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invitația președintelui Repu- 
Socialisle România, tovarășul

La 
blicii __
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni după-amiază 
au sosit în Capitală, într-o vizită 
oficială în țara noastră, Excelențele 
Lor Alberto Cecchetti și Michele 
Righi, căpitani regenți ai Repu
blicii San Marino, împreună cu 
soțiile.

Această nouă intîlnire Ia înalt 
nivel româno-sanmarinez, consti
tuie un prilej de reafirmare a ra
porturilor de prietenie, colaborare 
și stimă reciprocă.

La aeroportul Otopcni. unde a 
avut loc ceremonia sosirii, domnea 
atmosfera sărbătorească tradițio
nală, cu care poporul român ii 
primește pe solit popoarelor prie
tene. Erau arborate drapelele de 

ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii San Marino. Pe 
panouri mari erau înscrise urări 
de bun venit.

în întimpinarea căpitanilor re
genți ai Republicii San Marino au 
venii tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Se aflau de față tovarășii : 
Manea Mănescu, Emil Bobu. 
Gheorghe Cioară, Paul Nieulescu. 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Radu
lescu, Nicolae Giosan, Vasiie 
Patilineț. Ioan Ursu, împreună cu 
soțiile, George Macoveseu, minis
trul afacerilor externe și aiți mem
bri ai guvernului, conducători do 
instituții centrale, generali.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

La ora 15,25. aeronava cu care 
au călătorit căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino a aterizai.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu ii salută 
eu multă prietenie pe căpitanii 
regenți Alberto Cecchetti și Michele 
Righi, pe soțiile lor — doamnele 
Mari» Domenica Cecchetti și Er
nesta Righi.

Căpitanii regenți sanmarinezi sîut 
însoțiți în această vizită de Gian 
I.uigi Berii, secretar de stat pentru 
afacerile externe și politice, Gior
dano Bruno Reffi, ministrul in
strucțiunii publice, culturii și spec
tacolului, de alte persoane oficiale.

Are loc ceremonia oficială rezer
vată șefilor de stat. Comandantul 
gărzii militare, aliniate pe aeroport, 
prezintă onorul. Sint intonate 
imnurile do stat ale Republicii San 
Marino și Republicii Socialiste 
România, in timp ce, in semn de

salut, sini trase 2L salve de artile
rie.

Șeful statului român împreună cu 
căpitanii regenți sanmarinezi trec 
în revistă garda de onoare.

Ceremonia continuă cu prezen
tarea șefilor misiunilor diplomati
ce și a persoanelor oficiale româ
ne, venite în intimpinare.

Numeroși 
la aeroport, 
căldură pe 
pe căpitanii 
San Marino, 
telor de respect și apreciere aie 
poporului nostru față de poporul 
sanmarinez, păstrător ai unor vechi 
tradiții de libertate și democrati
ce, de pace. Un grup de pionieri 
au oferit flori.

în aclamațiile celor prezenți, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
căpitanii regenți Alberto Cecchetti 
și Michele Righi părăsesc aeropor
tul, într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști.

Pe traseul străbătui, pină la re
ședința rezervată distinșilor oaspeți, 
aceeași manifestație 
patie ii întimpină 
două state.

bucureșteni, prezenți 
au aclamat cu multă 
șeful statului român, 
regenți ai Republicii 

au dat glas sentimen-

de 
pe

caldă sim- 
șefii celor

Ar
Căpitanii regenți

San Marino. Alberto Cecchetti și 
Michele Righi, împreună cu doam
nele Maria Domenica Cecchetti și 
Ernesta Righi, au făcut in cursul 
serii de luni o vizită protocolară 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cu distinșii oaspeți intr-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

ai Republicii

ir
Republicii 
tovarășul Nicolae 

tovarășa

Socia-Președintele 
liste România. 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu au oferit un dineu oficial 
in onoarea căpitanilor regenți ai 
Republicii 
Ceccheiti 
doamnelor Maria Domenica Cec- 
chetti și Ernesta Righi.

în timpul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Alberto 
Cecchetti, în numele căpitanilor 
regenți, au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de stai 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii San Marino.

Dineul s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate.

Elena

San Marino. Alberto 
și Michele Right, și a

LA ÎNCHEIEREA CELEI
A DIVIZIEI A, LA FOTBAL
® Dinamo, o campioană preocupată

de „schimbul de miine" ® A.S.A. Tg.

Mureș — pentru prima oară pe locul 2
© Universitatea Craiova, din nou pe

podium, fintește și „Cupa României"
S-a încheiat, așadar, și cea de-a 

57-a ediție a campionatului Divi
ziei A.

57 dintre care DINAMO a cîști- 
gat, cu aceasta consumată dumi
nică, un număr de 8, pe toate, 
firește, după război, cînd a luat 
ființă clubul din șoseaua Ștefan 
cel Mare.

Cu lotul său valoros, alcătuit 
din numeroși internaționali, Dina
mo a candidat mereu în ultimii 
ani la titlul suprem, precedentul 
succes fiind consemnat, cum ușor 
ne putem aduce aminte, la sfîrșitul 
sezonului competițional 1972—73.

Revenind la prezent, trebuie 
spus că proaspeții laureați au con
dus întrecerea din etapa a doua 
și pină la sfîrșit, uneori de o ma
nieră atît de categorică incit, la 
un moment dat, în final _ și-au 
permis — din păcate — să slă
bească tempoul, obținînd rezultate 
sub posibilitățile reale.

Pentru cîștîgarea campionatului, 
se cuvine să adresăm felicitări ju
cătorilor, antrenorilor, conduceri i 
secției, a cărei competență și pri-
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POST-SCRIPTUM LA „REGATA SNAGOV“

I probele de visle
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Programată la jumătatea anului 
preolimpic, „Regata Snagov" a pri
lejuit o testare utilă a canotoa
relor noastre. Interesantul examen 
nautic a fost susținut în compa
nia a numeroase finaliste la cam
pionatele mondiale de anul trecut, 
a unor puternice echipaje din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, R.S.S. Ucraineană 
și Ungaria.

Cum era și firesc, testul a avut 
în vedere C.M. de la Nottingham, 
din august. Primele care s-au pre
zentat în fata „marelui juriu" — 
publicul — au fost componentele 
schiturilor de 4+1 rame. Repre
zentantele României au cucerit în

prestigiul • Schifiste'e din

mai puțin

convingătoare

® Ramereîe au reușit să-și mențină

Ghiță
Snagov

victorioase în proba de
Foto : V. BAGEAC

Cornelia Neacșu Marinela
2 f.c. a finalei de duminică a „Regatei

această probă locul I în ambele 
finale, dominind cu autoritate 
cursele. Rezultatul era, desigur, 
scontat. După campionatele mon-

Săptămînâ viitoare, la

ȘAI»IE ECHIPE EEPUNINE
„TROFEULUI TOMIS 4

(7-întreaga săptămînâ viitoare
13 iulie), Sala sporturilor din Con
stanța va găzdui tradiționalul tur
neu internațional feminin de volei 
al României, dotat cu „Trofeul To
mis". La competiție și-au- anun
țat participarea, alături de repre-

DE A 57-a EDIȚII

Dinamo, mai tre
buie spus, a ono
rat în actualul se
zon soccerul româ
nesc, dînd din rîn- 
durile ei pe Dudu 
Georgescu, învin
gătorul „Ghete! de 
aur", după cum se 

cuvine subliniată și 
atenția pe care 
o acordă acest 
club „schimbului 
de miine", promo- 
vînd, metodic, pen
tru rodaj în prima 
echipă, o serie de 
jucători tineri din 
pepiniera proprie. 
Este vorba de Lu- 
cuță, Vrînceanu 
(ambii încercați și 
în trecuta ediție a 
campionatului), Ma- 
rincel, Vlad. I. 
Marin și Augustin, 
tre ei au chiar șanse mari de 
titularizare, conduceijja tehnică, 
prin D. Nicolae-Nicușor și Ion

Un nou atac al Stelei se irosește în duelul cu 
defensiva arădeană. Foto : S. BAKCSY

O parte din- participare în „Cupa 
revenit de
S. ARMATA
echipă care

lui 
REȘ,

a 
A.

U.E.F.A." 
astă dată, 
TG. MU- 
realizează

Constanța

EA STARTUL
LA VOLEI

zentativele de senioare și junioare- 
tineret ale țării noastre, cinci for
mații bine cotate pe plan mon
dial : R. D. Germană (care, du
minică, a terminat învingătoare 
în turneul de la Lodz), Ceho
slovacia, Ungaria, Polonia și Iugo
slavia.

în cele șapte zile de concurs, 
echipele participante vor juca, 
fără zi de pauză, fiecare cu fie
care, într-un veritabil maraton vo- 
leibalistic. „Trofeul Tomis" consti
tuie, prin urmare, un exigent exa
men pentru echipele care urmează 
să ia parte la campionatul euro
pean din toamna aceasta, fiind cel 
mai puternic turneu dintre toate 
cite au fost organizate de la în
ceputul sezonului.

la Lucerna, schiful alcă- 
Marlena Predescu, Mari» 
Elena Avram, Angelica

dials de 
tuit din
Kabat, , ____
Chertic + Elena Giurcă figurează 
pe poziția 3 în lume. Victoria lor 
in regata de duminică nu con
stituie, așadar, o surpriză. Un alt 
echipaj, însă, a întrecut așteptă
rile. Ne referim la barca formată 
din Filigonia Toi, Florica Stoica, 
Georgeta Alexe și Marioara Con
stantin (cu aceeași cîrmace) — în
vingătoare în finala de simbătă a- 
supra echipajelor R. D. Germane 
și Cehoslovaciei.

Locurile I ocupate, în amîndouă 
regatele, de schiturile de 2 fără 
cîrniaci confirmă valoarea ridicată 
a întregului lot de ramere. într-a- 
devăr, disputa sportivă — devenită 
aproape 
dublurile 
Angelica 
nala de 
mondiale 
rinela Ghiță (primul loc în regata 
de duminică) arată că și la a- 
ceastă probă de rame există echi
paje pregătite la un bun nivel.

Capitolul rame include, firește, 
și grupa schitului de 8 + 1. în 
ambele regate, reprezentantele ță-

tradițională — dintre 
Marlena Predescu — 

Cheriic (victorioase în fi- 
simbătă) și campioanele 
Cornelia Neacșu — Ma-

Vosile TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)

CONCURSURI SPORTIVE
w1

DE MASĂ ÎN CAPITALĂ
Simbătă după-amiază, pe stadio

nul Voința din Capitală, am asis
tat la un reușit festival sportiv. 
Organizatorul — asociația sportivă 
Spartae — a ținut să sărbăto
rească, prin această manifestare, 
împlinirea a 25 de ani de la în
ființarea asociației. Protagoniștii au 
foști firește, lucrători din unitățile 
comerciale ale Municipiului Bucu
rești. Astfel, într-o finală la fot
bal s-au întîlnit I.A.P.L. Bistrița — 
I.A.P.E. Amzei (2—1), un turneu 
masculin de volei a fost cîștigat 
de formația I.D.M.S., iar altul de 
popice (unde s-au întrecut, printre 
altele, 
Hotel
Central, 
Victoria 
I.C.R.T.L

în afara întrecerilor amintite — 
Ia fotbal, volei și popice — a mai 
fost alta de handbal și un cros la 
care am văzut alergînd tineri — 
băieți și fete — din 20 de între
prinderi comerciale bucureștcne.

