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?
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DIN JUDEȚELE ILFOV, IALOMIȚA SI PRAHOVA!
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întotdeauna în mijlocul poporu
lui, la bine și la greu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român și președintele Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat și în 
aceste zile — cînd oamenii mun
cii dintr-un mare număr de ju
dețe sint confruntați cu împreju
rări grave, provocate de ploile to
rențiale și inundații — alături dc 
cetățeni, controlind situația, hotă- 
rind acțiunile necesare dc între
prins și dind îndrumări pentru fi
nalizarea lor rapidă în vederea li
mitării efectelor calamităților și 
înlăturării hotărite a consecințe
lor acestora.

După ce în cursul după-amiezii 
de joi a survolat unele regiuni cu
prinse- de calamități, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și-a consacrat, dimineața 
zilei de vineri examinării situației 
create în alte zone din județele 
Ilfov, Ialomița și Prahova ca ur
mare a inundațiilor, a deplasării 
viiturilor in intervalul ultimelor 24 
de ore.

Cu acest prilej, secretarul gene
ral al partidului a analizat, Ia fața 
locului, împreună eu oamenii mun
cii, locuitorii unor așezări lovite 
de calamitate, cu reprezentanții or
ganelor locale dc partid și dc stat, 
eficiența acțiunilor întreprinse și 
măsurile care trebuie luate în con
tinuare pentru salvarea persoane
lor și bunurilor . amenințate de 
primejdie, pentru zăgăzuirea re-

tovarășul

vărsării apelor și reluarea cit mai 
grabnic, pe un făgaș normal, a 
activității economice și vieții lo
cuitorilor.

ta, bordul unui elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a survolat 
numeroase localități situate de-a 
lungul văilor Prahovei. Ialomiței, 
Saltarului, Argeșului și Neajlovului.

Locuitorii așezărilor survolateLocuitorii ,,______ __ _____
lucrează cu mic. cu mare, pentru 
înlăturarea ' ’ “ 
inundațiilor. .____  _______  „„„
vității productive iu condiții nor
male. Răspunzind prin fapte la 
chemarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregului nos
tru partid, întregului nostru popor. 
Îndeplinind eu spirit de răspundere 
prevederile Decretului Prezidențial 
cu privire la instituirea stării- de 
necesitate, oamenii muncii din toa
te așezările de pe itinerarul 
tei. ca 
ajutați ____ t_
și elevi, de cetățenii localităților 
învecinate neafectate, muncesc cu 
spor la lucrările de combatere a 
inundațiilor, de apărare a locali
tăților, a avutului obștesc si perso
nal. la refacerea căilor de comu
nicații, a instalațiilor avariate, la 
executarea șanțurilor de drenaj 
și salvarea recoltei. Ia secerișul 
orzului, griului și altor culturi.

După ce survolează valea Pra
hovei pină la confluența ei cu Ia
lomița, elicopterul urmează cursul 
acestui rin, revărsat acum din al
bie. pină la Urziceni.

Aici tovarășul Nicolae Ceaușescu 
parcurge pc jos

grabnică a efectelor 
pentru reluarea aeti-

-----------  vizi- 
și cei din întreaga țară, 
de militari, de studenți

străzile orașului.

SPORTIVII PARTICIPĂ CU DĂRUIRE
LA ASALTUL ÎMPOTRIVA APELOR
lnsuflețiți de chemarea secreta

rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sportivii, 
alături de ceilalți oameni ai mun
cii, in frunte cu comuniștii, parti
cipă cu ' " '
lor la 
pentru 
efectelor 
venirea 
cîteva aspecte ale acestor eforturi, 
comunicate ieri redacției noastre.

dăruire, cu toate forțele 
asaltul -împotriva apelor, 
înlăturarea grabnică a 
inundațiilor, pentru pre- 

unor noi calamități. Iată

„Cupei tineretului". Dar sportivii 
de la Filatura de bumbac,- de la 
fabrica -de ulei și dc la combina
tul chimic din Slobozia au răspuns 
chemării de a-și ajuta tovarășii din 
Urziceni.

Revărsarea Ialomiței a pus în 
pericol orașul Urziceni și satele 
din jur, care au fost înconjurate 
de ape. Pentru - salvarea recoltelor 
și împiedicarea pătrunderii viitu
rilor în zonele unde sint amplasate 
locuințe și unități economice, mii 
de oameni ai muncii și-au unit 
eforturile într-o încrincenată lup
tă cu natura dezlănțuită. în ajuto
rul localnicilor — am fost infor
mați de la C.J.E.F.S. Ialomița — 
au plecat și cîteva sute 
muncitori din Slobozia, 
tea acestora urmau să 
sîmbătă și duminică, la 
de oină, handbal și volei

de tineri 
Majorite- 
ia parte, 
întreceri 

in cadrul

■ir
Spre locurile calamitate din ju

dețul Argeș, s-au îndreptat nume
roase ajutoare, muncitorii, milita
rii, gărzile patriotice, elevii mun
cind cu abnegație, alături de ță
ranii cooperatori, pentru ca pier
derile să fie minime. Printre ei 
se află și numeroși practicanți ai 
•sportului, tineri și vîrstnici, care 
pun, mai ales în aceste împreju
rări. în valoare calitățile morale 
definitorii pentru oamenii socie
tății noastre, unele dintre ele for
mate la școala stadionului.

Și sportivii din municipiul Pi
tești participă la acțiunile menite 
să înlăture 
Astfel, după 
Diaconescu, 
Argeș, timp 
de azi, activiștii Consiliului jude-

îndrcptîndu-se spre zona inunda
tă. Aflind intre timp de sosirea 
secretarului general al partidului, 
sute dc cetățeni se grăbesc să îl 
salute cu dragoste pc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimindu-și 
sentimentele de recunoștință pen
tru faptul că se află, in aceste cli
pe dc grea încercare, alături de ei.

Locuitorii orașului Urziceni — 
unii dintre ei loviți de vitregia 
naturii, au văzut in prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu o puter
nică îmbărbătare, dătătoare de si
guranță și încredere, o dovadă a 
grijii pe care partidul și statul 
nostru, personal secretarul generai 
al partidului, o manifestă față de 
viața oamenilor muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de măsurile luate pen
tru salvarea oamenilor și a bu
nurilor. Primarul orașului arată că 
s-a asigurat, în condiții mulțumi
toare, cazarea familiilor sinistrate, 
în internate și școli, că militarii și 

afiați r!—■ J—
necesar, 
problema 

rii populației cu 
primă necesitate, apă și medica
mente.

Secretarul general al partidului 
trasează comandantului militar 
sarcina să grăbească sosirea aju
toarelor solicitate. Ea mai puțin 
de o oră i se raportează coman
dantului suprem la bordul elicop
terului, prin stația radio, faptul că 
la Urziceni a ajuns un nou trans
port de alimente și medicamente, 
împreună cu mijloacele amfibii 
suplimentare repartizate localității.

în continuare, secretarul general 
al partidului examinează măsurile 
imediate ce vizează normalizarea 
cit mai grabnică a vieții și a ac
tivității productive, acțiunile de 
perspectivă ce trebuie întreprinse 
pentru a feri in viitor orașul de 
pericolul unor noi inundații. To
varășul Nicolae Ceaușescu stabi
lește în această privință sarcini și 
răspunderi concrete, cere ca înde
plinirea lor să fie cit mai bine 
organizată, să fie mobilizați toți 
cetățenii apți de muncă pentru în
lăturarea pagubelor.

După numai citeva minute dc 
zbor, elicopterul prezidențial ate
rizează din nou, pe locul numit 
Eunca, situat în perimetrul tere
nurilor cooperativei agricole de 
producție din comuna Ciochina, în 
apropiere dc Căzăneșli și Munte- 
nii-Buzău.

pompierii 
sprijinul 
vat și

aici, dau tot 
că s-a rezol- 

aprovizionă- 
alimente, de

(Continuare in pag. a 4-a)

DE LA
în conformitate cu Decretul Pre

zidențial 
stării de 
Republicii
Consiliul Național pentru Educație 

• Fizică și Sport și organizațiile 
sportive acționează cu toate forțele 
in zonele calamitate, în conformi- 

. tete cu dispozițiile și sarcinile pri
mite.

în privința activității competi- 
ționale, Biroul Executiv al_ Consi
liului Național 
Fizică și Sport a 
măsuri :

1. — Amînarea 
competiții interne 
publican, programate de federații, 
după cum urmează :

W .Tocurile din ultima etapă a

cu privire la instituirea 
necesitate pe teritoriul 
Socialiste România,

pentru Educație 
luat următoarele

organizării unor 
cu caracter re-

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

efectele inundațiilor, 
cum ne spunea Mihai 
secretar al C.J.E.F.S. 

de cinci zile, începind

(Continuare in pag. a 4-a)

C. N. E. F. S
Cluj — 5—6 iulie • Cupa munici
piului București la ciclism (șosea) 
5 iulie ® Campionatul motocros 
etapa IV — Brașov 5—6 iulie • 
Finala campionatului de copii tenis 
de cimp — București 7—13 iulie. 
• Returul campionatului republi
can de tenis pe echipe seria I — 
București, Tg. Mureș, Oradea, A- 
rad, Timișoara, Cimpina, Galați, 
Brăila — 7—20 iulie ® Etapele 
săptămînale pentru calificare div. 
B la volei masculin și feminin.

2. — Consiliile județene pentru 
educație fizică și sport vor adopta 
măsuri corespunzătoare pentru 
competițiile cu caracter local, care 
urmează a se desfășura în locali
tățile afectate de inundații sau în 
cele învecinate care acordă spri-

9?

Așadar, am ajuns și la consuma
rea ultimului act al anului compe- 
tițional 1974/1975 : finala celei de-a 
37-a ediții a „Cupei României", 
programată, după cum s-a anunțat 
anterior, la G iulie a.c., pe stadio
nul „23 August" din Capitală. O 
finală inedită, care aduce față in 
față pe fosta campioană a țării, 
Universitatea Craiova, pentru pri
ma oară prezentă în această fază 
a competiției, și Rapid București 
—recent revenită în Divizia A, 
formație care și-a înscris de 8 ori 
numele pe lista câștigătoarelor pre
țiosului trofeu.

Ca să ajungă aici, cele două e- 
chipe au parcurs un drum deose
bit de anevoios, cu multe obsta
cole dificile, cu multe emoții, in 
special in meciurile semifinale. U- 
niversitatea Craiova a eliminat, pe 
rind, pe Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej cu 3—1, U.T.A. cu 1—0, „U“ 
Cluj-Napoca cu 5—1 și A.S.A. cu 
5—3, la ultimul joc după executa
rea loviturilor de la 11 metri. Ra
pid, intrată mai devreme în între
cere, a trecut succesiv de I.O.R. 
cu 4—2, Rapid Fetești cu 2—0, Di
namo 2—1, Jiul 1—0, Ceahlăul P, 
Neamț 1—0 și Steaua cu 7—6, ul
timul rezultat fixat la capătul u- 
nei partide foarte disputate care 
a necesitat — ca și în cadrul se
mifinalei de la Ploiești, Universi
tatea Craiova — A.S.A. — prelun
giri și stabilirea învingătoarei după 
același criteriu, al penalty-urilor.

