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La Palatul Republicii au avut 

loc, marți dimineața, convorbiri o- 
ficiale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, și căpitanii re
genți ai Republicii San Marino, 
Alberto Ceechetti și Michele Ri
ghi.

Președintele Republicii Socialiste 
România și căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino au avut un 
larg schimb de vederi privind re
lațiile bilaterale, precum și asupra 
unor probleme ale vieții politice 
internaționale.

De ambele părți a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a raporturilor prietenești 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica San Marino, dorință 
comună de a dezvolta o colaborare 
tot mai fructuoasă, in toate dome
niile de activitate, spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat hi- 
'tr-o atmosferă cordială,
nească.

Miercuri, 2 iulie, s-?a 
vizita oficială întreprinsă 
noastră de către căpitanii 
ai Republicii San Marino.

Ceremonia plecării a avut Ioc 
jpe aeroportul Băneasa. In .onoarea 
înalților oaspeți au fost arborate 
drapelele de stat ale iRepublieii San 
Marino și Republicii Socialiste 
România.

O gardă militară, prezintă ono
rul. Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii San Marino și Re
publicii Socialiste România. în 
timp ce sint trase 21 de salve de 
artilerie.

priele-

încheiat 
in tara 
regenți

In continuarea ceremoniei, pre
ședintele României și căpitanii re
genți trec 
noare.

Inalții 
iau, apoi, 
misiunilor 
în țara noastră prezenți pe aero
port, de la personalitățile române, 
civile și militare, venite să-i salute.

Un grup dc pionieri oferă flori 
președintelui Nieolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, căpi
tanilor regenți si soțiilor lor.

tovarășul 
tovarășa

oaspeți sanmarinezi își 
rămas bun de Ia șefii 
diplomatice acreditați

La scara avionului, 
Nieolae Ceaușescu ,și 
Elena Ceaușescu își iau un căl
duros rămas bun de la excelențele 
lor Alberto Ceechetti și Michele 
Righi, de la soțiile lor. Șefii celor 
două state își string miinile cu 
cordialitate. Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a exprimat satisfacția 
pentru vizita căpitanilor regenți, 
pentru dialogul fructuos avut cu 
acest prilej. In numele căpitanilor 
regenți, Alberto Ceechetti a mul
țumit călduros tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
pitalitatea 
subliniind 
prietenești .
înalt, dintre cele două popoare re
prezintă un aport al ambelor state 
la afirmarea idealurilor de pace 
și cooperare internațională.

La ora 9.30, avionul a decolat. 
Inalții oaspeți sanmarinezi au ple
cai într-o scurtă vizită în nordul 
Moldovei, precum și pe litoralul 
românesc.

tovarăș-eî Elena 
pentru primirea și os- 

care li s-a rezervat, 
că asemenea întîlniri 
și de muncă, la nivel

în revistă garda de o-
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TRĂGĂTORII ROMÂNI AU CUCERIT j
NOUA TITLURI BALCANICE! I

IZMIR, 2 (prin 
tanță de ilzmir, sc 
cadrul Balcaniadei de tir la probele cu arme cu glonț și aer comprimat. 
Participă sportivi și sportive din patru țări : Iugoslavia, Bulgaria, Turcia 
și România.

După patru zile de concurs, trăgătorii români au obținut un succes 
deosebit, cucerind nouă medalii de aur.

Iată .oîștjgătorii titlurilor : Dan Iuga Ia pistol liber 60 f — 555 p. 
Ștefan Caban — armă liberă calibru redus 60 f culcat : 593 p. Virgil Ata- 
nasiu — pistol viteză : 589 p, Melania Petrescu — .armă cu aer compri
mat 40 f : 382 p. Stan Marin —pistol calibru mare : 582 p. Celelalte titluri 
balcanice au revenit reprezentativelor României Ia probele pe echipe, 
armă liberă calibru redus 60 f culcat, pistol viteză 60 f, pistol calibru 
mare 60 f și armă cu aer comprimat (formația feminină).

Competiția se încheie joi cu disputarea probei de armă standard I 
60 f culcat.

99-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIT

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU

= ANUL XXXI - Nr. 8054 4 PAGINI 30 BANI Joi 3 iulie 1975

Finalistele „Cupei României" la foii 
au intrat în „febra" meciului de dumim
® Craiovenii sosesc astăzi Ia București • Rapidiștii ali susținut ultima „repetiție generală

® Meciul

telefon). In orașul Manisa, la 40 de kilometri dis- 
,desfășoară cu începere dc duminică întrecerile din I
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COMPETIȚIE
Competiție de tradiție și an

vergură, „Regata internațională 
Snagov", ale cărei întreceri se vor 
desfășura de mîine pină duminică, 
se înscrie, in acest an. la loc de 
frunte ,ne agenda marilor

.campionatele mondiale, .programate 
la Belgrad ;(31 iulie — 3 august). 
De altfel, așa cum ne declara, ieri, 
prof. Gorneliu Bârsănescu, antre
norul coordonator al lotului nos
tru reprezentativ, la această edi
ție a ..Regatei -Snagov" vor putea 
fi verificate toate echipajele can
didate la titularizare ,pentru cam
pionatele mondiale și aceasta în 
condițiile prezenței la start a mul
tor parteneri de întrecere de au
tentică valoare, unii dintre ei cu 
îndreptățite aspirații la medaliile 
ce se vor decerna la Belgrad.

Iubitorii sportului din țara noas
tră cunosc, desigur, rezultatele, ri
nele cu totul remarcabile, obținute 
— de la începutul sezonului — 
de echipajele românești partici
pante la diferite regate internațio
nale, in special la cele desfășu-

Luna iulie. Pentru s-crimeri, lu
na Campionatelor Mondiale în a- 
cest an, luna Jocurilor Olimpice 
în anul viitor. Așadar, tiparul pre
gătirilor pentru Budapesta se vaTriplu învingător in „Regata Tam- 

spere“, Ivan Patzaichin se anunță 
Si printre favoritii probelor de 
canoe din cadrul marii competiții 
internaționale ce se va desfășura 

pe apele Snagovului

cursuri de caiac-canoe, constituind, 
indiscutabil, cea mai importantă

calchia pentru Montreal, în ipote
za validării sale la C.M. Aceste 
uitime pregătiri — actuala ediție 
a „mondialelor" se va desfășura 
între 11 și 20 iulie — au deci o 
bătaie lungă sau, cum ne-a spus 
prof. Erwin Wilk, metodist al lo
tului reprezentativ, „in cadrul re

UNIVERSITATEA

stadionul

zile s-au scurs

unele vesti.

CRAIOVA

STEFANESCU (Univ. Craiova)

la Galati, 
a intrat în

Doar cîteva __  ____ ____
Ia încheierea campionatului Divi
ziei A, dar iubitorii sportului cu 
balonul rotund, .au rămas, pînă 
duminică seara, conectați la „priza 
fotbalului". Atunci vom cunoaște 
pe ciștigătoarea „Cupei României", 
ediția nr. 37. După cum se Știe 
această inedită finală va opune pe 
merituoasa ocupantă a locului III 
în Divizia A, Universitatea Cra
iova. ciștigătoarei seriei a Il-a a 
Diviziei B, Rapid București.

De Ia aceste două echipe de 
mare popularitate, aflate în febra 
pregătirilor, vă prezentăm, în rîn- 
durile care urmează.

Revenită luni de 
Universitatea Craiova 
„focul" pregătirilor finalei. Antre
norii C. Cernăianu și C. Oțet au 
efectuat marți și miercuri ședințe 
de instruire cu caracter fizic și 
tehnic de intensitate medie. Joi, 
la ora prînzului, craiovenii au .ple
cat cu autocarul spre Snagov, a- 
colo unde vor rămîne pină la ora 
jocului și unde vor continua pre
gătirile.

Au făcut deplasarea următorii 
16 jucători : Purcaru și Oprea ; 
Niculescu. Negrilă, Boc. Deselnieu 
și Berneanu : Ciupitu, Strimbeanu 
și Ștefănescu ; Crișan. Țarălungă, 
Bălăci, Cămătaru, Oblemenco și 
Marcu. Toți componenții de bază 
ai lotului sînt într-o perfectă stare 
de sănătate, așa că, pentru finala 
cu Rapid va putea fi aliniat „ll“-le 
cel mai .bun.

în ambianta plăcută a Snagovu-

ȘI VALOARE
rate, recent, la Hanovra și Tam
pere, dar — de mîine — vor a- 
vea prilejul să urmărească evo
luția întregii „flotile" a Snago
vului.

■Ne vom reintilni, 
multiplii campioni 
Ivan .Patzaichin, 
Gheorghe Danilov, 
mionov, Atanase Sciotnic, 
Zafiu, dar și cu multi sportivi ti
neri cu reale posibilități de 
monstra, în cele trei zile de 
ceti, progresele substanțiale 
zate îin ultima vreme.

Vom avea, de asemenea, 
jul să aplaudăm numeroși caiaciști 
și canoiști de peste hotare. Pînă 
la această oră. gazdă primitoare, 
Snagovul 
oaspeți, sportivii din Spania (14), 
Mexic (7) și Cuba (8).

, așadar, cu 
mondiali ea 

Vasile Diba. 
Gheorghe Si- 

Mihai

a de- 
între- 
reali-

prile-

și-a salutat primii

A

CAMPIONATELE
specificul armei, individualizarea 
are în pregătirea scrimerilor un 
teren fertil".

Pentru a-i vedea Ia lucru pe 
componenții loturilor reprezentati
ve am parcurs itinerariul Cluj- 
Napoca — Rm. Vileea, în vechiul 
municipiu transilvan aflindu-se 
sabrerii, iar pe Valea Oltului flo- 
retiștii, floretistele și spadasinii.

★
Sala Liceului „Ady-Șincai“ din 

Cluj-Napoca. Pereții groși, ca de

incepe la orele 20,00

Desen de AL CLENCIU

lui craiovenii vor urma ur 
gram special — renunțind la 
nuitul joc de verificare de I 
locul săptămînii — ținîndu-s1 
ma de faptul că echipa a IV 
tens solicitată în ultima p< 
de timp. Antrenamentele < 
neri și simbătă, cu caracter 
și care urmăresc menținerea 
petimii fizice, vor încheia p 
rile. Toți jucătorii sînt opt: 
ei sint însă conștienti de 
că echipa Rapid este o adi 
incomodă, ambițioasă și c 
reușit performanta scoateri 
cursă — în actuala ediție — 
Dinamo și Steaua. „Totuși 
serva Oblemenco, ne haz: 
experiența noastră. Sperăm 
ducem pentru prima oară I 
iova prețiosul trofeu, atit di 
așteptat de suporterii noștri 
duminică, vor veni în număi 
la București".

