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I
în cursul zilei de miercuri, 9 

iulie, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a conti
nuat să examineze în mai multe 
județe ale țării situația care s-a 
creat ca urmare a marilor inun
dații. ritmul și modul in care se 
înfăptuiesc măsurile prevăzute in 
Decretul prezidențial privind insti
tuirea stării de necesitate și de Ho- 
tărîrile Comitetului Politic Execu
tiv.

Aflat din nou în mijlocul cetă
țenilor din localități greu încerca
te in ultimele zile, îmbărbătindu-I 
prin exemplul muncii sale neobo
site, prin îndemnurile și indicațiile 
dale, prin măsurile luate la fața 
locului, secretarul general al parti
dului a ordonat acțiunile care tre
buie întreprinse în prezent și în 
perspectivă pentru a limita pagu
bele pricinuite de inundații în in
dustrie și agricultură, avutul ob
ștesc și personal, pentru a elimina 
pe viitor pericolul unor asemenea 
calamități.

în județele vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a fost informat 
pe larg de către membri ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și de prim-secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
despre evoluția situației din ulti
mele zile și stadiul actual al ac
țiunilor desfășurate pentru lichi
darea efectelor inundațiilor.

(n prima parte a zilei tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a survolat, la 
bordul unui elicopter, Țara Birsei 
și Valea Oltului. în drum spre 
Rupea, de-a lungul Oltului, se văd

efectele deosebit de grave ale ca» 
lamităților.

De la Podul Oltului, secretarul 
general al partidului S-a îndreptat 
spre Rupea, nod de comunicație șl 
centru industrial, unde au fost a- 
fectate de inundații unele unități 
economice. înainte de a ajunge se 
face un popas la marginea unor 
lanuri de grîu, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu dă indicația ca toți oa
menii să iasă imediat la lucru, toa
tă populația orașului, inclusiv fa
miliile salariaților, pentru a ajuta 
la recoltat.

în orașul Rupea, secretarul ge
neral al partidului examinează si
tuația existentă, măsurile care 
fost luate pentru repunerea 
funcțiune 
pentru res 
In dreptul

încet pentru a se lichida urmările 
inundațiilor și a hotărit ca, de în
dată, activiștii de partid și de stat, 
lucrătorii Ministerului de Interne să 
fie repartizați pe comune și po 
zone, să se treacă Ia organizarea 
de detașamente speciale, în caro 
să fie cuprinși toți oamenii mun
cii, întreaga populație, inclusiv ele
vii pentru luarea măsurilor ce so
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ECHIPA ROMÂNIEI NEÎNVINSĂ
DUPĂ TREI ZILE

au 
in 

a unităților afectate, 
pentru restabilirea vieții normale, 
în dreptul unuia din digurile de 
protecție a orașului, care a fost 
spart pentru a se introduce o con
ductă de scurgere a apei, tovarășul 
Ceaușeseu critică sever organele 
locale, ordonind anchetă și luarea 
celor mai aspre măsuri împotriva 
celor care au luat o asemenea ho- 
tărire.

întilnind un grup de locuitori 
care nu știau concret ce au de 
făcut, picrzîndu-și vremea cu lu
crări de mică importanță, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu critică sever 
organele locale de partid și de 
stat și pentru această situație, de 
care se fac răspunzătoare.

La Brașov, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a avut o intîlnire de 
lucru cu biroul Comitetului jude
țean de partid.

Secretarul general al partidului 
a apreciat că sc acționează foarte

APORTUL ÎNSUFLEȚIT AL SPORTIVILOR
țară oamenii muncii, însuflețiți 
partidului, tovarășul NICOLAE

de Chemarea secreta-
CEAUȘESCU. muncesc

în întreaga
rului general al . . .
zi și noapte pentru a pune stavilă apelor, pentru salvarea recoltei, limi
tarea distrugerilor și pagubelor provocate de inundații. Din veștile so
site la redacție — din care redăm citeva — aflăm, cu satisfacție, că pre
tutindeni și sportivii sînt la datorie. .

• în lupta ARADULUI cu Mu
reșul, împreună cu tovarășii lor de 
muncă din întreprinderi și institu
ții, sportivii au participat efectiv, 
zi și noapte, la diferite acțiuni de 
apărare a orașului, de 
nare — prin înălțarea 
a eventualelor daune, 
roșului a fost împărțit . 
și in multe din acestea puteau fi 

►vâzuți la lucru sportivi din asocia
țiile și cluburile orașului. C.J.E.F.S. 
Arad a format 3 brigăzi din acti
viștii săi, care au muncit la înăl
țarea digului. Apoi, din sportivi de 
la U.T.A., Voința. Rapid și Școala 
sportivă — buni înotători — s-au 
format echipe de acțiune rapide, de 
ajutor. De asemenea, au fost puse 
la dispoziția comandamentului do 
apărare împotriva inundațiilor 10 
bărci cu motor.

preîntîmpi- 
de diguri — 
Mulul Mu- 
pe sectoare

• Printre cei peste 10 000 de ce
tățeni din municipiul GALAȚI 
care lucrează zi și noapte la con
struirea unui dig lung de 10 km 
pentru preintîmpinarea furiei Du
nării, se află și sportivii. I-am vă
zut la muncă pe cunoscut ii luptă
tori Adrian Sovlovschi, Ion Tecu- 
ceanu, Aurel Neagu, pe canotorii 
Ionel Cazacu și Gheorghe Tudorie, 
pe hocheistul Vladimir Moraru. 
precum și halterofili și cicliști de 
la clubul Dunărea. Sportivii gălă- 
țenl s-^au angajat să presteze zil
nic ore de muncă patriotică pe a- 
cest dig.

• La TG. MUREȘ, TÎRNAVENI, 
SIGHIȘOARA apele dezlănțuite au 
produs mari pagube, au inundat la-

vii pentru luarea măsurilor 
impun.

La sfîrșilul întilnirii dc 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii brașoveni vor onora prin 
fapte îndatorirea patriotică de a da 
țării, poporului, mult mai mult 
decît pînă acum, că vor realiza șl 
depăși Sarcinile puse de partid în 
fața lor.

La sosirea în orașul Sfîntu Gheor
ghe, in discuția care are loc cu pri
lejul întilnirii cu membrii Biroului 
Comitetului județean de partid, 
secretarul general se interesează de 
situația creată în această zonă de 
revărsarea apelor. Digurile amena
jate au rezistat cu bine viiturilor, 
dar cele aflate in curs de realizare 
au fost rupte sau depășite de ni
velul apelor. Prin intervenția hotâ- 
rită a oamenilor muncii din uni
tățile dc stat și cooperatiste, te
renurile afectate au fost în mire 
parte eliberate de apă. Gazdele in
formează câ jumătate din pagubele 
provocate de oprirea unor fabrici 
au fost de pe acum recuperate 
prin hărnicia oamenilor muncii dc 
aici care s-au angajat să lucreze 
in schimburi prelungite și in zilele 
libere pînă la recuperarea totală a 
pierderilor din acest sector.

Apreciind această inițiativă, se
cretarul general al partidului cere 
să se. acționeze cu toată fermita
tea pentru onorarea întocmai a 
contractelor încheiate cu beneficia
rii de peste hotare și pentru de
pășirea planului livrărilor la 
export.

Harghita. Al treilea județ vizitat 
de secretarul general al partidului 
in cursul dimineții dc miercuri.

Municipiul Odorhciu Secuiesc a 
fost puternic lovit de revărsarea 
apelor Tîmavei Mari, care au pro
vocat pagube materiale întreprin
derilor. locuințelor. Cetățenii au 
acționat cu fermitate pentru a li
chida cit mai grabnic urmările 
inundațiilor. Alături de ei, s-au 
aflat în bătălia cu apele, peste 20(10 
de tineri elevi și studenți, care iși 
petreceau vacanța în tabere. Cu 
maturitate, cu înalt simț patriotic, 
ei au muncit zi și noapte. Se vă
dește, deci, că acolo unde s-au în
țeles comandamentele luptei hotă- 
rîte pentru combaterea efectelor 
calamității, unde se acționează 
energic pentru traducerea în fapt 
a măsurilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. — oamenii depășesc ori
ce greutăți.

lucru, 
și-a

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare in pag. a 4-a)

La sfirfitul săptăminii, în Capitală

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE VELODROM
O competiție internațională de 

tradiție este programată la finele 
acestei săptămîni pe velodromul 
Dinamo din Capitală : „CUPA 
ZIARULUI SPORTUL". întrecerea, 
care se desfășoară vineri (de la 
ora 16,30), sîmbătă (16,30) și dumi
nică (9,30), este onorată de parti
ciparea reprezentativelor Bulga
riei, Poloniei, Ungariei și Româ
niei. Se așteaptă confirmarea fo
rului de specialitate din Ceho
slovacia.

„CUPA ZIARULUI SPORTUL* 
reprezintă pentru pistarzii români, 
ca și pentru oaspeți, de altfel, un 
bun prilej de verificare a stadiului 
de pregătire cu un an înaintea 
Jocurilor Olimpice, o posibilitate 
de estimare a valorii șl perspecti
velor lor. De aceea au și fost pro-

puncte (semîfond), cursa italiană, 
eliminare și cursa americană. îm
binate, cele două feluri de probe 
vor alcătui un program atractiv pe 
întreg parcursul celor trei zile de 
concurs.

Echipa reprezentativă a Româ
niei cuprinde, printre alții, pe Ște
fan Leibner, Atila Telegdi, Romică 
Simion, Petre Dolofan, Florian Ne- 
goescu. Alături de ei se vor afla 
și cîțiva rutieri care vor încerca, 
din nou, să modifice cea mai bună 
performanță a țării la urmărire pe 
echipe și s-o aducă cît mai aproa
pe de exigențele internaționale. 
Este vorba de echipa olimpică, al
cătuită din Vasile Teodor, Mircea 
Ramașcanu, Valentin Ilie și Costel 
Cîrje. Vom urmări, de asemenea, 
cu atenție evoluția pistarzilor în

una dintre cele mai importante în
treceri internaționale de pistă de 
Ia finele acestei săptămîni, poate 
și trebuie să ateste că activitatea 
de pregătire a pistarzilor noștri se 
concretizează în rezultate de va
loare.

i FINALA „CUPEI ROMÂNIEI'*
LA FOTBAL

SE DISPUTĂ SÎMBĂTĂ
Finala Cupei României, oara 

va opune echipele Universita
tea Craiova și Rapid București
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CONSTANȚA, 9 
(prin telefon). — 
Marți au continuat 
in sala sporturilor 
din localitate în
trecerile din ca
drul tradiționalului 
turneu internațio
nal de volei, dotat 
cu „Trofeul To
mis", rezervat e- 
chipelor feminine. 
In ziua a doua de 
concurs reprezen
tativa. României a 
întîlnit formația 
Iugoslaviei. Volei
balistele noastre 
s-au comportat bi
ne, reușind să se 
impună detașat in 
fața unui adversar 
care, doar în pri
mul set, a opus o 
rezistență mai ac
centuată. în cele
lalte două, sexte
tul antrenat de 
Șt. Roman și S. 
Chiriță a controlat 
disputa la fileu, 
conducînd, de fie
care dată, cu 13—2 
și cîștigînd fără 
dificultate. Scor : 
3-0 (12, 7, 6). Ar
bitrii D. Lange 
(Cehoslovacia) și 
R. Farmuș (Româ
nia) au condus
foarte bine următoarele formații : 
ROMANIA — Eugenia Rebac (Li
liana I’așea), Maria Enache, Vene
ra Hoffmann (Rodica Cilibiu), Vic
toria Banciu (Carmen Puiu, Mar
cela Pripiș). Mariana Ionescu (Ga
briela Popa), Constanța Bălășoiu 
(Luxa Racovițan) ; IUGOSLAVIA 
— Ana Iovanovici (Vesa Komne- 
nici, Majda Novak), Liliana Ziva- 
livici, Nada Zrlici, Vlasta Pesa- 
resl (Vesna Dulicici), Cvieta Sta- 
kiei, Gordana Gricici (Dușika Mi- 
letici). în cea de a doua partidă a 
zilei, s-au întîlnit echipele Polo
niei și Ungariei. Ambele formații 
au jucat foarte bine, oferind publi
cului un spectacol voleibalistic cu 
multe faze deosebit de frumoase.

