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Ieri a fost zi de luptă încordată 
și au fost înscrise

pe frontul inundațiilor 
bărbăție și demnitate

cetățenească pentru intrarea in normal a întregii activități

Duminică, zi de lucru, de 
furi și de luptă încordată 
lroutul inundațiilor. In toate 
nele afectate de calamități ea țl 
în cele în care se menține starea 
de alertă, pentru a se stăvili un
dele de viitură ale apelor, oame
nii muncii, lucrătorii de pe ogoa
re, militarii, au înscris noi fapte 
de bărbăție, de demnitate cetățe- 

sa;„ 
re
ar-

efor- 
pe 

zo- 
și

nească, stăvilind puhoaiele, 
vînd bunuri și vieți, asigurind 
intrarea in normat a întregii 
tivilăți.

A îmbărbătat conștiințele, a 
namizat forțele și a întărit încre
derea și hotărirea de a izbuti, e- 
xemplul personal al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aflat mereu în 
aceste zile în mijlocul oamenilor 
muncii, conducînd direct acțiunile 
pentru prevenirea și combaterea e- 
iectelor inundațiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, împre
ună cu alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat, au exa
minat și controlat, în cursul di
mineții de duminică, in Capitală 
și in împrejurimi, situația din 
zonele afectate de inundații.

In zona canalului de scurgere 
Argeș — Ciorogîrla. la Dragomi- 
reșii Vale, acolo unde în noaptea 
de vineri spre sîmbătă și în cursul 
zilei de sîmbătă secretarul ge
neral a stabilit acțiuni la fața 
locului pentru a stăvili furia ape
lor. general-colonel Ion Conus, 
prim-adjunct al ministrului 
rării naționale și șef al 
stat major, a raportat 
danlului suprem că, datorită unei 
munci neîntrerupte a militarilor, 
dotați cu mijloace tehnice moder
ne, s-a reușit să se înlăture orice 

_ ^i>eriool de revărsare in conti- 
nare a apelor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

adresat felicitări și mulțumiri os
tașilor pentru efortul 
vitatea cu care a fost 
deplinire ordinul ce li 
dințat.

In discuția care arc 
dicat specialiștilor, prezenți aici, să 
întocmească un proiect judicios 
de refacere a acestui canal, care 
să fie prevăzut cu mijloace mo
derne de deschidere, iar acumula
rea temporară a apelor să se facă 
în zone cu terenuri neagricolc.

Secretarul general al partidului 
a cerut, totodată, ministrului a- 
griculturii, industriei alimentare și 
apelor, Angelo Miculescu, să iade 
urgență măsuri de strîngere a cul
turilor, fie cu mijloace mecani
zate acolo unde terenul permite, 
fie cu ajutorul secerilor și coase
lor precum și să fie reînsămînța- 
te cu alte culturi terenurile com
promise de urgia apelor.

Adresindu-sc locuitorilor pre-

di-

apă- 
Marelui 
coman-

și operati- 
dus la in
s-a incrc-

Ioc, a in-

zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că pe prim plan 
cum strîngerea recoltelor 
sub apă, pentru a nu se 
nimic.

La Roșu, un alt punct 
eoneentrat mari eforturi in cursul 
zilelor de vineri și sîmbătă, to
varășul Nicolae Ceaușescu pri
mește raportul ministrului de in
terne, Teodor Coman, care a con
dus aici lucrările de stăvilire a 
apelor.

Secretarul general al partidului 
a indicat că, în continuare, să se 
întreprindă acțiuni energice pen
tru scurgerea apei de pe terenu
rile agricole cit și pentru strîn
gerea recoltei, să se refacă tot 
ceea ce a avut de suferit această 
zonă în urma inundațiilor.

In continuare, se vizitează zo
na Ciurel care, după cum se știe, 
a fost parțial inundată în cursul 
zilei de sîmbătă. Și aici, secreta
rul general al partidului a con
dus personal în ziua precedentă 
operațiile de zăgăzuire a apelor, 
a stabilit măsuri care s-au dovedit 
a fi de o deosebită importanță; 
aplicarea lor cu operativitate în 
practică de zecile de mii de bucu- 
re.șteni și militari care, au par
ticipat la băiălia cu apele, au a- 
sigurat limitarea inundării car
tierelor Ciurel și Cringași, nu au 
permis ca viitura să pătrundă cu 
violență în Capitală. Acum, apele 
au scăzut, s-au retras într-o mare 
măsură de pe străzi și din locu
ințele cetățenilor, Dîmbovița nu 
mai prezintă pericol de revărsare.

Se străbate pe jos o parle din 
cartierul Ciurel. Secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu tovarășii 
Gheorghe Cioară și Emil Drăgă- 
ncscu, cu edili ai Capitalei și spe
cialiști, cercetează 
care se află 
cerea viiturii, 
unele poduri 
Dîmboviței.

în privința

este a- 
aflate 
pierde

care a

stadiul în 
acum, după ire- 

canalul și stăvilarul. 
din zonă, malurile

secreta- 
a sub- 
și adîn-

Dîmboviței, 
rul general al partidului 
liniat necesitatea lărgirii . 
cirii albiei rîului, transformării ei 
intr-un rîu curat, deschis, care 
să constituie o zonă de agrement 
a bucureștenilor. In acest scop, a 
indicat primarului general al Ca
pitalei, tovarășul Gheorghe Cioară, 
celorlalți edili ai Bucureștiuiui, 
prezenți, să realizeze un sistem 
modern, eficient, de canalizare a 
orașului, prin construirea unor ca
nale colectoare de mari dimen
siuni.

Secretarul general al partidului 
poartă în continuare un dialog 
cu factorii de răspundere ai mu
nicipiului și sectorului 7 referitor 
la sistematizarea zonei Ciurel —
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cartier neglijat din acest punct de 
vedere de edilii bucureșteni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat mulțumiri ostașilor garni
zoanei București, cetățenilor Ca
pitalei, membrilor gărzilor patrio
tice pentru munca neobosită, cu
rajul și abnegația de care au dai 
dovadă în momentele grele care 
au confruntat orașul, pentru reu
șita activității lor in lupta cu a- 
pclc.

Elicopterul prezidențial 
lează firul rîului Argeș, 
localității Cornetu — din 
crea Bucureștiuiui și piaă 
tenița.

La Cornetu, secretarul 
al partidului găsește pe săteni

survo- 
din zona 

i apropi- 
la Ol-

general 
. _ i la

muncă, fie pe ogoare, fie la re
facerea podului avariat de o vii
tură a rîului Argeș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează iu discuția cu prima
rul comunei și secretarul comi
tetului de partid, Gheorghe Dobre, 
cu activiștii de partid trimiși de 
Comitetul județean pentru a spri
jini efortul oamenilor, de rezul
tatele acțiunilor întreprinse aici în 
lupta cu apele.

Și aici, la Cornetu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa E- 
lena Ceaușescu sînt înconjurați 
cu multă căldură de un mare nu
măr de săteni. Oamenii, cu mic 
cu mare, realizează din plin sa
tisfacția de a-1 avea în mijlocul 
lor și în aceste momente de în
cercare pe secretarul general al 
partidului, îi adresează cuvinte 
de caldă mulțumire pentru grija 
pe care o poartă cetățenilor.

în cadrul dialogului cu țăranii 
cooperatori secretarul general al 
partidului se interesează, îndea
proape, de stadiul lucrărilor agri
cole.

De la Cornetu. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu își continuă călă
toria de inspecție, survolind. la 
bordul elicopterului, rîul Argeș, 
de-a lungul firului văii, pină la Ol
tenița.

De la înălțimea acestui zbor se 
poate controla temeinic situația 
apelor, efectele pozitive ale mă
surilor și acțiunilor întreprinse 
pentru limitarea revărsărilor, zo
nele care necesită în continuare 
intervenții energice, pentru ca ne
ajunsurile provocate de inundații 
să fie lichidate cit mai grabnic, 
pentru ca activitatea productivă, 
viața oamenilor să reintre pe fă
gașul normal.

Lăsînd în dreapta Dunărea, in 
zona șantierelor navale a căror 
activitate se desfășoară fără în
trerupere, în pofida creșterii a- 
pelor fluviului, elicopterul se în
dreaptă spre Slobozia, unde în a-
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una din cele mai .frumoase victorii românești a fost realizată 
echipajul de caiac 4—1 000 m. Foto : I. MIHĂICA

,,Regala internaționala Snagov“ la caiac-canoe

ÎNTRECERI ECHILIBRATE,
DE RIDICATĂ VALOARE

• Sportivii români învingători in 16 din cele 18 probe ale competiției

Oarecum inedit, ediția din acest 
an a „Regatei internaționale Sna- 
gov" a inaugurat și sezonul compe- 
tițional intern in sportul caiacului 
și canoei. Așa se face că, odată cu 
plăcuta reîntîlnire cu campionii și 
performerii români, am avut prile
jul să urmărim și evoluția multor 
oaspeți de peste hotare, sportivi din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, Unga
ria, Cehoslovacia, R. I). Germană. 
Cuba, Mexic, Spania și Japonia.

Verificare importantă înaintea 
apropiatelor campionate mondiale 
de la Belgrad, „Regata Snagov" a 
fost, scontat, dominată de echipajele 
reprezentative ale țării noastre, 
care au cucerit victoria in 16 din 
cele 18 probe finale ale competiției, 
ocupînd, de asemenea, marea ma
joritate a locurilor II și III. Este, 
fără îndoială, un bilanț frumos, re
marcabil chiar, pentru realizarea 
căruia atît ciștigătorii, ceilalți mc- 
daliați, cît și. antrenorii lotului me
rită aprecieri și felicitări. In ace
lași timp — subliniind valoarea ri
dicată a unor echipaje din Spania, 
Bulgaria (din prima echipă). Unga
ria, Uniunea Sovietică și R.D. Ger
mană (în probele feminine, mai 
ales) — trebuie să arătăm că la 
startul întrecerilor oaspeții au pre
zentat și multe echipaje modeste, 
fie din loturile de „speranțe", fie 
alcătuite din sportivi care. în pre-

zent nu mai candidează la un loc 
pe podiumul „mondialelor".