RAPID BUCUREȘ
Undeva, intr-un colț lini 

Tîncăbeștiului, echipa Rapid 
rești — revenită în acest 
rîndul divizionarelor A — 
tește cu maximum de atenț.i 
tida finală din „Cupa Ronl 
Antrenorii Ion Motroe și 
Copil sînt conștienti de faț1 
partenera elevilor lor are c

(Continuare in pag. 2-l

VALORIFICAREA INITIATIVE
Raidul nostru

in municipiul Baia M
Este îndeobște cunoscută valoa

rea ee o au inițiativele locale în 
direcția dezvoltării activității spor
tive de masă, a atragerii tinere
tului și oamenilor muncii în prac
ticarea exercițiilor fizice, după ap
titudini și preferințe. O asemenea 
preocupare se face simțită tot mai 
mult în orașe și chiar în așezări 
din mediul rural, în primul rînd 
acolo unde s-a statornioit o tradi
ție în acest domeniu, totodată — 
fapt demn de relevat — și in lo
calități în case 
de masă nu a 
ca, de pildă, 
Mare.

activitatea sportivă 
avut acest atribut 

municipiul Baia

DE LA ORELEPORNIND
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Elevii imullor școli generale 
băimărene au ajuns să-și facă din 
sport un prieten fidel, de nedes
părțit. Pînă mai ieri, cazul Școlii 
generale nr. 1 (director, prof. Lu
cian Oșianu), unde mai bine de

90 la sută 
ticanți activi 
și ai Unei discipline sportiv 
rea oarecum singular, înti 
14 unități de invățămînt di 
gen. Acum, insă, în mu 
Baia Mare inițiativa de a i 
liza cuprinderea în propo, 
niasă a elevilor și elevelor î 
ticarea sportului constituie 
litate. Mai mult, incepe să 
tașeze și un eșantion valori 
și eleve care sînt dirijat 
performantă, devenind mer 
Clubului sportiv din Baia M 
viitori elevi ai liceului cu p 
de educație fizică. Școlile g 
nr. .1'1 (director, prof. Al Ș 
nr. 8 (prof. AI. Cornoș) și 
(prof. I. Făt) oferă fr 
exemple in această priviri 
mărturisea cu multă satisfa 
varășul Tiberiu K atona. pi 
tele C.S.O. Baia Mare desț 
moașele perspective ce le 
activitatea secțiilor de jui 
atletism, scrimă, nalație i 
nastică îndeosebi prin acea 

__  țlativă a conducerilor de ș

dintre elevi sini 
ai exercițiuli

MONDIALE
conducerea antrenorilor Ladislau 
Rohoni și Dumitru Mustață, aju
tați dc Gheorghe Culcea — sabre- 
rii Dan lrimiciuc. Alexandru Nil- 
ca, Marin Mustață, Corneliu Ma
rin, Mihai Frunză, Emil Oancea. 
Un singur absent (motivat) : Ion 
Pop, aflat la acea oră intr-un am
fiteatru al Facultății dc filozofie- 
psihologie, la un curs de pregă
tire pentru admitere. Dar nu pes
te mult timp, descălecînd de pe

nerale care aducînd <pe te 
de sport marea majoritate 
vilor oferă o posibilitate 
profesorilor de specialitate 
tronorilor clubului să real 
cît mai eficientă selecție, 
bucura să întîlnim în toa 
șele tării o colaborare la 
rodnică între organole Io- 
răspunderi sau atribuții în 
niul activității sportive, a. 
există în. prezent la Bait 
pusă în slujba atragerii mai 
a tineretului în practicare 
cițiilor fizice și într-o per 
firească a promovării în ; 
tea de performanță a eler 
bine dotate.

DACĂ S-AR INTOCh 
UN CLASAMENT...

Intre asociațiile sporti 
mai vrednice in direcția c 
rii oamenilor muncii in si

Tiberiu



ncluzie îmbucurătoare la finalele campionatelor de lupte greco-romane:

IMĂRUL SPORTIVILOR SUSCEPTIBILI DE A 
RTICIPA LA J.O. ’76 A CRESCUT SIMȚITOR

klele campionatelor republi- 
[individuale de lupte greco- 
Le ale seniorilor, desfășurate 
[rșitul săptămînii trecute la 
para, au reunit pe sportivii 
[or reprezentative și pe ciști- 
[i etapelor de zonă (cîte unul 
Boi in funcție de numărul 
(cenților). Așadar, o partici- 
[selectă la fiecare categorie, 
e, în acest context, întrece- 
|u fost mult mai interesante, 
Iii tehnic a atins cote mult 
ridicate, la aceasta a contri- 
ki faptul că arbitrii — con- 
pdu-se ultimelor modificări 
[gulamentului internațional — 
[st cit se poate de intransi- 
[în ceea ce privește lupta sta- 
LĂstfel, majoritatea partidelor 
[încheiat înainte de limită — 
tuș sau descalificare — iar 
[le terminate cu victorii la 
k au fost consemnate adesea 
|i impresionante prin dimen- 
k lor : I. Ciobanu (Timișoara) 
[Schirliu (C. S. Pitești) 21—12, 
[eorghe (Rapid București) — 
[ldovani (Crișul Oradea) 22—

Moldovani — I. Tecuceanu 
[rea Galati) 28—13 ș.a.
b mai multe titluri, cum era 
Eteptat, le-au cucerit luptă- 
Be la Dinamo București (an- 
fi Ion Cernea și Dumitru 
[ 4 din cele 10. Alte două 
[ti de campioni ai tării au 
îmbrăcate de sportivii clubu- 
[teaua (antrenori Gheorghe 
[ și Marin Cristea), iar celc- 
14 au revenit — pe deplin 
kt — luptătorilor de la clu- 
Iși asociații sportive din pro- 

: Șt. Rusu (IPROFIL Ră- 
| — antrenor V. Gherasim), 
Milă (C. S. Pitești — Em. 
eseu), AI. Szabo (Crișul O- 

_  Fi. Perneș) și R. Co
ta (C. S. Arad — T. Blidaru). 
sul acestora din urmă se 
e să-l subliniem mai ales că

toți sînt tineri și au reale perspec
tive de a 
dabile în 
nale.

De bună 
aflăm la numai 
Jocurilor Olimpice, am urmărit cu 
deosebită atenție finalele de la 
Timișoara, căutînd să-i întreve
dem pe acei luptători care au 
șanse să fie selecționați în lotul 
tării. Spre satisfacția noastră, pu
tem afirma — fără teama de a 
greși — că numărul luptătorilor 
care emit pretenții îndreptățite 
de participare la J.O. ’76 a 
crescut simțitor. De altfel, după 
aceste finale este greu de spus cu 
certitudine care dintre luptători ar 
putea fi considerat ca titular. 
Desigur, Constantin Alexandru 
(Steaua), învingător prin tuș în 
toate partidele pe care le-a sus- 

evidente dc 
la

finalele 
participat

K____  ____Gheorghe
ceanu (Steaua). La celelalte 9 ca
tegorii mai mulți luptători cu 
șanse foarte apropiate : M. Boțită 
și I. Dulică — ambii de la C. S. 
Pitești, cat. 57 kg, Gh. Ciobotaru, 
A. Popa (Dinamo București) și 
Gh. Petre (Steaua), la cat. 74 kg, 
R. Codreanu (C. S. Arad), V. Do- 
lipschi (Dinamo) la cat. +100 
kg ș.a.

Solicitîndu-1 părerea secretaru
lui general al F.R.L., Victor Dona, 
despre finalele de la Timișoara a- 
cesta ne-a declarat : „Sportivii vi
zați să participe la Olimpiada ’76 
s-au prezentat Ia un nivel cores
punzător stadiului de pregătire 
stabilit pentru perioada actuală. 
Este îmbucurător faptul că la u- 
nele categorii de greutate s-au re
marcat tineri talentatL cu reale 
perspective de viitor : Șt. Rusu 
(IPROFIL Rădăuți), P. Dicu (Alu
miniu Slatina), Gh. Ciobotaru (Di
namo București), Al. Szabo (Cri
șul Oradea), I. Gheorghe (Rapid 
București), I. Ciobanu (C.F.R. Ti
mișoara) ș.a. Nu este, însă, mai 
puțin adevărat că aproape toți fi- 
naliștii au plătit tribut insuficien
tei cunoașteri a noilor modificări 
ale regulamentului de concurs. Din 
această cauză au fost dictate mult 
prea multe avertismente. Aș vrea 
să mai consemnez buna orga
nizare a competiției asigurată de 
C.J.E.F.S. Timiș".

Apropiatele confruntări ale Tur
neului internațional al României, 
la care și-au anunțat participarea

obține rezultate apre- 
competițiile internațio-

seamă, acum, cînd ne 
un an înaintea

ținut, are șanse 
a fi selecționat 
kg, dar la 
Timișoara n-a 
pionul olimpic

cat. 
de

de
48 
la 

cam- 
Ber-

„MONDIALELE1 SI „EUROPENELE * 
DE HALTERE BAT LA UȘĂ... d s III

sportivi fruntași din 18 țări, Cam
pionatele mondiale din acest an și 
cele europene din anul viitor vor 
prilejui, desigur, alte verificări im
portante înaintea J.O. de la Mont
real. Sperăm că luptătorii din lo
tul de greco-romane se vor pre
găti cu toată răspunderea pentru 
ca la J.O. ’76 să obțină rezultate 
la înălțimea reputației pe care 
și-au cîștigat-o în arena interna
țională.

Costin CHIRIAC 
Petre ARCAN

Reportaj de la pregătirile loturilor oiimpic și republican
Medalia de bronz a halterofilu

lui Hortopan de la Havana ca și 
recentele medalii din cadrul „Cu
pei Dunării" obținute de Miuț (se
niori) și Buta, Chiru și Paloș (ju
niori) nu i-au ambiționat numai 
pe aceștia ci întregul lot, mobili- 
zîndu-i pe toți halterofilii pentru 
resurse și mai mari. „Poate n-o să 
credeți — ne mărturisea antreno
rul federal Lazăr Baroga — dar 
zilnic Hortopan, Miuț, Deac, Her
ghelegiu și alții reușesc să facă 
recorduri naționale în antrena
mente la cîte un stil sau Ia to
tal". Nu puteam să nu-1 cred

CUPA PROGRESUL"!>
întrecerile de tenis dotate cu „Cu

pa Progresul" au fost întrerupte, 
miercuri, din cauza ploii, astfel că 
s-a ajuns doar la turul al doilea. S-au 
înregistrat, în general, rezultate scon
tate, favorlțll rămînînd încă în con
curs.

Cîteva rezultate. Tineret (turul II): 
L. Soare (Steaua) — A. Gusside (Pro- 
resul) 6—3, 6—1 : S. Zancu (Tot
înainte) — S. Nisiparu (Tot înainte) 
0—1, 6—1; N. Neuman (Dinamo) — 
R. Tîlmaclu (Tot înainte) 7—5, 7—5 ; 
E. Pană (Tot înainte) — A. Pantazo- 
pol (Tot înainte) 6—3, 6—4 ; FI. Ma
nea (Dinamo) — A. Popovici (Tot 
înainte) 6—2, 6—0 ; V. Tomescu
(Steaua) — M. Zacopceanu (Progre
sul) 7—0, 4—0, * ‘ ‘
(Steaua) — G. .
0—4, 0—2 ; A. Manta (Dinamo) — O.

