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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A

A FOST Șl IERI IN AVANPOSTURILE LUPTEI
PENTRU LIMITAREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR

După ce a vizitat, in cursul zilei de miercuri, o serie de localități, 
unități industriale și agricole afectate de inundații din județele Brașov, 
Covasna, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Sibiu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a plecat, joi dimineața, intr-o nouă călă
torie de lucru in zonele din vestul și sudul țării. Este cea de a opta zi 
din această perioadă de grea încleștare cu forțele dezlănțuite ale naturii 
de cînd secretarul generai al partidului se află la fața locului, in mijlocul 
cetățenilor din localitățile care au avut de suferit de pe urma calamită
ților. A fost un nou prilej de a analiza, împreună cu organele locale de 
partid, cu comuniștii, cu oamenii muncii, situația creată în aceste împre
jurări neobișnuite, de a examina și a controla măsurile care s-au 
aplicat in vederea preîntimpinării inundațiilor, limitării efectelor acestora, 
modul în care se traduc în viață prevederile Decretului prezidențial pri
vind instituirea stării de necesitate și ale Hotărîrilor Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in avanposturile luptei împo
triva apelor, în localitățile afectate, în unitățile economice amenințate de 
pericol sau calamitate de viituri, exemplul neobositei sale activități au 
constituit pentru toți oamenii muncii 
îndemn de a-și intensifica eforturile 
înaltă responsabilitate la chemarea 
partidului.

o puternică îmbărbătare, un nou 
pentru a răspunde prin fapte de 
lansată de secretarul general al

La fața locului a fost controlată situația
din județele limitrofe Dunării, in vederea

• •protejării localităților și tuturor

bunurilor împotriva viiturilor fluviului.

Ora 7,30. La aeroportul din 
Sibiu, unde sînt prezenți tovarășii 
Corne] Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al F.C.R., și Richard Win
ter, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. aJ 
P.C.K., prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își exprimă 
convingerea că oamenii din aceas
tă parte a țării vor face totul 
pentru îndeplinirea îndatoririlor 
patriotice ce le revin în refacerea 
grabnică a unităților industriale 
avariate, limitarea pagubelor In 
agricultură și normalizarea vieții 
localităților.

Tovarășul Nicolae 
însoțit de tovarășii 
Oprea, membru C

Ceaușescu,
T__ Gheorghe 

_____ t ______ ăl Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
și Teodor Coman, ministrul de 
interne, s-a îndreptat spre Deva, 
orașul de reședință al județului 
Hunedoara. Aici, secretarul gene
ral al partidului este întîmpinat 
de tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
chim Moga, prim-secretar al 
mitetului județean al P.C.R.

La scurt timp de la sosire 
sediul Comitetului județean 
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o intîlnire de lucru cu

loa- 
C li

la 
de

membri ai Biroului Comitetului 
județean și ai Comitetului muni
cipal de partid, cu directori ai 
marilor unități industriale hune- 
dorene, în cadrul căreia a fost 
analizat modul în care organizați
ile de partid, comuniștii, oamenii 
muncii din această parte a țării 
au acționat în vederea preiniîm- 
pinării inundațiilor și a înlătură
rii grabnice a urmărilor acestora, 
activitatea care se desfășoară în 
unitățile industriale pentru obți
nerea de producții suplimentare.

Luînd cuvîntul. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că este « 
mare lipsă a organelor locale că 
nu au realizat sarcina dată în 
1970 de a ridica digurile la dimen
siuni care să poată face față ori
cărei situații și a cerut ca în ur
mătoarele două luni și jumătate 
ele să fie gata. ca eventualele 
ploi din noiembrie să nu mai facă 
greutăți.

In ce privește suprafețele inun
date, secretarul genera] al parti
dului a indicat să se treacă de 
îndată la măsuri mai hotărîte pen
tru scurgerea apei, astfel ca în 
două, trei zile, tot grîul și orzul 
inundat de-a lungul Mureșului să 
fie strîns pentru a nu se pierde.

Secretarul general al partidului 
a indicat ca. fără a se afecta pro
ducția, fiecare muncitor, în cali
tate de cetățean al localității unde

așteptate in zilele următoare
muncește, funcționarii, să aibă 
obligația de a lucra suplimentar, 
inclusiv duminica, așa cum se 
procedează și în alte părți. Toată 
lumea, în mod organizat, a arătat 
secretarul general al partidului, 
să pună mina să lucreze, să nu se 
aștepte numai mijloace mecaniza
te. Fiecare să participe direct la 
lucrările care se impun la ora 
actuală in agricultură, la înlătu
rarea grabnică a efectelor calami
tăților și Ja preîntîmpinarea de 
noi inundații.

în numele Comitetului județean 
de partid, al comuniștilor, al tu
turor locuitorilor din județul Hu
nedoara, tovarășul Ioachim Moga 
a asigurat pe secretarul general 
al partidului că sarcinile ce revin 
oamenilor muncii din această par
te a țării vor fi înfăptuite cu 
inaltă răspundere, atît în agri
cultură cit și în industrie.

I’lecînd de la Deva, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu survolează Va
lea Mureșului spre zona Aradului.

La Arad, secretarul general al 
partidului este intimpinat de tova
rășii Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Andrei Cervenco- 
vici, prim-secretar al comitetului 
județean de partid.

Pc digul de apărare a Aradului 
In zona Micalaea — Uzina electri
că, tovarășul 
este informat 
către primul 
de specialiști 
de zi și noapte a cetățenilor orașu
lui, a militarilor, pentru consolida
rea și suprainălțarea digurilor, 
subliniindu-se faptul că aceste 
măsuri care au fost luate Ia indi
cațiile directe ale secretarului ge
neral al partidului și-au dovedit 
din plin eficiența, limitind in 
mare parte năvala apelor.

In cadrul intîlnirii cu membrii

Nicolae Ceaușescu 
in fata unei hărți de 
secretar al județului, 
despre munca dirză.