Ce va fi mîine ? Fără îndoială

echilibrat, in ciuda unJ 
diferențe de Valoare q

un meci 
aparente 
care o sugerează, desigur, pârtie] 
parea celor două formații, in ul 
tima ediție de campionat, în eșq 
Ioane competiționale diferite. S 
nu uităm însă că Rapid a rama 
aceeași echipă puternică, bine sq 
dată și ambițioasă, capabilă să .] 
întreacă pe sine in fața unui exal 
men hotăritor. Eliminarea di 
Cupă de către giuleșteni a marild 
favorite Dinamo și Steaua reprd 
zinlâ un elocvent exemplu în al 
coastă privință. De cealaltă pai] 
te, Universitatea Craiova, o ochit] 
valoroasă prin forța sa colectivi] 
tinde, firesc, după cîști’garea (;<] 
nul trecut) primului titlu de can] 
pioană, spre o altă mare perfur] 
manță în premieră.

Lovitura de începere în final| 
„Cupei României", programai] 
inline pe stadionul „23 August] 
se va da la ora 20. Partida va ] 
condusă de N. Rainea (Birlad) ] 
va fi transmisă în întregime d| 
posturile noastre de radio și tel»] 
viziune. Iată formațiile, probabil] 
ale celor două echipe :

UNIVERSITATEA CRAIOVaI 
Purcaru — Niculescu, Boc, Dese] 
nicu, Bemeanu — Ștefănescu, Cit] 
pitu, Bălăci — Crișan, Oblemenc] 
Marcu. |

RAPID : Ioniță — Pop. FI. MîJ 
rin, Grigoraș, Niță — Savu, M 
Stelian (Bișniță), Petcu — lorda] 
Neagu, Manea. ]

„TROFEUL TOMIS" UN VERITABI
MARATON VOLEIBALISTIC

Ediția din acest an a „Trofeu
lui Tomis" — tradiționalul tur
neu internațional feminin de vo
lei al României, organizat da 
F.R.V. și C.J.E.F.S. Constanța 
(gazdă deosebit dc atentă și bine
voitoare), oferă iubitorilor acestui 
sport din localitate și oaspeților 
Litoralului o săptămînă „plină", 
în cadrul căreia majoritatea intîl- 
nirilor prezintă interes.

Recentul turneu de la Lodz, la 
care au luat parte cinci dintre cele 
șapte formații înscrise la „Trofeul 
Tomis" (Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și Româ
nia) a scos în evidență — după 
cum ne mărturisește antrenorul

federal St. Roman — comportam 
bună a echipelor și apropierea 1<| 
valorică, ceea ce ne face să crd 
dem că prestațiile acestora pe pan 
cursul turneului găzduit de Sal 
sporturilor din Constanța vor ] 
de bună calitate.

La startul competiției, prevăzd 
pentru luni, alături de formații! 
menționate mai sus, vor mai ] 
prezente reprezentativa lugoslt] 
viei și cea de junioare-tineret 
României (care se pregătește perl 
tru C.E. de la sfîrșitul acestd 
luni). Ieri ni s-a comunicat pri

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri a început, cu pârtiei parea unor sportivi din 10 fări

REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV"

LA CAIAC-CANOE
Ieri, la Snagov, s-au disputat 

primele curse din cadrul impor
tantei regate internaționale do 
caiac-canoe, ultima înaintea edi
ției din acest an a campionatelor 
mondiale de la Belgrad. În prima 
zi, programul competiției a cuprins 
întreceri în cadrul seriilor la pro
bele olimpice clasice și a reunit 
la start numeroși concurenți ro
mâni și oaspeți de peste 
caiaciști șl canoiști din 
Sovietică, Ungaria, R. D. 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
Mexic, Cuba, Japonia.

în general, „seriile" n-au oferit 
surprize, incheindu-se. totuși, după 
multe întreceri echilibrate, cu re
zultate scontate. Comportarea re
prezentanților noștri a fost remar
cabilă, justificînd așteptarea unor 
performanțe de valoare și — spe-

hotare —
Uniunea 

Germană, 
Spania,

1, Macarenco 4:13,5, 2. Coșnițâ 4:14,7, 
3. Villacivențio (Cuba) 4:15,0; seria a 
Hl-a: 1. Simtocenco 4 :14,8, 2. Bivol
4:15,9, 3. Zafiu 4:16,5 ; C 1-1 000 m. 
seria I : 1. Patzaîchin 4:39,5, 2. Nichi- 
forov 4:44,5, 3. Belii (U.R.S.S.) 4:47,2; 
seria a ll-a: 1. Varabiev 4:40,0, 2.
Denisov 4:42,8, 3. Holmo (Cehoslovacia) 
4:46,5; seria a lll-a: 1. Ivan 4:46,3, 2- 
Corneenco 4:47,4, 3. Lungu 4:47,6 ; K 
1-500 fete, seria I : 1. Pochert (R.D.G.) 
2:09,9, 2. Mihoreanu 2:10,1, 3. Simion
2:15,4 ; seria a il a : 1. Walter (R.D.G.)
2:12,9, 2. Nichiforov 2:15,0, 3. Buri
2:17,8 ; X 2-1 000, seria I : 1. Pocora-
irimia 3:41,1, 2. Soare-Matache 3:42,4, 3. 
S. Foldi-F. Fold! 3:42,5 ; seria a ll-a : 
1. Serghei-Malîhin 3:41,6, 2. Varabiev-
Terente 3:42,5, 3. Hristov-Milencov (Bul
garia) 3:43,6 ; seria a lll-a: 1. Dra 
guIschi-Pavel 3:40.5, 2. Filipov-Sarnachl
3:41,3, 3. Fabian-Koci? (Ungaria) 3:41.5; 
C—2 1 000 m, seria I : 1. Danilov-Simlo- 
nov 3:56,4, 2. Erofei-Haralambie 3:58,3.
3. Smîkov-Modelski (U.R.S.S.) 4:01,0 ; se-

horeanu-lvanov 1:53,4, 2. Walter-Pochc]
(R.D.G.) 1:55,0. 3. BuriPotrușel 1:55,2 
seria a ll-a : 1. Borzyn-Dittmar (R.D.G 
1:52.8, 2. Denesluc-Nichitov 1:55,4,
Simion-Moldoveanu 1:56,2: seria a llf-d 
1. Nichiforov-Orlov 1:52,3, 2. Petrlșno-Sl 
leimatova (U.R.S.S.) 1:56.9, 3. Gîrlacl
Corneenco 2:00,5 ; K 4—1 000 m, seria I
1. R.D.G. 3:10,9, 2. România (Macarol
co, Sciotnic, Pavel, Dragulschi) 3:12,0l 
seria a ll-a : 1. România (Simion. Dib] 
Ețanu, Simlocenco) 3:07,7, 2, Roma]
(Vartolomeu. Borbandt, Irlmia, Pocor] 
3:12,3; seria a lll-a: 1. Spania 3:10.1
2. România (Soare, Ștefan, Susoî, PI
macal) 3:13,7. I

Astăzi și mîine, întrecerile v] 
continua cu un bogat progra 
caro, în afara unor curse de cJ 
liticare, cuprinde și cele 18 fina 
ale competiției. Iată, de altfel, oj 
dinea in care se vor desfășuJ 
probele ultimelor două zile :

• SÎMBATA : ora 9 : FINA! 
la K 1, 2, 4 — 1 000 m, K 1, 2 
500 m (fete). C 1, 2 — 1 000 n| 
ora 1G : SERII la K 1, 2 — 500 i 
K 4 — 500 m (fete), C 1, 2 1 
500 m, ștafeta K 1 — 4 X 500 11
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III PREAJMA fINAlfl „CUPEI SCINIEII 
MI I III lll“ U TENS

Rin Divizia B la locurile Olimpice

Aflată la cea de-a doua ediție, 
Cupa Scîntpii .tineretului" la tenis 
iste din nou in actualitate, în aceste 
lie desfășurîndu-se ultimele etape 
udețene, premergătoare finalei pe 
ară care va avea loc pe litoralul 
dării Negre, la Costincști, in zilele 
le 9—12 iulie.
Inițiată de ziarul „Scînteia tinere- 

colaborare cu Federațiailui", în
amână de tenis și cu sprijinul C.C. 
t U.T.C., 
e masă a

această mare competiție 
________ __  trezit un mare Interes în 
ntreaga țară, materializat, in prin- 
ipal, în două direcții : răspîndirea 
ocului de tenis în rîndurile cele mai 
argi ale tinerilor de toate categoriile 
i amenajarea unui număr cit mai 
nare de terenuri, prin contribuție 
voluntară, atit la sate cît și la orașe. 
\stfel, la ediția inaugurală, cea de 
mul trecut, la etapele de masă au 
!ost prezenți peste 100 000 de tineri, 
’apt care a determinat organele cen- 
rale cu atribuții să includă acțiunea 
n sistemul corupetițional republican.
Pentru a veni și mai mult în spri- 

inul iubitorilor tenisului, organizâ
nd i au adus unele modificări regul
amentului de desfășurare a între
cerilor : participă concurenți (băieți 
îjl fete) la categoriile de virstă 11—14 
mi, 15—18 ani și 19—25 de ani, în 
l etape (pe asociație, pe localitate sau 
centre de comună, pe județ și finala 
pe țară).

Dedicată celor două mari eveni
mente ce vor avea loc anul acesta 
n viața tineretului patriei noastre : 
Congresul al X-lea al U.T.C. .și Con
ferința a X-a a U.A.S.C.R., competiția 
* debutat foarte bine. In județul 
W.nreș, de exemplu, la -etapele 
nașă au fost prezenți peste 7 000 
șinei i, aceștia reușind să ridice

peste 120 numărul terenurilor amena
jate prin forțe proprii. Și In Ju
dețele Constanța, Metmiț, Prahova șl 
Teleorman întrecerile” s-au bucurat 
de un mare succces, la startul pri
melor etape luînd parte 3 000, 2 000, 
6 000 și, respectiv, 2 500 de concu- 
renți. In orașul Corabia (Olt), „Cupa 
Scînteii tineretului" a devenit atit de 
populară, îneît numai în cîteva zile 
au fost vîndute prin magazinele de 
specialitate peste 1 000 de rachete și 
s-au amenajat 8 terenuri.

Amintim că ediția de anul trecut 
(finala a avut loc la București) a 
fost cîștigată de Marinela Țecu, elevă 
din Rm. Vllcea, și de Miliai Ciuntea, 
elev din Piatra Neamț*, câștigătorii 
din acest an al titlurilor de cam
pioni vor primi dreptul de a parti
cipa la „Circuitul de tenis" al Româ
niei, ce se va disputa în iarnă.

Ion GAVRILESCU

Aii $1 MilNE

ÎNTRECERILE
LA „PROGRESUL"

de 
de 
la

ATLEȚIi JUNIORI IȘI
Astăzi și miine pe pista sinte

tică a stadionului din Poiana Bra
șov se vor desfășura campionatele 
republicane ale juniorilor de cate
goria I. Concursul se anunță deo
sebit de interesant, nu numai da
torită faptului că aduce la start 
pe cei mai buni atleți juniori ai 
țării, ci și pentru că el constituie 
principalul criteriu de selecție in 
vederea importantelor competiții 
internaționale înscrise în calenda
rul acestui sezon : jocurile balca
nice de juniori (Karlovac, Iugo
slavia 26—27 iulie) și campiona
tele europene dc Ia Atena (23—24 
august). Cei aflați mai de mult 
în atenția antrenorului federal Ni-

AGENDA
CONDUCE LEMACIKO

CLI
reprezentanții

ca

în competiția de tenis dotată 
„Cupa Progresul", 
clubului „Tot înainte" domină 
număr și ca mod de comportare. 
Elevii antrenorilor T. Bădin și E. 
Modiano au reușit să avanseze in 
fazele superioare ale întrecerii, a- 
eeasla fiind încă o dovadă a seriozi
tății cu care .se muncește ia antre
namente. E. Pană, S. Nisiparu, A. 
Mirza, O. Popovici, Cosmina Po
pescu și alții obțin victorii meri
tate, oferind spectacole reușite de 
tenis.