In condițiile amintite, cota va
lorică ridicată a finalelor a fost 
stabilită prin evoluțiile echipajelor 
noastre, angrenate aproape în fie
care probă intr-o dispută echilibra
tă și deosebit de atractivă. Putem 
spune, de aceea, că scopul princi
pal al competiției — verificarea în
tregului lot aflat în pregătire pen
tru campionatele mondiale — a lost 
realizat aproape integral și sîntem 
convinși 
clarificat 
de ordin 
feritoare 
zentative 
grad.

Din cronica celor 18 finale des
prindem, la rîndul nostru, ca o 
primă concluzie, faptul — desigur 
îmbucurător — că, atît prin victo
riile realizate cît și prin timpii în
registrați, echipajele de bază au con
firmat așteptările. Ne gîndim la 
Patzaichin (în ciuda înfrîngerii sale 
la C 1—500 m în fața canoistului 
bulgar Ananiev), Serghei și Mali- 
hin, Maria Mihoreanu, Maria Iva
nov, Maria Nichiforov, Agafia Or-

că antrenorii noștri și-au 
astfel ultimele probleme 

tehnic, precum și cele re
ia selecția echipei repre- 
pentru C.M. de la Bel-

Dan GÂSLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-313)

De astăzi și pînă duminică, la Constanța

TROFEUL TOMIS“ LA VOLEI FEMININ
Tradiționalul turneu internațio

nal feminin de volei al României, 
dotat cu „Trofeul Tomis", debu
tează astăzi, în Sala sporturilor din 
Constanta, La această a 13-a e- 
diție sînt prezente șapte echipe : 
R. D. Germană, Cehoslovacia, Un
garia, 
mânia și 
nioare-tineret a 
excepția echipei 
care sosește azi 
liberă în prima 
toate celelalte participante la tur
neu au sosit vineri 
cind antrenamente 
cu terenul de joc.

După cum sîntem 
echipele prezintă primele lor gar
nituri, astfel incit este de așteptat 
ca turneul să ofere spectacole de 
bună calitate, dispute echilibrate 
pentru cucerirea trofeului, care să 
satisfacă exigențele amatorilor de 
volei localnici și ale oaspeților li-

Polonia, Iugoslavia, 
reprezentativa

Ro
de ju- 

țării noastre. Cu 
R, D. Germane, 

la prînz (ea este 
zi de concurs),

toralului. în cele șapte zile de în
trecere vom avea prilejul să ve
dem (și să apreciem stadiul pre
gătirii sale cu circa trei luni Îna
intea C.E. din Iugoslavia) echipa 
națională a României, ale cărei 
rezultate au marcat o creștere 
simțitoare în ultimul an- Aceasta, 
în condițiile în care la competiția 
de pe litoralul nostru iau parte 
(cu excepția Bulgariei) toate pre
tendentele la obținerea calificării 
pentru J.O. cu prilejul europenelor 
din toamnă. Totodată, „Trofeul To
mis" ne dă posibilitatea să urmă
rim echipa de junioare-tineret, ni
velul pregătirii sale în 
unui obiectiv important 
apropiat : C.E. din R.F.
(25 iulie — 2 august).

informați, toate

★

preajma 
și foarte 

Gcrma nia

și sîmbătă, fa
de acomodare

(Continuare în pag. a 4-a)

PROGRAMUL DE ASTĂZI
De la ora 15 :
România — Ungaria

Cele mai importante partide ale 
primei noastre reprezentative vor 
putea fi urmărite pe micul ecran, 
după următorul program : luni 7 
iulie, de la ora 15: România — 
Ungaria ; marți 8 iulie, de la ora 
16: România — Iugoslavia ;
miercuri 9 i



CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE ATLETISM

ALE JUNIORILOR
Gina Panait 6,38 m la lungime

POIANA BRAȘOV, 6 (prin te
lefon). Circa 406 de atleti și atlete 
din noua generație a juniorilor 
mari s-au prezentat la startul ce
lei mai importante competiții in
terne rezervate lor, campionatele 
naționale. A fost o bună ocazie 
de a trece în revistă nivelul de 
pregătire și perspectiva Imediată 
pe care o oferă cei mai merituoși 
atleți juniori, cei care, peste pu
țină vreme, vor fi prezenți la star
tul Jocurilor Balcanice la Karlovat 
și mai apoi, în august, la a treia 
ediție a Campionatelor europene 
la Atena.

întrecerile au prilejuit tinerilor 
atleti o serie de rezultate intere
sante. între acestea cel mai valo
ros ni se pare 6,38 m la săritura 
In lungime. Autoarea performantei 
este eleva Gina Panait din Brăila 
(antrenor Ion Moroiu), iar rezul
tatul este cel mai bun din Europa 
în actualul sezon. Campioană mon
dială școlară la Poitiers, Gina Pa
nait se anunță astfel, cu acești 
6,38 m, ca favorită la o medalie la 
„europenele" de la Atena. De re
marcat faptul că la Poiana Brașov 
ea a întrecut-o net pe piteșteanca 
Doina Spînu, favorita probei.

Săritorul in lungime Tudorel Va
sile a cîștigat ușor proba sa, dar 
eea mai frumoasă impresie a lă
sat-o la 100 m. în finala căreia a 
cîștigat cu 10,5 s (vînt favorabil 
0,9 m/s). Același timp l-a înregis
trat și constănțeanul Viorel Dumi
trescu.

Și acum iată rezultatele cele mai 
bune realizate in cadrul concursu
rilor : BĂIEȚI : 100 m : T. Vasile 
(Viitorul Buc.) 10,5, V. Dumitrescu 
(Șc. sp. 1 C-ta) 10,5 ; 200 m : V. 
Dumitrescu 21,4, Șt. Văduva (Șc. 
sp. 1 C-ta) 21,5 ; 400 m : Cr. Io- 
nescu (LCEA C-lung) 49.1 ; 800 m : 
N. Lovișteanu (LCEÂ) 1:54,0; 1500 
m : O. Cionca (CSM Cluj-Napoca) 
3:58,5 ; 5000 m : Gh. Chirilă (O- 
limpia Giurgiu) 15:04,7 ; 4x100 m : 
Lie. N. Bălcescu Cluj-Napoca 43,0; 
4x400 ni : L.C.E.A. 3:20,6 ; 110 mg : 
Gh. Dumitrescu (SSA) 14,5, Ad. 
Calimentc (Șc. sp. Gloria Arad) 
14,5 ; 400 mg : M. Răduca (Dinamo 
Buc.) 54,0 ; 2000 m obst. :

Neamțu (Șc. sp. Ploiești) 6:00,6 ; 
10 km marș : Clh. Uceanu (Viito
rul Buc.) 47:32,2 ; lungime : T. 
Vasile 7,29 m ; triplu : H. Trușcu- 
lescu (Viitorul Buc.) 15,14 m ; înăl
țime : Al. Papi (C.S. B. Mare)~2,03 
m, Fi. Constantin .............. ......
2,03 m ; prăjină : 
(C.S.S. Buc.) 4,30 
C. Preda (Lie. 35 
disc : N. Pop (Șc. sp.
45,22 m ; ciocan : N. Bindar (Vi
itorul Buc.) 56,72 m ; suliță : I. 
Matei (Șc. sp. Reșița) 62,70 m.

FETE : 100 m : Daniela Mclinte 
(Lie. 35 Buc.) 11,8, Maria Musteață 
(Șc. sp. Caransebeș) 11,8 ; 200 m : 
Cornelia Radu (Șc. sp. Buzău) 25,0; 
400 m : Niculina Lungu (LCEA) 
55,6 ; 800 m : Elisabeta Bakalar 
(Lie. 3 B. Mare) 2:12,9 ; 1500 m : 
Erzcbet Ambruș (Tractorul Tg. Se- 

Mihaela 
100 mg : 
Olimpia 
Cristine 

m ; lun- 
Brăilă) 

(Șc. sp. Pi-

(Viitorul Buc.) 
M. ’

m ;
Buc.)

Gărlcanu
greutate : 
16,63 m ;

Oradea)

cuiesc) 4:29,8 ; 100 mg : 
Stoica (S.S.A. Buc.) 14,0 ; 
Nicoleta Mutu (Șc. sp. 
Craiova) 62,8 ; înălțime : 
Gosler (Metalul Buc.) 1,76 
gime : Gina Panait (C.S.
6.38 m, Doina Spînu 
tești) 6,12 m ; greutate : Sofia Mi- 
trică (S.S.A. Buc.) 13,96 m ; disc : 
Maria Fătan (Șc. sp. Brașovia) 
45,18 m ; suliță : Eugenia Barbu 
(Lie. V. Roaită Rm. Vîlcea) 50,12 
m, Mihaela Nicoară (LCEA) 48,18 
m ; 4x100 m : S.S.A. Buc. 49,0 ; 
4x400 ni : L.C.E.A. C-lung 3:53,8.

★
în afară de concurs, la întrece

rile dan Poiana Brașov, au fost 
prezenți și cîțiva dintre atleții noș
tri fruntași care se pregătesc in 
vederea importantelor competiții 
internaționale de săptămînile vi
itoare. Un rezultat excelent a_ fost 
realizat de sulițașa 
59,84 m (a șaptea 
mondială a anului). într-un 
concurs Ioana Pecec a obtinut 57,66 
m. Alte rezultate : Maria Ionescu
6.39 m — lungime. Mariana Suman 
52,8 și Lăcrămioara Diaconiuc 53,0 
— 400 m, Florența Ionescu 53,46 
m — disc ; Iosif Naghi 58,46 m — 
disc, Alexandru Crăciuneseu 16,13 
m — greutate, Darvaș, Sușelescu, 
Dulgheru, Petrescu 40.5 — 4x100 m.

Vladimir MORARU

Ioana Pecec 
performanță 

alt

REGATA SNAGOV 
LA CAIAC-CANOE

Iov. Danilov și Simionov, Dîba, Si
mion, Simiocenco, Simionenco, Coz- 
lov și Marcov etc., desigur fără 
pretenția de a epuiza lista eviden- 
țiaților la întrecerile acestei regate 
și fără ca enumerările de mai sus 
să se înscrie intr-o anumită ordine 
valorică.

