
ȘEDINȚA COMITETULUI |
POLITIC EXECUTIV i
AL C.C. AL P.C.R. I

Tn ziua de 3 iulie 1915 a avut Ioc 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Politic Executiv a e- 
xaminat situația din unele județe 
ale tării care au de suferit de pe 
urma inundațiilor provocate de 
ploile torențiale ce au căzut în ul
timele zile. Inundațiile au dus la 
mari pierderi materiale : a fost 
afectată activitatea productivă a 
unor întreprinderi industriale, au 
fost provocate pagube însemnate 
în agricultură, transporturi și tele
comunicații, precum și bunurile 
populației din zonele respective. 
Pretutindeni au fost luate măsuri 
corespunzătoare pentru salvarea 
persoanelor și bunurilor aflate în 
primejdie, pentru diminuarea efec
telor inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv — a- 
meciind măsurile adoptate pînă a- 

— a stabilit ea organele de 
'''jdBil și dc stat din județele afec- 

să mobilizeze toate forțele u- 
mane — civilii și militarii — pre- 
ci|xî si mijloacele materiale, pen
tru întărirea și formarea de di
guri de apărare, pentru evacuarea 
persoanelor și animalelor, pentru

conservarea bunurilor materiale din ■ 
locurile inundate sau amenințate I 
de inundații. Trebuie luate măsuri ■ 
urgente pentru restabilirea cît mai 
grabnică a căilor de comunicații I 
și a activității productive, pentru | 
asigurarea aprovizionării cu apă și 
alimente a populației sinistrate. | 
Ministerul Sănătății va trimite în I 
zonele calamitate medici și medi- * 
camente pentru prevenirea îmbol- . 
năvirilor sau apariției de epidemii. I

Este necesar să se acționeze cu I 
toate forțele pentru evacuarea a- 
pei din culturile vegetale in vede- I 
rea reducerii la minimum a pier- | 
derilor în agricultură.

Comitetul Politic Executiv a sta- | 
bilit instituirea unui comandament | 
central special care să se ocupe * 
de coordonarea acțiunilor necesare _ 
combaterii inundațiilor. De aseme- I 
nea, s-a stabilit ca în zonele afec- I 
tate de inundații să se deplaseze 
membri ai Comitetului Politic I
Executiv șl ai guvernului, cadre | 
de conducere din ministere și alte 
instituții centrale, pentru a ajuta ■ 
la luarea tuturor măsurilor nece- | 
sare în vederea combaterii efecte- I 
lor inundațiilor.

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN VEDEREA PREVENIRII ' 
Șl ÎNLĂTURĂRII HOTĂRITE'

A INUNDAȚIILOR! |
Aseară, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a adresat la posturile noas- ■ 

tre de radio și televiziune o înflăcărată chemare întregului partid și popor | 
pentru măsuri hotărite din partea tuturor cetățenilor patriei noastre în 
vederea lichidării urmărilor inundațiilor catastrofale, ca urmare a ploilor I 
căzute în ultimele două zile. ■

* I
Prin DECRET PREZIDENȚIAL semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, a fost instituită starea de | 
necesitate pe întreg teritoriul țării, în vederea prevenirii și înlăturării | 
hotărite a inundațiilor și a consecințelor acestora în localitățile afectate, 
în temeiul art. 75 pct. 13 din Constituția Republicii Socialiste România. ■

Unitățile militare, unitățile Ministerului de interne, formațiunile găr- I 
zilor patriotice se vor considera în stare de alarmă și vor acționa cu 1 
toate capacitățile materiale și umane de care dispun ki asigurarea ■ 
atît a măsurilor de prevenire și de apărare a localităților împotriva inun- I 
dariilor, cît și la înlăturarea intr-un timp cît mai scurt a urmărilor acestora. 1

Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, sindicatele, organizațiile de ■ 
femei, organele și organizațiile Frontului Unității Socialiste, toate orga- I 
n'zațiile de masă se vor considera în stare de urgență și vor acționa cu • 
toate forțele în conformitate cu dispozițiile și sarcinile ce le vor primi. ■

*
Organele și organizațiile sportive, activiștii sportivi și toți sportivii au - 

datoria patriotică să se afle în primele rînduri în acțiunea de prevenire I 
și înlăturare a inundațiilor și consecințelor acestora.

CAMPIONATELE OE PENTATLON MODERN

CONSTANTIN CALINA,

ÎNVINGĂTOR LA CĂLĂRIE
La foarte scurt timp de la Campionatele internațio

nale ale României, iată că o nouă competiție de 
anvergură reunește pe cei mai buni pentatloniști ai 
țării — campionatele republicane pentru seniori. ’ Deci, 
un nou prilej pentru sportivii noștri fruntași de a-și 
verifica pregătirea si posibilitățile de a aborda o în
trecere dificilă.

Ca de obicei, prima probă a concursului a fost cea 
de călărie, desfășurată ieri pe traseul amenajat pe 
terenul de antrenament de la stadionul Olimpia-Con- 
structorul, care^ — cu fiecare concurs organizat aici — 
devine o gazdă excelentă pentru participanții la com
petițiile de pentatlon modern. în ciuda unor condiții 
atmosferice nu întru totul favorabile, cei 13 concurenți 
care au evoluat ieri dimineață au 
realizat rezultate remarcabile, nu 
mai puțin de șase sportivi obți- 
nînd punctajul maxim 1 100 p. Alți 
cinci au înregistrat penalizări mi
nime, fapt ce face ca această fi
nală să fi început sub auspicii 
dintre cele, mai bune pentru ma
rea majoritate a participanților. 
Doar Albert Covaci poate invoca 
într-o măsură neșansa, el urmind 
să se prezinte mîine, în proba de 
scrimă (sala Floreasca II, ora 9), 
cu un handicap de 300 de puncte 
față de adversarii săi principali în 
lupta pentru titlu. în mod regu
lamentar, la egalitate de puncte a 
fost desemnat ca învingător al 
probei Constantin Călina, care a 
înregistrat cel mai rapid parcurs 
1:15.1. Pe locurile următoare s-au 
clasat Marius Mihalașcu (Sc. sp. 1) 
1:17.5, Dumitru Spîrlea (Olimpia- 
Constr. I) 1:17,7 și Ștefan Cosma
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„REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV"

CEA MAI IMPORTANTĂ VERIFICARE
ÎNAINTEA C. M. DE CAIAC-CANOE

Gh. Danilov — Gh. Simionov, un dublu de remarcabilă valoare, 
care poate avea un cuvint greu de spus in finalele probelor de 
C2 — 500 și 1000 m.

Ieri, încheierea pregătirilor la 
Snagov și întîmpinarea ultimilor 
oaspeți, sportivi din Uniunea So
vietică, Bulgaria, R. D. Germană 
și Cehoslovacia. Ne mai despart 
doar cîteva ore de startul oficial 
al importantei competiții interna
ționale de caiac-canoe ..Regata 
Snagov", ultima și cea mai impor
tantă verificare înaintea campio
natelor mondiale de la Belgrad. 
„Este, fără îndoială, un examen al 
valorii și măiestriei dar, pentru 
noi — ne spunea prof. Jean Zam
fir, secretarul general al federa
ției de specialitate — și o probă 
a capacității tehnico-organizatorice 
pe care, de asemenea, dorim s-o 
trecem cu succes".

Așadar, astăzi primele curse... 
In așteptarea lor, cîteva informații 
despre reprezentanții țării noastre, 
concurenți la toate cele 18 probe 
ale regatei'. Conducerea tehnică a 
lotului ne-a comunicat că, în ge
neral, echipajele au fost alcătuite 
în raport cu perspectivele de se
lecționare în vederea participării 
la campionatele mondiale, dar la 
unele probe întrecerea pentru cîș-

tigarea titularizării a rămas des
chisă pînă la această oră, urmind 
ca antrenorii lotului (C. Bârsănes- 
cu, N. Navasart, Maria Navasart, 
O. Mercurean) să analizeze evolu

țiile celorlalte echipaje in cele trei 
zile de concurs din cadrul „Regatei 
Snagov".

în probele de canoe, de exemplu,' 
vom putea urmări, printre alte 
dispute atractive și echilibrate, e- 
voluțiile lui Patzaichin, Denisov și 
Varabiev la C 1 — 1 000 m, sau 
cele ale echipajelor Danilov — Si
mionov, Munteanu — Serghei, Mar- 
cov — Cozlov Ia C2 — 500 m și 
1 000 m. La caiac, de asemenea, 
multe capete de afiș : V. Dîba, 
Sciotnic, Zafiu, Pavel la K1 — 
500 m ; Serghei — Malîhin, Chiri- 
lă — Simionenco la K 2 — 500 m ; 
Serghei — Malîhin, Dragulschi — 
Pavel, Soare — Matache la K 2 — 
1 000 m, iar la fete : Maria Miho- 
reanu și Maria Nichiforov, Maria 
Ivanov — Maria Mihoreanu la 
K 2 — 500 m. Desigur, este inutil 
să mai spunem că fiecare din cele 
18 finale ne poate oferi un spec
tacol sportiv de valoare și — spe
răm — afirmarea caiaciștilor și ca- 
noiștilor români.

■ir
PROGRAMUL DE ASTĂZI în

cepe Ia ora 16 și cuprinde „seriile" 
probelor de K 1, 2, 4 — 1 000 m, 
K 1, 2 — 500 m (fete) și C 1, 2 — 
1 000 m. PRIMELE FINALE — 
simbătă, de la ora 9.

TREI ZILE PÎNĂ LA FINALA CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

ANTRENORII CELOR DOUĂ PROTAGONISTE
UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl RAPiD 

DESPRE PARTIDA DE DUMINICĂ
După ce am prezentat, in numărul nostru de ieri, planul de pregătiri 

al celor două finaliste pentru meciul de duminică seara, iată, acum 
cîteva opinii ale celor doi antrenori principali, C. Cemâianu (Universi
tatea Craiova) și Ion Motroc (Rapid) asupra partidei care va încheia sta
giunea fotbalistică.

C. CERNAIANU :
„SPERĂM SĂ ADUCEM CUPA 

ROMÂNIEI LA CRAIOVA"
Antrenorul Universității Craiova 

nu este un... debutant în finala 
„Cupei P mâniei". A trăit frumo
sul moment cind a cîștigat Cupa 
cu Petrolul, în 1963. Și, totuși, tră
iește evenimentul de duminică la 
o cotă tensională ridicată. Nici nu 
ascunde acest lucru.