Dintre ceilalți sportivi prezenți 
pe tabloul seniorilor, brașoveanul 
Traian Marcu se anunță de pe a- 
i'uni un pretendent în finală, el 
reușind victorii facile asupra ad
versarilor săi.

Rezultate din turul II (seniori) : 
A. Vizii u (C'uprom Baia Mare) — 
A. Greabu (T.C.B.) 6—2,6—2 ; M. 
Musti (Steaua) — P. Dumitrescu 
(C.S.U. Construcții București) 6—0, 
li 3 ; J. Bircu (T.C.B.) — C. Fc- 
leanu (T.C.B.) 6—2, 3—6, 6—4 ;
turul III : T. Marcu (Dinamo' Bra
șov) — S. Popescu (Tot înainte) 
6—1, 6—0; D. Nemeș (Steaua) — 
T. Frunză (Progresul) 6—3, 7—5 ; 
tineret, „sferturi" : S. Zancu (Tot 
înainte) — N. Neuman (Dinamo) 
» 1. 6—4 ; FI. Manca (Dinamo) — 
V. Dumbravă (Steaua) 6—4, 6—4 ; 
fete, turul II : Simona Nunweillcr 
(T.C.B.) — Daniela Enghel (Pro
gresul) 6—0, 6 -0 ; Marta Czinczak 
(Ungaria) — Delia Răileanu (Tot 
inainte) 6—4. 6—4 ; Gabriela Dinu 
(Dinamo) — Cosmina Popescu (Tot 
înainte) 6—4, 6—3 ; Ioana Nichita 
(Progresul) -- Eva Lado (Ungaria) 
6—3, 6—1 ; Marilena Totoran (Di
namo) — Ileana Constantin (Pro
gresul) 6—3, 6-0.

Au început și întrecerile juniori
lor mici. Cîteva rezultate : A. Dîr- 
zu (Progresul) — I. Murakozy (Un
garia) 6—1 6—1 ; FI, Scgărceanu 
(Dinamo) — S. Nisiparu (Tot îna
inte) 6—4, 7—6 ; E. Pană (Tot îna
inte) — O. Popovici (Tot inainte)
6— 3, 6—4 ; I. Iovănescu (Progre
sul) — A. Mirza (Tot înainte) 6—3,
7— 6. întrecerile continuă astăzi și 
duminică, de la ora 8.30 la 13 și 
de ia 14,30 la 20.

Cei mai 
traci; din 
fața unor 
Internaționale.
Bornei Voiciilescu, Ion
Marin Dobrc (Metalul ______
fon Bobilncanu, Nicolae Rîurcanu 
fi Alexandru Pis (Voința Sibiu), 
sportivi care s-au remarcat în di
versele evoluții de pînă acum, 
for participa duminică — alături 
lie motocicliști valoroși din mai 
______ tuni . - la i; . jn-

buni alergători de dirt- 
țara noastră
importante

Astfel,

se află in 
confruntări
Gh. Sora,
Marinescu, 
București),

Obiectivele baschetbalistelor de la Progresul
consistentă

— 1,85 m, Cristina Mareș 17 ani — 
1,68 m). Celelalte jucătoare sînt tot 
junioare sau au depășit cu puțin 
18 ani

— 1,72 
ani —
18 ani
21 ani
ani —
23 ani

au o bază
In luna decembrie a analul 1973 

subliniam — mtr-un reportaj in
titulat „Școala jucătoarelor inalte 
de la Progresul București" — preo
cuparea antrenorului Dorin Leabu 
pentru depistarea și pregătirea bas
chetbalistelor cu mari perspective 
pentru sportul de performantă. Pe 
atunci, țelul-formației-de junioare 
Progresul, participantă la Divizia 
B, era promovarea in prima ca
tegorie a țării. După un an și ju
mătate, echipa Progresul a izbutit 
să-și atingă scopul, astfel că, din 
toamnă, ea va evolua în Divizia A 
cu un lot din care fac parte șapte 
componente ale reprezentativei de 
junioare (Mariana Sandu 18 ani —-
l, 84 ’  ------------
m, 
1,73

ani

m, I.ucia Grecu 18 ani — 1,82 
Constanta Ivănescu 17 ani —
m, Georgeta Simioană 17 ani 

1,87 m, Emilia Alicsandu 
— 1,76 m, Elena Filip 17

14 POIANA BRAȘOV

Ciștigînd la principalele sale ad
versare, 
Rimma 
Tatiana 
Turneul 
la Oradea.

REZULTATE : Pcrkovici —
Nagy ti—1, Bilunova — Fărcaș 
1—0, Caldwell — Nuțu 0—1, Po- 
lihroniade — Makai și Teodorescu 
— Hojdarova remize (runda a 5-a), 
Nagy — Nuțu 1—0, Fărcaș (— 
Polihroniade într., Hojdarova — 
Caldwell, Makai — Teodorescu și 
Perkovici — Baumstark remize 
(runda a 6-a).

CI^ASAMENTUL după 6 runde : 
Lemaciko Sțj, Bilunova 4'/», Baum
stark, Teodorescu 3'/», Polihro- 
niade (1), Hojdarova, Perkovici 3, 
Caldwell, Nagy 2V2, Makai 2. Nuțu 
l'/a, Fărcaș (1) p.

Gertrude Baumstark și
Bilunova, maestra bulgară 
Leniaeiko s-a detașat 
internațional feminin

în 
de

LIA BOGDAN
PRINTRE PREMIATE, LA DECIN
Tînăra campioană 

Lia Bogdan, a luat 
turneu internațional 
fășurat la Decin. in 
Ea a reușit un bun

4-a, intr-o
1—2. Eretova (Ceho- 

Michel (R.D.G.) 8'/3, 
(Cehoslovacia) 71,.. 

7. 5—6. Ranniku
Honfi (Ungaria) 6*,2, 

(Cehoslovacia) 6

sîndu-se a 
valoroasa : 
slovacia) și
3. Vokralova
4. Bogdan 
(U.R.S.S.), 
7. Hojdarova 
puncte etc.

a Capitalei, 
parte la un 

feminin, des- 
Cehoslovacia. 
rezultat, cla- 

companie

★
Turneul masculin a fost câști

gat ele marele maestru sovietic 
Mark Taimanov cu 11 puncte din 
15 posibile. Gheorghe Mifilelu s-a 
clasat pe locul 8 cu 7I,'2 puncte 
(50 la sută).

VOLODEA VAISMAN — 
MAESTRU INTERNAȚIONAL I

După buna evoluție avută în 
turneul de la București, maestrul 
ieșean Volodea Vaisman înscrie o 
frumoasă victorie peste hotare cîș- 
tigind (împreună cu iugoslavul 
Knezevici) turneul internațional 
de la Budapesta. In concurs au 
luat parte 6 maeștri internaționali 
și 9 maeștri.

Ion Bobilncanu vor pleca în R. D. 
Germană pentru a lua startul, în- 
tr-o companie de elită, în patru 
concursuri (9, 10, 11 și 13 iulie) 
care figurează în programul pres
tigioasei competiții dotate cu tro
feul „Cupa
ETAPA A 

TU LUI

Mării Baltice".
IV-A A CA.MPIONA- 

DE MOTOCROS — 
AMÎNATA

Din cauza ploilor abundente că- 
zute in ultimele zile, etane a IV-a

16 
ani

DESEMNEAZĂ CAMPIONII
colae Mărâșescu vor căuta să con
firme performanțele obținute an
terior ; ne gîndim la Gina Panait, 
Tudorel Vasile, Adrian Calimerrte 
(campioni mondiali școlari la Poi
tiers), Niculina llie, Mihaela 
Stoica, Ibolya Slavik, Cornel Preda, 
Doina Spinu, Elisabcta Bakalar, 
Nicolae Bîndar etc. Pentru alți 
juniori talentați, campionatele de 
la Poiana constituie un prilej de 
a realiza performanțe care să-i 
impună selecției. Așteptăm așadar 
simbătă (concursul începe la 
15,30) și ’ 
începere

duminică dimineață
___ ,___  de la ora 9.30) cit 
multe; rezultate valoroase, ale 
ranțelor atletismului nostru.

ora 
(cu 

mai 
spe-

as

ȘAHULUI
Reprezentantul României a 

cat energic, conducind înaintea 
timei’ runde, cind a fost ajuns 
puternicul maestru, iugoslavul Kne
zevici. Astfel, Vaisman îndepli
nește a 3-a notă de maestru in
ternational, urmînd să primească 
acest titlu la primul Congres al 
F.I.D.E.

CLASAMENTUL : 1—2. Vaisman, 
Knezevici 10 p (din 14), 3—5.
I.ukacs, Farago, Petran 972, 6. Ba
logh î',2, 7—8. Nagy, Kaposztan 7, 
9—10. Sapi. Seifert (Cehoslovacia) 
e'.'j, 11. Szylugy 6, 12. Sandor 5'/2, 
13. Gliksman (Iugoslavia) 5. 14. Ra- 
dojevici 
(Italia)

ju- 
ul- 
de

Faoli(Iugoslavia) 3, 15.
2'/2 puncte.
TURNEUL FEMININ
DE LA CEREPOVEȚ

de a X-a ediție 
internațional feminin 
U.R.S.S. s-a desfășurat la 

primul loc, cu 10

a Tur- 
de

Cea 
noului 

. șah al
Cerepoveț. Pe .
puncte din 13 posibile, s-a clasat 
niaestra internațională Kozlov- 
skaia (U.R.S.S.). Urmează în cla
sament : .2—3. Kislova și Ahmîlov- 
skaia (ambele U.R.S.S.) 
Alehina (U.R.S.S.) 8, 5. 
(U.R.S.S.) 77a. Pe locul 6, .
dintre concurentele de peste hotare, 
a fost reprezentanta noastră, Ma
ria Pogorevici, care a totalizat 7 
puncte. Urmează : 7. Sinka (Unga
ria) 7 (punctaj Sonneborn mai 
slab), 8—9. Pihajlici (Iugoslavia), 
Lopatina (U.R.S.S.) 6',7. 10—H- Igna
tieva, Saunina (ambele U.R.S.S.) 
S’/j, 12. Ivanova (Bulgaria) 5, 13.
Donioslen (R.D.G.) 37-2, 14. Baum- 
gren (Suedia) 2 puncte.

8'/,, 4.
Grinfeld 

prima

I

I

Retrospectiva sezonului

1974 - 1975
—■’"TF 'UT—

(Alexandrina Riga 19 ani 
m, Constanta Gheorghe 19 
1,66 m, Gheorghița Badea

— 1,64 ni, Adriana Ciocan
— 1,65 m. Lucia Andrei 19 
1,80 m, Tamara Todosciue
— 1,64 m, Eugenia Ange- 

lescu 20 ani — 1,63 m). O men
țiune : cinci jucătoare au înălțime 
peste 1.80 m.