Biroului Comitetului județean de 
partid Arad, 
și tovarășul 
bru supleant 
Executiv al 
secretar al
Timiș al P.C.R., felicitînd comi
tetele județean și municipal de 
partid, pe toți comuniștii, milita
rii, cetățenii care au participat Ia 
acțiunile de stăvilire a apelor, se
cretarul general al partidului a 
subliniat că se impun măsuri în 
continuare, reliefîud că pentru lu
crările de viilor trebuie folosite 
mijloacele existente în județ.

Secretarul general al partidului 
arată că pentru recuperarea pagu
belor produse, e necesar să se re- 
însămînțeze terenurile, cu culturi 
duble de porumb, furaje, legume 
pentru toamnă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii din județele Arad și Timiș 
vor fi la înălțimea acestor sarcini, 
îndeplinindu-le în mod exemplar.

Secretarul general al partidului 
și-a consacrat apoi întreaga zi de 
muncă examinării la fața locului a 
situației din zonele situate de-a 
lungul Dunării, a modului cum sînt 
înfăptuite măsurile hotărîte de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în vederea protejării locali
tăților, obiectivelor economice, avu
tului socialist și al cetățenilor de 
undele de viituri așteptate în zi
lele următoare.

In același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut intitniri de lucru 
eu primii secretari și alți membri 
ai birourilor comitetelor județene 
de partid și ai comitetelor execu
tive ale consiliilor populare ale 
județelor Caraș-Severln, Mehedinți, 
Dolj, Olt, Teleorman și Ilfov, tn

la care a fost prezent 
Mihai Telescu, meni
al Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R., prim- 
Comitctului județean

(Continuare în pag. a 4-a)

De azi, pe velodromul Dinamo

CICLIȘTII LA START

Muncă fără preget 
pentru înlăturarea 

urmărilor calamităților
i 1

însuflețiți de Chemarea score 
tarului general al partidului, toi 
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
de exemplul său personal, oal 
menii muncii din întreaga țar 
muncesc cu abnegație, fără pre 
get, în aceste zile de puternic] 
mobilizare patriotică, pentru Iii 

dl
re 
d<J 

— viaț 
curind îi

mitarea pagubelor produse 
inundații, pentru salvarea 
coltei, pentru ca — în toate 
meniile de activitate 
să reintre cit mai 
matca ci normală.

Incadrîndu-se cu tot elanul 
lor tineresc în acest efort gena 
ral, sportivii țării răspund și e 
prezent la Chemarea partidului 
incadrindu-se ferm în rinduril 
celor ce luptă pe frontul apeloJ 
pentru reducerea pagubelor pro 
duse industriei și agricultuiil 
avutului obștesc și personal 
pentru a elimina pe viitor perii 
colul unor asemenea calamități

PARTICIPARE PLINĂ DE ELAI
A SPORTIVILOR

In rindurile de mai jos, pul 
blicăm unele relatări, în acej 
sens, primite de la coresponl 
denții noștri :

• Cotele apelor Dunării sint îl 
creștere și in zona județului TH 
LEORMAN. Și aici, însă, ca p] 
întreaga lungime a fluviului, oa| 
menii muncii, în frunte cu cornul 
niștii, veghează zi și noapte perj 
tru ca apele învolburate să nu păi 
trundă în așezările riverane, 
ogoare, în suprafețele 
industriale.

La confluența Oltului 
rea, cotele se mențin 
de „atenție" și 
această situație, eforturile tuturol 
cetățenilor sint absolut necesari 
pentru consolidarea și prelungire 
digurilor protectoare, pentru găsi| 
rea unor soluții care să limitezi 
și să stăvilească primejdia apeloJ 
I-a IZLAZ, printre miile de cetăl 
țeni care s-au aflat, încă de 1 
3 iulie, în zona digului, se număl 
ră și mulți tineri sportivi, în frun] 
te cu vicepreședintele C.M.E.F.s] 
Dumitru Gruia. Cu toții dau u] 
bun exemplu de conștiinciozități 
și dtrzenie in această important] 
acțiune patriotică.

Digul din jurul 
chimic din TURNU 
este apărat cu toată 
către sute de oameni ai munci] 
angajați ai acestei mari unități so] 
cialiste. Printre ei se află și rd

. p
unitățile

cu Dună] 
între cel 

.inundație". î

Combinatulu
MAGUREL1 
hotărirea d

(Continuare în pag. a 4-a)

în vederea finalei de miine a „Cupei României44 la fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl RAPID
Astăzi, la ora 16,30, pe velodro

mul Dinamo din Capitală încep 
întrecerile tradiționalei competiții 
internaționale „Cupa ziarului Spor
tul". La startul lor se. aliniază re
prezentativele Bulgariei, Poloniei, 
Ungariei și României.

Iată programul competiției :
Vineri (de la ora 16,30) : viteză 

(serii eliminatorii și recalificări), 
urmărire pe echipe 4000 m (serii și 
finală), 1000 m cu start de pe loc 
și eliminare ;

Sîmbătă (de la ora 16,30) : vi
teză (sferturi., semifinale și finale), 
urmărire indivi -rlă 4 000 m (serii 
și finală), curs, americană (75 de 
ture, sprint la 5 ture) ;

Duminică (de la ora 9,30) : vi
teză turneu, cursa italiană (serii 
și finală), cursa 
puncte-semifond 
la 3 ture).

întrecerea are 
portanță pentru 
(și, firește, nu 
care vor da, cu 
dintre principalele examene 
sezonului. După un L.Jelungat sta
giu de pregătire și după evoluțiile 
In citeva competiții internaționale 
peste hotare, a sosit momentul ca

valoare. Tn funcție de performan
țele obținute se vor putea estima 
șansele pistei de a concura la rea
lizarea haremurilor olimpice, de a 
atinge nivelul internațional. Le 
dorim succes în această importantă 
tentativă.

