maniera de a con
duce calul, a avut talentatul pen- 
tatlonist Sava Stork, cronometrat 
cu 1:39,3. Dar iată că în ultima 
•serie alte rezultate excelente, alți 
timpi foarte buni. Astfel că învin
gător a devenit Raivo ltussinan 
(R.S.S. Estonă), care cu calul Hci-

0 DELEGAȚIE A C.N.E.F.S. PARTICIPĂ LA SPARTACHIAOA CEHOSLOVACA
Ieri a plecat la Fraga o dele

gație a Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, con
dusă de generăl-lt. Marin Oragnea. 
președintele C.N.E.F.S., care va 
participa la festivitățile prilejuite 
de Spartachiada cehoslovacă 1975, 
organizată iu cinstea celei de a

lată-l pe unul 
dintre cei sase 
concurenți care au 
realizat punctajul 
maxim la călărie : 
Sava Stork (R.S.S. 
Estonă). Calul Ha- 
die a răspuns 
prompt la toate 
comenzile sporti
vului, care a rea
lizat astfel un par
curs fără penali
zări.

Foto : N. DRAGOȘ 

den a realizat un parcurs fără 
greșeală, cu timpul de 1:34,8 ! Și 
austriacul Lew Wolfgang (locul al 
doilea) este autorul unui rezultat 
bun : 1:37,0 — 1 100 p. Pe locul 
trei s-a clasat Sava Stork, iar pe 
următoarele poziții se află : Fran
cois Gaudry (Franța, individual) 
1:43,4 — 1 100 p, AHain Cortes 
(Franța) 1:51,4 — 1100 p. Walde- 
mar Kawecki (Polonia) 1:52,2 — 

30-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei.

La sosirea la Praga. delegația 
C.N.E.F.S. a fost întimpinată șl 
salutată de președintele Uniunii 
Cehoslovace de Cultură Fizică, 
Antonul Uimi.

1 100 p. Pe echipe proba a fost 
cîștigată de R.S.S. Estonă cu 
3 268 p, urmată de Austria 3 244 p, 
Italia 3 228 p. Sportivii români 
au evoluat neconcludent. Dumitru 
Spîrlea si Alexandru Naghi au 
realizat 1 «68 p, iar echipa se află 
pe locul cinci cu 3172 p.

Azi, la sala Floreasca II, pro
ba de scrimă.



In organizarea acțiunilor sportive de masa

CONTINUITATE, ATRACTIVITATE,
ACCESIBILITATE-EFICIENȚA

Prezența cu regularitate in calendarul acțiunilor cultural-sportive 
de masă a unor manifestări de amploare, care angrenează nu numai 
sute ue participanți, dar presupun și înseninate eforturi de organizare, 
inițierea a numeroase excursii cu caracter educativ și sportiv, ne-a 
determinat să întreprindem o scurtă investigație pentru a vedea care 
este eficiența manifestărilor amintite privind atragerea unui număr 
cît mai mare de cetățeni pe terenurile de sport, cum răspund ele 
prevederilor Hotărîrii Plenarei C.O. al P.C.R. eu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportului.

ACȚIUNI UTILE, FORME Șl

MIJLOACE ACCESIBILE

„Festivalul sporturilor de iarnă", 
„F,aiuri sucevene" in județul Su
ci ava. „Cupa pandurilor gorjeni", 
„Cupa fetelor gorjene", „Coloana 
de aur" ni județul Gorj, „Festiva
lul felelor vilcene", „Cupa cremeni
lor" in județul Vilcea sint doar 
eueva dintre manifestările intrate 
in tradiție și la care an de an a fost 
Înregistrată o participare tot mai 
numeroasă.

„In primul rind — ne spunea Du
mitru Vlăduț, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Vilcea —, pentru a fi 
siguri de reușită se impune a lua 
din timp toate măsurile organiza
torice. iu cele mai mici amănunte. 
Este, spre exemplu, cazul „Cupei 
erețeniior", la a cărei reușită pu
tem spune că a contribuit fiecare 
locuitor al comunei, deoarece fie
care s-a 
sâ fie < 
vina pe 
a-și uicuraja 
pentru

nifestarea „Plaiuri sucevene", in 
care sportul și acțiunile culturale 
se îmbină armonios, toate contri
buind prin mijloace specifice atît 
la educarea cetățenilor pe diverse 
planuri, cît și la petrecerea în mod 
plăcut a timpului liber în mijlo
cul naturii. Putem adăuga și tra
diționalele serbări de la Vaideeni, 
Buneșli, Pietrari, Volneasa, Tom- 
șani, din județul Vil cea, unde spor
tul și manifestările artistice atrag 
sute de cetățeni.

LA DRUM, CU AUTOCARUL

Șl CU... MINGEA

_ simțit obligat nu numai 
o gazdă bună, dar si să 

■ terenul de sport pentru 
favoriții sau ehiar 

____  a concura. Succesul Înre
gistrat la prima ediție ne-a de
terminat să organizăm și in con
tinuare asemenea concursuri, deoa
rece ne-am dat seama că aceasta 
,-ste o modalitate dc a-i «trage pe 
oameni spre sport".

Eiiilicator pentru a demonstra 
< tieienta unor asemenea conipeti- 
ții este și faptul că în județul 
• xorj, spre exemplu, participarea 
a iescut an dc an. tocmai dato
rita atractivitâțil și accesibilității 
lor, ajungindu-se de la 18 080 la 
40 000 de tineri și vîrstnici angre
nați m întreceri. Nevoile crescinste 
tie mișcare, de luptă împotriva se
dentarismului a impus, cum este 
cazul, la Suceava si Vilcea .teaji- 
zarea unor acțiuni 
sportului feminin 
„Festivalul fetelor 
„Cupa satelor" in județul Bistrița- 
Nâ.s.iiid pentru impulsionarea spor
tului in mediul rural.

S-a vehiculat multă vreme ideea 
<:î acțiunile sportive na pot avea 
un cadru comun de desfășurare 
«u cele culturale, idee pc care ex
periența acumulată cu diverse pri- 
1, uri a infirmat-o. Un exemplu 
il constituie, după cum ne spunea 
Constantin Alcxa. prim-viccpre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Suceava, ma-

Săptămânal, în grupuri organi
zate sau individual, sute de oa
meni pleacă in excursii pe diferite 
itinerarii. Există, așadar, creat ca
drul adecvat ca, pe lingă realiza
rea obiectivelor propuse în excursia 
propriu-zisă, să se organizeze în
tre participanți, la locurile de po
pas, întreceri la diverse discipline. 
In acest fel, pe lingă caracterul 
educativ al excursiei — vizitarea 
unor locuri de interes istoric, stră
baterea unor zone pitorești —, 
sportul poate contribui eficient — 
cu atit mai bine venit după cîteva 
ore de mers cu autocarul sau cu 
trenul — la refacerea capacității 
organismului supus solicitărilor co
tidiene.

Că este posibil, și chiar nece
sar am spune, ne-au demonstrat-o 
cîteva dintre unitățile aflate uz 
Sectorul 8 al Capitalei. „In urma 
unui sondaj efectuai printre lu
crătorii unor întreprinderi din sec
tor — nc-a spus Dan Popescu,

ca „Festivalul 
sucevean" și 

vilcene", sau

Pescuitul sportiv oie »n aceasta pe- 
riocrdo ca obiectiv principol activitatea 
competitionalâ : campionatul republican 

pescuit staționar. S-au încheiat în
trecerile județene, iar în Capitală cele 
pe asociații și interasociații (la copii). 
Peste puțin timp, în șapte localități 
se vo disputa semifinala competiției 
(fazo interjudețeană), îor la 27 iulie 
finala pe țară. întrecerea pe Capitală, 
la copii, o fost ciștigată de A.V.P.S. 
sectorul 5. atît pe echipe cit și la in- 
«Lviduol» de către Nicolae Birscn. Mi
cii pescari de la A.V.P.S. sectorul 1 au 
ocupat locul secund, lată și cîțiva ciștî- 
qători din țoră : la Brăila concursul 
s-a ținut pe Insula Mare la punctul Co- 
rotișca - T. Oancea (2064 p) — la o- 
dulți; N. Ene (2123 p) - Io tineret si 
N. Dinu (1600 p - 200 obleți) la copii. 
Concursul județului Bihor, ce s-a ținut 
pe Crișul Repede, l-au cîștigat Z. Kosa 
(4036 p). I. Vegh și Al. Hadi.

Lo sflrșîtul săptămînii viitoare va avea 
loc pe Dunăre, la Drobeta Tr. Severin, 
tradiționalul concurs internațional de 
pescuit între reprezentativele orașelor 
București și Belgrad.

Pescuitul sportiv continuo cu bune re
zultate în bălțile administrate de 
A.G.V.P.S. Peste tot se prinde, în spe
cial caras și... cite un ciortan. In apele 
curgătoare, inclusiv în Dunăre, din cau
za ploilor abundente din ultimul timp, 
opele au crescut și sînt tulburi, ceea 
ce face ca pescuitul să nu dea roade.