După aceste rînduri, se cuvine 
să mai aducem unele completări 
menite să demonstreze cu, dc fapt, 
intențiile echipei de baschet Pro
gresul țintesc mult mai departe 
decît calificarea in Divizia A. Con
cret, antrenorul Dorin Leabu s-a 
angajat să ridice valoarea jucătoa
relor de la Progresul pînă la un 
nivel care să permită selecționa
rea a cinci dintre ele în lotul na- 

' țional, ce va fi alcătuit pentru 
Jocurile Olimpice din 1980 ! Un 
angajament onorant, pentru înde
plinirea căruia pregătirile conti
nuă fără răgaz, așa cum am con
statat cu prilejul vizitei făcute la 
unele antrenamente. Disciplina 
exemplară a jucătoarelor, exigența, 
volumul și intensitatea lecției 
complexitatea exercițiilor 
convins că baschetbalistele 
Progresul doresc nu doar menți
nerea în „A", ci pur și ’ 
evitarea anonimatului, făcind pen
tru aceasta 
deveni cît 
prezentativ.

tn acest . ,
de la Progresul efectuează in tot 
cursul anului minimum șase antre
namente pe săptămină, iar în alte 
trei lecții (cifră de asemenea mi
nimală) au loc antrenamente de 
individualizare. La toate antrena
mentele, în afara temelor specifice 
perioadei respective, se insistă a- 
supra îmbunătățirii preciziei arun
cărilor la coș, asupra însușirii a- 
runcărilor și paselor cu ambele 
miini (pentru cîteva jucătoare a- 
ceste procedee au devenit ceva o- 
bișnuit), elemente de mare utilitate 
in jocul de baschet. Nu este lipsit 
de interes să arătăm că în în
treaga lor activitate tinerele jucă
toare (aproape toate eleve cu re
zultate bune la învățătură) au pri
mit un sprijin prețios atit din 
partea conducerii secției (Ion 
Sfeteu, Clement l’eteu. Ion Mîn- 
zana), cit și din partea Școlii spor
tive nr. 2. ultima prin acordarea 
dreptului de joc (prin dublă legi
timare) unor baschetbaliste cu po
sibilități certe de a deveni mari 
performere (Elena Filip, Gheor
ghița Badea, Cristina Mareș).

Tn încheiere, o urare de succes, 
prin aceasta ințelegind îndeplinirea 
scopului final, adică selecționarea 

I a cinci jucătoare in lotul pentru 
Olimpiada din 1980.

D. STĂNCULESCU

și 
ne-au 
de la

simplu

tot posibilul pentru a 
mai utile lotului re-

scop, baschetbalistele

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

I
I
I

UNA DIN CAUZELE,,
SUBAPRECIER

A 57-a ediție a campionatului 
republican s-a încheiat în urmă cu 
o săptămină. Echipele — cu excep
ția finalistelor „Cupei României", 
Universitatea Craiova și Rapid — 
se găsesc, de citeva zile, într-o 
scurtă, dar mult așteptată, vacan
ță. Este, cum s-ar spune, vremea 
odihnei și a refacerii psiho-fizice 
la capătul unui sezon competițio- 
nal incărcat și foarte solicitant, 
după care urmează o nouă perioadă 
de pregătire ce trebuie intens fo
losită pentru a îndeplini în cît mai 
scurt timp sarcina trasată prin Me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
transmis Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, de a ridica ni
velul fotbalului care în prezent 
este nesatisfăcător.

Și a doua parte a campionatului 
divizionar de fotbal a continuat să 
se situeze la un nivel general ne
corespunzător, astfel că acțiunea 
de ridicare a acestui nivel trebuie 
să fie firul conducător al analize
lor federației și organelor sale, a 
cluburilor și a secțiilor de fotbal.

Un material introductiv ne per
mite citeva observații preliminare 
care urmează a fi dezvoltate in 
continuare dc rubrica noastră.

Să inccpem, deci, de Ia o primă 
observație pe care n:~o permite 
comparația dintre punctajul gene
ral — considerat procentual — 
obținut amil acesta de Dinamo 
(63".») și cel cu care Universitatea 
Craiova y ciștigat ediția de cam
pionat 1973—1974 (60“»). Diferența 
care rezultă de aici exprimă su
perioritatea, in ansamblul compor
tării coinpetiționale, a formației 
dinamovișlilor bucureșteni, chiar și 
in condițiile în care aceștia nu au 
mai forțat, aproape deloc, pe ul
tima parte a întrecerii. Această 
diferență ar fi fost, fără îndoială, 
și mai categorică, dacă Dinamo ai 
fi evoluat constant la un potențial 
normal, dacă și-ar fi apărat, cu 
aceeași convingere și cu același 
angajament poziția sa prestigioasă 
de lider, dacă ar fi dat un exem
plu de deplină sportivitate proprie 
marilor campioane. în această si
tuație — așa cum apreciază prof. 
N. I’etreseu, președintele Colegiu
lui central al antrenorilor — rea
lizările iu campionat ale echipei 
din șoseaua Ștefan cel Marc

fi înscris 
unor pad 
țional, dl 
lui Dudl 
„Glietci d 
osebit su 
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A.

ALPINISM
de vară, care s-a desfășurat recent în 
masivul Bucegi, primele trei locuri au 
fost ocupate de următoarele echipe : 
fete : 1. Corvinul Hunedoara 34 p, 2. Să
nătatea București 32 p, 3. Universitatea 
Cluj-Napoca 28 p; băieți: 1. Dinamo Bra
șov 66 p, 2. Corvinul Hunedoara 60 p, 3. Po
litehnica Timișoara (echipele I și II) 5 p; 
seniori : 1. Armata Brașov I și Torpedo 
Zărnești 132 p, 2. Armata Brașov II — 105 
p, 3 Universitatea București 95 p.

turneul interna DAOUnt! ȚIONAL DIN SALA
M.I.U. Joi a început în sala M.I.U., din 
Capitală, turneul internațional de bas
chet junioare la care participă reprezen
tativele României A și B, Ungariei, pre-

Campionatul de pentatlon modern

ACELAȘI LIDER, DUPĂ DOUĂ PROBE
I

II a continuat 
republican de

La sala Floreasca 
ieri campionatul 
pentatlon modern, cu desfășurarea 
probei de scrimă. Au luat startul 
22 de concurenți. Confirmînd for
ma bună, manifestată la călărie, 
Constantin Călina (Olimpia) a în
scris o nouă victorie, cîștigînd 
proba cu 1 093 p (28 de victorii). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Iuliu Galovici (Univ. Timi
șoara I) 1 032 p (25 v), Dumitru 
Spirlea (Olimpia I) și Vasile Neme- 
țeanu (Olimpia II), ambii cu cite 
I 000 p, Alexandru Naghi (Olim
pia I) 938 p, Sorin Crăciuncanu

(Olimpia II) 904 p. In urma a- 
eestor rezultate, echipa Olimpia I, 
ciștigătoare detașată a probei de 
scrimă (3 031 p), conduce in cla
samentul pe echipe cu 6 283 p, ur
mată de Univ. Timișoara I — 
5 898 p și Șc. sp. 1 — 4152 p. La 
individual, pe primul loc se află 
Constantin Călina cu 2193 p. Pe 
locurile următoare : Dumitru Spîr- 
lea și Vasile Nemcțeanu — ambii 
cu cite 2100 p.

Azi, alte două probe, : de la ora 
9 la poligonul Tunari — proba de 
tir, de la ora 18, la bazinul Dinamo 
— proba de natație.

cum și formațiile Olimpia-Construc’orul și 
Progresul. în prima zi a competiției s-au 
întîlnit primele selecționate ale României 
și Ungariei. După o partidă interesantă, 
cu numeroase răsturnări de scor, echipa 
noastră a obținut victoria cu scorul de 
60—46 (24-25). Cele mai bune jucătoare 
de pe teren au fost Căpriță si Tănâses- 
cu. • S-A STINS DIN VIAȚA, după o 
lungă și grea suferință, Mircea Rizea, 
profesor de educație fizică, antrenor de 
baschet și arbitru internațional, neobosit 
propagandist 
și sportului. 
Amintirea lui 
tuturor celor

POLO
de la clubul 
sancționați cu suspendarea din orice ac
tivitate competițională pe timp de un nn 
(3 iulie 1975 — 3 iulie 1976) pentru aba
teri disciplinare repetate.
TCMte F.R.T. anunța aminareo

finalelor campionatului 
republican pentru copii, care urmau să 
aibă loc la București între 7 și 13 iulie, 
precum și a meciurilor campionatului re 
publican pe echipe (seria a ll-o) din o- 
ceeași perioadă. Aceste întreceri vor fi 
reprogramate la noi date ce se vor a- 
nunța ulterior.

în domeniul educației fizice 
admirabil coleg și prieten, 
va rămîne vie în inimile 

care l-au cunoscut.
SANCȚIUNI. Poloiștii Vic
tor Stancu și Radu Mi rea 
sportiv Dinamo au fost

ta te 
un 
armă
Eva Olah I 
566). Tot el 
culcat cu q 
minat
Arad) la q 
niori — 5871 
Napoca) Iq 
juniori — | 
niori, a rej 
rad) cu 351 
armă stand 
la senioara 
giana Opri 
respectiv

VOLElH 
NIEl, care I 

R.F, Germq 
plecat- în 
la un turnd 
ji”, organic 
9 iulie.

YACHTI 
cerile din <| 
Printre spăl 
află și veil 
viei, Ntcolq 
(clasa find 
endt (F.D.)

invirl

UNDE MERGEM ?
simbata duminica

LOTO PRONOSPORT
ULTIMA ZI PENTRU PROCU
RAREA BILETELOR LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO 

EXPRES DIN 6 IULIE 1975

CÎȘTIGU

CAIAC-CANOE: Lacul Snagov, de 
la orele 9 și 16: „Regata Snagov".

CICLISM : Velodromul Dinamo, ora 
16: Concurs de pistă.

PENTATLON MODERN : Poligonul 
Tunari, ora 9 : Campionatele republi
cane individuale și pe echipe (se
niori) — proba de tir ; bazinul Dina
mo, ora 18 : proba de înot.

CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, da 
la ora 9 : ,,Regata Snagov",

FOTBAL : Stadionul „23 August", 
ora 20 : Rapid București — Universi
tatea Craiova, finala ,LCupei Româ
niei";

PENTATLON MODERN: Pădurea
Călugăreai, ora 10 : Campionatele 
republicane individuale și pe echipe 
(seniori) — proba de cros.

Se atribuie : autoturisme, excursii 
peste hotare și ciștiguri in bani. 

Agențiile Loto-Pronosport vă 
stau la dispoziție cu bilete gata 
completate și bilete care se pot 
completa cu numerele dv. prefe
rate.

Tragerea va avea loc duminică 
6 iulie a.c. la București, în sala 
Clubului Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 18. în continuare va rula 
un film artistic. Intrarea liberă.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 4 IULIE 1075

FOND PROVIZORIU DE CÂȘTI
GURI : 1.123.908 lei, din care

EXTRA
4 variant 
Dacia 11301 
12.202 lei 
cat. 4 : 1 
94,50 a 4 
417 lei

REPOld 
lei.



