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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
I
I

„Trofeul Tornis" la volei feminin

a fost ieri din nou prezent în diferite I

zone afectate de inundații
I
i DUPĂ UN JOC FRUMOS

întreaga națiune răspunde prin 
‘muncă încordată, prin fapte de 
eroism izvorîte din îndemnul con
științei socialiste la chemarea se
cretarului general al partidului, 
intensificînd eforturile pentru tra
ducerea în fapt a măsurilor stabi
lite de Comitetul Politic Executiv 
la 6 iulie.

Ca și in zilele precedente, cînd 
s-a aflat permanent în mijlocul 
oamenilor muncii, al militarilor, 
conducînd și îndrumînd acțiunile 
de prevenire si limitare la maxi
mum a efectelor inundațiilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena 
alți tovarăși din 
partid si de stat, 
cursul zilei de luni, ------
din preajma Capitalei, din jude
țele Ilfov, Dîmbovița, Argeș, Vil- 
cea. Olt și Teleorman.

întreaga activitate din această zi 
a fost consacrată întîlnirilor cu 
oamenii muncii din zonele afecta
te de inundații, cu colectivele, unor 
mari întreprinderi, cu țărani co
operatori care, prin eforturi susți
nute, mențin producția continuă, 
adjmă recoltele, cu toti cei care, cu 
abnegație fac totul în bătălia cu 
anele pentru 
țării să se 
condiții.

în primele 
bordul unui 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au survolat mari 
zone ale Capitalei, de-a lungul 
Dîmboviței, verificînd încă o dată 
— așa cum au făcut-o de nenumă
rate ori — nivelul apei, fiecare loc 
de contact cu cartierele Capitalei, 
starea podurilor și a digurilor.

Prima escală s-a făcut în zona 
Roșu-Ciurel — loc în care oamenii 
muncii și militarii sini angajați în 
lichidarea consecințelor inundației, 
in lucrări de prevenire a unor si
tuații similare. Față de situația 
constatată acum, secretarul gene
ral al partidului a indicat să se 
acționeze, în continuare, pentru 
consolidarea malurilor și a baraju
lui. pentru mai buna protejare a 
stăvilarului.

Survolînd apoi. Ia bordul unui 
elicopter, cursul în amonte al Dîm
boviței și, in continuare, văile Ar
geșului și Oltului, precum și o 
aparte a Dunării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, în același

de 
în 
in 
de 
o-

Ceaușescu, cu 
conducerea de 
a fost în tot 
7 iulie, în zone

ca întreaga viată a 
desfășoare în bune

ore ale dimineții, la 
elicopter, tovarășul 

și tovarășa

timp, organelor de partid și 
stat, specialiștilor, noi măsuri 
funcție de situația constatată 
fiecare zonă, controlul efectuat 
secretarul general al partidului,
ferind și prime concluzii și hotă- 
rîri cu privire la regularizarea în 
perspectivă a cursurilor unor ape, 
protejarea localităților și unităților 
economice din zonele supuse peri
colului inundațiilor.

în ideea studierii la fata locului 
a cauzelor posibile ale inundațiilor 
provocate în aceste zile de apele 
Dîmboviței, a examinării variante
lor optime de regularizare a aces
tui riu, cit și a întregului bazin 
hidrologic din zona Bucureștiului, 
secretarul general al partidului se 
oprește in raza comunei Brezoaia. 
Discutînd cu specialiști dispunerea 
apelor din această zonă, în care se 
află Dîmbovița, Ciorogîrla, Argeșul 
și Sabarul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază necesitatea de 
a se elabora un plan general de 
sistematizare și regularizare a lor.

Aceeași temă este abordată și in

discuta cu tovarășii Emil Drăgă- 
nescu, Paul Niculescu și Ion Stă- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R., la 
Contești, unde se face o nouă 
escală pentru a se analiza și aici 
situat>a creată de apele Dîmbovi
ței.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid Dîmbovița îl 
informează, apoi, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că în prezent, 
in întregul județ, situația a fost 
restabilită ca urmare a mobilizării 
tuturor forțelor. Acum, arată se
cretarul geneTal al partidului, să 
vă îndreptați toate forțele spre 
strîngerea cît mai grabnică a re
coltei.

Vizita 
Valea _ . 
pină la Merișani. Și aici, apele 
deși încă aproape de cota de 
inundație, s-au retras în mare 
parte în albie, lăsînd culturile li-

de lucru 
Argeșului,

continuă pe 
spre Pitești,

Continuare în pag. a 4-a)

SI SPORTIVII SÎNT LA DATORIE
• Răspunzînd chemării secreta

rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a 
lupta cu toate forțele împotriva 
apelor dezlănțuite, pentru intrarea 
în normal a întregii activități, și 
sportivii timișoreni. încadrați în 
formațiunile locale de intervenție, 
au participat cu abnegație și înalt 
spirit cetățenesc la acțiunile de 
înlăturare cit mai grabnică a e- 
fectelor inundațiilor. Astfel, jucă
torii echipei divizionare B de fot
bal C.F.R. Timișoara au lucrat 
efectiv, alături de tovarășii lor 
de muncă, pe linia feroviară Ti
mișoara — Stamora Moravița. Iar 
fotbaliștii de la U. M. Timișoara 
s-au deplasat, cu pompe de mare 
productivitate, la Buziaț, pentru 
a evacua apele de pe ogoare.

Iată două exemple grăitoare a- 
supra conștiinței civice care-i ani
mă pe sportivi.

C. CREȚU, coresp.
• în urma revărsării apelor 

Tîrnavei Mari, mult mai furioase

ca în 1970, o mare zonă a orașului 
Mediaș a fost inundată, întreprin
derile Textila, Automecanica și 
alte unități industriale avind cel 
mai mult de suferit. Cetățenii, cu 
mic cu mare, în rîndurile cărora 
se aflau și numeroși tineri spor
tivi. au intervenit cu energie îm
potriva furiei apelor pentru sal
varea bunurilor obștești și indi
viduale.

Apele dezlănțuite au afectat în 
lanț bazele sportive Sparta, Gaz 
metan, „8 Mai“ ș.a., lăsînd în ur
ma lor mîlul viiturii. Sîmbătă și 
duminică, fotbaliștii din Mediaș au 
fost prezenți pe terenurile inun
date, muncind cu însuflețire pen
tru a le reda cit mai grabnic cir
cuitului competițional. La stadio
nul Gaz metan au fost văzuți în 
aceste zile sportivii Barna, Stuns- 
chi, Moraru, Jiga și alți fotbaliști, 
în frunte cu antrenorul Mihai Tu
dor, care nu mai pridideau cură- 
țind terenul de joc.

Z. RÎȘNOVEANU, coresp.

După „Regata internațională Snagov"

PRIORITATE,
In continuare,
PROBELOR OLIMPICE!

După cîteva observații și co
mentarii, cuprinse în succinta cro
nică a celor 18 finale, astăzi ne 
propunem să subliniem unele în
vățăminte și concluzii de ordin 
general, prilejuite de desfășurarea 
„Regatei internaționale Snagov'*

Finiș ciștigător 
pentru echipajul 
nostru, format din 
Maria Mihoreanu 
și Maria Ivanov, 
în finala probei de 
K 2 — 500 m. 
Foto : I. MIHĂICĂ
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la caiac-canoe.
Considerăm, în primul rind, de

osebit de utilă verificarea tuturor 
echipajelor noastre, atît a celor 
susceptibile de selecționare pentru 
C.M. de la Belgrad, cît și celor 
formate din sportivi fără prea 
multă experiență competițională, 
dar cu certe calități și posibilități 
de progres. A fost limpede — 
chiar dacă ne gîndim numai la

CONSTANȚA, 7 
Ia corespondentul 
sporturilor din localitate a început 
ieri după-amiază tradiționalul tur
neu internațional feminin de volei 
al României, competiție dotată cu 
„Trofeul Tomis“.

Cea mai importantă partidă a 
primei zile a opus echipele Româ
niei și Ungariei și s-a soldat cu o 
netă victorie a 
noastre : 3—0 (6, 8, 12). Jocul a fost 
plăcut, viu disputat, iar succesul e- 
chipei române pe deplin meritat. 
Ambele formații s-au arătat, pe 
parcursul celor trei seturi, bine pre
gătite, desfășurînd un joc curat și 
etalînd o gamă largă de cunoștin
țe tehnice și tactice. După cum a 
evoluat în această întîlnire, se pare 
că echipa antrenată de Șt. Roman și

(prin telefon, de 
nostru). în Sala

voleibalistelor

Arbitrii Mircea Albuț (România) 
și Zoltan Iuhasz (Ungaria) au con
dus foarte bine următoarele for
mații 1 ROMÂNIA — Eugenia Re
bac, Maria Enache, Venera 
Hoffmann (Luxa Racovițan), Victo
ria Banciu, Mariana Ionescu, Con
stanța ’
Agnes 
(Agnes Hubai, Âgnes Turma), Ga
briela Fekete (Ildiko Sz.bly), Eva 
Szalai, Lucia Banhegy (Eva Piszku), 
Emerencia Kiraly (Katalin Sadek).

în cel de-al doilea joc echipa 
Cehoslovaciei a învins destul de 
greu, deși scorul pare cam sever, 
tînăra echipă a Poloniei : 3—6 
(10, 11, 9).

în ultima partidă a zilei : Româ
nia (tineret) — Iugoslavia 1—3 
(—13, 10, —11, —9).

Bălășoiu ; UNGARIA — 
Silvassi, Katalian Ilalasz

Cornel POPA

R.

PROGRAMUL DE AZI
De la ora 15,30 : 

România — Iugoslavia 
D. Germană — România 

(tineret)
Polonia — Ungaria

LA TIMIȘOARA

S. Chiriță — care a avut în Maria 
Enache cea mai bună jucătoare, în 
Constanța Bălășoiu aceeași recu
noscută finalizatoare și în Eugenia 
Rebac o excelentă coordonatoare 
de joc — și-a găsit, în sfîrșit, 
sextetul cel mai adecvat. Precisele 
preluări în linia a doua au facilitat 
construirea unor faze spectaculoa
se, finalizate ireproșabil de trăgă
toare.