Festivalul sportiv a fost agre
mentat și cu citeva concursuri a- 
muzante : Trasul frînghiei, mersul 
in saci și ștafeta ospătarilor.

sportiv „Sport și sănătate") și do 
performanță (de aici au plecat 
Viorica Viscopolcanu, campionul 
mondial de tir Constantin Anto
nescu, maestra sportului Ana Go- 
reti. jucători de tenis de masă 
Matei Gantner, Lucia Slăvescu ș.a.).

★
Tot la sfîrșitul săptămînii trecute 

am asistat la alte ' 
țări sportive bine organizate, în 
Capitală. Prima a

două manifes-

reprezentativele I.C.V.A..
Intercontinental, I.A.P.L.

I.A.P.L. Cotroceni, I.C.S.
ș.a.) de către echipa

__,_____ _ fost la com
plexul sportiv de cartier Sălaj- 
Vicîna (din sectorul 6). de fapt o 
duminică cultural-sportiyă. Î.+. .. 
atmosferă 
cartierului, 
întrecut la 
tive. N-au 
pentru cei

Într-o 
sărbătorească, tinerii 

sportivi, au defilat, s-au 
diferite discipline spor- 
lipsit nici concursurile 
mici și, firește, progra

mele culturale.
Pentru a doua oară în luna iu

nie, asociația sportivă Titanii 
(președinte Mircea Matei), asocia" 
ție a locatarilor blocului „Y 1“ (din 
cartierul Titan), a organizat un 
concurs rezervat copiilor do la 0 
la 14 ani. Atmosferă entuziastă, 
veselie, circa 300 de participants 
numeroși părinți asistînd la între
cerile copiilor lor, care concurau



ilie floroiu „AȘTEPT CU NERĂBDARE INTILNIREA CU PUTTEMANSP ÎN PRIM PLANUL ÎNTRECERILOR
Anul trecut, Hie Floroiu a tost una 

«lin revelațiile atletismului românesc, 
aducînd recordurile în probele de 
5 000 și 10 000 m la un nivel compe
titiv pe plan internațional. Floroiu 
este și acum capiii de afiș al atletis
mului nostru masculin, crolndu-și in 
continuare, solitar, drumul spre gru
pul celor mai buni alergători de fond 
din Europa. In cele cinci curse in
ternaționale din acest sezon Iile nu 
a cunoscut îniringerea. deși intre cei 
întîlnițl găsim numele unui Haro 
(Spania), unui Fava (Italia) sau Bo
ro (Norvegia).

— Apropo, Uie, ce spui de re
centul 27:56,2 la 10 000 m al norve
gianului la Oslo, pe care i-ai în
trecut la 5000 m la Atena 7

— Există la această oră multi atleți 
capabili de rezultate în jur de 28:10,0 
— 28:20,0. Cînd se întllnesc mai multi 
Intr-o cursă, cînd condițiile de con
curs sînt bune, „sare" și cite o per
formanță deosebită. Cam în fiecare

Turneu! international feminin de $ah

CONDUCE TATIANA LEMACIKO
ORADEA. 30 (prin telefon). Ca

racteristica rundei a 2-a a tur
neului internațional feminin de 
șah din localitate a constituit-o 
jocul puternic al negrelor, care 
s-au impus în trei din cele șase 
partide ale reuniunii.

Astfel, Tatiana Lemaciko a în
vins-o pe Rcncc Fărcaș, Rimma 
Bilunova pe Dana Nuțu, iar Mar
gareta Teodorescu pe Șarlota Nagy.

Gertrude Baumstark a jucat un 
final greu de turnuri și pioni cu

A IMtIHI
„CUPA PPOOPtSIIL

LA LEWS
Ineepind de ien, 169 de spor

tivi, majoritatea din București, pre
cum și 28 de invitați din R. P. 
Ungară, au început întrecerile com
petiției de tenis dotate cu „Cupa 
Progresul". Pe 8 terenuri ale are
nei din str. Or. Staicovici și pe 
3 terenuri ale Școlii sportive nr. 3 
au luat startul 3 categorii de te- 
nismani : seniori, tineret și ju
niori (băieți și tete).

Deși lipsesc componenții lotu
rilor naționale de seniori și se
nioare — unii aflați la turnee 
peste hotare, alții găsindu-se in 
pregătire specială pentru apropia
tul debut in „Cupa Davis" și pen
tru Balcaniada de la Atena — 
pe tablouri figurează numele u- 
nor sportivi capabili să ol'ere me
ciuri atractive. Federația de tenis 
din Ungaria a trimis la București 
un lot valoros de sportivi și spor
tive, dintre care mai mult de ju
mătate dețin categoria I de cla
sificare.

Cîteva rezultate din primul tur : 
(tineret) : G. Geantă (Progresul) — 
D. Sava (Școala sportivă Con
stanța) 6—4, 6—4 ; I. Iovănescu 
(Progresul) — S. Ioanovici (Timi
șoara) 6—1, 6—1 ; juniori : S. Za- 
haria (Dinamo) — C. Predescu 
(Progresul) 6—2, 6—4. întrecerile 
au loc zilnic,, de la ora 8,30 la 
14,30 și de la 15,30 la 20. (I. Gv.)

ÎN AȘTEPTAREA DERBY-ULUI

Ln public: deosebit de numeros s-a 
arătat dornic să întrezărească, cu 
două săptămîm înainte, care vor fi 
■primele clasate in derby. In atenție 
a stat, desigur, „Premiul de incei- 
care'*, un fel de repetiție generală, 
pe care Rost și l-a adjudecat cu o 
surprinzătoare dezinvoltură. în a- 
fară de Trufia, care fugise în frun
tea plutonului pe linia dreaptă, ni
meni n-a rezistat finișului sau nă
valnic. Și totuși Rigo, Rocson și So
nor nu trebuie eliminați cu ușurin
ță din calcule. în plus, în altă aler
gare, Jug și Hăulit au efectuat un 
parcurs asemănător, cu ameliorări 
ale recordurilor, performantă care le 
permite să aspire cu îndreptățite ve

AUTO ,N CEA DE A TRE,A etapa 
A CAMPIONATULUI REPUBLI

CAN DE VITEZA PE CIRCUIT desfășurată 
la Baia Mare s-au întrecut 47 de echipa
je. Concursul — urmărit de circa 15 000 
de spectatori - a dat următorii cîștigă- 
tori .- Mircea Rusescu (clasa pină la 
1000 cmc.) : Doru Gîndu (pînă la 1150 
cmc.) ; Eugen lonescu Cristea (pină Io 
1300 cmc.) . Horst Graef (peste 1300 
cmc.). In clasamentul general pe primul 
loc s-a situat Eugen lonescu Cristea 
(V. Săsăranu, coresp.).

BOX „CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE".
Recent, în frumoasa sală a 

școlii sportive ,,Gloria" din Arad, s-o des
fășurat turneul final al ,,Cupei școlilor 
sportive" la box. întrecerile, de bun nivel 
tehnic și spectacular, au fost urmărite cu 

an, în această perioadă, în Scandina
via se desfășoară o sumedenie de 
concursuri ale căror vedete sînt aler
gătorii de semifond și fond. Se adu
nă atieți din Australia, Noua Zeelan- 
dă, Africa, S.U.A. Consultind listele 
celor mal bune rezultate anuale, la 
sfîrșit de sezon, se poate vedea că 
cele mai multe performanțe valoroa
se au fost obținute în aceste con
cursuri.

— Rezultatul lui Bârfi a fost, de 
fapt, un pretext, pentru a ajunge 
ia recordul pe care l-ai realizat 
la Roma (28:22,6)...

— L-am avut, alături pe spaniolul 
Haro și am „împărțit" munca. Sînt 
bucuros de record, este primul din 
acest an, cred că mai pot eiștiga des
tule secunde.

— Poate chiar la semifinalele 
„Cupei Europei", la Torino (12—13 
iulie) 7

Eva llojdarova, dar, după între
rupere, n-a reușit sâ-1 cîștige, par
tida terminindu-se remiză. Același 
rezultat, în întîlnirile Susan Cald
well — Elisabeta Polihroniade si 
Suzana Makai — Kureș Perkovici, 
după o luptă interesantă si au 
lipsită de complicații.

In clasament, după 2 runde, con
duce TATIANA LEMACIKO, cu 2 
puncte, urmată de Gertrude Baum
stark, Rimma Bilunova și Elisa
beta Polihroniade, cu 1>/» p, Kureș 
Perkovici, Margareta Teodorescu, 
Susan Caldwell si Eva llojdarova, 
cu 1 p etc. (Die GHIȘA, coresp. 
județean).

GH. PENCII)

[C. S. M. BUCUREȘTII 

ÎNVINGĂTOR

ÎN ,,RALIUL OLTULUh-

Desfa^uiat sirnbâto ?i duminică din 
inițiativa I.O.B. Balș, ,,Raliul Oltului", 
rezervat motoretelor românești ..Mobia”, 
a reunit alergători din Brașov, București, 
Zârnești, Sibiu și Balș. Cele două etape, 
însumînd peste 450 km, au cuprins dru 
muri de toate categoriile, supunindu-i pe 
concurenți la un dificil examen. Șapte 
dintre aceștia ou reușit să termine par
cursul fără penalizări. Testul de înderr.î- 
nare, programat duminică, în finalul 
competiției, în centrul orașului Balș, i-a 
triat pe motocicliști după voloarea fiecă
ruia și pregătirea mașinilor pentru con
cura. lată clasamentul : 1. Gh. Penciu 
(C.S.M. București) 0 p.p., 2. Ion Popa 
(Torpedo Zârnești) 1 p.p., 3-4. Dumitiu 
Vosilescu (Steagul roșu Brașov) și losit 
Prosbic (Torpedo Zărnești) 3 p.p., 5. Tro
ian Moașa (Si. roșu Brașov) 5 p.p., 6.
Ion lonescu (St. roșu Brașov) 7 p.p.

SE REIA CAMPIONATUL DE MOTOCROS

După o întrerupere, cauzata de parti
ciparea unor alergători români la con
cursuri internaționale, campionatul repu
blican de motocroa se reia duminică, Io 
Brașov, cu etapa o IV-a (penultima). În
trecerile se anunță a fi extrem de viu 
disputate, mai ales la seniori, unde can
didați! Io titlu sînt despărțiti de diferențe 
minime în clasament.

leități dc a deveni laureap ai der- 
by-ului. De aceea, reuniunea de du
minică n-a adus așteptata clarificare 
a problemei, ediția din acest an a 
derby ului răminlnd o alergare pli
nă de neprevăzut.