FINALISTELE CUPEI ROMÂNIEI S AU PREGĂTIT TEMEINIC 
PENTRU ULTIMUL JOC IMPORTANT AL SEZONULUI

iDE RANDAMENT" ANTRENORII Șl JUCĂTORII RAPIDULUI Șl UNIVERSITĂȚII CRAIOVA NE VORBESC 

DESPRE MAREA LOR DORINȚĂ DE A INTRA ÎN POSESIA TROFEULUI
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dcnțesc, U.T.A., Argeș, Uni
versitatea Crahna sau Politehnica 
lași care, in fața unor examene 
decisive, în final de campionat, au 
găsit suficiente rezerve, morale și 
fizice, pentru a aborda întrecerile 
in spirit ofensiv cu maximum de 
angajament. Și încă un exemplu 
mai mult decît .semnificativ : în 
ultima etapă, a 34-a, media note
lor acordate jucătorilor pe ansam
blul divizionar A a fost una din
tre cele mai ridicate din retur 
(6,81), numărul total al șuturilor 
trase la poartă (281) se înscrie in 
limitele unui calificativ bun, iar 
cifra care indică golurile înscrise 
(24) este suficientă.

De aici, o altă importantă obser
vație care se desprinde, și anume 
că echipele 
zionar au 
jumătate 
încheiat o 
de efort 
îndeosebi 
zate la cluburi pe întreaga durată 
a perioadei de iarnă și ca efect al 
continuării, pe parcursul 
natului, a pregătirii lizice 
Pleeînd de Ia o astfel de 
ție ajungem, firesc, la

va fi folosit în linia
Tarălu.ngă pe post ___
stingă. Cu toate aceste neprevă
zute dificultăți, în rindurilc jucă
torilor craioveni există o puter
nică doză de optimism în privința 
luptei pentru obținerea prețiosu
lui trofeu. Portarul Purcaru, ca de 
altfel toți echipierii săi, remarca 
faptul că meciul nu va fi deloc

mediană, iar 
de extremă

ușor, dar că formația sa are un 
atu in plus față de Rapid, acela 
al experienței jocurilor susținute 
in nocturnă, experiență dobîndită 
in turneele din acest an din Brah 
zilia și Italia, unde echipa craio-, 
veană a disputat 12 întllniri în 
condiții identice finalei de mi ine» 
de pe stadionul „23 August".

Gheorghe NERTEA

inPilHȘIII ÎNCHIZĂTORI ÎN fORȚILC LOR

primului eșalon divi- 
avut în cea de a doua 

a campionatului recent 
rapacitate eompetițională 
crescîtidă. ca urmare 

a instruirii lor eentrali-

campio- 
gene rale, 
observa-' 
concluzia 

că jucătorii noștri fruntași au po
sibilitățile necesare pentru a face 
față unor mari solicitări competi- 
ționale. De aceea, apreciem că acu
mulările in pregătire ar fi putui să 
fie mai importante dacă conducerile 
cluburilor și antrenorii ar fi ma
nifestat mai multă exigență față 
de programul de instruire, dacă 
toți .jucătorii ar fi respectat norme
le de pregătire și de viață sporti
vă. Tocmai în această direcție sint 
de așteptat măsuri urgente pentru 
vă sezonul de toamnă are mari 
obligații interne și internaționale.

Mihai IONESCU

Antrenorul C. Cerna i an u transmite jucătorilor citeva indicații înaintea 
unei ședințe de pregătire FoU) : S. BAKCSY

Snagov. „Cartierul general" al e- 
chipei Universitatea Craiova. Cit 
nuli departe do tumultul orașului, 
în liniștea și ambianța plăcută a 
pădurii Snagov, de la mijlocul a- 
cestei săptămîni, antrenorii C. Cer- 
nâianti și C. Oțet au declanșat un 
program special de instruire pe 
care jucătorii craioveni îl res
pectă cu strictețe. Joi după amiază, 
la ora 17, după o scurtă ședință 
teoretică, craiovenii s-au deplasat 
cu autocarul la baza sportivă, unde 
au efectuat un antrenament com
plex cu conținut fizic, tehnic, tac
tic, cu o durată de 80 de minute. 
S-a lucrat pe compartimente și 
individual. Vineri, intensitatea a 
fost 
crat 
tire 
loc

pe
Vineri.

mai mare. Dimineața s-a lu- 
60 de minute, numai pregă- 

fizică, iar după amiază a avut 
un nou antrenament, tehnic-

tactic. Azi, de la ora 10 este pro
gramată ultima .ședință de instrui
re, de scurtă durata care urmă
rește menținerea dispoziției jucă
torilor, antrenament cu care se în
cheie, practic, preparativele pen
tru partida de miine seară.

I-am surprins pe finaliști în 
timpul unei pauze a pregătirilor, 
prilej pentru a afla amănunte de 
„ultimă oră" din tabăra craioveană. 
Antrenorul C. Cernăianu arc două 
semne de întrebare in privința 
formației. Bălăci și Marcu se re
simt de pe urma unor mai vechi 
accidentări și folosirea lor a de
venit1 incertă. Medicul V. Frîncu- 
lescu face eforturi susținute ca. 
pină la ora meciului, să-i poată 
recupera pe cei doi jucători. In 
eventualitatea că aceștia nu vor 
fi apți de joc, atunci Strimbeanu

Un monom multicolor pătrundea 
ieri dimineața, către ora prinzului, 
pe verdele gazonului stadionului 
Giul-ești. Erau fotbaliștii Rapidului, 
care miine vor disputa cea de a 
12-a finală a „Cupei României'* 
din istoria clubului. în fruntea 
lor, cu nimic deosebindu-se dtî e- 
levii săi, antrenorul Ion Motroc, 
ambițios și hotărît să-și dispute 
șansele cu hotărire pină în ultima 
secundă a partidei eu Universitatea 
Craiova : «Celor două reușite ule 
carierei mele de antrenor, promo
varea Sportului studențesc și acum 
a Rapidului in prima divizie, dr co 
să nu-i adaug și o a treia, „Cupa 
României” ? Știu, meciul e foarte 
greu, antecedentele sint favorabile 
craiovenilor, dai* tocmai aceasta ne 
mobilizează mai mult în 
noastră, a tuturor, de a 
posesia trofeului pc care 
ori scrie Rapid !“

La antrenament a fost

dorința 
intra în 
de opt

prezent 
și Băducanu, înapoiat zilele trecu
te de la Băile Felix, unde 
un tratament balnear. Nu 
duminică dar ,,n-ani nici 
cu loniță in poartă**, 
sigura el, nu înainte de a-și 
nifesta părerea de

putea disputa cea de a treia finala 
de
Singurul care miine va atinge 
coastă cifră va fi Neagu : 
nală, 
ruin.
bură 
cian 
Jiul, 
marcind golul al iloilea. Duminică, 
a treia'*. în discuție intervine l’wn: 
..Fu o joc pc a doua, pc care, ca 
și prima, o vom ciștiga !“.

Intre timp jucătorii Rapidului 
s-au răspindit pe gazon, fiecare 
cu mingea lui și, impulsionați <l< 
Ion Molroc, lucrează de pan ă ar 
fi 4a început de sezon competițio- 
nal. Sudoarea curge, dar nimeni 
nu se dă in lături de la lucru. 
S-ar trișa pe el însuși, ar trișa 
clubul, echipa ce a avut un drum 
atit de greu de străbătut pină a 
ajunge in finala „Cupei României*'.

Formația definitivă pentru par
tida de miine nu este deocamdată 
cunoscută. Rișniță lipsește in con
tinuare ; în schimb Maura va îm
brăca tricoul cu nr. 11. El a fost, 
de altfel, prezent la antrenamen
tul de ieri. ;

cupa sub culorile Rapidului, 
a- 
fi- 
m 
ni 
a- 
eu

,L> 
prima, am pierdut-o eu 

90 trimițind acel penalty 
în meciul cu Dinamo de 
șapte ani ; Ia cealaltă, 
mi-am adus și eu aportul

DIVIZIONARELE A, INTRE DOUA SEZOANE

lua startul în următorul cam- 
Evident

al it 
po
cit 
in-

După încheierea ediției 1974,75 a 
Diviziei A, redactorii noștri au tă
cut o succintă investigație în ria
dul celor 18 divizionare A care 
vor
pionat de la 10 august, 
întrebările noastre au vizat 
modul cum sc va desfășura 
rioada de vacanță a echipelor 
și programul lor de pregătiri, 
cluzînd proiectele de* jocuri inter
naționale pină la deschiderea 
itorului sezon oficial. Iată, 
scurt, răspunsurile primite de la 
nouă cluburi.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
vacanță de la 7 la 19 iulie, după 
care lotul se va deplasa timp de 
10 zile, intr-o stațiune montană. 
Scurta perioadă pregătitoare pre
vede un număr de jocuri amicale 
cu echipe iK'descmnate încă ® F.C. 
ARGEȘ : vacanță pină la 13 iulie 
în care sint. incluse și tratamen
tele medicale ; 14—15 iulie, vizită 
medicală și, apoi, plecarea la 
naia, unde se vor desfășura 
trena mentei e de readaptare a 
ganismului la efort ; se duc 
tative pentru efectuarea unei 
rioade pregătitoare' in

vi-
pe

Si- 
an- 
or- 

tra- 
pe- 

localitatea

Pernik din Bulgaria, ca și pentru 
un joc amical la 6 august, la Pi
tești, cu echipa Chemie Halle din 
R. D. Germană ® SPORTUL STU
DENȚESC : pină la 8 iulie echipa 
se va găsi la Costinești unde va 
începe și pregătirile. în perioada 
12—24 iulie este programat un tur
neu 
data 
ți lor 
fitul _ _
stațiune de munte. De 
la 4 august, Sportul studențesc va 
efectua cel de al doilea turneu din 
această vară, in Cehoslovacia’, la 

praghez Spart a.
antrenorul 

vacanță 
i la 14 iu- 

pregătire 
Sovata, 

să

găsi la Costinești unde 
și pregătirile.

-.24 iulie este programat un tur- 
in Iran după care, pină la 
de 29 iulie, formația studen- 
bucureșteni va continua sta- 
de pregătire in țară, într-o 

’ la 29 iulie

vară, in Cehoslovaciei’, 
invitația clubului
® A.S.A. TG. MUREȘ : ;

-Tiberiu Bone a anunțat 
pentru toți jucătorii pină 
lie. Intre 15 și 27 iulie, 
centralizată în stațiunea 
după care mureșenii urmează 
plece, pină la data de .5 august, 
intr-un turneu în U.R.S.S. ® 
OLIMPIA SATU MARE : pină la 
8 iulie, program liber pentru între
gul lot ; între 9—10 iulie, vizita 
medicală, date ce marchează efeo 
tuarea primelor antrenamente. La 
12 iulie, sătmărenii își mută se-

CONFIDENTE... CONFIDENTE... CONFIDENTE
J A i

• Sportivitatea și entuziasmul suporte
rilor echipei Politehnica Timișoara sint 
binecunoscute. Cu ocazia ultimului meci 
al campionatului recent încheiat, cel din
tre „Poli" și Olimpia Satu Mare, galeria 
n-a contenit să aplaude atît pe jucătorii 
timișoreni, cit și pe oaspeți. La sfîrșitul 
meciului, suporterii, purtînd șepcuțe și 
stegulețe în culorile alb-violet ale clubu
lui de pe Bega, au rămas minute în șir 
în tribunele stadionului ,,1 Mai", expri- 
mîndu-și bucuria lor pentru performanța 
cuceririi și în acest an a Trofeului fair- 
play-ului, oferit de redacția ziarului 
nostru celui mai sportiv public din țară- 
Așadar, spectatorilor timișoreni, sincere 
felicitări l Conform tradiției, trofeul va 
fi înmînat reprezentantului galeriei timi
șorene, la prima apariție a Politehnicii 
Timișoara pe terenul său în campionatul 
viitor.