6—2; V. Dumbravă 
Geantă (Progresul)

LA TENIS
Popovici (Tot înainte) 6—0, 6—4 ; A. 
Crăciun (Dinamo) — V. Dabija 
(T.C.B.) 0—6, 6—1, 6—0 ; R. Opreanu 
(T.C.B.) — S. Popescu (Tot înainte) 
7—5, 6—0 ; S. Zaharla (Dinamo) — A. 
Rizu (T.C.B.) 7—6, 6—2 ; J. Bîrcu
(T.C.B.) — V. Popescu (Dinamo) 6—t, 
7—5 ; A. Dîrzu (Progresul) — S. 
Ochiuleț (Șc. sp. Constanța) 6—4, 
6—i ; FI. Segărceanu (Dinamo) — D. 
Pepel (Șc. sp. 3 București) 7—5, 6—2; 
S. Orășanu (T.C.B.) — I. Rakoșl
(Progresul) 6—0, 6—2 ; juniori, turul 
II: A. Dîrzu — I. Murakozl (Unga
ria) 6—1, 6—1 ; FI. Segărceanu (Di
namo) — Ș. Nisiparu (Tot înainte) 
6—4, 7—6; E. Pană — O. Popovici 6—3, 
6—4. întrecerile continuă pînă sîm
bătă, programul fiind întocmit în 
funcție de starea timpului.

.’□ss-

VEȘTI DIN RUGBY...
• DUPĂ CUM SE ȘTIE, FA

RUL, echipa noastră campioană, 
se află în aceste zile intr-un tur
neu în Italia, la Sulmona, oraș în
frățit cu Constanța. Săptămînă vi
itoare rugbyștii constănțeni se 
vor reîntoarce în țară, ei ur- 
mînd a pregăti turneul jubiliar 
din luna iulie, de la Constanța 
(20 de ani de rugby pe litoral), 
la care vor lua parte formații 
din Tara Galilor și Polonia • 
STEAUA, CARE A TERMINAT 
destul de slab trecutul sezon, și-a 
trimis jucătorii într-o scurtă va
canță la mare, după care va urma 
o pregătire centralizată la munte. 
Echipa a renunțat la serviciile a 
doi veterani, maeștrii emeriti ai 
sportului, Adrian Mateescu, fostul 
căpitan al echipei naționale, și 
Mircea Ciornei, pilierul cu forță 
de Hercule, ambii in vîrstă de 38 
de ani. în schimb va beneficia de 
împrospătarea lotului cu citeva e-

care

► LA BOTOȘANI» se pare, că în-
I) o nouă și rodnică activitate pu- 
Itică, odată cu înființarea secției 
box la A.S. Metalul. Tinerii pu
ți botoșeneni, antrenați de Vie* 
Apetrei, au susținut prima lor 

pire amicală, cu Minerul Gura 
iorului, pe care au cîștigat-o cu

TINĂRUL MUNCITOR DIN 
HAN, Romei Bordeanu, ciclist la 
liația sportivă Laminorul, s-a în- 
dintr-un tur al României, pe care 
efectuat solitar, parcurgînd 1778 
în două săptămîni. El a urmat 

kul : Roman - Suceava — Bistrița 
[luj-Napoca — Oradea — Timișoara 
Drobeta Tr. Severin — Craiova - 
pviște - Buzău — Bacău — Roman. 
UN REUȘIT MECI DE OLD-BOYS 
Vaslui, între formația locală și Ra-

București. ...............
Vaslui au 

bat : Tiron
Radulescu 

pst condus 
rnațional ,

urmărit de peste 2 000 de spec- 
ri. o IN CADRUL UNEI MARI 
NIFESTĂRI sportive școlare, ce a 

loc pe stadionul municipal din 
Iov, au fost sărbătoriți profesorii 
bducație fizică Wilhelm Jekel (Lie. 

constr. mașini) și Ion Nan (Lie.
II) cu ocazia ieșirii lor la pensie. 
N COMUNA MALU CU FLORI 
. Dîmbovița) a fost dat în folo-

□ un teren de tenis — suprafața 
perită cu bitum, împrejmuit și cu 
pică tribună pe margine. Tinerii
comună au efectuat aici muncă 
iotică în valoare de 30 000 leî. 

tinătorul activității de tenis în co
la este medicul Aurelian Costache. 
IN PARCUL CENTRAL din Tecuci 
deschis satul de vacanță al pio- 
ilor. Aici, vor sta cite 100 de copii

> de o săptămînă și, sub con du
ba unor profesori de educație fi-

ei vor învăța să înoate, în ba
ll de înot de aici. © LA SATU 
RE se dispută anul acesta pentru 
0-a oară „Cupa gazetelor locale” 
fotbal. La competiția inițiată de 
» două publicații locale, „Cronica 
năreană" și „Szatmari hirlap” și 
anizată în colaborare cu C.J.E.F.S., 
anizațla județeană a pionierilor 
nspectoratul școlar, participă nu- 
oase echipe din întreg județul. 
PESCĂRUȘUL se numește noua
□ sportivă a școlarilor brăileni, 
□tă în Parcul Monument. Micro- 
lionul, amenajat cu sprijinul ma
il al Consiliului popular municl-

Brăila — cuprinde terenuri de 
s, baschet, volei, pistă de car- 

și racheto-modele și sectoare de 
tism (pentru probele de aruncări 
ărituri). « „CUPA OLTUL* - con- 

interjudețean de șah organizat 
comisia județeană de specialitate 
asna în stațiunea balneo-climate- 

Vîlcele — a revenit șahiștilor de
Z.S. Voința Brașov (10 p). Pe locu- 
următoare s-au clasat : Sel. jud, 

ghita (8,5 p) și Sel. jud. Sibiu

„Botrînli" fotbaliști 
cîștigat cu 4—2 (au 

și Șerban — 4, respec. 
și Gherghina). Meciul 
de cunoscutul arbitru 
Nicolae Rainea și a

Astăzi, pe

DEBUT ÎN
DE

stadionul Olimpia din Capitală

CAMPIONATUL REPUBLICAN
PENTATLON MODERN

Astăzi se dă startul intr-o nouă 
ediție a campionatului republican 
de pentatlon modern al seniorilor. 
La întreceri participă sportivi de 
la cluburile Olimpia-Constructorul 
București, Școala sportivă 1 Bucu
rești, C.S.U. Tg, Mureș și Univer
sitatea Timișoara.

Prima probă a campionatului — 
călăria — are loc astăzi pe sta
dionul Olimpia. Ea se va desfă
șura în 3 serii, două programate 
dimineața, de la ora 9, iar cea de 
a treia după-amiază.

Iată și ordinea de disputare a 
celorlalte probe : scrimă — vineri 
de la ora 9, în sala Floreasca ; 
tir — sîmbătă de la ora 9, la po-

ligonul Tunari ; înot — sîmbătă, 
de la ora 18, la bazinul Dinamo ; 
cros — duminică, de la ora 10, în 
pădurea Călugăreni.

In rîndul concurenților la titlul 
de campion al țării la individual 
figurează nume cunoscute ca Du
mitru Spîrlea, deținător al titlu
lui și recent cîștigător, într-o com
panie valoroasă, a campionatelor 
internaționale de la București, 
Constantin Călina, Alexandru Naghi, 
Liviu Pătrașcu (toți de la Olim- 
pia-Constructorul), Albert Covaci 
(C.S.U. Tg. Mureș), Iuliu Galovici, 
Marian Cosmescu și Ștefan Cosma 
(Universitatea Timișoara) etc.

lemente de pe litoral, dintre 
cele mai cunoscute și talentate sînt 
Murariu, Ebu, Drumea ș.a. La 
conducerea tehnică a Stelei, un 
nou tandem : F. Cosmăneseu — I. 
Danciu. • ȘI UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA va avea începînd cu 
viitorul sezon un nou antrenor, 
în urma demisiei lui Mitică Anto
nescu, cel de care se leagă fru
moasa amintire a cuceririi primu
lui titlu acum trei ani, fostul nos
tru internațional Gh. Rășcanu a 
fost creditat cu pregătirea studen
ților bănățeni, a căror echipă soli
dă — se speră — va conta din 
nou efectiv in lupta pentru titlu, 
în ciuda părăsirii rândurilor ei de 
către unii absolvenți de facultăți, 
cum ar fi mijlocașul Ghețu, cen
trul Cîndea etc. © UN ALT AN
TRENOR în perspectivă și la T. C. 
IND., a doua formație constănțea- 
nă, care în doar doi ani de pre
zență în divizia A a avut o atît 
de frumoasă comportare. în vede
rea realizării unui nou salt de ca
litate conducerea echipei preconi
zează a apela la serviciile tehni
cianului cu frumoase cunoștințe, 
Al. Carnabel, Traian Doiciu, ac
tualul antrenor, urmind să se o- 
cupe in continuare de juniori, pos
tură in care a dat și în trecut un 
bun randament. © SINTEM IN
FORMAȚI de la Gura Humorului, 
de către corespondentul nostru 
Const. Filipoviei, că echipa MINE
RUL și-a început pregătirile sub 
conducerea antrenorului Const. 
Macovei, în dorința de a avea o 
comportare cit mai frumoasă in 
viitorul campionat al țării. A fost 
reorganizat biroul secției de rugby, 
în fruntea sa fiind instalat ing. 
Matei Mărie, un animator al spor
tului cu balonul oval. S-a stabilit 
un plan de măsuri care, printre 
altele, prevede completarea lotu
lui la cel puțin 25 de rugbyști de 
valoare, întărirea activității echi
pei de juniori și formarea a cel 
puțin 4—5 grupe de copii, reface
rea stadionului „Minerul", amena
jarea unui club de rugby ș.a.m.d.

cînd, chiar atunci, sub ochii mei, 
în timp ce discutam cu Baroga. 
Aurel Miuț a realizat un total 
de 285 kg, depășind cu 2,5 kg 
recordul oficial al categoriei, sau 
Hortopan a „aruncat" 120 kg. ega- 
lînd recordul.

Se muncește enorm, între 40—60 
tone ridicate săptămînal ! Și tot 
acest tonaj este constituit din greu
tăți aflate foarte aproape de po
sibilitățile maxime-record ale atle- 
ților.

„Timpul șl calendarul internațio
nal ne zorește, a reluat Baroga. 
Campionatele europene și mondiale 
de juniori, primele organizate pînă 
acum, sînt foarte aproape : Marsi
lia 5—12 iulie, iar cele pentru se
niori între 15—24 septembrie, la 
Moscova. Pentru ultimii, testul de 
verificare a echipei îl vor consti
tui campionatele naționale progra
mate în orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej între 25—27 iulie. Vedeți dar, 
de ce ne grăbim".

Dacă anul trecut în pregătirea 
halterofililor s-a pus accent pe îm
bunătățirea tehnicii, urmărindu-se 
în mod deosebit direcția de tra
gere pe verticală, în 1975, la clu
buri și asociații ca și în stagiile 
periodice de pregătiri ale lotului 
s-a urmărit în special dezvolta
rea forței, 
și picioare.

Am mai 
halterofili 
n-am fost mai impresionat ca zi
lele trecute. Atleții păreau preocu
pați că „porțiile" zilnice de cîteva 
tone distribuite individualizat de 
Baroga sînt prea mici... și mai 
cereau „suplimente".

Fără îndoială că și Ia lotul o- 
limpic de haltere s-a înscăunat un 
spirit nou.

cu deosebire la spate

văzut și in alte ocazii 
la treabă. Niciodată

Mihai BARA

(Urmare din pag. I)

bicicleta cu care face naveta, a- 
pare și Pop, candidatul la două 
examene în această lună : facul
tatea și „mondialele". Antrenorul 
Rohpni, martorul de zi cu zi al 
acestei temerare încercări, ne a- 
sigură că Pop are resurse pentru 
reușită pe ambele planuri. Ar fi 
o performanță !