Ne-au bucurat, de asemenea, re
zultatele și evoluțiile câtorva echi
paje tinere (K 4—1 000 m), unele 
formate chiar din juniori (C 2—500 
m) pe care, sîntem convinși, antre
norii noștri le vor îndruma cu 
atenție pentru obținerea unor noi 
progrese in creșterea performante
lor.

Dintre oaspeți, în afara învingă
torului la C 1—500 m, Ananiev, o 
frumoasă impresie au lăsat, de ase
menea. caiacista Pochert (R.D.G.), 
eiștigătoareâ finalei de K 1—500 m, 
eaiaeiștii spanioli din echipajul de 
K 4—1 000 m și ștafetă, canoiștii 
sovietici (Savcenko și Gorișni) pre
cum și cei maghiari (Medgieș și 
Fabian, specialiști — se pare — 
pentru probele de fond). Consem- 
nînd buna organizare a competiției 
și valoarea ridicată a întrecerilor, 
în special a celor finale, ne propu
nem să revenim asupra cîtorva 
concluzii prilejuite de evoluția 
sportivilor noștri și în legătură cu 
șansele pe care le întrevedem echi
pei la campionatele mondiale de 
la Belgrad.

REZULTATE TEHNICE (îinale)
K 1—1 000 m : 1. Vartolomeu 3:54,6, 

X. Sciotnic 3:54.0, 3. Simiocenco 3:55,2.

sa

Reprezentativa României — învingătoare la urmărire pe echipe 
— in timpul evoluției de simbătă, pe velodromul Dinamo.

Foto : Drago» NEAGU

Ciclism pe velodrom
PERFORMANTE BUNE
Simbătă după amiază velodro

mul Dinamo din Capitală a găz
duit o întrecere internațională a 
pistarzilor. Dotată cu „Cupa Di
namo". competiția s-a bucurat de 
dispute spectaculoase și de o serie 
de rezultate promițătoare.

Proba de 1 000 m cu start de pe 
loc s-a încheiat cu victoria scon
tată a lui Petre Dolofan. Scontată, 
pentru că vineri după amiază el 
realizase — tot pe velodromul Di
namo — un record valoros. 1:09,6. 
detronîndu-1 din fruntea ierarhiei 
pe Șt. Laibner (v.r. 1:09,9). Sim
bătă. Petre Dolofan a obținut 
1: 10,0 și am vrea să credem că. 
prin amplificarea pregătirii. va 
reuși să coboare și sub 1:09,0. Ten
tativa rutierilor de doborîre a re
cordului în proba de urmărire pe 
echipe (4 000 m) a eșuat. în pri
mul rînd, pentru că Vasile Teodor 
— bolnav — n-a putut participa, 
înlocuitorul său, Șt. Laibner, par
ticipant în acea zi la mai multe 
probe, neacomodat cu formația și 
cu proba, s-a sufocat repede și a 
cedat. Apoi, nici Costel Cirje n-a 
fost la înălțimea lui Mircea Ra- 
mașcanu (excelent !) și a lui Va
lentin Hie. Proba a fost ciștigată 
de echipa României (alcătuită din 
pistarzi).

Frumoasă a fost proba de viteză 
(ciștigată de Florian Negoescu, cel

(Urmare din pag. I)

I

Canoiștii Gh. Danilov și Gh. Simionov frec primii linia de sosire 
în f inala probei de C 2—1 000 m.
C 1—1089 ni : 1. Patzaichin 4:10,8,

2. Denisov 4:16,4, 3. Corneenco 4:17,3.
K 1—300 ni (F) : 1. Pochert (R.D.G.) 

2:02,4, 2. Mihoreanu 2:03,1, 3. Borzyn 
(R.D.G.) 2:04,0.

K 2—1 000 m : 1. Serghel — Malihin 
3:27,5, 2. S. FOldi — F. Foldi 3:29,0,
3. Pavel — Dragulschi 3:29,8.

C 2—1 ooo m : 1. Simionov — Dani
lov 3:45,4, 2. Saveenco — Clorișni
(U.R.S.S.) 3:45,7, 3. Marcov — Cozlov 
3:46,7.

K 2—500 m (F) : 1. Mihoreanu — 
Ivanov 1:52.1, 2. Niciiiiorov — Orlov 
1:52,5, 3. Borzyn — Dittmar (R.D.G.) 
1:53,2.

K 4—1 »oo m : 1. Diba—Eșanu — Si
mionenco—Simion 3:04.4. 2. Hermi-
nlo—CeJorrio — Diaz—Missione (Spa-

foto : I. MIHAlCA

METALUL ROMAN Șl HIDROMECANICA BRAȘOV AU PROMOVAT
IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR A MASCULIN DE POPICE

BALCANIADA AE

Timp de 3 zile, arena Dună
rea din Galați a găzduit turneul 
final de calificare în Divizia A 
de popice. La capătul unor jocuri 
interesante și foarte echilibrate, 
dreptul de a participa la viitoa
rea ediție a campionatului divi
zionar masculin l-au obținut Me
talul Roman (antrenor Gh. Șe- 
laru) cu 12 p si Hidromecanica 
Brașov (antrenor I, Gergely) 9 n, 
(T. SIRIOPOL — coresp. jude
țean).___________________

a „Cupei campionilor euro- 
Biroul federal a apreciat

etape 
peni", 
comportarea bună a feroviarelor, 
care au rămas în 'cursa pentru 
trofeu, spre deosebire de forma
ția galățeană care a obținut re
zultate cu mult sub posibilită
țile ei reale. Echipa Constructo
rul, din care fac parte mai multi 
eomponenți ai reprezentativei na
ționale, nu și-au îndeplinit obiec
tivele de performanță asumate,

nia) 3:05,5. 3. Nițescu—Maldea — Ma
nea—Moise 3:07,4.

K 1—300 m : 1. Dîba 1:48,2, 2. Her- 
minlo (Spania) 1:49,5, 3. Zafiu 1:50,2.

C 1—500 m : 1. Ananiev (Bulgaria) 
1:59,9, 2. Patzaichin 2:01,2, 3. Covaliov 
2:02,0.

K 2—500 m : 1. Serghel — Malihin 
1:36,4, 2. Simion — Simiocenco 1:37,0, 
3. S. Foldi — F. Foldi 1:37,5.

C 2—500 m : I. Simionov — Danilov 
1:47,3, 2. Cozlov — Marcov 1:48,6, 3. 
Capusta — Tltu 1:48,7.

K 4—500 m (F) : 1. Mihoreanu—Iva
nov — Nichiforov—Orlov 1:41,5, 2.
Borzyn—Pochert — Dittmar—Welter 
(R.D.G.) 1:41,6, 3. Ceaur—Petrlșna — 
Motova—Lizveva (U.R.S.S.) 1:42,6.

Kl—4 x 500 m : 1. Dîba—Zafiu — 
Malihin—Simiocenco 7:33,5, 2. Missio
ne—Diaz — Palmeiro—Herminlo (Spa
nia; 7:38,6, 3. Simion—Simionenco — 
Serghel—Dragulschi 7:41,ti.

Kl— 4X500 nt : I. Dida—Zafiu — 
2. Medgieș (Ungaria) 47:17,0, 3. Fa
bian (Ungaria) 47:27,0.

C 2—10 000 ia: 1. Mateanu — Scr- 
gliel 45:57,0, 2. Ilievid — 1’armau
46:04,0, 3. Erofel — Haralambie 46:32,0.

C 1—loooo in : 1. Varabiev 50:39,0, 
2. Saveenco (U.R.S.S.) 50:59,0, 3. Ni- 
ehiforov 51:09,0.

K 2—lo MO m : 1. Terentc — Vara
biev 43:14,0, 2. Simion — Simionenco 
43:25,0, 3, Hristov — Milcnkov (Bul
garia) 43:42,0.
K 4—10 000 m : 1. Coțnită—Mar aren- 
co — Eșanu—Simiocenco 38:00,5, 2.
Herminio—Celerrio — Diaz—Missione 
(Spania) 38:20.0. 3. Vartolomeu—Poco- 
ra — Irimiu—Barbandi 39:42,5.

2.

IN „CUPA DINAMO"
care a realizat și cel mai bun timp 
— 11,9 s — al probei) și deosebit 
de atractivă cea de semifond.

Rezultate tehnice :
„CUPA DINAMO" : viteză seni

ori — 1. FLORIAN NEGOESCU 
(STEAUA) — cel mai bun timp 
11,9 s; 2. Romică Simion (Dina
mo) ; 3. Ștefan Laibner (Dinamo); 
1 000 m cu start de pe loc : 1. PE
TRE DOLOFAN (STEAUA) 1:10,0;
2. Ștefan Laibner (Dinamo) 1:10,6;
3. Dimiter Gheorghiev (Bulgaria) 
1:15,7; semifond (75 ture, sprint la 
3 ture): 1. GEORGE NEGOESCU 
(STEAUA) 1 tur avans și 28 punc
te ; 2. Marian Ferfelea (Steaua) 
1 + 25 p; 3. Nicolae Gavrilă 
(Steaua) 1+12 p; 4. Lucian Roșac 
(Dinamo) 1-+10 p; 5. Ariv Kisrtie- 
nov (Bulgaria) l-j-7 p; 6. Marin 
Ionită (Dinamo) 31 p.; urmărire pe 
echipe 4 000 m: 1. ROMÂNIA 
4:44,8; 2. Dinamo 4:45,4; 3. Bulga
ria 5:00,0.

Campionatul municipal de ju
niori : viteză (juniori mari) — 1. 
Adrian Nicolae (Dinamo) — cel 
mai bun timp 12,7 s: 2. Florian 
Nedelcu (Steaua); 3. Dan Bonclu 
(Șc. sp. 1): in serii, M. Carîp dc 
la Șc. sp. 1 a realizat 12,4 s; semi
fond 
la 
2) 
p;

3
31
3.

(juniori mici. 30 turc, sprint 
ture): 1. M. M anale (Șc. sp. 
p; 2. A. Gutue (Șc. sp. 1) 28 
M. Călin (Șc. sp. 1) 13 p.