— Am trecut prin atitea emoții, 
am depus eforturi deosebite in-

ION MOTROC :
„DUPĂ REVENIREA IN A, 

DORIM SUCCESUL Șl IN FINALA 
CUPEI 1“

Conducătorul tehnic al Rapidu
lui, Ion Motroc, se identifică cu 
formația pe care o dirijează. Se 
știe că el a apărat, ani în șir, 
în teren, culorile formației din 
Giulești și a făcut-o cu ambiția 
și voința care îl caracterizează și 
pe antrenorul de astăzi. A pre-

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare tn pag. 2-3)

ȚINTAȘII ROMANI, ÎNVINGĂTORI LA BALCANIADA
Pe po-IZMIR, 3 (prin telefon), 

ligonul din orașul Manisa, din a- 
propiere de Izmir, s-au încheiat

„CUPA SPORTULUI SĂTESC44
O FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ BISTRIȚEANĂ

In maî multe comune 
Județul Bistrița-Năsăud 
desfășurat o frumoasă șl 
cientă acțiune sportivă 
masă - „Cupa sportului 
tesc”, competiție la care 
participat tineri din trei

din 
s-a 
efi- 
de 
să- 
au 

r----------r-..........- Ju
dețe : Bistrița-Năsăud, Mara
mureș și Suceava. Este, , fără 
îndoială, o inițiativă remarca
bilă pentru care organizato
rii primei ediții — forurile 
sportive din Bistrița-Năsăud 
- merită toate felicitările,

și gazdele viitoare, din Ma
ramureș șl Suceava.

Revenind la desfășurarea e- 
diției inaugurale să amintim 
că ea a fost organizată 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud 
Comitetul Județean U.T.C. 
în colaborare cu forurile 
milare din celelalte două 
dețe. Au participat circa 
de sportivi : elevi, tineri mun
citori și țărani.

întrecerile de atletism, 
fotbal, handbal, oină, orien-

de 
li

sl-
ju.

600

lei, tir și trintă s-au disputat 
în 7 comune : Teaca, Lechin- 
ța, Cristești, Josenii Birgăului, 
Colibița, Chintelnic, 
Birgăului. Prima 
competiției a fost 
de reprezentanții 
Suceava, urmați de cei 
Bistrița-Năsăud și Maramureș.

La succesul deplin al com
petiției au contribuit organele 
locale, locuitorii celor 7 co
mune amintite. Acestea au fost 
pregătite in mod special (dru-

Prundul 
ediție a 

ciștigată 
Județului 

din

punct, reamenajate) iar pri
mirea oaspeților s-a făcut cu 
fanfare, localități pavoazate, 
mult entuziasm și bunăvoință. 
N-au lipsit manifestările cul
turale (seara) și cadourile
(lucrări artizanale specifice
făcute de localnici). Oaspeții 
au stat In locuințele^ gazdelor 
(la primarul din -■ • • •
de pildă, au fost cazați patru 
sportivi).

Următoarea ediție, a H-a» 
o ,,Cupei sportului sătesc", va

întrecerile Balcaniadei de tir la 
probele cu arme cu glonț și aer 
comprimat. în total, competiția a 
cuprins 13 probe individuale și tot 
atîtea pe echipe.

Lotul trăgătorilor români (se
niori, senioare, juniori) a obtinut 
un frumos succes. Joi, odată cu 
terminarea concursurilor, care s-au 
desfășurat timp de cinci zile, 
fost alcătuite și clasamentele 
țări. Reprezentanții României 
ocupat primul Ioc, cucerind 28 
medalii, dintre care 9 de aur,
de argint și 7 de bronz. Pe pozi- 
țiile următoare s-au situat Bulga-’ 
ria cu 23 de medalii (9 de 
Iugoslavia — 22 de medalii < 
aur) și Turcia — 5 medalii ( 
argint șl 3 de bronz).

De subliniat că trei dintre 
nouă titluri balcanice au revenii 
țintașilor români la probele olim-, 
pice de armă liberă calibru redus 
sn f istefan Caban), pistol

au 
pe 
au 
de
12

Chintelnic,

aur),’ 
(8 de 
(2 de;

cele



EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE GH. CEFAN

ALCOOLUL SI TUTUNUL
ÎMPIEDICĂ REECHILIBRAREA 
BIOLOGICĂ

CIT MAI APROAPE
DUPĂ EFORT

Literatura de specialitate recen
tă abundă în date de cert nivel 
științific care atestă că, printre 
factorii care atacă sănătatea omului 
contemporan, alcoolul și tutunul, 
alături de sedentarism, excesul ali
mentar și stressul psiho-fizic, con
stituie inamicii cei mai de temut.

în sportul de înaltă performanță 
— activit.ate situată deseori la li
mita fiziologicului, tocmai datorită 
marilor solicitări psiho-fizice im
plicate de antrenamente și com
petiții de mare anvergură — con
sumul de alcool și tutun devin și 
mai periculoase, nu numai ca po
tențiale elemente de risc, dar mai 
ales ca posibile efecte, directe și 
indirecte, momentane și la dis
tanță.

Consumul de băuturi 
la sportivi îl putem 
trei ipostaze :

— în cadrul unor 
mentare (deprindere 
fund dăunătoare la 
fiind efectele de fond ale alcoolu- 

organismului și în spe- 
glandei hepatice ; nu 
în țările în care acest 
larg răspîndit, statisti- 
arată și o incidență 

afecțiunilor hepatice și

alcoolice 
consemna în

obiceiuri aii- 
igienică pro- 
sportivi, date

lui asupra 
cial asupra 
întîmplător 
obicei este 
cile O.M.S. 
crescută a 
neuro-psihice în rîndul populației);

— ca mijloc de combatere a 
stressului emoțional, dinaintea e- 
forlului psiho-fizîc, sau de stimu
lare (de exemplu unii trăgători 11 
socotesc tranchilizant, în timp ce 
alți sportivi îl apreciază ca stimu
lent) — în ambele cazuri concepție 
profund eronată, deoarece studiile 
de electrofiziologie au demonstrat 
că după o primă etapă cu efect 
ușor stimulativ, euforic, urmează 
faza de depresiune, situație nedori
tă și în sport ;

— în ideea așa-zisei reechilibrări 
biologice, a refacerii după efort, 
tocmai pentru înlăturarea stărilor 
depresive ! Și acest ultim aspect 
este contrar adevărului, deoarece 
după efort organismul avînd ne
voie, printre altele, să-și achite 
datoria de oxigen din timpul efor
tului, consumă din acest oxigen 
pentru metabolizarea alcoolului, 
care deși dă organismului 7 cal/1 g 
alcool, aceste calorii nu pot intra 
în combustia generală a organis
mului, întîrziind atit refacerea ge-

Intre 14-19 iulie, la Constanța
TERNEll INTERNATIONAL

prinnerală cit și pe cea hepatică, 
suprasolicitarea unei glande-filtru 
(ficatul) și așa suprasolicitată prin 
efort.

Citeva cuvinte despre fumat. Ni
meni nu mai poate contesta azi 
legătura dintre fumat și afecțiuni
le bronho-pulmonare, digestive, 
cardio-vasculare, cutanate etc. Unii 
sportivi (îndeosebi scrimeri, trăgă
tori, șahiști) care și-au însușit pre
timpuriu această deprindere rea, 
justifică actul ca pe un mijloc care 
redă liniștea, calmul necesar abor
dării unui efort sportiv.

Chiar dacă pe plan afectiv am 
putea admite obținerea unor astfel 
de efecte — în realitate simple re
flexe condiționate care ar putea fi 
obținute prin mijloace 
mult mai inofensive - 
să nu reamintim că, 
efectele binecunoscute 
nei asupra sistemului 
trai, neuro-vegetativ, 
monar etc. (efecte demonstrate „în 
vitro" și „în vivo"), neajunsurile 
obiective depășesc cu mult even
tualele efecte subiective. Aceste 
efecte au în vedere atit ventilația 
pulmonară, cît și oxigenarea orga
nismului. în egală măsură trebuie 
reamintită inhalarea unor eteri vo
latili și a unor hidrocarburi can
cerigene, conținute în tutunul din 
țigări. Cu o nuanță discretă, cali
tativ și cantitativ, aceste aprecieri 
privesc și fumatul cu pipa.

Iată foarte pe scurt de ce, la 
sportivii de înaltă performanță, 
consumul de alcool și fumatul în 
perioada de antrenamente și com
petiții, dar mai ales după efort, 
cînd organismul are nevoie expre
să de un complex de măsuri de 
desobosire (refacere), menite să-i 
redea „homeostazia" anterioară și 
chiar să i-o depășească, adăugarea 
acestor noxe periculoase nu face 
decît să întîrzie reechilibrarea bio
logică, să suprasolicite organe și 
așa suprasolicitate în efort (fica
tul, inima, plămînul, sistemul ner
vos). Este de datoria tuturor celor 
ce lucrăm în sport — medici, cer
cetători, antrenori și profesori, me- 
todiști — să prevenim și să înde
părtăm dintre posibilii inamici ai 
sănătății tînărului acești doi factori 
nocivi : alcoolul și tutunul.

ION DRĂGAN
Doctor în științe medicale 

Directorul centrului de medicină 
sportivă

fiziologice 
- nu putem 
date fiind 
ale nicoti- 

nervos cen- 
cardio-pul-

Una din surprizele plăcute ale 
recentului patrulater de la Roma 
a constituit-o evoluția lui Gheor- 
ghe Cefan la 3 000 m obstacole, 
probă pe care a cîștigat-o în 
8:23,4, rezultat cu care își îmbu
nătățește cu 2,4 secunde recor
dul republican stabilit anul tre
cut — tot la Roma — în seriile 
campionatelor europene.

•— S-ar părea că îți poartă no
roc... Cetatea eternă !

— Știu eu ? Cred, mai degrabă 
că este o problemă de conjunc
tură. La Roma am alergat cele 
mai puternice curse — vorbesc de 
adversarii intîlniți — din sezonul 
trecut și din cel actual. Spanio
lul Campos venea după un 8:26,9 
(record spaniol) și am simțit că 
se poate face o cursă bună. Din 
lupta noastră eu am ajuns la 
acest 8:23,4, el la 8:23,8 !

— Cam în același timp cu me
ciul de la Roma, Ia Oslo suedezul 
Anders Gaerderud alerga 8:10,4, 
smulgind aproape patru secunde 
recordului mondial al lui Jipcho...

— Am aflat de performanța lui 
Gaerderud în ziua concursului. 
Rezultatul suedezului m-a stimu
lat. Gaerderud merita recordul lu
mii — ulterior el l-a mai îmbu
nătățit, ducîndu-1 la 8:09,7 — este 
un adevărat specialist al obstaco
lelor. Se spunea despre recordul 
probei noastre că are o valoare 
sub cea a curselor de plat. în- 
tr-un fel, Gaerderud a făcut pu
țină dreptate...

— In spatele lui, polonezul Ma
linowski și vest-germanul Karst 
au alergat 8:12,6 și respectiv 8:16,2, 
realizind noi recorduri naționale...

— Malinowski alergase cu citeva 
zile înainte, singur, 8:13,8, iar Karst 

Ambii 
fost

reușise anul trecut 8:18,0. 
sînt valoroși, nu cred că au 
„aspirați" de suedez.

— Pe Karst îl veî întîlni 
Italia, dar nu la Roma.ci la 
rino, la 
ropei...