în răcoarea sălii se lucrează in
tens (accent pe tehnică). La un 
moment de răgaz, ca la o baghe
tă a dirijorului, toți au rămas pe 
băncile de pe margine pentru a 
asista la asaltul Dumitru Musta
ță — Irimiciuc. Ritmarea frazelor 
de luptă se face pe fondul remar
cilor verbale 
rului, care-1 
cel mai bun 
cut complet 
luna aprilie.
acțiuni tot mai vehemente. Arbi
trat de secretarul general al fe
derației, Dionisie Tepșan (prezent 
la tot stagiul de pregătire), asal
tul, început de la 0—5 pentru Iri
miciuc, este cîștigat de ieșean, în 
cele din urmă, cu 7—6 !

Un recent concurs de verificare 
a adus pe primele locuri pe Marin 
Mustață, Nilca, Irimiciuc, 
Antrenorul D. Mustață este 
țumit de randamentul lor, 
Consideră că Marin este încă 
fuz în acțiuni, iar mezinul 

Frunză,

tăioase ale antreno- 
„lovesc" în plin pe 
sabrer al țării, refă- 
după accidentul din 
Acesta replică prin

Pop. 
mul- 

dar 
con- 

__ _______ lotu
lui, Frunză, prea nervos. întreg 
lotul are nevoie, de altfel, de

(Urmare din pag. 1)

cul I îl deține Oțelul, asociația 
care reprezintă angajații întreprin
derii mecanice de mașini și uti
laj minier.

îndrumată de oameni pasionați 
și competenți, activitatea sportivă 
a angajaților de la această între
prindere băimăreană este perma
nent diversificată. Inițial au fost 
organizate acțiuni turistice de masă, 
în primitoarele locuri de agrement 
de la Mogoșa, Lacul Bodi, Apa 
Sărată, Lăpușel sau Izvoarele. La 
fiecare sfîrșit de săptămînă zeci 
de membri ai asociației sportive 
Oțelul au beneficiat, împreună cu 
familiile lor, de ore plăcute pe
trecute în aer liber, totodată un 
prilej de trecere a normelor din 
cadrul acțiunii „Amicii drumeției". 
După aceea : complexul polisportiv 
„Sport și sănătate", întrecerile 
pentru „Cupa tineretului" au în
tregit o activitate care angajează 
sute de amatori de exercițiu fi
zic, în orice anotimp al anului. 
Mai mult, cei de la Oțelul au me
ritul de a-și fi amenajat o bază 
sportivă proprie, parale) cu spri
jinul acordat organelor sportive la 
amenajarea zonei de agrement 
la Mogoșa. a pîrtiei de schi 
deosebi.

Aceasta, în timp ce o altă

cu ani în urmă, în .activitatea spor
tivă de masă băimăreană. A în
semnat reușite concursuri de șah, 
tenis de masă, tir, orientare tu
ristică, campionate de fotbal. A- 
cum doar echipa de fotbal (în cam
pionatul județean) lasă să se vor
bească despre sport la Gloria. 
După cum și asociația sportivă 
Cuprom a Combinatului chimic, cu 
mari posibilități în dezvoltarea ac
tivității sportive de masă, ar pu-
t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

de cîmp, au fost „plantate" mese 
de tenis (140) din beton în car
tierele băimărene, în „Săsar" 
„Republicii", în „Progresul", 
terior acțiunea ș-a extins în toate 
așezările urbane ale județului Ma
ramureș, la Vișeu și Sighetul Mar- 
mației, la Baia Sprie și Tg. Lăpuș, 
la Cavnic și Borșa.

Din păcate, amenajările ce țin 
de sfera agrementului nu sînt peste 
tot gospodărite în înțelesul real

Valorificarea inițiativelor locale
tea face mult mai mult. Există aici 
cîteva inițiative frumoase în do
meniul organizării complexului 
„Sport și sănătate", al amenajării 
de baze sportive (la fotbal și te
nis mai ales) dar miile de anga
jați de aici așteaptă și alte iniția
tive care să le creeze posibilități 
de a-și petrece în mod util și 
plăcut o parte din timpul liber.

așteaptă prea 
totul...) de la 
se realizează 
comitetele de

de 
în-

a-
•e-

ÎN FIECARE CARTIER, 
SPATII DE AGREMENT

Iată o inițiativă a Consiliului

al termenului. Se 
mult (dacă nu chiar 
Consiliul popular și 
prea puțin de către 
bloc sau de locatari. Bălăriile au 
inundat unele asemenea amenajări, 
după cum altele au început să se 
degradeze. Entuziasmul începutului 
pare să se fi stins. Acum doar co
piii mai întreprind, pe alocuri, din 
proprie inițiativă, activități de în
treținere a unor spații de joacă 
ce le-au fost rezervate.

Evident, niciodată nu este tîrziu

Abordînd această problemă me
reu actuală, a eficienței inițiati
velor locale în domeniul activității 
sportive de masă, ne îngăduim să 
facem, în finalul acestor rînduri, și 
cîteva sugestii. De pildă, s-ar pu
tea crea o zonă de agrement in 
vecinătatea sălii de sport din Baia 
Mare, acolo unde există un spațiu 
suficient și mai ales apt pentru o 
astfel de lucrare. Zona de agre
ment s-ar putea realiza prin efor
tul colectiv al asociațiilor sportive 
din municipiu.

La fel se simte nevoia amena
jării unei baze sportive în exclu
sivitate pentru atletism, lingă ve
chea Sală a sporturilor. Spațiu — 
suficient, pasionați pentru atletism 
— cîți doriți. Dacă ar exista și ci
neva care să dea startul unei a- 
semenea inițiative...

în fine (ieșind din hotarele mu
nicipiului) considerăm ca foarte 
utile existența unor amenajări 
sportive și de agrement în peri
metrul unor puncte turistice ale 
județului. De pildă, terenuri de 
tenis și volei, o arenă populară 
pentru popice la Usturoi, altele a- 
semănătoare la Izvoarele, Borșa 
(unde nu numai schiul trebuie să 
fie promovat !), Lăpușel, Apa Să
rată ș.a. care ar spori interesul 
tineretului, al oamenilor muncii 
pentru ieșirea în aer liber, în perioa-

BASCHET
în sala M.I.U. din 
un turneu Internați 
nioare la care pan 
nia A și B, Ungar 
rul și Progresai. Z 
meciuri, cu începer 
nicâ, ultimele part 
orele 9 și 10.30. îd 
tim test pentru bq 
ale țârii noastre c 
derea Balcaniadei.

CANOTAJ 
desfășurat întrecerii! 
din cadrul „Regat! 
pat vîslași și rame] 
slovacia, R.F. Ga
U. R.S.S. Sportivele!
nioare de la C.S. I 
cui secund în probi 
pajul U.R.S.S. Alta 
de canotorii Clubtl 
4+1 rame (locul IU 
(locul 5). |
CICLISM 1
ciclismul bucureșteci 
importante campiol 
contratimpul individ 
pioni municipali : I 
sațl T. Vasile (DinJ
V. Marin ($c. sp. I 
A. Gutue (Șc. sp.J 
dual, avansați : II 
cat. Juniori mari J 
A. Gutue. © IN^J 
dromul Dinar^atl 
pentru campJviTatufl 
pentru toate categl 
lupte <aNOJ 

cane. Deoarece ca 
nu vor mal avea l| 
ci în luna septembl 
și datele de desfăl 
tiții internaționale I 
participarea sportil 
consecință au fost I 
în activitatea compl 
fel, etapa a lll-a I 
romane șl libere v| 
31 august, iar etaj 
28 septembrie a.c.l 
toamnă* se vor dl 
17, 18 șl 19 octonfl 
al Diviziilor A în I 
brie, 1 și 2 noierni

SCRIMERII
„imunitate" em 
ciziilor arbitrilJ 
tigioase uneori.

Urcând trepte 
spre motelul d 
pas cu pas, de 
rasului, pentruJ 
pădurea ce stra 
țime, motelul J 
aerul ozonat săi 
nefăcător. Aci, I 
oraș și, totușil 
avînd sala de I 
lui „Vasile RoJ 
motel, se află I 
tiștii, floretistell

In dimineațl 
sala era împărl 
și spadasini, J 
destinată unui | 
care în care fel 
mească replica I 
gram non-stop,| 
remarc, în prl 
Andrei Vîlcea | 
în timp ce prâiJ 
alături de GheJ 
tirea floretistell 
ză, celălalt țină 
noi, spadasinii, I 
cu lecții indivil 
sumînd, I

Iată-i penpal 
graț, Nieolac I 
Constantin Dai 
răgan. Cu stătu 
baliști nu te 1 
dinaintea ședirl 
venirea după I 
intermediul mii 
Octavian^adarl 
lexandru Istratl 
cu care, fiind I 
nelor la I.E.F.I 
București sub I 
trenorului Consl

Floretistele ] 
Suzana Ardcle] 
Viorica Draga I 
Ana Pascu, re] 
după o lungă ] 
pe rînd, cu ceil 
tru perfecția! 
imaginîndu-și, I 
față adversarei 
lor puncte tari 
rat din puneți 
recîștigă teren I 
Iilor și arbitri] 
pentru examen! 
dalcna Bartos] 
scască și ca îi] 
Vîlcea. La or] 
în noua fonmu|

Despre flore] 
gătire Petru K] 
dor Petruș, C| 
candidatul la ] 
ricea absentin] 
vorbit doctoru] 
de stadiul ani 
Petruș și Țiu :] 
bine la invest] 
lare și biomot] 
ționari : Nitul] 
Kuki, care n-J 
ma pregătire ] 
forțelor (și a] 
Deci, antrenor]



După a Vlil-a Balcaniadă

a echipelor de tineret OTBAL
GREȘELILE DIN APĂRARE, DETERMINANTE

IN CLASAREA MODESTA A ECHIPEI NOASTRE
S-a tras cortina peste scena ce

lei de a VIII-a Bal-caniade a echi
pelor de tineret, găzduită de ora
șul Haskovo (Bulgaria) și repre
zentativa noastră (câștigătoarea edi
ției precedente, disputată la Bucu
rești) s-a întors acasă cu un certi
ficat de comportare mediocră, pa
rafat de locul modest (IV) ocupat 
în clasament. Dar, dacă ne este 
permis un joc de cuvinte, această 
„reprezentativă" a noastră nu a 
fost și cea mai reprezentativă se
lecționată pentru eșalonul „Under 
23“ care activează în campionat, 
dificultăți obiective (miza meciu
rilor din ultimele etape, semifina
lele „Cupei României"), semnalate 
la vremea cuvenită, impunând se
lectionarea unui lot de conjunc
tură. în această situație, se pare 
că singurul criteriu rămas valabil 
a fost acela al asigurării unei mi
nime omogenități afective a fotba
liștilor — despre cea tehnico-tac- 
.tică neputînd fi vorba, lotul in- 
trunindu-se, practic, pentru prima 
dată, pe aeroportul Otopeni. Așa 
se explică de ce au fost convocați 
între cele 16 nume, 9 jucători care, 
cu un an în urmă, s-au întîlnit și 
au jucat împreună în echipa na
țională de juniori (Bărbulescu, Ha
giu, Ene, Zahiu, Augustin, Grosu, 
Radu II, Cristian, Leac).