Hristache NAUM

ZAGREB, 6 (prin telefon). Pri
ma ediție a Balcaniadei aeronau
tice, inaugurată duminică 29 iunie 
pe aerodromul sportiv din locali
tate, a fost mult stînjenită de con
dițiile meteorologice improprii ac
tivității de zbor. Programul, eșa
lonat pe durata unei săptămini, a 
fost serios perturbat, unele probe 
ne mai disputindu-se. Din cele pa
tru discipline aeronautice, incluse 
în cadrul Jocurilor balcanice, ae- 
romodelism, parașutism, planorism 
și zbor cu motor, ultimele două 
au fost și cele mai afectate dc sta
rea nefavorabilă a vremii.

Primii intrat! în concurs, luni, 
aeromodeliștii, au avut o . evoluție 
modestă in raport cu posibilitățile 
lor — dacă ne referim Ia faptul că 
în echipa noastră evolua campio
nul și multiplul recordman mon
dial Ion N. Radu — obținînd me
dalii de bronz pe echipe, in proba 
de machete (Ion N. Radu, Mircea 
Radu, Valerian Constaniinescu) și 
în proba de rachete cu parașută 
(Ion N. Radu, Valerian Constanti- 
nescu).

După o așteptare de trei zile, 
joi au început și întrecerile para- 
șutiștilor. Cele două probe indi
viduale, salt de la 700 m cu ate
rizare la punct fix și salt de la 
2 000 m cu executarea de figuri a- 
crobatice, precum și proba de salt 
in grup de la 700 m cu aterizare 
Ia punct fix s-au limitat la patru 
manșe (minimum prevăzut de re
gulamentul F.A.I.) din totalul de 
zece programate. Rezultatele obți
nute de echipa masculină, în parte 
previzibile (cunoscută fiind valoa
rea parașuțiștilor bulgari), sint sub 
nivelul exigentelor. Astfel, primul 
dintre sportivii români în clasa
mentele celor două probe indivi
duale, Ilie Neagu, locul 8 la proba 
de punct fix și locul 5 la proba 
de acrobație, a fost depășit nu nu
mai de concurent» bulgari, dar și 
de cei iugoslavi și turci, mai puțin 
cunoscuti pe plan international. în 
ceea ce privește proba de grup e- 
chipa a evoluat modest ocupind 
locul 4. în clasamentul pe națiuni 
ei s-au clasat după Bulgaria și 
Iugoslavia, ultimul loc revenind re
prezentanților Turciei.

Spre deosebire de băieți, echipa 
feminină s-a comportat mult mai 
bine. După un început mai puțin 
convingător in proba de punct fix, 
unde Victoria Leonida, Maria Ior- 
dănescu, Florica Uță, Valeria Ciu- 
rea s-au clasat pe locurile 4, 6, 7 
și respectiv 13, ratînd cu puțin o 
medalie, proba următoare, acro
bația, ne-a adus satisfacția „argin
tului" și „bronzului" cîștigale de

Florica
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SCRIMERI ROMANI LA C.M. DE LA BUDAPESTA
Campionatele mondiale de scri

mă, unul dintre cele mai impor
tante evenimente sportive inter
naționale ale lunii iulie (11—20) 
se vor desfășura la Budapesta și 
vor reur.i peste 500 de sportivi și 
sportive din 37 de țări.

In capitala Ungariei sc fac pre
gătiri intense in vederea acestei 
competiții. Prima delegație de 
sportivi care a sosit la Budapesta 
este cea a Australiei, fiind ur
mată de scrimcrii din Mexic, Ca
nada și Japonia.

România, care s-a numărat prin
tre protagonistele marilor între
ceri de scrimă din ultimii ani, va 
participa la actuala ediție a cam-

pionatelor mondiale la toate cele 
patru arme. Iată componența echi
pelor reprezentative ale României : 
floretă masculin : Petru Kuki, Mi
hai Țiu, Tudor Petruș, Constantin 
Niculescu, Petre Buricea ; floretă 
feminin : Suzana Ardeleanu, Eca- 
lerina Stahl, Magdalena Barloș, 
Viorica Draga. Elena Pricop, Ana 
Pascu ;
Nicolae ____ ______
Paul Szabo, Ion Popa, Liviu An- 
gclescu ; sabie : Dan Irimiciuc, Ion 
Pop (care fiind in examene pentru 
facultate va participa doar la în
trecerea pe echipe), Corneliu Ma
rin, Alexandru Nilca, Marin Mus
tață, Mihai Frunză.

spadă : Anton Poligraf 
lorgu, Octavian Zidaru
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ECHIPA ROMÂNIEI ISI PREGĂTEȘTE REINTRAR
■» 1

Cu antrenorul emerit Gh. COBZUC despre
perspectivele meciului Spania Romania

Peste puține zile, reprezentativa de tenis a țării noastre se va afla 
Barcelona, locul de dispută al intîlnirii Spania — România, semifinala 

primei grupe, europene a „Cupei Davis“. Puncte de referință in legătură 
cu apropiatul eveniment ni le dă căpitanul nejucător al echipei, antreno
rul emerit Ghcorghe Cobzuc, în răspunsurile din interviul ce urmează.

la

— O primă întrebare: ce 
echipă prezentăm la Barcelona?

— O echipă fără „secrete", desi
gur. Ea s-a impus, aș putea spu
ne, de la sine, ca formula cea mai 
logică și cea mai eficientă, după 
ce am urmărit pe toți jucătorii noș
tri susceptibili de selecționare, de-a 
lungul ultimelor trei luni. Deci, 
contăm pe llie Năstase și Toma 
Ovici pentru partidele de simplu, 
iar la dublu pe perechea Ilie Năs
tase — Ion Tiriac.

— S-ar putea face scurte ca
racterizări, la ora actuală, pen
tru componenții acestui „trio" 
de bază ?

t— Repet, i-am condus și urmă
rit, zi de zi, la antrenamente și in 
competiții. Ilie Năstase a rămas 
același jucător de mare clasă, in
diferent dacă rezultatele sale din 
ultimele turnee ne-au dezamăgit în

el se pune doar probie- 
obtine cea mai bună for- 
pe plan fizic cit și psi-

ÎNTRECERE AMICALA DE PESCUIT STAȚIONAR BUCUREȘTI BELGRAD
Asociația vinătorilor și pescari- sportivi. Iată primii clasați la in- 
i- Hin Hui'iin-sti a organizat du- dividual : 1. Constantin Mate eseu

parte. La 
ma de a 
mă, atît ... ,___ _____ ___
hic. înfrângerile sale la Roma și 
la Paris s-au datorat aproape ex
clusiv lipsei de stăpînire, nervozi
tății. Năstase nu mai arc răbdare, 
este suprasaturat de tenis. Iată 
punctul nevralgic. Sper că acea 
.sâptămină întreagă de care dispu
nem la Barcelona înainte de start 
(n.n. 18 iulie) ii va reda campio
nului nostru relaxarea și încrede
rea în sine, ce-i sint atit de nece
sare. Despre Toma Ovici nu pot 
avea decît cuvinte bune. A cres
cut în valoare, a căpătat mai mul
tă siguranță și incisivitate în Joc.' 
Victoriile la Gorman, Carmichael, 
Pala (de 2 ori), Lloyd sau Marten 
sint argumente în acest sens. El 
s-a impus cu certitudine ca al doi
lea om al echipei. în fine, un rol 
major revine lui Ion Tiriac, acest 
excelent jucător de dublu, probă 
de la care sperăm un punct pre
țios. Ion s-a integrat necesităților 
echipei, cu sportivitatea și maturi
tatea care-1 caracterizează. în plus, 
contăm și pe Dumitru Hărădău.
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TURNEUL DE ȘAH 
DE LA ORADEA

a turneului in-

lorica U[ă
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Runda a 7-a
ternațional feminin de șah de la 
Oradea a programat una din în
tîlnirile decisive ale concursului, 
aceea dintre maestrele internațio
nale Elisabcta Folihroniadc și 
Tatiana Leinaciko. Avînd negrele, 
campioana bulgară s-a apărat 
foarte ingenios, apoi — profitînd 
de unele miei inexactități ale 
adversarei sale — a trecut la con
traatac și, printr-un sacrificiu de 
calitate, a obținut victoria.

O victorie foarte prețioasă, pen
tru că principalele urmăritoare 
ale liderei clasamentului au cîș
tigat și ele în această reuniune i 
Rimma Bilunova a învins-o pe 
Kureș Perkovici, Gertrude Baum- 
stark pe Șarolia Nagy, iar Mar
gareta Teodorescu pe Rene Păr
ea? (ultimele două după întreru
pere).

Suzana Makai a obținut pri
ma victorie în turneu întreeîn- 
d-o pe Susane Caldwell. Remiză 
în întîlnirea Dana Nuțu — Eva 
llojdarova.

Printr-un joc foarte 
lisabeta Polihroniade 
întrerupta din 
Rene Fărcaș.

Clasamentul
1. LEMACIKO 
5i/2, 3—4. Baumstark, 
4i/2, 5. Polihroniade 4, 
rova 3%, 7—8. Perkovici, 
9—10. Caldwell, Nagy 
Nuțu 2, 12. Fărcaș ’/>

Uic GH1ȘA — coresp.
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SPÎRLEA SI OLIMPIA,
7 7

TĂRII LA PENTATLON MODERN
să luptă sportivă s-a încheiat du
minică la prânz, in pădurea Căln- 
găreni, cu succesul recentului cîș- 

tigător al Campionatelor interna
ționale ale 
Spirlea. care 
palmares un 
victorie care 
leze și mai mult pe cel mai bun 
pentatlonist al țării pentru o pre
gătire superioară, care să-i per
mită o și mai plenară afirmare pc 
plan mondial in viitoarele mari în
treceri internaționale.