Lo mare, în jurul digurilor, mai ales, 
amatorii de... guvizi au sotisfacții de
pline. In două-trel ore, și cei cu mai 
puțină experiență în sportul pescuitului, 
reușesc să prindă numeroase exemplare.

★

Recent s-a ținut în Capitală, lo Bă- 
neaso, concursul de chinologie dotat cu 
„Cupa Diana’'. Trofeul o revenit vînători- 
lor de la A.V.P.S. sectorul 1. Pe locu
rile următoare s-au clasat A.V.P.S. sec
torul 5 și județul Ilfov.

Continuă vînatoarea la căpriori (cu 
autorizație specială) otît pe fondurile 
Asociației generale a vânătorilor și pos
terior sportivi cît și pe cele ale oco
lurilor silvice, in această perioadă se 
vînmză la răpitori cu păr și pene, ex- 
cepbnd cele ocrotite de lege. (t.r.J.

SENI

BELPHEGOR

LUPTE

mie 
cre- 
fă ra 
am

povești, po- 
și cinticelo.

P.C.R. din fehrua- 
acțiunile sportive 

aibă influentă fa- 
stării fizice și să-

cei 
6 — 
cei- 

și 
dragi

taiere, dar uite 
se îngrașă, 
că ,,bătrîni" 
namo și Olimpia 
sâ mai

din Satu

I
I
IPENTRU
Ii k

Icampion la lup- 
libere, categoria 
kg.

26 (prin telefon). — 
vineri și pma du

de trei zile, frumoa- 
a clubului Di

va fi gazda

secretar al C.E.F.S. — am ajuns 
concluzia că turismul se situează 
printre principalele preferințe ale 
majorității celor solicitați să răs
pundă la chestionar. Dar, așa după 
cum nc-am putut da seama, 
excursiile constituie și un minu
nat prilej de a practica și alte 
sporturi, la intreecri luind parte 
și membri de familie". Intr-ade
văr, aproape. în fiecare săptămină 
timp de 1—2 zile, membrii asocia
țiilor de-la Regionala C.F.R.. Da
cia, Teleconstrucția, Grivița Roșie, 
Locomotiva organizează astfel de 
excursii in care sint angrenați, in 
medie, aproape 200 de participanți. 
Spre exemplu, cei de la Regionala 
C.E'.R. au vizitat municipiul Tul- 
cca, prilej cu care s-au întrecut 
și intr-un concurs de pescuit. De 
asemenea, tot ei. cu ocazia „Ra
liului automobilistic familiar", 
punctele de popas (cele mai 
cente la Sinaia și Predeal), au 
ganiz.at și întreceri sportive.

Aceste manifestări, 
dauga celor eu caracter 
can, „Cupa tineretului" 
plexul polisportiv „Sport și sănă- 
tale", sint deosebit de utile, ele 
puțind asigura, prin forme și mij
loace simple, posibilități de prac
ticare a sportului de către un nu
măr sporit de cetățeni. Dar, pen
ii u a avea maximă eficiență tre
buie să se aibă in vedere CONTI
NUITATEA, ATR ACTIVITATEA, 
ACCESIBILITATEA și ORGANI
ZAREA IREPROȘABILA a tuturor 
acțiunilor inițiate.

Pentru aceasta se cere pasiune 
și responsabilitate din partea tu
turor celor indrituiți cu sarcini 
precise in acest sens — și consta
tările făcute in zonele investigate 
sint îmbucurătoare — astfel ca, așa 
cum se precizează și in llolărirea 
Plenarei C.C. al 
rie-martie 1973, 
și turistice să 
vorabilă asupra 
nătății cetățenilor,

republi- 
și Coni-

Emanuel FÂNTÂNEANU

Azi, la Galați și Timișoara

START IN CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE

începînd de azi, la Galați și la 
Timișoara, cei mai buni luptători 
români sînt angajați in întrecerea 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni republicani. La sala Sporturi
lor din marele nostru port dună
rean își vor disputa centurile de 
campioni practicantil stilului libe
re. In rîndul lor figurează o serie 
de sportivi bine cunoscuti în arena 
internațională, medaliați ai ultime
lor mari competiții. Dintre aceștia 
îi amintim pe Vasile Iorga, La- 
dislau Șimon. Petre Coman, dar 
șl o serie de luptători aspiranți Ia 
marca performanță, ca Enache Pa- 
naite, Ion Dumitru, Ion Arapu, 
Gheorghe Dobrăncl, Emilîan Cris
tian, Petre Brîndu.șau, Gigei An- 
ghel și multi alti tineri.

In rîndul celor mai cunoscuti 
arbitri ce vor fi 
lăți ii amintim 
Șandragan și M. 
prea (Oradea), V. 
bad (București),

Dumitru 
(Steaua), este unul 
dintre principalii 
pretendenfi la titlul 
de 
te 
90

Printre miile de 
vestioare, cîntece 
floricele și punctișoare pe cîm- 
pii dar și grave, dramatice 
semne de întrebare și de ex
clamație care însoțesc negru pe 
alb aceste finaluri de campio
nate A, B și C, într-o rumoare 
de mare iarmaroc, ia priviți, 
ia priviți și vă uimiți, ia priviți 
și nu zîmbiți — priviți la nau
fragiul muntenilor din Brașov, 
echipă gata să retrogradeze cu 
golaveraj atît de pozitiv c-o 
pot invidia cele de pe locurile 
fără de griji, ia priviți din Satu 
Mare la București 
cum 
toată firea 
ță“ in 
dinaintea 
nelor de 
nu s-ar ști 
bătrîni că n-ai

DOI

prezenti la Ga
pe localnicii A. 
Ștrnlovici, I. O- 
Toih și Gh. Sza- 
M. Bolocan (Pi-

De asemenea, 
sosirea arbitrului 
Fctrolunga.

este aștep- 
italian

tești). 
tată 
Mario

Finalele campionatelor republi
cane de greco-romane, cele de la 
Timișoara, îi au ca principali fa- 
voriți pe N. Martinescu, N. Gingă, 
C. Alexandru, I. Păun. V. Dolipsehi,

studenți în 
„înva- 

ultima zi 
exame- 

parcă 
din 
ce 

ingrășa înainte de 
—' că

uite 
ca Di-

ALPINISM 'bnucegTSI™1
desfășoară, în zilele de 27, 28 și 29 
iunie, Alpinioda republicană, etapa de 
vară, pentru echipe de seniori, tineiet 
și fete. Participă peste 200 de sportivi 
din principatele centre ale țării. Se 
vor escalada trasee dificile din această 
zonă, cum sînt cele din peretele Văii 
Albe, peretele Golbinele, peretele Vul
turilor, ‘ * —-•■
Deschiderea șl închiderea oficială 
competiției, precum și plecările și 
sirile, ou loc la Căminul Alpin din 
teni.

peretele Clăii Mari și altele, 
a 

so- 
Buș-

METALUL DROBETA TR. 
VERIN - SEMANATOAREA 

BUCUREȘTI 11—9. Pe ringul instalat la 
Grădina de varo din frumosul port du
nărean s-o disputat întîlnirea amicală 
de box dialre pugillștii localnici și cei 
do la Semănătoarea București. Un pu
blic numeros o asistat la partide spec
taculoase, de bun nivel telmic, in core 
gazdele ou obținut victoria cu 11—9. 
Remarcați : FI. Cazaca, N. Muțoi, V. 
Donțu, P. Dajicu șl A. Călin, de la Me
talul, Șt. Hirșu, I. Mogeri șl F. Anton 
de la Semănătoarea. (Mircea FOCȘAN — 
coresp.). • S-A STINS DIN VIAȚA, după 
o lungă și grea suferință, fostul boxer 
si antrenor Gheorghe Mătăsoru. a CRI
ȘUL ORADEA -i- METALUL SALONTA -

BOX SE-

din tpate 
snortunie

C.S. ZALAU 32-15. în „Cupa Muscelul* 
s-a disputat întîlnirea de box dintre pu- 
giliștii de la Crișul Oradea + Metalul 
Salonta ' - -- -
lot mai 
victorie 
fiind L 
formația

și C.S. Zalău. Combinata, cu un 
valoros și omogen, a realizat o 
clara (32—15), cei moi buni 
Cser, L. Safar, M. Negrea din 
învingătoare.

HALTERE 7CU™La Oradea a avui 
loc, zilele trecute, concursul de haltere do
tat cu „Cupa Bihorul", la care ou par
ticipat echipele Electromotor Timișoara 
și Rapid Oradea. întrecerea s-a desfă
șurat sub semnul unui echilibru valo
ric șl s-a soldat cu victoria la limitâ 
a orădenilor cu 64—57 puncte. Câștigăto
rii pe categorii : cat. 52 kg — Nicoiae 
Fodor (E.T.) 155 kg ; cat. 56 kg — Au>

BIHORUL".