în ceea ce privește desfășurarea 
partidei, în toate cele trei seturi 
echipa României a condus detașat : 
7—1 (setul I), 6—1 (II), 10—0 (III), 
dar — din păcate — în acesta din 
urmă, la scorul indicat mai sus, 
jucătoarele noastre s-au relaxat 
prematur, iar revenirea la prestația 
normală s-a produs tardiv, ceea 
ce a pus sub semnul întrebării, la 
un moment dat, victoria în set.

Adversarele echipei României, a- 
vînd în Eva Szalai, Gabriela Fe- 
kete, Lucia Banhcgy și Agnes 
Hubai cele mai bune jucătoare, 
s-au străduit să fie la înălțimea 
partenerelor lor, lucru pe care l-au 
reușit în majoritatea timpului, 
contribuind astfel la spectaculozi
tatea jocului.

JUDICIOASA
ȘI PERMANENTA

FOLOSIRE A ACTIVULUI
OBSTESC

Se spune — nu fără temei — că 
la baza succeselor sportului timi
șorean, ale cărui bune rezultate pe 
planul performantei sau al compe
tițiilor de masă sînt astăzi binecu
noscute și unanim apreciate, stau 
tradițiile sportive existente pe a- 
ceste meleaguri, valoarea cadrelor 
tehnice și baza materială. Foarte 
adevărat ! Dar, tot atît de adevă
rat este că un rol foarte impor
tant în dezvoltarea generală a ac
tivității sportive din județul Timiș 
l-au avut, îl au și — în mod cert 
— îl vor avea numărul mare de 
activiști obștești și calitatea mun
cii pe care aceștia o prestează vo
luntar.

întrecerile înscriindu-se, desigur, 
în etapa finală a pregătirilor pen
tru „mondiale”, dar și în perspec
tiva unei reprezentări de prestigiu 
la Jocurile Olimpice de la Mont
real.

Reamintind că la „Regata inter
națională Snagov” caiaciștii și ca- 
noiștii români au cucerit victoria 
în 16 din cele 18 finale, ne vom

te probe putem face și raportări 
concludente la valoarea adversa
relor, sportivele din R. D. Ger
mană, care — deși la ora actuală 
nu fac parte din prima echipă — 
reprezintă, fără îndoială, o adevă
rată școală de măiestrie, creată în 
ultimii 2—3 ani. Echipajul de du
blu Mihoreanu — Ivanov, cîști- 
gător, ca și cel format din Nichi-

de Maria Mihoreanu în finala de 
K 1—500 m, ciștigată, însă, de 
Pochert (R.D.G.).

Toate întrecerile de caiac — bă
ieți au revenit sportivilor români 
și, dintre aceștia, aproape fără 
excepție celor creditați cu prima 
șansă. Ne-au plăcut : duelul Var- 
tolomeu (3:54,6) — Sciotnic
(3:54,8), căruia i s-a adăugat Si-

In acest sens — așa cum ne pre
ciza în cadrul unei discuții pe a- 
coastă temă tov. Adrian Damșa, 
secretar al CJEFS Timiș ■— o ana
liză atentă a fiecărei realizări ti
mișorene ar scoate la iveală efor
turile, priceperea, dragostea și en
tuziasmul unor activiști voluntari, 
organic legați fie de mobilizarea 
concurenților și organizarea între
cerilor de masă din cele peste 300 
de asociații sportive, fie de mun
ca rodnică depusă pe linia ridică
rii continue a valorii performan
telor din cele aproape 600 de sec
ții pe ramură de sport. Să amin
tim. spre exemplu, despre unele 
încercări reușite de a se dinamiza 
activitatea sportivă de masă, de a-i 
ridica gradul de accesibilitate. De 
pildă, asociația sportivă Tehnome- 
ta-l Timișoara (președinte Walde- 
mar Walzer) a reușit să pună pe 
picioare o întrecere sportivă, în 
care, paralel cu disputele salaria- 
țilorT există si confruntări pentru 
membrii familiilor lor. Competiția 
are Ioc la baza de agrement a aso
ciației sportive si a stârnit un mare 
interes în rîndurile tuturor, cei 
mai bucuroși fiind .— cum lesne 
este de înțeles — copiii. Lucruri la 
fel de frumoase se pot spune si 
despre alți președinți de asociații 
sportive, care — la fel ca în cazul 
citat — se. străduiesc și reușesc să 
obțină rezultate bune, căutind și 
găsind soluții ingenioase pentru 
înviorarea activității sportive de 
masă (Iosif Demeter — Recolta 
Merău, N. Popescu — U. M. Timi-



PREGĂTIRI PENTRU BALCANIADA DE BOX După campionatele tinerilor atl

0 Antrenorul Adrian Teodorescu este optimist • Ion Alexe revine 
printre fruntașii categoriei

La Baza sportivă a C.N.E.F.S. 
de la Snagov, devenită loc tra
ditional de pregătire in vederea 
unor importante evenimente spor
tive, antrenorii și elevii lor găsesc 
condiții de antrenament dintre cele 
mai bune. în această ambianță, zi
lele acestea, lotul de box ce se pre
gătește în vederea Balcaniadei de 
la Sofia (23—27 iulie) nu precupe
țește nici un efort în vederea cit 
mai bunei reprezentări.

rl 'Torul Adrian Teodorescu, 
care răspunde de pregătiri, a -în
tocmit un plan amănunțit și este 
convins că, deși nu dispune de oei 
mai buni boxeri (fruntașii unor ca
tegorii se află într-o binemeritată 
perioadă de odihnă), va realiza pe 
ringul din capitala Bulgariei per
formanțe care să facă cinste _bo- 
xului românesc. De altfel, tânărul 
specialist constănțean, îndrumat de 
antrenorul emerit Ion Popa, _ lu
crează intens cu toți pugiliștii. 
Băieții suportă bine etapele pre
gătirii. în ziua vizitei noastre, lec
țiile la mănuși și meciurile cu 

erau
țiile la mănuși 
sparri ng-partneri 
desfășurare.

Teofil Gliinea 
redin se luptă cu 
periența, tehnica 
constănțeanului îi prind bine tâ
nărului Ghinea, care caută să fie 
cîț mai aproape de valorosul său 

"1 echipa națională, 
măsoară forțele 

și Damian Cim- 
Tîrîlă și Vasile 
meci-școală, în 

de apărare au

in plină

și Ibrahim Fa- 
înverșunare. Ex- 

și mobilitatea

GINA PANAIT PRIMA
DIN EUROPA LA LU

partener din 
Cornel Hoduț își 
cu David Tănase 
poeșu, iar Sandu 
Croîloru fac un 
care elementele 
o pondere ridicată.

Antrenorul are cuvinte de laudă 
pentru greul Ion Alexe, revenit în 
actualitate și în lot, după o ab
sență mai lungă. Dinamovistul 
este receptiv la sfaturile tehnicia
nului și transpiră mult pentru a-și 
recăpăta forța și viteza care l-au 
impus printre cei mai buni grei 

Alexe nu și-a 
cuvînt și — la 
accesibile încă

Lecția la mănuși s-a terminat. Antrenor (Adrian Teodorescu) și elev 
(Ibrahim Faredin) sini, parcă, la fel de mureați de efort

Foto : S. BAKCSY

Am așteptat cu mult interes cam
pionatele republicane ale juniori
lor mari desfășurate sîmbătă și 
duminică pe cochetul stadion din 
Poiana Brașov. Pe lingă atracția 
unei finale care aduce la start tdt 
ce are mai bun atletismul nostru 
pentru juniori, concursul din Poia
nă urma să aducă clarificări în 
ceea ce privește importantele com
petiții ale tinerilor atleți din acest 
sezon — 
Karlovac 
și, mai 
pene de
Din păcate, condițiile atmosferice 
au influențat din nou nefavorabil 
un concurs atletic cu caracter re
publican. Dacă sîmbătă au 
doar nori amenințători — 
s-au și obținut rezultate 
propiate de ceea ce speram 
minică a plouat continuu, 
violent (în timpul ' " .

' cursei de marș, coritanul roșu al 
pistei a devenit în citeva minute 
alb din cauza grindinei). Ce pu
tem consemna în asemenea condi
ții pe marginea disputelor celor 
peste 400 de atleți ?

în primul rînd rezultatul de ex
cepție al brăilencei Gina Panait 
la săritura în lungime — 6,38 m, 
cu 6 cm peste vechiul record de 
junioare al Doinei Spinu, cea mai 
lungă săritură a unei junioare din 
Europa în acest sezon. Gina Panait 
și-a adăugat 31 cm celei mai bune

jocurile balcanice de la 
(Iugoslavia, 26—27 iulie) 

ales, campionatele euro- 
la Atena (23—24 august).

performanțe anterioare (obținută 
în iunie la C.M. școlare de la Poi
tiers). Calitățile deosebite, tempe
ramentul de concurs o desemnea
ză pe eleva lui Ion Moroiu drept 
principala favorită a C.E. de la 
Atena.

într-o ierarhizare a rezultatelor, 
am așeza pe locul secund acel 
1,76 m cu care Cristine Goșler a 
cîștigat înălțimea (desfășurată pe ■ x - z—_ x capri- 

Ilie. Subliniindu-i 
notăm că ea a ra
in ălțim ea ulterioa- 
realitate ștacheta

încheiat.
Faredin,

din Europa. Ion 
spus încă ultimul 
25 de ani, îi sînt 
marile performanțe.

Antrenamentul s-a 
Teofil Ghinea, Ibrahim 
Iuseim Meniet, Jenei Vancea, llie 
Gheorghe, Cornel Hoduț, Tănase 
David, Damian Cimpoeșu, Sandu 
Tîrîlă, Vasile Croitorii, Ion Alexe 
și Vasile Lehăduș au făcut dușul 
de rigoare, iar apoi medicul lo
tului, dr. Petre Radovici și asis
tentul Anton Mironescu ii iau in 
primire pentru nelipsitele testări 
de după efort și pentru masajul 
recuperator.

Pînă la primul gong au mai ră
mas puține zile...