Iată acum citeva amănunte de 
la ultimele probe ale acestei finale 
de campionat. La tir a cîștigat, 
după cum arătam. Constantin Că
lina 195—1 022 p. Avansul său față 
de Spîrlea crescuse acum la 137 
puncte ! Pe locurile următoare la 
tir s-au clasat : D. Spîrlea 193— 
978 p., A................... ......
T. lîalasz, 
echipe s-a 
cu 2934 p, 
tea Timișoara I cu 2780 p. Proba 
de, natație a revenit, după cum 
era absolut firesc, lui Albert Co
vaci (C.S.U. Tg. Mureș) care cu 
timpul de 3:35,0 a obținut 1152 p. 
In duelul Călina-Spîrlea avantajul 
a fost de partea celui de al doilea: 
Spîrlea 3:48,0—-1 044 p, , Călina
3:56,3—984 p. Deci, un avans de 
numai 77 de puncte pentru Călina 
înaintea ultimei probe, crosul. Va 
reuși el să-l păstreze ? — iată în
trebarea care frăminta pe toți cei 
20 de concurenți care s-au deplasat 
ieri dimineață în pădurea Călugă- 
reni pentru examenul crosului. A 
cîștigat luliu Galovici (Univ. Tim. 
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I) cu 13:29,0—1 138 p, urmat 
Albert Covaci cu 13:57,6—1 054 p și 
Dumitru Spirlea 14:03,8—1 036 
Călina s-a clasat pe locul al VII- 
lea cu 14:25,0—925 p., insuficient 
pentru cîștigarea locului I și al ti
tlului de campion al tării.

Așadar, la capătul unei dispute 
de un sensibil echilibru în partea 
superioară a clasamentului, titlul 
de campion al țării pe anul 1975 
este cucerit de Dumitru Spîrlea. 
iar pe echipe a cîștigat formația 
Olimpia I care s-a detașat cu a- 
proape o mie de puncte de cea de 
a doua clasată, Universitatea Ti
mișoara. Iată clasamentele finale : 
indioidtwi! — Dumitru Spîrlea (O- 
limpia I) 5158 p. Constantin Că
lina (Olimpia 1) 5 124 p, luliu Ga- 
lovici (Univ. Tim. I) 4964, Alexan
dru Naghi (Olimpia I) 4933 p, Ște
fan Cosma (Univ. Tim. I) 4727 p. 
Marian Cosmescu (Univ. Tim. I) 
4 616 p; echipe : Olimpia I 15 215 
p. Univ. Timișoara I 14 307 p, O- 
limpia II 10 665 p, C.S.U. Tg. Mu
reș 9 660 p. (C. M.)

p.
I
I
I
I
I
I
I
I

PREGĂTEȘTE DIN TIMP
COMPHIIIIINAIA DE TOAMNA

* Indicații pentru programul de pregătire la cluburi 
® Jucătorii divizionari vor fi supuși unor teste fizico-teh- 
nice $ Consfătuire cu antrenorii de A ți B • Instruirea 
arbitrilor O Primele amănunte legate de activitatea lo
tului național în sezonul viitor.

Așa cum se știe, campionatul Di
viziei A s-a încheiat în ziua de 29 
iunie. Peste puține zile se va ter
mina întrecerea și la celelalte eșa
loane, Diviziile B și C. Așadar, se 
va intra peste tot, după atîtea luni 
încărcate, intr-o binemeritată pauză 
eompetițională.

La F.R. Fotbal nu va fi, însă, 
vacanță, întrucît forul de specia
litate este dator să se îngrijească, 
poate cum nu a făcut-o pină acum, 
de viitorul sezon competițional, 
prevăzut să înceapă la 10 august, 
pentru echipele divizionare A, și la 
17 august pentru divizionarele B.

Dar, pentru ca formațiile eșaloa
nelor A și B să pășească cu drep
tul în viitoarea stagiune competi- 
țională 1975/1976, este indicat ca 
ele să cunoască perfect actualul lor 
potențial. In acest scop, F.K. Fot
bal a recomandai ca — in perioada 
20—30 iulie — toate secțiile divizio
nare A și B să analizeze compor
tarea lor în campionatul trecut și 
să stabilească, totodată, măsuri con
crete pentru desfășurarea în bune 
condițiuni a activității lor în vii
torul campionat. Programul de pre
gătire — pe baza indicațiilor tehni- 
co-metodice elaborate de Colegiul 
central al antrenorilor din cadrul 
F.R. Fotbal — va fi întocmit de că
tre antrenorii echipelor de Divizia 
A și B pină la data de 15 iulie. 
Este și ziua care va marca sfîr- 
șitul perioadei de vacanță a fotba
liștilor de Divizia A și începutul 
pregătirilor în vederea reînceperii 
campionatului ediția 1975/1976.

Spre sfîrșitul lunii, în perioada 
28—30 iulie, divizionarele A vor fi 
supuse unor teste fizico-tehniee. 
Acei jucători care nu vor îndeplini 
normele fixate nu vor avea drept 
de participare in campionat. Testele, 
vor fi date in fața unor comisii 
speciale ale F.R. Fotbal în patru 
centre: București, Timișoara, Cluj 
și Bacău.

înainte de începerea campiona
telor, va avea loc, la 4 august, la 
București, consfătuirea antrenorilor 
de Divizia A și B. Se va porni în 
acest colocviu al tehnicienilor de Ia 
constatările pe marginea campiona
tului ediției 1974/1975.

întrucît fotbalul de calitate fără 
arbitraje de calitate este de necon
ceput, F.R. Fotbal a fixat ca date 
de instruire a corpului de arbitri 
divizionari A și B zilele de 27, 28, 
29 și 30 iulie. Consfătuirea cavale
rilor fluierului va fi găzduită de 
orașul Oradea.

în sfîrșit, pentru a cunoaște sta-

9 î CUPEI IMriÂMll ‘

A rOSI A'IIMJA
Finala „Cupei României1' la 

fotbal, care urma să se dispute 
ieri între formațiile Universi- 

Craiova și Rapid Bucu- 
a fost amînată pentru o 

care va fi stabilită ulterior.

ieri 
tatea 
rești, 
dată

CONCURS INTERNATIONAL DE HALTERE

CENTRUL DE COPII ȘI JUNIORI U.T

STARTUL UNOR PREOCUPĂRI CONCRET]
PENTRU CALITATE

îse pracli- 
:u Spania? 
înțeles, că 
oarte difi- 
>e ti tori cu 
întrecerea 

•giiit". Iar 
1 pe teren 
it. Dar, să 
că bine pe 
;■ în acest 
turnee la 

an de pri- 
iucc două 
ii el posi- 
lalte două

Sirnbălă a avut loc la Cluj-Na- 
poca un concurs internațional de 
haltere cu participarea unor spor
tivi din Cehoslovacia, Polonia. Un
garia și România. Prezentind for
mații omogene, A. S. Clujeana și 
selecționata municipiului Cluj-Na- 
poca au dominat întîlnirile pe e- 
chipe. Iată citeva rezultate : selec
ționata Cluj-Napoca — Tarnowskie 
Gory (Polonia) 0—3, A. S. Clujea
na — Banik Havirov (Cehoslo
vacia) 6—3, A. S. Clujeana — Ta- 
tabanya (Ungaria) 5—2, Tataba- 
nya — Banik 5—4.

învingătorii la individual : 52 kg 
— I. Otava (Banik) 187.5 kg. 56 kg

— L. Ambroz (Banik) 307,5 kg.
110 kg — L. Pasztor (Banik) 290 
kg, +110 kg — I. Tippan (Tataba- 
nya) 260 kg.

P. RADVANY — coresp.

diul pregătirilor echipelor divizio
nare A și B, F.R. Fotbal a fixat, 
pentru ziua de 6 august, o ședință 
cu reprezentanții formațiilor divi
zionare A și B.

In prevederile F.R. Fotbal pentru 
perioada vacanței un capitol apar
te îl ocupă iotul național. Au fost 
luate măsuri ca jucătorii selecționa- 
bili să efectueze tratamente de re
cuperare, precum și de tratare a 
diferitelor traumatisme. Prima reu
niune a lotului reprezentativ a fost 
stabilită pentru ziua de 18 august. 
Două zile mai tîrziu, LOTUL A 
va susține un joc amical, la Torino, 
în compania campioanei Italiei, Ju
ventus. La data de 22 septembrie, 
in vederea jocului cu Grecia (pre
văzut să se desfășoare la Atena, 
la 24 septembrie in cadrul Cupei 
Balcanice), lotul național va fi re
unit timp de trei zile. Pină la me
ciul cu Spania din 16 noiembrie 
mai este prevăzut un joc amical, 
cu Turcia, la București. în felul 
acesta pină la meciul cu Spania, 
componenții lotului reprezentativ 
vor fi participat la un număr de 21 
de jocuri: 14 în campionatul intern, 
3 în partide internaționale și, even
tual, în patru partide ale cupelor 
europene (cei care fac parte din 
echipele calificate pentru aceste 
competiții).

București, Cluj-Napoca. Oradea, 
Ploiești, Craiova, Arad, Tirgoviște, 
Tirnăveni, Timișoara, Baia Mare, 
Pitești au fost orașe care, ani la 
rind, au dat fotbalului nostru jucă
tori de certă valoare. Unele din
tre aceste localități continuă — 
prin pepinierele lor — să fie pre
zente și astăzi in rîndul celor care 
desfășoară o activitate cu rezulta
te dintre cele mai bune în dome
niul depistării și creșterii cu grijă 
a unor jucători care au urcat, a- 
poi, firesc, treaptă cu treaptă, pină 
în virful piramidei : echipa națio
nală. Ne referim, în primul rind. 
la centre ca Progresul. Rapid și 
Metalul, toate trei din București 
(Dudu Georgescu, Beldcanu, Du
mitru, Neagu. G. Sandu. Troi). 
F. C. Bihor (Kun), Minerul Baia 
Mare (Crișan), Universitatea Craio
va (Bălăci), F. ~ 
etc.
rora 
„U“ 
bele 
movarea 
prima scenă a fotbalului nostru), 
constituie puncte de referință a- 
tunci cînd se vorbește despre efi
ciența unor investiții la eșalonul 
copii-juniori. Există. însă, și citeva 
orașe care, după o perioadă fruc
tuoasă în privința lansării unor ju
cători pe orbita consacrării, au în
registrat după aceea un... gol de 
cîțiva ani, greu de înțeles : Plo
iești, Timișoara, Drobeta Tr. Seve
rin, Brașov, Constanța, Arad...