REZULTATE TEHNICE : cursa I : 
Poznaș (I. Oană) 46,6, Galanta ; 
cursa a TI-a : Hekla (S. Onache) 
30,6, Blanc ; cursa a III-a : Rulota 
(D. Marinescu) 34,1. Sula ; cursa a 
IV-a : Nuța (D. Toduță) 33,7, Mela
nia ; cursa a V-a : Ornic (G. Tăna- 
se) 27,3, Artizan, O di seu ; cursa a 
Vl-a : Rost (T. Marinescu) 2G, Tru
fia ; cursa a Vil-a : Jug (G. Tăna- 
se) 25.9, Kilowat, Ilăulit ; cursa a 
VTII-a : Mentor (V. Gheorghe) 30,5. 
Oaza ; cursa a IX-a : Pigmeu (I. 
Oană) 41.1, Iridium. Retrageri : or
nic și Kera.

Niddy DUMITRESCU

din toate 
sportufiie

HANDBAL ••TROFEUL bega-, com 
petiție internațională re

zervată echipelor de junioare, s-a încheiat 
duminică la Timișoara. Ultimele rezultate: 
Șc. sp. Sf. Gheorghe — Șc. sp. P. Neamț 
11-12, Empor Rostock — Lie. 2 Brașov 
17—13, Șc. sp. Timișoara - Chorzow 6-5, 
Empor Rostock — Șc. sp. Timișoara 12-3. 
Șc. sp. Brașov - Șc. sp. P. Neamț 14-11.

— Da. Aud câ belgianul E. Putte- 
mans, pe care îl consider fondistul 
nr. 1 al lumii, este în formă bună. 
El a alergat 10 000 m în 28:03,6. Abia 
aștept să-l întîlnesc. Mă simt exce
lent, cred că pot face față unei tic
ne foarte puternice și gîndesc că-mi 
stă în putință un timp în jur de 28 
de minute.

— La începutul iernii, cineva 
spunea, avînd drept suport diag
nosticul unui control medical, că 
„1975 va fi un au slab pentru 
Floroiu*...

-—Am fost obosit. Condițiile în care 
am călătorit și concurat la crosul de 
anul nou de la Sao Paolo m-au dat 
peste cap. Mi-au trebuit multe luni 
să mă refac. Cit despre sezonul 
slab...

— Sînt 10 Juni de cînd nu al 
pierdut o cursă pe pistă (n.n la 
,,tfuropenele“ de la Roma). Crezi 
câ poți termina anul neînvins ?

— Nu știu dacă acest lucru are 
prea mare importanță, dar, oricum, 
vorbim după întilnirea cu l’utîc- 
mans. O aștept cu nerăbdare !

Vladimir MORARII

PRINTRE CULOARE
• Simbâtâ după amiază (de Ja 

ot-a 15) și duminică dimineață (de 
la ora 9,30) pe stadionul din Poiana 
Brașov voi avea loc campionatele 
republicane ale juniorilor de ca
tegoria I.
• Roxana Vulescu, Nicolae Ones- 

cu și Petre Lupan vor participa 
miercuri la un concurs international 
la Milano.
• Simbătâ șl duminică, la Atena, 

se desfășoară memorialul „Constan
tin Tsiklitiras“ (campion olimpic în 
1912 la săritura în lungime fără e- 
lan). Vor participa : Argentina Me
nis, Carol Corbu, Maria Puică, Du
mitru lordache, Dinu Piștalu, Lorand 
Tordk, Marinei Onciu și Constantin 
Romaniuc.
• Două performanțe excelente ob

ținute de atlete junioare intr-un 
concurs de verificare la Poiana Bra
șov : Gina Panait a sărit 6,30 m la 
lungime (recordul țării este de 6,32 
m, iar cea mai bună performanță 
anterioară a sa era de 6,07 m !), 
iar ibolya Slavik a alergat 300 m 
în 38,4.

© în cadrul etapei de zonă a 
campionatelor republicane ale juni
orilor II, Mioara Bicu (Rovine Cra
iova) a alergat 600 m în 1:34,5 — 
nou record junioare IL (FL ALBI) 
— coresp.).

Finalele campionatelor individuale de lupte libere

IN BUN PRILEJ Dl VERIFICARE ( SHDIUFUI Dl PREGĂTIRE 
Cil UN AN ÎNAINFEA J. 0. Df IA MONIIilAI

Timp de trei zile, Sala sporturi
lor din Gala(i a găzduit etapa fi
nală a campionatelor individuale 
de lupte libere ale seniorilor, 
competiție care i-a reunit pe cei 
mai buni 106 practicanți ai aces
tui stil din țară, calificați din e- 
tapele anterioare. Firește, acestora 
li s-au alăturat componenții lotu
lui republican, ca și alți sportivi 
valoroși, care în timpul desfășu
rării fazei de zonă au fost an
grenați în diferite concursuri in
ternaționale. In aceste condiții, 
pentru cele zece titluri de cam
pioni republicani au concurat cite 
8—14 sportivi la fiecare categorie.

Cu o astfel de participare, pe 
baza unei selecții anterioare, fi
nalele campionatelor republicane 
de lupte libere s-au ridicat, în a- 
cest an, la nivelul valoric pretins 
unei asemenea competiții. De data 
aceasta, n-am mai asistat — ca 
in anii precedenți — la numeroase 
victorii prin tuș și la eliminări 
masive după primele două tururi, 
consecință firească a disproporției 
valorice existente între participan- 
ții la finale. Noua formulă de dis
putare a campionatelor individuale 
s-a dovedit net superioară celei 
din ultimii ani. Ea a permis teh
nicienilor noștri să tragă conclu
zii care-i pot ajuta in pregătirea 
viitoare, vizînd participarea cu 
succes a luptătorilor români Ia 
Jocurile Olimpice dc la Montreal.

în condițiile amintite, finalele de 
la Galați au oferit întreceri pa
sionante, la un nivel tehnic supe
rior, care au făcut o bună propa
gandă luptelor libere dir. țara

La bărbați au cîțtigat constănțenii (echi
pa I) cu 6364—5678 p, la individual pe 
primul loc s-a clasat I. Dumitriu 1141 p. 
iar Io femei au învins oaspetele cu 
4920—4547 p. la individual Mariane Scho- 
lachter 954 p. (G. TAMAȘ — coresp.)

TENIS IN CADRUL COMPETE
HF Ț,EI INTERNAȚIONALE des .
LzE PlAjA fășurate la sala de Io sta
dionul Republicii, cu participarea unor j 
sportivi de la Voința București și Start 
Praga, s-au înregistrat următoair.le rezul
tate, echipe fete : Voința — Start 6—3, 
echipe băieți : Voința - Start 7-2. La in
dividual, victoriile au revenit Elenei Con- 
dicaru și lui Ion Panait. O Cu ocazia 
împlinirii o 25 de ani de la înființarea 
asociației Spartac din Capitală, miercuri 
(de la ora 9 și ora 17) și joi (de la ora 
6.30), în sala Floreasca vo ovea loc un

ȘTEFAN RUSU (lupte greco-romane)

La finalele campionatelor repu
blicane individuale de lupte gre
co-romane, ale seniorilor, desfă
șurate la sl'irșitul săptăminii tre
cute la Timișoara, juniorul ră- 
dăuțean Ștefan Rusu a impresionat 
pe toți cei prczențl In sala Olimpia 
— spectatori, arbitri, antrenori, 
chiar și pe nnilți dintre concu

Duminică dimineața, în sala 
sporturilor din Galați, in disputa 
directă pentru cucerirea titlului 
de campion național la categoria 
52 kg s-au întâlnit Ion Arapii 
(Steaua), multiplu campion re
publican și vechi component a) 
echipei reprezentative, și un ti- 
năr mai puțin cunoscut, Petre 
Brindușan, de la C.F.R. Ti
mișoara. Firește, dată fiind car
tea de vizită a luptătorului bucu- 
reștean. puțini au fost cei care 
cutezau să-i acorde prima șansă 
tînărulul din Timișora. Și totuși, 
excelent pregătit și înarmat cu 
multă voință, Petre Brindușan 
a reușit să răstoarne calculele 
hîrtiel și să obțină o victorie la 
mare luptă în fața valorosului 
său adversar. Astfel, el a cuce
rit primul său titlu de campion 
național de seniori. Născut la 26 
septembrie 1954, in comuna Sig, 
județul Sălaj, P. Brindușan a 
început să practice luptele libere 
la Timișoara, in anul 1970. Dotat 
cu frumoase calități fizice, rînă- 
rul lăcătuș mecanic de la între
prinderea profil industrial din 
Timișoara s-a evidențiat în între
cerile juniorilor, în anul 1973 de

noastră. Acțiunile ofensive și con
traofensive s-au succedat cu repe
ziciune, dind disputelor un plus de 
spectaculozitate. Nu este mai pu
țin adevărat că in această direc
ție un rol deosebit l-au avut și 
arbitrajele, care au impus concu- 
renților un plus de dinamism în 
luptă, situîndu-se astfel pe linia 
cerințelor pe plan internațional.

Este îmbucurător faptul că unor 
astfel de întreceri le-au făcut față 
cu succes o serie de tineri luptă
tori, care au dovedit o mare adap
tabilitate la stilul de luptă impus 
de noile prevederi ale regulamen
tului F.I.L.A., dind noi speranțe 
specialiștilor în vederea marilor 
confruntări viitoare și în special 
cele dc la Montreal. între aceștia 
se cuvine să-l amintim în pri
mul rînd pe campionul categoriei 
52 kg, Petre Brindușan (C.F.R. Ti
mișoara), în rîndul celor ce și-au 
înscris pentru prima oară numele 
pe lista campionilor naționali fi
gurează și G, Anghel (57 kg), de 
la clubul Steaua și S. Morcov (90 
kg), de la Dinamo Brașov. Dar, 
în afara celor care au devenit 
campioni ai acestei ediții, au mai 
fost și alți tineri sportivi care s-au 
comportat remarcabil la finalele 
seniorilor : A, Kențea (Rapid), 
1. Lungu (Progresul Brăila), V. 
Gheorghiu (Vulturii Textila Lugoj), 
A. Bălăianu (Rapid), FI. Moț (Di
namo). De asemenea, se cuvine 
să evidențiem cîțiva juniori care 
au dovedit real talent și posibili
tăți de afirmare intr-un viitor a- 
propiat : V. Negru (Șc. sp. Unirea 
Iași), V. Brînză și V. Stănescu 
(Gloria Buzău). O mențiune spe
cială se cuvine antrenorului Ște
fan Isfaehe (Gloria Buzău) care 
dovedește pasiune și pricepere in 
profesie. La finalele seniorilor, el 
a prezentat cițiva juniori excelent 
pregătiți și dotați, unii dintre ei

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII PRQNOEXPRES

DIN 25 IUNIE 1975

Extragerea I : categoria a 2-a : 2,90
variante a 11.768 lei ; a 3-a : 11,05 a 
3.088 lei ; a 4-a : 43,60 a 783 lei ; a 5-a: 
113,95 a 299 lei ; a 6-a ; 3.520,20 a 40 
lei. 

rența. Ei a abordat partidele cu 
deosebita dezinvoltură, imprimino 
luptei un ritm dinamic. Fără să 
aștepte cu precauție momentele 
favorabile prizelor ofensive, Ște
fan Rusu încerca în fiecare clipă 
să finalizeze procedee tehnice 
dintre cele mai eficace. De alt
fel, în trei din cele șase partide, 
pe care le-a susținut, a obținut 
victorii înainte de limită, încă 
în prima repriză ! Succesul lui 
Ștefan Rusu este cu atit mai 
mare cu cît favoritul principal 
la categoria respectivă era cu
noscutul luptător Ion Păun (Di
namo București), selecționat în 
lotul reprezentativ ]a J. O., C. M. 
și C. E., pe care însă juniorul 
rădăuțean l-a învins la puncte. 
Născut la 2 februarie 1956, la Ră
dăuți, Ștefan Rusu a început să 
practice luptele greco-romane in 
1969 la TPROFIL. avîndu-1 ca an
trenor pe Virgil Gherasim. înăl
țimea 1,73 m, grutatea 68 kg., de 
profesie tîmplar. A cucerit de 
mai multe ori titlul de campion 
ia juniori, iar acum și la seni
ori. în 1974 a obținut centura dc 
campion european la juniori.