9

cu aditiune de 
(100 de ture, sprint

o deosebită im- 
pistarzii români 
numai pentru ei) 
acest prilej, unul 

ale

IȘI ÎNCHEIE ASTAZI PREGĂTIRILE
De miercuri. Universitatea a re

venit la Craiova, renunțînd la pre
gătirea centralizată de la Snagov.

(N NUMĂRUL

in „Trofeul Tomis“

DE AZI

la volei feminin,
reprezentativa României continuă seria
victoriilor 3-0 cu Polonia
Amănunte asupra
..Trofeului carpati"

€dcl de a XV a ediții
la handbal

o

Ultimele pregătiri pentru „Cupa Annie Soisbault" la tenis
încep campionatele mondiale de scrimă

Antrenorii C. Cernăianu și C. Oțet 
au condus ședințe de instruire cu 
caracter fizico-tehnic-tactic. în 
cursul după-amiezii de astăzi cra- 
iovenii sosesc cu autocarul în Ca
pitală, urmînd să mai efectueze un 
ușor antrenament pe stadionul 
„23 August". Aflăm din tabăra cra- 
ioveană că Bălăci și Marcu, care se 
resimțeau de pe urma unor mai ‘ 
vechi accidentări, sînt acum com
plet restabiliți și nu vor lipsi din 
formație. In privința „ll“-Iui pe 
care-1 va alinia în finală, an
trenorul Cernăianu ne-a comunicat 
că se va hotărî asupra lui 
înaintea jocului. Conducătorul 
nic al craiovenilor s-a arătat 
mist în privința finalei, avînd 
vingerea că jucătorii săi vor 
totul ca prețiosul 
posească la Craiova. „Știm că 
va fi o finală aprig disputată, 
Rapid fiind un adversar ambițios 
și incomod pentru orice partener 
de întrecere ; dar ne-am pregătit 
susținut și avem capacitatea să ne 
comportăm Ia înălțime, și să ofe-

abia 
teh- 

opti- 
con- 
face 

trofeu să po- 
,Știm

cerea echipei Anderlecht la Cra| 
iova".

în tabăra Rapidului domnești 
același spirit de echipă, bazat îl 
primul rînd pe o mare putere dl 
muncă. Programul diversificat d| 
lucru — conținutul antrenamente! 
lor fiind schimbat zilnic — a cil 
prins toți factorii : fizic, tehnil 
tactic și psihic. Ponderea a avut-] 
însă aplicarea și aprofundare! 
unor scheme tactice care urmărea 
dejuearea fundașilor craioveni. Aa 
lăzi după-amiază antrenorii I. Mol 
troc și V. Copil au în program nil 
lima ședință de instruire care irl 
cheie ciclul de lucru al acesta 
săptămini. Și la Rapid formații 
urmează să fie definitivată il 
cursul zilei de mîine. Neagu J 
I’etcu sînt ușor accidentați și rit 
mine de văzut dacă se vor refad 
pină la ora meciului. Nu este <-d 
clusă posibilitatea reintrării lil
Răducanu, revenit de la tratamerl 
și prezent la antrenamente. I 

Finala va avea Ioc mîine pe stal



Mîine, se inaugurează sezonul internațional de tenis Turneul de șan de Ia Oradea

ULTIMELE PREGĂTIRI DINAINTEA JOCURILOR
LEMACIKO CEIE MAI PUTERNICE EC

PENTRU //CUPA ANNIE SOISBAULT"
adăs- 
cerul 
roșii 
Stai- 

activi- 
febrilă. Constructorii care 

noilor tribune 
se luau parcă 
grațioasele ju- 

antrenament,

Sub razele unui soare 
nd mai mult acum pe 
ucureș' ilui, terenurile 
le parcului din str. Dr. 
jvici au cunoscut ieri o 
ite 
răbesc finisarea 
e la Progresul 
1 întrecere cu 
itoare, în plin 
>le cărora li se pregătește cu 
rg „1 
răgit lăcaș de tenis al 
lai este exact o zi pînă 
artul în etapa zonală a . 
si Annie Soisbault", 
londial al echipelor 
e tineret.
Primele la joc au 
:erele României și 
ustraliei, de fapt capetele de 
;iș ale viitoarelor întîlniri. 
irginia Ruzici, campioana de 
nioare a țării noastre, pentru 
tima oară în selecționata de 
neret (sub 21 ani), împreună 
1 Mariana Simionescu și Flo- 
nța Mihai — acest „trio" re- 
îtabil în care punem atîtea 
>eranțe — au schimbat mingi 
iternice, sub îndrumarea con- 
îcătoarei tehnice a reprezen- 
tivei, fosta campioană Ecate- 
na Roșianu. Alături, impre- 
onante ca alură și tehnică, 
istraliencele. Ele reprezintă 
intru a doua oară „țara teni- 
lui" în competiție. Anul tre- 
it, echipa Australiei a debutat 
1 o prezență în turneul final 
• la Le Touquet, rămînînd 
să în semifinale. Ecaterina 
oșianu ne spune : „Avem de 
fruntat terenuri încă ude, 
.re îngreunează mingea. Jucă- 
arele noastre se mișcă însă 
ne și promit o comportare la 
ălțime. Sper să nu dezamă- 
m așteptările, care prevăd, în 
od normal, calificarea noas- 
ă in finale".
Apoi, au intrat pe teren re- 
ezentantele Belgiei și Olan
ii, acestea din urmă fiind ad- 
irsarele noastre de sîmbătă. 
>ate prezintă o bună dispozi-

g

.centralul" celui mai în- 
nostru. 

la 
„Cu- 

trcfeul 
feminine

fost echi- 
cele ale

Campioana noastră Virginia Ruzici (in stingă), intr-o convorbire 
amicală cu olandeza Annelies Prins și australiencele _Dianne JEvers 
și Nerida Gregory Foto : S. BAKCSY

de joc, dorința într-o evolu- 
bună.