DE

gloria lui Michi Mihăilescu, pe 
care de mic copil il decupam 
pentru albumul meu de idoli ai 
fotbalului, — printre toate ace
ste „ia priviți și vă uimiți", 
îmi joacă în minte, cine 
deți ?, un personaj poate 
mare legătură cu ceea ce

„ înșirat in această lungă respi
rație, inspirată desigur de ră
suflarea grea a două meciuri 
de cite 120 de minute cu pe- 
noltiurile respective, personaj 
însă care mo tot urmărește de 
cind Țopescu ne-a povestit des
pre dinsul între două șuturi aie 

lui Blohin și Anto
nioni, în urmă cu 
vreo două săptă- 
mini, cind am vă
zut un U.R.S.S. — 
Italia cu fantastice 
ratări lo 0—0, ale 
lui Chinaglia și 
Capello, de am 
pus în carnet sem
ne mari de excla
mație, după Cina

și (tanti) Olimpia —s-au plictisit 
examineze, ia 

viți la Sportul 
echipă atît de

precum 
înțelepți 

ia priviți 
:api de 

7—9 puncte 
lalți, dintre 
Constantin al 
inimii mele, mă bucură cel mai 
mult, deși cătănie mi-am fă
cut-o la Oradea, iar copilăria 
la Rapid, și mai priviți și Ce-ul 
(cerul duminicii, de potop, in
tr-un alb-negru de mare regi- 

cerul dinaintea meciului de 
Republicii meritind un pre- 
de teleimagine dacă noi 
avea ochi pentru natură la 
cind „Poli” lași — Chimia 
V. devine un teleeveniment 

duminical), Ce-ul unde un arbi
tru oprește un meci la scorul 
de abia 1—2 pentru că gaz
dele nu-și apără corect șansele, 
cu asta Calafatul intrînd direct 
îa antologie, iar mai jos de Ce 
ia priviți la echipa lui Cruce și 
Mostu, campioana de juniori.

mai pri- 
tot studențesc, 
ironizată, 

s-a prezis 
printre 
Be-ul 

serie lo 
distanța 

care Bacâul
sau, prea

care 
de 

primele 
cu 

cite 
de

mo — Poli ;
„U” Cluj-Napoco...

Acest personaj e tatăl 
Zoff, omul de la care — 
cronicarul — invincibilul ar ti 
învățat mai mult decit o robin
sonadă. Tatăl lui Zoff i-ar fi 
spus fiului său, ca marii înțe
lepți, patru 
vaiți I Mai 
bălanului ar 
nu te plîngi.

vorbe : să nu te 
amănunțit. ideea 
fi sunat așa : să 

să strîngi din dinți 
la greu, știind că victoriile 
vin ușor, iar lucrurile nu se a- 
ronjează de la sine. Foarte in
teligent, tatăl lui Zoff.

Și foarte frumoasă, în cele 
din urmă, această finală Rapid 
— Craiova, după ce la semifi
nala Rapid — Steaua, noaptea 
ou fost de față peste 60 000 de 
oameni, cronicarul avînd grijă 
să ne spună între două lovituri 
dramatice de la 11 metri cit de 
miraculos bote luna... Ferice de 
cei care mai ou ochi pentru 
luna de pe cer, într-o nocturnă 
eu 7—6, după 4—4 și 1—1 I...

R. Codreanu, Gh. Ciobotaru, I. E- 
nache etc.

Și aici, forul nostru de specia
litate a delegat o serie de arbitri 
competenti, ca V’. Bați (Timișoa
ra), D. Pîrvulescu, S. Stanciu. V. 
Coman (București), N. Baciu (Bra
șov) și Bella Lucaczo (Ungaria).

rel lacob (E.T.) 150 kg ; cat. 60 kg
Emeric Kovacs (R.O.)
— Viorel Suc iu (E.T.) 
Iosif Szatmar» (R.O.)
— Vasile Popa (R.O) 
Constantin Popescu 
cat. 100 kg nu
(llie GHIȘA

235 kg ; cat, 75 kg
195 kg ; cot. 82 kg;
260 kg ; cat. 90 kg
200 kg ; cat. 110 kg: 
(E.T.) 300 kg. Lo

au fost concurenți. 
coresp. județean).

TIMIȘOARA 
CONTINUAT 

jocurile din cadrul „Cupei Bega”, or
ganizată de Șc. sportivă din localitate 
pentru echipele de junioare, lată rezul
tatele : Liceul nr. 2 Brașov (recentă câș
tigătoare a concuisului republican de 
junioare II) - Liceul nr. 4 Timișoara 
17—9 ; Șc. sportivă Piatra Neoruț - 
Zryw Chorzow 11-9 : Șc. sportivă Timi
șoara - Șc. sportiva Sf. Gheorghe 9-8. 
(P. ARCAN — coresp.) * LA CEA DE A 
Vlll-A EDIȚIE A FESTIVALULUI PIONIE
RESC ou luat parte 100 de formații din 
județul Buzău. După cum ne 
prof. C. Căpățină, competiția 
rât de succes Și s-a încheiat 
ria echipei Șc. generale din 
bicina (feminin) și a Șc. generale nr. 
1 Im. Sărat (masculin).

HANDBAL LA
AU
„Cupei Bega”, 

din

relatează 
s-a bucu- 
cu victo- 

com Gra-

Pi 

c 
pasionau 
existență 
balului i 
multe r< 
apelare, i 
lungiri, <

nu

i-aza d
A.S.A
ni ițind tl

TENISMÂNII NOȘTRI 
FRUNTAȘI SE ÎNTREC

CUPA CARPATILOR
7

BRAȘOV, 
începind de 
minică, timp 
sa bază sportivă 
namo din localitate 
unei interesante competiții de te
nis, rezervată seniorilor și juni
orilor. Se dispută „Cupa Carpați- 
lor", intrecere in care sint angre
nați majoritatea componenjlor 
loturilor reprezentative ale țârii 
noastre, aflați in pzmioada de pre
gătire înaintea unor importante 
starturi internaționale.

In proba de seniori 
nume cunoscute, ca D. 
Tr. Marcu, M. Tăbăraș,

figurează 
Hărâdău,

.... M. Rusu. 
D. Nemeș, P. Almăjan, L. Bolder, 
I. Kerckes, O. Vilcioiu. La juni
ori : S. Orășanu, J. Bîrcu, A. Dă- 
răban, Oprea, Barbu, Tampa, 
joacă dimineața de la ora (1,30 
după amiază de la ora 15.

Cu prilejul acestui concurs, 
fi inaugurate 4 noi terenuri 
tenis, ceea ce ridică la un total 
de 8 numărul suprafețelor tic joc 
afectate tenisului, în incinta clu
bului Dinamo Brașov.

Se 
iar

vor 
de

Mihai BARA
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LOTO—PRONOSPORT
AZI A ÎNCEPUT VÎNZAREA BILETElJ 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES

Pe lista de cîștiguri figurează autotur 
100, excursii la alegere in Uniunea 
guri în bani.

în total se extrag 68 de numere
Se efectuează 8 extrageri. 
Rețineți 1 Numai variantele de 

t ici pa la toate extragerile.
Nu lăsați in ultimele zile procurared 

tragere.
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO lh

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1 variant! 
cat. 2 : 2,85 a 15.222 lei; cat. 3 : 5,80 a 7.S14 lei 
5; 67,40 a 647 lei ; cat. 6: 158,05 a 276 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 712.346 lei. 
EXTRAGEREA a 11-a : Categoria A: 2 va 

1300 ; cat. B: 2,55 a 12.922 lei; cat. C: 11,25 a 
lei; cat. E: 76,40 a 431 lei; cat. F: 109,25 a 30a

REPORT CATEGORIA A : 12.531 11 1.
Autoturismele Dacia 1300 au fost obt'nutel 

Categoria 1 : POP ION din București; categd 
VINTILA din București șl SIPOS CRISTINA I

Sa vie

eîștiga

15 lei

nervoz.il


ELE

I"

TURNEUL

IOCURILE

BALCANIC DE TINERET

BIFURCARE Ol DRUM
1-Z SAU 3-4?

URI PASIONANTE, CU FINALURI 
ÎNCĂRCĂTURĂ EMOȚIONALĂ 

Echipa din craiova ; 
junge pentru intiia oară i 
activitatea ei în linala 
„Cupei României". Nu ni 

se pare o surpriză aceasta. Ofen
siva Universității, declanșată cu 
două sezoane in urmă, ne-a de
monstrat că formația craioveană a 
hotărit să abandoneze rolul de 
„echipă de pluton". Titlul de cam
pioană obținut după ce îl pier
duse la potou, în precedenta edi
ție, excelenta poziție din actualul 
clasament, iată, reușite întregite și 
de un „traseu" remarcabil in cupă. 
E încă o adeverire a intrării un- 
sprezecelui studențesc craiovean in 
grupul formațiilor de elită ale fot
balului românesc. RAPIDUL, ve
chea și populara echipă a fotba
lului românesc, și-a ținut promi
siunea de a realiza un „sezon al 
revanșei". Modul cum ciștigă în
trecerea din seria secundă a Divi
ziei B și calificarea in finala Cu
pei reprezintă pentru giuleșteni o 
consolare puternică pentru eșecul 
din sezonul trecut, soldat cu retro
gradarea din A. Foarte important 
ne apare faptul că Rapidul obține 
suita de performanțe trimițind — 
ca totdeauna — elemente tinere și 
de mare talent pe calea mărci 
performanțe : Ioniță și Petcu sint 
cete mai recente lansări.