(lupte libere)

venind campion republican. A- 
ceeași performanță a obținut-o 
și anul trecut. Selecționat in lo
tul național de juniori, Brindu
șan a cucerit medalia de argint 
ia campionatele europene de ju
niori si, în același an (1974), ti
tlul de campion balcanic. Este 
antrenat de Dumitru Dana 
(C.F.R. Timișoara).

fiind luați chiar in vederile lotu
rilor., Aceasta, cu atit mai mult 
cu cît tehnicianul respectiv nu ac
tivează de multă vreme la Buzău. 
Amintind și buna pregătire pe care 
au dovedit-o o serie de sportivi 
consacrați, ca Vasile lorga, I.a- 
dislau Șimon, Petre Poalelungi, Pe- 
troniu Androne și lancu Vanghe
liei, încheiem cu aspectele pozitive 
constatate la Întrecerile amintite.

în contrast cu acestea, trebuie 
să amintim slaba pregătire pe care 
au dovedit-o o serie de luptători 
de la clubul Steaua — cea mai 
puternică secție din țară (doar trei 
titluri din zece) — pentru fina
lele campionatelor naționale. De 
altfel, remarca a fost făcută de 
antrenorul federal Ion Crisnic, care 
in timpul competiției ne-a decla
rat : „Sportivii de la Steaua se 
prezintă intr-o formă necorespun
zătoare și departe de nivelul va
loric dc care silit capabili. Aceasta, 
pentru că în secția respectivă nu 
se muncește conform cerințelor ac
tuale pe plan internațional, tn a- 
eeste condiții, cînd antrenamentele 
sportivilor fruntași se desfășoară 
in salturi, nu se pot realiza per
formanțe la marile concursuri. Și 
nu ne mai desparte dccit un an dc 
viitoarea ediție a Jocurilor Olim
pice"...

înainte de încheiere, subliniem 
și aportul unor arbitri la buna des
fășurare a competiției, prin corec
titudinea și competența lor : V. 
Toth, I. Chirilă și Gh. Szabad 
(București), M. Strulovici, A. San- 
dragan (Galați), 1. Oprea (Oradea) 
și M. Bolocan (Pitești). De ase
menea, menționăm buna organi
zare a competiției, organele 
C.J.E.F.S. Galați dovedindu-și, și 
cu acest prilej, capacitatea.

Mihai TRANCA

NE GĂSIM IN PLINA VINZARE A 
BILETELOR PENTRU TRAGEREA 
E X CEPȚION ALA PRONOEXPRES

DIN 6 IULIE 1975

Pe lista de cîștigurâ figurează au
toturisme Dacia 1300, Slcoda S 100. 
cîștiguri în bani, excursii la alegere 
in U.R.S.S. și Cehoslovacia.



PUNCT FINAL
CANIADA DE TINERET

revenit formației gazdă

iva noastră pe locul IV

■ telefon). — 
litrovgrad, în 
■atori, echip:: 
■ârbulescu. A- 
Ivănescu. Kai- 
I : Grosu) — 
■tin), Radu II- 
lerea suferita
■ Bulgariei, a
■ ala Balcania- 
I partidă, după 
fcu scorul de 
■emente esen-
■ i români au 
|)C bun cu al
ia a fost slaba 
leglijată ; s-au 
I de gol (min. I II, Hațiegan 
I parte, singuri 
Iau reușit să 
|D. Babadjan 
■penalty fante- 
I un presupus 
la lovise umă- 
kecutat Bonev 
[apărat exccp-

loviturii de 
său ex- 

bgant, arbitru) 
Rin joc pe ju- 
Itfel, rpțjrezen- 
lusă situația 
lin 10 oameni, 
■e să adăugăm 
hă a Jucat cu 
kră, că tinerii 
vedit iuți, cu 
. în adîncime. 
kroate de lor- 
0) și Țvetkov 
gători, respec- 
57) și Radu II

ră Radu II în min. 10, la o lovitură 
liberă indirectă în careu — primise 
mingea dc ia Tovănescu — și Ha- 
țiegan, în min. 24, a interceptat o 
pasă de la adversar, a avansat decis 
înspre buturile adverse și a învins, 
de la 14 m, opoziția portarului Papa- 
floratos). In continuare, părea o mi
siune facilă, jocul o ” 
chipa Greciei evolua 
dea neinspirată. Dar 
reduce din handicap 
kos, aflat in poziție 
semnalizată de tușieruj Z.
(Bulgaria). A fost momentul care a 
diminuat forța echipei noastre, re
plica ei stingîndu-se treptat, o zvîc- 
nire de mare efect, datorată, în spe
cial abilității lui Moga, l-a adus 
foarte aproape de gol pe lovănescu 
(min. 66), însă acesta a ratat. Scorul 
devenise 2—2 (mai marcase Kalakos, 
min. 45) și șansa echipei noastre se 
agățase, deci, după ratarea lui lo- 
văneseu, de regulamentarele reprize 
ale prelungirilor. Totuși, în min. 82, 
Parashos va înscrie decisiv, con- 
cretizînd superioritatea echipei sale, 
dată de valoarea individuală certă 
a cîtorva componenți ai echipei.

fn acest meci n fost folosită for
mația : Ștefan — Bcrcțki. Agiu, Za- 
liiu, BArbulescu — lovănescu, Leac 
(min. 83 Burcea), Augustin — Moga, 
Radu n, Hațiegan (min. 46: Gro-
su) ; a arbitrat 1>. Maksimovici 
Iugoslavia.

Ultimul act al Balcaniadei de 
neret .la fotbal, finala., disputată 
echipele Bulgariei și Iugoslaviei, 
oferit

formalitate. E- 
lent, se dove- 

în min. 35, ea 
prin Kala ma

de ofsaid, ne- 
Stanev

Initrovgrad, re- 
I a întîlnit for- 
Iciei, pentru a 
[tele locurilor 
beciul s-a dis- 
ă neobișnuită, 
hlui urcase Ja 

de minute de 
români con-

2—0 (marcase-

ti- 
de

..a 
un meci sub nivelul scontat. 

A fost interesant numai sub aspec
tul evoluției scorului, ambele echipe 
conducînd pe rînd pe tabela de mar
caj. După 120 de minute de joc, 
scorul era 2—2. A fost nevoie de 13 
lovituri, alternative, de la 11 m, 
pentru departajare. Astfel, reprezen
tativa Bulgariei a învins Iugoslavia 
cu scorul general de 10—9, cîștigînd 
titlul de campioană balcanică.

Ion CUPEN

57 IN LUMINA
CLASAMENTE

Tineret-speranțe
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17
7
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15 2 2 46—H 31 1. Dinamo 84 25 4 5 75—27 54
15 2 0 35— 8 32 2. Univ. Craiova 34 22 5 7 96—24 40
14 2 1 43—11 30 3. F.C. Argeș 34 15 13 6 48—27 43
14 2 1 36— 9 30 4. ,,Poli“ Iași 34 19 3 12 70—50 41
14 2 1 3G—12 30 5. ,,Poli“ Tim. 34 17 6 11 63—51 40
14 1 4 51—22 29 6. U.T.A. 31 18 3 13 73—54 39
13 2 o 34— 8 2« 7. F.C. Constanța 34 15 9 10 56—47 39
12 4 1 31— 8 28 8. Steaua 34 16 6 12 79—49 38
13 2 2 32—13 28 !). Sportul stud. 34 12 9 13 65—57 33
12 4 1 30—13 28 10. A.S.A. 34 13 6 15 51—53 32
11 5 1 25— 7 27 11. Olimpia 34 9 13 12 36—38 31
12 2 3 34—11 28 12. C.F.R. 34 13 5 16 47—63 31
12 2 3 32—13 26 13. Chimia 34 10 6 18 41—90 26
11 4 2 24—11 26 14. F.C.M. Galați 34 10 6 18 41—93 26
11 4 4 36—26 26 15. F.C.M. Reșița 34 10 5 19 49—59 25
8 9 1 14— 7 25 16. Jiul 34 7 11 16 27—64 25
8 7 3 17—11 23 17. ,,U“ Cj-Napoca 34 9 6 19 41—68 24

10 3 4 21—16 23 18. Steagul roșu 34 5 6 23 33—77 14

re „Cupa A + 'r“
4 3 8 17—23 11 1. Dinamo 68 44l 9 15i 138— 64 97
4 2 9 12—23 10 2. Univ. Craiova 68 37 14 17 147— 56 83
4 2 10 12—27 10 3. F.C. Argeș 68 30 17 21 99— 70 77
1 7 9 8—21 a 4. „Poli“ Iași 68 34 6 28 115—106 74

Jl 2 -1 13—26 i 5. Steaua «8 31 11 26 138— 94 73
3 Ă J2 12—30 i 8. U.T.A. 68 33 7 28 118— 93 73
3 1 12 12—27 7 7. „Poli“ Tlm. 68 30• 13 25 95— 91 73
2 3 12 8—29 7 8. A.S.A. 68 31 10 27 98— 91 72
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0
1
1
1
2
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0 4 13 7—28 
0 4 13 10—47
0 2 15 6—45

6 
S
5
6
5
6
4
4
4
2

9. F.C. Constanța 68
10. Sportul stud. 68
11. Olimpia 68
12. C.F.R. 68
13. F.C.M. Reșița 68
14. Jiul 68
15. „U“ Cj-Nap. 68
16. Chimia 68
17. F.C.M. Galați 68
18. Steagul roșu 68