în atac, Constanța Bălășoiu, urmărită atent de 
Mariana Ionescu

Victoria a revenit cu 3—1 (3. —12, 
9, 14) reprezentativei Poloniei. Pro
gramul de marți s-a încheiat cu 
meciul România (tineret) — R. D. 
Germană. Tinerele noastre jucă
toare au evoluat satisfăcător, ele 
cedînd, însă, în fața unei echipe 
mature și experimentate. Scor : 
3—1 (7, —8, 3, 3) pentru R. I». Ger
mană. Dintre jucătoarele noastre 
s-au remarcat lrina Petculeț și 
Maria Obreja.

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

(Continuare in pag. a 4-a)

Sîmbătă, la arena Progresul 

TINERELE NOASTRE JUCĂTOARE DE TENIS 
IAU STARTUL ÎN „CUPA ANNIE SOISBAULT* 
• Meciurile semifinale : România — Olanda; Australia - Be'gia

Se apropie startul în grupa zo
nală de la București a competiției 
internaționale feminine de tenis 
pentru echipe de tineret — „Cupa 
Annie Soisbault". Patru reprezen
tative de țări — Australia, Belgia. 
Olanda și România —■ își dispută 
calificarea pentru finale, începînd 
din după amiaza de sîmbătă.

Toate formațiile competitoare se 
află acum la locul de întrecere. 
Belgiencele au sosit de marți, fă- 
cînd în aceeași zi cunoștință cu 
terenurile de la Progresul, acolo 
undo se vor disputa întîlnirile. 
Le-au urmat componentele loturi
lor Australiei și Olandei, sosite în 
Capitală ieri la prinz. Toate jucă
toarele formațiilor oaspe se vor 
antrena azi, pe aceleași terenuri, 
acolo unde și^au început pregăti
rile, Încă de săptămlna trecută, 
echipierele noastre.

Se cunosc acum amănuntele or
ganizatorice legate de această in
teresantă întrecere a tinerelor ra
chete feminine. în ambele zile, 
jocurile încep la ora 14. Sc joacă 
în paratei două întilniri, respec
tiv România — Olanda și Austra
lia — Belgia, programate sîmbătă. 
De fapt, acestea sint semifinalele 
grupei. Duminică, învingătoarele 
se întîlnesc in meciul decisiv, pen
tru a desemna echipa calificată. 
După cum am mai anunțat, tur
neul final (reunind 8 echipe) este 
programat exact peste o săptă- 
mină, la Le Touquet, în Franța.

Meciurile reprezentativei țării 
noastre se vor disputa pe noul 
teren central. Vineri dimineața 
(ora 11) are loc ședința tehnică și 
o conferință de presă, la sediul 
F.R.T. Arbitrul principal al compe
tiției este A. Schmidt.

ECHIPELE ROMÂNEȘTI
In cupele europene la fotbal |

C.C.E. : Real Madrid — DINAMO BUCUREȘTI
CUPA CUPELOR : UNIVERSITATEA CRAIOVA sau RAPID BUCUREȘTI g

— S. C. Anderlecht
CUPA U.E.FA : A.S. ARMATA T1RGU MUREȘ — Dynamo Dnescta : g



PcHtfttlonițlH sc piciiăfcsc pentru viitoarele campionate mondiale La lași a început

DEOCAMDATĂ, DOAR DOI SPORTIVI CERȚI TURNEUL INTERNATIONAL DE SAH, ÎN
ÎN ECHIPA REPREZENTATIVA • •• MEMORIALUL MIHAIL SADOVEANU"

A mai rămas destul de puțin 
timp pină ce echipa de pentatlon 
modern a țării noastre va aborda 
dificilul examen al campionatelor 
mondiale, avind ca obiectiv menți
nerea poziției fruntașe cucerite, a- 
nul trecut, la Moscova — locul III 
in lume. Este posibil, oare, ca cei 
trei sportivi ce se vor deplasa, în 
septembrie, in Mexic, să impună 

printre 
pe

cu care pleacă 
reprezentativă

la
a

C.M. 
tării

septembrie, in Mexic, să 
din nou echipa României 
cele mai bune formații de 
glob ? — iată întrebarea la care 
vom încerca să răspundem în rîn- 
durile de mai jos, luînd ca argu
mente, îndeosebi, rezultatele ulti
melor două concursuri desfășurate 
în Capitală, a XX-a ediție a Cam
pionatelor internaționale ale tării 
noastre, precum și finala campio
natului republican. încheiată zilele 
trecute.

Fără îndoială, și acesta este un 
lucru prea bine cunoscut, fiecare 
concurs are propriile sale particu
larități și cu atit mai mult viitoa
rele campionate mondiale. care 
pun in fata sportivilor europeni 
probleme de acomodare atit Ia al
titudine, cit și la diferența de fus 
■orar. Dar, recentele concursuri in 
care au evoluat pentatloniștii noș
tri fruntași, rezultatele obținute și 
in alte întreceri internaționale din 
acest an ne permit să facem cîteva 
aprecieri asupra posibilităților și

șanselor 
echipa 
noastre.

Primul 
fi menționat este acela 
norul coordonator 
miuc și colectivul 
care îl ajută în pregătirea lotului 
dispun la această oră de doi spor
tivi de valoare ridicată, constanți 
în rezultate bune în toate cele 
cinei probe ale acestei discipline, 
deci și perspective de a realiza 
punctaje superioare. Este vorba de 
Dumitru Spîrlea și Constantin Că
lina, ambii de la clubul Olimpia 
din Capitală. Primul a dominat 
autoritar recenta competiție inter
națională desfășurată in țara noas
tră, inscriindu-și în palmares un 
remarcabil succes, realizat in fața 
a 3!) de sportivi români și din alte 
țări europene, multi dintre ei eu 
prestigioase ,,cărți de vizită". 
Punctajul general de 5341 (1068 — 
călărie, 1168 — scrimă, 1000 — tir, 
1000 — natație, 1105 — cros) e ono
rant pentru orice pentatlon ist care 
aspiră la afirmarea internațională. 
Este îmbucurător, mai ales, pro
gresul evident pc care l-a înregis
trat Dumitru Spirlea la scrimă 
(probă ciștigată net la București), 
tir și natație, (unde apar, insă, 
oscilații prea mari între un con
curs și altul !). Faptul că multiplul

fapt care sc impune a 
că antre- 

Gheorghe To- 
de antrenori

BOXERUL PAVEL NEDELCEA
VICTORIOS LA BUDAPESTA

s-a
de

Zilele trecute,. la Budapesta 
disputat turneul internațional 
■box organizat cu prilejul împli
nirii a 50 de ani dc la înființarea 
federației ungare de specialitate, 
ttompetiția. la care au participat 
■pugiliști din Bulgaria, Cehoslova
cia, Grecia, Iugoslavia, Italia, 
România și două echipe ale țării 
Tțuzdă, a 
•maghiari 
la 9 din 
tale.

1^1 acest turneu țara noastră a 
fost reprezentată de doi sportivi : 
Alexandru Dobăeș (cocoș) și Pavel 
Nedelcea (semiușoară). Antrenorul 
fșerbu Neacșu, care i-a însoțit pe 
boxerii români, ne-a informat asu
pra comportării pugiliștilor noștri : 
„Pc linia ultimelor sale evoluții, 
Favcl Nedelcea a boxat excelent 
in cele două meciuri susținute, in- 
<:întindu-i pe spectatori prin acu
ratețea stilului. In primul meci, el

fost dominată de boxerii 
care au ocupat locul I 

cele 11 categorii de greu-

l-a
Laszlo Lencz, scoțiudu-l din luptă 
(abandon) în repriza secundă. In 
finală, reprezentantul nostru 1 
depășit la puncte pe Janos Kovacs, 
(Ungaria), clasindu-se pe primul 
Ioc la categoria sa. Alexandru Do- 
băeș a eiștigat la puncte partida cu 
Josef Nemeth (Ungaria), dar in 
reuniunea finală a fost întrecut de 
fratele acestuia, Rezso Nemeth. 
Se poate spune, deci, că boxerii 
noștri s-au comportat bine, lăsind 
o frumoasă impresie publicului bti- 
dapestan".

dominat categoric pe maghiarul

[-a

I

a realizat 
(5345) și

un punc- 
la Buda- 
mai buni 
Ungaria,

nostru campion 
taj asemănător 
pesta, în compania celor 
sportivi din U.R.S.S. și 
vine să probeze, o dată în plus, 
nivelul ridicat atins în prezent în 
pregătire de Dumitru Spirlea.

Constantin Călina ne apare 
fiecare nou concurs ca un sportiv 
matur, care știe să-și dozeze bine 
efortul și să lupte cu multă dîr- 
zenie pentru fiecare punct. Cele 
5000 de puncte obținute la Buda
pesta, cele 5025 de la campionatele 
internaționale ale României ea și 
cele 5124 din campionatul republi
can subliniază constanța sa la o cotă 
destul de bună, cu evidente posi
bilități de îmbunătățire, în conti
nuare. a rezultatelor. Dacă situația 
este bună, și sperăm ca ea să fie 
confirmată și de viitoarele con
fruntări internaționale, in privința 
primilor doi oameni ai echipei, 
nu același lucru se poate spune 
despre sportivul care urmează să 
ocupe poziția a treia în cadrul re
prezentativei. Rezultatele de pină 
acum nu indică un om sigur pen
tru „locul III", rind pe rind. Albert 
Covaci. Alexandru Naghi. luliu 
Galovici anunțindu-se ca principali 
candidați pentru selecție. în dife
rite concursuri in care au luat 
startul, Covaci a manifestat o în
grijorătoare inconstanță în rezul
tate la scrimă și tir, luliu Galo
vici arc încă scăderi la călărie și, 
de asemenea, la scrimă, uneori 
chiar la tir. în timp ce Naghi ob
ține rezultate modeste la natație, 
scrimă și călărie.

Iată de ce in perioada urmă
toare atit sportivii cit și antrenorii 
trebuie să-și concentreze atenția 
atit in direcția menținerii formei 
lui Dumitru Spirlea și Constantin 
Călina cit și — mai ales — pregă
tirii temeinice a unuia din cei trei 
sportivi menționați care aspiră cu 
șanse îndreptățite Ia selecția in 
echipa pentru Ciudad de Mexico. 
Obligația de a apăra poziția cuce
rită pe plan mondial trebuie să 
determine luarea tuturor măsurilor 
care să asigure o formă bună e- 
cbipei române la viitoarele cam
pionate mondiale.