Arad, orașul U.T.A.-eî, echipa 
care a cîștigat de șase ori titlul 
de campioană a țării și de două 
ori „Cupa României", care a tri
umfat de trei ori în campionatul 
republican al juniorilor ! U.T.A., 
despre a rarei „recoltă" de jucă
tori din ultimii cinci ani nu se 
poate discuta decît intr-un mod cri
tic. într-o recentă vizită la clubul 
arădean am solicitat factorilor de 
răspundere ai acestei unități din 
fotbalul 
cauzele 
re ale 
juniori.

„Cind 
de juniori — afirma Gheorghe Her
man, noul președinte al clubului —

C. Argeș (Dobrin) 
Aceste centre, din rîndul că
rui trebuie să omitem nici pe 
Cluj-Napoca și Dinamo (am- 
cu rezultate frumoase în pro- 

unor jucători tineri pe

nostru să ne dezvăluie 
rezultatelor nesatisfăcătoa- 
eentrului său de copii și

s-a încheiat campionatul

am făcut o analiză amănunțită 
activității pepin.ie.rei noastre. cJ 
că este mai puți-n important să t’J 
bim despre motivări. Vreau 1 
punctez însă doar hotărîrile 
care le-am luat. lată-le: 1) o » 
rificare foarte atentă a tuturor ] 
cătorilor din cele patru subcenq 
Indagrara, Sere, Constructorul 
U.T.A. și scoaterea celor necorJ 
punzători ; 2) verificarea — co 
petentă — a întregului fond I 
juniori de pe raza județului penii 
depistarea celor mai talentați, I 
vederea transferării lor la U.I'.A 
3) pe durata vacanței se vor efa 
tua zilnic antrenamente cu 7.1 
din copiii și juniorii centrului (4fl 
pregătire fizică, 40"/, pregătire 
nică, 20"/, joc) ; 4) incepind d 
10 iulie și pină la sfîrșitul Itil 
la stadionul U.T.A. se vor oronnl 
— zilnic intre orele X și 13 — J 
lecții pentru copii șt juniori, J 
mărindu-se. cu precădere, însuși 
ca viteza, rezistența, forța. Sperd 
ca din această vară centrul ziosîl 
să pornească pe un cu totul 1 
drum decît cel urmat pină acum.l 

„Un drum al calității — sublinl 
la rîndul său, antrenorul Nicol] 
Dumitrescu. Pină acum s-a pl 
bază pe cantitate, și aceasta în <a 
trimentul unei pregătiri individil 
Uzate atente. Fotbalul este un 1 
colectiv, dar nu trebuie să se ui 
nici un moment că valoarea ut] 
echipe este dată de valoarea fi 
cărui jucător in parte. Pe mii 
cel mai mult mă interesează, I 
exemplu, in ce măsură junimi 
de la U.T.A. reușește să ciștil 
duelul său cu juniorul de la Raq 
sau Steaua"... I

Despre noile măsuri luate ne-1 
vorbit și antrenorii Alexandru Dl 
și Zoltan Farmati, ambii subsol 
ind in totalitate ideii-principiu I 
„absolut toate forțele pepinierei I 
rădene trebuie subordonate utl 
munci de calitate". I

Pentru ca U.T.A. să redevîl 
centrul care a dat jucător: de vl 
loarea lui Mercea, Jenei. .Koszll 
Pantea etc. dar care — inadmtl 
bil — în ultimii 5 ani a promova 
in echipa de seniori un singur jl 
câtor : Schepp ! |

Laurențiu DUMITRESCUl

ROM : „S-A ÎNȚELES MAI BINE
" ■>

ROLUL JOCULUI COLECTIV
Tibcriu Bone, 

chipei A.S.A. Tg. 
cheiat de rtirinet un sezon fruc
tuos. Echipa sa a făcut un salt 
neașteptat de pe locul 12 (edi
ția trecută) pe locul 2 ! Tn a- 
celași timp, mureșenii au a- 
juns în semifinalele „Cupei Ro
mâniei", pierzind in-extremis, 
în fața Universității Craiova, 
abia după executarea lovituri
lor de ]:i 11 m.

în ciuda succesului, Tiberiu 
Bone iși păstrează echilibrul și 
modestia, așa cum se va putea 
vedea și din cele ce urmează :

antrenorul e- 
Mure.ș, a în-

REP. : Iar pe oameni ?

T. B. : Nu-mi plac notele de 
la un joc la altul, dar la an
samblul celor 34 de meciuri 
cred că n-aș greși prea mult. 
Vă rog să notați : Nagel 7,50 — 
Gligore 8,50, Kiss 8, Ispir 8, 
Onuțan 7 — Varodi 7, Naghi 
7,50, Bolbni 8,50 ■— Fazekas 
7,50, Mureșan 8, Hajnal 7,50.

REP. : Ați revenit anul aces
ta la Tg. Mureș, după o scurtă 
despărțire de echipa pe 
ați mai antrenat-o. Să fie 
aceasta explicația saltului 
registrat ?

REP. : Se apropie, intr-ade
văr, de 8. Credeți că, judecind 
după vîrsta unora dintre jucă
tori, se 
moment 
dv. ?

poate vorbi despre un 
de apogeu al echipei

care 
oaie 

in-

careT. B. : Nu. Saltul de 
vorbiți are la bază o conjunc
tură favorabilă, la care au con
tribuit toți factorii. De altfel, 
echipa noastră e mai de mult 
formată. Un plus de încredere 
și, dacă vreți, un plus de dă
ruire se află la baza obținerii 
locului secund. Echipa a lucrat 
mai mult. A.ș putea vorbi des
pre un plus de 20% la canti
tate și despre un plus la ca
litate, exprimat prin plasarea 
potrivită a momentelor de in
tensitate, cu recuperări mai 
bune decît în anii trecuți. în 
afară de asta, jucătorii au în
țeles, în sfîrșit, rolul jocului 
colectiv și au asigurat, prin a- 
ceasta, o mai judicioasă folo
sire a calităților specifice ce
lor din atac. în general, aș pu
tea să vorbesc despre o activi-, 
zare gen-erală a Întregii echipe.

REP. : Ce calificativ dați jo
cului in acest campionat ?

T. B. : Cred că jocul echipei 
mele poate fi notat spre nota 8,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tntrucît — în conformitate cu De

cretul Prezidențial privind instituirea 
stării de necesitate pe teritoriul Re
publicii Socialiste România — Biroul 
Executiv al C.N.E.F.S. a hotărît AMI- 
NAREA jocurilor din ultima etapă a

jocurilor ultimei etape din campiona
tul diviziei secunde (a cărei progra
mare va Ii stabilită ulterior) și, na
tural, după cunoașterea rezultatelor 
tuturor celor 13 meciuri Incluse in 
programul de concurs.

T. B. : Nu

Ce

este exclus.

perspective vedețiREP. :
echipei in ediția următoare 7

T. B. : Sper ca momentul de 
apogeu, hai să folosesc și eu 
expresia, se va prelungi. Mă 
gîndesc în primul rind la ca
litatea jocului, nu la poziția In 
clasament sau la rezultat. A- 
cestea din urmă depind si de 
valoarea de ansamblu a cam
pionatului. Dacă această valoa
re va crește, asta »e va vedea 
și în poziția echipei noastre.

REP. •. Ce vă reproșați iu 
cursul campionatului recent în
cheiat 7

T. B. : Am destule. în pri
mul rind, nu sînt mulțumit de 
unele „ieșiri din joc" ale cî- 
torva jucători. Ei sînt prea sus
ceptibili la o decizie de arbi
traj pe care o consideră ne jus
tă și își permit să abandoneze 
atenția în joc. în această cate
gorie intră în primul rind Mu- 
reșan, Fazekaș, Varodi și Haj- 
nal. Aș putea spune că aceste 
momente costă echipa cel pu
țin 10% din timpul de joc. In

afară de asta, trebuie să amin
tesc că unele meciuri au fost 
abordate fără suficientă hotă- 
rire. Mă gîndese la meciurile 
de la Hm. Vilcea, de la Cluj- 
Napoca (C.F.R. și „U®), Petro-, 
șam. în sfîrșit, m-aș gindi puțin 
și la faptul că unii dintre ju
cători (Naghi, Fazekas, Hajnal, 
Ispir) cultivă uneori frumosul 
gratuit, în dauna eficacității di
recte.

REP. :
U.E.F.A.

Cum pregătiți Cup*
•>

Cred că, Intr-un fel,T. B.:
am început pregătirea in mo
mentul în care am văzut șan
sele de a ne clasa în primele 
trei locuri. Sînt convins că bă
ieții au învățat ceva din par
ticipările echipelor noastre in 
trecutele ediții. Așteptăm cu 
nerăbdare tragerea de la 8 iu
lie. Vrem să merităm înscrie
rea noastră în această compe
tiție. ,

loan CHIRUA

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 6 IULIE 

FOND GENERAL DE 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea
Extragerea a Vl-a :

I } 
a ll-a '. 
a lll-a i 

a IV-a t 
a V-a :■

EXCEPȚIONALĂ 
1975 ;

Ci ȘTTGURI : 816.251 lei.
26 12 4 21 2 13 3 14 23
33 29 30 26 37 24 XI 27 161
20 23 28 40 29 8 18 10 9
32 10 18 40 21 4 19 44 41
41 4 39 21 3 38 8 33
11 16 7 35 20 26 36 45
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IN CAPITALA SI ÎMPREJURIMI I ÎN TURUL FRANJEI
ARTHUR ASHE A CÎȘTIGAT 

TURNEUL DE LA WIMBLEDON

(Urmare din pag. 1)

ceste zile importante forțe uma- 
ie și tehnice sînt mobilizate pen
tru a preveni efectele viiturii 
se așteaptă pe rîui Ialomița.