— Din 
junctură. 
lianul Fava (8:20,8 anul acesta) 
există perspectiva unei curse tari. 
Sper să mă „țin" de ei și să mai 
scad ceva secunde recordului. S-ar 
putea însă, fiind vorba de o com
petiție oficială pe echipe, să se 
alerge tactic, totul să fie o pro
blemă de finiș. Deși am un final 
bun, prefer prima alternativă. La 
Torino sau în celelalte concursuri 
ale sezonului voi încerca, repet, 
să aduc recordul României cît mai

semifinala Cupei

nou o chestiune de 
Dacă va alerga și

DE
20 
fi 

li- 
loc

RUGBY
După cum am mai anunțat, cei 

de ani de rugby dobrogean vor 
marcați de ample manifestări pe 
toralul nostru. Intre acestea, un
central îl va ocupa Turneul interna
tional, care se va desfășura între 
14—19 iulie. Competiția se anunță a- 
tractivă, la ea urmînd să participe 
Bonymaen, una dintre cele mai bune 
echipe ale puternicului rugby din Ța
ra Galilor, clștigător al ultimei ediții 
a „Turneului celor 5 națiuni". In a- 
fara sportivilor britanici va mai lua 
parte o altă formație de peste hotare, 
Polonia Poznan. Constanța va fi re
prezentată de Farul, campioana 
României, de T.C. Ind., un „XV" din 
campionatul Diviziei A și de Con
structorul, echipa care a terminat în 
fruntea seriei a m-a a campionatu
lui diviziei secunde — fără nici un 
punct pierdut !

Programul anunțat de organizatori 
este următorul: 14 iulie, de la ora 
17.30 : Farul Constanța — Bonymaen, 
T.C. ind. Constanța — Polonia ~ 
nan; 17 iulie, de la ora 17.30: 
Constanța — Polonia Poznan, ___
Ind. Constanța — Bonymaen ; 19 iu
lie, ora 17.30: Constructorul Constan
ta — Polonia Poznan, Farul — Bony
maen.

Toate partidele se vor disputa pe 
Stadionul „1 Mai“, care dispune, 
după cum se știe, de instalație de 
nocturnă.

Poz- 
Farul 

T.C.

CARNET
• Mîine, începînd de la ora 16, pe 

velodromul Dinamo din Capitală se 
desfășoară o nouă reuniune. în ca
drul ei, lotul olimpic — alcătuit din 
Vasile Teodor, Mircea Ramascanu, 
Costel Clrje și Valentin Ilie — în
cearcă doborîrea recordului în proba 
de urmărire pe echipe — 4 000 m (ac
tualul record este de 4:38,6 și aparține 
acestei formații, pregătită de antre
norul emerit Nicolae Voicu).

• La 9 iulie are loc la Cottbus 
competiția internațională ,,Premiul 
olimpic", organizată de forul de spe
cialitate din R.D. Germană. La între
cere, care programează cursa de 100 
km contratimp pe echipe, participă 
și prima reprezentativă a României, 
alcătuită din V. Teodor, M. Ramașca- 
nu, V. Ilie și I. Cosma.
• A IV-a etapă a „Cupei orașe

lor", care trebuia să se desfășoare 
In zilele de 5 și 6 iulie la Cluj, se a- 
mînă pentru o dată ce va fi comuni
cată ulterior de către F.R.C.
• A fost definitivat programul 

campionatelor republicane de ciclism. 
Finalele se vor desfășura la Ploiești 
astfel: 6 august — contratimp pe e- 
chipe juniori mari si mici, 7

iu.. 
To 
Eu-

con- 
ita-

CEFAN

de

Vladimir MORARU

,firmă". Mă voi pregăti cu 
multă atenție pentru a 
distanța față de Gaerde- 
recordul mondial !

VALERIA ȘTEFANESCU
13,1 LA 100 mg

Lupan la 1 500 m în 3:42,3. 
a revenit lui Marty Liquori 
— 3:41,..

în cadrul concursului desfășurat 
miercuri seara la Milano, Nicolae O- 
nescu s-a clasat pe locul doi în pro
ba de 800 m cu 1:48,4. Cursa a fost 
cîștigată de Mark Winzenried (S.U.A.) 
în 1:48,3. Tot pe locul doi s-a situat 
și Petre 
Victoria 
(S.U.A.)

ONESCU Șl LUPAN 
PE LOCURILE 2 LA MILANO

aproape de cel mondial. în anul 
care deschide perspectiva Jocurilor 
Olimpice trebuie să-ți faci, cit de 
cît, o 
și mai 
micșora 
rud,

PREGĂTIM SUCCESUL LUI MIRCEA SIMON EA J. 0.“»»*

ne declară antrenorul de box Constantin Nour
aprilie, 

Palatului
într-una din tribu- 
sporturilor și cultu- 

Constantin Nour ne 
Mircea îl aduc de

In 
nele 
rii, maestrul 
spunea : „Pe 
la Katowice campion european !“.
Nu erau puțini cei ce au suspectat 
această afirmație de supraaprecie
rea posibilităților tînărului elev 
bucureștean, lipsit de experiență 
într-o . categorie 
grei, în vreme 
sese la 87 kg.

în iunie, în 
marele centru 
după ce Mircea Simon îi învin
sese înainte de limită pe uriașul 
suedez Wiberg și mai ales pe 
medaliatul campionatelor mondiale 
de la Havana, iugoslavul Milici — 
începusem să credem că încercatul 
antrenor român își 
cu ochii. Credința 
excelentele calități 
dite de Mircea, de 
netrabilă, 
rile sale upercutate, rapide și 
eficace. Cu aceste arme începuse 
să-1 domine și pe favoritul polo
nez Biegalski. Dar a venit clipa 
aceea nefericită, din rundul 2,

care cere oameni 
ce el abia ajun-

sala „Ronda" din 
industrial polonez,

va vedea visul 
era întărită de 
tehnice dove- 

garda sa impe-' 
de directele și lovitu- 
upercutate,

CICLIST
juniori mari și mici, 11 august — 
contratimp echipe seniori, 12 august 
— fond juniori mari și mici, 14 au
gust — fond seniori.

• Primul test major al echipei o- 
limpice de contratimp a României este 
prilejuit de Campionatul Balcanic ce 
se desfășoară la 18 și 20 iulie în insu
la Rhodos. în compania formațiilor 
Bulgariei, Iugoslaviei, Turciei și Gre
ciei, reprezentativa României va în
cerca să îndeplinească prima condiție 
a normei olimpice : locul I la între
cerea de 100 km contratimp (reali- 
zînd și un timp în jur de 2 h. 08 ar 
îndeplini și o a doua condiție). Tra
seul (4X25 km) este înscris pe șo
seaua de pe malul estic al insulei, 
fiind supusă brizei Mării Mediterane.

• Astăzi, la ora 18, are loc ședința 
biroului F.R. Ciclism în cadrul că
reia antrenorul lotului olimpic, Nico- 
lae Voicu, va prezenta o amplă ana
liză a pregătirilor efectuate în vede
rea îndeplinirii baremului olimpic.

• Ion Cojocaru (Steaua) este noul 
campion al Capitalei la contratimp 
individual Deși nu s-a confruntat cu 
specialistul nr. 1 al probei, Mircea 
Ramașcanu (aflat la Budapesta în

cînd o simplă întârziere în ridica
rea brațului de apărare (sau o 
neglijență provocată de prea 
multă încredere ?) i-a netezit ad
versarului drumul spre titlul con
tinental.

Ne-am reîntîlnit zilele acestea 
în sala de antrenament a clubu
lui Dinamo. După momentele de 
amărăciune din vestiarul de la 
Katowice, maestrul Nour și-a re
căpătat optimismul, licitînd acum 
și mai sus : „Țintim, împreună cu 
Mircea, o medalie olimpică !“. 
Scepticilor, antrenorul le răspunde 
— fixîndu-i prin grosimea oche
larilor cu multe dioptrii : „Mai a- 
vem un an la indemină și citeva 
sarcini de îndeplinit. Pe Mircea 
trebuie să-l facem mai voinic, să-1 
aducem la greutatea care să-1 a- 
șeze cu adevărat în rîndurile grei
lor. Vă aduceți aminte ? La Ka
towice, după ultimul său meci, nu 
mai cîntărea decît 83,5 kg ! Pe ur
mă, mai sînt câteva lucruri de re
tușat 
că la 
tenția 
vîrsta 
tot !“.
real vor fi și boxeri extra-euro- 
peni și printre ei, în primul rînd, 
Teofilo Stevenson, maestrul Nour 
suride : „Mircea este probabil u- 
nul dintre puținii boxeri în lume 
care are armele necesare pentru 
a-1 înfrunta pe excelentul sportiv 
cubanez. La București l-am evi
tat pe Stevenson pentru că voiam 
să-i păstrez lui Mircea intacte șan
sele la Katowice. Dar acum, el 
însuși visează — mi-o spune 
adesea — o intîlnire cu super- 
campionul lumii, căruia noi vom 
încerca să nu-i dăm răgazul să-și 
pregătească zdrobitoarele lovituri. 
La Mircea, cu calitățile sale na
turale, lotul e să avem noi 
răbdare în pregătirea tehnică, iar 
el să fie ascultător la sfaturile 
tactice. Pină acum nu am nici 
un motiv să nu cred în ascen
siunea și reușita lui".

îl urmărim pe blondul 
cu bronz Ia primul său 
nat continental, în fata 
repetînd ca o balerină 
impuse de lecția zilei (și 
de „lecția de Ia Katowice") : cu 
un braț lovitura, cu celălalt tre
cut fulgerător in poziție de apă-

în cadrul unui concurs de verifi
care, la Poiana Brașov, Valeria Ște- 
fănescu a alergat 100 mg în 13,1 și 200 
m în 24,2. Rezultatul recordmanei 
noastre în proba de garduri este ex
celent, ținînd seama că ea este la 
prima cursă din acest an. Deși Va
leria mai acuză dureri la picior, par
ticiparea sa la semifinalele Cupei 
Europei, la Budapesta, săptămîna vi
itoare, este ap oape sigură.

Tot la Poiana Brașov Mariana Su
man a alergat 300 m în 37,7, la 3 ze
cimi de secundă de recordul mondial 
— neoficial — al Irenei Szewinska.