STEAUA și A.S.A. TG. MUREȘ, 
învinse merituoase, cărora numai 
inexactități individuale din duelul 
peiialtyurilor le-au răpit posibili
tatea atingerii momentului linal 
al competiției, trebuie elogiate 
pentru contribuția lor Ia reușita 
semifinalelor. Dacă bucureștenii 
reușeau să materializeze mai net 
lunga perioadă de dominare ar fi 
fost — probabil 
loviturilor de 
cum A.S.A. a 
unor ratări in 
intrecerii.

Se anunță o finală cu mare 
zonanță la public. Rapidiștii, 
căror suporteri au fost prezenți cu 
miile la semifinală, și craiovenii 
ne vor prezenta, cu siguranță, la 
6 iulie, pe cel mai mare stadion 
al țării, pe cei mai vajnici simpa- 
tizanți ai lor intr-un număr-record. 
Se profilează una dintre cele mai 
de anvergură și mai populare din
tre finalele „Cupei României". Pri
mul și marele profitor trebuie sâ 
fie — și va fi. sperăm — fotbalul !

Eftimie IONESCU

alele edi- 
>ei Româ- 
i printre 
se și mai 

întreaga 
-. 2 a fot- 
inregistrat 
public, de 
tit la pre- 
loviturilor

unor asemenea meciuri care, prin 
verdictul lor, măresc starea de în
cordare a jucătorilor, explică în- 
tr-o măsură o stare de irascibili- 
tate, dar nu pot justifica chiar și 
acele gesturi care nu onorează 
jucători consacrata cunoscuți pe 
marile stadioane ale Europei, ca și 
pe talentații și foarte tinerii fot
baliști care țintesc și au toate

nifinalei de l-a Ploiești, dintre „U“ Craiova si 
eșan (A.S.A.) reia balonul cu genunchiul, tri- 
irsală. Foto : VasiJe BAGEAC

a- 
în

HASKOVO, 26 (prin telefon). Nu 
atit victoria în sine, 3—1 cu Tur
cia, cit relativa facilitate cu care 
a fost obținută (trei goluri in șap
te minute de la debutul reprizei 
secunde, după care cirma jocului 
a fost ținută ferm în mîinile for
mației învingătoare) a surprins 
intr-o oarecare măsură. Care au 
fost cauzele în stare să mineze 
moralul reprezentativei noastre 
înainte de startul Balcaniadei ? 
Neomogenitatea lotului (doar Radu 
II și Burcea au făcut parte din 
echipa „under 21" atit de merituoa
să in campania de primăvară re
cent încheiată), potențialul fizic 
amenințat de condițiile precare ale 
călătoriei (zborul de la Sofia la 
Haskovo a fost aminat cu 12 ore 
din pricina unei furtuni, noaptea 
de luni spre marți fiind împărțită 
între salonul de plecare al aeropor
tului și camera unui hotel).

S-au conturat, evident, posibili
tățile acestei reprezentative a 
noastre care atacă a opta Cupă 
Balcanică pentru echipele de tine
ret. Arma ei principală ni se pare 
specifică, extrasă din panoplia fot
balului românesc : manieră lejeră 
de a țese pase la mijlocul tere
nului. predilecție de a izbucni spre 
buturile adversarului prin demar-

cări subtile, manevre înșelătoare, 
sprinturi frontale ale vârfurilor din 
ofensivă. Echipa Bulgariei (carac
terizată astfel de antrenorul Cor
nel Drăgușin : „Gabarit impresio
nant, forță, viteză, alcătuită din 
titulari in echipele fruntașe in 
campionatul primei divizii") pre
zentă la meciul nostru cu Turcia 
și-a notat, fără indoială, numerele 
lui Iovănescu și Kaiser, oamenii 
care au ordonat acțiunile, care au 
imprimat tempo-ul jocului, distin- 
gindu-se în teren prin plusul lor 
de maturitate. Miine (n.r. astăzi) 
la Dimitrovgrad, la 17 km de se
diul nostru permanent, România 
și Bulgaria, sub arbitrajul lui D. 
Babadjan (Turcia), vor forța poar
ta de acces in linala competiției, 
celălalt partener fiind desemnat de 
dcznodămintul partidei Iugoslavia 
— Grecia condusă la centru de 
compatriotul nostru Sever Dragu
lui. Natural, învinsele își vor dis
puta locurile 3—4.

Eliberați de emoțiile debutului, 
jucătorii noștri mai trăiesc sub un 
singur semn de întrebare : echipa 
Bulgariei, după jocul de luni, a 
beneficiat de trei zile de repaus. 
Perioada noastră de refacere este 
de trei ori mai scurtă.

Ion CUPEN

ACTUALITĂȚI
• ARBITRUL NICOLAE RAINEA VA 

CONDUCE FINALA „CUPEI ROMÂNIEI*. 
Ieri, la sediul federației de specialitate^ 
cu acordul conducerilor cluburilor rei** 
pective, s-a stabilit programul finalei
Cupei României’ dintre formațiile Uni* 

versitatea Croiova țl Raplid București 
Atractiva partidă se va desfășura dumlk. 
nică 6 iulie pe stadionul „23 Augustf 
din Capitală cu începere de la GfUt
19.30 și va fi condusă de arbitrul toHwx 
ternațional birlâdean Nicolae RainecjC' 
In deschidere se va disputa un meci dw 
juniori.

AGENDA BUCUREȘTEANA. lată progr^, 
mul partidelor care se vor desfășura irtf' 
Capitală la sfirșitul acestei săptămlnți* 

Sîmbătă : • terenul Electronica, ora» 
17: Electronica - I.O.R, (Dlvixia C) • 
terenul Sirena, ora 17 : Sirena — Triumf/ 
(Divizia C) o terenul Laromet, ora 
Laromet — Automatica (Divizia C).

Duminică î s ’ “ ‘
15.30 : Steaua -
țe), ora 17,30 j 
vizia A) 
Voința ____ __________  x_, r
vizia B) • terenul Metalul, ora 11:
talul - Tractorul Brașov (Djvizia B) 
terenul Progresul, ora 11 : Progresul —1 
Dinamo Slatina (Divizia B) • terenul' 
C.P.B., ora 11: Șoimii TAROM - IPRECA 
Călărași (Divizia C) • terenul 
ora 11 : T.M.B. ~ . —
vizia C) _ 
Unirea Tricolor 
vizia C).
• MIERCURI,

ȘOV. Deoarece 
ficat în finala „__ r__ ________  , . _ ,,
derația d® fotbal a stobilit ca partide» 
Rapid — *' ‘ “
etapă a 
seria 
iulie.
Giulești, de la ora 17,30.

Înaintea noului sezon

stadionul Steaua, ora 
U.T.A. (tineret-speran- 
Steaua — U.T.A. (Df- 

terenul Voința, ora IVi 
Automatica Alexandria (Uî-

Dundreo Giurgiu 
terenul Veseliei, oro 

— Voința Slobozia

RAPID - METROM 
echipa Ropid s-o 
„Cupei României*

(Dl». 
nV țo»-

BM- 
coli-

M«trom Brașov, din ultim*» 
campionatului Diviziei B — 

o ll-a, sâ se dispute miercuri 2T 
Meciul va avea loc pe stodionut

NORME Șl TESTE OBLIGA TORII PENTRU JUCĂTORII
DIVIZIONARI A, B Șl TINERET - SPERANȚE

[prezentat, 
palii care 
re pentru 
loasa dă- 
Lo in rac- 
lltueureșli. 
I de sezon 
Irare. In 
livada cea 
Inci eind 
loată eon- 
noștri pot 
L cea mai 
Bonaiă, să 
Lintrccerii 
Ide incor- 
leind tree 
(repede la

Iernai in 
și seăde- 

pt atit in 
Bolești cit 
Iști, undo 
Imcnte do. 
[lure, 
care

motivele să spere iu reușită — Ia 
deplina afirmare.