• Pe culoarele federației, un prieten 
al fotbalului îl felicita sincer pe antreno
rul Angelo Niculescu pentru perrorrrjanța 
obținută, in finalul campionatului, de 
echipa Sportul studențesc. La care repu
tatul tehnician a răspuns cu echilibrul și 
calmul care îl caracterizează : ,,Da, re
zultatul este bun 
muncii tuturor. Se putea 
S intern convinși 
ceastă credință 
zon fotbalistic".

,,Do,
și el se datorează 

și mai mult, 
de acest lucru și cu a- 
vom aborda viitorul se-

• Duminică 
fostul portar de

l-am întîlnit pe Piled, 
la F.C. Constanța, dind

roșu și Universitatea Craiova. El a jucat 
de opt ori rn echipa națională 
niori și de nouă ori la tineret. 
Piled este economist la Agenția 
forestexport Constanța, iar în timpul liber 
antrenează, ca instructor voluntar, pe 
Unirea Eforie Nord, echipă care activea
ză (locul 2) în campionatul județean. De 
la Fiică tinerii săi elevi au ce învăța. In 
primul rind, cum să se compare pe te
ren. El n-a fost niciodată sancționat, a- 
vind o conduită ireproșabilă, cum, de alt
fel o are economistul de la Tehnoforestex- 
port și în viața de toate zilele.

de ju-
Acuni, 
Tehno-

• Partida Politehnica lași — Chimia 
Rm. Vîlcea a început cu aproape șase 
minute întîrziere, ceea ce a stîrnit o jus
tificată nedumerire în tribune și în rîn- 
durife telespectatorilor. Interesant este fap
tul că nimeni nu a putut explica moti
vele acestei întîrziori, care pină la urmă 
a fost pusă pe seama intenției formației 
oaspete de a-și crea un avantaj de or
din psihic, amtnînd momentul ieșirii pe 
teren și potențind în acest fel starea de 
încordare a echipei gazdă. Cît de mult 
a contat o asemenea ,,tactică" s-a putut 
vedea din însăși desfășurarea jocului, 
cînd după numai cinci minute de la în
ceputul partidei scorul era 
studenții ieșeni și întîlnirea, 
cheiată.

2-0 pentru 
practic, in-

* în meciul formațiilor 
speranțe, disputat duminică la lași, arbi
trul întîlnirii a acordat gazdelor un gol

de tineret-

!

■Jiul pregătirilor in stațiunea Iz
voarele ele lingă Baia Mare, 
ci rămîmnd ivină la 26 iulie 
duc tratative pentru un turne 
cîteva jocuri in Italia.'în cazul ne- 
reaiizării lui există și variant, 
unei .suite ele jocuri amicale, cu 
echipe de Divizia C și Divizia A, 
acasă și in deplasare F. <’•
CON STANȚA : odihnă și trata
ment pină la data de’ 9 iulie, ur
mătoarele' două zile fiind dedicate 
rea comodat ii la programul pregăti
rilor ; 11—-20 iulie, stagiu de pre
gătire în stațiunea Bușteni, ultima 
zi fiind marcată de primul joc 
amical al echipei. La 23 iulie F.C. 
Constanța va susține acasă un alt 
joc, in compania divizionarei C, 
Cimentul Medgidia, ultimul înain
tea partidei cu Lokomotiv Sofia 
(in Cupa Balcanică) care urmează 
să aibă loc pe stadionul din loca
litate. Returul acestei partide va 
avea loc la Sofia, la 2 august. In 
sfirșit. in cadrul jocurilor de ve
rificare a echipei înaintea startu
lui în campionat. F.C. Constanța, 
mai poseda o invitație pentru un 
joc, tot în Bulgaria, la Varna • 
U.F.R. CLUJ-NAPGC A : vacanța
feroviarilor ia sfirșit la data de 
14 iulie. Pregătirile debutează în 
localitate. La 20 iulie ceferiștii 
vor susține un joc internațional 
în compania echipei cehoslovace 
Strojerno Martin (din Divizia B), 
formație care va întreprinde un 
turneu în țara noastră între 12 și 
20 iulie. C.F.R. Cluj-Napoca ur
mează să întreprindă, apoi, un tur
neu în Cehoslovacia (22—30 iulie)
• POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
pregătirile vor fi reluate la 10 iu; 
lie, conducerea tehnica a echipei 
hotărind ca acestea sa se desfă
șoare la Buziaș și Timișoara. Pri
mul joc va avea loc la 17 iulie în 
compania echipei iugoslave Budu- 
cinost Titograd, nou promovată in 
prima divizie. Există, în programul 
lunii august, și un proiect^ de tur
neu în Iugoslavia. C J----
TROȘANI : pi 
canță, după care pregătirile 
începe la Petroșani ,și> se vo

a

Mircea TUDORAN

Antrenorul Motroc și cițiva dintre elevii lui, înaintea antrenamentului 
de ieri Foto : Dragoș NEAGUde ieri
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36 DE EDIȚII

„CUPEI ROMÂNIEI IN CIFRE
• CEA

,,Cupei României", 
prilejuiește, trecerea 
edițiilor anterioare în 
ral cel mai mare de 
reușit Steaua București (11, 
rioada 1948—1971), la 
în urma sa gâsindu-se Rapid Bucu
rești (opt victorii în perioada 1934- 
1972). Formația giuleșteană a re
ușit însă șase victorii consecutive 
(1936-1942).

DEA 37-A FINALA a 
programată miine, 

în revistă a 
care numă- 
victorii l-a 

în pe
trei lungimi

rești — 1 (1959/60) ; Rapid Bucu
rești - 3 (1960/61, 1961.62, 1967/68) ; 
Siderurgistui Galați 
Dinamo Pitești 
resta Fălticeni 
Petroșani - 1
torul 
nica

Galați — 
Timișoara

1 (1962. 63) ;
1 (1964/65) : Fo-

1 (1966/67) ; iiul
(1971/72) ; Construe- 

1 (1972/73) ; Politeh-
- 1 (1973/74). »

JLl—. • JIUt PE-
pînă la 14 iulie va- 

— VOI?
------- —.----- se vor des- 

fășura, probabil, în continuare, la 
Orșova.

ACTUALITĂȚI
e consfătuirea pe tara a arbi

trilor. Așa cun) am mai anunțat, între 
27—30 iulie va avea loc 1a Oradea con
sfătuirea pe țară a arbitrilor din lotul 
A. Vor participa, de asemenea, și 40 ar
bitri de perspectivă.

• CÎȘTIGÂTOARELE „CUPEI RO
MÂNIEI" : Ripensia Timișoara — 2
(1933 '34, 1935/36) ; Rapid București
8 (1934/35, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 
1939/40, 1940/41, --------- -- ------------
C.F.R. Tr. Severin 
U. T. Arad - 2
Steaua București - 11 (1948/49, 1950, 
1951, 1952, 1955, ........... * ------ "
1966/67, 1968/69,
Metalul Reșița - 1 (1954) ; Progre-
- ■ • — Oradea - 1 (1956) ; Știința 

- 1 (1957 58) : Dinamo
3 (1958/59, 1963/64, 

Progresul București ~ 1
Arieșui Turda ~ 1 (1960/61) ; 
Ploiești — 1 "

- ‘ . t
- 1 (1972/73)

(1973/74),

1941/42, 1971/72) ;
i - 1 (1942/43) ;

(1947/48, 1953) ;

1961/62, 1965/66,
1969/70, 1970/71) ;

sul I. C.
Timișoara
București
1967/68) ;
(1.959/60) ;
Petrolul 
Universitatea Cluj 
Chimia Rm. Vîlcea 
Jiul Petroșani — 1

Cl 962/63) 
(1964/65)

„ CUPEI ROMA- 
Ctuj - 3 (1933/34, 

Ripensia Ti- 
1936/37) ;

MARI scoruri din 
(Steaua București - 
’ ’ 1966/67),

7—1 (Rapid București — Universita
tea. Cluj în 1941/42), 5-0 (Ripens ia
Timișoara — Universitatea Cluj 
1933/34), 6-1 (Petrolul Ploiești - 
derurgistul Galați în 1962/63).

CELE MAI
FINALE: 6-0
Foresta Fălticeni în ediția

în 
Si-

• NUMAI IN DOUA RINDURI 
tigătoarea trofeului nu a fost 
tărîtâ după disputarea primului meci. 
Astfel, în ediția 
bucureștene Rapid 
de patru ori pînâ 
tigâtoarei, care a 
4-4, 2-2, 2-1). 33

C«> 
ho-

1939/40 echipele 
și Venus au jucat 
la stabilirea cîș- 
fost Rapid (2-2, 

de ani mai tirziu, 
în ediția 1972/73, Chimia Rm. Vilceo 
și Constructorul Galați au jucat 
două ori 1 1-1 și 3—0.

de Oi

« FINALISTELE 
NIEI”: Universitatea 
1941/42, 1948/49) ;
mițoara — 2 (1934/35,
Unirea Tricolor București - 2 (1935/36, 
1940/41) ; C.A.M.T. Timișoara — 
1 (1937/38) ;
București — 2 
Venus București 
C.F.R. Timișoara 
U. T. Arad - 
Flacăra Mediaș 
Iul Ploiești — 
București - 2 
namo București 
1969/70. 1970 71)

• FORMĂRILE DIN DIVIZIA B ou .g/ 
un rol important în „Cupa României* 
cucerind 
rînduri :

C.A.M.T.
Sportul 

(1938/39, 
1 

1
2 (1950.

- 1 (1951) ;
1 (1952) ;
(1953, 1963/64) :
- 4 (1954, 1968/69,
; Progresul Oradea

studențesc
1942/43) ; 

(1939/40) ; 
(1947/48) : 
1965/66) ;

Petro- 
Steaua 

Di-

ivUpO TvEMFluniC;< "
victoria finala in tret,.g$! 
Metalul Reșița (2—0 cu 

Dinamo București în 1954), Arieșut fâ, 
Turda (2—1 cu Rapid București în ’»'• 
1960/61) și Chimia Rm. Vîlcea (1—1 ..gj- 
și 3-0 cu Constructorul Galați în 
1972/73). “ . —
nai iste 
Progresul Oradea 
Cîmpia Turtii - 
Mare - 1958/59, 
rești - 1959/60, 
- 1962,63).

De șase ori au 
(Flacăra Mediaș

- 1955, Metalul
1956, Minerul Baia 

Dinamo Obor 
Siderurgistui

fost fi-
- 1951.

Bucu- 
Go Ierți

RÎNDURi și e 
au ajuns pină

„ IN DOUĂ 
pele din „C" 
finolâ, dar do liecore dolâ cu pier-



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

I
I
I

O săp lamina pină la semifinalele „Cupei Europei'4ATLEȚII IM FATA CELEI MAI IMPORTANTE
â vizitat, ieri, zone calamitate I

I
(Urmare din nag. 1)

Secretarul general al partidului 
găsește cuvinte de laudă pentru 
hărnicia oamenilor de aici, pentru 

— — —— — ‘"-cui, nein- 
luerărilor 

în același

hotărârea cu care au trecut, 
tîrziat, la executarea 
care păreau necesare, 
timp tovarășul Nieolae Ceaușescu 
le spune sătenilor că, potrivit ulti- 

informații de prognoză, 
început să scadă in 

urmare terenurile de 
fi inundate.
general al partidului 
și începe să secere, 

ii urmează cu toții, 
muncă. Deși pămîntul 
și griul a fost doborit 

sc angajează să termine 
in cursul zilei, întreaga

melor 
pele au 
monte și ca 
aici nu vor

Secretarul 
intră în lan 
Cooperatorii 
treci nd la 
este umed 
de vini, ei 
de secerat, 
parcelă.