Cu H. J. (Jim) Entink, con
ducătorul echipei de la Anti
pozi, avem o convorbire mai 
lungă : „în Australia — ne 
spune interlocutorul nostru — 
acordăm un deosebit interes 
competițiilor de tineret. De la 
Evonne Goolagong încoace, 
n-am mai avut jucătoare de 
mari perspective. Abia acum 
se întrezăresc adevăratele ur
mașe ale campioanelor dinainte. 
De aceea, Cupa Soisbault este 
un test foarte important pentru 
noi. Am adus 
australiene la dublu 
Dianne Evers — 18 ani și Neri
da Gregory — 19. împreună cu 
Judy Hanrahan, 
echipă forte. Dar 
bine că vom avea 
adversare puternice. Admir te-

ție 
ție

pe campioanele 
junioare,

prezentăm o 
știm prea 
în românce

ULTIMII „PAȘI IN TENIS".

nisul românesc, sînt prieten in
tim eu marele campion Ilie 
Năstase, pe care l-am și arbi
trat la Melbourne, în ultimul 
turneu Masters. Acum, sini și 
in admirația concetățenilor săi, 
care ne-au făcut o atît de cal
dă primire la București. Aveți 
un stadion modern 
nul dintre cele mai 
care le-am văzut în 
me“. Precizăm, din 
vizită a oaspetelui nostru : este 
vicepreședintele clubului Koo- 
yong din Melbourne, cel mai 
mare din Australia, arbitru de 
„Cupa Davis", membru al co
mitetului de dezvoltare și regu
lamente al federației de specia
litate din țara sa.

întrerupem aci relatările des
pre apropiatul start al tinerelor 
rachete feminine. Azi, ședința 
tehnică și conferința de presă 
(ora 11, la sediul F.R.T.), cu a- 
nunțarea programului oficial al 
întîlnirilor. Mîine după amiază, 
primele mingi peste fileu.

Radu VOIA

de tenis, u- 
frumoase pe 
întreaga lu- 
cartea de

XV-aPARTICIPA LA AA CÎȘTIGAT detașat
Ultima rundă a turneului inter

național feminin de șah de la Ora
dea nu a mai produs modificări 
importante în configurația clasa
mentului. Primele trei trepte ale 
podiumului erau dinainte ocupate 
lupta dîndu-se, practic, pentru o 
plasare mai bună de la locul 4 
în jos. Aceasta au reușit Polihro
niade și Makai, învingătoare în 
reuniunea finală. Cu multă energie 
a jucat și lidera clasamentului, Le- 
maciko, deși avea un avans de 
două puncte.

Iată rezultatele : Hojdarova — 
Lemaciko 0—1, Polihroniade —■ 
Nagy 1—0, Makai — Fărcaș 1—0, 
Teodorescu — Bilunova, Caldwell 
— Baumstark și Nuțu — Perko- 
vici remize.

Clasamentul final : 1. TATIANA 
LEMACIKO (Bulgaria) 10 puncte 
(din 11 posibile). 2. Rimma Bilu
nova (U.R.S.S.) 71/?, 3. Gertrude 
Baumstark 6’/2. 4—6. Elisabela Po
lihroniade, Margareta Teodorescu 
și Suzana Makai 6, 7—8. Kureș 
Perkovici (Iugoslavia) și Eva Hoj
darova (Cehoslovacia) 5V2. 9—10. 
Dana Nuțu și Susane Caldwell 
(Anglia) 4*/ 2, 11. Eva Nagy (Unga
ria) 3%, 12. Rene Fărcaș 1 punct.

C1OCÂLTEA ÎNVINGĂTOR 
IN „TURNEUL MAEȘTRILOR"

Pentru a-i menține în activitate 
pe jucătorii fruntași. Comisia ju
dețeană de șah Satu Mare a luat 
inițiativa organizării unui turneu 
de vară (care, anul viitor, va că
păta un caracter 
Desfășurat în condiții 
(datorită eforturilor 
activist obștesc local, W. Muller) 
concursul s-a bucurat de partici
parea maestrului internațional Vic
tor Ciocâltea, care se pregătește 
pentru turneul zonal. El a dominat 
competiția terminind neînvins pe 
primul loc. Reprezentantul clubului 
Olimpia-Constructorul a acumulat 
11 puncte din 13 posibile (4 remi
ze). Urmează : 2—3. I. Szabo, Fr. 
Lenyel 9, 4—5. A. Kertcsz și Em. 
Macarie 8 (toți au îndeplinit o 
notă de maestru), 6. Ș. Neamțu 7‘/s. 
7—8. E. Nacht și I. Fischer 7 "" 
concurenți).

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL, 
CAMPIOANĂ A CAPITALEI

S-a încheiat cea de-a 16-a edi
ție a campionatului de șah al Ca
pitalei pe echipe mixte. în grupa 
valorică A, pe primul loc s-a cla
sat Olimpia-Constructorul cu 31 
puncte (55V2 puncte de meci), care 
a aliniat o formație puternică 
(Ciocâltea, Ghițescu, Stanciu, 
tez, — - - — — •
marian. Margareta Mureșan 
Bogdan). Ea a întrecut la 
luptă pe Universitatea — 30 
beneficiara de asemenea a 
lot valoros : Șubă, Stoica, Ghindă, 
Griinberg, Zara, Bena, Teodorescu, 
Elisabela Polihroniade, Elena Ghin
dă, Gabriela Olteanu. Pe locul III 
s-a clasat formația C.S.U. Con
strucții cu 29 p (54*/i).  Au parti
cipat 12 echipe.

Intre 25 și 30 iulie se desfășoară 
în țara noastră una dintre cele 
mai mari competiții ale lumii 
handbalistice : a XV-a ediție a 
„Trofeului Carpați". Prin tradiție 
și, îndeosebi, prin valoarea parti
cipantelor, întrecerea organizată de 
F. R. Handbal se înscrie, in fie
care an, la loc de frunte. Invita
ția de participare onorează fede
rațiile cărora li se adresează, iar 
întrecerea este urmărită cu interes 
major de iubitorii handbalului și 
de către'specialiștii din lumea în
treagă.