DA ȚI COPHLO.
Două savarine cu frișca om 

pierdut duminică, în min. 87, cel 
de după minutul 86 cînd, la 
3—0 pentru „Pali" lași. Cos tea a 
ratat incredibil 
cum 
singur cu portarul Oană în ca
reu, portarul Oană luîndu-i 
mingea din picior, ca în faza 
de referință Dobrîn—Scoția. A- 
veam un pariu pe două sava
rine că „Poli" învinge cu 4—0. 
N-a fost să fie — dar eu am 
rămas cu fruntea sus și cu o 
foairte bună părere despre acest 
Costea. II socotesc o extremă 
stingă de certă calitate care — 
dacă se va ține de 
oarte — n-ar fi ex
clus să ne facă, to
tuși, curind, să 
mîncăm cu plăcere 
savarine 
Victorioase, 
nivel 
decît 
Oană 
După 
că n-ar fi rău ca 
la anul, 
cela din ultima etapă, decisiv, 
pe viață și pe moarte, cu spec
tatori veniți de la orele 10 di
mineața pe stadion, să nu mai 
fie transmis tot de la lași, ci din ce 
altă urbe. Nu spun care — să 
nu trezesc supărare, mai ales 
că, personal, prin forța „Pro
gresului" și a destinului său, țin 
cu toate echipele din A, inclu
siv cu cele retrogradate, retro
gradarea nefiind nici ea un vi
ciu... Oricum, „Poli" și-a făcut 
„norma" de meciuri decisive ș: 
mai poate lăsa și altora această 
plăcere. Echipa a-re cîțiva zbur
dalnici talentați care și-ar pu
tea dezvălui calitățile nu toc
mai la spartul (a se culege 
„spartul" și nu „sportul" !) tîr- 
gului, ci mai din vreme, cam 
de la mijlocul turului, să zicem. 
Campionii returului — trei echi
pe studențești I — au farmecul 
și meritele lor (Reșița —■ „retro
gradata returului" mela-ncolizea- 
ză, nu cit căderea brașoveni
lor, desigur...) dar există, neîn
doios, farmece și merite supe
rioare acestor performanțe.

N-ar fi însă imposibil ca

și altele de învățat, pentru 
21 de ani nu poți avea pre- 
că știi totul. în schimb, la 
aceasta poți să tinzi spre 
Cînd amintim că la Mont-

medaliat 
campio- 
oglinzii, 

mișcările 
mai ales

și inadmisibil,
se zice în ultima vreme,

cu frișca 
la un 

și mai înalt 
un meci 

contra Oană.
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„CUPA STEAUA" LA TIR
La poligonul Tunari (probele 

de arme cu glonț, zilnic de la ora 
9) și la Dinamo (probele de arme 
cu 
ora 
rjlo (pină duminică inclusiv) în
trecerile de tir dotate cu „Cupa 
Steaua". Participă concurenți re- 
prezentind secțiile de tir din Ca
pitală.

aer comprimat, zilnic de la
10) se desfășoară în aceste

LA HANDBAL, ACTIVITATE NON-STOP!
Deși se află în vacanță competi- 

țlonală, handbalul cunoaște, totuși, 
o febrilă activitate.
• Lotul feminin, reunit pentru ci

teva zile sub conducerea antrenori
lor Constantin Popescu și Dan Bă- 
lășcscu, efectuează un stagiu de pre
gătire. Băieții se vor întîlni astăzi 
cu antrenorii Nicolae Nedef și Oprea 
Vlase, pentru a începe preparativele 
în vederea meciurilor cu reprezen
tativa Ungariei, programate la 13 
iulie — Ploiești și 15 iulie — Bacău 
(în aceleași zile și în aceleași orașe 
va evolua și echipa feminină in 
compania celei a Bulgariei).
• La începutul acestei săptămînl 

a avut loc ședința federației de 
handbal, împreună cu antrenorii e- 
ehipelor de Divizia A si reprezentan
ții secțiilor cu formații în prima di
vizie (colegiul divizionar). S-a făcut 
analiza campionatului 1974/1975 și s-a 
precizat modul cum trebuie organi
zată activitatea de instruire în se
zonul 1975/1976. Citeva concluzii : 
majoritatea echipelor au loturi in
suficiente numeric și valoric, sînt 
încă nerațional folosite forțele exis
tente (referire, îndeosebi, la „noul 
val“), nivelul procesului instructiv- 
educativ este încă sub cerințele ac
tuale, ca urmare a lipsei de exigență 
a antrenorilor și cluburilor. Această 
analiză — efectuată prin prisma sar
cinilor handbalului privind pregătirea 
pentru Jocurile Olimpice de la Mon
treal — a scos în evidență resursele 
și căile de ridicare a nivelului mun-

performanțelor încil și, implicit, a 
handbal.

• Tot cu acest 
tragerea la sorți ________ ____
vor găzdui turneele de sală ale Di
viziei A. Iată programul : masculin 
— 3—5 septembrie în sala Olimpia 
din Timișoara, 13—16 septembrie în 
Sala sporturilor din Bacău, 25—27 
septembrie în Sala sporturilor din 
Galați, 3—5 octombrie în Palatul 
sporturilor și culturii din București, 
10—12 ianuarie 1976 în sala Victoria 
din Ploiești, 18—20 ianuarie în Sala 
sporturilor din Baia Mare. 29—31 ia
nuarie în Palatul sporturilor și cul
turii din București ; feminin : 6—9 
septembrie în Sala sporturilor din

prilej a avut loc 
a centrelor care

rilor din Baia Mare și 3—5 Jtetaut 
rie în sala olimpia din Timișoara.) 

® In campionatul Diviziei A v. 
evolua următoarele formații : '
ma Brașov, Dinamo București, Rafi
năria Teleajen, H. ~ 
Mare, C.S.U. Galați, Politehnica Timi
șoara, CAROM Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Știința Bacău, A.S.A. Tg. 
Mureș, Steaua, Universitatea București 
și Universitatea Cluj-Napoca (mas
culin), Universitatea Timișoara, Con
structorul Timișoara, Voința Odor- 
hei, Universitatea București, Progre
sul București, I.E.F.S., Rapid Bucu
rești, Textila Buhuși, Rulmentul Bra
șov, Constructorul Baia Marc, Con
fecția București și Mureșul Tg. Mu
reș (feminin).

a Perioada de transferări în 
handbal a fost fixată între 15 și 31 
iulie.

® A fost instituit de către F.B.H. 
„Trofeul fair-play“, care va fi acor
dat echipelor de Divizia A — femi
nine și masculine — cu comportarea 
cea mai disciplinată pe anul în curs.

• O veritabilă sărbătoare a con
stituit-o tradiționala întilnire dintre 
actualii jucători de handbal ai Șco
lii sportive nr. 2 șl foștii ei sportivi, 
actualmente încadrați în diferite for
mații divizionare. Aproape 506 de 
spectatori au urmărit meciurile mas
culine și feminine, care s-au situat 
la un înalt nivel. Cu acest prilej a 
putut fi apreciată încă o dată con
tribuția deosebită pe care Școala 
sportivă nr. 2 o aduce continuu la 
îmbogățirea rezervorului de talente 
al handbalului românesc. întregului 
colectiv tehnic — în care activează 
9 profesori — felicitări I

Dina-

C. Minaur Baia

CAMPIONATUL DE
Continuă întâlnirile de tenis din 

cadrul campionatului divizionar pe 
echipe, seria a Il-a. La Brăila, for
mația Constructorul din localitate a 
primit replica vecinilor de la Du
nărea Galați. Meciul s-a încheiat cu 
următoarei’, rezultat : Constructorul 
— Dunărea 10—5. In întâlnirea mas
culină : 10—0, iar în cea feminină :
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SUBIECTE DE ACTUALITATE VACANȚA,
DECLANȘAREA

ȘI CUPELE 
În ordinea 

exprimată

PREGĂTIRILOR

DINAMO, CAMPIOANA DE TINERET-SPERANTE
0 FURNIZOARE DE TALENTE

• 4 jucători din
titlul

echipă
de cam-

au debutat în acest an în prima formație

În ordinea lor cronologică, 
exprimată chiar în titlul de 
mai sus, temele de actuali
tate ni se par a fi : vacanța 

și efectele ei pozitive pentru si
tuația cînd e cu adevărat vacanță ; 
declanșarea pregătirilor pentru 
noul sezon în cele mai bune con- 
dițiuni ; „acțiunea cupelor euro
pene" legată de mereu aminata 
dorință a unei prezențe în sfirșit 
simțită a echipelor românești de 
club în aceste competiții atit de 
cunoscute.

■v j acanța actualului sezon e 
y una dintre cele mai scurte 
’ din cite a prevăzut progra

mul ultimelor stagiuni fot
balistice. Pentru jucători, cum sint 
cei de la Universitatea Craiova și 
Rapid, care participă la ultjmul 
act al sezonului — finala Cupei — 
ea nu va depăși 10—12 zile. Toc
mai de aceea, fiecare dintre aceste 
zile de pauză devine foarte pre
țioasă în obținerea unei cît mai 
mari refaceri a jucătorilor. Atit e- 
fectuarea tratamentelor, cit și or
ganizarea unei odihne adevărate, 
sint puncte obligatorii pentru un 
jucător care își cunoaște obliga
țiile și care vrea cu adevărat să 
atace noul sezon cu forțe Împros
pătate. Vrem să reamintim fotba
liștilor noștri de frunte, în aceste 
zile, cînd ei sînt în exclusivitate 
propriii lor antrenori, că de mo
dul cum iși vor realiza programul 
vacanței depinde in bună măsură 
ulterioara desfășurare a activită
ții lor.

Pregătirea incumbă și ea obli
gații și măsuri, atit din par
tea conducerilor cluburilor, 
a antrenorilor, cît și din 

partea fiecărui sportiv. Și noul se
zon va fi precedat de trecerea 
normelor de control ale pregătirii 
fizice. Lăsînd la o parte orice alte 
considerații, privite în ansamblu 
și — mai cu seamă — prin efec
tele lor asupra sporirii potenția
lului de rezistență al jucătorilor, 
aceste probe au demonstrat că sînt 
utile. Sezonul care se încheie du-

EUROPENE
minică, un sezon lung și solicitant, 
ne-a arătat mulți fotbaliști într-o 
evidenta creștere a capacității fi
zice. Tocmai de aceea, credem că 
cei care compun loturile de A și 
B vor acorda o atenție și mai 
mare, spre folosul lor, pregătirii 
și trecerii acestor norme și, în ge
nerai, antrenamentelor menite să-i 
înarmeze pe toate planurile pen
tru viitoarea stagiune.

Prezența echipelor noastre în 
cupele europene. Subiect nu 
tocmai vesel pentru fotbalul 
nostru. Dacă echipele repre

zentative au reușit să depășească 
faza primă in competițiile clasice 
(campionate mondiale sau campio
nate europene), formațiile de club 
au rămas în umbră în toate în
trecerile rezervate lor — Cupa 
campionilor. Cupa cupelor sau 
Cupa U.E.F.A. Dacă cercetăm rin
durile apărute înainte de fiecare 
start al cupelor continentale, vom 
întîlni exprimată speranța ca, în 
fine, să se producă „explozia1* reu
șitei și pentru cluburile noastre. E 
gindul pe care il exprimăm și a- 
cum. Mai cu seamă că în acest 
sezon întilnim și o serie de mă
suri care țintesc o fortificare, prin 
avantaje create de regulamentul 
de transferări, a formațiilor care 
vor reprezenta fotbalul nostru în 
cupele europene. Sperăm însă că 
aceste prevederi favorizante se vor 
materializa prin întăriri ale lotu
rilor acestor echipe, dar că ele 
nu vor duce la exagerări, la „sto
cări" de jucători în anumite for
mații, ceea ce ar fi în detrimen
tul general al fotbalului nostru. Să 
sperăm că echipele noastre din 
cupele continentale vor alinia for
mații echilibrate, fără acele ine
galități de compartimente care au 
dus la insuccesele din trecut. Cre
dem, în sfirșit, că echipele care 
ne vor reprezenta vor fi exemple 
ale modului cum vor organiza și 
desfășura pregătirea sezonului de 
toamnă în care vor fi chemate 
foarte repede să dea examene 
grele.