16
15
20
15
10
17

24
26
26
29
33

95— 92 
113—106
74— 82
73— 97 

103—107

72
69 
64
63 
«0

31 68—100 57
32 70—106 57
32 76—144 57
37 68—154 51
38 72—107 47

r-r 
Și.

le în

e-retur dintre
respectiv, 
clasamen-

r
17 8 5 4 26—16 21
17 9 3 5 31—27 21
17 9 3 5 25—22 21
17 8 3 6 29—22 19
17 8 3 6 23—18 19
17 8 2 7 32—25 18
17 7 4 6 20—22 18
17 6 5 6 19—20 17
17 7 3 7 22—26 17
17 6 4 7 31—24 16
17 6 4 7 16—14 16
17 7 2 8 17—21 16
17 6 4 7 15—19 16
17 7 1 9 26—24 15
17 6 3 8 22—29 15
17 6 3 8 21—34 15
17 5 4 8 12—19 14
17 5 2 10 28—33 12

GIULESTI
9

ETROM

ji eleganța

inventivitate și incisi-

de SPORTUL

LA (ADEREA PRIMEI (OPTIM

DUPĂ ÎNCHEIEREA DIVIZIEI A

(Urmare din pag 1)

Cu excepția startului (locul 11) și 
a etapelor 4 și 6 (locul 7), for
mația clin Tg. Mureș a ocupat nu
mai locuri fruntașe, pe podiumul 
clasamentului (2—3) instalîndu-se 
definitiv după runda nr. 15. în 
final, și-a păstrat poziția a doua, 
învingînd, 
ferioritate numerică de la scorul 
de 0—0, pe redutabila F. C. Ar
geș. A fost o nouă dovadă de 
dăruire în joc a elevilor lui Ti- 
beriu Bone, dar și de maturitate 
tactică, atu cu care mureșenii 
au scos puncte prețioase nu numai 
pe propriul teren (unde A.S.A. n-a 
cunoscut înfrîngerea), ci și în con
diții de deplasare. Spre sfirșitul 
sezonului, A. S. Armata Tg. Mu
reș s-a putut mîndri și cu un alt 
fapt demn de a fi subliniat și 
cu acest 
de a fi 
naționale 
talentat, 
de progres. Nu încape îndoială că, 
alături 
că tori, 
Varodi, 
Kiss, 
de aci 
ție pregătirii lor de fotbaliști frun
tași, pentru a onora în fe
lul acesta participarea in „Cupa 
U.E.F.A.“.

Pe locul 3. la sfirșitul compe
tiției, UNIVERSITATEA CRAIOVA 
își datorează prezența în trio-ul 
laureaților comportării deosebite 
pe parcursul returului pe care l-a 
încheiat, cu 21 p, în fruntea aces
tui parțial clasament. A fost pe
rioada de recristalizare a ideii de

duminică, deși în in-

prilej, și anume cu acela 
furnizat echipei noastre 
pe Bolbni, un jucător 

cu perspective frumoase

de Boloni, și ceilalți ju- 
Mureșan, Gligore, llajnai, 
Fazekas, Onuțan, Nagel, 

Naghi, Ispir, vor acorda 
înainte și mai multă aten-

CIFRELOR
9 JUCĂTORI

CU 1060 MINUTE
LA ACTIV
cei 424 de jucători folosiți 
campionat de cele 18 echipe 

A, doar 9 au realizat 
performanța de a evolua In toate 
cele 3 066 de minute : Antonescu, 
Birău, Kukla, Vigu, Jivan, Tănăsescu, 
Cazan, Moldovan (C.F.R.), Lepădatu.

Vă prezentăm și pe ceilalți 19 ju
cători care au reușit să evolueze 
in toate cele 34 de etape (unele me
ciuri incomplete) : Ștefănescu (XJniv. 
Craiova), Ghergheli, Șerbănoiu, Bă- 
iosu, lorgulescu, Anghelini, Florea, 
Porațchi. Pexa, Anca, Batacliu, Kiss 
(A.S.A.). Fazekas, I. Mureșan, liaj- 
nal, Țegean, A. Naghi, Roznai și 
Naom.

Dintre 
in acest 
divizionare

GOLUL 20 000, LA 10 AUGUST?
Cu cele 769 de goluri marcate în 

ediția a 57-a a Diviziei A, totalul lor 
a ajuns la 19.990. Deci, autorul golu
lui cu nr. 20.000 va Ii cunoscut pro
babil la 10 august, in cadrul primei 
etape a viitorului campionat.

ECHIPA CAMPIONATULUI
Alcătuită pe baza adiționării note

lor jucătorilor, echipa campionatu
lui, la sfirșitul ediției a 57-a, este 
următoarea : IORGULESCU (277) —
PORATCHI (240), ANTONESCU (250), 
POJONI (240), DELEANU (232) —
NAOM (244), VIGU (241). BELDEA- 
NU (236) — ATODIRESEI ’ "
MUREȘAN (233), HAJNAL

FORMAȚIA ULTIMEI ETAPE
întocmită pe baza notelor obținu

te de jucători, echipa etapei a 
XXXIV-a se prezintă astfel : IOK- 
GULESCU — SOFIAN, ANTONESCU,

(231), I. 
(243).

M. OLTEANU, PURLMA — CIUPI- 
TU, DOMIDE, BOLONI — UIFA- 
LEANU, OBLEMENCO, COSTEA.

ACTUALITĂȚI 9 ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

• COMISIA DE DISCIPLINA $1 COM- 
PETIȚII A F.R.F. a analizat situația me
ciului de Divizia C Dunărea Calafat - 
MEVA Drobeta Tr, Severin, întrerupt în 
min. 77. S-a apreciat co întreruperea jo
cului de către arbitru n-a fost regulamen
tară și s-a decis continuarea partidei, 
din minutul întreruperii, în ziua de 
2 iulie a.c. Totodată. Biroul federal, care 
a ratificat această hotărire, a decis des
chiderea unei anchete în legătură cu mo
tivele care au dus la întreruperea jocu
lui, precum și alte neregularități comise 
in cadrul seriei respective.

Tractorul. Partida va începe la ora 15.45 
și se va disputa pe stadionul Tractorul.

GOLGETERILOR 
ultimei etape

• JUCĂTORUL DUMITRU de Ic 
Steaua este accidentat, avînd o entorsă 
de gradul III la piciorul sting. I s-a apli
cat ghips pentru 14 zile, urmînd ca me
dicii să hotărască ulterior asupra trata
mentului.

• LA LVOV (U.R.S.S.) se vo desfă
șura, intre 1 și 3 august, un turneu al 
unor echipe din țările socialiste clasate 
pe locuri fruntașe în campionatul din

• CLASAMENTUL 
DIVIZIEI B.
a Diviziei 
lor arata 
GOLURI : 
GOLURI : , „
• 16 GOLURI: Traian (Progresul Brăila)
• 14 GOLURI : Avasilcăi (Foresta Fălti
ceni) e 13 GOLURI: Marinescu (C.S.U. 
Galați), Apostol (C.F.R. Pașcani), Pană 
(S. C. Bacău) • 12 GOLURI; Enache
(Celuloza Călărași), Luncovschi (Foresta 
Fălticeni) ® 11 GOLURI: Băluță (S. C. 
Bacău), Georgescu (C.S.U. Galați), Co- 
rendea (S. C, Tulcea). SERIA A ll-A
• 20 GOLURI : Moraru (Gaz metan

Mediaș) * 17 GOLURI: Neagu (Rapid 
București) • 16 GOLURI : Georgescu
(Metalul Buc.) « 15 GOLURI j___ Cîrțu
(Electroputere Craiova) 
Savo (C. S. Tîrgoviște) 
Manea (Rapid Buc).
• 16 GOLURI : Kun

înainteo
B, clasamentele golgeteri- 
astfel : SERIA I • 24

Botez (S. C. Bacău) • 23 
Ronțea (Progresul Brăila)

« 15 GOLURI :
' • 13 GOLURI :

a 11 GOLURI: 
SERIA A III-A 

II (F. C. Bihor) 
u (Corvinul Hu-

joc, in care tînărul Bălăci s-a in
tegrat cu mai multă autoritate tac
tică decît pînă atunci și în care 
Crișan (titularizat și el în atacul 
naționalei) a adus ofensivei o doză 
sporită de 
vitate.

Elevii lui 
depășind în 
finalelor,

Constantin Cernăianu, 
mod fericit faza semi

finalelor, au acces acum și la 
Cupă. în cazul în care nu vor 
învinge pe Rapid, ei vor fi cea de 
a doua formație românească aflată 
la startul „Cupei U.E.F.A.". Dacă 
deznodămîntul, însă, va fi favora
bil echipei craiovene, atunci locul 
ci în prestigioasa Cupă europeană 
va fi, automat, luat ' 
STUDENȚESC.

Cît de frumoasă 
siunea băieților lui 
lescu ! De la 
retrogradării, la sfirșitul primei 
părți a campionatului, studenții 
bucureșteni au săltat, etapă de e- 
tapă, pînă la onorabilul loc 4, dc- 
vansînd echipe alcătuite din nume 
de jucători oricum mai sonore. Ca 
și Universitatea Craiova. Sportul 
studențesc a totalizat 21 de puncte 
în clasamentul returului, lăudîn- 
du-se, printre altele, cu numărul cel 
mai mare de victorii realizate în 
deplasare, în această a doua parte 
a campionatului.

Formațiile care de duminică 
seara au părăsit competiția sînt în
cercate de un justificat sentiment de 
amărăciune. Abia ultimul rund a 
stabilit ca împreună cu F.C.M. Ga
lați (de două ori pe locul 17, în 
etapele 1 și 27, în rest pe ultimul 
loc), .să iasă de pe scena primei 
divizii și Steagul roșu și Chimia. 
In această neplăcută postură, e- 
chipele din Brașov și Rm. Vîlcea 
(mai ales) s-au mai aflat in ’tre
cut. Dar ele au revenit in Divi
zia A cu prețul unor lăudabile 
eforturi. Să sperăm că eșecul în
registrat de ele in actuala ediție 
nu le va demobiliza. Suporterii lor 
le așteaptă, încă de pe acum, să 
revină în prima competiție a țării.

a fost ascen- 
Angelo Nicu- 

o poziție în zona 
la sfirșitul

Campionatul nostru (cel 
o jucat anul trecut în 
pionilor. Steagul roșu, . . _._t_____

acel formidabil final al victoriei asupra lui Beșiktaș, tot în Cup* 
U.E.F.A., va juca în... Divizia B. Aceasta bifurcare, aproape nefi 
reascâ, sugerează faptul câ, în atîtea rînduri, echipele noastre sir 
o coajă de nucă pe creasta înspumată a unui val.