Tovarășul' Nieolae Ceaușescu In
sistă asupra faptului că obiectivul 
prioritar asupra căruia trebuie să 
sc concentreze atenția, în tot ju
dețul Ialomița» este recoltarea 
griului. Secretarul general al parti
dului cere să se facă totul pentru 
urgentarea acestei lucrări și subli
niază ideea vă ca trebuie executată 
în cel mai scurt timp pentru a

a- 
a-

se evita pierderile. în același timp, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu reco
mandă să fie mobilizate toate for
țele umane și materiale în acest 
scop, iar acolo unde grîul este că
zut Ia pămint să se organizeze re
coltarea Iui manuală întrucit com
binele nu mai sînt eficiente intr-o 
asemenea situație.

Elicopterul survolează, în con
tinuare, localitățile situate pe văile 
Sabarului, Argeșului și Neajlovu- 
lui. Unele sînt cuprinse de ape, al
tele au fost ferite de calamitate. 
Peste tot, însă, se lucrează cu a- 
ceeași hotărîre pentru limitarea 
și combaterea efectelor inundații
lor, se acționează pretutindeni, cu 
aceeași fermitate izvorîtă din 
voința întregului nostru popor de 
a răspunde cu cinste la chemarea 
lansată în ajun de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

La amiază, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu s-a înapoiat în Bucu
rești. în piața din fața sediului 

aterizat 
oprit în 
căldură

amiază.
s-a

C.C. al P.C.R.» unde a 
elicopterul, trecătorii s-au 
drumul lor, salutînd cu 
pe tovarășul Nieolae Ceaușescu la 
reîntoarcerea sa din județele a- 
fectale de inundații.

SPORTIVII PARTICIPA Ct DĂRUIRE
LA ASALTUL ÎMPOTRIVA APELOR

(Urmare din pag. 1)

tijan și ai clubului sportiv vor lu
cra la stadionul ,,1 Mai“ și la Sala 
sporturilor, care au avut de sufe
rit de pe urma ploilor, pentru ca 
cele două baze sâ se prezinte în 
condiții bune la apropiatele com
petiții.

La asemenea acțiuni vor fi pro
ze n ți și elevii Școlii sportive, care 
vor transforma aceste zile de va
canță iu zile ale muncii patriotice.

★
Ca în toate județele 

pe urma inundațiilor. 
Mureș (la Tg. Mureș.

afectate de 
în județul 
Sighișoara.

Tirnăveni) sportivii, alături de cei
lalți oameni ai muncii, contribuie 
din plin la înlăturarea daunelor 
pricinuite de furia apelor. Un grup 
de absolvenți ai Facultății de edu
cație fizică din Tg. Mureș, care 
iși primesc zilele acestea repartiza
rea la posturi, și-au adus contri
buția patriotică in cartierul Nico- 
lae Bălcescu. cel mal afectat din 
municipiul Tg. Mureș. Printre a- 
ceștia amintim pe atleții Adrian 
Cristali, Andrei Kelemen și loan 
Deac.

Tot în cursul zilei de ieri, spor
tivii de la A. S. Armata au lu
crat la evacuarea apei din vestia
rele, magaziile și celelalte depen
dințe de la stadionul „23 August".

„IROfLTl TOMIS'* Turneul de
. ..t-are a tn i)

telex că echipa Bulgariei nu va 
mai participa la competiție. Prin 
urinare, maratonul voleibalistic 
care începe luni va programa, pînă 
duminică, trei partide zilnic, iar 
echipele vor avea pe rind cite o 
zi liberă...

Cele două formații ale țării 
noastre s-au deplasat la Constanța 
pentru acomodarea cu sala de con
curs.
cat de 
de sarcini profesionale 
toarele Emilia Cernega 
Antonescu.
incertă și
Puiu...

..Trofeul
iul* să vedem — pentru prima oară 
in acest an — evolutnd acasă, în- 
tr-un turneu puternic, reprezenta
tiva de senioare a României, care 
se pregătește pentru campionatul 
european din toamnă. Pentru că. 
de la începutul sezonului, fetele 
noastre au luat parte numai la 
competiții programate peste ho
tare, dintre care au reușit să ciș- 
tige două : campionatul balcanic 
la Atena, și „Cupa Primăverii", la 
Belgrad...

Din lotul senioarelor, publi- 
noi, vor lipsi —- reținute 

— jucă- 
și Maria 

Din același motiv este 
participarea lui Carmen

Tomis'* ne oferă prile-

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

tenis

Pentru a 6-a oară
LONDRA, 4,-0 decepție 

spectatori, dar un adevărat 
pentru Billie Jean King, a fost fi
nala de simplu femei, prima din se
ria întîlnirllor decisive pentru titlu
rile puse în joc la actuala ediție a 
turneului de tenis de la Wimbledon. 
De fapt, o simplă formalitate pen
tru multipla campioană americană, 
care dispune în mai puțin de 40 min. 
de australianca Evonne Goolagong, 
la scorul de 6—0, 6—1. Este a șasea 
sa victorie la Wimbledon, un „re
cord" al întregii perioade postbeli
ce (recordul absolut îl deține Hellen 
Wills-Moody cu 6 victorii, între anii 
1927—38). In total, Billie Jean King 
deține 19 titluri în marele turneu.

pentru 
triumf

TURNEUL DE TENIS
BERL1N, 4 (Agerpres). — Au 

început întrecerile turneului in
ternațional de tenis de la Zinno
witz (R. D. Germană).

în primul tur al probei de sim
plu femei, jucătoarea româncă Va
leria Balaj a întrecut-o eu 6—1. 
(>—3 pe Hella lîiede (R. I).
Germană).

Dorina Cătineanu. campioana eu
ropeană de sală la lungime, unul 
dintre ăiuurile echipei noastre fe

minine

MfCIUI ATLETI
KIEV. 1 (Agerprcs). — Vineri la

Kiev a început întilnirca interna
țională de atletism dintre selecțio
natele U.R.S.S. și S.U.A. După 
prima zi. scorul este favorabil gaz-

-39 la 
femi-
100 m

delor : 104—63 puncte (55-
masculin și 49—24 puncte la 
nin). în proba masculină de 
plat V. Borzov (U.R.S.S.) a egalat
recordul european cu timpul de

de la Wimbledon

Billie Jean King!
In diferite probe.

Titlul la dublu masculin a revenit 
tinerilor jucători americani Vita» 
Gerulaitis și Sandy Mayer, care au 
dispus cu 7—S, 8—6, 6—4 de Stone 
(Australia) — Dowdeswcll (Rhode
sia).

Rezultate înregistrate în „sferturile" 
probei de dublu mixt: Navratilova, 
Kodes-Whitehouse, Yuill 6—3, 6—3; 
Stove, Stoue-Casals, Hewitt 9—8, G—2; 
Morozova, Metreveli-Wikstedt, Evert 
6—4, 6—1 ; Court, Riessen-Dalton, 
McMillan 9—8, 6—2. Intr-una din 
semifinalele de dublu feminin, Durr 
șl Stove nu eliminat cu 2—6, 8—6, 
6—2 pe King-Casals.

DE LA ZINNOWITZ
Alte rezultate : feminin : Hoff

mann (R. D. Germană) — Ștefan- 
ska (Polonia) 6—1, 6—1 ; Kulhan- 
kova (Cehoslovacia) — Stober 
(R. D. Germană) (i—4, 6—2 ; mas
culin : Emmerich (R. D. Germană) 
— Nakowski (Polonia) 6—3, 6—4 ; 
Korotkov (U.R.S.S.) — Dobmaier 
(R. D. Germană) 6—1, 6—4 ■.

NICIODATĂ NU E 
PREA TÎRZIU

Francezul Georges Monne- 
ret. în vîrstă de 76 de ani, 
și-a văzut visul cu ochii. 
Recent, la o cursă de moto
ciclete pentru veterani, 
care a avut loc pe cele
brul traseu de la Le Mans, 
ei a repurtat cea de-a 500-a 
victorie din cariera sa. în 
1964, Federația franceză de 
motocicUsm îi retrăsese, 
din motive de vîrstă, drep
tul de a mai concura. La 
data aceea, palmaresul său 
înregistra 499 de victorii.

Netser a reușit să găseas
că, în apropiere de Je
richo, urmele pistelor pe 
care, în urmă cu două mi
lenii, erau organizate curse 
de cai. Se presupune că 
hipodromul era astfel con
struit îneît să servească st 
ca amfiteatru.

FENOMENAL RECORD 
AVIATIC

TURF ANTIC

tntr-o .scriere despre re
gele Irod (37—4 î.e.n.), is
toricul Josephus Flavius 
amintea de hipodromul 
construit de către acesta, 
îndicînd și poziția. Ghidîn- 
du-se după datele furni
zate de către istoricul din

Aviatoare» sovietică Svet
lana Savițkaia a stabilit 
recent un excepțional re
cord mondial de viteză. 
Pilottnd un aparat de tip 
E-33, Savițkaia a obținut o 
viteză medie orară de 
2 683,636 km! Vechiul re
cord al lumii 
americancei 
Cochran cu 2 300, 
oră.

orară
Vechiul

aparținuse
Jacqueline

34 km pe

DUPĂ O NOUA 
FORMULĂ

COMPETIȚII
Avalanșa de performanțe va

loroase din ultimul timp trebuie 
pusă, în primul rînd, pe seama 
apropierii semifinalelor „Cupei Eu
ropei", competiție care 
în întrecere, sîmbăta și 
viitoare, în ș 
ropa pe cei 
pe continent.

După cum 
României vor 
pesta (fetele) 
Echipa feminină 
nerea 
oară consecutiv, în finala compe
tiției (programată anul acesta la 
Nisa). Va fi, desigur, mult mai 
greu decît în urmă cu doi ani. 
Atunci, pe stadionul Republicii, 
reprezentativa noastră întrecea cu 
o jumătate de punct formația 
Ungariei. Sorții au decis ca de a- 
ceastă dată cele două echipe să-și 
dispute calificarea la Budapesta, 
împreună cu U.R.S.S., Austria. 
Belgia și Franța. Echipa sovietică 
are prima șansă ; pentru celălalt 
loc în finală vor lupta România 
și Ungaria, atletele celorlalte țări 
neputînd interveni in disputa atle
telor românce și maghiare decit 
în clasamentele probelor indivi
duale. Lucru nu lipsit de 
tanță, întrucit calificarea 
decide, mai mult ca sigur, 
ferență mică de puncte, 
acest an gazdele 
obținut o serie de 
— Bruzseniak 6,52 
și 13,2 la “ 
la 800 m, 
muel 1,85 
ciem că,

șase 
mai

orașe 
buni

va aduce 
duminica 
din Eu- 
atleți de

se Știe, echipele 
concura la Buda- 

și Torino (băieții). 
va încerca obți- 

calificării pentru a doua

100 mg, 
Rudolf 

m la înălțime 
în ansamblu,

impor- 
se va 
la di- 

Deși în 
semifinalei au 
rezultate bune 
m la lungime 
Lazar — 2:02 

1.86 in și Sa-
— apre- 
formatia

U.R.S.S. - S.U.A.
10,0. Saneev (U.R.S.S.) a terminat 
învingător la triplu sait cu 17,10 m 
iar Al. Makarov (U.R.S.S.) a arun
cat sulița la 80,48 m. Mike 
Shine (S.U.A.) a cîștigat cursa de 
400 m cu rezultatul de 50.0. Un re
zultat excelent a obținut atletul 
Podîlnîl cu 8,00 m la săritura în 
lungime. Proba feminină de 400 m

• ■ • * - ■ sportivei
în 

4 x 100 m 
echipele 

38,7 iar la

s-a încheiat cu victoria 
sovietice Ilina cronometrată 
51,8. Ambele ștafete de 
au fost cîștigate de 
U.R.S.S. (la masculin în 
feminin în 43,4).