Paul IOVAN

ss

as.-

LIDERI ÎN TURUL CAMPIONATELOR DE TENIS DE MASĂ
întrecerile campionatelor divi

zionare de tenis de masă și-au în
cheiat prima parte, urmînd ca ele 
să fie reluate in toamnă. La ter
minarea turului, pe locul întâi se 
află formațiile C. S. Arad II, la 
fete și Progresul București la bă
ieți.

înainte de a înfățișa modul cum 
arată clasamentele, este cazul să 
menționăm cîteva aspecte privind 
disputarea meciurilor de pînă a- 
cum. De la început vom 
că desfășurarea turului

preciza 
acestor 

campionate republicane nu a fost 
corespunzătoare, o serie de echipe 
nerespectînd prevederile regula
mentului competiției, meciuri a- 
mînate fără o aprobare prealabilă, 
necomunicarea de către formațiile 
gazdă cu 7 zile înainte a locului 
(sală-oră) ele. — în asemenea si
tuație biroul F.R.T.M. a dat joc 
pierdut și echipei feminine Pro
gresul în partida cu C. S. Arad II. 
In total s-au produs 14 încălcări 
ale regulamentului amintit. Sem- 
nalînd lipsa de disciplină a unora 
dintre echipe (ce fac secțiile, an
trenorii ?). vom reține însă și lip
sa de decizie a comisiei de compe
tiții din cadrul F.R.T.M. — neapli-

carea cu consecvență a propriilor 
hotăriri (regulamentele de joc), în
găduința manifestată, ca și nein- 
formarea la timp a biroului fede
ral asupra tuturor abaterilor să- 
vîrșite.

Considerăm că pe viitor toți fac
torii de resort trebuie să dovedeas
că maximum de exigență pentru 
ca această atît de importantă com
petiție să decurgă normal.

CLASAMENT
FETE

1. C.S. ARAD II
2. Spartac Buc.
3. C.S. Arad I
4. Progresul Buc.
5. C.S.M. Cluj-Napoca
6. Gloria Buzău
7. Voința București
8. Metalurgistul Cugir

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
4
5
4
2
1
O

o
2
3
2
3
5
6
7

53—10
32—31
42—21
36—27
32—31
28—35
19—44
10—53

14
12
11
11
11

9
8
5

BĂIEȚI
1. PROGRESUL BUC. 9 9 0 116— 37 18
2. Univ. Craiova 9 8 1 123— 30 17
3. C.S.M. Cluj-Napoca 9 6 3 96— 57 15
4. Gloria Buzău 9 6 3 83— 70 14
5. Voința București 9 4 5 79— 74 13
6. Politehnica Buc. 9 4 5 74— 79 13
7. Comerțul Tg. M. 9 3 6 62— 01 15
8. C.S.M. Iași 9 3 6 58— 95 12
9. Constr. Hunedoara 9 2 7 42—111 11

10. Locomotiva Buc. 9 0 9 32—121 9

FOLOSIREA ACTIVULUI OBȘTESC
(Urmare din pag. I)

șoara, Mihai Măr.gineantu — Avîn- 
tul Deta).

Dar, poate, mai evident se simte 
aportul cadrelor de activiști vo
luntari din județul Timiș pe tări- 
mul consolidării activității secțiilor 
de ramură de sport, al ridicării ge
nerale a nivelului performanțelor 
sportive. Să precizăm, de ............
formația de fotbal a unei 
sportive sătești, este vorba 
rea Tomnatic, a promovat 
pionatul Diviziei B ! La 
acestei veritabile performante stă, 
în mod neîndoios, și munca depusă 
de instructorul Wiliam Schreiber, 
de președintele asociației, Pavel 
Iatan, ca și de ceilalți membri ai 
consiliului asociației. Tot în divi
zia secundă a promovat și echipa 
feminină de handbal a asociației 
sportive „13 Decembrie“ din Timi
șoara. animatorul acestei secții 
fiind muncitorul croitor Gh. Șușa, 
instructor voluntar al echipei, de
venită acum fruntașă pe plan na
țional. O acțiune demnă de toată 
lauda, menită să contribuie efi
cient Li răspindirea salinhii in rin-

pildă, că 
asociații 
de Uni- 
în cwn- 
temelia

mai 
mari șahiști, 
teoretic, 
pri ntr-un 
reluat la 
năm. de . _ _____
telegrafic, rolul deosebit pe care-1 
au unii activiști voluntari în dez
voltarea cîtorva ramuri sportive : 
Petre Stanboală (C.F.R. Timișoara) 
la lupte. Ionel Pascală (șofer la 
U.M.T.) în motociclism. Arke Mar
cus (Electrotimiș) la baschet.

Firește că o astfel de complexă 
aotivitate ar avea mult mai puține 
sau mai sărace roade dacă nu ar 
exista in această direcție și o in
tensă preocupare din partea 
CJEFS Timiș, care, cu sprijinul 
Consiliului Județean al Sindicate
lor, desfășoară o muncă activă de 
îndrumare și stimulare a activului 
obștesc. In acest sens, , să notăm 
că o dată sau de două ori pe lună 
are loc o ședință de instruire, pri
lej cu care președinții unor aso
ciații sportive fac scurte informări, 
alții anunță diferite acțiuni de 
masă, se stabilesc contacte în ve
derea realizării unor confruntări 
între campionii asociațiilor. în ge
neral se face un u-til schimb de

„Cupa Annie Soisbault

în-tii o selecție a viitorilor 
urmată de un curs 

acțiunea încheindu-se 
concurs. Apoi, totul s-a 
altă școală. Să consem- 

asemenea, fie și în mod

existat 
atunci 

mai a- 
— du- 
uneori 

desfășurării

ploaie) întreeînd-o net pe 
cioasa Niculina •
performanța, să 
tat de puțin la 
ră, 1,78 m (în 
era ridicată la 1,80 m, cifră care ar 
fi constituit un nou record națio
nal ; acest „artificiu", necunoscut 
de concurentă, a privat-o, credem, 
de un record personal. Adăugăm, 
tot in paranteză, că o finală de 
campionat național a juniorilor 
trebuie respectată ca atare de că
tre toată lumea. Nu avem nimic 
împotriva participărilor în afară 
de concurs a seniorilor la probele 
tehnice, dar la alergări, în special 
la cele lungi — vezi Gheorghe Bu
ruiană la 5 G00 m — sg modifică 
condițiile de întrecere, se pot ivi 
suspiciuni, unele întemeiate I).

Tudorel Vasile s-a dovedit — ca 
și la campionatele de sală — cel 
mai bun... sprinter !, cîștigînd „su
ta" cu mai puține emoții decît 
proba sa, lungimea. El a alergat 
de două ori 10,5, în serie — cu vînt

la București [12-13 iulie]

TINERELE RACHETE FEMININE
La sfirșitul acestei săptămâni, 

bucureștenii vor fi martori ai unei 
importante competiții internaționa
le de tenis. Se dispută jocurile u- 
neia diin grupele zonale ale „Cupei 
Annie Soisbault", întrecere de tra
diție și prestigiu, care în fiecare 
an desemnează cea mai bună e- 
chipă de tinere jucătoare (sub 21 
de ani). Este un adevărat campio
nat mondial al formațiilor femi
nine de tineret, care a ajuns acum 
la cea de-a Xl-a ediția a sa.

în acest an, „Cupa Armie Soi- 
bault" mobilizează la start un nu
măr record de reprezentative de 
țări, în total 32. Acestea sînt re
partizate în 5 grupe, în afară de 
cea găzduită în țara noastră, mai 
figurînd pe tablou turneele zonale 
din Franța (gr. A), Italia (B), Po
lonia (C) și Brazilia (E). îrr Româ
nia sînt programate întâlnirile din 
cadrul grupei D, împreună cu e- 
chipa noastră mai fiind anunțată 
participarea Australiei, Belgiei și 
Olandei.

La faza finală a competiției, pro
gramată la Le Touquet (Franța),

CISTIGATORII „CUPEI
„Cupa Progresul" la tenis și-a 

desemnat cîștigătorii, după o sâp- 
tămînă de întreceri la care au fost 
prezenți peste 150 de sportivi. Fi
nalele de dublu băieți și dublu 
mixt ...................
cauza 
niori 
prevăzută. După ce a cîștigat 
mul set la zero, D. Nemeș (Stea
ua) a condus cu 5—4 și în cel 
de-al doilea, avînd și cîteva me- 
ciboluri. Abia în aceste momente 
adversarul său. T. Marcu (Dina
mo Brașov) și-a revenit la jocul 
său și a cîștigat cu 7—5. Tot Mar
cu și-a adjudecat și al treilea set 
cu 6—4, după ce a condus cu 5—1! 
Rezultat final : T. Marcu — D. 
Nemeș 0—6, 7—5, 6—4. în „sfer
turi" : A. Viziru (Cuprom Baia 
Mare) — P. Barde (Ungaria) 6—1, 
7—6 ; T. Marcu — C. Dumitrescu 
(Jiul Petroșani) 6—1, 6—0 ; I. Ma
yer (Ungaria) — C. Popovici (Stea
ua) 7—5, 6—0 ; D. Nemeș — I. 
Borsay (Ungaria) 6—3, 7—5. In

nu s-au mai disputat 
ploii. Finala de simplu 
a avut o desfășurare

di.n 
se
ne- 
pri-

REUNIUNE

Calitatea programului prezentat du
minică nu putea genera rezultate 
semnificative, publicului rămînin- 
du-i satisfacția de a fi urmărit doar 
cîteva curse mai animate, ceea ce, 
pînă la urmă, a însemnat destul de 
puțin.

Ornic a repurtat o nouă victorie, 
dar adversarii săi — prin compor
tarea avută — au demonstrat că, 
ori se resimt de solicitarea din ul
tima vreme, ori n-au vrut să aibe 
alte veleități ! Pe lina ultimelor per
formanțe, Rîs și Rulaj — în SAfîrșit a 
cîștigat și Nacu ! — au trecut birui
tori potoul pentru prima oară în 
acest an.