La această ediție au fost invi
tate reprezentativele R. D. Ger
mane (locul II la C.M.), Iugoslaviei 
(campioană olimpică, locul III la 
C.M.), Uniunii Sovietice (locul V 
la C.M.), și Cehoslovaciei (locul 
II la J.O., locul VI la C.M.) care 
vor evolua alături de prima repre
zentativă a României (campioană 
mondială) și de România B (al

in marea ei majoritate, 
„noului val") 

băieți ; Uniunea Sovietică 
III la C.M.), Ungaria (locul 
C.M.), Cehoslovacia (locul 
C.M.) și R. D. Germană 

campioană mondială), echipe 
primei

internațional), 
excelente 

neobositului

(14

Bo- 
Voiculescu, Nacu, Țucă. Sa

și Lia 
mare 

P (61). 
unui

cătuită, 
din reprezentanți ai 
— la 
(locul 
IV la 
VI la 
(fostă 
ce vor juca în compania 
formații a României (locul II la 
C.M.) și a României B — la fete.

Competiția se desfășoară în 
București (Palatul sporturilor și 
culturii). Ploiești (sala Victoria) și 
Pitești (Sala sporturilor). Atît da
tele de desfășurare, cit și progra-

marea jocuri 
orașe diferiți 
organizatorilo 
labilă repetiți 
și faptul că 
principalele i 
mondial (de 
concurează ci 
la medaliile 
trage concluz 
„Trofeului C 
portantă maj 
vente în ace: 
rativele inter 
toate taberei: 
rațiile de spi 
pe cei mai 
jucătoare per

Echipa mai 
susținut pînă 
tilniri intern 
cîștigat 181, ș 
tate și a pier 
de întrecere 
pați“ situația 

• cu R. D 
de 19 ori, a 
terminat 2 la 
5 • cu Iug<
• cu U.R.S
• cu Cehos 
— G.

Reprezentat 
noastre a ju 
naționale, cij 
18 la egali ta 
formațiile car 
feul Carpați" 
toarea :
• cu Uniune

ECHIPELE DE ATLETISM AL
PENTRU SEMIFINALELE „CUP
Federația română de atletism a 

alcătuit echipele masculină și fe
minină care vor concura Ia Buda
pesta (sîmbătă, felele) și Torino 
(simbătă și duminică, băieții) in 
semifinalele „Cupei Europei". Iată 
componenta lor împreună cu cele 
mai bune performanțe, din acest 
sezon, ale titularilor :

MASCULIN : 
Darvaș (10,3), 
trescu (21,0), 
Nicolae (48,2),
m : Gheorghe Ghipu 
3:40,9), 5 000 și 10 090 m 
roiu (13:35,6 și 28:22,6), 
Erwin Sebestyen (13,5), 
Dorin Melinte (51,3), 3 000 
cole : Gheorghe Cefan 
4x100 m : Toma Petrescu,
Darvaș, Gheorghe Dulgheru, Clau- 
diu Sușclescu (40,5), 4x400 m : Ni
colae Nicolae, Iosif Korodi, Do
rin Melinte, Gheorghe Dulgheru 
(3:11,9), lungime : Ștefan Uăzăres- 
cn (7,95 m), înălțime : Constantin 
Cîrslea (2,17 m), triplusalt : Carol 
Corbu (16,62 m), prăjină : Nichifor 
Ligor (5,20 m), greutate : Marin

100 m
200 m :
400 m

800

: Adalbert 
Toma Pe- 
: Nicolae 
și 1 500 

(1:47,8 și
Ilie Flo- 
110 mg : 
400 mg : 
m obsla-

(8:23,4), 
Adalbert

Iordan (18,05 
(61,58 m), sul 
lea (81,56 m) 
(68,14 m).

FEMININ : 
ncscu (11,7). 
Diaconiuc (24 
riana Suman 
m: Natalia A 
Valeria Ștefă 
Viorica Unesc 
crămioara Di 
du, 4x400 m : 
Bădescu, Lăc 
Mariana Sun 
Dorina Călim 
me : Virginia 
late : Valenti 
disc : Argent: 
suliță : Ioana

Ca și in prel 
Atena, Ghec 
alerga la '

1 5Biletele pentru cele doua zile s-au pus 
în vînzare la casele de la arena Progre
sul și sediul C.N.E.F.S. (str. Vasiie Con
ta nr. 16).

piper", 
Iui un
— sînt 
damnată* . 
zează fizic prea repede, 
prea mult, mult prea mult și 
nu-și vor da seama cind vor 
disputa „acel meci in plus" care 
nu trebuia jucat.

Victoria lui Ashe la 32 de ani
— cu 10 ani mai vîrstnic decit 
„balaurul" din fața sa — răs
toarnă „teoria" după care gene
rația lui Connors ar domina in
contestabil lumea tenisului de 
azi. După cum tot acest sim
patie Ashe cu izbînda sa con
firmă ideile celor care

că cei foarte 
pot trece cu
— dacă au 
demnitate, 
tate pe lingă drive 
și joc de picioare
— acea perioadă 
neagră din viața 
oricărui campion 
ajuns pe culmile 
gloriei dar și la su-

. prasaturație. Ashe 
a fost multă vreme într-un con 
de umbră. Ca și Laver, ca și 
Rosewall, ca și Newcombe care 
și-au revenit frumos, cum se 
zice și florilor. Acum sînt anii 
negri ai lui Smith și Năstase. 
Mîine vor veni „vacile slabe" 
ale lui Borg și Connors. Natura, 
cu legile ei biologice, e rareori 
generoasă. Problema e cum te 
aperi în fața cruzimilor ei. 
Cum te menajezi. Cum faci ca 
odată trecută eclipsa, să-ți ră- 
mînă suficientă forță fizică și 
morală pentru a-ți încheia ca
riera 
juns 
dacă nu cu un Wimbledon cîș
tigat la 32 de ani.