A rezultat,. așadar, cea mai tî- 
nără echipă a turneului balcanic 
(media de virată, 20 de ani) și cea 
mai neexperimentată, majoritatea 
covârșitoare a componenților ei de
butând în sezonul 1974—1975, în 
prima divizie a țării. Singurul co
eficient de siguranță l-a constituit 
activitatea în lotul național de ju
niori, dar acest atu s-a dovedit

ACTUALITĂȚI D ACTUALITĂȚI

• MECIUL ROMANIA — BUL
GARIA AMÎNAT LA PRIMA VA
RA. în urma acordului intervenit 
între federațiile de specialitate de 
la București și Sofia, partida ami
cală dintre primele reprezentative 
ale României și Bulgariei, progra
mată inițial la 29 octombrie în 
Capitală, a fost aminată pentru 
sezonul de primăvară 1976, la o 
dată care va fi stabilită ulterior. 
Aceasta întrucît programul întîl- 
nirilor oficiale din toamnă al am
belor selecționate este foarte în
cărcat.

© PARTIDA DE JUNIORI ÎN 
DESCHIDEREA FINALEI CUPEI 
Duminică, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, în deschidere 
la meciul Rapid — Universitatea 
Craiova, se va disputa o partidă

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

LA 6 IULIE TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES

Se atribuie :
• Autoturisme
® Excursii la 

și Cehoslovacia.
S Câștiguri în
Participarea se

6 șl 13 lei varianta.
Se efectuează 8 extrageri.
Se extrag în total 63 de numere.
Numai variantele de 15 lei parti

cipă la toate extragerile.
Nu lăsați în ultima zi procurarea 

biletelor.

alegere în UJR.S.S.

bani.
face pe bilete de

29 IUNIE 1975
CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT DIN

rezultate) 2 va
le! și 13 variante

(12 rezultate)

Categoria I : (13
riante 50% a 12 226
10% a 2 445 lei.

Categoria a n-a :
90,75 variante a 744 lei.

Categoria a IH-a : (11 rezultate)
1 031,40 variante a 98 lei.

LA
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 IULIE 1975

FOND
2.635.365 
report.

GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
lei din care : 2.151.157 lei

Extragerea I : 
Extragerea a H-a

43
44

Plata câștigurilor _____  ______
tragere se va face astfel : în Capi
tala, începînd de la 10 iulie pînă Ia 
2 septembrie 1975 ; în țară, de la 14 
iulie la 2 septembrie 1975. Plata cîș- 
tlgurilor prin mandate poștale va în
cepe aproximativ de la 14 iulie 1973.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONO — OLIMPIC 

DIN 15 IUNIE 1975

pentru această

Categoria 1 : 5 autoturisme Dacia 
1300, Moslcvici 408/412 sau Skoda S 100 
plus diferența în obiecte pînă la 
contravaloarea autoturismului Dacia 

a
mărunt față în față cu formațiile 
Bulgariei sau Greciei, fiecare cu 
cite 4 jucători care gustaseră deja 
din satisfacția selecționării în pri
ma reprezentativă. Echipa noastră, 
de asemenea, a trebuit să mai sur- 
monteze handicapul unei progra
mări severe, fiind unica formație 
care a disputat trei meciuri intr-un 
interval comprimat de numai cinci 
zile. Cum s-au comportat, concret, 
reprezentanții noștri în aceste con
diții 1 Au etalat un spectaculos joc 
de pase, ajutați de tehnica lor 
bună (dar nu intr-un regim de 
viteză foarte ridicat). Această cali
tate de ansarfiblu a permis unele 
faze frumoase și în stare să menți
nă un echilibru relativ în disputa 
cu adversarii. în măsura în care pot 
spime ceva, cîteva cifre statistice 
globale din cele trei întâlniri (re
zultate : cu Turcia, 3—1, cu Bul
garia, 2—4, cu Grecia, '2—3), se 
prezintă astfel : 44 de șuturi la 
poartă (22 pe spațiul porții), da 
partea noastră — 49 (24) în favoa
rea partenerilor. Raportul comere- 
lor : 18—6. Carențele determinante 
în bilanțul negativ al participării : 
perioade de derută în mobilizarea 
colectivă, în faza de apărare, jo
cul uneori naiv al liniei de fun
dași. Frăgezimea Iotului, 
tatea lui, a privat echipa de ocu
parea locului III, hotărît de întîl- 
nirea cu Grecia. Formația noastră 
a condus cu 2—0, scor pe care 
Leac l-ar fi putut majora, după 
ce a driblat tot ce a întîlnit în 
careu, finalizând cu un șut tangen
țial cu bara transversală (în ex
teriorul ei), dar cînd se părea că 
adversarul a fost depășit, trei gafe 
mari în apărare, unde dublajul a

imaturi-

de juniori. Campioana țării din a- 
cest an, Rapid, va întâlni o selec
ționată de juniori a Capitalei.

O BILETELE PENTRU FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI". Astăzi se 
pun în vînzare biletele pentru fi
nala „Cupei României", de dumi
nică 6 iulie, la următoarele case : 
stadioanele „23 August", Republi
cii, Dinamo, Ciulești și Steaua, la 
agenția C.C.A., la agentis Lot*>- 
Pronosport, din pasajul subteran 
de la Universitate, și la Patinoa
rul „23 August". 

CLASAMENTE FINALE
C SERIILE I - VIÎN DIVIZIA

SERIA A IV-ASERIA 1

1. C.S. BOTOȘANI 30 21 3 6 68—21 45 1. CIMENTUL M. 30 20 7 3 51—16 A

2. Danub. Roman 30 18 5 9 56—30 37 2. Electrica C-ța 30 19 4 7 57—31 42
3. A.S.A. C-lung M. 30 15 5 10 54—34 35 3. Ancora Galați 30 19 2 9 46—27 40
4. Lamin. Roman 30 15 4 11 51—45 34 4. I.M.U. Medgidia 30 15 8 7 48—24 38
5. Constr. Iași 30 14 4 12 40—39 32 5. Viitorul Brăila 30 13 6 11 39—35 32
6. Min. Gura Hum. 30 13 5 12 38—39 31 6. Dunărea Tulcea 30 13 5 12 44—28 31
7. Avîntul Frasin 30 12 6 12 35-42 30 7. Marina Mang. 30 13 5 12 37—32 31
8. Metalul Rădăuți 30 12 5 13 44—39 29 8. Dunărea C-vodă 30 12 6 12 28—30 30
9. Dorna V. Dornei 30 13 3 14 44—50 29 9. Rapid Fetești 30 11 7 12 33—33 29

10. Foresta Mold. 30 13 3 14 29—49 29 10. Comerțul Brăila 30 11 6 13 23—27 28
11. Victoria Roman 30 11 6 13 43—37 28 11. Portul C-ța 30 10 7 13 50—35 27
12. Constr. Botoșani 30 12 4 14 36—33 28 12. Voința C-ța 30 10 7 13 41—46 27
13. Crist. Dorohoi 30 13 2 15 43—46 28 13. Gr. Babadag 30 10 6 14 33—48 26
14. Unirea Iași 30 12 4 14 40—47 28 14. Știința C-ța 30 10 5 15 37—40 25
15. Sp. munc. Suc. 30 10 5 15 37—50 25 15. Tehnometal Gl. 30 8 5 17 27—55 21

1225—9416. Nicolina Iași 30 4 4 22
a fost exclusă din

H-AA
(Recolta Frecăței 

campionat),SERIA

1. VIIT. VASLUI 30 22 6 2 67—24 50 SERIA A V-A
2. Petr. Moinești 30 18 8 •1 62—22 44 i

3. Letea Bacău 30 15 10 5 55—31 40 1. dunArea g. 30 19 5 6 55—17 43
4. Energ. Gh. Dej 30 16 7 7 49—16 39 2. Unirea T. Buc. 30 15 10 5 53—33 40
5. CAROM Gh. Dej 30 14 2 14 38—37 30 3. Azotul Slobozia 30 17 4 9 54—41 38
6. Cimentul Bicaz 30 12 5 13 53—39 29 4. Olimp. Giurgiu 30 14 4 12 39—36 32
7. Rul. Bîrlad 30 10 9 11 25—28 29 5. Sirena Buc. 30 8 15 7 39—36 31
8. Textila Buhuși 30 10 8 12 42—34 28 6. Autom. Buc. 30 11 9 10 38—36 31
9. Min. Comănești 30 10 8 12 43—37 28 7. Ș. TAROM Buc. 30 10 10 10 54—34 30

10. Constr. Vaslui 30 12 4 14 32—46 28 8. T.M. București 30 11 8 11 49—41 30
11. Oituz Tg. Ocna 30 11 5 14 30—45 27 9. Tehnom. Buc. 30 12 6 12 31—36 30
12. Hușana Huși 30 10 5 15 42—55 25 10. Electron. Buc. 30 11 8 11 21—39 30
13. Tract. Văleni 30 11 3 16 35—68 25 11. Triumf Buc. 30 9 10 11 27—30 28
14. Bradul Roznov 30 8 8 14 36—51 24 12. Flacăra r. Buc. 30 9 10 11 35—46 28
15. Partiz. Bacău 30 8 2 20 36—68 18 13. I.O.R. Buc. 30 6 13 11 37—40 25

14. IPRECA Căi. 30 9 5 16 39—55 23
(Constructorul Gh. Ghcorghiu-Dej a 15. Voința Slob. 30 6 10 14 21—42 22

fost exclusă din campionat). 16. Laromet Buc. 30 5 9 16 26—56 19

SERIA a ih a SERIA A VI-A

1. PRAHOVA PL. 30 22 3 s 74—16 47 1. CHIMIA TR. M. 30 19 6 5 72—26 44
2
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ROVA Roșiori 
Cetatea Tr. M. 
Chim. Rm. V. 
Rec. Stoicănești 
Viit. Scornicești 
Vuit. C-lung M. 
Otelul Tgv. 
Lotrul Brezoi 
Petr. Tîrgoviște 
Unirea Drăg. 
Cimentul Fieui 
Vag. Caracal 
Chimia Găeștl 
Dacia Pitești 
Textil. Pitești

51—30 
46—37 
45—46 
32—39 
32—31
39— 45
40— 40 
51—53 
42—42
37— 48 
45—47 
45—41 
42—43
38— 44 
21—64

2. Poiana Cîmplna
3. Chimia Brazi
4. Olimpia Rm. S.
5. Chimia Buzău
6. Petr. Teleaj. PI.
7. I.R.A. Clmpina
8. Carpați Sinaia
9. U.R.A. Tecuci

10. Vict. Florești
11. Avîntul Mîneciu
12. Petr. Boldești
13. Petrolul Berea
14. Luc. Focșani
15. Dinamo Focșani
16. Bujorii T. Bujor

fost în suferință, nepriceperea în 
a menține avantajul, proprie echi
pelor fără rutină, au năruit toate 
meritele și toate iluziile echipei. 
Peste nivelul general : Ștefan (a 
apărat două penaltyuri), Iovănes- 
cu (dispecerat de calitate), Leac 
(a cărui neutilizare în primele 
două meciuri a fost regretată de 
antrenorul I. Voica), Moga (insis
tent, constant), Kaiser (favoritul 
tribunelor, pentru buna sa tehnici
tate).

Toate participantele la Balcania
dă au beneficiat de condiții orga
nizatorice excelente.