POZIȚII NESCHIMBATE
*

IN TURUL FRANȚEI
Ieri după amiază s-a disputat 

cea de-a VIII etapă a Turului ci
clist al Franței, pe distanța Angou- 
lâme — Bordeaux (134 km). Vic
toria a revenit rutierului britanic 
Barry Hoban, care a cîștigat sprin
tul plutonului, fiind cronometrat 
in 3 h 25:54.

în clasamentul general pozițiile 
fruntașilor cursei sint neschimbate. 
Conduce asul belgian Eddy 
Merckx, urmat la 31 sec. de fostul 
purtător al tricoului galben, ita
lianul Francesco Moser.

A SELOMULU1
noastră are o valoare superioară.' 
Este nevoie, însă, pentru atinge
rea obiectivului propus, ca toate 
atletele care vor îmbrăca tricoul 
reprezentativei să 
nivelul lor maxim.
Vâleriei Ștefănescu 
rătoare și sporește 
României. Alături de ea. 
Suman, Natalia Andrei, 
Cătineanu, Virginia Ioan, 
tina 
toria 
tașă 
nesc

Echipa masculină va concura la 
Torino alături de R. F. Germania, 
Italia, Ungaria, Cehoslovacia si 
Belgia. în compania unor stele ale 
atletismului continental, Corbu, 
Floroiu, Ghipu, Cefan și ceilalți 
pot realiza performanțe de răsunet 
iar echipa — o clasare superioară 
participărilor anterioare la „Cupa 
Europei".

Unele rezultate realizate în con
cursurile de pină acum de atle
tele și atleții noștri, atenția cu 
care ei se pregătesc în continușirp«' 
ne îndreptățesc să sperăm că la 
competiția de maximă importanță 
a sezonului preolimpic ei ne vor 
oferi prilejuri de satisfacție. 
(VI. M.).

concureze la
Recuperarea 

este 
șansa

îmbucu- 
echipei 

Mariana 
Dorina 
Argen- 

Menis și colegele lor au da- 
să confirme poziția frun- 

a atletismului feminin rema
in Europa.

P E
ATLETISM e Tn concursul de p« 

stadionul „Bl.slei" din Oslo, record
manul cehoslovac Ludvik Danek a 
cîștigat proba de aruncare a discu
lui cu un rezultat excelent: 67,14 ru. 
In vîrstă de 38 de ani, Danek se 
dovedește a fi în continuare, unul 
dintre cel mai buni specialiști mon
diali ai probei, anunțîndu-și candi
datura la una din medaliile 
dei de la Montreal. în cursa 
americanul Hick 
i-a întrecut 
Susanj și 
ambii cronometrați în 
tul kenyan Stephen Chepkwoni s-a 
clasat primul pe 400 m, cu timpul 
46,1, Iar englezul Frank Clement 
terminat învingător în proba 
1 500 m, cu 3:38,1.

CĂLĂRIE • ,,Marele Premiu" de 
Aachen, unul dintre cele măi impor
tante concursuri de obstacole ale 
sezonului, s-a încheiat cu victoria 
călărețului vest-german Alwin Scho- 
ckemohle („Warwick"), care a par
curs traseul în 43,7, cu zero puncte 
penalizare.

CICLISM « Turul Iugoslaviei a 
continuat cu etapa a 8-a (Titograd- 
Kotora), cîștigată de francezul Jo
seph Kerner, cronometrat eu timpul 
de 2h 2.3:53 pe distanța de 85 km. 
Liderul clasamentului general conti
nuă să fie cehoslovacul Jaroslav 
Poslusny, secundat la 11 sec de sue
dezul Gent Johansson. în clasamentul 
general pe echipe conduce Cehoslo
vacia, urmată de Suedia la 3:03, Iu
goslavia la 6:19 și U.R.S.S. la 8:15.

MOTO • „Marele Premiu al Ceho
slovaciei" la motocros (clasa 125 cmc» 
s-a desfășurat la Tabor și a fost 
cîștigat de belgianul Gaston Rahier 
(„Suzukl"), învingător in ambele 
manșe. în clasamentul campionatului 
mondial conduce Gaston Rahier — 
229 p, secundat de compatriotul 
Gilbert van Hoover — 157 p.

ȘAH a După două runde. în 
ciul dintre echipele feminine 
Ungariei și iugoslaviei, care se 
fășoară la Zalaegerszeg, scorul 
favorabil cu 6V2—3*/2 (două 
întrerupte) șahistelor maghiare

MARȚI, LA

Wolhuter
pe iugoslavul 

kenyanul Mike 
1:46.7.

ZURICH,

’olimpia
de 800 m, 
— 1:45,6
Luciano
Boit —

Atîe-

de 
a 

de

la

său

me

des- 
esw 

partide

TRAGEREA LA SORTI ÎN CUPELE EUROPENE

acest an, după o nouă for
mulă. In locul celor 4 me
ciuri tur-retur, campiona
tul va programa în prima 
fază doar un tur și un re
tur, urmînd ca primele 6 
clasate să formeze o nouă 
grupă pentru desemnarea 
titlului de campioană a ță
rii. In această etapă fina
lă, fiecare echipă va sus
ține alte jocuri, conform 
sistemului „fiecare cu fie
care", tur-retur. Același 
sistem se va aplica șt ce
lorlalte 6 echipe, dintre 
care ultimele două vor re
trograda.

CREATORUL LUI MICKEY

Regretatul cineast ameri
can Walt Disney — pionie
rul desenelor animate 
lung metraj — a fost 
trebat o dată, dacă 
bucurat efectiv de binefa
cerile celebrității.

— Binefaceri? a răspuns 
Disney. Nici una. Celebri-

de 
ln- 
s-n

măcar să cîștlg o partidă 
■ de tenis în plus...

Mărturisire, punctată dc 
tinior, din care aflăm una 
din. pasiunile sportive 
creatorului „Albei ca 
pada" șl al lui Mickey- 
Mouse. Țenisman redutabil 
pe courts-urile de la Holly
wood, el a mal fost un bun 
jucător de polo călare 
pasionat vînător.

A 170-a VICTORIE
Neobositul automobilist 

american Richard Petty 
mai are puțin pînă a-și 
întregi la 20$ numărul vic
toriilor obținute în înde
lungata sa carieră sportivă. 
La 37 de ani, el continuă 
să concureze la cursele de 
diferite categorii; pe felu
rite tipuri de mașini. A 
170-a cursă cîștigată de 
Petty (pe ..Dodge") a fost 
cea dc la Charlotte, cind a 
obținut pe cei 965 km ai 
circuitului impresionanta 
viteză de 233,890 km medie

ale 
ză-

șl

Marți. 8 iulie, la Ziirich, se vor 
cunoaște'‘■meciurile din prima etapă a 
noii ediții a Cupelor europene. In 
această zi. se va proceda la tragerile 
la sorți din primul tur, operație în 
care sint angrenate și reprezentan
tele țării noastre în cele trei com
petiții : Cupa campionilor, Cupa cu
pelor și Cupa U.E.F.A.

De la U.E.F.A ne-au parvenit lis
tele cu echipele participante în aces
te întreceri. în total, numărul parti
cipantelor la cele trei competiții se 
ridică la 128 echipe din 32 de țări I 
Repartizarea lor este următoarea : 
cîte 32 de formații în C.C.E. și Cupa 
cupelor și 64 în Cupa U.E.F.A. Este 
de notat faptul că învingătoarele celor 
trei competiții din acest an (Bayern 
Munchen, Dynamo Kiev șl Borussia 
Monchengiadpach) vor lua startul în 
noua ediție “a Cupei campionilor iar 
nu mal puțin de-12 echipe, care au 
cîștigat campionatele naționale și-au 
păstrat titlul cucerit și anul trecut : 
Slovan Bratislava, F. C. Magdeburg, 
St. Etienne, Hajduk Split, Ruch Chor- 
zow, F. C. Ziirich, Fenerbahce Istan
bul, Omonia Nicosia, Olympiakos 
Pireu, Jeunesse d’Escli, Viking 
vanger, IJjpesti Dozsa. în fine, 
chipe campioane (la care se va 
putea probabil adăuga și Real 
drid) au cucerit în acest an

Sta- 
7 e- 
mai 
Ma- 
atit 

campionatul cit și cupa. Firește, ele 
vor evolua in C.C.F.. iar locul lor 
în Cupa cupelor va fi luat de adver
sarele întîlnlte în finale.

în C.C.E., sint, așadar, o serie de

Dinamo București. Vom cita doar 
clteva, dintre celelalte 31 de echipe : 
Bayern Munchen, Borussia Monchen - 
giadbacli, Derby County, Glasgow Bau. 
gers, Juventus Torino, Hajduk Split, 
Real Madrid, Dinamo Kiev, Ruch 
Chorzow, Benfica Lisabona, F. C. 
Magdeburg, Ujpesti Dozsa, Ț.S.K.A. 
Sofia, Slovan Bratislava.
în CUPA CUPELOR, alături de re

prezentanta fotbalului romanesc (U- 
niversitatea Craiova sau Rapid Bucu
rești) sînt înscrise formații de pres
tigiu, care au mai cîștigat competiția, 
ca Fiorentina, Atletico Madrid, Celtic 
Glasgow, West Râm United. Mai sînt, 
firește, șl alte echipe eu rezonanță 
în fotbalul continental ca Anderlecht. 
Spartak Trnava, Eintracht Frankfurt, 
Sachsenring Zwickau, Panathinaikos, 
Stal Bzezow etc.

Ca deobicei, CUPA U.E.F.A. so 
anunță de asemenea cu participări 
foarte valoroase. A. S. Armata 
Tîrgu Mureș, ca și a doua reprezen
tantă a țări noastre (Universitatea 
Craiova sau Sportul studențesc) vor 
fi într-o companie 
rului european : 
F. C. Liverpool, 
Town, Aston Villa, nuninurger a. v„ 
F. C, Koln, F. C. Magdeburg, Olym- 
pique Marseille, Honved Budapesta. 
Vasas Budapesta, Feyenoord Rotter
dam, A.iax Amsterdam, Napoli, Roma, 
Lazio, Milan, Sporting Lisabona, Spar
tak Moscova, Steaua roșie Belgrad. 
Vojvodina Novi Sad etc. etc.

Prima etană in toate cele trei com-

F.

de elită a socce- 
C. F. Barcelona, 
Everton, Ipswich 
Hamburger S. V„