In drumul 
Lerizează în 
laie de grîu 
ratorilor din

Secretarul

ce

a- 
tar- 

coope-

■

său elicopterul 
apropierea unor 
care aparțin 
comuna Dragoș Vodă, 
general al partidului 

străbate miriștea, 
Sheorghe Ștefan, 
le cooperativei agricole dc 
lucție și brigadierul Petre Ștefan, 
pprindu-se în dreptul locului unde 
bonibincle recoltează ultimele tar
lale de griu în această zonă. To
varășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de producția la hectar, 
rântărește în mină boabele 
griu, dorește să cunoască ce 
Furi au fost cultivate 
Li în ce măsură cooperatorii 
fost mulțumiți dc calitatea 
kre cuvinte de laudă pentru modul 
fum înțeleg să muncească 
fiii din comuna Dragoș 
kcționind energic pentru 
rea recoltei. 
I La Slobozia, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu manifestă aceeași 
ocupare și grijă pentru soarta re
coltei, apreciind măsurile I 
ne a se strînge în cel mai i 
fimp griul și alte culturi de 
suprafețele amenințate de viitura 
kpelor Ialomiței.

In discuția pe 
farășul Dumitru 
kl Comitetului 
secretar al C.C. al P.C.R., care, ca 
Li ceilalți membri ai Comitetului 
Politic Executiv, se află în ju- 
flețul unde a fost trimis pentru 
k sprijini desfășurarea întregii ac
tivități in aceste zile, precum și 
cu tovarășul Vasile Marin, prim- 
feeretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., secretarul ge
neral al partidului, se interesează 
lie ansamblul de acțiuni între
prinse pentru a se stăvili ape
le in revărsarea lor posibilă 
fpre oraș, odată cu atingerea ni
velului maxim al rîului.

împreună cu 
vicepreședintc- 

pro-

de 
so- 
aici 
au 

lor.

sătc- 
Vodâ. 

strînge-

Nicolae
Elena 

pre-

luate 
scurt 

■ pe

care o are cu lo- 
Popescu, membru 
Politic Executiv,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția și aici că trebuie 
desprinse concluzii care să vizeze 
o perspectivă clară a lucrărilor ce 
trebuie efectuate în viitor, astfel 
incit asemenea situații să nu se 
mai repete.

Ca pretutindeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa E- 
lena Ceaușescu sînt salutați 
multă bucurie, cu sentimente 
dragoste, de oamenii muncii.

Vizita de lucru 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu se încheie în ora
șul Urziceni, secretarul general 
al partidului revenind aici la pu
ține zile după ce a controlat sta
diul acțiunilor de combatere a 
revărsărilor, hotărind pe loc noi 
măsuri impuse de această situație.

Primul secretar al Comitetului 
județean Ilfov, tovarășul Constan
tin Drăgan, precum și primarul o- 
rașului, țin să sublinieze că da
torită sprijinului primii din par
tea secretarului general al parti
dului s-a putut acționa mai efi
cient, s-a asigurat o aproviziona
re corespunzătoare cu alimentele 
de primă necesitate, au putut fi 
adăpostiți oamenii ale căror case 
au fost distruse sau au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor.

Cu convingerea că in scurtă 
vreme activitatea acestei locali
tăți, datorită măsurilor luate, 
va reveni la normal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa E- 
lena Ceaușescu și-au luat un cald 
rămas bun de Ia locuitorii 
lui Urziceni.

întreaga vizită a pus in 
dență preocuparea și grija 
tarului general ai partidului 
tru ca în aceste zile, cind oamenii 
muncii din numeroase județe sini 
confruntați cu o situație grea, 
activitatea in economie, în in
dustrie și agricultură, să se des
fășoare din plin, depășindu-se ra
pid momentele dificile printr-o 
maximă organizare, prin acțiuni e- 
nergice, bine gîndite, care să aibă 
în vedere valorificarea tuturor 
posibilităților, asigurîndu-se în 
ritm susținut dezvoltarea social-e- 
conomică a țării noastre.

cu 
de

a tovarășului 
și tovarășei

orașu-

evi- 
secre- 

pen-
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în turul ciclist al Franței, după 
etape, conduce belgianul Eddy9

Merckx, urmat de Italianul Fran
cesco Moser, la 1:39, și francezul 
Bernard Thevenet, la 2:20. Semieta- 
pa cu plecarea în bloc Langon- 
Fleurcnce (131 km) a revenit olan
dezului Theo Smith în 3h 15:32, 
iar cea contracronometru individual 
(Fleurence-Auch) a fost ciștigată 
de Merckx, care a acoperit distanța 
de 37,400 km în 49:42,9.

Duminică a fost zi do repaus. 
Luni se aleargă etapa a 10-a 
(Auch-Pau, 206 km).

Turneul internațional de tenis de 
la Wimbledon s-a încheiat în proba 
sa majoră, cea de simplu bărbați, cu 
victoria oarecum surprinzătoare, dar 
perfect meritată, a Iul Arthur Ashe, 
care-și vede astfel încununată cariera 
— la 32 de ani — cu cel mai presti
gios trofeu. Ashe este primul tenis- 
man de culoare, cîștigător al Wim- 
bledon-ului, după Âlthea Gibson 
(simplu femei, 1957 și 1958).

In finala, disputată sîmbătă, Arthur 
Ashp l-a învins pe Jim Connors cu 
6—1, 6—1, 5—7, 6—4. Comentatorul a- 
genției France-Presse notează : 
„Jimmy Connors, favoritul nr. 1 al 
probei, cel care nu pierduse nici un 
set de la începutul întrecerii, și-a gă
sit nașul... Acesta este negrul ameri
can Arthur Ashe. Oricine putea paria

CARNET ATLETIC
INTiLNIRILE U.R.S.S. — S.U.A.

Desfășurat la Kiev, pe un timp ne
favorabil (a plouat în ambele zile de 
concurs). cel de-al 13-lea meci de 
atletism dintre selecționatele U.R.S.S. 
si S.U.A. s-a încheiat cu dublă victo
rie a gazdelor, care au cîștigat cu 
129—89 p la masculin și cu 96—49 p 
la feminin, scorul general fiind de 
225—138 p în favoarea formațiilor so
vietice.

Iată învingătorii probelor din ziua 
a doua: masculin : 200 m: Preston 
20,7: 110 m garduri : Miasnilcov 13,5; 
3 000 m obstacole : smith 8:26.2; 5000 
m: Parlui 13:34.4; disc: Penzlkov 60,04 
m: 800 m: Enyeart 1:46,1: ciocan : 
Phakadze 74,76 m; înălțime : Grigo
riev 2,15 m: ștafeta 4X400 m: U.R.S.S. 
3:08,0 ; feminin : 200 ni : Belova 23.1; 
800 ni: Manning 2:00.3; lungime: Al
feeva 6,49 m; 3 000 m: Ulmasova 
9:07.4; disc : Melnik 65,88 m; ștafeta 
4X400 m: U.R.S.S. 3:29,0.

Meciul disputat la Lincoln (Nebras
ka), între selecționatele de juniori 
ale S.U.A. și U.R.S.S. s-a încheiat 
cu 
la 
cu

proba de săritură în lungime cu re
zultatul de 6,54 m. Vladislaw Komar 
a terminat învingător în proba de 
aruncare a greutății cu 19,72 m, iar 
Grzegorz Cybulski și-a adjudecat vic
toria în proba de săritură în lungime, 
cu 8,02 in. Alte rezultate: masculin : 
1 500 m: Vasilevski — 3:43,8; săritura 
în înălțime: Wszola — 2,10 m; 3 000 
m obstacole : Lesjuk — 8:26.6; femi
nin: aruncarea discului: Galina Ba- 
ruka — 56.12 m; 1 500 m: Bronislawa 
Ludwikowska — 4:16,6.

ATLETI TANZANIENf 
IN R. P. CHINEZĂ

O selecționată de atleți din Tanza
nia, în frunte cu recordmanul mon
dial Filbert Bayi, va întreprinde, la 
sfîrșitul acestei luni, un turneu în 
R. P. Chineză. Atlețji tanzanlenl vor 
participa la primul concurs, in ziua 
de 26 iulie, la Pekin.

fără ezitare pe șansele lui Connors» 
care demonstrase o formă perfectă 
(n.n. cota oficială de pariuri a fost do 
7—1 pentru Connors) șl totuși el a 
fost învins de un adversar cu io ani 
mai în vîrstă. Ashe a cîștigat primele 
două seturi în numai 41 min. șf — 
după o revenire a adversarului său» 
care a redus handicapul — el nu i-a 
mai lăsat nicj o speranță în setul pa
tru, lutndu-și o strălucită revanșă 
pentru cele patru Infrîngeri suferite 
pînă acum în fața tînărului său rival. 
A fost o victorie a talentului și a per
severenței".

A urmat finala de dublu femei, cîș- 
tigată de perechea Kazuko Sawamatsu 
(Japonia) — Ann Kyomura (S.U.A.), 
care întrece pe Franțoise Durr 
(Franța) — Betty Stove (Olanda) cu 
7—5, 1—6, 7—5. Din anul 1934, Japonia 
nu mai figurase pe lista învingători
lor de la Wimbledon, un alt amănunt 
inedit al actualei ediții.

In finala de dublu mixt, Margaret 
Court (Australia) și Marty Riessen 
(S.U.A.) au învins cu 6—4, 7—5 pe 
Betty Stove (Olanda) — Allan Stone 
(Australia). In finalele de junior! la 
băieți : C. J. Lewis (Noua Zeelandă) 
— R. Tacza (Ecuador) 6—1. 6—4 ; la 
fete : Natașa Șmireva (U.R.S.S.) — 
R. Marsikova (Cehoslovacia) 6—4, 
6—3.

De menționat șl faptul că în cele 
12 zile de concurs au fost înregistrau 
338.509 spectatori, un record absolut în 
istoria competiției.

______ _______  s-a încheiat 
victoria gazdelor care au cîștigat 
masculin cu 129—105 șl la feminin 
88—58.

CAMPIONATELE POLONIEI

REPARTIȚIA BILETELOR

PENTRU 1.0.
In cadrul campionatelor de atletism 

ale Poloniei, desfășurate la Bydgoscz. 
Grazyna Rabstyn a cîștigat proba de 
100 m g cu 12,7, iar Maria Dlugosel- 
skaia s-a clasat pe primul loc în

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
.RGENTINA MENIS VICTORIOASĂ 

LA ATENA
3:41,8, in timp ce la 400 m plat băr
bați pe primul loc s-a clasat atletul 
vest-german Schleske — 46.37.