Ion CUPEN

IN EXTREMUL ORIENT, ÎNTRE 10 Șl 20 IULIE:

PRIMUL EXAMEN AL NOII
SELECȚIONATE DE JUNIORI

® In c!rum spre R.P.D. Coreeană - țara organizatoare a „TURNEULUI PRIETENIA" — popas și joc !a Pekin.

Nu cu mult timp în urmă, la 
București și Snagov, s-au .efectuat 
două triaturi la care au fost con- 
vocați aproape 200 de juniori, re
comandați pentru selecție de că
tre antrenorii centrelor în care a- 
cești tineri jucători — candidați 
la promovări în eșaloane superioare 
— și-au făcut pregătirea. In urma 
unor testări atente, a unor me
ciuri pe parcursul cărora fiecare a 
dorit să se 
ochii celor care au alcătuit co
misia... examinatoare (antrenori 
cu experiență vastă în activitatea 
spinoasă de depistare și instruire 
a unor juniori de valoare) s-au o- 
prit, atunci, asupra lui Șchiopu, 
Corac, Martin, Ncicuțescu, Uțiu 
etc. în total : 27. Aceștia, plus 
cei 7 jucători rămași din echipa 
națională U.E.F.A. ’74 — Toader, 
Bisoc, Bălan, Nucă, Lupău, Că- 
mătaru și Chitaru, jucători cărora 
vîrsta le permite să evolueze în 
echipa de juniori încă un an —

au alcătuit lotul lărgit, convocat, 
la începutul săptămînii trecute, la 
Brașov. Scopul ? Iată-1, rezumat în 
cîteva cuvinte de antrenorul fe
deral Constantin Ardeleanu : „De
finitivarea lotului, formarea și o- 
mogenizarea — în măsura timpului 
avut la dispoziție — echipei care 
va participa la Turneul Prietenia, 
competiție rezervată selecționatelor 
de juniori din țările socialiste și 

autodepășească — la care dorim, în acest an, să a- 
vem o comportare mult peste cele 
din edițiile precedente".

La Brașov, lotul (din care au 
fost formate două echipe) s-a an
trenat zilnic, susținând și cîteva 
meciuri de verificare. Prima e- 
chipă, a avut ca partenere pe Ol
tul Sf. Gheorghe (2—5) și Trac
torul Brașov (2—2). La sfîrșitul 
perioadei, antrenorii C. Ardeleanu 
și V. Zavoda au alcătuit lotul care 
va pleca mîine, la ora 19,30, spre 
R.P.D. Coreeană : Speriatu (F. C. 
Argeș) și Șchiopu (Chimia Rm. 
Vilcea) — portari ; Anghelescu 
(I.O.R.), Toader (F. C. Constanța), 
Uțiu (F.C.M. Reșița), Popa (Ra
pid), Fogarași (Dacia Orăștie) și 
Caiser (Gloria Bistrița) — fun
dași ; Bisoc (F. C. Bihor), Nucă 
(Nitramonia Făgăraș). Pascu (Pro
gresul Brăila), Pricopciuc (Steaua) și 
Bălan (Dinamo) — mijlocași : Lu
pău (Minerul Baia Mare), Bădă- 
îuță (Automatica Alexandria), Chi
taru (S. C. Bacău) și Sîrbu (F. C. 
Argeș) — înaintași. Cămătaru (U- 
niversitatea Craiova) a fost lăsat 
la dispoziția echipei sale de club, 
care va susține duminică finala 
„Cupei României".

FINALISTELE „CUPEI ROMÂNIEI»
(Urmare din pag. I)

alte particularități decît formația
Steaua, adversara din semifinale.

După meciul
Brașov,_ ultima 
zia B, Rapid a

de ieri cu Metrom 
apariție în Divi- 
intrat cu adevărat

MARIN STELIAN (Rapid)

ȘEDINJA COMISIEI DE DISCIPLINĂ
în ședința de aseară. Comisia 

centrală de competiții și disciplină 
a dictat următoarele sancțiuni :

AL TREILEA CARTONAȘ
GALBEN-FARA SUSPENDARE

în ultima etapă a campionatului 
Diviziei A, printre jucătorii aver
tizați de arbitri s-au numărat și 
Dobrin și Zamfir (F.C. Argeș), 
Naghi (Jiul), Costea (Politehnica 
Iași) și C. Nicolae (Chimia Rîmnicu 
Vil cea).

Ei au acumulat astfel al treilea 
cartonaș galben, dar fiind vorba de 
ultima etapă a campionatului, o- 
bișnuita suspendare nu mai poate 
fi efectuată, iar în acest caz sanc
țiunea respectivă nu se mai trans
feră în campionatul viitor.

în legătură cu meciul Dunărea Calafat
MEVA Drobeta Tr. Severin

Conform hotărârii F.R.F., ieri a 
continuat, la Calafat, meciul de 
Divizia C dintre echipele Dunărea 
din localitate și 
beta Tr. Severin, 
bitru în minutul
2—1 penii u oasi 

MEVA din Dro- 
întrerupt de ar- 
77, la scorul de 

>eți, în cele 13

în „febra finalei". Pentru dimi
neața zilei de azi este prevăzută 
o discuție comună asupra modului 
cum echipa a evoluat în partida 
cu brașovenii urmată, firește, de 
concluzii-reper în vederea mult 
așteptatei^ întîlniri cu mai vechea 
sa rivală, echipa Universitatea 
Craiova. După amiază va avea loc 
un program de pregătire fizică cu 
accent pe mobilitate și suplețe. 
Vineri dimineața, o nouă ședință 
de antrenament, iar seara între
gul lot va viziona un spectacol da 
estradă. în sfîrșit, în preziua fina
lei de pe stadionul „23 August", 
este prevăzută obișnuita ședință 
de pregătire a jocului, prilej cu 
care se va definitiva „unsprezece- 
le“ ce va fi aliniat în teren.

în ce privește lotul de jucători 
conducerea tehnică a formației 
giuleștene ne-a informat că Pop, 
Marin Stelian și Niță au contrac
tat o ușoară răceală, portarul Ră- 
ducanu se 
cursul zilei de azi de la Băile 
Felix, unde a urmat o cură de 
tratament. Și două absente, moti
vate, de la antrenamente : jucăto
rii Rîșniță și Manea. Se speră ca 
toate aceste dificultăți să fie depă
șite, intr-un fel sau altul, astfel ca 
Rapid să poată reuși în tentativa 
ei de a aduce, pentru a noua oară, 
în vitrina clubului prețiosul trofeu.

reîntoarce abia în

In drum spre țara care găzdu
iește ediția din acest an a Tur
neului Prietenia, echipa noastră va 
face un popas de 4 zile la Pekin, 
unde va juca un meci cu o se
lecționată locală. Din R.P.D. Co
reeană, lotul se va înapoia în ju
rul datei de 22 iulie.

Rămîne de văzut cîți din cei 17 
jucători care vor face deplasarea 
— cei mai mulți dintre ei debu- 
tanți — vor reuși să facă pasul 
spre titularizarea în lotul U.E.F.A. 
.’76 — lot care se va definitiva 
după tabăra organizată de F.R.F. 
la Bistrița (29 iulie — 15 august) 
și la care vor fi prezenți 80 de 
jucători.

Laurențiu DUMITRESCU

RAPID MEIttOn BRAȘOV

2 1 (00)
Rapid București și 
din cadrul ultimei 

B, s-a disputat ieri

Partida dintre 
Metrom Brașov, 
etape a Diviziei 
pe stadionul Glulești, în prezența a 
peste 
Cupei 
mațla 
(0-0), 
dițoiu 
(mln. 69), respectiv Ferencz (min. 58). 
Cel mal buni jucători al formației 
Rapid în acest meci au fost Savu și 
Petcu.

A arbitrat foarte bine Cr. Teodo- 
rescu (Buzău). D. MORARU-SLIVNA 
— coresp.

8 000 de spectatori. Finalista 
României din acest an, for- 
giuleșteană, a cîștlgat cu 2—1 
prin golurile marcate ‘ cu Bă- 
(min. 55 — autogol), FI. Marin

• Fazekaș (A.S.A. Tîrgu Mu
reș) : 2 etape suspendare.

Beleaua și C. Popescu (Șoimii 
Sibiu) : 2 și, respectiv, 3 etape.

© Badea (Vulturii Lugoj) : 2 
etape.

în 
au

me- 
fost

® Jucătorii Marcu (Universitatea 
Craiova) și Gligore (A.S.A. Tîrgu 
Mureș), eliminați din joc 
ciul de cupă de miercuri, 
sancționați cu mustrare.

din Di6 O serie de jucători 
vizia B, acumulînd trei cartonașe 
galbene, nu vor juca duminică. 
Este vorba de : Jelescu (Știința 
Bacău), Bera și Banu (Relonul Să- 
vinești), Iordacho (Ș.N. Oltenița), 
Antal și Guga (Oltul Sf. Gheor- 
ghe), Petcu (Flacăra Moreni) și 
Stănescu (Autobuzul București).

După cum s-â anunțat, însă, In 
legătură cu situațiile care au dus 
la întreruperea acestui meci, pre
cum și cu alte neregularități co
rni.se în cadrul seriei respective, 
Biroul F.R.F. a decis deschiderea 
unei anchete.

corni.se


9e apropie C. M. din Columbia

POLOISTII ROMANI A« PLECAT
LA CALI CU

La ora cind citiți aceste rînduri, 
lotul reprezentativ de polo împre
ună cu antrenorul Paul Niculescu, 
se află în drum spre Caii — via 
New York — pentru a participa 
la turneul final al celui de al doir 
lea campionat mondial.

O dată încheiate jocurile de veri
ficare din luna iunie, „7“-le repre
zentativ și-a îngăduit doar cîteva 
zile de pauză, după care a i-l„ut 
antrenamentele în 
primul dimineața, 
deobște pregătirea 
vilor, al doilea 
cind s-a urmărit 
exersarea unor variante de apă
rare și atac. Iar pentru rezolvarea 
problemelor de aclimatizare — se 
va iuca la altitudine și pe o căl
dură ecuatorială — jucătorii români 
vor continua să se antreneze o pe
rioadă de timp chiar în piscinele 
ce vor găzdui viitoarele întreceri, 
folosind ca partener formația co- 
lumbiană.

Cei 11 jucători aleși de selec
ționeri, de la Gruia Novac, jucă
torul cu cel mai îndelungat stagiu 
în națională (din 1962) șLpjnă la 
ultimul ..recrut". ” ’
(din 
dere 
Rusu, 
clara : 
ca iun _______ .
poloiștilor români. Jucînil în 
sezon împotriva celor mai 
echine din lume am simțit, 
mult ca oricind, că sintem 
cient înarmați pentru a 
cea mai bună performanță 
bilă". Gh. Zamfirescu, 
mânui selecționărilor în

i reluat 
ritmul cunoscut: 
care a vizat în- 
fizică a sporti- 

— după-amiaza, 
eu precădere

Liviu Răducanu 
manifestă 

echipei.
încre-
Cornel

1973).
în forța ------
căoitanul formației ne de- 
„Cred că 1975 se va înscrie 
an .important in palmaresul 

‘ " - - - acest
bune 
mai 

sufi- 
reusi 
posi- 

record-
____ ________  _ actuala : 

reprezentativă, pentru prima oară 
în plenitudinea tuturor forțelor la 
o mare competiție, -ne-a făcut o 
altă mărturisire : „în primul meci 
din grupa semifinală — nici nu pot 
concepe să nu ne calificăm în a- 
ceastă fază (n.r. primele opt cla
sate) — 
oară în
cel mai 
mea !...“

— Cu 
coastă ediție a C.M. ?