Cit privește mînjii, ei și-au con- 
tinuat evoluțiile ascendente — foarte

20 iulie, vor participaîntre 18 și
8 echipe, alături de cîștigătoarele 
de grupă fiind calificate de drept 
primele trei clasate la ediția de 
anul trecut, in ordine : Cehoslova
cia, Anglia, R. F. Germania. în 
primul tur al întrecerii finale, cîș- 
tigătoarea grupei D (de la Bucu
rești) urmează să întâlnească pe cea 
a grupei C, în celelalte jocuri fi
gurînd întâlnirile Anglia — A, 
R. F. Germania — B, Cehoslova
cia — E.

Capul de afiș al întrecerilor la 
care vom asista îl constituie, desi
gur, prezența reprezentativei aus
traliene, la a doua sa participare 
în competiție. „Tara tenisului" va 
fi reprezentată de trei valoroase 
jucătoare : Christine O’Neil, Dianne 
Evers și Ne rida Gregory. Din Bel
gia sînt anunțate Anne Gerain, Go- 
deline Ceusters și Marianne De 
Crop, iar Olanda va fi reprezentată 
de Leonne Wildenberg, Ingrid De 
Jonge, Annelies Prins și Annette 
Bouwer. Am lăsat pentru la urmă 
pe gazde. Reprezentativa țării noas
tre va alinia formația cunoscută :

PROGRESUL11 TENIS
semifinale : T. Marcu — A. Vi
ziru 6—2, 6—2 ; D. Nemeș — I. 
Mayer 6—1, 2—6, 6—3.

Finala probei de simplu seni
oare a fost ciștigată de reprezen
tanta clubului Steaua, Elena Tri- 
fu, învingătoare cu 6—0, 6—1 a- 
supra maghiarei Erjebet Solyom. 
Rezultate din semifinale : Elena 
Trifu — Simona Nunweiller 
(T.C.B.) 7—5, 6—1 ; Erjebet Soly
om — Felicia Bucur-Stan 6—0,
6— 0. Celelalte rezultate finale : 
tineret : J. Bircu (T.C.B.) 
Manea (Dinamo București) 6—3,
7— 5 ; juniori :
(Progresul) — O. Pavel (T.C.B.)
5— 7, 6—2, 7—6 ; fete : Simona 
Nunweiller — Gabriela Szoko (Di
namo București) 6—4, 6—3 ; du
blu fete : Elena Trifu, Simona 
Nunweiller — Gabriela Szoko, Ga
briela Dinu (Dinamo București)
6— 3, 6—3 ; dublu juniori : L. Soa
re, V. Tomescu (ambii Steaua) — 
V. Dabija, O. Pavel (ambii T.C.B.) 
6—7, 6—0, 6—3,

FI.

M. Zacopceanu

MODESTA
concurenții ultimei curse, lăsind-o 
pe Surdina să efectueze o liniștită 
plimbare... REZULTATE TEHNICE : 
cursa I : Haldan (A. Brailovschi)
51.3, Sofica, simplu 6, ordinea 15 ; 
cursa II : Hanger (I. Moldoveanu) 
38.9, Onica, simplu 7, event 45, or
dinea 25 ; cursa IH : Diascop (N. 
Gheorghe), 34,2, Haiducel, simplu 3, 
event 63, ordinea 27, tripluciștigător 
închis ; cursa IV : Rulaj (Al. Nacu)
36.3, Tufar, simplu 5, event 14, or
dinea 55 ; cursa V : Parada (V. 
Moise) 31,2, Rulota, Hîrca, simplu 3, 
event 11, ordinea 64, ordinea triplă 
896 ; cursa VI : Rîs (S. Onache) 26,8, 
Tutela, simplu 10, event 49, o-rdinea 
80, tripluciștigător 186 : cursa VII : 
Ornic (D. Stan) 27,5, Creol, Odiseu, 
simplu 8, event 52, ordinea 188, or
dinea triplă 753 ; cursa VIII : Prog
noza (C. Mihai) 31,1. Medalion, sim
plu 6, event 852, ordinea 30, triplu
ciștigător 2 559 ; cursa IX : Surdina

ÎN ÎNTRECERE
Virginia Ruzici. Mariana Simiones- 
cu, Florența Mih-ai, rezervă — Si
mona Nunweiller. Să amintim că 
în palmaresul echipei noastre fi
gurează o primă prezență la fi
nalele ediției din 1972, cînd a fost 
învinsă în sferturi de finală de că
tre ciștigătoarea de atunci, forma
ția U.R.S.S.

Sîmbătă, in prima zi a turneu
lui, echipa României întâlnește pe 
cea a Olandei, iar Australia joacă 
împotriva Belgiei. Cișitigâtoarele 
își dispută finala și dreptul de ca
lificare pentru Le Touquet, in a 
doua zi, duminică.

Cu acest prilej — așa cum am 
mai anunțat — se va face inaugu
rarea noului teren central de tenis 
din parcul sportiv Progresul, pu
tând primi în tribunele sale peste 
6 000 de spectatori. (Rd. V.).
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TURNEU INTERNAȚIO
NAL. in sala Dinamo 

avea loc, între 10 și 13 
internațional masculin la 

echipele Poloniei, 
a

BASCHET
din Capitală va 
iulie, un turneu 
care vor participa 
României și reprezentativa de juniori 
țării noastre.
BOX REPREZENTATIVA DE JUNIORI

a plecat ieri spre Halle (RDG), 
locul de disputare a turneului internațional 
„Prietenia", ce va avea loc în perioada 
8—13 iulie. Antrenorii Gheorghe lliuță și 
Gheorghe Tomescu însoțesc următorul lot, 
în ordinea categoriilor : D. Cipere (Me
talul Drobeta-Tr. Severin), T. Vass (Meta
lul Salonta), I. Lungu (Dunărea Galați), 
Tr. Georgia (Steagul roșu Brașov), I. 
Dragomir (Olimpia-Constructorul?, C. 
Hajnal (Metalul Salonta), A. Podgoreanu 
(B.C. Brăila), N. Vișan (Olimpia-Con- 
structorul), V. Szilagyi (Tehnofrig Cluj- 
Napoca), T. Pîrjol (Olimpia-Constructo- 
rul), Fr. Luxemburger ** “
Lotul este însoțit 
Mihai Voiculescu

CANOTAJ

(C.S.M. Reșițo). 
de arbitrul internațional 
ți de dr. Ștefan Sihota.
LACUL HERĂSTRĂU a 
găzduit, sîmbătă și 

duminică, întrecerile din cadrul fazei pe 
municipiul București a campionatului re
publican de canotaj pentru juniori și ti
neret. La acest concurs dinaintea finalei 
pe țară de la Orșova (6—8 august) s-ou 
aliniat la start peste 300 de vîslași și ra- 
meri de la Dinamo, Steaua, Șc. sp. nr. 
1, Metalul, C.S.S., Voința, Olimpia, Ener
gia. Cîteva echipaje campioane ale Ca
pitalei : 4+1 vîsle junioare II : Șc. sp. 
nr. 1 (Paula Atanasiu, Silvia Cuș, Dorina 
Burcică, Rodica Roșea + Georgeta 
Krauss) 3:18 ; 4+1 rame junioare I : Me
talul (Maria Jugănaru. Paula Bazac, Mi
lica Vlad. Stela Lica + Elena Vasilescu) 
3:35; simplu (juniori I) : Gheorghe
Bencze (Steaua) 3:20 ; 4 visle f.c. juniori 
II : Clubul sportiv Școlarul (Sorin Nistor, 
losif Fodor, Ionel Gheorghe, “ 
Popescu) 3:22 ; 4+1 rome junioare 
Olimpia (Grecu. Viad, * 
Dumitru) 3:32.
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A PLECAT
Germana

în 
repre

zentativa de ciclism a României care va 
participa la 9 iulie, la Cottbus, la „Pre
miul olimpic", competiție de 100 km con
tratimp pe echipe. Formația este alcătui
ta din Vasile Teodor, Mircea Ramașcanu, 
Valentin llie și Ion Cosma (antrenor : 
Nicolae Voicu).
NATATIE LA BAZINUL FLO

RE ASCA au început 
cursurile de inițiere la înot, atît pentru 
copii, cit ți pentru adulți. De asemenea, 
bazinul Floreasca este pus zilnic, între 
9—18, la dispoziția celor dornici să prac
tice înotul de agrement.
TENK OF MAțĂ campionate-
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Reprezentantele noastre
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ATLETICO
Pe lista cu numele cîștigătoare- 

lor de campionate în Europa — 
care, astăzi, la Ziirich, vor fi intro
duse în urna turului I — se află 
și laureata Diviziei A, Dinamo.

Acest frumos țel, spre care tind, 
an de an, fruntașele diferitelor 
soccere, dinamoviștii bucureșteni 
l-au .atins mai ușor decît în edi
ția 1972/73 a campionatului autoh
ton, ei controlînd, uneori, cu au
toritate întrecerea. Numai^ ultima 
parte a competiției i-a văzut pe 
„alb-roșii" într-'un declin de formă 
sportivă (cu 5 etape înainte de fi
niș ei conduceau în clasament cu 
9 puncte avans), dar cum despre 
această nedorită „eclipsă" s-a mai 
scris, de curînd, în coloanele noas-

MADRID SI F.C KOLN
nor secund, să păstreze de-a lun
gul întrecerii o formulă de echipă 
stabil valoroasă.

Antrenorii mai sus amintiți au 
dovedit, într-un sens, și spirit ino
vator. Dispunînd, oricînd, de o co
loană vertebrală solidă in cadrul 
formației — verificată și cu pri
lejul meciurilor susținute de echi
pa noastră națională (ne referim 
la fundașii centrali G. Sandu și 
Sătmăreanu II, la mijlocașii Dinu 
și Dudu Georgescu, în sfîrșit, la 
Radu Nunweiller și Lucescu) — și 
căutînd să profite și de poziția 
avantajoasă în clasament, in cea 
mai mare parte a întrecerii, antre
norii au verificat, pe parcurs, și o 
serie de elemente tinere, talentate,

//

con-

competiție a continentului nostru 
încă din startul ei, indiferent de 
potențialul de joc al partenerilor 
de întrecere. Dar, pentru ca pro
iectele să se transforme în fapte, 
este absolut necesar ca Dinamo să 
depășească în toamna aceasta niște 
inerții care o țin încă în loc, care 
o împiedică să se exprime 
stant la reala valoare.