Constantin MACOVEI

cu

Comisia județeană de șah, în 
colaborare cu C.J.E.F.S. Iași, a luat 
frumoasa inițiativă de a organiza 
anual un turneu internațional de 
șah dedicat memoriei marelui nos
tru scriitor clasic Mihail Sadovea- 
nu, pasionat animator al acestui 
joc în țara noastră, fost ani de-a 
rîndul președinte al Federației și 
director al Revistei române de șah.

La prima 
iau parte 12

Marți, în 
Iași, a avut 
a turneului, 
la sorți care a 
dine pe tabel :

ediție a concursului 
jucători din 7 țări.
Sala sporturilor din 
loc deschiderea festivă 
precedată de tragerea 

dat următoarea or-

1. Volodca Vaisman, 2. Rumen 
Anghelov (Bulgaria), 3. Luis 11a- 
ritwer (Canada), 4. Juan Domin
guez (Spania), 5. Valentin Stoica, 
6. Bella Perenyi (Ungaria), 7. Ry- 
szard Bernard (Polonia), 8. Adrian 
Marcovici, 9. Mihai Ghindă, 
Frantisek Blatny 
11. Ion Biriescu, 12.

Iată și rezultatele 
Vaisman — Pavlov 
Iov — Biriescu V2—*/j, Haritwcr — 
Blatny 0—1, Dominguez — Ghindă 
0—1, Stoica — Marcovici ‘/j—’/j, 
Perenyi — Bernard 1—0.

La Oradea,

ÎNTRE 18 $1 20 IULIE, TURNEUL INTERNATIONAL
Mai sînt puține zile pînă la data 

ediții 
lupte 

Luînd

încăperii celei de-a XlV-a 
a turneului internațional de 
al României (18—20 iulie).

In „Cupa Steaua" la fir 

CONSTANTIN CODREANU (Dinamo) A OBȚINUT 599 p 
60 F CULCAT!LA ARMA LIBERA

în cadrul competiției de tir do
tată cu „Cupa Steaua", desfășurată 
la poligoanele Tunari și Dinamo, 
sportivul Constantin Codreanu (Di
namo) a obținut un remarcabil re
zultat la proba olimpică de armă 
liberă calibru redus 60 de focuri 
culcat : 599 p, cifră egală cu re
cordul lumii.

Iată cîștigătorii tuturor probelor:
Pistol sport juniori : Stan Mihail 

(I.E.F.S.) 562 p, armă standard 3x20 
f juniori : M. Teodoru (Steaua) 565 
•p, pistol viteză seniori : A. Gered 
(Steaua) 538 p, juniori : FI. Irimia 
(Metrom) 578 p, armă liberă ca
libru redus 60 f culcat : C. Codrea
nu (Dinamo) 599 p, armă standard

60 f culcat juniori : D. Nicolaescu 
(I.E.F.S.) 590 p, pistol liber 60 f se
niori : L. Stan (Steaua) 548 p, 40 f 
juniori : E. Ciutea (Olimpia) 
armă cu aer comprimat 40 
niori : Gh. Vlădan (Steaua) 
juniori : S. Cucu (Dinamo) 
armă liberă calibru redus 40 f po
ziția în picioare : I. Codreanu 
(Steaua) 375 p, 40 f poziția in ge
nunchi I. Olârescu (I.E.F.S.) 385 p, 
3x40 f : I. Codreanu (Steaua) 1149 
p, pistol cu aer comprimat 40 f 
juniori : E. Ciutea (Olimpia) 377 p, 
junioare: Viclorita Paulică (Steaua) 
351 p, seniori: D. Ciobanu (I.E.F.S.) 
379 p.

355 p, 
f se-

381 p,
367 p,

•
rugb- 
un ti 
am s
Miha

10.
(Cehoslovacia), 
Mircea Pavlov, 
primei runde: 

Va—Va, Anghe-

fost 
venit 
ti tea 
B di 
torilc 
pioan 
Selec 
form;

care 
lanț

probi 
am r 
gândi 
locali 
tel L 
na.

TATIANA LEMACIKO-VIRTUALĂ CÎSTIGĂTOARE>
înaintea ultimei runde, câștigă

toarea turneului international fe
minin de șah de la Oradea este 
cunoscută. Tatiana Lcmaciko și-a 
asigurat un avans dc două puncte 
în fruntea clasamentului. Puterni
ca jucătoare bulgară a eiștigat în
trerupta din runda a 8-a cu Mar
gareta Teodorescu, apoi a invins-o 
pe Stisane Caldwell, dar in runda 
a 10-a a ir.tîmpinat o foarte puter
nică rezistență din partea campioa
nei dc junioare a României. Dana 
Nuțu. După 40 de mutări situația 
de pe tablă devenise egală. Remi
ză, după o serie de cinci victorii 
consecutive a liderei turneului.

Alte rezultate: Nuțu — Fărcaș 
1—0, Teodorescu — Pcrkovici, Po- 
lihroniade — Baumstark, Biluno
va — Nagy și Hojdarova — Ma
kai remize (runda a 9-a), Nagy — 
Makai 0—1, Bilunova — Polihro- 
niade, Baumstark — Teodorescu, 
Pcrkovici — Caldwell, Fărcaș — 
Hojdarova remize (runda a 10-a).

CLASAMENTUL înaintea ulti
mei runde : 1. Lcmaciko 9 p, 2. 
Bilunova 7 p, 3. Baumstark 6 p, 
4. Teodorescu 5’.2 p, 5—8. Pcrkovici 
l’olilironiade, Hojdarova. Makai 5 
p, 9—10. Caldwell, Nuțu 4 p, 11. 
Nagy O'.ș. 12. Fărcaș 1 punct..

In ultima runda se disputa par-

DE LUPTE AL ROMÂNIEI

fidele : Hojdarova — Lcmaciko,
Teodorescu — Bilunova, Caldwell 
— Baumstark, Nuțu — Pcrkovici, 
Makai — Fărcaș și Polihroniade — 
Nagy.

•
Valet 
călită 
perfe 
mai 1 
de f 
teore 
cialis

„AM MEREU IN
LA ANUL V

• • declara Argent

in considerare capacitatea organi
zatorică a organelor C.J.E.F.S. Ga
lați, ca și popularitatea de care 
se bucurii această disciplină spor
tivă in marele nostru port dună
rean, forul de specialitate a hotărît 
ca în acest an competiția să se 
dispute la Galați. Organizat 
mai puțin de 
campionatelor 
Minsk (11—18 
internațional
bucură de o participare extrem de 
valoroasă. La startul întrecerilor, 
la cele două stiluri, se vor alinia 
sportivi din 15 țări : Cuba, Franța, 
Grecia, R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Italia, Iugoslavia, Iran, R.P. 
Mongolă. Polonia, Suedia, Turcia, 
Ungaria și U.R.S.S. și, firește, 
România.

Dată fiind importanța competi
ției, tehnicienii noștri vor prezen
ta pe cei mai valoroși luptători ro
mâni (cile 3—4 la fiecare catego
rie), dintre care nu vor lipsi N. 
Martinescu, N. Gingă, O. Alexan
dru, 1. Enaehe, R. Codreanu, 
Dolipsc-hi (la greeo-romane),

cu 
două luni înaintea 
mondiale dc la 

septembrie), turneul 
al României se

V. 
V.

lorga, L. Simon, P. Coman (la li
bere). De asemenea, se preconi
zează ea la acest concurs să-și facă 
reintrarea în comptiție și campio
nul olimpic Gbcorghe Berceanu. 
După cum nc-a declarat secretarul 
general al federației. Victor Dona, 
concursul reprezintă pentru luptă
torii noștri cea mai importantă ve
rificare înaintea campionatelor 
mondiale și, in același timp, un 
test pentru toți cei susceptibili de 
a face parte din echipele ce ne 
vor reprezenta la ,1.0. de la Mont
real.

Pentru a demonstra valoarea 
concursului de la Galați este su
ficient să amintim că la aceste în
treceri U.R.S.S., Polonia și R. D. 
Germană prezintă primele garni
turi la ambele stiluri, iar F.I.L.A. 
a hotărît ca aici să fie prezenți 
doi delegați oficiali. Ifyron Kara- 
yanis și Drossos Polidoros (Gre
cia). De asemenea, colegiul de ar
bitri al F.I.L.A. a mai delegat pe 
arbitrii internaționali R. Martinetti 
(Elveția), I.. Toivola (Finlanda) și 
E. Xeelanche (Franța).

T

e „CUPA TEXTIT.rSTELOR-, 
competiție devenită tradițională 
In Jud. Prahova, a angrenat In 
prima etapă a actualei ediții pes
te 1 ooo de fele din întreprinde
rile textile de pe aceste melea
guri. Printre echipele de handbal 
și volei care s-au calificat în faza 
superioară s-au numărat și cele 
ale asociațiilor Dorobanțul Plo
iești, Textila Cimpina și Fabrica 
de postav Azuga. Întrecerile fi
nale s-au soldat cu victoria, la 
ambele discipline, a echipelor 
Textila Cimpina. « ASOCIAȚIA 
SPORTIVA „CELULOZA" PIA
TRA NEAMȚ (președinte ing. 
Uea Faraon) a organizat un tur
neu de fotbal. în cadrul căruia 
și-au disputat intiietatea opt e- 
chipe reprezentative de secții. Pe 
primul loc s-a clasat atelierul 
mecanic, urmat de secția hirtie 
„B“ și Sulfit. Ciștigătorii au fost 
premiați cu o excursie circuit 
prin țară. a LA LUGOJ s-a des
fășurat campionatul județean de 
pescuit, la care au participat 
concurent! din mai multe orașe 
ale județului Timiș. învingători : 
copii — O, Curuț, juniori — T. 
Pascuț, seniori — ». Pasan. a 26 
de elevi de la grupul șco
lar GALAȚI au luat startul în 
„Ștafeta tineretului", pe un itine
rar care va trece prin 15 județe

NA TLINA" a reunit peste 30 de 
tenismani din asociațiile ptteștene. 
Primele trei locuri au fost ocu
pate, In ordine, de G. Săndulcs- 
cu, C. Popescu și S. Iliescu. Cu 
acest prilej, a fost organizată, la 
locul concursurilor, o expoziție 
cu diplomele, plachetele și cupele 
cucerite de Mina Ilina, precum și 
un album cu aspecte din activita
tea ei. e PESTE 1 000 DE TINERI 
ȘI VIRSTNICI au participat la 
„Cupa constructorilor de mașini" 
din Baia Mare. în program au fi
gurat întreceri de popice, fotbal, 
șah, tenis de cîmp și caiac. 
• ZESTREA BAZELOR SPORTI
VE BRAILENE s-a îmbogățit re
cent cu o popic&rie, cu trei pis
te, aparținînd asociației Construc
torul precum și cu tere
nurile de tenis ale Grupului de 
șantiere Brăila. In stadiu avansat 
se află lucrările de amenajare a 
terenurilor de tenis ale asociației 
Celostuf și acoperirea tribunelor 
arenei de box. « 500 DE TINERE 
de la întreprinderea de confecții 
Vaslui au trecut cu succes nor
mele complexului „Sport și sănă
tate", Pînă la sfîrșitul anului, toți 
membrii asociației sportive vor 
participa la concursurile pentru 
îndeplinirea normelor complexu
lui.