Dar, spre satisfacția celor pre- 
zenți in tribunele stadioanelor 
Petrolul și „23 August", momente
le regretabile au fost stopate la 
vreme, fotbalul și-a reintrat în 
drepturi și a dăruit din atît de 
numeroasele lui frumuseți nume
roșilor săi iubitori. Semifinalele au 
înregistrat și remarcabile succese 
de public. Atit la Ploiești, dar mai 
cu seamă la București, am avut 
după-amieze sau seri 
memorabilele întîlniri. 
Capitală, avantajată și 
nocturnei — in primul 
rea după care jinduiau mult com
batanții de la Ploiești — a repre
zentat chiar — ca atmosferă — 
unul dintre momentele cele mai 
frumoase ale sezonului.

scutiți de cursa 
la 11 metri, după 
plătit și ea iributul 
momentele-cheie ale

ce
ai

de 
au 

tensiunea

rtica,

r

EUA
^BRÎE

Haskovo
Comite- 

ponfirmat 
Grecia — 
Li Balca- 

septem- 
l'ie con- 

rbitri din 
Balcani- 

nsputa in 
Lbrie și 1 
lalcaniada 
fi echipe- 
B ca for- 
I se întîl— 
hcanică a

demne de 
Partida din 
de atuurile 
rînd răcoa-

Pentru promovarea șl legitimarea 
de jos în sus in Diviziile A și B, 
precum și pentru acordarea drep
tului de joc la Începutul turului și 
returului, orice jucător va fi obli
gat să treacă în fața unor comisii 
speciale desemnate de F. R. Fotbal, 
teste de control după cum urmează:

1. Pentru promovarea și Legitima
rea jucătorilor noi in Diviziile A 
și B :

a) testul de rezistență do 12 mi
nute (Cooper) cu parcurgerea unei 
distanțe minime de 3 200 m in con
diții normale de pistă ;

b) 4X2U0 m în maximum 120 se
cunde, cu o pauză de So secunde 
între flecare repetare in condiții de 
pista normale ;

c) 3 sărituri în lungime cu ambele 
picioare de pe loc, cu o medic de 
minimum 2,60 m ;

ci) 7 tracțiuni la bara fixă <u ridi
carea în brațe, corpul perfect în
tins, bărbia deasupra barei ;

e) o probă de tehnică generala ;
2. Pentru participarea în turui și 

returul campionatului :
a) testul de rezistență de 12 mi

nute (Cooper) minimum 3 200 m 
in condiții normale de pistă.

Comisiile pentru ambele acțiuni

RAPID, MERITUOASA CAMPIOANA DE JUNIORI

Rapid București 
0-lea titlu al său

ciștigat al 
campioană 
Prima oi 
speranțelor 
inregistra-

a 
de 

republicană de juniori, 
victorie în competiția 
fotbalului nostru a fost 
tă in anul 1951. Următoarele două 
— in campionatele 1959'1960 și 
1965 1966. După nouă ani. repre
zentanta unui club de tradiție și a 
unui pepiniere cu frumoase rezul
tate in creșterea și promovarea 
unor jucători de valoare revine in 
prim-planul campionatului, ciști- 
gind titlul edijiei. a 30-a intr-o ma
nieră categorică. Drumul spre cea 
mai înaltă treaptă a podiumului a 
lost parcurs de ambițioasa forma
ție giuleșteană fără... opinteli, ea 
dominind cu autoritate seria a Il-a 
a întrecerii (26 20 5 1 97—18). gru
pa de la Focșani a turneului final 
(4 4 0 0 11—1) și finala de pe sta
dionul „23 August44 (2—0) în com-

pania unui adversar care nu s-a 
resemnat pină in ultimele secunde 
ale meciului. Rapid a ciștigat c- 
diția jubiliară a campionatului, 
mizând, îndeosebi, pe ATAC. Este 
o echipă ofensivă, ea mareînd 110 
goluri in 31 de meciuri — inclusiv 
finala (pe locul secund : Industria 
sirmei Cimpia Turzii. cu 101 goluri 
din 30 de jocuri).

De altfel, iată cum Ion Mihăi
lescu. fostul jucător al Rapidului, 
din 1957 antrenor la centrul de 
lingă podul Grant, își caracteri
zează echipa pe care a pregătit-o 
din 1967. de eind actualii campioni 
erau de-o șchioapă : „Atu-urile 
noastre in campionat au fost 
coeziunea intre jucători, puterea 
lor de luptă, conlucrarea intre com
partimente. respectarea unei dis
cipline de joc. Echipa are și cite- 
va individualități frumoase

perspeciive de a ajunge buni ju
cători în . prima divizie. Mă gin- 
desc la fundașul Costea, mijloca
șul ofensiv Nicolof, atacanții Con- 
stantinescu și Mastu. Ca și Petru 
și Mihalache, jucători promovați 
deja la seniori4. Justețea victoriei 
noii campioane a fost... recunoscu
tă și de antrenorul finalistei în
vinse'. prof. Aurel Bojan : „Rapid, 
echipă tehnică, 
în finală și a 
meritat. Noi ani 
să în repriza 
primit golurile**.
ciorile venito din partea adversa
rului au o greutate aparte. Rapid 
București a fost unanim conside
rată ca cea mai bună echipă a 
ediției 197'1/1975 a campionatului 
republican de juniori.

a jucat mai bine 
ciștigat pe deplin 
fost lipsi(i de șan- 
sccundă, eind am 
Indiscutabil, apre-
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Ikoda S
L cisti-

Laurentiu DUMITRESCU

Dacia 
a 2.1103 
100 lei.
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ia 1300 :

âpanțl : 
DAN 

>ara.

r w
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Rapid, campioana cu 110 goluri marcate în 31 partide ! In picioare, de la stingă la dreapta : Ion 
Mihăilescu — antrenorul echipei. Iulian Mastu, Bratu Pirvu, Ion Popa, Virgil CLhodaru, Gabriel Opriș, Dan 
Spătaru, Ion Tudose, Cristian Zalupea și Mihai Sfetcovici — din biroul secției. In riadul din față : 
Veselin Mihailov. Nicolae Cruce, Florin Costea, Valeriu Nicolof — căpitanul formației, Gabriel Con- 
fitantinescu, Ion Manoiache, Dumitru Bolozan ji Valentin Florea. Foto : I. MI HA IC A

vor funcționa pe 4 centre intre 28 
și 30 iulie a.e, după eum urinează :

GRUPA I î Dinamo, Steaua, Spoi
tul studențesc. F. C. Argeș, F. C. 
Constanța, „U* Craiova, Steagul 
roșu, Chimia și Rapid, ju București.

GRUPA A ll-a : „U’« Cluj-Napoca, 
C.F.R. Cluj-Napoea, A.S.A. Tg. Mureș, 
Olimpia S. Mare și F. C. Bihor, lu 
Cluj-Nâpoca.

(iKUPA A lli-a: „Poli** Timișoara, 
U.T.A,, F.C.M. Reșița, Jiul Petro
șani, ia Timișoara.

(acu PA A LV-A ; S. C. Barau, 
,,PoliM lași, F.C.M. Galați, ia Bacău.

Echipele care vor retrograda din 
Divizia A in B vor avea regimul 
Diviziei B. Echipele care pleava in 
turneu vor da testele Înaintea plecă
rii, cu o comisie speciala in loca
litățile de reședința. Celelalte echipe 
vor da testele ia datele fixate cu 
comisiile stabilite de F. H. Fotbal.

Comisiile pentru Divizia A vor fi. 
compuse din următoarele persoane : 
Delegatul F. R. FotbaL ; delegatul 
C.J.E.F.S. ; președintele comisiei de 
fotbal locale ; președintele Colegiu
lui de antrenori local ; delegatul <?- 
cliipei ; medicul; cronometrori i‘ 
semnați de C.J.E.F.S.

Procesele verbale semnate de < 
misie vor fi trimise imediat 
F. R. Fotbal.

Comisia pentru Divizia B și 
neret — speranțe vor fi compuse 
fel ca ce ie pentru Divizia A, < 
ceptînd delegatul F.R.F. Ele vor 
desemnate de C.J.E.F.S. local, 
treaga acțiune fiind condusa 
acest organ.

Datele iestelor vor fi stabilite de

C.J.E.F.S., 1 
m unicat a federației, 
dreptul de Joc. Procesele 
vor fi depuse la C.J.E.F.S.

în caz că unii jucători 
testele U datele fixate, «e 
cordă o data excepțională 
de 5 august a.c.

Jucătorii care urmează să reinta» 
ulterior in echipă, după accidente 
sau indisponibilități, vor da testul 
în condițiile stabilite de F.R.F , <te 
la caz la caz.

de-

ti- 
1 la 
ex- 

.• Ii 
în
de

l

Iar trecerea lor va fi <•<>*> 
-----pentru a se di*.

ou «ren 
nul »- 

pe ai«e

SANCȚIUNI ALE COMISIEI
DE DISCIPLINA

Tn ședința 
disciplină a 
țiuni: Șutru 
două etape 
(Politehnica 
Pop (C.S.M.