In prima zi a concursului atletic 
he la Atena, Argentina Menis (Ro
mania) a terminat învingătoare în 
froba de aruncare a discului cu 
performanța de 65,62 m. La săritu
ra în înălțime, recordmanul mondi
al Dwight Stones (S.U.A.) și gro
ful Patronis au realizat 2,21 
['ursa de 1 500 m plat bărbați 
fcvenit americanului Liquori

TRĂGĂTORII LA WROCLAW

m. 
a 

în

La Wroclaw, în concursul de tir 
(armă de vînătoare) al armatelor 
prietene, în proba de skeet conduc 
Daniel Buduru (România) și Alek
sandr Alimanski (U.R.S.S.) cu cîte 
148 p. urmați de Cristian Loghiade 
(România) și Nikolai Gaponenko

(U.R.S.S.) cu 147 p. Pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de formația 
Poloniei — 587 p. urmată de 
U.R.S.S. — 581 p, România — 574
p, Ungaria — 562 p. R.D. Germană 
— 555 p, Cehoslovacia — 552 p. în 
proba de talere conduce Ghenadi 
Galkin (U.R.S.S.) cu 148 p.

JUNIORII LA C.M. DE HALTERE

PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT
AUTO « Cîștigînd cursa dc 500 mile 

ke la pocono (Pennsylvania), pilotul 
kmerican A.J. Foyt a obținut cea de 
L 52-a victorie din cariera sa spor
tivă. A.J. Foyt a realizat o medie 
krarfi de 226,450 km, fiind urmat, la 
|cce secunde, de compatriotul său 
IVally Dalenbach.

slovacia) 
slovacia)

la 
la

47 sec.
51 sec.

și Moravec (Celio-

Desfășurată la

BOX o Portorlcanul Alfredo Esca- 
Icra este noul campion mondial la 
fategoria superpană (versiunea 
iVBC). In meciul disputat la Mito, 
n fața a 12 000 de spectatori, Escalera 
La învins prin k.o. în rundul 2 pe 
leținătorul titlului, japonezul Kuniaki 
Bhtbata.

CĂLĂRIE • Concursul de Ia Aachen 
f-a încheiat cu o probă de obstacole, 
n care victoria a revenit vicecampio- 
lului mondial, irlandezul Eddie 
kacken („Boomerang"), cronometrat 
n 42,2. Pe locul 2 s-a situat_vest-ger- 
panul Peter Schmitz 
L- 47,1.

GIMNASTICA
Brno, întîlnirea dintre echipele mas
culine ale Cehoslovaciei și Ungariei 
s-a încheiat cu scorul de 277.20—275,70 
p. în favoarea sportivilor maghiari. 
La individual compus, pe primul loc 
s-a situat gimnastul maghiar F. Do
nat — 56,30 p., urmat de compatriotul 
său I. Molnar — 56.25 p. și cehoslova
cul M. Netusll — 56,15 p. a Echipele 
Ungariei și Spaniei au sosit la Ha
vana pentru a participa la „Cupa 
Moncada". La concurs vor participa, 
de asemenea, gimnaști și gimnaste 
din Mexic, Venezuela și R.D. Ger
mană.

Primul campionat mondial și eu
ropean de haltere pentru juniori a 
început la Marsilia, cu întrecerile 
la categoria muscă. Medalia de aur 
a fost cucerită de Danilcenko 
(U.R.S.S.) cu 205 kg la totalul ce
lor două stiluri, urmat de Seweryn 
(Polonia) — 205 kg (greutate cor
porală mai mare), Hornyak (Unga
ria) — 202,5 kg. Kobayashi (Japo
nia) — 200 kg. Constantin Chiru 
(România) s-a clasat pe locul 6 
192,5 kg (87,5 plus 105).

TURNEUL DE TENIS 
DE LA ZINNOWITZ

(„Panama")

HALTERE « tn sala Tivoli" din 
Eiubliana s-a desfășurat întîlnirea 
dintre echipele Iugoslaviei și Elveției. 
S-au disputat întreceri la șapte ca
tegorii, victoria revenind cu scorul 
de 4—3 halterofililor iugoslavi.

cu

în sferturile de finală ale probei 
de simplu femei din cadrul turneu
lui de tenis de la Zinnowitz, Maria 
Ciuvîrina (U.R.S.S.) a întrecut-o cu 
6—2, 6—2 pe Valeria Balaj (Româ
nia), iar Szell (Ungaria) a cîștigat 
cu 7—5, 6—2 în fața cehoslovacei 
Kolhankova.

C M ALE HANDICAPAȚILOR FIZIC

I CICLISM • Cea de a 
furului Iugoslaviei s-a 
freblnjc cu victoria rutierului ceho- 
lovac Petr Matousek, urmat de co- 
chiplerul său Jaroslav Poslusnt la 
fi sec., Lev Llhaclov (U.R.S.S.) la 
1:22, Bent Nilsson (Suedia) la 1:23, 
Joseph Kerner (Franța) la î :26. Pe 
lehipe a cîștigat Cehoslovacia, ur- 
Lată de Suedia, U.R.S.S., Iugoslavia 
li Franța. Ultima etapă (a 10-a), dis- 
lutală contracronometru individual, 
| revenit lui Matousek. • Marele 
Iremlu de viteză, disputat pe velo- 
Iromul din Hanovra, a revenit fran- 
lezului Daniel Morelon, urmat dc 
Klls Fredborg (Danemarca), Rainer

31-a ediție a 
încheiat la

ȘAH • Turneul zonal al Americii 
Centrale șl mării Caraibilor este în 
curs de desfășurare la San Domingo. 
După primele runde, în fruntea cla
samentului se află mexicanul Keneth 
Frey și columbianul Carlos Cuartas. 
• După trei ture, în meciul feminin 
de șah dintre selecționatele Ungariei 
și Iugoslaviei conduc șahistele ma
ghiare cu scorul de 9’/2—G‘/2 p (2 par
tide întrerupte). • Oaspete al șahiș
tilor iugoslavi, campionul mondial 
Anatoli Karpov a dat simultane în" 
13 orașe din Iugoslavia, jucînd 325 
partide. Marele maestru sovietic a 
susținut ultimul simultan la clubul 
ziarului „Polltlka" unde a avut loc

La cea de a 2-a ediție a cam
pionatelor mondiale polisportive 
pentru handicapați fizic, ce se des
fășoară la Saint-Etienne (Franța), 
membrii asociației „Zefirul" din 
Cluj-Napoca au repurtat succese. 
Astfel, profesorul de fizică Zoltan 
Kovăcs â obținut medalia de aur 
la înot, în proba de 100 m liber, 
cu timpul de 69,4 sec. Tot el s-a 
clasat pe locul secund în proba de 
25 m liber, cu 13,9 sec. și pe locul 
3 la 50 m delfin, cu 35,4 sec. Stu
dentul în farmacie Alexandru Peev 
a cucerit medalia de argint la pro
ba de tenis de masă (așezat în 
fotoliu rulant). Tot pe locul 2 s-a

DE LA MONTREAL

MONTREAL (Agerpres). — Pen
tru festivitățile de deschidere și în
chidere ale Jocurilor Olimpice de 
la Montreal, Comitetul de organi
zare a rezervat doar 20 000 de bi
lete spectatorilor canadieni. Restul 
biletelor vor fi distribuite turiștilor . 
și oaspeților de onoare. De aseme
nea, pe toată durata Jocurilor. 16 000 
de bilete gratuite vor li distribuite 
unor personalități din viața publi
că canadiană.
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SAPTAMINII
Concurs internațional, la Londra 
Cehoslovacia — Polonia — S.U.A., la Praga 
Continua turneul preolimpic, la Montreal 
Continua turneul preolimpic (m), la Montreal 
Continua C.M. de juniori, la Marsilia
Turnee la Baastad (Suedia), Gstaad (Elveția) 
Kitzbuhel (Austria)
C.M. (calificări olimpice) la yole, la Helsinki 
Continua Turul Franței
Turneul Prietenia, pentru juniori, la Halle 
Turneul Prietenia, în R.P.D. Coreeană 
,.Premiul olimpic’’ (100 km pe echipe), 
(R.D.G.)
Balcaniada pe echipe (m, f), la Atena 
C.M., la Budapesta
Cupa Europei la Torino, Leipzig, Londra 
scheid, Budapesta, Sofia (f) 
Regata Lucerna

Ș'

la Cottbus

(m), Luden-
I
I
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ECHIPA Real Madrid, care a 
cîștigat anul acesta campionatul, 
și-a adjudecat și Cupa Spaniei, în- 
trccînd în finală cu 4—3 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m) for
mația Atletico Madrid. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de joc și al 
prelungirilor scorul era alb. Pentru 
Real Madrid loviturile de penalty 
au fost transformate de Amancio, 
Pirri, Rubinana și Aguilar.

ECHIPA R.P. Chineze și selec
ționata de amatori a R.F. Germa
nia au terminat la egalitate 1—1 
(1—0), în meciul disputat la Pekin, 
în fața a 80 000 de spectatori.

DISPUTAT la Havana, meciul 
amical dintre selecționatele de ti
neret ale Cubei și Mexicului s-a 
încheiat cu 1—0 (1—0) în favoarea 
gazdelor.

ÎN „CUPA DE VARĂ" echipa iu
goslavă Voivodina a întrecut la 
Novl Sad cu 4—1 (2—1) formația 
elvețiană F. C. Ziirich. în aceeași 
competiție la Sosnoviec formația 
poloneză Zaglembie a surclasat cu 
6—0 (2—0) echipa austriacă Sturm 
Graz. Au marcat Mazur (2). Sha- 
rinski, Rudy, Kasperczik și Narbu- 
towicz. ;

ANUL VIITOR, ECHIPA BRAZILIEI VA JUCA ÎN EUROPA
RIO DE JANEIRO (Agerpres). 

— Selecționata de fotbal a Brazi
liei, de trei ori campioană mondi
ală, va întreprinde în vara anului 
viitor un turneu în Europa — a

ii Ltn purtător de cuvînt al

zilieni vor întîlni echipa Țârii Ga
lilor (la 19 iunie), urmind ca în 
continuare să joace cu formațiile 
Poloniei (23 iunie). Spaniei (27 iu
nie), Suediei (1 iulie) și Ungariei 
(4 iulie). Acest turneu va permite