AEROMODELISM
oeromodele mochete captive ce urma să 
se desfășoare Io Arod, între 13—15 iulie, 
se amină pentru data de 19—21 septem
brie. Se primesc în continuare înscrieri 
pentru categoria ,,machete statice de ex
poziție", conform normelor federației de 
specialitate.

RA^CHFT intiiniri amicale roma- OMOvnct N|A _ POLON1A (JUN|. 
ORI). Incepînd de azi și pînă duminică, 
sala Dinamo din Capitala va găzdui o 
suită de intiiniri amicale intre reprezen
tativele de juniori ale României și Polo
niei. Programul de desfășurare al aces
tor partide este următorul : joi și vi
neri, de Fa ora 17,30 ; simbătă și dumi
nică, de la ora 11.

CANOTAJ DUMINICA, la ora 8,30, 
se va da startul Intr-o in

teresantă reuniune nautică in cadrul că
reia Iți vor disputa Intîietotea vislași ți 
rameri de la Clubul sportiv Școlarui ți 
l.V.P. Slavia Proga. Concursul este pro
gramat pe lacut Herăstrău ți cuprinde 
curse la toate probele.

rpiUfC S-AU încheiat întrece 
RILE CAMPIONATULUI MU

NICIPAL REZERVAT JUNIORILOR, Din cele 
7 titluri puse în joc, reprezentanții clu
bului sportiv al pionierilor bucureșteni 
„Tot înainte" și-au adjudecat 3. lata 
cîștigătorii : categoria 15—16 ani (băieți) : 
I. lovănescu (Progresul) ; fete : Maria 
Romanov („Tot înainte") ; 17-18 ani (bă
ieți) : R. Opreanu (Tenis-club București) ; 
fete : Lucia Romanov („Tot înainte") ; 
dublu băieți : R. Opreanu — C. Fețeanu 
(ambii de la Tenis-club București) ; du
blu fete : Lucia Romanov - Maria Ro
manov ; dublu-mixt : Elena Popescu — 
S. Zahoria (ambii de la Dinamo). De 
remarcat buna comportare a tînărului ju
cător dinamovist Florin Segărceanu (14 
ani), care a fost finalist la categoriile 
15-16 și 17-18 oni.

YACHTING ,L*CUL -găzdui, intre 20—24 iu
lie, „Cupa federației" de specialitate din 
Polonia. La startul acestei întreceri se 
vor alinia următorii veliștî români : Con
stantin Ivanovici, Nicolae Opreanu, Gruia 
lonescu (clasa finn), Mircea Carp, Adrian 
Areendt (F.D.). Antrenor : Matei Cara- 
pancea.

Simbătă, la Atena, în 
„memorialului Constantin 
ras", Argentina Menis a 
aruncarea discului cu 65,52 m, cel 
mai bun rezultat al ei din acest 
sezon. Performanța 
noastre aduce 
mărturisim — o 
teptată satisfacție in 
rîndul iubitorilor 
atletismului româ
nesc, îngrijorați de 
concursurile din 
prima jumătate a 
anului in care Ar
gentina depășise o 
■singură dată 63 m, 
restul evoluțiilor 
sale oscilind in ju
rul liniei de 00 de 
metri.

— Cum 
la Atena ?

— Bine 
răspunde Argenti
na Menis. Iată se
ria : 61,32 — 64.36 
— 64,56 — 65.52 — 
depășit — depășit. 
Am riscat la ul
timele două încer
cări, am intrat 
tare, simțeam 
pot arunca mult.

— Ce înseamnă 
„mult" ?

— 67 de
— Seria 

Alena esti
cele mai bune ale 
carierei, se apro
pie de ceea ee reu
șeai în perioadele 
de formă maximă. 
Cum se explică ea 
oadă în care rezultatele au fost — 
să nu ne ascundem — modeste 7

— La Atena am concurat sănă
toasă. Cred, mai degrabă, că rezul
tatele dinainte trebuie explicate. 
M-a supărat multă vreme o întin
dere la mușchiul abductor al pi
ciorului drept, cel cu care pornesc 
în piruetă. La Dresda, in iunie, la

cadrul 
Tsikliti- 
ciștigat

triun 
și M 
pract

recordmanei

aș

pe c

metri.

după o peri-

de la 
una din

CAROL CORBU ÎNVING
în afara victoriilor lui Dumitru 

Iordache (7,82 m la lungime, unde 
a mai avut sărituri de 7,77 m și 
7,73 m) și Argentina Menis, iată 
celelalte rezultate obținute de atle- 
ții români la concursul internațio
nal de la Atena, in memoria fostu
lui campion olimpic C. Tsiklitiras : 
Carol Corbu a cîștigat proba de 
triplusalt cu 16,24 m (recordmanul 
nostru a acuzat din nou dureri la 
spate), Maria Puică s-a clasat a 
doua la 1 500 m cu 4:14,6, fiind în
trecută cu numai 3 zecimi de 
Francie Larrieu (S.U.A.), record
mana mondială a probei de o mi
lă. Dinu Fiștalu a ocupat 
patru la 
5,00 m, 
Carrigan

locul 
săritura cu prăjina cu 

după americanii Casey 
(5,20 m) și Mike Tully

(5,10 
de j 
Kyte 
cezil 
slanl 
73,20 
liței, 
.al ș 
cu 2 
Rotii 
Grec

Pr 
pe 1 
care 
nit... 
rune; 
(S.U. 
pairi 
tor t

CĂIĂRIF CONCURS INTERNA- 
ȚIONAL pentru ju

niori. Coi moi tineri călăreți vor parti
cipa la un concurs internațional de ob
stacole ce va ovea loc la Poznan (Po
lonia), între 20 ți 22 iulie. Din lot fac 
porte Monica Ringheanu, Radu Crițan, 
Cristian Grigore, Nicolae Stroescu, Ger
hard Schneider ; antrenor P. Andreianu o 
ETAPA A ll-o a campionatului republican

Conform hotărîrii Federației române 
de fotbal, meciurile ultimei etape a 
campionatului diviziei B — aminată 
din data de 6 iulie a.c. — se vor dis
puta duminică 13 iulie a.c.

In acest fel, rezultatele concursului 
Pronosport programat la 6 iulie a.c., 
se vor comunica luni 14 iulie a.c., o- 
mologarea biletelor și buletinelor de-

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

lei:* 28.691 lei ; Cat. 3 : 4.95 a 9.274 
Cat. 4: 30,90 a 1.486 lei ; Cat. 5: 124,20 
a 370 lei: Cat. 6 : 2.572.45 a 40 Ici.

REPORT CATEGORIA 1 : 1.120.647
lei.



NSTANTA ÎNVINGĂTOARE
L TRINCHINI" LA RUGBY I
noastre la 
participat la 

întoarcere 
antrenorului

I. rezultatele.
i, cu care a 
l, ne-a re- 
uri și tot a- 
I Selecționata 
ritatea jucă- 
pi vicecam- 
k), 68-9 cu 
li și '47—6 cu 
kycany Praga. 
latul în sine, 
I mai impor-

p-au ridicat 
tied tnsă că 
bună propa- 
în cele trei 

poluat : Cas- 
a și Sulmo-

în
dintre 
Farului,

Petre Motrescu, unul 
mai buni jucători ai

Italia

w

Reprezentantele noastre in cupele europei

A.S.A. Tg. MUREȘ TREBUIE SĂ CÎȘTIG

TRANSFERĂRILE, ACȚIUNE CARE RECLAMA
MULTA RESPONSABILITATE SI EXIGENTĂ

’ 9

1» COMBATIVITATE, DIRZENIE, ANGĂJAMEÎ

Irul federal 
kt invitat, în 
un curs de 

porilor din 
zat la Praga 
tieă. Lecțiile 
pute de spe- 
bucurat de o

urmărilelargă audiență, fiind 
deosebit interes.

• Perioada de transferări a 
cepul la 1 iulie și se încheie 
25 iulie.

cu

in
ia

I
I

Tn fiecare vară, după ce cade 
cortina peste sezonul competițio- 
nal, fotbalul nostru cunoaște o 
perioadă de mare agitație. E pe
rioada transferărilor, de jos în sus 
și de sus în joc (mai rar) a schim
bărilor sau „rocadelor** la același 
nivel al Diviziei A, și toate cele 
18 formații din prima scenă alear
gă, aleargă, după jucători cu nume 
și valoare. La drept vorbind, tran
sferările sînt absolut necesare, din 
moment ce ele permit lansarea 
unor talente în circuitul valoric 
autohton și consolidarea unor for
mații valoroase apte să ne 
zinte pe plan internațional, 
să ridice cota calitativă a 
cerii interne. Iar clin acest 
de vedere trecerea lui Dudu 
geseu de la F.C.M. Reșița

GURILE OLIMPICE.
I

5

TOT CE POT“
I
I

p. Germană 
In aruncat, 
Ir picior !
teva atlete 
eram adver- 
inut o serie

[r

— Proba a progresat, fără îndo
ială, și era firesc să fie așa. Nu 
vreau să par lipsită de modestie, 
dar valoarea trebuie demonstrată 
in primul rind in concursurile 
mari, unde se dă și o bătălie psi
hologică. Dacă vă amintiți, anul 
trecut, la „europenele" de la Ro
ma intram în concurs eu al patru
lea rezultat al sezonului. M-a în
trecut, pină la urmă, doar Faina 
Melnik. Vreau ca duelul meu cu 
Melnik să rămină principala atrac
ție a aruncării discului !

— Reprezintă răspunsul de mai 
sus o angajare directă în lupta 
penlru o medalie la Montreal ?

— După cum afirmam la înce
putul anului, sezonul preolimpic 
va însemna pentru mine o perioa
dă de pregătire intensă, multilate
rală, fără o căutare deosebită a 
lezultatului maxim. Performanțele 
celorlalte aruncătoare nu schimbă 
cu nimic orientarea mea. Mă inte
resează. repet, .locurile Olimpice, 
La anul voi da tot ce pot !

— Simbătă, la Budapesta. în 
semifinala „Cupei Europei" o vei 
intiini — pentru prima 
C.E. de la Roma — pe 
n ik...

— Un concurs alături
este mai ales o problemă de ambi
ție. Cred că pentru fiecare din noi. 
Mă voi „bate" de data aceasta nu 
numai pentru mine, ci și pentru 
echipă !

de Melnik

Vladimir MORARU

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

euba- 
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63 m. Ma
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CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICA Șl SPORT 

CENTRUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
EDUCAȚIE FIZICĂ 

Șl SPORT

I
I
I

i

ANUNȚA I
TENA

îl mondial 
și grecul 

aintea fran- 
pellot. Con- 
>cupat, cu 
'uncarca su- 
i. s-a clasat 
în înălțime 

s, Woods și 
Patronis — 

5.S.).
lungime de 

Tară la fie- 
.ilui a reve- 
rndial la a- 

Feuerbach 
îat de com- 
tinek (sări- 
9 m ’

Scoaterea la concurs sau exa
men a următoarelor posturi In 
specialitățile tehnologia antrena
mentului sportiv, fiziologia efortu
lui și aparate de măsurare a efor
tului ;

— cercetător științific .(explorări 
funcționale) ;

— Instructor sportiv (metodica 
antrenamentului în atletica grea) ;

muncitor electronist.