Acumulind . _
bene, următorii jucăt'ori nu vor juca 
duminică: Dumitru (Steaua), Mate- 
cscu (St. roșu) șl Boc (Univ. Craio
va). Bălăci (Univ. Craiova), care a 
primit în etapa precedentă de cam
pionat cel de-al treilea cartonaș gal
ben, poate evolua duminică deoarece 
nu a lost folosit miercuri în meciul 
de Cupă susținut de echipa sa.

de aseară, Comisia de 
dictat următoarele sanc- 
(Chimia Hm. Vileea) — 

suspendare ; Istrâteseu 
Timișoara) — o etapă ; 
Sueeavaj — două etape, 
cite trei cartonașe gal-

ÎNAINTEA ultimei etape din divizia c
A mai rămas o singură confrun

tare in campionatul Diviziei C, e- 
tapa a XXX-a, care se dispută 
duminică. Aruncind o privire suc
cinta asupra desfășurării competi
ției, constatăm că ea a avut as
pecte interesante, înregistrindu-se, 
nu o data partide echilibrate, viu 
disputate. Dar au existat și multe 
lucruri reprobabile. Ne referim la 
echipe care, in 29 de jocuri, au 
agonisit doar 12—14 puncte, în 
schimb au primit aproape 100 de 
goluri 1 Sau la oprirea jocului din 
cauza unor fotbaliști certați cu e- 
lementarul bun simț al sportivi
tății, s-au înregistrat scoruri astro
nomice de 14—0, 19—I etc., etc.

Și această ediție a competiției 
a triat echipele participante în 
grupe valorice. In fiecare din cele 
12 serii, încă după primele etape 
ale campionatului, s-au distanțat 
unele formații care apoi s-au men
ținut tot timpul in fruntea serii
lor, iar altele nu au putut ieși din 
subsolul clasamentelor. Așa se ex
plică și faptul că, in unele serii, 
cîștigătoarele s-au anunțat cu multe, 
săptămîni in urmă, cum a fost 
cazul echipelor C.I.L. Sighet, Ni- 
Iramonia Făgăraș, Cimentul Medgi
dia, Prahova Ploiești, C. S. Bo
toșani și Dunărea Giurgiu, iar al
tele au retrogradat încă de la... 
mijlocul campionatului.

Acum, înaintea ultimei etape, se 
cunosc 11 formații care au pro
movat in Divizia B. Incertă este 
situația primei clasate in seria a 
Vll-a, unde candidată principală 
este Minerul Motru, care conduce 
eu 3 puncte înaintea echipei MEVA 
Drobeta Tr. Severin, dar aceasta 
din urmă are eu un meci mai puțin, 
inlrucit duminica trecută arbitrul 
(Gh. Micloș — București) a oprit 
jocul de Ia Calafat, eind severine
nii au 
dar eu 
cum se_ ___
bitraj — al Jucătorilor de la Du
nărea Calafat. Cine va eiștiga se

preluat conducerea (2—II, 
aportul consistent — așa 
specifică in foaia de ar

ria nu se știe, întru cit există o 
contestafie depusă de către Mine
rul Lupeni împotriva echipei Mi
nerul Moli u, care duminică a ciș- 
ligat, ia Lupeni, cu 1—0.

Ultimele etape au fost bogate 
în goluri, echipele au încercat 
să-și refacă golaverajul acum, în 
ceasul al doisprezecelea. Duminică, 
de exemplu, in 40 de meciuri din 
cele 92 susținute, s-au înscris de 
la 4 goluri m sus. Este interesant 
<le amintit că în etapa a XXIX-a 
s-au marcat 309 goluri, în a 
XXVII-a — 305, iar în etapa a 
XXV-a — 325 î

Dacă în fruntea seriilor lucrurile 
s-au limpezit (in unele grupe e- 
chipele mai luptă pentru ocupa
rea locului secund) nu așa stă si
tuația in lupta pentru supravie
țuirea in divizie. în fiecare serie 
se cunoaște, de mai multă vreme, 
cite o formație care a... căzut din 
„C“, cum sint (in ordinea seriilor) 
Nicolina Iași, Partizanul Bacău, 
Bujorii Tg. Bujor, Tchnometal Ga
lați, Laromet București, Textilis- 
tul Pitești, Steagul roșu Plenița, 
Crișana Sebiș, Minaur ZIatna, Vic
toria Zalău, Unirea Cristuru Se
cuiesc și Carpați Covasna. Restul 
echipelor, care vor părăsi competi
ția, cele de pe locurile 15, vor fi 
cunoscute duminică. Sint serii undo 
două și 
pericol, 
rași și
V- a).
Găești
VI- a), Progresul Strehaia 
Drobeta 
Metalul 
(seria a 
Ar ieștii 
IX), Unirea 
Șuncuiuș (seria a 
Tg. Mureș și C.F.R. 
ria a Xl-a).

Deci, un final de 
tuși, interesant.

chiar trei formații sint în 
ca de pildă IPRECA Călă-
Voința Slobozia 

Vagonul Caracal, 
și Dacia Pitești

(seria a 
Chimia 

(seria a 
și C.I.U 

Tr. Severin (seria a VII-a), 
Bocșa și Minerul 
VIII-a), Cimentul
Cimpia Turzii 

Tășnad și
X-a), 
Sighișoara (se-

Gravita 
Turda si 
(acria a 
Minerul 
Viitorul

campionat, to-

Ț. RAuȘAN



PREȘEDINTELE REPUBLICII GABONEZE,
ALBERT BERNARD BONGO,

Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN ROMÂNIA
w

(Urmare din pag. 1)

«ic slat an parafat, de asemenea, 
f'omunieatul comun cu privire la 
vizita oficială de prietenie în țara 
noastră a președintelui Bepublirii 
Gaboneze. Albert Bernard Bongo. 
$i a doamnei Josephine Bongo.

După semnarea documentelor, 
cei doi președinți s-au felicitat 
pentru rezultatele fructuoase cu 
care s-au încheiat convorbirile ro- 
mâno-gaboneze la nivel înalt, și-au 
steins miiuile cu cordialitate, s-au 
îmbrățișat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Albert Bernard 
Bongo au rostit alocuțiuni, aplau
date cu căldură de toți cei pre
zentă.

Iu prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Albert 
Bernard Bongo, a tovarășei Eterna 
Ceaușescu și a doamnei Josephine 
Bongo au fost semnate • serie de 
alte documente care concretizează 
voința comună a celor două state 
de a valorifica posibilitățile de 
cooperare existente in domeniile 
economic, tehnieo-știiniifte și cul
tural.

★
l.a Palatul Republicii a avut loc. 

joi dimineață, ceremonia conferi
rii de înalte distincții românești 
și gaboneze.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conferit președintelui 
Republicii Gaboneze. Albert Ber
nard Bongo. Ordinul ..Steaua Re
publicii Socialiste România'- clasa 
I. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
imniual aceeași înaltă distincție 
doamnei Josephine Bongo.

Președintele Republicii Gabone
ze, Albert Bernard Bongo, a con
ferit președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Marea cruce a Ordinu
lui „Steaua Ecuatorială'- — cea 
mai înaltă distincție a acestei țări. 
Președintele Albert Bernard Bongo

a inminai tovarășei Elena 
Ceaușescu aceeași înaltă distincție.

Președintele Nteolne Ceaușescu 
și președintele Albert Bernard 
Ruiiga, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Josephine Bongo iși 
string miinilc cu căldură, sc îm
brățișează, in aplauzele întregii 
asistențe.

★
Joi. 26 iunie, -s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie pe earr a efec
tuat-o in (ara noastră președintele 
Republicii Gaboneze. Albert Ber
nard Bongo, și doamna Josepliine 
Itongo. Iu invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceausescu.

Ceremonia plecării a avut loe 
pe aeroportul Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu wisest' 
la aeroport împreună cu președin
tele Albert Bernard Boivgo ți 
doamna Josephine Bongo.

Numeroși bucureșteui. aflat) 
aiei. aclamă pe președinții 
Nicolae Ceaușescu si Albert Ber
nard Bongo, își manifestă depli
na satisfacție față de rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor dintre 
cei doi șeii de stal, cxprimîndu-și. 
in același timp, ««didaritate» față 
de lupta poporului gabonez, a lu- 
luror popoarelor africane pentru 
dezvoltarea de «ne stăiătuate, 
pentru progres economic și social.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceausescu și președintelc 
Albert Bernard Bongo își string 
prietenește miinile, se 'îmbrățișea
ză cu căldură.

La rindul lor. tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo iși string miinile cu cor
dialitate.

La ura 15.15 aeronava preziden
țială gaboneză a decolat. fiind în
soțită. pină la frontieră. de avioa
ne cw reacție ale torțelor noastre 
armate.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I

ECHiPA R.P.O. COREENE
A CiSTIGAT»

„CUPA ASIEI" LA FOTBAL
La Hong Kong a luat sfîrșit 

marea contpetiție de fotbal dota
tă cu „Cupa Asiei". In finala dis
putată in fața a 28.000 de specta
tori, echipa R.P.D. Coreene a în
vins formația R. P. Chineze cu 
2-0 (2—0).