Altfel, vorba lui Tiriac — 
după ce ne-a învățat nu numai 
cum să ținem racheta în mînă, 
dar să și înțelegem, după ce a 
comentat cu severă 
acel meci de la Charlotte^ 
Froeling, „joc pe care 
n-a știut să-l cîștige"... - 
fel, „tenisul este superb, 
dacă veți progresa, îl 
iubi"... Cu amendamentul duios 
că la noi, acum, deocamdată, 
e invers : noi il iubim, dar par
că nu prea mai progresăm...

ba chiar dind tenisu- 
nou avint prin forța lor 
totuși „o generație con
i'*,  fiindcă ei se epui- 

joacă

susțin 
dotați 

bine 
cap, 

seriozi-

$ „CUPA

CINCI „OPTIMIȘTI VIZEAZĂ J.O. DE LA MOSCOVA
• Istoria unei Dârei • Pe terenul..

viitoare va pleca în

vikingilor ® Din generația Nadiei (omâncei

Ultimul episod al excelente
lor lecții de tenis predate de 
Tiriac a coincis cu senzaționala 
victorie a lui Ashe asupra lui 
Connors, la Wimbledon. Cele 
cîteva secvențe prezentate ne-au 
arătat un Connors, acest „Cas
sius Clay ai tenisului mondial", 
cum e numit de specialiști, 
căzut, frint, greșind rău, cum 
se întîmplă și altor muritori. 
Dar nu asta e problema — deși 
nu pot uita ce făcea, pe vre
muri, Nâstase din Connors. 
Asta e viața. Trebuie să ne o- 
bișnuim cu ea, și în tenis.

Chestiunea e în altă parte : 
victoria lui Ashe răstoarnă (sau 
confirmă, ceea ce 
de multe ori e a- 
celași lucru) cele 
mai proaspete teo
rii emise în lumi
na rezultatelor re
cente, care de care 
mai paradoxale și 
mai derutante dar 
care, toate, ar fi 
impus dominația 
„puștilor" asupra
„veteranilor". De pildă, din cei 
patru semifinaliști de la recen
tul Roland Garros, trei nu a- 
veau mai mult de 25 de ani. 
Azi în tenis, se teoretizează, ar 
fi vremea acestor băieți duri, 
atletici, din cind în cind talen- 
tați, dar întotdeauna dispuși „să 
se bată" pentru fiecare minge, 
să alerge cit zece. Președintele 
Federației franceze de tenis 
susține, cu aceste exemple în 
fată, că azi „nu mai există ad
versar neglijabil, artistul care 
se bazează numai pe tehnică c 
«măturat» de cei care se bizuie 
pe forță, jocul nu mai e atit de 
fin dar a devenit mai dens" și 
— la urma urmei — s-a ajuns 
la aceea că „fiecare are șansa 
sa împotriva oricui"... Cuvinte 
foarte înțelepte care ar trebui 
să ne deschidă ochii, uimiți de 
fiecare dată cind citim că favo
ritul nr. 2 a fost eliminat din 
primul tur de un necunoscut, 
iar favoritul 3 a pierdut în trei 
seturi seci la al cincilea jucător 
belgian! Numai că același domn 
francez competent mai : 
ceva : că acești băieți 
repezi, „bătăuși", capabili 
răstoarne soarta multor

spune 
duri, 

i să 
con

căci și aici trebuie a- 
cu fruntea sus, chiar

nostalgie 
cu 

Tiriac 
alt- 
iar 

veți

8

Săptămâna .. _ _ ,___  _
Danemarca lotul de Optimiști. In 
drum spre Copenhaga s-ar putea 
ca un pasager — privindu-le pan
talonii scurți — să-i întrebe în ce 
clasă sînt și dacă merg cumva la 
vreo Olimpiadă de fizică ori de 
matematică.

Nu, deocamdată nu merg la nici 
o olimpiadă, cu toate că după note 
ax putea participa și la fizică și 
la matematică. Vor merge, pro
babil, în 1980 la Olimpiada de la 
Moscova, pentru ale cărei întreceri 
de yachting se pregătesc. Se pre
gătesc de mai mult timp, de vreo 
cinci-șase ani, de când erau in cla
sa a Il-a, pe o barcă cu vele care 
se cheamă Optimist. Dacă interlo
cutorul va dovedi interes pentru 
această ambarcație asemănătoare 
clasei Finn, i se va povesti și 
mica ei istorie... Un negustor din 
Florida avea în curte niște lăzi 
de ambalat săpun. Lăzile erau fix 
de 
Ca să nu mai dispară, 
nu ' . “ . .
chip de bărci, a socotit că ar fi 
în avantaj dacă le-ar face chiar 
bărci adevărate. S-a adresat, ast
fel, cunoscutului constructor de 
ambarcații sportive, Clark Mills, și 
acesta a proiectat o barcă ideală 
cu pînze pentru copii. Fix de 2,30 
m lungime. Fiind optimă pentru 
puști (o barcă de alergare, cu o 
excepțională stabilitate) s-a nu
mit Optimist Au trecut ani, barca 
s-a răspîndit în toată lumea, a 
căpătat clasă internațională, iar 
acum la Aarhus are loc al doilea 
campionat mondial la această cla
să (22 iulie — 3 august).