A 5 1.113.495

* TRAGEREA 
E 1975.
: 2.866.192 lei. 
rt. Extragerea 
jerea a il-a : 
gurilor pentru 
astfel : In Ca-

Cererile de înscriere la con
curs se primesc la sediul Centru
lui de cercetări pentru educație 
fizică și sport secretariat - din 
București, sectorul 3, bd. 
cii nr. 37-39, în termen de 30 de 
zile de la 
nîcâri.

Condițiile 
curs, pentru 
menționate, 
cap. II, secțiunea 3, 
din Statutul pentru 
activității și promovarea persona
lului de cercetare, aprobat prin 
Decretul nr. 689/28.XI 1.1973 publi
cat în Buletinul Oficial al R. 
România partea I, anul X, w. 
din 3 Ianuarie 1974.

Concursul se va desfășura 
conformitate cu prevederile 
tutulul pentru organizarea 
tații și promovarea personalului 
de cercetare aprobat prin Decre
tul nr. 689/1973 si se va tine la

M un

data prezentei comu-

de participare la con- 
fiecare din funcțiile 

sînt cele cuprinse in 
ort. 14-39 

organizarea

S.
1

In
Sto- 

activi-
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repre- 
dar și 
între- 
punct 
Geor- 

la Di
namo. a lui Crișan de la Minerul 
B. Mare la Universitatea Craiova 
sau a lui Vroi de la Metalul Bucu
rești ia F. C. Argeș au reprezen
tat succese incontestabile ale pe
rioadelor de transferări din ultimii 
ani, reușite cu o triplă implicație : 
pentru împlinirea valorică a jucă
torilor respectivi, pentru noile for
mații de club, și, foarte important, 
pentru... echipa națională. Am ales, 
firește, cazurile optime, însă teza 
poate fi argumentată și cu alte 
exemple, să le spunem. ..de rind". 
Trecerea lui Purcaru de la Steagul 
roșu la Universitatea Craiova, 
lui Oană de 
Chimia Rm. 
la Știința 
lancu de 
Olimpia 
raru de 
Steaua, a 
namo la F.C. Constanța, a lui Ba- 
tacliu de la Dinamo la „U“ Cluj- 
Napoca etc., toate aceste transfe
rări au însemnat, indiscutabil, reu
șite atunci cind ele s-au perfectat.

Din nefericire, însă, pentru fot
balul nostru, nu întotdeauna 
sura“ care 
perioadă 
transferări

â 
ia Tractorul Brașov la 
Vilcea. a lui l’enlu de 
F. C. Constanta, a lui 
Chimia Rm. Vilcea la 

Satu Mare, a lui Mo- 
la Metalul București la 
lui Iovănescu de la Di-

la 
la

După șapte campionate de cău
tări, de frămîntari și străduințe, 
iată că pentru A. S. Armata Tg. 
Mureș a venit și anul împlinirilor: 
a cuecri medaliile de argint, avind 
concurența unor formații cu mai 
vechi state de serviciu in prima 
divizie și cu mai mari pretenții, 
constituie o mîndrie aiît p: 
echipă, cit și pentru cei care 
piu tribunele stadionului „23 
gust" din Tg. Mureș. Cu alit 
mult cu cit acest loc secund 
prezintă treapta cea mai de 
ocupată de o echipă din acest 
în istoria campionatelor.

Felicitîndu-i pe „roș-albaștri“ 
pentru performanța lor, pe antre
norii T. Bone și Șt. Iirassay pen
tru reușita lor, ca și pe președin
tele A.S.A. Tg. Mureș,

nat“ ; după un drum sinuos, 
suișuri și coborîșuri, și-a găsit 
cui Ia A.S.A. și Ion Mureșan, 
atacant abil, adevărat „ghimpe 
coasta oricărei apărări. Tot 
„U“-le din Tg. Mureș și-au i 
consacrarea fotbaliști aproape 
cunoscut! pină de curînd, pre 
Hajnal și Uolbni. în afara acest 
A.S.A. aduce în prim plan .și 
jucători de valoare, din păcat, 
desea uitați de selecționeri. P 
tre aceștia — extrema dreaptă 
zekas și, mai ales, fundașul 
gore, puternic afirmat în acest 
zon. Dar omul din umbră ul r 
pei este activul Varodi, al c 
joc „din 16 in 16“ constituie j 
tea de legătură a defensivei 
ofensiva.

Dar, după cum aminteam. «

a „încercării", în schimb, 
piui aglomerării inutile 
sub varianta „lasă, să avem 
unde alege" trădează în fond 
lipsa unei etici sănătoase în tran
sferări, carență cu implicații nega
tive asupra psihicului și formării 
celor veniți cu atitea speranțe. Poli 
Timișoara a mărit iluziile bucureș- 
teanului Manole (fost la Sirena și 
Progresul) fără a-1 întrebuința de
cit la tineret. U.T.A. i-a primit pe 
I. Ionescu (Chimia Rm. Vilcea) și 
Juhas-z (Ftapid Arad), Jiul i-a adus 
pe Schmidt (Șoimii TAROM) și 
Popa (Abatorul București), dar a- 
ceștia mai mult n-au jucat, ace
eași soartă avind-o și Hirta (F. C. 
Bihor) și Pavel (Liceul de fotbal 
Bacău) — la Politehnica lași, Olo
gii (Progresul Brăila) la F. C. M. 
Reșița, Pataki (Olimpia Satu Mare) 
— la Sportul studențesc. ca să 
nu mai vorbim de F.C.M. Galați 
care a transferat aproape un întreg 
lot. Și. mai mult ca sigur, in urma 
noii perioade de transferări mulți 
dintre cei de mai sus vor trebui 
să se gindească la alte echipe, la 
alte planuri.

Acestea au fost, evident, 
de transferări" cauzate de 
și uneori incompetentă, 
ziasmul facil, al unor 
sau conducători de secții sau 
club. Sperăm că 
greșeli se 
a se cheltui 
tea 
că lori 
sau 
vor 
ordin din propriile formații, iar a- 
poi jucătorii vizați vor fi supuși 
unor testări serioase din care nu 
va fi ignorat și factorul psihic, al 
posibilității de integrare in noul 
climat. Dincolo de greșeli se pot 
ti age concluzii constructive și din 
exemplele frumoase ale ultimului 
campionat. Să ne amintim că Di
namo și-a investit cu încredere cî
țiva tineri de la tinerct-speranțe 
promovindu-i, astfel, pc Vrineeanu. 
Augustin, I. 
Vlad, că F. 
prima scenă 
ireseu. că 
l-a pregătit 
virf Cămătarii pentru... a-1 
sfera ca titular in campionatul vi
itor.

Despre transferări s-a discutat 
întotdeauna foarte mult. Dar de 
multe ori s-a omis eă transferarea 
trebuie 
pirghie 
pentru 
echipe 
ea,

Și 
va Învăța, 

timp, 
penlru 

un 
mai

altele i
văzuți 

nevăzuti, 
studia necesitățile de

princi- 
întîlnit 

de 
și

pentru 
um- 
Au- 
mai 
re- 
sus 

oraș

„erori 
■ pripeală 
de entu- 
antrenori 

de 
din aceste 

că înainte de 
nervi și atî- 

anumiți ju- 
singur meci, 

intîi se 
prim

O imagine dintr-un meci mai puffin plărut pentru A.S.A., acela d 
putat in prima etapă a returului, in Capitală : 2—6 cu Steaua. Pol] 
recunosc-ufi (in tricouri de culoare finchiti) Ispir, Czako, FazaM 
(nr. 9), Varodi, Naghi Fote : S. BAKCS

in
<

Ghcorghe Piniilie, penlru modul 
in care au îndrumat și coordonat 
munca, trebuie să spunem că a- 
cest loc II aduce nu numai un în
ceput de consacrare, dar totodată 
și obligații foarte mari pentru e- 
chipa lui Naghi și Mureșan.

începutul de consacrare este o 
urinare firească a valorii echipei, 
a faptului că, jucind împreună de 
ani și ani, fotbaliștii mureșeni al
cătuiesc acum un colectiv închegat, 
sudat, o echipă in care eforturile 
tuturor sint canalizate spre reu
șita comună. Nu degeaba se spu
nea despre A.S.A. înaintea cam
pionatului recent încheiat, că este 
una dintre cele mai bune echipe 
din provincie. La care noi am a- 
dăuga constatarea că in rindurile 
sale acționează cîțiva dintre cei mai 
tehnici jucători ai noștri, care în
dreptățesc afirmația că A.S.A. 
este, la ora actuală, o formație cu 
un potențial tehnic deosebit.

După peregrinări pe. la București 
și Pitești, și-a găsit. împlinirea la 
A.S.A. un jucător ea Nicolae Na- 
«hi, de mulți considerat ca „termi-

de-abia acum 
prezența în

Iar ..proba de Iod

gațiile mari 
odată eu 
„■U.E.F.A.". . .................  „
consliiuie. cele două partide 
Dynamo Dresda, o formație pu 
nică, robustă, practicind un fol 
in torță, de angajament fizic, 4 
că, ceea ce nu prea conviae m| 
rității fotbaliștilor de la A.S.A.1 
clepții unui joc bazat in prii 
rind pe elementul tehnic. Și 1 
bine că tocmai in această direj 
de schimbare, de modifieard 
concepției de joc a echipei ișil 
dreaptă atenția factorii de răsjl 
dere. Intr-adevăr, pentru a r] 
nu numai calificarea în turul 
doilea al acestei competiții <-J 
pene dar și un joc bun. A. 1
trebuie să învețe să lupte pe» 
rezultat, jucătorii să fie mai c| 
bativi, mai dirzi, să dorească I 
toii» din toate puterile. I

Deci, multă atenție la modtij 
care vor fi 
multă atenție 
adversarilor !