Dinamo a cîștigat 
pioană și la tineret-speranțe ! O 
victorie detașată, la cinci puncte 
avans de principala concurentă 
Universitatea Craiova, un succes 
net, mai ales datorită recordului 
de victorii (25 la număr). Valoa
rea acestui titlu de campioană este 
cu atit mai mare, cu cit echipa de 
speranțe din șos. Ștefan cel Mare 
„nu și-a făcut un scop din cuceri
rea locului I“, cum mărturisea an
trenorul Lică Nunweiller, care cu 
doi ani in urmă cunoștea tot cu 
Dinamo bucuria cuceririi titlului 
național de juniori.

Pentru echipa de tineret-spe
ranțe Dinamo, problema funda
mentală n-a fost deci titlul, ci 
„promovarea unor talente în pri
ma formație și creșterea valorică 
a jucătorilor".

Din „anticamera" echipei cam
pioane au pătruns în prima scenă 
Augustin, I. Marin, Marincel și

Vlad, iar Vrinceanu, lansat anul 
trecut, și-a prelungit stagiul de 
rulaj la tineret, prezența sa in a- 
cest final de sezon reprezentind 
una din marile promisiuni ale e- 
chipei campioane. Cinci jucători 
promovați in prima formație a 
unei echipe cum este Dinamo re
prezintă, indiscutabil, un mare 
succes pentru garnitura de tineret- 
speranțe și in primul rind o ple
doarie pentru adevărata rațiune a 
unui eșalon tratat de prea puține 
cluburi cu atenția și cu responsa
bilitatea necesară. „Rezervorul" de 
talente din șos. Ștefan cel Mare a 
plasat pe orbita primei divizii 
cinci nume noi, de la care, firește, 
se așteaptă confirmarea maturi
zării intr-un viitor apropiat. Iar 
Lică Nunweiller promite și alți 
jucători pentru echipa mare. De
ocamdată sînt nume necunoscute : 
Bălan, Iamandi, Vasiluț și Frîncu. 
Urmează ca timpul, dar și efortu

rile susținute ale acestor tineri ta 
lenlațt să realizeze marele salt.

Preocuparea pentru formare 
unor talente și propulsarea lor i 
prima scenă a adus dinamoviștilo 
ca o consecință logică și bucuri 
cuceririi titlului. Un titlu datori
valorii individuale, dar și constan 
țci echipei, un succes al conștiin 
ciozității și pasiunii antrenorul 
Lică Nunweiller și al condițiil 
de pregătire excelente.

Dinamo a realizat, așadar, ace 
event : titlul la seniori, titlul la t 
neret-speranțe. Semn că acolo î 
frumosul parc sportiv al clubul 
se pregătesc bucuriile prezentul 
cu gindul îndreptat continuu sp
viitor, spre „generațiile care vin 
Aceasta este probabil semnificat 
majoră a titlului de campioni c 
cerit de acești adolescenți talent 
de la tineret-speranțe.

Mircea M. IONE5CU

Eftimie IONESCU

PÎNÂ LA FINALA CUPEI ROMANEI
.ernâianu :
>UCEM CUPA 
IOVA"
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îndoială, tot Oblemenco. 
credeți că sînt atuurile 

echipei dv., față de Rapid ?
— Cred că apărarea imediată și 

atacul sînt superioare celor din e- 
chipa adversă. La Rapid, mijlocul 
este mai mobil.

— Un pronostic în privința re
zultatului de duminică...

— Greu de dat. Ambele forma
ții știu să lupte. Pentru noi, Rapid 
rămîne aceeași echipă de frunte 
a fotbalului nostru. N-am uitat că 
a eliminat pe Jiul, Dinamo și 
Steaua, un trio redutabil. (C. A.).

înaintea lovi- 
pe la Ploiești ? 
li și la această 
le joc am dis
păru, am stabi
le are urmau să

Și rezultatele 
? mai bune. 
ă veți beneficia 
ine îl va exe-

fon Motroc :
„DUPĂ REVENIREA ÎN A, DO

RIM SUCCESUL SI ÎN FINALA CU
PEI I"

(Urmare din pag. 1)

tr-o rapidă și reală revenire. Dar, 
intr-un singur sezon, giuleștenii 
au refăcut — spectaculos și sigur 
— terenul pierdut in finalul sta
giunii trecute și, in plus, au îna
intat și pină in finala Cupei. Pe 
tot acest „traseu**, meritele antre
norului Motroc, ca și ale secun
dului său, Vasile Copil, sînt deo
sebite. Vom aminti, ca unul dintre 
cele mai recente exemple, modul 
cum conducerea tehnică rapidistă 
a știut să efectueze, in partida se
mifinală cu Steaua, atit modifi
cările de formație, în teren, cit și 
schimbările ; trecerea lui FI. Ma
rin virf de atac și readucerea lui 
Iordan în linia de fundași, ca și 
introducerea a doi mijlocași 
mare vervă — Rișniță și Savu — 

determi- 
în finală, 
pregătește 
Intimpină, 

deoarece

în

luat, cum de asemenea știm, echipa 
feroviară intr-un moment foarte 
greu, cînd puțini mai credeau in-

■ROWSPOHT infgemeaza
fRAGERII SrE- 
L 24 IUNIE 1975. 
Igoria a 2-a : 3,30 
lei ; a 3-a : 3,75 
L : 14,25 a 1.882 
I 656 lei ; a 6-a : 
port categoria 1 : 
prea a 11-a : că
ințe lO°/o a 26.994 
546 lei ; C : 7,10 
[2,45 a 1.998 lei ; 
bi ; F : 109,30 a 

a 100 lei. Cîști- 
I: categoria G :
’.500 lei ; H : 5,85

ECHIPE

a 5.000 lei sau la alegere excursie 
1 loc în U.R.S.S. sau R.D.G. și di
ferența în numerar ; I : 12,10 a 
3.000 lei sau la alegere excursie 1 
loc în R.D.G. ; J : 27 variante a 
1.000 lei ; K : 
5,70 a 200 Iei.
categoria M : 
7.000 lei ; N
Moskvici 408/412 ; O : S,3G a G.GGG 
lei sau la alegere excursie 1 loc 
în U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă 
și diferența în numerar ; P : 11,85 
a 3.000 lei sau la alegere excursie 
1 loc R.D.G. ; R : 24,05 variante a 
1.000 lei ; S : 63,95 a 600 lei ; T : 
111,25 a 300 lei ; U : 80,10 a 200 
lei ; V : 914,35 a 100 lei.

; J :
26,40 a 500 lei ; L : 

Cîștiguri speciale :
5 variante 10% a 

: 3,70 autoturism
O : 3,50 a 6.000

au constituit elemente 
nante pentru calificarea 
Antrenorul Ion Motroc 
acum, cu grijă, finala, 
însă, unele dificultăți, 
doi dintre oamenii de bază, Rișniță 
și Manea, s-ar putea să nu fie 
prezenți nici la partida de dumi
nică. Conducătorul tehnic al for
mației rapidiste privește, însă, cu 

toată încrederea dificilul examen.
„Vom face totul, ne spunea el, 

pentru satisfacția miilor de supor
teri, pentru a îmbogăți palmare
sul echipei noastre. Deși între cele 
două combatante, teoretic, prima 
șansă ar avea-o Universitatea Cra
iova, băieții de a căror pregătire 
mă ocup n-o să precupețească nici 
un efort spre a tranșa in favoarea 
lor rivalitatea cu prestigiosul ad
versar. Nu ar fi o încheiere mai 
frumoasă pentru cursa lor victo
rioasă de revenire in Divizia A 
decit succesul in finala Cupei". 
(El. I.).

li 9—1, iar la fete
Iu 7—5, 6—0 : PO-
4, 6—1. (Tr. ENA-

★

hefon). Pe terenu- 
prcul municipiului 
ca dintre echipele 
Late și Petrolistul 
[ Dumirea — l»c-

ULTIMELE ZILE PENTRU PROCU
RAREA BILETELOR LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES

DIN G IULIE 1975

Se pot cîștiga autoturisme, excursii 
la alegere în Uniunea Sovietică și 
Cchoslo v acia, premii în bani.

Rindul de sus, 
de la stingă la 
dreapta: Niculescu, 
Vasiluț, Vlad, Ban- 
ciu, antrenorul Lică 
Nunweiller, Cerno- 
huz, Ioniță, Anto
nescu, Ghenu. Rin- 
dul de jos: Ivă- 
nescu, Frincu, Stoi- 
ca, Lică, I. Marin, 
Vrinceanu, Popes
cu, Șușnea.

Lipsesc din fo
tografie : Augus
tin, Iamandl, Bălan.

Foto : S. BAKCSY

• Despărțire — pînă la 10 august, 
cînd va începe noul campionat al 
Diviziei A — de meciurile celor 18 
echipe din primul eșalon, de foile 
de arbitraj și de rapoartele obser
vatorilor federali. Echipele care și-au 
pus — într-un fel sau altul — spe
ranțele în ultima etapă, și-au vă
zut iluziile spulberate, 
tele fiind cele reeșite 
culele hîrtiei, și nu cele așteptate 
de ele. Din toate punctele de ve
dere, etapa finală a fost calmă, ca 
lucruri deosebite ea oferindu-ne 
prezența pentru prima oara a unor 
„cavaleri ai fluierului" la cîrma u- 
nor meciuri de Divizia A.

PE MICUL
• SIMBATA 5 IULIE, ora 15,30 ; 

Tenis pe glob : prezentarea echipei 
feminine a României care va întîlni 
sâptămîna viitoare, la București, echi
pele Olandei și Australiei ; secvențe 
din întîlnirile Tony Roche — Arthur Ashe 
și Roscoe Tanner — Jimmy Connors (la 
Nottingham), Arthur Ashe - Roscoe 
Tanner (la Beckenham) și din meciu
rile turneului de la Wimbledon ; ora 
16,00 „Premiu! învingătorilor” - proba 
de sărituri din cadrul concursului in
ternațional de călărie de la Olsztyn 
(Polonia).