Amuzat de poveste, călătorul se 
va interesa, desigur, de șansele 
optimiștilor la acest campionat 
mondial. Bănuim că aici va inter
veni antrenorul Andrei Butucaru, 
de mai multe ori campion națio
nal la clasele Star, Snipe, și Iolă

2,3() m lungime și dispăreau.
1, adică să 

le mai pună copiii pe apă în
Tinerii velisti după antrenamentul de ieri, de la Herăstrău

Foto : V. BAGI

care totuși — să reținem — va 
evolua pe terenul... Vikingilor. Fi
rește, va aminti că Horia Ispas 
(clasa VIII, premiul II) este de 
trei ori campion al țării la aceas
tă clasă și tot de trei ori campion 
balcanic la Atena (1972 — atunci 
era în clasa V), la Istanbul (1973) 
și la Constanța (1974). Lotul mai 
cuprinde pe Adrian Romașcu (cL 
VIII — media generală 9,44), Ma
rian Radu, Alexandru 
Adrian Semenescu — 
chipei — mai marele, 
notele Optimiștilor —

Așadar, cind „lupi

Feredean și 
mezinul e- 
însă, peste 
media 9,52. 

____, __ „ . de mare" 
(ultimele antrenamente le-au fă
cut la Constanța) din generația 
Nadiei Comăneci vor evolua la 
C.M. de Optimist rezervate copiilor

BOX CAMPIONI! „VOINȚIADE1".
Brăila a găzduit, zilele tre

cute, finala pe a competiției de
box rezervată sportivilor din asociațiile 
și cluburile Voința. întrecerile, bine or
ganizate, au făcut o frumoasă propa
gandă pugllismului, iar spectatorii au a- 
plaudat cu căldură evoluțiile boxerilor, 
lată rezultatele partidelor finale : juniori: 
P. Fieraru (lași) b.p. T. Lazăr (Mediaș), 
Șt. Enache (Măcin) b.p. Gh. Murgescu 
(Vîlcea), N. Harșonl (Mediaș) b.p. Șt- 
Mizdvescu (Giurgiu), F. Zamfir (Buc.) 
b.p. M. Tismănaru (Dej), T. Ruja (Cluj) 
b. ab. 3 Gh. Rusu (Măcin), M. Mar- 
dare (Brăila) b.p. I. Codescu (Ploiești), 
P. Dumitru (lași) b.p. Șt. Boldea (Cluj), 
Gh. Plăieșu (Ploiești) b.p. R. Cîrîc 
(Brăila), Șt. Postolache (Brăila) b.p. O. 
Douda (Cluj), P. Ignat (M. Ciuc) b.p. 
S. Bucur (Măcin), V. Moldoveanu (Cluj)

• „Cupa Eu 
cite un repre: 
bă), este, ca i 
nilestare alic 
după campion 
tiția este ciot 
Zauli, în men 
al comisiei ei 
derației inte: 
unul din pron 
tă în 1965, „Ci 
șoară anul ac 
ție. Ciștigâjj 
1965, și 
bărbați, uoi 
lor U.R.S.S., 
cunoscut o du 
tativelor R.D. 
din 1973 au c 
bați și R.D. i

a Cel maj 
părilor rrtM| 
l-a consti^BF 
mlnine în Ti n 
fășurată la E

• La ediția 
masculină a 1 
lificarea în si 
clasîndu-se p< 
preliminară c 
Greciei și Bul 
concurează di 
Budapesta.

a lată loca 
desfășura sîm 
finalele „Cup 
LIN : Torino 
R.F. Germani 
Ungaria ; Lei; 
Franța, R.D. 
slavla ; Londr 
Polonia, Spai

ic.o. 3 Gh. Sa 
(Brăila) b. at 
Gh. Kovacs ( 
Ifrim (Giurgiu 
M. Endredy 
(Giurgiu) b. I 
cea), FI. Bobi 
(Satu Mare), 
Deșliu (Buzău) 
b. ab. 3 I. Le 
RIZU — coresp 
și 10 august, 
turneu pugilist 
Competiția, afi 
ție, este orga 
lui campion b



HANDBAL DIN LUME ' 
„TROFEULUI CARPAII" |

Reprezentantele noastre

— în de meciuri, a cîștigat 9, a termi- g 
parca nat ur.ul la egalitate și a pierdut I 
veri- 13 • cu Ungaria 26 — 13 — 2 •
ugind — 11 e cu Cehoslovacia 24 — 15

afla — 3 — 6 • cu R. D. Germană |
aiului 31 — 5 — 4 — 22. I
care Loturile din care vor fi alcătui- 

șanse te reprezentativele României sint I 
poate formate din : C. Penu, Șt. Orban, I 
iție a N. Munteanu, M. Vasilache —
1 im- portari, Gh. Lieu, R. Voina, A. ■
eloc- Cosma, C. Tudosie, W. Stdckl, C. I
repa- Drăgăniță, L. Bota, C. Hornea, L. i
: în Roșu, A. Mintiei, V. Neagu, S.
fede- Baican, I. Boroș, St. Deacu, R. Gu- I
nează nesch, G. Kicsid, Șt. Birtalan, M. | 
>ri Și Ștef, M. Grabovschi, M. Mironiuc,

D. Marin, C. Odae, I. Oros, I. Ta- ■
liei a se, D. Enea, Alex. Folker, P. I 
le in- Matei, Gh. Sandu, L. Vasilache, ■ 
ire a T. Todică (antrenori : N. Nedef și
egali- O. Vlase la echipa A, E. Trofin și I
ierele M. Piutea la echipa B) — băieți ; |
Car- El. Ioncscu, A. Man, V. Ionică, A.