„mă- 
aeeaslă 

de 
Și 

ca-

a operat in 
precompetițională 

numit realism 
oportunitate. Se cunosc atitea 
zuri in care criteriul de selecție a 
fost cel numit „după ureche", fiind 
suficient ca un suporter, sau mai 
știm noi eine să pomenească de 
jucătorul X, de la o echipă mică, 
pentru ea trei, patru sau cinei re
prezentanți ai unor formații de Di
vizia A să pornească într-o veri
tabilă cursă contracronometru. De
sigur, interesul pentru descoperi
rea și lansarea talentelor autentice 
ar fi remarcabil, dacă el s-ar că
lăuzi după criterii obiective de se
lecție și ar ține eoni de necesită
țile reale ale formațiilor respective. 
Numai că această goană după ju
cători recomandați și nu văzuți e 
guvernată de multe ori de jocul 
întîmplării și de imperativul „Să 
fie ciți mai mulți jucători in lo
tul •echipei, să avem de unde ale
ge". fși acest mod de a privi lucru
rile, oare in aparență nu pare no
civ. duee iu realitate la blocarea 
căilor de progres pentru mulți ju
cători, la crearea unui fond... su- 
pranormativ de fotbaliști, ceea er 
nu poate aduce docil un mare de- 
servieiu. Campionatul trecut este 
un argument și în acest sens. Să 
nu uităm că golgeterul de toamnă 
al seriei a 111-a a Diviziei 13, ti
mișoreanul Cotce. a fost cooptat în 
lotul (și așa saturat de transfe
rări !) Politehnicii Timișoara pentru 
a juca abia în finalul stagiunii. Să 
ne mai gind.im că băcăuanul Enes- 
cu — inclus de Steaua in lotul său 
— a ajuns in... Divizia 13 la Șoimii 
Sibiu. Piteșteanul Roșu a accep
tat și carantina, dar la Sportul stu
dențesc n-a reușit să joace decit 
sporadic. Am putea numi „trans
ferări ratate" și sezonul 
teanului V. Petre la F. C. 
ța, și prezența meteorică 
Vilcea a lui Petrescu 
care făcea minuni la Flacăra Mo
roni", și venirea clujeanului Ște
fan la Dinamo, formație care, 
practic, a pierdut in schimbul cu 
„U“ Cluj-Napoca. cedîndu-1 pe 
Batacliu. Iar dacă toate aceste 
exemple au circumstanța atenuantă

s-a

bucureș- 
Constan- 
la Rm. 
„extrema

• DUMINICA, ULTIMA ETAPA A DIVI
ZIEI B. Federația română de fotbal a 
stabilit ca ultima etapă a Diviziei B să 
se dispute duminică 13 iulie, 
desfășurării acestei runde sînt 
câștigătoarele celor trei serii 
Bacău, Rapid București fi F.
Datorită avansului pe care îl dețin (Ra
pid a jucat și ultima partidă, cu Metrom 
Brașov), ele sînt lidere autoritare ole se
riilor fi, astfel, au obținut dreptul de 
promovare în Divizia A, Înainte de ul
tima etapă. In schimb, în zonele peri
ferice ale clasamentelor situația nu este 
încă pe deplin clarificată, unele partide, 
ca de exemplu Știința Bacău — Construc
torul Galați, Ceahlăul P. Neamț - Foresta 
Fălticeni, C.F.R. Pașcani - Oțelul Galați, 
Automutica Alexandria - Progresul Bucu-

înaintea 
cunoscute 
- S. C. 
C. Bihor.

Marin, Marincel și 
C. Argeș i-a scos în 
pe Radu II și Dumi- 
t’ni verși ta tea Craiova 
nn an pc talentatul 

tran-

să reprezinte o veritabilă 
penlru fotbalul nostru, 

formarea unor jucători și 
puternice. Tocmai de 

sini necesare mai multă 
ponsabilitate și preocupare 
partea antrenorilor, jucătorilor 
conducătorilor de secții sau 
buri, mai mult realism, exigență 
și principialitate, eu eliminarea ori
căror tendințe de căpătuială.

ace- 
res- 
din 

și 
chi-

Mircea M. tONESCU

a barda t e pa r-tkl 
la jocul în ford

Mircea TUDORAI

INIȚIATIVE PENTRU O MAI BUNA 
CUNOAȘTERE A REGULAMENTULUI

în calitate de spectatori ta un 
moci de fotbal, am asistat, desi
gur, nu o dată, la următoarea sce
nă : portarul prinde mingea 
transmite unui coechipier in 
pria supralață de pedeapsă, 
acesta o așteaptă precipitat 
colo de linia albă a careului mare 
și o preia numai după ce a tre
cut granița de var de la 16 m. 
Chipurile, mingea nu ar putea fi 
jucată, în acest caz, în suprafața 
de pedeapsă, „greșeala" atrăgind 
automat penalizarea respectivă. 
Atitudinea jucătorului, care poate 
fi generalizată, nejustificată de li
tera regulamentului, izvorăște, de
sigur, din necunoașterea regula
mentului de joc. Este doar un 
exemplu care ne-a venit ta înde- 
mină, seria lor ar putea continua, 
pentru a prezenta situații simpto
matice, care au ta geneză cauza

Jgi o 
pro- 
Dar 

din-

ACTUALITĂȚI •
• CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. In 

xilele d» 2 .fi 3 august *e vor disputa 
în nocturnă pe stadionul ,,23 August”, 
Jocurile ediției a IX-a a Cupei Munici
piului București, Vor participa patru 
echipe din Capitală — Dinamo, Progresul, 
Sportul studențesc fi Rapid. Reamintim, 
câ, pînă acum. Cupa Municipiului Bucu
rești, întrecere organizată de Consiliul 
Municipal pentru Educație Fizică și Sport, 
o fost cîștigato de Rapid (trei ediții). 
Steaua și Steagul roșu Brașov (cite două 
ediții fiecare) și Dinamo București (o 
ediție).

• PINĂ IERI la prtnz nu se înregistrase

amintită : studiul superficial al re
gulamentului.

Pornind de la această realitate, 
întregită de cunoștințele slabe ale 
spectatorilor in materie, de la cor
tegiul de manifestări subiective, 
contrare literei ligii, de la protes
tele nefondate ale tribunei, feno
mene care pigmentează unt viata 
fotbalului nositru, federația de spe
cialitate a luai recent o măsură 
inedită. A editai două broșuri cu 
regulamentul de fotbal comentat, 
expedrindu-le consiliilor județene 
pentru educație fizică .
Una pentru prelucrare cu toți ju
cătorii echipelor divizionare A, B 
și C și cu juniorii participanfl in 
eampumatul republican. In cate
dră, arbitrii divizionari, bme pre
gătiți, cu obligația colegiilor jude
țene de a raporta, pină la 15 au- 
gust, despre desfășurarea concretă

?i «port.

ACTUALITATI
unul sau două meciuri amicale, de ve
rificare.
• BILETELE DE INTRARE penttu finala 

„Cupei României" dintre Rapid Bucu
rești și Universitatea Craiova, care se 
va disputa sîmbăta 12 Iulie, de la ora 20, 
pe stadionul „23 August”, pot fl pro
curate de la casele stadioanelor „23 Au
gust", “ ......... .................
Steaua.
Loto-Pranosport 
Universitate) și 
,,23 August”, 
sînt valabile.

a BARAJUL

Republicii, Dinamo, Ciulești și 
de ta agenția C.C.A., agenția 

(pasajul subteran de la 
de Ic patinoarul artificial 
Biletele vîndute anterior

PENTRU PROMOVAREA

a acestei aefiuni, de
Celalalt material. incumbă dud 
cluburilor (asociațiilor) dc a-l J 
zervta in fragmente succesive, J 
rezervarea unui spatini edc< txjfl 
programele de meci difuzate «n 
tutorilor. Se precizează că d» 
garea de la această oblig-atw? al 
ge după sine sancțiuni.

Cu alte cuvinte, FJtt.F. își I 
miile „actorii** în această vaca 
fotbalistică, in bănci, cu carte» I 
braț ! A nu se înțelege că alt 1 
tor principal care asigură des fa 
rarea activității fotbalistice (al 
trul) este creditat eu o compete 
totală, desărcinat de misiunea 
a-gi reîmprospăta cunoștințele.I 
a le fixa. La consfătuirea pe J 
a arbitrilor (Oradea, 27 iulie),1 
vor trece în revistă toate .irtibi 
tele de actualitate. (I. C.)

șov) — IUC Ploiești (Prahova), 
Negoiu (Buzău) 
nești 
Berea,
Progresul 
Murfatlar (Constanța)
Tecuci (Galați), Tebnofrig
— Mureșul Luduș (Mureș), Mureșul TI 
ța (Harghita) — Metalul Tg. SecJ 
(Covasna). Constructorul Craiova (Ij
— Drubeta Drobeta Tr. Severin (M 
dinți), Avirrtul Huși (Vaslui) — Ozand 
Neamț (Neamț), Cozio Câlimănești 
cea) — Voința Caracal (Olt), Vid 
Lehliu (Ialomița) — ICSIM București,! 
trolul Videle (Teleorman) — Victoria! 
(Dîmbovița), Gloria Arad — Bihor fl 
(Bihor), Constructorul Satu Marc - ti

Gai 
Dă 

juca
Petrolistul

(Bacău) — se va 
Unirea Săveni (Botoșani) 

Fălticeni (Suceava), G 
Flamura I

Cluj-Naj
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■A AFLAT IERI IN MAI MULTE ! MEDALII DE BRONZ
LA TURNEUL LB.M

i
UDEȚE AFECTATE DE INUNDAȚII I

(Urmare din vag. 1)

Și la Odorheiu Secuiesc ca și Ia 
rașov, iar ulterior la Sighișoara 
[ Tirnăveni, tovarășul Nicolaa 
paușescu schițează, cu reprezen
tații organelor locale, elemente 
Hinitorii pentru sistematizarea 
kzinclor hidrografice ale OI- 
liui și Tirnavelor, în cadrul Pro- 
ramului complex de regularizare 
tuturor cursurilor de apă, hotărit 
cent de Comitelui Politic Exeeu- 
v al C.C. al P.C.R.
De aici, elicopterul survolează 
mieroase localități de pe Valea 
Irnavei Mari din județul Mureș, 

a avut-
urma 
general

mult de suferit 
inundațiilor. Se

al partidului 
industrial Si- 

T___  ___ care a fost cel
ai puternic lovit de furia apelor, 
etățenii orașului — români, ger- 
ani și maghiari —, muncesc cot 
cot, cu bărbăție și curaj de zile și 

>pți, fără întrerupere, sprijiniți 
* ostași ai forțelor noastre ar
ate pentrtt a nu lăsa pradă pu- 
laiclor roadele muncii lor, moder- 
,-le unități industriale ridicate în 
leastă străveche localitate arde- 
anu.
In bătălia lor împotriva calami- 
ții, sighișorenii simt alături de 
umărul de nădejde al întregului 

ipor.
Sosirea îtl mijlocul sighișoreni- 
r a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituit pentru locuitorii orașu- 
i un puternic imbold Ia noi fapte 
î muncă, o nouă dovadă a grijii 
> care partidul, secretarul său ge- 
;ral o poartă tuturor locuitorilor 
rii.
Apreciind eforturile depuse <lc 
ghi.șoreni, pentru înlăturarea ma
ior daune provocate de inundații, 
«litru diminuarea pierderilor și 
îsfășurarea normală a activității 
•oductive în intreprinderilc și 
litățile economice ale orașului, 
icretarui general a cerut organi- 
iției județene de partid, organiza
și orășenești, comuniștilor, lulu- 
r cetățenilor să facă 
ehidarca grabnică 
undațiilor.
Greu lovit de furia 

1 provocat- puternice 
iul din depozitele de carbid, au 
rariat cuptoare și alto instalații, 
îmbinatul chimic de la Tirnăveni 
eră imaginea unei mari conceu- 

umane și tehnice. 
4 500 de muncitori

ire
s pe 
■etarul 
,sește in centrul 
îișoara — oraș

totul pentru 
a urmărilor

apelor, care 
explozii la

ări de forțe 
k ajutorul celor

care, concomitent cu asigurarea 
proceselor de producție la instala
țiile neafectate, lucrează zi și noap
te la repunerea in funcțiune a uti
lajelor avariate, au venit sute do 
militari, peste 400 de specialiști și 
tehnicieni de la alte unități din 
țară, s-au trimis tehnica necesară 
și importante cantități de materiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat programul de lucrări, 
graficul de execuție, măsurile ce 
se impun în continuare în vederea 
readucerii Ia întreaga capacitate a 
tuturor instalațiilor combinatului, 
ir» cel mai scurt timp.