• DUMINICA 6 IULIE, ora 1«,30 s

rezulta- 
din cai-

© încadrați la linie de arbitri cu 
experiență, debutanții au încercat 
să-și înfrângă emoțiile, să răspundă 
încrederii ce li s-a acordat. Doi din
tre ei au și reușit acest lucru. Este 
vorba de suceveanul M. Fediuc, 
care a condus partida F.C.M. Ga
lați — Universitatea Craiova și de 
buzoianul Cristian Teodorescu, ar
bitru de centru Ia partida Steaua — 
U.T.A. Primul a primit nota 9 din 
partea observatorului federal Gustav 
Barasch, iar cel de-al doilea a fost 
notat cu 8 de către fostul arbitru 
Chcvorc Ghemigean, care a îndepli
nit funcția de observator federal. 
Celui de al treilea arbitru, Ion H6- 
nig, care a condus jocul F.C.M. Re
șița — Sportul studențesc, observa
torul federal Ștefan Socaciu îi re
proșează lipsa de curaj, precizîncl 
totuși că, în general, prestația sa 
a fost acceptabilă. Poate că această 
calitate, indispensabilă unui arbitru, 
nu se va lăsa prea mult așteptată.

e Din rindurile arbitrilor consa- 
crați. Ghiorghc Limona, N. Rainea, 
N. Petriceanu Fr. Coloși și C. Pe
trea au primit nota maximă — 10 — 
din partea observatorilor federali.

ACTUALITĂȚI 9
• DUMINICA, BOGAT PROGRAM 

PE STADIONUL „23 Au GUST". Du
minică — cu ocazia finalei „Cupei 
României" pe stadionul „23 August" 
din Capitală va avea loc un bogat 
program, după cum urmează : ora 
16,30—16,45 : demonstrație organizată 
de „Crucea roșie", cu 4 echipe de 
prim-ajutor ; 16,45—17,00 : demonstra
ție de planor cu motor telecomandat 
și planor cu motor acrobație ; 17,00— 
17,40 : repriza I, fotbal juniori, Ra-

ECRAN
lor (la Barcelona), llie Nâstase — 
Patrick Proisy (la Bournemouth), Chris 
Evert — Martino Navratilova și Bjorn 
Borg — Guillermo Villas (la Roland 
Garros), Francois Jouffret — Corrado 
Barazzutti (la Paris) și din meciurile 
turneului de la Wimbledon ; ora 17,00: 
Derby-ul de galop de la Epsom și 
marele premiu de steeple-chase de la 
Auteui I ; 
cursa de 
ora 20,00 
Io fotbal 
versitatea 
recta de 
pauză :

ora 17,15 : Automobilism - 
24 ore de la Le Mans ;

: Finala „Cupei României” 
: Rapid București — Uni- 
Craiova. Transmisiune di- 

la stadionul 23 August. în 
„Dudu Georgescu — gheata 

— reportai filmat de Tioe-

„N-A FOST
FAZA DE GOL!“

pentru felul cum au condus meciu
rile ultimei etape. Să consemnăm 
în mod special reușita lui C. Petrea 
care „a realizat unul din cele mai 
bune arbitraje din acest campionat4', 
scria Traian Tomescu — în dificilul 
meci de la Iași, dintre Politehnica 
și Chimia Rîmnicu Vîlcea, hotărîlor 
pentru ambele echipe.

• Duminică, apreciatul arbitru in
ternațional Gheorghe Limona a îm
plinit 50 de ani și a condus uLtimul 
său meci, cel dintre Politehnica Ti
mișoara și Olimpia Satu Mare. Atit 
înainte de începerea meciului, cît 
și după terminarea lui, organele 
sporti-ve locale, jucătorii celor două 
echipe și spectatorii i-au făcut lui 
Gheorghe Limona o caldă manifes
tație de simpatie. „Nu voi uita nici
odată aceste momente trăite la Ti
mișoara", scrie în ultima sa foaie 
de arbitraj Gheorghe Limona. Nu 
puține sînt și clipele de amărăciune 
pe ’ care le cunoaște orice arbitru. 
Dar, intr-adevăr, căldura unei ase
menea manifestații te invită să re
flectezi la marile satisfacții ale unei 
activități de arbitraj împlinite cu 
cinste, cu competență, cu autoritate 
morală.

• în încheierea acestor rânduri, 
o consemnare a arbitrului Francxsc 
Coloși, oare arată că în pauza me
ciului Universitatea Cluj-Napoca — 
Jiul, a fost... mustrat de unul din 
conducătorii echipei din Petroșani, 
pentru faptul că’ acordase lovii / ă 
de pedeapsă, la un fault în careu 
al lui Stocker, „deși nu fusese fază 
de gol". O asemenea argumentare, 
în AFARA REGULAMENTULUI, 
este surprinzătoare la un conducător 
de echipă, căruia i se poate cere, 
oricum, să cunoască ceva mai bine 
regulamentul decît unii spectatori 
din tribune. Or, regulamentul nu pre-

ACTUALITATI
pi-d — Selecționata Bucureștiului ; 
17,40—17,50 : atletism — alergări cu 
participarea atleților din secțiile 
bucureștene ; 17,50—18,00 : concurs
„Crucea roșie» cu 4 echipe sanitare; 
18,00—18,40 : repriza a Il-a, fotbal 
juniori ; 18,40—19,00 : demonstrație
de judo, carate și autoapărare, cu 
participarea sportivilor de la S. S. 
Energia ; 20,00—20,45 : repriza I fot
bal : Finala „Cupei României": Ra
pid — Universitatea Craiova ; 20,45 — 
21,00 : cursă ciclistă eliminatorie 
(seniori—juniori) cu participarea ci
cliștilor din secțiile 
21,00—21,45 : repriza 
„Cupei României".

bucureștene ; 
a Il-a a finalei

LA „TURNEUL 
republican de ju-

• PLECAREA 
PRIETENIA". Lotul 
niori va pleca, astă-seară spre R.P.D. 
Coreeană, pentru a participa la edi
ția din acest an a „Turneului Prie
tenia", competiție cîștigată anul tre
cut de selecționata de juniori a 
Cehoslovaciei. Vor face deplasarea, 
printre alții, Șchiopu, Toader, Nucă, 
Bălan, Biiscc, Chitaru, Lupău, etc. 
Turneul se va desfășura între 9 și 
20 iulie.

• LIVIU COMAN, ANTRENOR LA 
ȘOIMII SIBIU. începînd de la data 
de 1 iulie a. c., divizionara B Șoi- 

■qxLL—_are_.. un nou antrenor.

vede un... tratament sperai, in 
zul unor faze care nu sint „do { 
referindu-se doar la faptul dacă 
fracțiunea a fost comisă în a 
sau în interiorul suprafeței de 
deapsă. Fotbalul intră în vaca 
Dar, în cadrul unei vacanțe r.3 
credem că ar prinde bine recit 
regulamentului de către toți ia< 
interesați în buna desfășurare 
jocurilor de fotbal.

Jack B’SARl

CLASAMENTE
FINALE

ÎN D!W!A CI
SERIA A VIII-A

1. UNIREA TOM. 30 20 4 6 55—
2. Met. Oțelu R. 30 20 3 7 79—
3. C.F.R. Simeria 30 14 4 12 48—
4. Constr. Arad 30 12 8 10 39—
5. Min. Ghelar 30 12 7 11 51—
6. Electr. Tim. 30 13 4 13 45—1
7. Unirea S. M. 30 12 6 12 35—
8. Știința Petroș. 30 10 9 11 32—
9. Cer. Jimbolia 30 10 9 11 40—

10. Minerul Teliuc 30 12 4 14 35—
11. C.F.R. Carans. 30 11 6 13 42—1
12. Strungul Arad 30 11 6 13 37—1
13. Min. Oravița 30 9 10 11 32—
1 L Met. Bocșa 30 13 1 k; 45—1
15. Prog. Tim. 30 10 7 13 3!)—1
16. Crișana Sebiș 30 5 4 21 16—1

SERIA A XI-A

1. GL. BISTRIȚA 30 20 5 5 70-
2. Unirea Dej 30 20 3 7 59-
3. Viitorul Gheorg. 30 18 0 12 69-
4. Chim. Tîrnăveni 30 16 2 12 45-
5. Metalul C. M.t 30 14 4 12 33-
6. Minerul Rodna 30 11 7 12 43-
7. Lacul Ursu S. 30 13 3 14 35-
8. A.S. M. Ciuc 30 13 2 15 47-
9. C.I.L. Gherla 30 11 6 13 37

10. Foresta Bistrița 30 12 4 14 30
11. Minerul Bălan 30 11 5 14 35
12. Vitromet. Med. 30 11 5 14 35
13. Avîntul Reghin 30 12 3 15 35
14. C.F.R. Sig. 30 11 5 14 25
15. Viitorul Tg. M. 30 9 6 15 421
16. Unirea Cr. Sec. 30 5 6 19 2.

SERIA A XII A

1. NITRAM. FAG. 30 17 8 5
2. Caraim. Bușt. 30 16 3 11
3. Precizia Săcele 30 15 5 10 41
4. Torpedo Zărn. 30 14 6 10 •i 1
5. I.C.I.M. Brașov 30 13 7 10 4îl
6. Chimia Or. Vict. 30 14 5 11 1
7. U.P.A. Sibiu 30 14 4 12 1
8. Prog. Odorhei 30 12 6 12 : I
9. Textila Cisnădie 30 13 3 14 1

10. Inter Sibiu 30 12 5 13
11. Forest. Tg. Sec. 30 12 5 13 3l
12. Unirea Sf. Gh. 30 12 4 14 J
13. Carpați Brașov 30 9 9 12
14. Minerul Baraolt 30 11 4 15
15. Măgura Codlea 30 11 4 15
16. Carpați Covasna 30 4 4 22

Echipele clasate pe bx U' ile|
:, iar cel 

au retrograd
promovat în Divizia B, i; 
locurile 15—16 
campionat.

seriilor a VIja



XECUTIV AL C.C. AL P.C.R
(Urmare din pag. 1)

Comitetul Politic Executiv se a- 
rescază organelor și organizațiilor 
e partid și de stat, tuturor cetă
ților să participe cu toate for- 
!le pentru a preveni pagubele in 
jnele de deplasare a viiturilor, 
entru a înlătura cit mai grabnic 
’ectele inundațiilor.
în cadrul ședinței, tovarășul 
icolae Ceausescu, secretar gene- 
J al Partidului Comunist Român, 
•eședintcle Republicii Socialiste 
omânia, a făcut o informare cu 
•ivire la vizita oficială de priete- 
c în țara noastră a președintelui 
cpublieii Gaboneze, Albert Ber- 
ird Bongo, și la vizita oficială 