La această întrebare ne-a răs
puns antrenorul Paul Niculescu 
„Primele șase clasate la Caii ob
țin dreptul de participare la vi
itoarea Olimpiadă. Acesta este o-

voi evolua pentru a 200-a 
națională. Aș vrea să fie 

bun joc din cariera

ce obiectiv plecați la a-

SASE VICTORII ROMANEȘTI
7 ’

LA „REGATA TAMPERE** Turul Franței

biectivul nostru principal. Dacă 
vom învinge in serii și pe unul 
dintre favoriți, Ungaria, U.R.S.S., 
Iugoslavia sau Italia, avem șanse 
să ne clasăm intre primii patru. 
Ne-am pregătit asiduu și modul 
cum jucătorii au răspuns solicită
rilor, ne face să fim încrezători".

Iată-1 pe cel 11 jucători care ne 
vor reprezenta în Columbia : Cor
nel FRAȚILA (a debutat în națio
nală în 1965), 34 ani, 1.88 m, de 96 
de ori internațional și Florin SLA
VEI (1971), 24 ani. 1,83 m, 76 — 
portari, Cornel RUSU (1969) 31 ani,
l. 78 m. 149—110 goluri. Gheorghc 
ZAMFIRESCU (1963) 28 ani, 1.83
m, 196—153, Gruia NOVAC (1962)
31 ani. 1,91 m, 181—98, Dinu PO
PESCU (1970). 26 ani. 1,77 m, 106— 
97, Adrian NASTASIU (1969). 24
ani, 1,87 m, 84—57, Liviu RADU- 
CANU (1973) 21 ani, 1,81 m, 43—20, 
Viorcl RUS (1972), 23 ani, 1,84 m. 
89—57, Claudiu RUSU (1971), 26
ani. 1,80 m, 94—71, Ilie SLAVEI 
(1973), 23 ani, 1,76 m, 53—17.

La sfirșitul săptămînii trecute 
s-au desfășurat, la Tampere, în
trecerile din cadrul regatei inter
naționale de caiac-canoe la care 
au participat sportivi din Finlanda, 
Suedia, Norvegia, S.U.A. și din 
țara noastră. Reprezentanții Româ
niei (4 caiaciști și 3 canoiști) au 
avut o comportare remarcabilă, 
cucerind 6 locuri I, un loc II și un

loc III. Victoriile au fost obținute 
in următoarele pro-be : C 1 — 1 000 
m : I. Patzaichin 4:34.6 ; K1 — 
10 000 m: C. Coșniță 45:25,0; C2 
— 10 000 m : Gh. Danilov — Gh. 
Simionov 46:44,2 ; C 1 — 500 m : 
I. Patzaichin 2:03,5; C2 — 1000 
m : Gh. Danilov — Gh. Simionov 
3:55,8; CI — 10 000 m: I. Pat
zaichin 49:18,5.

EDDY MERCKX A PRELUAT
TRICOUL GALBEN

Adrian VASILIU

PRIMUL LOC
IN CLASAMENTUL PE TARI

în completarea rezultatelor bu
ne realizate de caiaciștii și canoiș- 
tii români la „Regata Hanovra", 
disputată simbătă și duminică pe 
lacul Masch (9 locuri I în finalele 
de fond și in cele de viteză pe 
distanța de 500 m), subliniem alte 
performanțe de valoare înregis
trate de sportivii noștri în probele 
de 1 000 m : K1 — N. Eșanu
4:02,61 ; C2 — P. Marcov —Coz- 
lov 4:04,44 ; K4 — V. Simiocenco

Eșanu — M. Zafiu V.

BOGATĂ A»Â A MSM
Dacă jucătorii noștri de tenis 

nu ne-au îneîntat 
deosebite în ultimele 
ternaționale, ci au

cu rezultate 
întreceri in- 

ocazia să o 
facă în săptămînile ce urmează. 
Un Iulie bogat în competiții stă 
înscris în calendarul tenisului.

în prlm-plan se situează, desi
gur, întîlnirea Spania — România 
(18—20 iulie, .Barcelona) din „Cupa 

.prima 
încerca 
obsta- 

nou la 
se vor 

___  r______ Toma 
Ovici' și Ion Tiriac, față în față 
cu Manuel Orantes, Juan Gisbert, 
Jose Higueras sau Antonio Mu
noz. Cealaltă semifinală opune,la 
aceleași date, 
și Suediei, la Tallin, 
victorie, echipa României se 
deplasa la Riga sau Baastad, 
săptămina imediat următoare, pen
tru desemnarea ciștigătoarei gru
pei A europene.

Davis". Un meci în care 
noastră reprezentativă va 
să treacă peste un dificil 
col, pentru a accede din 
finala de zonă. în teren 
afla probabil Iile Năstase,

formațiile U.R.S.S. 
în caz de 

va 
în

FRUNTAȘE ALE VOLEIULUI FEMININ EUROPEAN
J

@ Se așteaptă confirmare si din
reprezentativelor noastre de senioare SI lineict

— N.
Dîba 3:13,78. De asemenea, echi
pajul României (M.
Dragulschi — V. ' 
mioceneo) a cîștigat proba de șta
fetă K1 — 4X500 m cu 7:58,22, 
în total, reprezentanții țării noastre 
au cucerit 13 victorii și — prin 
aceasta — primul loc în clasamen
tul general pe națiuni, cu 127 dc 
puncte.

uvwva, VLUi”
Zafiu — I. 

Dîba — V. Si-

In ultimele zile 
alte două etape 
Turul ciclist al Franței. Etapa _ 
5-a (Sabie sur Sarthe — Monts, 
224,5 km) a revenit la sprint o- 
landezului Theo Smith în 5h 39:25. 
Etapa a 6-a, contracronometru (16 
km) a revenit lui Eddy Merckx în 
19:33,88, urmat de 
(Franța) — 20:00,23 
Knudsen (Norvegia) 
Moser (Italia), fostul 
pat locul 4 cu 20:06,48.

Eddy Merckx totalizează acum 
în clasamentul general timpul de 
22h 5.3:39. La 31 sec. urmează Fran
cesco Moser iar Ia 1:11 se află bel
gianul Michel Pollentier. Veteranul 
cursei, francezul Poulidor ocupă 
locul 5 la 2:32.

s-au desfășurat 
importante în 

a

Yves Hezard 
și de Knud

— 20:03,25 
lider, a ocu-

CLAY
LA 1

FRAZIER,!
/

OCTOMBRIE,
• „CUPA ANNIE SOISBAULT" PE 
NOUL „CENTRAL" DE LA PROGRE
SUL • REPREZENTATIVELE NOASTRE 

IAU STARTUL IN „CUPA DAVIS" SI LA BALCANIADĂ 9 NU
MEROASE COMPETIȚII INTERNATIONALE PENTRU JUNIORI 

Șl TINERET
Un alt eveniment important, pri

vind de data aceasta direct pe 
bucureșteni, va fi disputarea eta
pei de zonă a competiției interna
ționale feminine pentru echipe dc 
tineret „Cupa Annie Soisbaulț", 
programată in Capitală la finele 
săptămînii viitoare (11—13 iulie). 
Reprezentativa noastră (Virginia 
Raziei, Mariana. Simionescu. Flo
rența Mihai) va avea de înfrun
tat adversare de elită, în primul 
rînd echipa Australiei, „țara te
nisului". Lotul formațiilor partici
pante este completat de cele ale 
Belgiei și Olandei. Cu acest pri
lej se va face inaugurarea noului 
teren central din parcul Progre
sul, un modern stadion 
nis, venit să comploteze zestrea 
de preț a construcțiilor sportive 
bucureștene.

Săptămina viitoare (9—13 iulie) 
are loc la Atena a XVI-a ediție a 
Balcaniadei, angrenînd printre par
ticipante echipele țării noastre. La 
băieți, vom prezenta o selecțio
nată secundă, cuprinzînd pe Tra
ian Marcu, Mihai Tăbăraș și Vio
rel Sotiriu. Iar la fete, vor juca 
..speranțele" noastre, tinerele Elena 
Popescu. Dorina Brăștin, Lucia și 
Maria. Romanov.

Alte concursuri sînt în curs de 
desfășurare, chiar în aceste zile.

de te-

se dispută 
Hungarian

La Wroclaw (Polonia) 
prima fază a * Cupei 
pentru echipe de junioare (se va 
participa cu Dorina Brăștin, Lu
neta Orășanu, Mariana Socaciu). 
Competiția corespunzătoare mas
culină — „Cupa Jean Becker" — 
are loc, de lunea viitoare, la Zu
rich (A. Dirzu. E. Pană, I. Iovă- 
nescu, S. Zaharia, FI. Segărceanu). 
Echipa noastră de tineret (cu M. 
Tăbăraș, M Mirza, L. Țiței) va 
fi prezentă la faza de zonă - a 
j.Cupei Galea", la Viena (21—23 
iulie) alături de formațiile Unga
riei. Austriei și alte două echipe 
calificate din zona sud-americană 
și cea iugoslavă. Alte turnee pen
tru juniori sînt programate la 
Myiregyhâza (Ungaria) la 4—7 iu
lie și Mtinchengladbach (R.F.G.) 
între 14 și 20 iulie.

în sfirșit, mai notăm că la cam
pionatele internaționale de tenis 
ale R. D. Germane, la Zinnowitz 
(1—6 iulie), sînt prezenți M. Mirza. 
L. Țiței și Valeria Balaj ; la cele 
ale Poloniei (Sopot, 13—20 iulie) 
vor juca S. Orășanu, J. Bircu și 
Elena Trifu ; iar la cele ale Un
gariei (Budapesta, 21—27 iulie) ur
mează să participe, printre alții. 
V. Sotiriu, Tr 
Nunweiller.

Marcu, Simona

Radu VOIA

LA
Campionul
centura,

MANILLA !
mondial și-a

pe Joe 8ugner

păstrat
puncte

Kuala
9.30 (o

Cea de a 
lui feminin 
mis", care se va desfășura pe par
cursul întregii săptămini viitoare 
în Sala sporturilor din Constanța, 
reunește echipe fruntașe ale vo
leiului european. Ne referim la 
formațiile R. D. Germane, Ceho
slovaciei, Ungariei, Poloniei, Româ
niei, Iugoslaviei și, probabil. Bulga
riei, alături de care va evolua și 
formația de tineret a țării noastre, 
în caz că federația bulgară va con
firma prezența echipei sale (care 
se Întoarce de la „Săptămina pre- 
olimpică") vor putea fi văzute la 
Constanța (cu excepția U.R.S.S.) 
toate candidatele la pozițiile frun
tașe ale C.E. din toamnă și la 
locul care asigură calificarea pen
tru J.O.

Prima 
litoralul 
slavici, 
ce cele 
Cehoslovaciei și R. D. Germane au

13-a ediție a turneu- 
de volei. „Trofeul To-

echipă care va sosi pe 
nostru este cea a Iugo- 

așteptată astăzi, în timp 
ale Poloniei, Ungariei,

DOUA LIDERE

Turneul internațional feminin de 
șah de la Oradea a continuat cu 
desfășurarea rundelor a 3-a și a 
4-a. în general, ambele reuniuni 
au fost caracterizate printr-o luptă 
foarte dîrză, multe dintre întilniri 
neîncheinduflse în timpul regula
mentar. iar aceea dintre Perkovici 
și Fărcaș stabilind recordul a 7 
ore și jumătate de joc pină la 
decizie.