Chimiștii de la Tirnăveni s-au 
angajat in fața secretarului gene
ral al partidului 
toate pierderile 
anului.

Urîndu-le mult
Nicolae Ceaușescu a cerut să fie 
grăbită repunerea în funcțiune a 
tuturor ’ ’ 7"
fiecare zi. fiecare oră cîșiigată re- 
prezentînd mari valori materiale 
pentru economia noastră națională.

Zile și nopți de muncă încorda
tă a cunoscut și județul Cluj în 
lupta cu apele, cu stăvilirea pu
hoaielor, cu salvarea bunurilor, 
avutului socialist, din calea lor.

Secretarul general al partidului 
nu se declară mulțumit de situația 
existentă in agricultură, subliniază 
că nu s-a realizat pină acum o mo
bilizare generală, o concentrare a 
forțelor pe măsura situației exis
tente și a necesității vitale pe care 
o reprezintă pentru economia țării 
problema recoltării cu pierderi cit 
mai mici a tuturor eulluriior.

Apreciind activitatea întreprinsă 
de comuniști, de oamenii muncii 
din județul Cluj pentru revenirea 
la normal a tuturor unităților eco
nomice, secretarul general al parti
dului se interesează 
întreprinse pentru 
pierderilor provocate de anumite 
stagnări in

în încheierea vizitei în județul 
Cluj, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a inspectat actualele luerări de a- 
părare împotriva inundațiilor a 
orașului Turda, care au rezistat în 
fața creșterii apelor pe traseul lor 
principal. Și aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut refacerea urgen
tă a tuturor digurilor, înălțarea și 
modernizarea lor, efectuarea unor 
lucrări serioase, capabile să reziste 
la situații de virf.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
continuat vizita de lucru în jude
țele Alba și Sibiu.

că vor recupera 
pină la siîrșitul

succes, tovarășul

instalațiilor combinatului.

de măsurile 
recuperarea

activitatea industrială.

PORTUL ÎNSUFLEȚIT AL SPORTIVILOR
(Urmare din pag. J)

urile, obiective economice. Pentru 
Insinuarea pierderilor, pentru re
ținerea in funcțiune a obiective
le industriale, pentru recoltarea 
rabnică a culturilor se lucrează cu 
Itensitate, zi și noapte, cetățenii 
Ind dovadă de- un înalt spirit pa- 
iotic. Printre ei se află mulți 
bortivi și activiști sportivi. Spre 
kemplu, membrii catedrei de e- 
licație fizică de Ia Institutul pe- 
ligogic din Tg, Mureș au lucrat 

culegerea recoltei in comuna 
catari, iar activiștii Consiliului 
idețean do educație fizică și sport 
I la înlăturarea urmelor inunda
ți Ia Fabrica de lapte.
• Intr-o tabără de vară, organi-

zată Ia BRAȘOV, ae aflau mai 
multi tineri atleți din orașul Buzău, 
elevi ai Școlii sportive și ai Liceu
lui cu program special de educație 
fizică din localitatea respectivă. Ă- 
llînd din ziare, de la televizor, de 
distrugerile și pagubele provocate 
de inundații, elevii au luat hotă
rârea de a răspunde chemării se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, anga- 
jîndu-se să lupte cu toate forțele 
împotriva apelor dezlănțuite, pen
tru intrarea in normal a întregii 
activități. Ei au plecat să mun
cească in zona localității Bod. Prin
tre ei, Carmen Ușatenco, Gh. Ste- 
lea, Niculina Cucu, Camelia Radu. 
Viorel Ianeulescu și profesoral 
Alexandru Medvediuc.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
[ATLETISM • Triunghiularul (m4*f) 
IU.A. — Polonia — Cehoslovacia la Pra- 
i : S.U.A. - Polonia 113—102 șl 76-70, 
Iu.A. — Cehoslovacia 127—38 șl 86—60, 
pion ia — Cehoslovacia 124—96 șl 82—63. 
Lie mai bune rezultate : masculin 400 mg. 
I Hewelt (P) 49,5 (record) ; prăjina — 
pzakiewicz (P) 5,50 m ; 1 500 m — Po- 
kjoy (S.U.A.) 3:38,4 ; triplu - Haynes 
k.U.A.) 16.59 m ; feminin : 100 m —
lewinska (P) 11,2 ; 100 mg — Rabsztyn 
h 12,8 ; lungime — Mc Millan (S.U.A.) 
58 m (record) ; sulița — Schmidt (S.U.A.) 
MO m. • La Frankfurt pe Main, W. 
phmidt (R.F.G.) a aruncat 77,18 m la 
pcan, al treilea rezultat mondial al 
nulul •> La Paris, Marie-Fran^oise De
bt’s a alergat 800 m în 2:00,2, iar Guf 
rut 13,40 la 110 mg, învingîndu-| din 
bu pe americanul Foster (13,57).
CICLISM > Turul Franței a trecut d« 
rinei. Etapa a Xî-a (Pau — St. Lory, 
p km) a fost cîștigatâ de Zoetemelk, 
r a Xll-a (Tarbes — Albi, 242 km) de 
netteman. Conduce Merckx, urmat de 
bevenet la 1:39, Zoetemelk - 3:53, Van 
ppe — 5:18, Ocana — 6:43, Gimondi 

7:54.
FOTBAL • Federația vest-germanâ și-a 
ppus candidatura pentru organizarea tu* 
lui final al C.E. 1976 • La Rio de Ja- 

biro : Vasco da Gama — Juventus To 
ho 1-0 • în preliminariile olimpice, la 
pykjavik : Islanda — Norvegia 1—1 (1—1). 
eturul la 17 iulie, !a Bergen • La Tu
li, în „Cupa Africii* : Tunis — Sudan

U.R.S.S., Io Vilnius : 165.5 kg la „smuls", 
203,5 kg la „aruncat" }i 369 kg la to
talul celor doua stiluri.

HOCHEI • Echipa României -ți-a în
ceput turneul in R. F. Germania întîlnind 
la Oberstdorf cunoscuta formația E. V. 
Fussen. Hochei}tii români au ciștigat cu 
9-6 (3-2, 3-1, 3-3).

TENIS • Jucătorii spanioli au obținut 
victorii în turneul de la Baastad (Elve
ția). M. Orantes l-a învins pe T. Svens- 
non cu 6-0, 6—2 ; J. Gisbert pe M. Estep 
cu 6—4, 6-4 ; A. Munox pe I. Zabrovskl 
cu 6—3, 6-0 ; tar J. Higueras pe .A. Neeiy 
cu 6—2, 6—2. Alte rezultate: Proisy—Mitton 
6-2, 6—4 ; El Shafel — Benavides 4—6. 
6—4, 6—1 ; Andersson — Stewar» 7—6,
6-4 ; Carmichael — K. Johansson 6-3, 
6-1. • In turneul de la Gstaad (Elveția): 
Vilas — Harai 6—2, 6—4 ; Lara — Stilwell 
6-3, 4-6, 3-6 ; Rosewall — Mignot 6—3,
6- 4 : Battrick — Pohmann 6-4, t—6, 7—3. 
• La Kitxbuhel (Austria) 8 Taroczy — 
Holmes 6-3, 6-3 t Bertolucci — Feaver
7— 3, 5-7, 6-2 ; Benytt — Kronit 7—5, 5—4; 
Ganxabol — Jauffret 6-4, 6-1 ; Fibak — 
Zugarelli 4-6, 7-5, 6-2 ; Panatta - Ba
rony 6-1, 6-1.

VOLEI • Rezultate din turneul preollm. 
pic (m) de la Montreal : Polonia — Ca
nada 3—0 ; Cehoslovacia — S.U.A. 3—2 I 
Polonia — Cehoslovacia 3-2 ; S.U.A. — 
Canada 3-0. In clasament conduce ne
învinsă echipa Poloniei. • La Pekin s-a 
desfâ}urat întilnirea internațională amicală

■
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La campionatele mondiale și eu
ropene de haltere pentru juniori, 
care se desfășoară la Marsilia, 
sportivul român Ion Bula a ob
ținut ,un frumos succes. Concu- 
rînd Ia categoria pană, Ion Buta a 
ocupat locul III cu 230 kg și a ob
ținut alte 4 medalii de bronz (una 
la „aruncat" la C. M. și trei . la 
„smuls", „aruncat" și total — C.E.). 
Pe primele locuri s-au clasat M. 
Nemisch (Bulgaria) — 247,5 kg și 
K. Siuda (Polonia) — 245 kg.

Ion Buta este legitimat la C.S.M. 
Cluj-Napoca fiind pregătit de an
trenorii T. Roman și L. Baroga. 
A împlinit 18 ani, avînd dreptul 
să participe și anul viitor la C.M. 
de juniori (6—12 iunie, la Gdansk), 
ca de altfel și C. Chlru (Olimpia 
Buc.), clasat acum pe locul VI la 
cat. muscă (192,5 kg).

Campionatele mondiale și euro
pene au continuat cu întrecerile la 
cat. ușoară. Medalia de aur a fost 
cucerită de Rumen Taskov (Bul
garia) cu 287,5 kg — nou record

BUTA

mond'ial, urmat 
(R.D.G.) 282,5 kg 
(Bulgaria) — 280 kg.

de G. Embrass 
și M. Todorov

HAGA, 9 (Agerpres). — A în
ceput cea de-a 15-a ediție a tra
diționalului turneu internațional de 
șah I.B.M., care se desfășoară la 
Amsterdam, unul dintre cele mai 
importante ale anului. în runda 
inaugurală a grupei marilor maeș
tri, Florin Gheorghiu (cu piesele 
negre) a remizat cu olandezul 
Genna Sosonko. Același rezultat a 
fost consemnat și în partidele Liu- 
bojevici (Iugoslavia) — Hemann 
(Danemarca), Smejkal (Cehoslova
cia) — Huebner (R. F. Germania),' 
Boehm (Olanda) — Razuvaev 
(U.R.S.S.), Ree (Olanda) — Tim- 
man (Olanda) și Jansa (Cehoslova
cia) — Szabo (Ungaria), Serghei 
Makaricev (U.R.S.S.) a cîștigat 
partida susținută cu Wolfgang Uhl- 
mann (R. D. Germană).

In prima rundă din grupa rezer
vată maeștrilor internaționali s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Weinstein (S.U.A.) — Eising (R.F. 
Germania) 1—0 ; Farago (Ungaria) 
— Boey (Belgia) 1—0 ; Schiffer 
(R.F. Germania) — Nunn (Anglia) 
1—0 ; Baarle (Olanda) — Rodri- 
guez (Filipine) remiză.

PROGRAMUL COMPLET AL PRIMEI MANȘE
ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

9

9

Scurte ,,cărți de

Meciurile primului

vizita“ ale adversarelor echipelor românești

lur
a

din primul

17 septembrie și
Marți la prînz, in Sala de festivități 

efectuat tragerea ia sorți a meciurilor 
ediția 1975—1976.