România a căpitanilor regenți 
Republicii San Marino. Alberto 

sechetti și Michele Righi.
Comitetul Politic Executiv și-a 
șușit concluziile prezentate de 
cretarul general al partidului, 
eședintele Republicii, tovarășul 
icolae Ceaușescu, și a exprimat 
iosebita sa satisfacție pentru re- 
iltatelc convorbirilor la nivel 
alt româno-gaboneze și româno- 
mmarineze.
Comitetul Politic Executiv a sa
lat semnarea Declarației solemne 
mune a Republicii Socialiste 
mânia și Republicii Gaboneze, 
Acordului general de cooperare 
jnomică și tehnică dintre Repu- 
ea Socialistă România și Repli
ca Gaboneză. documente de o 
ire însemnătate care afirmă 
ineipiile pe care cele două țări 
angajează să le respecte în co

lorarea lor și in relațiile inter- 
ționale, hotărîrea lor de a con- 
ira larg în domeniile economic, 
i"îe<i-șiîinMfie și cultural.
Zizita înalților oaspeți gabonezi 
înscrie in politica României so
liste de dezvoltare a relațiilor 
etenești cu toate tarile care au 
•nit ne calea dezvoltării de 
• stătătoare, reprezintă o con- 
utie la promovarea continuă a 
orturilor de colaborare cu fa

de po continentul african, la 
irirca forțelor care luptă Im- 
•iva imnerialismului, colonia
lului și neocolonialismului. 
tru dreptul popoarelor de a fi 
line ne soarta lor.
bmiielul Politic Executiv a sta- 
; măsuri pentru traducerea 
consecvență în viață a doeu- 

româno-gaboneze, a ce
ai te ințelegcri Ia care s-a a- 
- nrile.nl vizitei.
■omitetul Politic Executiv șî-a 
rimat satisfacția pentru rezul- 
le fructuoase ale convor- 
lor dintre președintele Nicolae 
iisescu si căpitanii regenți ai 
oblicii San Marino, Alberto 
nhelti si Michele Righi. Comi- 
1 Politic Executiv a apreciat 
tiv voința exprimată de cele

două țări de a dezvolta relațiile 
bilaterale, de a contribui la gene
ralizarea principiilor noi în rapor
turile dintre state, bazate pe încre
dere, pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta li
ber, potrivii aspirațiilor sale, de 
a acționa pentru creșterea rolu
lui țărilor mici și mijlocii în so
luționarea problemelor internațio
nale, pentru făurirea unei secu
rități reale pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

In continuare, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat 
Programul privind dezvoltarea ac
tivității de cercetare și producție 
a Academiei de științe agricole și 
silvice. în stabilirea direcțiilor de 
cercetare ale Academiei s-a por
nit de la necesitatea legării mai 
strînse a cercetării cu producția, 
de la cerințele sporirii contribu
ției cercetătorilor și specialiștilor 
din agricultură Ia realizarea pe 
scară largă de noi soiuri de se
mințe și hibrizi, de noi rase de 
animale, de înaltă productivitate 
și randament, în scopul satisfa
cerii optime a cerințelor de con
sum ale populației și asigurării cu 
materii prime necesare industriei. 
Comitetul Politic Executiv a sta
bilit să se ia măsuri ferme pentru 
ca activitatea de cercetare a Aca
demiei să joace un rol activ, stî- 
mulatoriu, în întreg procesul de 
modernizare și dezvoltare a agri
culturii și a industriei alimentare, 
la nivelul sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului. 

Comitetul Politic Executiv a 
atras atenția în mod deosebit Aca
demiei să participe activ la îm
bunătățirea substanțială a activi
tății industriei alimentare, la ri
dicarea calității si diversificarea 
sortimentelor produselor alimen
tare, în vederea aprovizionării cit 
mai bune a populației.

Comitetul Politic Executiv a dis
cutat apoi proiectul de lege pri
vind Congresul deputaților consi
liilor populare județene, al pre
ședinților consiliilor populare, pre
cum și conferințele președinților 
consiliilor populare, și a stabilit 
să fie înaintat spre dezbatere si 
aprobare Marii Adunări Naționale. 
Proiectul legii, urmare a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea 
P.C.R., răspunde necesităților 
tivității de perfecționare a 
mocrației socialiste, a cadrului 
gauizatoric de participare tot 
largă a maselor populare la elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru.

în cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a rezolvat, de a- 
semenea, alte probleme ale activi
tății de partid si de stat.

Comitetul Politic Executiv a con
vocat Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
pentru data de 21 iulie a.c.
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SELECȚIONATA DE HOCHEI 
A TĂRII NOASTRE

IN R. F. G. SI ITALIA
■ »

~ Ieri selecționata de hochei a 
țării noastre a plecat într-un tur
neu de mai multe jocuri în R. F. 
Germania și Italia. în vederea 
partidelor amicale care vor avea 
loc la Rosenheim, Garmisch, O- 
bersdorf, Fiissen (R.F.G.), Alleghe, 
Cortina d’Ampezzo, Orlisei (Ita
lia), antrenorul Șt. Ionescu a al
cătuit un lot cu unele modificări 
față de sezonul trecut. Au fost pro
movați cîțiva tineri (portarul Gh. 
Huțan, Olenici, Dumitru, Vișan) în 
locul unor hocheiști mai vechi, a- 
flați în examene (Axinte, Gh. Flo
rian) sau care au anunțat că nu 
mai pot face față nevoilor lotului 
(Varga și Bașa). Turneul hocheiș- 
tilor români se va încheia în ziua 
de 15 iulie.

BUCUREȘTI SKOPLJE
18-12 LA TIR

La Skoplje (iugoslavia) s-a dispu
tat întîlnirea de tir dintre selecțio
nata acestui oraș și cea a Bucu- 
reștiului. Oaspeții au ieșit învingă
tori cu 18—12. Iată eîștfgătorii pro
belor: a. 1. c.r. 60 f culcat, seniori: 
Gh. Vasilescu (B) 595 p. echipe: 
București 2352 p. juniori: Alberti (B) 
590 p, echipe : București 1741 p, ju
nioare: Elena Florea (B) 587 p, echi
pe: Skoplje 1730 p; pistol liber 60 f: 
Kopanov (S) 556 p, echipe : Skoplje 
1582 p; a. 1. c.r. 3X40 f: Gh. Vasi
lescu 1147 p, echipe :. București 4513 
p; a. st. 3X20 f, seniori: I. Olărescu 
(B) 571 p, echipe : București 2240 p, 
juniori : D. Mihai (B) 550 p, echipe: 
București 1628 p, senioare: Elena
Florea 545 p.
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SESIUNEA C.I.O.
DE LA LAUSANNE

Deși ultima sesiune a C.I.O. n-a 
adoptat hotărîri spectaculoase, ca 
precedenta, de la Viena, care a 
acordat Moscovei dreptul de a or
ganiza Jocurile Olimpice din 1980 
și a adoptat noul cod al amato
rismului, ea a reprezentat o con
firmare a evoluției pozitive a 
C.I.O. în ultimii ani, sub condu
cerea noului său președinte, lor
dul Killanin.

Noul în activitatea C.I.O. se ma
nifestă în prezent printr-o ade
vărată deschidere „spre toate azi- 
muturile", printr-o abordare rea
listă a tuturor problemelor cu 
care se confruntă C.I.O., prin dia
logul reînnoit, pe alte baze, cu 
toate celelalte organisme implicate 
în mișcarea sportivă mondială, 
printr-un stil diferit de muncă în 
însuși interiorul C.I.O.

Astfel, sesiunea C.I.O. de la 
Lausanne va rămîne în istoria miș- 

■ carii sportive și olimpice interna
ționale prin faptul că ea a marcat 
primul pas spre deplina univer
salitate a mișcării olimpice, prin 
cererea de recunoaștere adresată 
C.I.O. de către Comitetul olimpic 
al R. P. Chineze. Totodată, ea a 
reprezentat ultima etapă a luptei 
împotriva discriminării rasiale în 
sport, prin eliminarea Rhodesiei 
din mișcarea olimpică.

Tot la această sesiune a fost 
numită noua comisie de admitere 
la Jocurile Olimpice, formată din 
trei membri, printre care și mem
brul C.I.O. pentru România, că
reia urmează să-i fie supuse toate 
cazurile de încălcare a noului sta
tut al amatorismului, adoptat de 
C.I.O. la sesiunea de anul trecut.

Caracterul realist al noilor reguli 
ale amatorismului, la care federa
țiile internaționale urmează să-și 
adapteze regulile, reprezintă o ga
ranție a însănătoșirii mișcării 
sportive internaționale, supusă azi 
unei amenințări mult mai grave 
decit aceea a profesionismului prin 
contract — de tip vechi — și anume 
aceea a comercializării sportului 
pe calea reclamei televizate.

. Ultimele rămășițe ale frămîntă- 
rilor care au agitat mișcarea olim
pică în cea de a doua parte a 
președinției Iui Avery Brundage 
s-au încheiat prin adoptarea unor 
formule noi de coordonare a acti
vității comitetelor naționale olim
pice, cu recunoașterea deplină a 
autorității C.I.O.. fără pretenții de 
structură permanentă sau de ca
racter supranational și prin con
stituirea fondului de „solidaritate 
olimpică", pus la dispoziție de 
C.I.O. și dirijat de acesta în scopul 
sprijinirii sportului în țările mal 
puțin dezvoltate, ca si a Acade
miei internaționale olimpice.

Consecințele măsurilor luate la 
sesiunea C.I.O. de la Lausanne, 
dar mai ales acelea ale muncii de 
pregătire în diversele domenii — 
programul olimpic, 
gulilor, precizarea 
limpic al sportului, 
tivității olimpice în 
tre Jocuri, apărarea 
tor de profesionism 
simțite pe deplin în următoarele 
sesiuni, ce vor avea loc în timnnl 
Jocurilor Olimnîce de. iarnă si de 
vară, de la Innsbruck și Montreal.

unificarea re- 
conceptului o- 
conținutul ac- 
intervalul din- 
sportului ama- 
— se vor face

ALEXANDRU SIPFPCO 
membru al C.I.O. 1

La Wimbledon
NNORS Șl ASHE 

iN FINALĂ
1NDRA, 3. — în prima semi- 
ă din cadrul probei de sim- 
a turneului internațional de 

de la Wimbledon, americanul 
uloare Arthur Ashe a obținut 
ticilă victorie în fața ex-cam- 
îlui australian Tony Roche, în 
bilă revenire. Ashe a ciștigat 
i 2h55) cu 5—7, 6—4, 7—5, 

6—4. Cealaltă semifinală,
itată între cei doi tineri jucă- 
americani, Jimmy Connors și 
ie Tanner, a prilejuit o victo- 
apidă (lhl7) pentru favoritul 
al concursului. Connors cîști- 

> 6—4, 6—1, 6—4 și pare de- 
ă-și păstreze titlul cucerit a- 
recut. Finala este programată 
u sîmbătă.
:i unul din cuplurile favorite 
•eușit să se califice pentru 
inalele probei de dublu mas- 

disoutate între outsider!, 
rezultatele : Stone. Dowdes- 
— Pilici, Crealy 9—8, 3—6,
9—8, 6—3 : Mayer, Gerulaiiis 
ssbender. Pohmann 8—9. 3—6, 
6—3, 6—3. Surprize și la du- 
eminin (sferturi de finală) : 
reau, Gourlay — Evert, Nav- 
za 6—1, 4—6. 10—8 ; Durr,

— Court, Wade 6—4. 6—3 ; 
ura, Sawamatsu — Barker, 
8—6, 9—8 ; King. Casals — 

:ova, Anthony 9—7, 9—8.