Este cunoscut gradul sporit de 
solicitare a acestei formații de in
ternaționali. Dar aceasta nu justi
fică întru totul modul economicos 
în care ea se desfășoară pe gazon 
în destule etape de campionat, 
namica aceasta, au relanti, se 
flectă și pe lista marcatorilor 
namovișli, unul singur dintre 
Dudu Georgescu, făeînd, intr-ade
văr, figură de autentic golgeter 
(poate l-ar fi secundat Dumitra- 
che, dacă acesta nu s-ar fi auto- 
eliminat din echipă). Ne bucură 
succesul acestuia în clasamen
tul „Ghetei de aur", dar ne în
tristează faptul că ceilalți co
echipieri ai lui înscriu prea puțin.

Nu putem încheia mai înainte 
de a-i adresa campioanei un nou 
îndemn la mai multă personalitate 
în „Cupa campionilor europeni". 
Să apese pe accelerator încă din 
manșa întîi pentru a-și asigura, 
din plecare un avantaj mai sub
stanțial, necesar calificării. Să-și 
aducă aminte, cu alte cuvinte, de 
„lecțiile Atletico Madrid și F. C. 
Koln", cînd s-a trezit prea tîrziu, 
demonstrîndu-și valoarea atunci 
cînd i-a fost chiar mai greu, in 
partidele disputate în deplasare.

Di- 
re- 
di- 
ei,

Aceste cîteva rînduri au fost determinate de remarcarea unor 
izbitoare echivalențe intre campionatul 1973—74 și cel recent 
încheiat. Aceste echivalențe invită la concluzia că ediția 

ultimă reprezintă un staiu-quo greu de combătut. Dacă doriți, 
există și o echivalență spectaculoasă, fără pretenții, desigur. Anul 
trecut, Universitatea Craiova a cîștigat campionatul cu golaverajul 
de 63—37. Anul acesta, lucrurile se repetă întocmai, golaverajul 
dinamoviștii or fiind tot 63—37 !

Dacă această confruntare a golaverajelor cîștigătoare ar putea 
fi o simplă coincidență, confruntarea eficacității generale confirmă 
stotu-quo-ul. intre golurile ediției anterioare (761) și cele ale cla
samentului recent încheiat (769) există un plus de numai 1%, negli
jabil în discuția de față. în sfîrșit, alte două cifre pledează pentru 
amintitul statu-quo. Media de valoare a campionatului trecut, așa 
cum a rezultat din notările cronicarilor noștri, s-a ridicat la 6,70, ea 
fiind foarte apropiată de cea a observatorilor și tehnicienilor fede
rali. în ediția 1974—75, această medie scade la 6,57. S-ar putea 
vorbi, deci, de o oarecare scădere, dar sîntem înclinați să apărăm 
din nou ideea statu-quo-ului, punînd cele 13 sutimi în minus pe 
seama ralenti-ului condamnabil din partea finală a campionatului. ;

Modificările de fond sînt puține. Cele cîteva salturi și coborîri : 
în clasament au la bază nu atît modificări de structură. Cea mai 
spectaculoasă dintre ele, adică prăbușirea echipei brașovene de 
la locul 3 la locul 16, al retrogradării, are în interiorul ei o excep- r
ție cel puțin ciudată. Anul trecut. Steagul roșu a urcat pe locul 3 ;
cu 36 de gokiri înscrise. Anul acesta, echipa lui Pescaru :
a retrogradat cu... 39 de goluri înscrise, ea avînd — cel puțin - 
aritmetic —- și cea moi bună apărare a campionatului în anul s
retrogradării sale. Este limpede că retrogradarea echipei brașo- ; 
vene are la bază o scădere a potențialului psihic.

Intre cele două ediții ale campionatului avem trei echipe care ; 
candidează la premiul constanței. Steaua, F. C. Argeș și „U" Cluj- r 
Napoca au întrunit același număr de puncte în ambele ediții : 35, | 
34 și, respectiv, 33. Steaua are din nou golaveraj pozitiv. în tabăra ; 
argeșamă, în schimb, s-a produs un salt la capitolul golaverajului : 5 
-{—8, față de —12 din ediția trecută. în sfîrșit, studenții din Cluj- 5 
Napoca n-au reușit plusuri la golaveraj. J

Cîteva mici deosebiri în zona retrogradării. Anul trecut. Jiul s-a J 
salvat cu 30 de puncte. Anul acesta, Steagul roșu retrogradează J 
cu... 31. Această situație, care ar putea să pledeze pentru un plus g 
de calitate în bătălia dură a retrogradării, este echivocă, deoarece 3 
se poate vorbi mai ales de nivelarea valorică a unui mai mare 3 
grup de echipe.

O confirmare : Dudu Georgescu cîștigă titlul de golgeter (cu | 
33) după ce se clasase în ediția trecută pe locul doi : 21.

Și încă o confirmare, care trebuie aplaudată : publicul timișo- | 
ream cîștigă pentru a doua oară consecutiv premiul sportivității, lată ] 
un trofeu care nu e nici pe departe abstract.

loan CHIRILĂGheorghe N1COLAESCU
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Datorită frumoasei sale detente, Dudu Georgescu cîștigă un nou duel 
aerian. Multe din golurile înscrise în acest campionat de către cîștigă- 

torul „Ghetei de aur“ au fost realizate cu capul

tre, să 
anume 
ces, ce 
tarea lor în general remarcabilă.

Astfel, atu-ul nr. 1 l-ar constitui, 
după părerea noastră, valoarea in
dividuală -a celor mai mulți com- 
ponenți ai echipei (Clieran. G. 
Sandu, Sătmăreanu II, Deleanu, 
Dinu, Dudu Georgescu, Radu Nun
weiller, Lucescu — fiecare dintre 
ei cu cel puțin 29 de meciuri, din 
34, la activ), ceea ce a permis con
ducerii tehnice, alcătuită din Du
mitru Nicoiae-Nicușor, antrenor 
principal, și Ion Nunweiller, antre-

reținem, in continuare, ce 
a condus la recentul suc- 
anume a generat compor-

cazul lui Vrînceanu, Lucuță, I. Ma
rin, Augustin. Marincel și Vlad.

Atenția acordată „schimbului de 
mîine" — provenit, în totalitate 
din pepinieră proprie — era strîns 
legată, firește, de dorința unei 
comportări superioare. în viitoarea 
ediție a campionatului intern și, 
mai ales, în „Cupa campionilor eu
ropeni", competiție in a cărei pa
sionantă ambianță intrăm, chiar de 
astăzi, odată cu tragerea la sorți.

Este deja mărturisită intenția 
formației campioane, Dinamo, a- 
ceea de a evolua la parametrii su
periori în cea mai prestigioasă

Consecință absolut normală a 
neîncetatei creșteri a activității in
ternaționale fotbalistice, rezultan
tă directă a înmulțirii contactelor, 
colaborării, manifestărilor de toate 
ordinele ale tineretului de pretu
tindeni, programul viitoarelor se
zoane ale competițiilor oficiale va 
suferi importante modificări, toate 
menite să amplifice numărul echi
pelor angrenate în asemenea între
ceri. Una dintre primele care va fi 
pusă în practică este și aceea a 
transformării actualului Campionat 
european al reprezentativelor de 
tineret, de pină la 23 de ani. în- 
tr-o competiție similară DAR DES
CHISA SELECȚIONATELOR Pî- 
NA LA 21 DE ANI. Ce se urmă
rește prin coborîrea mediei de vîr- 
stă a jucătorilor din această între
cere ? In mod firesc, recunoaște
rea unei situații de fapt și anume 
aceea că, fără să atingă, sub acest 
aspect, veritabilele recorduri de 
precocitate înregistrate de natație 
sau gimnastică, și fotbalul eviden
țiază scăderea mediei de vîrstă a 
performerilor lui. Procedînd la

corectarea de 
U.E.F.A. dorește, 
chipelor de tineret pină la 21 de 
ani posibilitatea de a cîștiga mai 
devreme experiența internațională 
pe care o asigură un campionat ca 
acela al selecționatelor de pe con
tinentul nostru.

Măsura aceasta ar părea că tri
mite spre o „pensionare" selecțio
natele de tineret de 23 de ani ale 
federațiilor din Europa. E numai o 
aparență. Proiectele anunțate atît 
de forul european, dar 
insistent decît el de 
mondial, vorbesc însă, 
raiizare a programelor 
tiții oficiale pentru

I- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Continuăm astăzi să vă infor
măm despre preocupările divizio
narelor în vederea startului cam
pionatului, ediția 1975/76 :

• DINAMO BUCUREȘTI : pînă 
la 12 iulie, toți jucătorii, fără ex
cepție, urmează o cură helio-ma- 
rină în stațiunea Mangalia. Re
venirea în Capitală, la 13 iulie 
cînd se va face și vizita medi
cală. Apoi, deplasarea într-o sta
țiune montană pentru startul pre
gătirilor. în proiect, un turneu de 
cîteva jocuri în Olanda, la sfîrși- 
tul acestei lunii. • STEAUA

INFORMEAZĂ
în afara acestora, mii de parti

cipant beneficiază de variate cîș- 
tiguri în bani și excursii Ia Mont
real.