I<i a treia parte din drum, tur
neul a și departajat. în bună mă
sură. valorile. Interesant de re
marcat că ordinea lor — deocam
dată, cel puțin — este aceeași pe 
care o dă coeficientul Elo al eon-

direct laanunțat că vor ajunge
Constanta sîmbătă. Antrenorii re
prezentativei noastre de senioare, 
■Șt. Roman și S. Chiriță, vor de
plasa lotul obișnuit, alcătuit din 
Mariana Ionescu, Venera Hoff
mann, Eugenia Rebac, Constanta 
Bălășoiu, Maria Cengher-Enache, 
Gabriela Popa. Liliana Pașca, Emi
lia Cernega. Victoria Banciu. Luxa 
Racovițan, Carmen Puiu, Marcela 
Pripiș, Maria Antonescu și Rodica 
Cilibiu. Reprezentativa de tineret 
a României, care se află în preaj
ma C.E. din R. F. Germania, va 
lua parte la turneu în următoarea 
alcătuire : Maria Obreja. Marilena 
Grigoraș. Irina Petculet. Ioana Și- 
clovan, Doina Rusu, Doina Bote
zări, Mariana Chima, Kati Tcacen- 
co, Cristina Liuba, ‘Georgeta Bu
suioc, Margareta Lăluț, Luiza Ma- 
lezian. Anca Gheorghițoiu și Doina 
Popescu (antrenori L. Sorbală și 
I. Cristian).

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA. 2. — Trei americani 

— Jimmy Connors, Arthur Ashe, 
Roscoe Tanner — și un austra
lian — Tony Roche, își vor dis
puta semifinalele turneului inter
național de tenis de la Wimbledon, 
în „sferturi". AShe l-a învins cu 
2—B. 6—4. 8—6. 6—1 pe Borg, re- 
petind victoria obținută in finala 
Circuitului W.C.T.. in mai. ’în ce
lelalte pari ide : Connors — Rami
rez 6—4. 8 6. 6—2 : Tanner —
Vilas 6-4. 5—7, 6—8. 6—2. 6—2 ; 
Roche—Okker 2—6. 9—8. 2—6, 8—6.

Connors 
Ashe pe

Surprizele au abundat în proba 
masculină de dublu, unde a fost 
eliminată și perechea Panatla — 
Tiriac : 4—6, 6—2, 6—4, 2—6, 3—6 
cu Baitrick — Stilwell. Alte re
zultate : Dowdeswell, Stone — He
witt, McMillan 6—3, 6—4, 8—9,
9—8 ; Crealy, Piliei — Dibley, 
Roche 6—4, 6—4, 6—4 ; Fassbender, 
Pohmann — Case, Masters 5—7, 
6—2, 6-1, 9—8.

După meciul disputat la 
Lumpur, marți dimineață la ___
oră pc care nu o justifica decît ne
cesitatea transmisiei televizate spre 
S.U.A.), Cassius Clay și-a păstrat 
titlul de campion mondial profesio
nist la categoria firea, inviijfiindu-1 
la puncte, după 15 reprize, pe en
glezul Joe Bugner, campion al Eu
ropei.

Meciul s-a disputat pe stadionul 
în aer liber ..Mendeka" din capitala 
Malayesiei, în fața a 20 000 de spec
tatori. Prețul ridicat al biletelor 
de intrare a împiedicat participarea 
unui public mai numeros. Au fost 
prezenți 300 de comentatori (presă, 
radio, T.V.).

încă din prima repriză, deținătorul 
centurii a atacat 
du-1 mereu sub 
mal tînărul său . _____ ____
unui excelent joc de picioare. ____
fel, Clay s-a detașat in prima jumă
tate a partidei, cu mijloacele sale 
tehnice superioare.

Abia în a doua parte, meciul s-a 
mai echilibrat. In reprizele 9 și 10, 
Bugner a uzat mul1 de upercuturi, 
marcîndu-1 pe Clay. Acesta din urmă 
a reușit să evite multe lovituri di
recte șl jaburi, doar datorită eschi
velor și mobilității sale 
După meci, englezul avea să 
re : „Păcat că nu am atacat 
început. Poate că așa l-aș fi 
învinge pe Clay". Specialiștii 
apreciază că Bugner a greșit, 
tind ca resursele fizice ale campio
nului mondial să scadă.

Astfel, după 15 runde spectaculoa
se, Cassius Clay a primit 
de învingător la puncte, întocmai ca 
în urmă cu doi ani la Las Vegas, 
păstrindu-și centura cu diamante.

Arbitrul în ring, japonezul Takeo 
Ugo, i-a acordat 
rabil lui Clay : 
pentru Clay, 3 
două egale). Cel de al < 
câtor, thailandezui Prom.iara . _
i-a acordat același punctaj lui sCMy, 
iar cel de-al treilea,. australianul ,Ken 
Brady a votat de asemenea pentru 
campion.

După meci, Cassius Clay a decla
rat că renunță la ideea de a aban
dona boxul. El urmează să-l întii— 
nească, la 1 octombrie, la Manilla, 
pe Joe Frazier, după care, în caz 
de victorie, va boxa cu Foreaaja șf 
cu Norton.

mai mult, ținîn- 
supraveghere pe 

adversar, datorită 
Ast-

deosebite, 
deci n.- 
de ia 
putut 
înșiși 

aștep-

verdictul

un punctaj favo- 
73—65 (10 reprize
pentru Bugner și 

doilej^Jtiude- 
l.jara

LA
TURNEUL

ORADEA
în lupta pentru primele 
întâlnirile lor directe, din

angajate 
locuri și 
rundele următoare, se anunță de
cisive.

REZULTATE : Lemaciko — Nagy 
1—0, Perkovici — Fărcaș 1—0, Bi- 
lunova — Hojdarova 1—0, Polihro- 
niade — Nuțu 1—0, Teodorescu — 
Caldwell 1—0. Baumstark — Makai 
remiză (runda a 3-a), Nagy — 
Caldwell 0—1. Hojdarova — Po- 
lihroniade 1—0 (!), Makai — Bi- 
lunova 0—1. Fărcaș — Baumstark 
9—1. Lemaciko — Perkovici remiză. 
Nuțu — Teodorescu remiză (runda 
a 4-a).

^CLASAMENT j^Lcniaci/m. Bilu-

6—1. Joi, în semifinale, 
întîlnește pe Tanner, iar 
Roche.

Miercuri s-au disputat 
nalele probei de simplu 
în prima semifinală 
King a eliminat-o cu 2—6, 6—2, 
6—3 pe Chris Evert, cîștigătoarea 
de anul trecut și o va intîlni în fi
nală :pe Evonne Goolagong care 
a dispus cu 6—4, 6—4 de Margaret 
Court.

semifi- 
feminin. 

i Billie Jean 
cu 2—6.

FOTBAL MERIDIANE
IN CAMPIONATUL EUROPEAN 

(gr. IIL-a), la Stockholm : Suedia — 
Norvegia 3—1.(1—0). Golurile au. fost 
marcate de Thomas Nordhal 
celebrului Gunnar Nordhal 
Grahn din 11 m și respectiv i 
Clasamentul grupei :

1. Iugoslavia 4 3 0 11
2. Irlanda de Nord 3 2 0 1 -

(fiul 
— 2, 

Olsen.

3. Suedia 3 1 0 2 4— 5 2
4. Norvegia 4 1 0 3 5—10 2
U.E.F.A. a redus pedeapsa acorda

tă echipei Leeds United pentru in
cidentele provocate de suporterii ei 
in finala C.C.E. Ea nu va putea ac
tiva în cupele europene timp de un 
an, în loc de doi cit s-a hotărit ini
tial.

PE SCURT • PE
ATLETISM O Suedezul A. Gaer- 

derud a îmbunătățit din nou recor
dul mondial pe 3 000 m obstacole — 
8:09,7 (la 0,7 sub performanța ante
rioară). Următorii clasați, B. Mali- 
novski (Pol) — 8:12,6 și M. Karst 
(R.F.G.) — 8:16.2, au stabilit noi re
corduri naționale. Alte rezultate din 
concursul de la Stockholm : 10 000 m
— Shorter (S.U.A.) 27:51.7 (cea mai 
bună performantă a anului) : 800 m
— Susanj (Iugoslavia) 1:45,2 : 5 000
m — Puttemans (Belgia) 13:26.4 ; o 
milă — Walker (N. Zeelandă) 3:52.2 
(record național) : disc — Danek 
(Cehoslovacia) 66,10 m ; suliță — 
Nemeth (Ungaria) 86,64 m : înălțime 
(f) —Ackermann (R.D.G.) 1,91 m e 
Record francez la înălțime — Paul 
Poaniewa 2.26 m o Ulrike Meyfarlh 
(R F.G.) 1.91 m la înălțime.

BOX ® In zilele de 4 și 5 iulie va

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
La această reuniune vor participa și 
boxerii români Al. Dobăeș (cocoș) și 
Pavel Nedelcea (pană). ® La New 
York, Carlos Monzon și-a păstrat 
titlul de campion mondial profesio
nist la cat. mijlocie, învingîndu-1 prin 
k.o. tehnic în repriza a ,10-a pe 
Tony Licata, iar la cat. 
V. Galindez a 
dial,. dispunînd 
mada.

CICLISM © 
rul Iugoslaviei 
J. Poslusny, iar 
slovacia.

GIMNASTICA • Olga 
reintrat la Minsk, obținînd 
mari note (9,70) la sărituri

HALTERE Q La lambol, 
. Hristo Placikov a stabilit 
record mondial la cat. supergrea, la 
stilul smuls, cu 192.5 -kg. (v. r. A- 
lekseev 187,5 kg). Placikov a totali- toare .a

in repriza a 10-a 
iar .la cat. semigrea, 
rămas campion man
ia puncte dc J. Altu

După 5.etape. în Tu- 
conduce cehoslovacul 

pc echipe Ceho-

Korbut a 
cele mat 
șl birnă. 
bulgarul 
un nou

r.

NATAȚIF. • La Bolzano. Klaus 
Dibiasi a cîștigat concursul de •sări
turi de la trambulină, iar proba si
milară feminină a revenit suedezei 
Ulrike Knape. • Inotătoarea vest- 
germană Helga Niemann a terminat 

ătoare 
Chiasso : 200 
400 m mixt

TENIS O 
echipe la 
U.R.S.S. — 
— U ngaria

VOLEI O 
olimpic feminin de la Montreal : Co
reea de Sud — Japonia 3—0. Pentru 
locul 3 : Bulgaria — Canada 3—2. • 
Turneul masculin de la Tokio a re
venit .Japoniei, care a întrecut cil 
3—0 Bulgaria in finală • In ..Cupa 
Tungsram", la Budapesta, invingă- 

devenit reprezentativa mas-

probe. 
2:32,56

ia
si

în două 
m spate —

— 5:30)27.
Rezultate din

, Zinnowitz
Cehoslovacia 2—0, R.D.G. 
2-O.
în finala turneului pre-

proba 
(R.D.G.) :

3 :