In meciul pentru locul 3. Japo
nia — Hong Kong 1—0 (1-0).

\OI1 CAMPIONI DE BOX
Al S. U. A.

Noii campioni de. box amator ai 
S.U.A. au fost recent desemnați la 
Shreveport (Louisiana), unde doar 
5 titulari au reușit să-și păstreze 
centurile : Atkins, Kenty, Leonard. 
Jackson și Leon Spinks, tată re
zultatele finalelor (în ordinea ca
tegoriilor) : Claudel] Atkins b.p 
John Carter. Richard Rozelle b.p. 
Jesse Davison. Eijiehi Jumawan 
b.p. Barnard Taylor, Dave Arm
strong b.p. Ronnie Shields. James 
Kenty h p. Juan Ruiz. Ray Leonard 
b.p. Milton Seward. Ctiwton Jack- 
son b.p. Fred Washington. Charles 
Walker b.p. Keith Broome. Tom 
Brooks b.p. Michael Spinks. Leon 
Spinks b.p. Thomas Johnson. 
Michael Dokes b.p. James Clark.

SPORTIVI
DIN 38 DE ȚĂRI 

LA CM. DE SCRIMĂ
După cum anunță comitetul de 

organizam’., la campionatele mon
diale de scrimă de la Budapesta, 
în perioada U—28 iulie, vor parti
cipa 596 de sportivi din 38 de tari.

în patrulaterul Italia —România—Spania-R.P. Chineză, la Roma

ILIE FL0R0IU-28:22,8 LA 10000 M.
NOU RECORD NATIONAL!

Atleții români conduc in meciurile cu Spania și R.P. Chineza • Gh. Ghipu

și T. Stan învingători la 1500 m și la aruncarea ciocanului

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

DEBUT VICTORIOS AL 
VOLEIBALISTELOR LA LODZ

Echipa feminină de volei a 
României a debutat cu o victorie 
categorică in turneul internațional 
de la Lodz. Voleibalistele noastre 
au învins formația Ungariei cu 
3—0 (13, 13. 9). In celelalte par
tide ale primei zile, au fost con
semnate rezultatele : R.D. Germa
nă — Pokmia 3—1 (13. —9. 7. 10) 
și Cuba — Cehoslovacia 3—1 (9, 
—5. 12. 10).

TURNEUL DE BASCHET 
FEMININ DE LA KOSZALIN

în ziua inaugurală a turneului 
internațional feminin de baschet 
care se dispută în localitatea po
loneză Koszalin, reprezentativa 
României a învins selecționata se
cundă a Poloniei cil 58—52 (34—27). 
învingătoarele au dominat per
manent, deși gazdele au luptat cu 
energie pentru un rezultat favo
rabil. Cele mai multe puncte :

Gagiu 15 pentru România, respec
tiv Starovvaskaia 16. în cealaltă 
partidă. Polonia I — Olanda 95--4H 
(46-24).

JUNIORUL
GH. DUMITRESCU 
14,58 LA 100 MG

în cadrul concursului interna
țional de juniori „Cupa Cajdtole- 
l«r“ desfășurat la Sofia, in afara 
celor trei victorii românești pe 
care le-am anunțat — Elena Ma
rinescu 1,70 m la înălțime. Elena 
Ivan 5,95 m la lungime și Anloa- 
neta Iacob 4:39,8 la 1 500 m — 
un rezultat foarte bun a fost în
registrat de Gheorgbe Dumilres- 
eu, clasat pe locul doi la 110 mg 
eu timpul de 14,58. Recordul țării 
la juniori este de 14,4. Alte rezul
tate ale atleților noștri : I*. Io
ne seu 54.95 la 400 mg (locul II)> 
D. Biții 1:56,7 la 800 m (locul II). 
Sofia Mitrică 13,71 m la greutate 
(locul IV).

SPARTACHIADA 75
Parada sportului cehoslovac

Miercuri seara, tîrziu. pe sta
dionul olimpic din Roma a început 
patrulaterul atletic dintre .echipele 
masculine ale Italiei. României. 
Spamei și R. P. Chineze. Un pu
blic numeros (peste 30 000 de 
spectatori) a asistat la prima 
reuniune a concursului, dorind să 
vadă o serie de vedete ale atle
tismului european și asiatic. De 
menționat — ca o atracție deose
bită a întrecerilor — că este pen
tru prima dată cînd o selecționată 
atletică a R. P. Chineze participă 
ia o infîlnire pe echipe în Eu
ropa. Să mai adăugăm că pentru 
Italia șl România, meciul de la 
Roma constituie o utilă verificare, 
o evaluare a potențialului In ve
derea semifinalei de Ia Torino a 
„Gupei Europei" unde vor parti
cipa ambele formații.

Probele primei zile au fost do
minate. in general, de atleții ita
lieni, care au obținut cele mai 
mu'lte victorii. De altfel, ei con
duc In toate ceic trei întitniri. 
Punctajele după prima jumătate a 
concursului : Italia — R. P. Chi

neză 11—20. Italia — Spania 63—13, 
Italia — România 59—16, România 
— R. P. Chineză 67—25, Româ
nia — Spania 53—52, Spania — 
K. P. Chineză 70—24.

Dintre atleții români — învin
gători in trei probe — cea mai 
frumoasă comportare a avut-o Mie 
Eloroiu. câștigător la 10 l»oi> ni cu 
timpul de 28:22,6, nou record na
țional. Floroiu, neînvins iacă în 
sezonul de pistă, s-a aflșt. îm
preună cu spaniolul Mariano Haro, 
un fondist renumit in Europa, tot 
timpul la conducerea cursei. Spre 
sfîrșit, el s-a APtașat. obținând 
o victorie clară, mult aplaudată de 
publicul roman. Gheorghe Ghipu a 
cîștigat la 1500 m — pe locul 
doi Petre Lupan — iar Tndor Stau, 
la aruncarea ciocanuhn, cu cel mai 
bun rezultat al său din acest an.

Rezultate tehnice ale primei 
zile : 100 m : Mennea (I) 10,1, 
Carbonel <S) 10.3. Feng Cen-ien
(R.P.C.) 10.5..., 4. Toma Petrescu
10.5.... 8. Adalbert Daevas 10.6 . 
400 m : Abeti (I) 47,0. IPeriz (S)

47,6... 5. Nicolae Nicolae 48.2. 6. 
Gheorgbe Uidi 49,4 ; 1 500 m ;
Gheerghe Ghipu 3:42.0. Petre Lu
pan 3:42.3. Riga CI) 3:42,9... (i.
Arose (I) 3:15.6 (!) ; 10 000 ni :
llie Floroiu 28:22,8 — record,
Maro (S) 28:24.6. Hidalgo (S) 29:02.8. 
Cătălin Andreica 29:08.6 ; 4 X 100 
ni : Italia 40,2. Spania 40,2. Româ
nia 40,7 ; W0 m.g : Ballati ți) 
50.6. Dorin Melinte 51,5. Iosif Ko- 
rodi 51,8 ; lungime : Molinaris 
(1) 7.62 ni. Blanquer (S) 7.61 m.... 
4. Tudorel Vasile 7.38 m : înăl
țime : Del Forno <J) 2,18 m. Cian 
lung-an (R.P.C.) 2.14.... 5. Lorand 
Tbrbk 2.11 m. 6. Constantin Cirs- 
lea 2.08 ni ; greutate : Grop- 
pelii (I) 19.20 m — record. Marin 
Iordan 17,98 vn. Monteiatiei (I) 
17.33 m. Cornel Preda 16,65 m ; 
ciocan : Tndor Stan 68.14 m, 
Podberschek (I) 67.02 m. Salva
terra (I) 66.50 m, Fredcrich Schnei
der 65,42 m.

Joi, în nocturnă, s-a desfășurat 
ziua a doua a întrecerilor. Pină la 
ora închiderii ediției, nu ne-au 
parvenit rezultatele.

Tradiția Spartacliiadelor ceho- 
slovcc a intrat de mult in istoria 
sportului. Marile demonstrații de 
gimnastică de: ansamblu de pe sta
dioanele pragheze au lăsat — celor 
oe au avut ocazia 8ă le vadă — 
o amintire de neșters.

Simbătâ și duminică, pe sta
dionul Strahov din Fraga, din nou 
zeci de mii de trupuri bronzate, 
cu brațe și picioare in ritmică 
mișcare, vor da splendida repre
zentație care încununează Spart a- 
chiada cehoslovacă a anului 1973 
și care reprezintă virful unei pi
ramide la baza căreia stau indc- 
lungile, migăloasele și admirabilele 
exerciții de gimnastică efectuate 
(după același model), timp de ani 
de zile, in toate cele 112 raioane 
ale Republicii Socialiste Ceho
slovace.