★
Omologarea biletelor cîștigă- 

toare la tragerea Pronoexpres din

BUCUREȘTI : prima parte a 
gătirilor se va desfășura la 
șov cu începere 
în ultimele zile 
Steaua va pleca 
un turneu de
F.C.M. REȘIȚA : 
jucătorii se vor 
pentru a efectua vizita medicală. 
Marți 14 iulie caravana reșițeană 
se va deplasa la Crivaia pentru 
a începe pregătirea noului cam
pionat. între 21 iulie și 2 august 
F.C.M. va pleca în Cehoslovacia, 
la Bratislava, efectuînd un turneu, 
ca răspuns la cel făcut în țara 
noastră 
„Inter". 0 
pregătirile 
mai tîrziu, 
neral" să 
Reîntoarcerea 
zută pentru data de 24 iulie. Spre 
sfirșitul lunii, textiliștii urmează 
să plece în Olanda pentru a sus
ține cîteva jocuri amicale. ® UNI
VERSITATEA CLUJ - NAPOCA : 
practic perioada de pregătire de
butează marți 14 iulie, la Cluj- 
Napoca. în zilele de 1—2—3 august 
echipa Universitatea va participa 
la un turneu organizat la Baia

de
U.
la 
cu 
fie

pre- 
Bra- 
iulie.
luni

de la 14
ale acestei 

în Spania pentru 
3—4 jocuri. © 

lunea viitoarea 
prezenta la club

echipă 
începe

prestigioasa
T. ARAD :
14 iulie pentru ca, 

3 zile, „cartierul ge- 
mutat la Moneasa. 

la Arad este prevă-

la Cîmpulung Moldovenesc. De la 
2 august pînă la deschiderea se
zonului oficial ieșenii au în pro
gram o suită de jocuri amicale cu 
echipe din cele trei divizii. • 
SPORT CLUB BACĂU : antreno
rul Gheorghe Constantin ne-a co
municat că echipa va începe pre
gătirile la 19 iulie, după care în
treg lotul se va deplasa la Brașov 
pentru două săptămîni de antre
namente. între 2—3 august, cu pri
lejul jubileului de 25 de ani de 
la înființarea clubului, echipa bă
căuană organizează un
4“ la care vor participa : valoroasa 
formație iugoslavă O.F.K. Belgrad, 
o echipă poloneză și încă o echipă 
fruntașă din_prima divizie a țării 
noastre. ' ~ ”
feroviarii se vor afla pînă la 20 
iulie la Eforie Nord, exceptindu-1 
pe Răducanu care va merge la 
munte. între 20 iulie și 1 august 
giuleștenii vor efectua un stagiu 
de pregătire la Predeal. în suita 
jocurilor 
figurează 
Avlv ce 
gust. • 
oradeana

mult mai 
către cel 

de o gene- 
de compe- 
principalele 

categorii de selecționate. U.E.F.A. 
dorește să transforme actualul 
Campionat de tineret al selecțio
natelor de 23 de ani într-o. între
cere denumită „Cupa capitalelor 
europene" în care ar urma să evo
lueze, sub forma unor turnee per
manente, selecționatele de 23 de 
ani. Iar F.I.F.A. vorbește, ca o 
prelungire a acestei idei, despre 
perspectiva ca, începînd cu ediția 
1982 a C.M., să aibă loc o probă 
mondială și a echipelor de tineret 
de pină la 23 de ani. Ar urma, 
astfel, ca paralel cu preliminariile 
primelor reprezentative, să se dis
pute cele ale selecționatelor de 
tineret : turneul final al acestei 
competiții se preconizează a fi în
credințat unei țări de pe continen
tele care nu au organizat pînă a-

cum turnee finale ale C.M., dcq 
Africa, Asia sau Australia. Adău 
gînd la aceste proiecte pe acela J 
unui campionat mondial de juî 
niori, avem imaginea acestei spec 
taculoase dezvoltări a rețelei dl 
competiții oficiale a selecționatelo 
pe trei categorii de vîrstă (echipell 
A, de 23 de ani și juniori).

Perspectivele acestei modificări 
a activității selecționatelor de til 
neret-speranțe (inglobînd aici I 
reprezentativa de juniori), ridică dl 
pe acum — și din punctul de vel 
dere al fotbalului nostru — problel 
ma unei mențineri a acestor seled 
ționate într-o susținută viață corni 
petițională. Există posibilitatea al 
ceasta, deschisă pînă acum echipei 
de 23 de ani de Campionatul era 
ropean de tineret, celei de 21 dl 
ani, de către Turneul Balcanii 
iar celei de juniori atît de Tui! 
neul U.E.F.A. cit și de turnel 
tradiționale cum e acela organiza 
anual sub numele de „Turneil 
Prietenia" (anul acesta el are lql 
cum se știe, în R.P.D. Coreeană! 
Dar, paralel cu acestea, e bine <1 
eforturile menite să perfecteze I 
alte partide pentru cele trei selel 
ționate să continue. Programul 
record, ca volum și valoare I 
adversarilor obținut pentru ele 1 
primăvara lui 1975, poate să cori 
stituie, și sperăm că așa va fi, rl 
promițător punct de plecare. I

Eftimie lONESCul

ACTUALITĂȚI • ACTUALITAȚi

„turneu in

• RAPID BUCUREȘTI :

cu caracter de verificare 
și meciul cu Hapoel Tel 

va avea loc marți 6 au- 
F. C. BIHOR : formația 
are program ,,non-stop“ 

intrucit azi ea pleacă intr-un tur-

a JUNIORII ROMANI, ÎNVINGĂTORI
LA PEKIN. în drum spre R.P.D. Coreeană, 
unde va participa la „Turneul Prietenia", 
selecționata de juniori a țării noastre a 
făcut un popos’la Pekin. In capitala R.P. 
Chineze, tinerii jucători români au susți
nut o partidă amicală în compania echi
pei de juniori a Armatei Populcre depei de juniori a Armatei Populare 
Eliberare. Meciul s-a desfășurat în fața 
a peste 10 000 de spectatori și s-a 
cheiat cu scorul de 2—0 (1—0) în favoa
rea echipei României.

e PERIOADA DEPUNERILOR DE CE
RERI DE TRANSFERĂRI. Așa cum am mai 
anunțat în ziarul nostru, în perioada 
1—21 iulie se primesc cereri de transfe
rare pentru echipele de A și B. Un ter
men special de depunere a acestor ce
reri (1-10 iulie) este prevăzut pentru 
echipele participante în cupele europene 
si cele care au dat lotului național A, 
•n ultimul an, cel puțin trei jucători pre- 
zenți la minimum 75 la sută din jocu
rile inter-țărî. Cererile care privesc trans
ferarea acestor jucători vor fi analizate 
de Biroul federal și supuse spre apro
bare Biroului Executiv al C.N.E.F.S.

în-

de la A.S.A. Este vorba de pensionarJ 
antrenorului Arcadie Kiss, cel care a ca 
dus multă vreme centrul de copii și I 
niori din Tg. Mureș aducînd în prim-pl 
nul mișcării fotbalistice din țara noast 
un mare număr de jucători, și de retn 
gerea din activitate a jucătorului !o| 
Czqko, unul dintre veteranii formați 
mureșene. I

A TABERE DE JUNIORI LA EISTRI 
Șl TURDA. Imediat după înapoierea I 
chipei naționale din R.P.D. Coreearl 
țara organizatoare a ediției din acest I 
a ,,Turneului Prietenia”, vor începe pl 
parativele pentru tabăra națională I 
juniori de la Bistrița, Vor fonvocați I 
de jucători recomandați de antrenorii I 
pinierelor fotbalului nostru. Scopul tal 
rei este depistarea unor elemente I 
respunzătoare pentru lotul reprezentcl 
U.E.F.A. '76. Pregătirile de la Bistrița I 
vor desfășura între 26 iulie și 15 augil

O altă tabără va fi organizată de F| 
nisterul Educației și Invăță.nîntului I 
Turda, între 1 și 18 august. La pregătii! 
de la Turda vor participa juniori de J 
spectivă, născuți după 1 august 1958. I

Turneul final ql Criteriului școlj



ovmșui NICOI At CEAOȘESCU |
A FOST IERI DIN NOU PREZENT I

S-a încheiat prima ediție a Jocurilor balcanice aeronautice LA ATENA

(Urmare din pag. 1)

frere, ceea ce permite să se acțio
neze cu fermitate pentru recolta- 
ea orzului și griului, precum și a 
iilor culturi, pentru diminuarea 
pagubelor provocate de revărsări, 

altfel, acest comandament al zilei 
fost abordat de secretarul general 

1 partidului în discuția cu tovarășul 
km Ioniță, cu primul secretar al 
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., Ion Dincă, imediat după 
terizarea elicopterului pe platfor- 
na Combinatului petrochimic din 
Pitești. După ce a ascultat infor
marea cu privire la situația din 
ludeț, tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
I cerut primului secretar să se ia 
păsuri hotărîte pentru mobilizarea 
Lituror locuitorilor satelor la lucră- 
ile de recoltare.
I Și aici. secretarul general al 
lartidului se referă pe larg la pro- 
llema regularizării cursurilor rîu- 
tlor, în vederea protejării orașului 
litești și a întregului județ de 
Inundații, precum și pentru asi
gurarea necesarului de apă al mu- 
lieipiului.
I De Ia Pitești, se continuă inspec- 
|a, de la bordul elicopterului, pe 
lalea Oltului pină la vărsarea sa 
li Dunăre.
I La Km. Vîlcea, tovarășul Nicoiae 
leausescu cerc să se facă o escală 
■mlru a analiza la fața locului si- 
■ația provocată de ploile toren- 
lale din aceste zile. Elicopterul 
Berizează Ia Combinatul chimic 
■n localitate. modernă unitate 
Bonomică a județului, unde tova- 
■șul Nicoiae Ceaușescu este salu- 
|t de tovarășul Ioan Ursii, precum 
I de primul secretar al Comitetu- 
li județean Vîlcea al P.C.R., 
msile Mușat, de Cornel Todirea- 
11, directorul general al Combina- 
llui, de sute de muncitori care 
Iau făcut o caldă primire. Secre- 
Irul general este informat că în 
■•castă zonă s-a muncit zi si noap- 
I pentru preintîmpinarea inunda- 
■ lor, înălțindu-se digurile, conso- 
Hindu-se malurile, pentru prote- 
■rca vieților și bunurilor, pentru 
Higurarea continuității activității 
Idustriale.

în dialogul cu reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat, 
se abordează probleme de mare 
importanță pentru configurația e- 
conomică a platformei industriale 
și în general a județului.

Următoarea ___
întreprinderea de 
Slatina, unde 
Ceausescu este 
secretar al 
Olt al P.C.R., Constantin Sandu, că 
apele rîului sînt în scădere, viitura 
aflîndu-se în prezent aproape de 
pătrunderea Oltului în Dunăre.