Spunea cineva, duminică seara, la Cluj-Napoca, că acest câmpie 
nat a avut o desfășurare foarte semnificativă. în frunte s-ou aflat vre- 
patru echipe, angajate, cel puțin în primele etape, în lupta pentr 
titlu. Celelalte 14 s-au aflat mereu în lupta pentru evitarea retro 
gradării, A existat, cu alte cuvinte, un decalaj valoric și de încăr 
cătură emoțională între cele două grupe. Se poate spune, forțîm 
puțin lucrurile, că în codrul campionatului nostru național s-a 
disputat, de fapt, două campionate, primul fiind acela al echipele 
oricum lipsite de griji, iar cel de al doilea fiind o întrecere cris 
pată între echipele obsedate de luminile „lanternei".

în „campionatul celor patru" lucrurile păreau să urmeze o or 
dine aproape prestabilită, în cele din urmă, ca într-o sosire J< 
fotografie". Sportul studențesc a cîștigat cu „un scurt cap" „ulti 
mele cravașe" cu Steaua și încearcă acum să spere că va deven 
o echipă „europeană", cu ajutorul colegilor săi din Craiova, anga 
jați intr-un aprig duel cu Rapid — finala 
„arbitrajul" Craiovei ș: al Rapidului, succesul 
răsplătește echilibrul, competența 
Niculescu.

în „campionatul celor 14*, s-a 
Rînd pe rînd, toate echipele au 
lui. în orice caz, cele numai trei 
performeră U.T.A. de modesta dar inimoasa Chimia 
pledoarie pentru valoarea de ansamblu a echipelor clasate 
această zonă.

Dinamo a cîștigat detașat o ediție care s-a încheiat, practic, îr 
prima etapă o returului, la Reșița. Victoria echipei bucureșten< 
este incontestabilă, în ciuda finalului submediocru. Se vorbește 
despre superficialitatea (și chiar de delăsarea) liderului în ultimo 
parte a campionatului. Se poate vorbi și despre o oboseală acu
mulată, ceea ce ar fi la fel de grav, mai ales în perspectiva apro
piatului start în cupele europene, unde culorile fotbalului noștri 
nu vor beneficia de prezența așteptată a Stelei, ta ar fi putut dc 
mai multă greutate specifică „lotului nostru de patru", cărora urne 
elvețiană le va stabili, Io 8 iulie, itinerarul speranțelor. Să sperărr 
că outsider-ul de ieri, A.S.A.. va ști să suplinească greu previzi 
bila autoeliminare a Stelei.

Așadar, campionatul nostru s-a încheiat. Despre valoarea Iu 
se va vorbi de-acurn încolo, căutîndu-se reperele cele mai obiec 
tive în acest teritoriu atit de subiectiv care este fotbalul. Inaint» 
de o căuta, însă, aceste repere, trebuie să admitem că fotbalu 
nostru continuă să se afle sub puterea ineficacității. Liderul însuș 
a înscris mai puțin de două goluri pe meci, Media generală < 
echipelor este de un gol și 0,25, ceea ce spune și mai mult. Sin 
gura compensație este frumosul succes al lui Du du Georgesci 
căruia i-a lipsit un singur gol pentru o fi prezent, prin medio ^a 
în toate cefe 34 etape ale campionatului.

prea lung) s-a încheiat. Dinamo, car 
cupa U.E.F.A., va juca în Cupa carr 
care a oferit nu de mult brașovenilc

Cupei. Indiferent d< 
Sportului studențesc 
antreno-rul’ui Angeh

pe „pluto Meduzei" 
un timp, naufragiu

navigat co 
fost sortite,
puncte care separa pe recente 

nu sînt < 
îi

loan CHIRILA
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S-AU TERMINAT ÎNTRECERILE DIVIZIEI C
• Au promovat in Divizia B : C. S. Botoșani, Viitorul Vaslui, Prahovo Ploiești, Cimentul Medgicfio, Dun
Giurgiu, Chimia Tr. Măgurele, Unirea Tomnatic, Dacia Orăștie. C.I.L. Sighetu Mormației, Gloria Bistriț 
Nitramonio Făgăraș • Ciștigătoarea seriei a VB-a nu este încă cunoscută

SERIA I

Avîntul Frasin — C. s. Botoșani 
3—2 (1—1), A.S.A. Cimpuiung Mol
dovenesc — Laminorul Roman 2—2 
(0—2), Minerul Gura Humorului — 
Sportul Muncitoresc Suceava 2—1 
(0—1), Unirea lași — Danubiana 
Roman 2—0 (1—0), Cristalul DOTOhoi 
— Metalul Rădăuți 2—1 (0—0). Ni
cotină lași — Foresta Moldo vița 
1—3 (0—1), Victoria Roman — Dor
na Vatra Dornei 6—0 (3—0), Con
structorul Botoșani — Constructorul 
Iași 4—0 (3—0).

Prima clasată în serie 
BOTOȘANI.

(1—1), Sirena București — Triumf 
București 1—1 (0—0), Electronica
București — l.O. R. București 2—0 
(1—0), Olimpia Giurgiu — Flacăra 
roșie București 2—0 (1—0), Unirea 
'Tricolor București — Voința Slobo
zia 2—1 (0—0), Azotul Slobozia —
Tehnometal București 3—2 (3—1),
Laromet București — Automatica 
București 3—4 (2—3).

Prima clasată în serie
REA GIURGIU.

SERIA A tX-A

Orăștie — Dermata J 
1—0 (0—6). Soda Ocna

Minerul Bihor 5—0 (3
Alba lulia — Cimentul 1
(0—1), C.I.L. Blaj — MiJ 

s-a întrerupt în min. 31

C. s-

DUNA-

SERIA A VI-A

SERIA A II-A

H ușa na Huși —
2—2 (0—1), Oituz
dul Roznov 0—0,

Viitorul Vaslui 
Tg'. Ocna — Bra- 

__  _____ , Partizanul Bacău 
— Rulmentul Bîrlad 1—1 (1—0), E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej — Tex
tila Buhuși 3—0 (1—0), Cimentul Bi- 
caz — Petrolul Moinești 5—1 (4—1), 
Minerul Corn in ești — Tractorul 
Văleni 8—0 (0—6), CAROM, G11.
Gheorghiu-Dej — Letea Bacău 0—4 
(0—2), Constructorul Vaslui — Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej * S 0 
(echipa Constructorul 
ghiu-Dej ' 
nat).

Prima
RUL VASLUI.

Vagonul! Caracal — Chimia 
Măgurele 7—0 (4—0) 1, Viitorul 
nicești — ROVA Roșiorii de 
3—0 (2—0), Unirea Drăgășani — Pe
trolul Tîrgoviște 3—1 (2—6), Chimis
tul Rm. Vîlcea — Vulturii Cîmpu- 
lung Muscel 5—1 (3—1), Lotrul
Brezoi — Dacia Pitești 2—2 (1—1),
Oțelul Tîrgoviște — Cimentul Fie ni 
0—4 (0—2), Textilistul Pitești — Chi
mia Găești. 0—2 (0—0), 
Măgurele 
(1-1).

Prima 
MIA TR.

Tr. 
Seor- 
Vede

_ _ . ,, Cetatea Tr.
Recolta Stoicăneștl 1-2

clasată în serie 
MĂGURELE.

CHI-

8—0
1 Gh. Gheor- 

fiind exclusă din campio-

elasatâ in serie VIITO-

SERIA A HI-A
Ploiești — Olimpia Rm. 

(3—1), Luceafărul Focșani 
Brazi 3—1 (0—1), ' ~ ‘
- Victoria Florești 

Petrolistul Boldești —

Prahova 
Sărat 5-ț-i 
— Chimia 
C im pin a - 
(1—1), ---------- _
na Cîmpina 2—0 (1—0), Chimia Bu
zău — Bujorii Tg. Bujor 3—0 (ne- 
pnezentare), Petrolul Teleajen Plo
iești — U.R.A. Tecuci 4—1 
Carpați Sinaia — Dinamo 
2—3 (2—2), Petrolul Berea 
tui Mîneciu 2—1 (2—0).

Prima clasată în serie 
HOVA PLOIEȘTI.

l.R.A.
2—3 

Foia-

(2-0), 
Focșani 
- Avîn-

PRA-

SERIA A IV-A
Cimentul Medgidia — 

Brăila 1—0. (1—0), Ancora 
Voința Constanța 2—0 (1—0),
frica Constanța — I.M.U. Medgidia 
2—1 (1—0), Comerțul Brăila — Du
nărea Tulcea 2—1 (1—1). Granitul 
Babadag — Fortul Constanța 3—3 
(2—3), Știința Constanța — Tehno- 
metal Galați 3—0 (ne prezentare),
Dunărea Cernavodă — Marina Man
galia l—o (0—0), Rapid Fetești — 
Recolta Frecâței 3—6 (echipa Recolta 
fiind exclusă din campionat).

Viitorul
Galați —

Elec-

Minerul

SERIA A VII-A
roșu 

Drobeta 
Strehaia 
- Dună- 

F regresul 
Jiu 3—1 
— C.I.L.

Motru — Steagul 
Plenița 4—0 (1—0), MEVA
Tr. Severin — Progresul I 
1—0 (1—0), Dierna Orșova 
rea Calafat 1—1 (0—0),
Corabia — Cimentul Tg. 
(0—0), Metalurgistul Sadu 
Drobeta Tr. Severin 5—1 (3—6), Pro
gresul Băilești — Minerul Rovina ri 
1—0 (1—0), Victoria Craiova 
nerul Lupe ni 0—4 (0—2)
Balș — C.F.R. Crăiova 2—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasament : 
MINERUL MOTRU 43 p (60—22), “ 
MEVA Drobeta Tr. Severin 
jocuri) 40 p (37—23), 3. Minerul Lu- 
peni 37 p (54—28).

Situația în fruntea clasamentului 
seriei a VII-a se va lămuri după 
rezolvarea de către F.R.F. a contes
tației depusă de către Minerul Lu- 
peni împotriva echipei Minerul Mo
tru. De asemenea, urmează să se 
joace cele 13 minute din meciul Du
nărea Calafat — MEVA Drobea Tr. 
Severin (meci din etapa a XXIX-a, 
oprit de arbitru In min. 77).

SERIA zl VIII-A

- Mi-
F.O.B.

2. 
<29

Minerul t Oravița — Unirea Tom
natic 2—0 (1—0), Metalul Bocșa —
Crișana Sebiș 3—0 (neprezentare). 
Metalul Oțelu Roșu — Progresul Ti
mișoara 3—0 (1—0), C.F.R. Caransebeș 
— Minerul Ghelar 0—0, Știința Fetro-

Dacia 
Napoca 
reș — 
Unirea 
da 1—1 
Z lat na
1—0, Construcții montaj CIuj-N 
ea — Olimpia Oradea 0—2 ((
Textila Sebeș — Constructorul 
fulla 1—1 (1—0), Arieșul Clmpia 
zii — Aurul Brad s-a întrerup 
min. 78, la 1—0, Voința Orație 
Hecolta Salonta 1—0 (0—0).