FIȘIER

Iată că se poate sări 5,60 m și 
fără faimoasa banană ! Fără a 
beneficia de ultimul produs în 
materie de prăjini, Wladislaw Ko- 
zakicwicz devine primul euro
pean care depășește această gra
niță, Deși era recunoscut ca un 
bun săritor, puțini vedeau în po-

UL CAMPIONAT MONDIAL
IALTERE PENTRU JUNIORI
ele campionate mondiale și 
ne de haltere rezervate junio- 
e vor desfășura. începînd de 
ă șl pînă la 12 iulie, la Marsl- 
mplonatele reunesc peste 200 
•ri halterofili reprezentînd 27 
. printre care S.U.A., U.H.S.S., 
ia. Ungaria, Austria, Turcia, 
I. Cehoslovacia R.D. Germană 
’aria.
eeastă competiție vor particl- 
halterofilii români Constantin

măsura 
stabilit 
m. La 

Koza- 
spune,

Atletism

de

ro-

aflat la 50 km de capitală. Tînă- 
rul campion european a declarat 
că modelul său, în materie 
tehnică și pregătire fizică, se gă
sește la boxerii sovietici și 
mâni.

BAYFRN MUNCHFM
WLADISLăW «OIAKIEWICZ (Polonia)

lonezul de 22 de ani (născut la 8 
decembrie 1953, 1,87 m, 83 kg, stu
dent la Poznan) un posibil record
man al continentului, mai ales 
că pînă în zilele dinaintea exce
lentei sale performanțe Koza- 
kiewicz nu se putea lăuda măcar 
cu titlul de cel mai bun prăjinist 
al tării sale, pe care il revendica, 
mai îndreptățit de rezultatele de 
pînă acum, Wojciech Buclarski 
(5,50 m, în acest sezon). Cea mai 
înaltă săritură din acest an a nou
lui recordman european 
5,35 m, iar recordul său, 
anul trecut, era de 5,40 
„Memorialul Kusocinski", 
klewicz a prins, cum se 
„ziua de grație", sărind din prima 
încercare 5,40 m, 5,52 m și apoi 
5,60 m, ratînd de foarte puțin la 
5,67 m, performanță care ar fi 
adus recordul lumii In Europa. 
Va domina el. de la înălțimea re
cordului, proba așa cum au fă
cut-o nu demult Papanlcolau sau 
Nordwlg 7

RENUNȚĂ LA FINALA

INTERCONTINENTALĂ

DAR DOREȘTE UN ^ECI

CU DINAMO KIEV!

Echipa Bayern Miinchen, deți
nătoarea „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, nu va disputa nici 
în acest an finala „Cupei intercon
tinentale", în care urma să întîl- 
nească formația Independiente 
Buenos Aires, care a cîștlgat „Copa 
Libertadores".

Un purtător de cuvînt al clubu-' 
Iui vest-german a declarat că du
bla intîlnire 
neană, și în 
Buenos Aires, 
prea mari.

în schimb, 
din Miinchen 
în disputarea 
retur) cu formația sovietică 
namo Kiev, cîștigătoarea 
cupelor".

BOXERI ROMÂNI PESTE HOTARE
• A fost definitivată echipa 

României care, între 23 și 27 
iulie, va evolua la Sofia în ca
drul Balcaniadei. Echipa, pregă
tită _ de antrenorii Petre Mihai și 
Adrian Teodorescu. are următoarea 
componentă : T. Ghinea, I. Fare- 
din. J. Vancea. I. Memet. C. Ște- 
fanovici, C. Hoduț, D. Tănase. D. 
Cimpoieșu. S. Tîrîlă. V. Croitorii 
I. Alexe (V. Lehădus).

• în zilele de 27 iulie — I 
august se va desfășura tradițio
nalul turneu memorial „Giraldo 
Cordoba Cardin", pe stadionul 
..Sandino" din orașul cubanez Santa 
Clara. Vor face deplasarea 3 bo
xeri români : Robu Nită (muscă). 
Mihai PIoeșteanu (pană) și Paul 
Dobrescu (ușoară).

• între 8 și 13 iulie la Halle 
(R. D. Germană) se vor desfășura 
reuniunile turneului internațional 
de box „Cupa Prietenia'1 pentru 
echipe de tineret. La această com
petiție, vor participa următorii 11 
pugiliști români. în ordinea cate
goriilor : D. Cipere, I. Lungii, 
I. Vass, Tr. Georgea, I. Dragom’r, 
C. Hainal. A. Podgoreanu, N. Vi
șan, V. Silaghi. T. Pîrjol, P. Un- 
gureanu (Fr. Luxemburger).
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KALEV1 MARJAMAA (Finlanda)
Cea mai mare surpriză a cam

pionatelor europene de box de la 
Katowice a produs-o, fără îndoia
lă, tînărul mecanic finlandez Ka- 
levi Marjamaa (născut la 29 ia
nuarie 1953, in localitatea laponă 
Nibala), care l-a învins in finala 
categoriei semimijlocie pe Victor 
Zilberman. La înfățișare (1,80 m 
șl 67 kg), blondul șt zveltul spor
tiv pare mal curînd un atlet sau 
un gimnast. De fapt a și început 
prin a juca fotbal și a sări în 
lungime. Dar mai mult l-a pasio
nat boxul, pe care-l practică din 
1969. Specialiștii care nu l-au acor
dat șanse, au neglijat faptul că 
In palmaresul finlandezului (150 
de meciuri) nu există ăecît 3 în- 
frîngeri : la bulgarul lankov, la 
fostul campion european Beneș șl 
la campionul mondial Kalule I 
Antrenorul său Leo Jakala nu-l 
vede dectt de două ori pe săptă- 
mînă la Helsinki, întrucît Marja
maa locuiește în orășelul Lohaja,

cu echipa argenti- 
special iocul de la 
ar necesita cheltuieli

conducerea clubului 
s-a arătat interesată 
unei întîlniri (tur- 

“ Dî- 
„Cupei

TURUL FRANȚEI*

ETAPA A 7-a

PARIS, 3 (Agerpres). — Etapa a 
7-a a Turului ciclist al Franței; 
disputată pe traseul St. Gilles — 
Angouleme (235,500 km), a reve
nit la sprint rutieru'ui italian 
Francesco Moser în 6h 25:16. în 
același timp cu învingătorul au 
sosit belgienii Rik Van Linden, 
Walter Godefroot și Eddy Merckx, 
în clasamentul general conduce 
Merckx, urmat la 31 s de Moser.

ATLETISM © în cadrul concursu
lui atletic de la Milano, în proba 
de 400 mg americanul Jim Bolding 
— 40.4 — i-a întrecut pe recordmanul 
mondial J. Akii-Bua (Uganda) și 
Rălph Mann (S.U.A.). ambii cu 49.1 
Finlandeza Nina Holmen a stabilit 
cea mai bună performanță mondiaJă 
a sezonului la 1500 m (f), cu 4:08,0. 
Jam aleanul Don Quarrie a cîstigat 
două nrobc : 100 m în 10,0 și 200 m 
în 20.1. Alte rezultate : 110 mg — 
Foster 13.7 : 400 m — Randle 46,1 ; 
1 000 m — Walker 2:17,2 : 5 000 m — 
Hermens 13:36,4; disc — Powell 62.86 
m : înălțime — Stones 2,21 m ; 
4 X IDO m - Italia 40,3. © La Rhode 
fR.F.G.), recordmanul mondial K. II. 
Rlehm a obținut 78 18 m la arunca
rea ciocanului, la 32 cm de record.

PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT
că rutierul cehoslovac Jaroslav Pos- 
lusny, urmat de suedezul Bengt Nil
sson — la 18 sec. și cehoslovacul Petr 
Matousek la 20 sec. în clasa
mentul general pe echipe primul 
loc este deținut de Cehoslovacia, 
urmată de Suedia — la 2:23, Iugo
slavia — la 4:59 și Franța — la 5:09. 
• După două etape, în Turul Boe- 
miei conduce suedezul Tord Fllips- 
son, secundat la 24 sec de ceho
slovacul Vlastimil Moravec. Etapa a 
doua a fost cîștigată de Moravec, 
cronometrat pe distanta de 103 km 
cu timpul de 2 h .34:44. Da această 
cursă participă 107 
țări.

cicliști din 11

de Weiler (3), RohrInserise „ _ _____ , ____
Schlief. în primul joc, disputat 
Canton, echipa vest-germană i... 
duse cu scorul de 0—1 îh fața se
lecționatei provinciei Kwantung. • 
Selecționata Poloniei, aflată In tur
neu in S.U.A., a jucat la Chicago 
cu formația locală „Sting". Fotbaliș
tii polonezi au ciștigat cu l—0 (0—9). 
prin golul înscris, în min. 87, de 
Joachim Marks.

$1 
la 

pier-

rituri din turn. La masculin a cîs- 
tigat Italianul Klaus Dlblasi — 574.50 
p, urmat de comnatriotul său Gior
gio Cagnotto — 572,67 p și ameri
canul Keith Russel — 545,88 n. Pro
ba feminină a revenit campioanei 
suedeze Ulrike Knape, care a 
talizat 378,15 p.

to-

BOX e Mexicanul Alfonso Zamo
ra, campionul mondial la cat. cocos, 
îsl va nune titlul în ioc la 2 aogus*. 
înt.îlnindu-1. la Los Aneeles. pe nu- 
glllstul tailandez Thanomjit Sukot- 
hai.

CICLISM ® După șapte etape, în

FOTBAL © In cel 
din cadrul turneului 
prinde în R. P. Chineză, reprezenta
tiva de amatori a R. F. Germania a 
evoluat la Șanhai în compania unei 
selecționate locale. Fotbaliștii vest- 
germani au terminat învingători cu

de-al doilea joc 
pe care-1 între

NATAȚIE • în concursul Inter
național de la Palma de Mallorca, 
înotătorul scoțian David Wilkie a 
ciștigat proba de 200 m bras cu re
marcabilul timp de 2:28,5. Alte re
zultate, la masculin : 400 m liber — 
McLatchey (Scoția) 4:09,9 ; 209 m
spate — Carter (Scoția) 2:10,2. La 
feminin : 100 m liber — Jenson (Nor
vegia) 1:00,6; 100 m fluture — Grl- 
mard (Belgia) 1:06,7 ; 400 m mixt — 
Adams (Țara Galilor) 5:11,6. ® Con
cursul de sărituri în apă de la Bol-

TENIS © Proba pe echipe a 
neului de Ia Zinnowitz (R.D.G.) 
Încheiat cu victoria formațiilor 
U.R.S.S. La masculin, tenismanii so
vietici au întrecut în finală cu 2—0 
echipa R. D. Germane (Jegorov — 
John 5—7, 6—4, 6—1 ; Korotkov — 
Emmerich 6—1, 7—5). iar în finala 
probei feminine, selecționata U.R.S.S. 
a învins formația Ungariei.

tur- ' 
s-a

YACHTING © Prima regată a 
C. E. la clasa ,,Olandezul zburător0 
(întrecerile se desfășoară în locali
tatea vest-germană Travem un de). a 
fost cîștigată de olandezul Erik Vol- 
lebregt. Pe locurile următoare s-au 
clasat englezii Keith Muște si Rod-

nrile.nl