în continuare, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu vizitează întreprinderea 
de aluminiu.

La Alexandria, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, f 
prinderii de 
sarcină ca 
construită să 
nizarea mai 
nologic, amplasarea 
folosirea cu chibzuință a fiecărui 
metru pătrat pentru instalarea ma
șinilor, o producție de 60 000 000 
rulmenți pe an.

★

Pretutindeni în țară — în jude
țele afectate dc inundații unde se 
duce o luptă eroică, fără răgaz, 
pentru ca întreaga activitate să 
intre pe făgașul normal, ca și in 
zonele care n-au fost amenințate 
de ape, unde se obțin producții 
suplimentare în unitățile producti
ve, se recoltează cu toate forțele 
roadele lanurilor — oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
sînt la datorie, cu înaltă responsa
bilitate patriotică.

■‘Momentele grele prin care tre
cem sint înfruntate cu bărbăție, cu 
hotărîrea de a face totul pentru 
progresul continuu al țării.

îndemnul și fapta secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, aflat în toate 
aceste zile de cumpănă în mijlocul 
poporului, directa conducere a ac
tivității de prevenire și combatere 
a efectelor inundațiilor au găsit un 
larg ecou în conștiința tuturor ce
tățenilor, care, într-o puternică 
unitate, traduc în fapt euvîntul 
mobilizator al partidului.

la 
(lin

escală are loc 
aluminiu 

tovarășul Nicoiae 
informat de primul 

Comitetului județean

după vizitarea intre- 
rulmenți, trasează ca 
pe actuala suprafață 

i se asigure, prin orga- 
bună a fluxului teh- 

de noi linii.

urneul feminin de șah

AINTEA FINIȘULUI
■HIADEA, 7 (prin telefon). Run- 
l a 8-a a turneului international 
minin de .șah a programat parti- 

foarte importante pentru confi- 
Lratia părții superioare a clasa- 
entului competiției.
Foarte interesantă și agitată a 
|>t intilnirea Lemaciko — Teo- 
irescu, care — după mari com-, 
leații — s-a întrerupt cu avan- 
I pentru jucătoarea bulgară. 
Ilihroniade a pierdut, la Per- 
Ivici depășind timpul de gindire 
Ir-o poziție superioară. Remiză 
I intilnirea Baumstark — Bilu- 
ka, Cu același rezultat s-au în
fiat partidele Makai — Nuțu și 
|gy — Hoj'darova. Trebuind să 
rce urgent din localitate (într-o 
Iblemă familială). Fărcaș nu 
I prezentat la intilnirea cu Cald- 
111, fără insă să anunțe în ,pre- 
Ibil pe arbitrul competiției. Con- 
|m regulamentului acesta a in
filtrat înfrîngerea. Partida se 
nte disputa numai dacă jucă- 
Irea engleză va fi de acord cu 
fasta.
In clasament continuă să con
tă LEMACIKO cu 67a p (1), 
■iată de Bilunova 6, Baumstark 
ITeodorescu 4*/j (1), Perkovici, 
lihroniade, Hojdarova 4 etc.

Iiic GHIȘA, coresp. județean

PE SCURT • PE
rLETISM a Tn concursul desfă- 
Lt la „Crystal Palace" din Londra, 
Interul Jamaican Don Quarrie a 
liinat învingător în două probe: 
Im în 10,26 și 200 m în 20,2. Tn 
la de 400 m englezul Alan Pascoe 
9.0 — i-a întrecut pe americanul 
ph Mann — 49,5 și pe John Akii- 

(Ugandaj 50.5. Irena Szewinska a 
lilit cea mai bună performanță 
Ldlală în proba de 300 m, cu 35,0 
I 36.2 aparținea atletei engleze 
Ina Murray).
IjTO M Cîștlgînd „Marele premiu 
franței", austriacul Niki Lauda a 
Inut cea de-a patra victorie în ca- 
I campionatului mondial rezervat 
Iilor de formula I. După nouă 
le, în clasamentul C.M. "(formula 
lontinuă să conducă Niki Lauda 
[7 p, urmat de Carlos Reutemann 
lentina) — 25 p, Emerson Fitti- 
li — 24 p și James Hunt — 22 p. 
ICLISM, a Turul Boem iei s-a ln- 
lat. la, Novy Bor. cu victoria ru- 
lilui Cehoslovac Vlastimil Moravec. 
Iapa a 10-a a Turului ciclist al 
|>tei. Auch-Pau (206 km). a revenit 
linului Felice Gimondi în 51159,52.

I
I
I
I
I

UN FRUMOS SUCCES
AL PILOTAJULUI ROMANESC

Mihai Albu campion balcanic absolut la acrobație aeriană

ZAGREB, 7 (prin telefon). Sîmbâtâ și 
duminică, pe aerodromul sportiv Luccko 
din localitate, s-au desfășurat ultimele 
întreceri din cadrul primei ediții a Jocu
rilor balcanice aeronautice. Condițiile 
meteo îmbunătățindu-se simțitor, organi
zatorii au programat probele de acro-

MIHAI AL.BU

I
I
I
I

bație (zbor cu motor), unde reprezentan
ții noștri, Mihai Albu și Cezar Rusu au 
avut o comportare meritorie.

Programată prima, proba de figuri im
puse (14 exerciții acrobatice cu ordinea 
dinainte stabilită, executate într-un in
terval de 4,5 min.) a fost dominată de 
piloții noștri. Dovedind o bună pregătire 
de concurs Mihai Albu a evoluat exce
lent, totalizînd 3 461 p, tîștigînd detașat 
proba. Pe locul doi s-a clasat celălalt 
sportiv român, Cezar Rusu, 3.450 p, cîș- 
tigător al ,,argintului". Cea de-a doua 
probă, figurile liber alese (15 exerciții

la alegerea concurentului, cu grade di
ferite de dificultate, într-un interval de 
5 minute), au confirmat din plin realele 
aptitudini de pilot acrobat ale lui Mihai 
Albu. El a însumat un total de 4 248 p, 
ceea ce i-a adus un avans apreciabil 
față de al doilea clasat, iugoslavul Oro- 
zin, 3 992 p.

In urma acestei victorii Mihai Albu este 
primul campion balcanic absolut la acro
bație aeriană, cele 7 709 p obținute de 
el, raportate la rezultatele următorilor 
concurenți în clasamentul general indivi
dual, iugoslavii Trifunovic 7 387 p și 
Orozin 7 345 p, vorbind de la sine.

La prima confruntare internațională, 
Mihai Albu și Cezar Rusu au demonstrat 
realele lor aptitudini, precum și seriozi
tatea cu care au privit participarea lor 
la aceste întreceri. O contribuție demnă 
de relevat la acest succes a adus-o an
trenorul echipei române, maestrul spor
tului Bănică Enciulescu, pilot acrobat de 
renume, a cărui îndelungată experiență 
a fost hotărîtoare, atît în ceea ce pri
vește pregătirea figurilor impuse, cit mai 
ales în judicioasa întocmire a programu
lui de libere.

Raliul aviatic, unde am fost reprezen- 
tați de către Ștefan Calotă și Cezar 
Rusu s-a desfășurat pe durata a două 
zile. Sportivii noștri au obținut rezulta
te modeste, locurile 7, 8, fapt care ne 
nemulțumește avînd în vedere că o nea
tenție a lui Ștefan Calotă (pilot de 
care avem îndreptățite pretenții), 
ma perte a probei, l-a făcut 
puncte prețioase și bineînțeles, 
teze clasarea pe unul dintre 
fruntașe.

la 
în ulti- 

să piardâ 
, să ra- 

locurile

ÎNCEPE BALCANIADA
TENIS

De miine, la Atena. încep în-, 
trecerile celei de-a XVI-a ediții 
a Balcaniadei de tenis. La această 
tradițională competiție și-au anun
țat participarea reprezentativele 
Bulgariei, Iugoslaviei, României, 
Greciei și Turciei.

Echipele țării noastre vor fi 
prezente în ambele turnee, la mas
culin și feminin. Vor face depla
sarea : Tr. Marcu, M. Tăbăraș, C. 
Popovici (căpitan nejucător Gh. 
Boaghe) ; Elena Popescu, Lucia și 
Maria Romanov (conducător tehnic 
A. Segărccanu). De remarcat ti
nerețea majorității componenților 
lotului nostru, ei avînd acum un 
bun prilej de afirmare în arena 
internațională.

Cu prilejul întrecerilor de la 
Atena va avea loc și Conferința 
balcanică de tenis.

IA SORTI 1
IN CUPA DAVIS 76

(Agcrpres). — La 
loc tragerea, la 

stabilirea meciurilor 
„Cupei Davis" (zona 

grupei 
cu cea 
întîlni 

meciul 
invin-

Prioritate, in continuare, probelor olimpice!
(Urmare din vag l)

mioccnco (3:55,2) la K 1—1 000 m, 
victoria clară a echipajului Ser- 
fihei — Malihin (in bună formă 
și cu o evidentă siguranță de 
concurs) la K 2—1 000 m, finișul 
spectaculos și eficient al echipa
jului de K4—1 000 m (Dîba — 
Eșanu — Simionenco — Simion) 
in cursa cu redutabilii caiaciști 
spanioli și, tot în această probă, 
evoluția unui alt echipaj (Nițescu— 
Maldea—Manea—Moise) format din 
tineri debutanți ! în celelalte două 
finale de viteză — victorie sigu
ră a lui, Dîba (și o oarecare reve
nire a lui Zafiu, după o slabă e- 
voluție la K 1—1 000 m) și, din 
nou, comportarea excelentă a lui 
Serghei și Malihin (dar, tot atît 
de îmbucurător faptul că alte- 
două echipaje : Simion — Simio- 
cenco și S. Feldi — F. Foldi au 
realizat, de asemenea, timpi buni, 
sosind foarte aproape de învingă
tori).