Prima clasată in serie — >>j 
ORAȘTIE,

SERIA zl X-A

Unirea Tâșnad — C.I.L. Sil 
Marmației s-a întrerupt în min 
la 2—1, Minerul Suncuiu? — X 
ria Zalău 3—o (neprezentare), 
nerul Bălța — Voința Cărei 
(1—1), Oașul Negrești — curj 
Baia Marc 3—0 (1—0). Rapid J 
— Someșul Satu Mare 1—0 d
Minerul Cavnic — Minerul 
2—0 (0—0), Bihoreana Marghit] 
Bradul Vlșeu 3—1 (2—1), Ann

Baia Boi șaZalău - 
(2—0).

Prima
GHETU

Minerul

clasată în 
MARMA IȚEI.

serie — C.I.:

SERIA A XI-A

Ursu Sovata — <|
2—0 (2—0), A. S. Mied 
Viitorul Tg. Mureș 3—dl

------- Sighișoara I

Lacul 
Bistrița 
Ciuc — 
prezentare), C.F.R. _ .
Unirea Cristuru Secuiesc 5—1 i 
Minerul Rodna — Minerul 
1—0 (0—6), Vitrometan Mediaș 
C.I.L. Gherla 1—l (1—1), H 
Bistrița — Viitorul Gheori 
3—1 (2—0), Unirea Dej — Clj 
Tirnăveni 4—6 (3—0), Avîntul,
ghin — Metalul Copșa Mică I 
(1—0)- I

Prima clasată în serie — GI| 
BISTRIȚA. |

SERIA A Xn-A

Nltramonia Făgăraș — <1
Covasna 6—0 (3—0), Torpedo
neștl — Chimia Or. Victoria 
(1—0), I.C.I.M. Brașov — Fore 
Tg. Secuiesc 5—1 (2—0), Prd
Odorheiu Secuiesc — Măgura] 
lea 2—0 (0—0), Precizia Săcell 
Textila Clsnădie 5—0 (2—0), M 
Baraolt — Inter Sibiu 2—0 I 
Caraimanul Bușteni — Carpatl 
sov 3—1 (2—0), U.P.A. Sibitl
Unirea Sf. Gheorghe 2—1 (u—I

Prima clasată în serie — M



LA SFiRȘITUL SĂPTĂMINII

„REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV" I

LA CAIAC-CANOE
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

pe apele Snagovului se va des
fășura tradiționalul concurs in
ternațional de caiac-canoe „Re
gata Snagov". Prestigioasa com
petiție. una din „clasicele" re
gatelor de caiac-canoe de pe 
continent, prezintă, la ediția 
din acest an, un plus de in
teres. avînd ioc cu numai pa
tru săptămîni înaintea campio
natelor mondiale de la Belgrad. 
Vom avea, deci, prilejul să-i 
urmărim, în avanpremieră, pe 
cei ce-și vor disputa medaliile 
la Ada-Ciganlija.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
VOLEI. Tradiționalul turneu fc- 
inin de volei de la Lodz<a luat 
ir.șit cu victoria reprezentativei

D. Germane. în ultimele două 
e de concurs, echipa României 
ciștigat cu 3—0 (9. 10 14) par
ia cu formația Poloniei, dar a 
erdut in fața celei a R. D. Ger- 
ine cu 2—3. Celelalte rezultate : 
iba — Polonia 3—0. Ungaria — 
hoslovacia 3—1, Ungaria — Cuba 
-0, Cehoslovacia — R. D. Ger- 
tnă 3—0. Clasament final : 1.
D. Germană 9 p (12:8). 2. Ceho- 

ivacia 8 p (11:8), 3. Cuba 8 p 
1:8). 4. Ungaria 8 p (10:9), 5.
■mânia 7 o (10:9). 6. Polonia 5 p 
15).

LUPTE. Peste 130 de sportivi ju- 
>ri din Bulgaria, Ungaria, Româ- 
i, S.U.A. și Polonia au participat 
concursul de lupte greco-romane 

la Lublin (Polonia). Dintre 
itătcrii români s-a evidențiat 
eorghe Panait. clasat pe primul 

la categoria 87 kg.
’e echipe, locul intîi a fost 
ipat de Bulgaria, cu 49 puncte, 
nată de Polonia — 46 p. Un- 
•ia — 39 p, România — 35 p 
S.U.A. 10,5 p.

GIMNASTICA. La Budapesta 
desfășurat un concurs de gim

VEDEREA CAMPIONATELOR MONDIALE. SE IMPUNE 
PREGĂTIRE MAI ATENTĂ A CANOTOARELOR NOASTRE

fUrmare din pag. t) 

noastre au ocupat locul secund, 
iă puternicul echipaj al R. D. 
mane, țară ale cărei canotoare 
n supremația mondială la a- 
stă probă. Evoluția ramerelor 
lânce la 8 + 1. apreciate prin

HIPA CANADEI REINTRĂ
CIRCUITUL MARILOR TURNEE 

: HOCHEI PE GHEAȚĂ
ri'AVVA, 30 (Agerpres). —■ Fe- 
ția canadiană de hochei pe 
ță a anunțat oficial că în 
ina anului viitor va organiza 
Ittawa un mare turneu inter
nal cu participarea echipelor 
S.S., Finlandei, Cehoslovaciei 
îediei. Canada va fi reprezen
ta acest turneu do o echipă 
ire vor figura și cițiva jucători 
jsioniști.

JUL CLAY-BUGNER
stadionul central din Kuala 

jur (Malayesia), a început 
i dimineață (ora 2 noaptea la 
rești) meciul de box profesio- 
pentru titlul mondial la catc- 

grea, dintre deținătorul cen- 
Cassius Clay și șalangerul 

englezul Joe Bugner.
lă la închiderea ediției, nu 
sosit rezultatul.

FINIȘ ÎN C. M.

SLALOM NAUTIC
Mavrovo (Iugoslavia) au luat 
întrecerile campionatelor mon
de slalom nautic.
lltima probă disputată, canoe-2 
victoria a revenit echipajului 
chmer — Trurrimer (Ti n r.pr-

Pînă în prezent, la Federația Si 
de caiac-canoe au sosit confir- țS 
mări de participare din șasa 
țări : U.R.S.S., R. D. Germană, S- 
Bulgaria, Spania, Cuba și Me- g 
xic. Sînt așteptate confirmări Si 
— printre altele — din partea fj 
federațiilor de specialitate din rf 
Ungaria, Franța, Cehoslovacia jS 
etc. După cum se vede, și în 
acest an,^ „Regata Snagov" va 
fi onorată de echipele din elita jS 
caiacului și canoei, care se vor 
întrece alături de cei mai buni Ș 
sportivi români. g: 

$

nastică la care au participat ti
neri sportivi din România și Un
garia. în concursul special pe a- 
parate s-a remarcat în mod deo
sebit Kurt Silier. elev din Bucu
rești, clasat pe primul loc la sol. 
inele, sărituri și bară fixă. în con
cursul feminin s-a evidențiat Ma
riana Constantin, situată pe locul 1 
la sol și paralele. La individual 
compus masculin, victoria a reve
nit gimnastului maghiar Farkas — 
55,45 puncte, urmat de Kurt Silier 
— 54,75 puncte.

BASCHET. Turneul feminin de 
baschet desfășurat în localitatea 
poloneză Koszalin s-a încheiat cu 
victoria primei reprezentative a 
Poloniei — 6 puncte, urmată de 
echipele României — 5 p. Olandei 
— 4 p și selecționata secundă a 
Poloniei — 3 p. Partidele. desfă
șurate în ultima zi a competiției 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Polonia (A) — România 
76—73 (34—40) : Olanda — Polo
nia (B) 67—66 (31—28). Coșgetera 
turneului a fost baschetbalista ro
mâncă Ileana Gugiu, care a înscris 
55 de puncte.

HANDBAL. La Tolbuhin s-a 
disputat întilnirea amicală de 
handbal dintre selecționatele de ju- 

prisma viitoarelor C.M. din An
glia, arată o creștere valorică a 
pregătirii în comparație cu rega
tele anterioare, nu însă Ia nive
lul pretențiilor (medalia de bronz 
la Lucerna), a cerințelor apropia
telor finale mondiale.

Mai puțin a confirmat așteptă
rile la „Regata Snagov" celălalt 
lot al canotoarelor țării noastre — 
schifistele de la visle. Vom începe 
cu 4 + 1 v, probă ‘ în care — cu 
ani în urmă — schiful românesc 
deținea supremația europeană, o- 
cupind — și anul trecut la C.M. — 
locul II. Firește, poziția secundă 
ocupată — în amîndouă finalele — 
de actualul echipaj nu mulțumește. 
Ceea ce îngrijorează, însă, este și 
faptul că se întrezăresc puține 
sportive de valoare în proba de 
simplu (ultimul loc la regată), cit 
și in cea de 2 visle (de asemenea, 
in partea a doua a clasamentului). 
Adică, tocmai în probele care au 
menirea să alimenteze schiturile 
de 4 + t v. Medalia de bronz cu
cerită anul trecut la Lucerna o- 
bligă, impune o atenție mai mare 
acordată pregătirii și formării a- 
cestui echipaj în vederea viitoa
relor C.M.

Desigur, bilanțul sportivelor 
noastre la „Regata Snagov" — con
cretizat în cucerirea a patru locuri 
I — este bun. Evoluțiile, însă, pri
vite în „perspectiva Nottingham", 
vor trebui să facă obiectul unor 
temeinice și exigente analize, cu 
măsuri, în urma cărora canotajul 
feminin din România să fie re
prezentat cu cinste la viitoarele 
mari competiții.

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE
ÎN TURNEUL DE LA WIMBLEDON

LONDRA, 30 (Agerpres). — După 
o zi de pauză, luni au fost re
luate întrecerile turneului inter
național de tenis de la Wimbledon, 
în sferturile de finală ale probei 
feminine de simplu, prima favorită 
Chris Evert (S.U.A.) a eliminat-o 
cu 5—7. 7—5, 6—0 pe olandeza 
Betty Stove. Evonne Goolagong 
(Australia) a ciștigat cu 5—7, 6—3, 
9—7. jocul cu Virginia Wade (An- 
glia). în semifinale, Evert o va

RUTIERII CEHOSLOVACI 
SE REMARCĂ ÎN 

„TURUL IUGOSLAVIEI4
BELGRAD, 30 (Agerpres). — 

După disputarea a trei etape, în 
Turul ciclist al Iugoslaviei conduce 
rutierul cehoslovac Peter Matou- 
sek, urmat de sovieticul Vitali 
Bologov — la 20 sec. și france
zul Joseph Kerner — la 36 sec. 
în clasamentul general pe echipe 
pe primul loc se află formația 
U.R.S.S., urmată de Cehoslovacia 
— la 10 sec. și Iugoslavia — la 
37 sec.

Etapa a treia, desfășurată pe 
traseul Subotița — Osijek, a fost 
cîștigată de cehoslovacul Hinigk 
Kubicek. cronometrat pe distanța 
de 137 km cu timpul de 3h 22:27.

niori ale orașelor Constanța și 
Tolbuhin. Handbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 21—10.