In „Cupa campionilor europeni", 
cuta formație Real Madrid, primul joc

In „Cupa cupelor" ciștigătoarea .
sau RAPID BUCUREȘTI), va juca, primul meci pe teren propriu, cu formația Anderlecht 

Bruxelles.
Echipa A.S.A. TG. MUREȘ, în „Cupa U.E.F.A.”, va întîlni (primul joc pe teren 

propriu), formația Dynamo Dresda (R. D, Germană). Al doilea club românesc par
ticipant la „Cupa U.E.F.A." (UNIVERSITATEA CRAIOVA sau SPORTUL STUDENȚESC) 
va juca primul meci 
Belgrad.

Meciurile din
octombrie.

lotâ cărțile de

echipa DINAMO BUCUREȘTI va întîlni cunos- 
urmînd sâ se dispute în capitala Spaniei.
„Cupei României" (UNIVERSITATEA CRAIOVA

hotelului Atlantis din Zurich, sa 
tur al cupelor europene de fotbal.

1 octombrie
Ion al echipei șl al naționalei, el
s-a retras de curind din activita-
tea competițională.

in Cupei U. E. F. A

DYNAMO DRESDA

1

pe teren propriu cu valoroosa echipă iugoslavă 

tur s‘nt programate la 17 septembrie, iar cele

vizita ale adversarelor echipelor noastre.

In C.C.E

REAL MADRID
dintre 

din lu- 
Cupa

Real Madrid este una 
cele mai cunoscute echipe 
mo. A cîștigat de 6 ori 
campionilor europeni și a avut în
totdeauna o comportare meritorie 
in cupele europene la care a par-

,,TROFEUL TOMIS"

LA VOLEI FEMININ
(Urmare din pag. 1)

Miercuri, echipa României a 
intîlnit formația R.D. Germane, 
intr-unui din meciurile cele mai 
importante ale turneului. în ciuda 
așteptărilor, partida nu a purtat 
decît arareori amprenta echilibru
lui. Ca urmare, primele două seturi 
au fost dominate copios de formația 
noastră, care și le-a adjudecat la 
aceeași mare diferență : 15—4. 
Abia în setul 3. partida părea să 
se echilibreze cind, la 7—3. pe 
fondul unei ușoare relaxări a sex
tetului român, voleibalistele din 
R.D.G. au avut o perioadă de joc 
bun, reușind să se apropie, dar 
cu un final superior jucătoarele 
noastre s-au impus. Victoria cate
gorică cu 3—0 (4, 4, 9) a fost pe 
deplin meritată. Arbitrii C. Mușat 
și M. Albuf au condus foarte bine 
următoarele echipe : ROMANIA
— Eugenia Rebac, Maria Enache, 
Venera Hoffmann, Victoria Banciu, 
Mariana Ionescu, Constanta Bălă- 
șoi:i ; R. D. GERMANA — Helga 
Offen (Cristine Walter), Iutta Bal- 
ster (Hanellore Welrickert), Cor
nelia Rickert (Ingrid Hamann), 
Regine Bohm, Hermina Schaller 
(Anneta Heller). Anke Westerdorf.

în celelalte partide, Cehoslova
cia — Iugoslavia 3—0 (4, 11. 1), 
România (tineret) — Ungaria 0—3 
(—10, —I, —6).

în clasament conduce ROMA
NIA cu 6 p, urmată de Cehoslova
cia 4 p (setaveraj 6:0), Ungaria 4 p 
(4:6), Iugoslavia 4 p (3:7), Polonia 
3 p (3:4), R.D. Germană 3 p (3:4), 
România (tineret) 3 p (2:9).

Joi, de la ora 15, au loc parti
dele : România — Polonia, Ceha- 
slovacia — România (tineret), R.D. 
Germană — Iugoslavia.

TURNEUL DE VOLEI JUNIORI
DE LA BUDAPESTA

In cadrul _______
volei pentru juniori, care se desfâ- 
șoarA la Budapesta, echipa Koiuâ- 
niei a fost depășită de cea a K. D.

turneului internațional de

Steaua rojie

din retur la

ciștigat în-ticipat. în acest an, a 
tr-o manieră categorică campiona
tul (12 puncte avans față de Real 
Zaragoza) și totodată finala Cu
pei, cu Atletico Madrid. în cam
pionat a avut următorul bilanț : 
34 ■' ..................
Echipa este alcătuită din 8 
sau actuali internaționali : 
Del Bosque, Camacho, 
Pirri, Sautillana, Grosso. 
Martinez, la care se mai 
renumiții internaționali 
mani, Netzer și Breitner 
norul echipei este fostul 
ncr iugoslav Miljan Miljanici.

în Cupa Cupelor

20 — 10 — 4 — 66:34 — 50 ! 
foști

Benito, 
Amancio, 

Roberto 
adaugă 

vest-ger- 
! Antre- 
selccțio-

S. C. ANDERLECHT
S. C. Anderlecht este . echipa- 

fanion a fotbalului belgian de 
după război. într-adevăr, cîștigînd 
de abia în 1947 primul său titlu, 
Anderlecht, denumită astfel după 
cartierul capitalei Belgiei in care 
își are sediul, va domina apoi cu 
autoritate fotbalul din țara sa : de 
15 ori titlul de campioană, de pa
tru ori cîștigătoare a Cupei I Suc
cesele nu sint întîmplătoare : an
trenorul Urbain Braems are la 
dispoziția sa aproape numai inter
naționali, cum sint portarul Ruiter, 
jucătorii de cimp Van Binst, Van 
den Daele, Thissen. Dockx, Nico- 
laes, Ladinski, Rensenbrink. Cit 
despre Van llimst, un adevărat pi-

Din 
clasat* 
trei formații ale ‘ c; a„L.. 
R. D. Germane. A participat dc 
6 ori în cupele europene. In edi
ția, 1972—73 a Cupei U.E.F.A. s-a 
calificat in semifinalele competi
ției. în lotul echipei figurează nu
meroși internaționali : golgeterul 
Kreische (actualmente accidentat, 
cil speranțe de a fi apt de joc in 
Viitorul sezon), fundașii Wătzlich, 
Ganzera și înaintașii Heidler, 
Sachse, Kotte, Richter (ultimii 4 în 
echipa de tineret). în acest an s-a 
calificat în finala Cupei R.D.G., 
pierzînd la limită cu Sachsenring 
Zwickau. Formația este antrenată 
de fostul internațional Walter 
Fritzse.li.

1970, Dynamo Dresda s-a 
întotdeauna printre primele 

campionatului 
A participat de

STEAUA ROȘIE BELGRAD 
echipă Steaua roșie 

titluri
Cunoscuta

Belgrad, deține, cu cele 11 
de campioană și 9 titluri de cîști
gătoare a „Cupei Iugoslaviei", un 
record absolut în fotbalul iugoslav. 
Participind de 16 ori în competi
țiile organizate de U.E.F.A., Steaua 
roșie a obținut victorii remarca
bile, reușind să fie de 4 ori semi- 
finalistă. în 1956 —57 și 1970—71 in 
C.C.E., în 1961—62 în Cupa 
U.E.F.A. . .
pelor “. în campionatul care 
terminat de curînd, 
a ocupat locul III: 34 — 16 — 8 — 
10 — 61:44 — 40 p....................
bază O. Petrovici — 
tici — Baralici, Keri.
Jankovici. V. Petrovici, Savici, 
lipovici, Geaici. Internaționalii echi
pei : portarul O. Petrovici și tot 
cvintetul ofensiv.

k\\\X

în 1961—62 in
și 1974—75 în „Cupa cu- 

s-a
Steaua roșie

Echipa de
Jelikici, Jel- 

Radovici — 
Fi-

wwww.ww;

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Budapesta - F, C. Zurich. Real Madrid - Dinamo București, 
- St. Etienne, Glasgow Rangers - Bohemions Du- 

Dinamo Kiev, Slovan Bratislava — Derby County.

Ujpesti Dozsa
K. Copenhaga

blin, Olympiakos Pireu - ----- ------ ------- — - -------------- ■
Ruch Chorzow - Kuopio Palloseura, Benfica Lisabona - Fenerbahce Istanbul 
Lindfield F. Belfast 2—,
R.W.D. Molenbeek - Viking Stavanger, Borussia Monchengladbach - 
Innsbruck, Ț.S.I 
Split, Malmb F.
Reykjavik.

B.

K.A. 
. F.

- P.S.V. Eindhoven, Jeunesse Esch — Boyern Miinchen.
■. uz...:..■ s. w. 

Sofia — Juventus Torino, Floriona La Valetta — Hajduk
- F. C. Magdeburg, Omonia Nikosia — I.F.K. Akranes

CUPA CUPELOR
- F, C. Den Haag. Skeid Oslo - Stol Rzeszow, Celtic Glas- 
. C. Reykjavik, Eintracht Fronkfurt — Coleraine Belfast, Ci}- 

tigotoorea „Cupei României" - S. C. Anderlecht, Halados Szombathely - 
Valetta F. C.. Ciștigătoarea „Cupei U.R.S.S." — Anorthosis Famagusta, Atletico 
Madrid - F. C. Basel, Panathinaikos Atena — Sachsenring Zwickau. Slavia 
Sofia - Sturm Graz, Wrexham — Djurgaarden Stockholm, Besiktas Istanbul - 
Fiorentino, Farm Dublin — Lens, Borac Banjaluka - U. 5. Ruemellngen. Lah- 
den Reipos — West Ham United,

Vejle B. K. 
gow — Vaiur F.

Spartak Trnava — Boavista Porto.

CUPA U. E. F. A
Moscova, Hertha.......... _,_____ __ _____  ___  _ B.S.C. — Helsingin J.K., 

. ....... — Stal Mielec, Carl Zeiss Jona — Olympique Marseille, Royal 
Aston Vîila. A doua echipă olandeză — Glentoran Belfast, Moide 

Oesters Vaexjă, F. C. Keflavik — Dundee United, Hibernian Edin-

A.I.K. Stockholm — Spartak 
Holbaek B.I.F. - " ............
Anvers
F. K. ----------- ----------- -- -- ---------- ----
burgh — F. C. Liverpool, GAIS Goteborg — Slosk Wroclaw, F. C. Kolr» — BO3 
Copenhaga, Athlon© Town - Valerengen Oslo, Feyenoord Rotterdam - Ips
wich Town, F. C. Bruges — Olympique Lyon, Grasshoppers Zurich — Real 
Sociedad San Sebastian, F. C. Porto — Avenir Beggen, Young Boys Berna — 
Hamburger SV, A. C. Milan — F. C. Everton, Sliema Wanderers — Sporting 
Lisabona, Inter Bratislava — Real Zaragoza, Bohemians Praga — Honved Buda
pesta, M.S.V. Duisburg — Paralimnj Famagusta, PAOK Salonik — C. F. Bar
celona, A, S. Roma — Dunav Russe, Lazio Roma — Cernomoret Odesa, Gala" 
tasaray Istanbul — Rapid Viena, Vojvodina Novi Sad — A.E.K, Atena, A.S.A, 
Tg. Murej — Dynamo Dresda, V.O.E.S.T. Linz — Vasas Budapesta, Napoli — 
Torpedo Moscova, A doua echipă românească - Steaua roșie Belgrad, Levski
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