Probele de canoe au debutat cu 
o victorie „la pas“ a lui Patzai
chin, învingător la C 1—1 000 m 
cu aproape 6 secunde în fața mai 
tînărului său coleg, Denisov. La 
dublu, Danilov și Simionov au 
demonstrat că se află în formă 
și că au cîștigat mult în experien
ța tactică a curselor. De altfel, 
ei au cîștigat ambele probe (C 2—

1 000 m și C 2—500 m) anunțîn- 
du-se drept titulari pentru cam
pionatele mondiale. Fără să in
dice o scădere valorică, ci mai de
grabă, o mobilizare insuficientă, 
înfrîngerea lui Patzaichin (la CI
— 500 m) de către tînărul dar 
foarte talentatul canoist bulgar 
Ananiev s-a înscris în bilanțul 
general ca un rezultat nescontat 
(e drept, direcția vîntului l-a dez
avantajat pe Patzaichin, știm că 
specialitatea lui 
1 000 m, dar...).

Acordînd toată 
moașelor victorii 
sportivii noștri în
— la ștafetă , la

este proba ele

prețuirea fru- 
realizate 

celelalte 
K 4—500 m fete 

(rezultat excelent realizat în 
fața echipei R. D. Germane), în 
toate cele 5 întreceri de fon.d, 
care cer o pregătire și eforturi cu 
totul remarcabile, ne exprimăm 
convingerea că federația de spe
cialitate, colectivul de antrenori 
vor acorda, în continuare, atenția 
principală celor 11 probe olimpice, 
luînd acum — după „Regata inter
națională Snagov44 — toate mă
surile pentru valorificarea integra
lă a constatărilor desprinse din 
această ultimă verificare înaintea 
campionatelor mondiale, pentru ti
tularizarea celor mai valoroase e- 
chipajc, astfel îneît, la Belgrad, 
echipa noastră reprezentativă să 
realizeze, in primul rind, un cît 
mai prețios bilanț olimpic.

de 
finale

SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
lia) Ia 1,39, Thevenet (Franța) la 2,20, 
Gimondi la 3,14.

HALTERE A La C.M. (juniori) de 
la Marsilia, la cat. cocoș (56 kg), a 
cîștigat polonezul Dembenczyk, cu 
240 kg (107,5 kg plus 132,5~kg). Perfor
manța obținută de învingător la stilul 
„smuls44 — 107,5 kg, constituie un nou 
record european • La Vilnius, în 
cadrul Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., la cat. pană, Nikolai Koles- 
■nikov a realizat 280 kg și a stabilit 
un nou record mondial la ,,smuls44 
cu 161 kg. La ușoară, Eduard Derga- 
cev a realizat un nou record al lu
mii la stilul „aruncat44 cu 138 kg (v.r. 
137 kg aparținea polonezului Basza- 
nowski).

ȘAH A Meciul dintre echipele fe
minine ale Ungariei șl Iugoslaviei a 
continuat la Zalaegerszeg cu dispu
tarea partidelor din runda a patra. 
Scorul este acum 13V2—IOV2 P în fa
voarea șahistelor maghiare.

TENIS • In urma rezultatelor 
registrate în cadrul turneului de

în-
______ ... ______  __________ __ la 

Wimbledon, clasamentul Marelui Pre
miu F.T.L.T. a suferit modificări im
portante. Iată ordinea primilor zece 
clasați : G. Vilas (Argentina) 260 p,

(ambii S.U.A.), R. Ramirez (Moxie), 
T. Roche (Australia)'— 140 p, J.
Kodes (Cehoslovacia) 133 p, I. Năsta- 
se (România^ 120 p, T. Okker (Olanda) 
110 p. • Proba de simplu bărbați a 
turneului de ’ 
tigată de Th. 
în finală l-a 
sovieticul A. 
Emmerich —
Egorov — Varga 6—3, 6—4. 
lalte finale : Maria <
(U.R.S.Sa — Evghenia 
(U.R.S.S.) 6—1. 7—5 : dublu 
Korotkov, Egorov (U.R.S.S.) 
merich, John (R.D.G.) 6—4, • 
blu femei : Ciuvîrina,
(U.R.S.S.) — Szdll, Graszci 
6—2, 7—6.

VOLEI • Tn prima zi a 
preolimpic masculin de la 
Polonia a întrecut S.U.A. cu 3—0, iar 
Cehoslovacia a dispus cu 3—1 de Ca
nada.

YACHTING • Campionatul euro
pean la clasa ..Olandezul zburător44 
s-a încheiat, la Travemilnde (R.F.G.), 
cu victoria englezului Rodney Patti
son — 25,7 p,'urmat de vest-germanul 
Albert Batzill — 45 p și elvețianul

la Zinnowitz a fost cîș- 
Emrnerich (R.D.G.), care 
întrecut cu 6—2, 7—6 pe 
Egorov. în semifinale : 
Korotkov 6—4, 4—6, 6—0, 

în cele- 
Ciuvîrina 
Isopaitis 
bărbați : 

) — Em- 
6—4; du- 
Isopaitis 

(Ungaria)

.turneului 
Montreal:

LONDRA, 7
Londra a avut 
sorți pentru 
ediției 1976 a ,, 
europeană). în turul 3 al 
B, echipa Angliei va juca 
a Algeriei, iar Nigeria va 
formația învingătoare din 
Iran — Elveția. Formația 
gătoare din intilnirea Spania 
România, care are loc în ediția 
1975 la Barcelona, va fi cap de 
serie în grupă, iar cea învinsă va 
întîlni pe cîștigătoarea meciului 
dintre echipele Bulgariei și Aus
triei.

INTRE 5 Șl 10 APRILIE 1976, LA PARIS

PRIMA CONFERINȚĂ MONDIALĂ
A MINIȘTRILOR SPORTULUI

Cu prilejul decernării Trofeelor 
internaționale fair-play. zilele tre- 
.cute la Palatul UNESCO din Pa
ris, directorul general al acestei 
organizații, Aniadou-Mahtar M* 
Bow, a anunțat că, pe temeiul re
zoluției adoptate de către Con
ferința generală, la cea dc a 18-a 
sesiune, UNESCO va organiza, în 
capitala Franței, între 5 și 10 a- 
prilie 1976, prima Conferință mon
dială a miniștrilor și a înalților 
funcționari responsabili pentru e- 
ducație fizică și sport.

Conferința se va întruni pentru 
a examina măsurile ce se cer a 
fi luate pe scară națională în ve
derea așezării educației fizice 
sportive, 
Ia locul 
elemente 
ncrații.

De asemenea, Conferința va în
cerca să definească orientările și 
modalitățile unei cooperări inter
naționale, indispensabilă și fireas
că într-un do-meniu atît de pro
pice apropierii intre popoare. Di
rectorul general al UNESCO a

în școală și în afara ei, 
cuvenit unor importante 
în formarea tinerelor ge-

subliniat că „educația fizică și 
sportul, prin limbajul universal pe 
care-1 folosesc, prin valorile etice 
al căror purtător sint și prin e- 
xemplarul stil de raporturi între 
oameni, bazat pe respectul mutual 
— pot face multe pentru înțelege
rea internațională și pentru acea 
prietenie intre popoare de care lu
mea noastră are atîta nevoie4*.

După, recenta Conferință spor
tivă europeană de la Dresda, iată, 
se ivește un nou prilej pentru 
autoritățile sportive de pretutin
deni de a dezbate, în jurul ace
leiași mese, problemele generali
zării practicii sportive la toate 
vîrstele, problemele educației fi
zice permanente, potrivit politicii 
aplicate de pe acum în unele țări, 
printre care și România. Educa
ția fizică în școală și „sportul 
pentru toți4' sînt subiecte tot mai 
des abordate, în toa^ă lumea, re- 
flectînd o necesitate și o preocu
pare de ordin social caracteristică 
realităților zilelor noastre.

Organizarea Conferinței este a- 
sigurată de UNESCO și CIEPS.

GZH
AZI, TRAGEREA LA SORTI 

ÎN CUPELE EUROPENE

Astăzi, la Zurich, vor a- 
vea loc tragerile la sorti în 
Cupele europene, la care 
sînt înscrise 128 de formații 
de pe continent. După cum 
se știe, la C.C.E. participă 
Dinamo București, la Cupa 
cupelor Universitatea Craio
va sau Rapid București, iar 
la Cupa U.E.F.A. A. S. Ar
mata Tîrgu Mureș și Uni
versitatea Craiova sau Spor
tul studențesc.

ACTUALITĂȚI DIN R. F. GERMANIA

Revista „KICKER“ publică 
le vest-german alcătuit pe baza 
celor mai bune comportări in 
campionatul recent încheiat : Ma
ier — Vogts, Tenhagen^ Becken
bauer, Dietz 
Neumann — 
Heid.

Antrenorul 
Borussia Mbnchengladbach, 
nes Weisweiler a încheiat un con-

— Seel, Grabowski, 
Simonsen, Heynckes,

echipei campioane, 
' " ' Hen-

nor la Schalke 
viitor formația

04. va pregăti în
Rot-Weiss Essen.

POLONIA — CANADA 8—1
La Montreal s-a disputat meciul 

dintre selecționatele Poloniei și 
Canadei. Echipa Poloniei, dețină
toarea titlului olimpic, a obținut 
victoria cu 8—1 (2—0), prin golu
rile marcate de Lato (3), Deyna, 
Marks (cite 2) și Bula. Punctul 
formației canadiene a fost reali
zat de Douglas. Partida a fost ur
mărită dc circa 10 000 de spectatori.’ 

în continuare, selecționata olim
pică a Canadei va mai susține alte 
cinci jocuri de verificare în com
pania echipelor Poloniei, Unga
riei și R. D. Germane.

IN CUPA DE VARĂ
în „Cu-pa de va.ră“ s-au disputat 

mai multe meciuri. Iată rezultate
le: Grasshoppers Zurich — Row 
Rybnik 0—2 (0—0) ; F. C. Amster
dam — K. B. Copenhaga 
(3—0) ; Gais Goteborg — 
Boys Berna 0—1 ^(0—1) ; Sparta 
Rotterdam
(0—1) : Inter Bratislava — Voest 
Linz 0—2 (0—1) ; Polonia Bytom— 
Zbrojovka Brno 1—2 (1—1) ; Bo
hemians Praga — F. C. Kateer-

5—4
Young

I. F. Malmo 0—3

U.R.S.Sa