POLO. în ultima zi a turneu
lui de polo pe apă rezervat echi
pelor de tineret, de la Vatna, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Ungaria — România 7—6 (3—2,
1—2, 2—1, 1—1) ; U.R.S.S. — Bulga
ria 6—3 (2—0. 2—1, 1—1. I—1). în 
clasamentul final, pe primul loc 
s-a clasat echipa U.R.S.S.

TENIS. La Maribor (Iugoslavia) 
s-a disputat un turneu internațio
nal de tenis pentru juniori, in ca
drul căruia o bună impresie a lă
sat Gabriela Dinu, calificată în 
semifinale. După ce Ic-a întrecut 
cu 6—2. 6—2 pe Ozgencl (Turcia) 
și cu 6—2, 6—1 pe Decek (Iugo
slavia). tînăra noastră jucătoare a 
fost învinsă cu 7—5. 6—0 de Sku- 
herska (Cehoslovacia). Juniorul 
A. Dirzu a ajuns în finală, unde 
a fost întrecut cu 6—3, 6—3 de 
cehoslovacul Lacek. In tururile an
terioare Dirzu a dispus cu 6—0, 
6—0 de Male (Iugoslavia) ; cu 4—6, 
6—2, 6—4 de Vetma (Iugoslavia) 
și cu 6—3, 6—4 de Westner 
(Austria).

Aceiași sportivi (A. Dirzu. E. 
Pană și Gabriela Dinu) au luat 
parte și la un turneu la Milano, 
unde Gabriela Dinu s-a clasat în 
„primele 8“. La ambele turnee te- 
nismanii români au fost însoțiți 
de antrenorul A. Bardan.

CARNET
o In cadrul campionatelor Fran

ței, desfășurate la Saint-Etienne, 
Guy Drut a stabilit un nou record 
european în proba de 110 mg (cro
nometraj electric) cu timpul do 
13,28. Vechiul record ii aparținea 
cu 13,34 și fusese stabilit Ia J. O. 
de la Miinchen. Recordul lumii 
este de 13,24 și aparține lui Rod 
Milburn. După victoriile obținute 
în turneul din S.U.A.. in fața ce
lor mai buni hurdleri americani. 
Jack Foster și Larry Shipp, Drut 
confirmă că este cel mai valoros 
alergător de garduri înalte din 
lume al momentului.

• La Gelsenkirchen, in cadrul 
campionatelor R. F. Germania, re
cordmanul mondial _ la aruncarea 
ciocanului Karl-Heinz Riehm a 
realizat un nou rezultat foarte bun 
— 77,44 m. Bernd Herrmann a 
alergat 400 m în 45,1, iar Rita Wil- 
den a obținut în aceeași probă 
51,69. Alte rezultate : 809 m : Willi 
Wiilbeck 1:47,1 ; 3 000 ni obstacole: 
Michael Kart 8:25,0.

» La Eugene, în cadrul cam
pionatelor S.U.A., David Jenkins 
(Anglia) a realizat cea mai bună 
performanță mondială a anului la 
400 m : 44,93, întreeîndu-i pe New
house 45,22, Vinson 45,24 și Taylor 
45,26 (toți S.U.A.).

• Cu prilejul campionatelor fe
minine de atletism ale S.U.A., la 

australiencei Margaret Court. A- 
ceasta, evoluînd excelent, a între
cut-o cu 6—3, 6—4 pe cehoslovaca 
Martina Navratilova.

Au fost programate citeva me
ciuri de dublu masculin contînd 
pentru turul 3. Perechea Vilas (Ar
gentina)-Borg (Suedia) nu s-a pre
zentat la jocul cu Austin-Owens 
(S.U.A.). O surpriză a oferit pere
chea Dowdesweil (Rhodesia)-Stone 
(Australia) care a învins pe Okkor

TINERI SPORTIVI AMERICANI
ÎNVAȚĂ ÎN ROMÂNIA 

PARTICULARITĂȚILE
LUPTELOR GRECO-ROMANE

Un lot numeros de practicanțî ai 
sportului luptelor din S.U.A. s-a 
aflat în țara noastră, mai exact la 
Galați și Constanța, în vederea e- 
fectuării unui stagiu de pregătire 
și inițiere, precum și pentru sus
ținerea unor întreceri amicale. Cu 
acest prilej am stat de vorbă cu 
grupul de tehnicieni americani, 
din statele Nebraska. Illinois, 
Wisconsin și Iowa, în fruntea că
rora se găsea Jim Holechek, mem
bru al federației de specialitate 
din Statele Unite.

— Ce a stat la temelia opțiunii 
dv. atunci cind ați ales țara noas
tră pentru pregătirea sportivilor 
americani in stilul greco-romane ?

— Explicația este simplă. Noi 
am venit în România pentru a 
învăța de la dv. particularitățile 
stilului amintit, pentru că la noi 
acest stil este mai puțin popular 
în comparație cu „liberele". Per
formanțele remarcabile ale. luptă
torilor dv. ne sînt cunoscute și 
ele constituie o chezășie sigură. 
De aceea am deplasat un număr 
mare de tineri care să poată pă
trunde tainele stilului greco-roma
ne. Federația dv. a desemnat teh
nicieni destoinici pentru a dirija 
pregătirile. Trebuie să spun că 
sîntem pe deplin satisfăcuți de fe
lul cum au fost conduse antrena
mentele, precum și de concursurile 
de verificare pe care le-am efec
tuat în compania luptătorilor gă- 
lățeni, de la care am avut multe 
lucruri de Învățat.

— Spuneați că luptele greeo-ro- 
niane sînt mai puțin populare 
in țara dv„ dincolo de rezultatele 
foarte bune pe care Ie aveți la 
libere. Cum se explică acest lucru?

— In primul rînd, noi nu dis
punem de un număr mare de spe
cialiști la acest stil. Luptele libe
re, în schimb, au o oarecare vechi
me (fiind practicate din 1932), iar 
printre cele 10 discipline sportive 
prevăzute în programa școlară și

ATLETIC
White Plains, Kathy Schmidt a 
aruncat 63,88 m la suliță, adăugind 
10 cm recordului american pe care 
îl stabilise cu citeva săptămîni în 
urmă. Rezultatul său constituie 
totodată și cea mai bună perfor
manță mondială a anului și a 
treia din toate timpurile. Madelei
ne Manning a alergat 800 m în 
2:00,5, egalînd cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului. Alte perfor
manțe : 400 ni : Debra Sapenter 
51,6 ; 1 500 ni : Julie Brown 4:13.5 ; 
3 000 in : Lynn Bjorkind 9:10.6 ; 
lungime : Martha Watson 6,48 m ; 
înălțime : Joni Huntley 1,83 m.

Suedezul Anders Gaerderud, in 
timpul cursei de 3 000 m, obstacole 
de la Oslo, care i-a adus recordul 
mondial (8:10,4).

• în concursul internațional de 
pentatlon desfășurat în orașul po
lonez Bydgoscz, în care victoria a

pe care elevii Ie practică la ale
gere, luptele libere se bucură de 
o largă audiență. Tocmai pentru a 
elimina acest... neajuns, căutăm —• 
prin contactul cu experții dv. —- 
să_ pregătim un cit mai mare nu
măr de specialiști în lupte greco- 
romane,

în încheiere, vă rugăm să ne 
spuneți cu ce alte impresii plecați 
din țara noastră ?

— Cu toate că am avut puțin 
timp la dispoziție, putem afirma 
că România ne-a lăsat o frumoasă 
impresie, prin amploarea construc
țiilor sale, prin proverbiala ospita
litate românească, iar portul du
nărean Galați este un oraș extrem 
de interesant. Și încă ceva : vă- 
zînd cîți tineri frecventează sala 
de lupte greco-romane și libere, 
nu ne surprinde faptul că românii 
obțin atîtea rezultate excelente in 
arena internațională !

l'elemac SIRIOPOL, coresp. jud.

FRANCESCO MOSER

(ITALIA) CONTINUA

SA FIE LIDER

ÎN TURUL FRANȚEI

PARIS, 30 (Agerpres). — Turul 
ciclist al Franței a continuat luni 
cu desfășurarea etapei a 4-a : 
Versailles — Le Mans (223 km). A 
ciștigat francezul Jacques Esclas- 
san, cronometrat în 5h 26:32. în 
clasamentul general continuă să se 
mențină lider italianul Francesco 
Moser, care este urmat Ia numai 
2 secunde de belgianul Eddy 
Merckx.

ÎN SCOPUL menținerii disciplinei 
pe terenurile Marii Britanii s-a hotă- 
rit ca fiecare jucător eliminat în me
ciurile de campionat să primească 12 
puncte și în cazul cînd acesta acumu
lează peste 20 de puncte în cursul 
unui sezon, el va pierde dreptul de 
joc, pe una sau mat multe etape, 
după aprecierea federației. în plus, 
dacă jucătorii unui club depășesc su
ma de 100 de puncte, clubul din care 
fac parte este pasibil și el de sanc
țiuni.

CELEBRUL Pele, care activează în 
echipa americană Cosmos, a fost 
primit duminică de președintele 
S.U.A., Gerald Ford. Cu prilejul a- 
cesta, fotbalistul brazilian a făcut o 
demonstrație de virtuozitate cu balo
nul. pe peluza din fața Casei Albe.

FINALA Cupei Spaniei" se va 
disputa la 15 iulie, la Madrid, între 
echipele locale Real și Atletico.

CAMPIONATUL Iugoslaviei a fost 
ciștigat de Hajduk Split, care a tota
lizat 40 p. Au urmat-o Vojvodina 
Novi Sad - 45 p șl Steaua roșie Bel
grad — 40 p. Echipele Bor și Proletar 
Zrenianin au retrogradat în divizia 
secundă.

TN TURNEUL de la Badajoz (Spa
nia) : Valencia — Standard Liâge 3—0 
(2—0) — în finală, iar pentru locurile 

3—4 : Benfica Lisabona — Badajoz l—l 
(0—0); în urma executării loviturilor 
de la 11 m a ciștigat Benfica.

ECHIPA de amatori a R.F. Germa
nia și-a început turneul în R.P. Chi
neză, jucînd cu selecționata provin
ciei Kwangtung. Fotbaliștii chinezi 
au obținut victoria cu 1—0.

FEDERAȚIA din R.D. Germană a 
stabilit ca la viitoarea competiție a 
..Cupei campionilor europeni" să par
ticipe echipa F.C. Magdeburg. Tn 
„Cupa cupelor" a fost înscrisă echipa 
Zwickau Sachsenring, Iar în „Cupa 
U.E.F.A." vor evolua echipele Dyna
mo Dresda și Carl Zeiss Jena.

„CUPA DE VARĂ" — ediția 1975 
a fost inaugurată la Stockholm cu 
partida dintre echipa locală AIK sf 
formația Polonia Bytom. Fotbaliștii 
polonezi au terminat învingători cu 
scorul de 2—0 (0—0).