în continuu progres calitativ. 
Spartachiada cehoslovacă nu se li
mitează doar la executarea exer- 
Cițiilor de masă, ci se întregește 
prin acțiuni turistice și întreceri 
sportive de masă și de performan
ță. Cu un asemenea program larg, 
este de înțeles de ce Spartachiada 
a devenit evenimentul sportiv de 
masă numărul unu al Cehoslova
ciei.

■Prin amploare și popularitate, 
Spartaeliiada produce firește un 
puternic efect emoțional, contri
buind temeinic la atragerea al
ter mii de tineri și virstnici la 
practicarea regulată a exercițiilor 
fizice, la practicarea permanentă a 
sporturilor. Să amintim, dintre 
concursurile cu caracter de masă, 
cele rezervate pionierilor (la 13 
discipline sportive), crosurile pen-

tru tineret organizate de publica
țiile ..Mlada Ironta“ și „Smena*', 
cea de a treia Olimpiadă de vară 
a ucenicilor din școlile prerfesio- 
nale (cca 200 de mi i de pârtiei- 
nunți Ia atletism, fotbal, înot, volei 
și handbal), sau testul bunei pre
gătiri fizice cetățenești „Fit ’754i.

Un țel important al Spartachia- 
dei a devenit și acela de a desco
peri și selecta talente, verilicin- 
du-le in competiții importante. A- 
cestui scop ii slujesc întreceri de 
tipul „Pantofii cu cuie“ (atletism), 
„Pentru mingea lui Ivo Viktm,M 
(fotbal). „Căutăm un nou Jan 
Kodes și o nouă Vera Sukov®" 
(tenis). „Fulgul Spartackriadei* 
(schi) și altele.

Ultima — și nu cea mai puțin 
importantă — dintre menirile Spai- 
tachiadei este aceea de a permite 
— in cadrul unor mari competiții 
internaționale — pregătirea temei
nică a candidaților olimpici ceho
slovaci. eu un an înaintea Jocuri
lor de la MontreaL

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT » PE SCURF • PE SCURT
AOTO • Tradiționala „Cursă de 

1W mile“ de la Musport (Ontario) a 
tont câștigată de pilotul american 
Mario Andretti, care a concurai pe 
o mașină ,,Lola“. pe locurile urmă
toare s-au clasat englezul Brian 
Redman șl australianul Norwick 
Biwh.

9—2 în cele două Jocuri ale ftnalrt 
susținute in compania echlpes Sturm 
Graz. Rearntntm: că Wacker In
nsbruck a «cuoerjt și titlul de cam
pioană în acest an. > In meci ami
cal. la Cracovia, echipa Wisla a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—1) cu
Dina mo Kiev. Au marcat K-usrlo, 
respectiv Sevcenko.

CICLISM o Campionatele mondiale 
pentru juniori au continuat 1a 
Lausaitne cu proba de viteza, în 
»-are titlu! de campion al lumii a 
fort cucerit de plstardul argentinian 
OtJtavio D; szan, învingător in cele 
două manșe ale finalei disputate cu 
vest-ftermanul Gerhard Scheller. In 
inlreoerea neutru locurile S—4. Ral oh 
Kwsciiy f’î n. Germanei» l-a invins 
pc X-estei Barezewskl (S.U.A.).

MOTO • Concursul -de motncros 
(clasa 750 cmc), disputat la Hove 
(Beldia), s-a încheiat -cu victoria mo- 
toci-cllstului austriac Setmeider (pe 
..Norton**), care in cele două manșe 
a totalizat 2 p. 1,-au urmat elve
țienii Klauser (,..Norton*) — 5 p. 
și Haller (..Weslake**) — 11 p.

cu timpul de 2:06.8.3. în concursul 
feminin. Jenny Turrall a terminat 
învingătoare in două probe: 400 m 
liber — 4:19,50 și 800 m liber — 
8:47,50.

SIAI.OM NAUTIC • La Mavrove 
(Iugoslavia) au continuat întrece
rile campionatelor mondiale. Iată 
cîștigătorii probelor disputate în ziua 
a doua : canoe 2 — Schinderl — 
Pioch (R.F. Germania): canoe 1 — 
Luc Verger (Franța) ; canoe 2 mixt 
— R&se-Rose (R.F. Germania).

FOTBAL a „Cupa Austriei" a 
fost cî.știgatâ de Wacker Innsbruck, 
învingătoare cu scorul general dc

NATATIF • l.a Brisbane, in con
cursul de selecție al înotătorilor 
australieni .pentru apropiatele cam
pionate mondiale de natatfe, Mark 
Tonnelll a stabilit un nou record 
național în proba de 20V m spate,

TIR CU ARCUL A La Interlaken 
(Elveția) au început campionatele 
mondial»^ ale arcașilor. In proba 
feminina de la distanță de 60 m, 
medalia de aur a fost cucerită de 
sportiva sovietică Rustamova Zebi- 
uiso. care a realizat 610 p din 720 
pasibile. Pe locurile următoare s-au 
situat Irene Lorensen (S.U.A.) — 
500 p și Han Sun Hi (R.l’.D. Core-

eană) — 587 p. Pe echipe, titlul a 
revenit formației V.R.S.S. — 1 758 p. 
urmată de R.P.D. Coreeană — 1 745 p 
și S.U.A. — 1 715 p-. Proba mascu
lină de la distanta de 70 ni a fort 
câștigata de italianul Sanie Spigurelli 
— 599 p, urmat de Darrel! Pace 
(S.U.A.) — 594 p și Hirose Akira
(Japonia) — 583 p. Clasament pe 
echipe: 1. S.U.A. — 1 724 p. 2. Japo
nia — 1 706 p, 3. Polonia 1 685 p.

VOLEI • Seria competițiilor pre- 
oMrnpice ,,Montreal 197S- a fast des
chisă cu turneul feminin, in a cărui 
partidă inaugurală s-au intîlnit se
lecționatele Japoniei și Bulgariei. Vo
leibalistele nipone au terminat in\ in- 
gatoare cu scorul de 2—0 (15—4, 
15—8, 15—4). • In partidele disputate 
în prima zi a turneului masculin de 
la Budapesta; Ungaria — Ungaria 
(tineret) 3—1 (15—3, 15—17, 15—13,
15—10) ; Cehoslovacia (tineret) — Po
lonia (B) 3—0 <15—12, 15—12, 15—11).

TURNEUL DE TENIS
DE LA WIMBLEDON

Turnau! internațional de tenis de la 
Wimbledon a continuat cu dfesfâ>urarec» 
intilnirilof probei de simplu. P’-incipaiel» 
rezultate înregistrate : masculin x Mayer
— Edmondson 6—3, 6—0, 8—9, 6—2 ; Ashe
— Gottfried 6-2, 6-3, 6—1 ; Connors - Cox
6—4, 6—2, 6-2 ; Pinner - Austin 6—4.
3—6, 9—6, 4-6, 6-3 ; Worwrick - Domin
guez 4—6, 8—6, 7-5, 4—6, 6-1 ; Tanner
— Owens 9—8, 9—8, 6—1 ; Case — McNair 
6—3, 9—8, 8—6 ; Borg — Fillol 0—6, 6—4,
6— 4, 6-3 ; Ramirez — Panetta 6—4 ,7—5.
7— 5 ; Riessen — Pasa roll 6-4, 6—4, 1—6.
9—8 ; feminin : Navratilova - Mapping 
6—1, 6—2 ; Wade — Riedl 6—1. 6—3 :
Court — Greer 6—2, 6—3 : Jeon King — 
Burton 6-1. 6—3 ; Ziegenfuss — Darnion
8— 6, 6-3.

In olte partide din turul 2. s-ou înre
gistrat rezultate scontate : Richey — Ha- 
roezy 9-7, 6—4, 9—8 ; Metreveli - Cau- 
jolle 5—7, 6-4, 6—2. 6—2 ; Pattison - 
Bertram 9-7, 4-6, 1-6. 8-6, 6-1 ; Fillol 
Mukerjea 6—3, 3—6, 6—2, 6—3 : Dent — 
Crealy 5-7. 7-5, 6-3, 7—5 ; Panatta — 
El Shafei 4—6, 6—4, 6—4, Z—6, 6—3 •
Andersson - Hose 4—6, 6-3. 8—6. 6—4 ; 
Owens — Fassbender 2—6, 6—1. 6—3» 
6 I.

In proba feminină, primo favorită a tur
neului, americanca Chris Evert, a debutat 
cu două victorii ușoare : 6—2. 6—0 cu 
australianca O'Neil și 6—0, 6-1 cu olande
za Elly Appel. Alte rezultate : Casals — 
Chanfreau 6—2, 2—6, 6—1 ; Navratilova
— Turnbull 6—2, 8—6 ; Goolaqong —
— Gourlay 3—6, 6—1. 6—1. -Eliminate 
din primul tur, româncele Virginia Rutlci 
și Mariana Simionescu (pierae cu 4—6. 
5—7 Io Franțoise Durr) continua in proba 
de dublu.
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