'el : Catiușa, D. Copocz — portari, R. |
rtiln.it Soș, C. Petrovici, D. Furcoi, N. I
iri, a Luțaș, M. Mihoc, M. Boși, I. Ho- * 
erdut bincu, V. Vieru, G. Vasile, M. Mi- _

1 — 16 hăilă, J. Herța, E. Mezei, E. Fă- I
4 —6 răoanu, M. Iacob. M. Lăcustă, V. I
— 4 Negru, S. Iagăru, V. Sotilă, D. Co- 

jocaru, C. Pițigoi, S. Arghir, M. |
țării Mikloș, N. Iordache, V. Amaran- I

inter- dei, V. Cojocărița, G. Lăcustă, F.
jnînd Rița, E. Văcarii, L. Andronache, .
>. Cu E. Foamete, D. Marcov, M. Cor- I
„Tro- nea, D. Filip (antrenori : C. Po- »
irmă- pescu și D. Bălășescu — echipa A,

E. Barilla și Fr. Spier — echipa B) I 
iat 23 -la fete.

în cupele europene 3

«Taghi 
>lcge-
Stan 

a E- 
lioara

Ma-
1 500

> mg: 
10 ni: 
, Lă-
Sur- 

Doina 
iniuc, 
rime : 
nălți- 
greu- 
l m), 

m),

CIFRE SI DATE STATISTICE>

>e (cu FEMININ : Ludenscheid : Cehoslova-
pro- cia, Danemarca, R.F. Germania, Fin-

i ma- landa, Italia, Polonia ; Budapesta :
inent, Austria, Belgia, Franța, ROMANIA,
tmpe- Ungaria, U.R.S.S. ; Sofia : Anglia,
3runo Bulgaria, R.D. Germană, Iugoslavia,
’dinte Olanda, Suedia. Din fiecare semifi-
1 Fe- nală, primele două clasate se califi-
etism, că pentru finală, programată la Nisa
niția- (1G—17 august). Sistemul de punctaj:
iesfă- locul I — G p, locul II — 5 p, locul
i edi- iii — 4 p etc.

an Cîteva performanțe remarcabile 
reușite în acest sezon de adversarii 
atleților români : FEMININ: U.R.S.S.:

10) a ioo m : Besfamilnaia 11,3, 400 m : Hi-
'ezen- na 51,3, 800 m : Vakrușeva 2:01,4,
i cea 1 500 m: Kazankina 4:09,6, lungime: 

bar- Alfeeva 6,63 m, înălțime : Galka 1,87 
. m, disc : Melnik 69,68 m, suliță: Ba-
irtici- bici 63,02 m; Ungaria : Bruzseniak

134 ia 100 mg și 6,52 m la lungime, 
Lazar 2:02.0 la 800 m ; Franța : Du- 

1. ues- bois 2 :00.2.1a 800 m, Austria : Kaefer 
51,7 la 400 m ; MASCULIN : Italia : 

taaația Mennea 10,1 (100 m) și 20,1 (200 m),
it ca- Fava : 23:16,4 la 10 000 m, 8:20,8 la
?orino 3 ooo m ob., Del Forno 2,20 m la înăl-
grupa țime ; R.F.G. : Hermann 45,1 la 400
aintea ni, Wcssinghage 3:39,3 la 1 500 m,
ilnină Hildebrandt 13:25,4 la 5 000 m, Uhle-
lă, la mann 28:08,0 la 10 000 m, Karst 8:16,2

la 3 000 m ob, Wolfermann 85,48 la 
e vor suliță ; Riehm 78,50 m la ciocan ; 
semi- Belgia : Puttemans 13:18,6 la 5 000 m, 
uSCU- 28 :03,6 la 10 000 m, Brijdenbach 45,4 
vacia, ia 400 m; Cehoslovacia : Danek 67,10 
\.NIA, m la disc, Brabec 19,71 m la greuta-
landa, te, Matousek 10,1 la 100 m ; Ungaria:
Iugo- M. Nemeth 91,38 m la suliță, G. Ne- 
garia, meth 7,90 m la lungime, Zemen 3:38,9 
•S.S. ; la 1 590 m, Major 2,24 m la înălțime.
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I
I
I
I
I
I
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I
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. Bîtcâ la. Pentru prima data vor fi prezenți
Mare), și pugiliști de peste hotare. Este vorba

2 C. de reprezentativa de box a orașului Lt-
) b.p. mir (Turcia).
. Stan
u (Vil- CANOTAJ ..REGATA POZNAN”.
•Idovan Evoluînd meritoriu, în
.p. V. compania unor echipaje din Polonia și 
Mare) Cehoslovacia, canotoarele de la Voința 

(Gr. București și Voința Timișoara au obținut 
itre 6 trei victorii în cadrul „Regatei Poznan":
sresant la schif 2 f.c. (Silvia Nedelcu, Marga-
ovaci”. reta Caraiman), 4-f-l vîsle (Aurora Maier, 
ua edi- Georgeta Basma, Saveta Ciobotaru, Maria-

fostu- na Chițu + Mariana Turșie) și 2 vîsle 
și-au (Maier — Ciobotaru).
Stea-_____________________________

DE LA F.R.F.
In ședința sa din 9 iulie, Biroul 

federal, analizind probleme curente 
ale activității fotbalistice a stabilit 
următoarele : campionatul Diviziei 
A va ineepe la 17 august și nu la 
16 august cum se anunțase inițial ; 
Divizia B va avea startul la 24 
august și Divizia C la 31 august. 
Aceste modificări de program au 
fost făcute cu scopul de a da posi
bilitatea fotbaliștilor să participe 
și ei, alături de ceilalți sportivi, 
la limitarea, la iulăturarea pagu
belor produse de inundații și la 
strîngerea recoltei.

de Ștefănescu, Ber- 
disputat la Satu Mare

Apărarea echipei Universitatea Craiova (reprezentată in imagine 
neanu, Bădin și _

UNIVERSITATEA CRAIOVA TREBUIE SĂ-ȘI COMPLETEZE
AFIRMAREA SI PE PLAN INTERNATIONAL

fotbalu- 
Ultime- 
ale un

ora io-

Incercînd să ca
racterizăm prezen
ța echipei din Cra
iova, pe durata ul
timelor sezoane, în 
primul campionat 
al țării, vom arăta 
că în edițiile re
cente ea a reali
zat o spectaculoa
să dar netă, fer
mă, ieșire din ano
nimat. Universita
tea Craiova a a- 
bandonat roiul de 
„formație de plu
ton" și s-a impus 
cu autoritate in 
rindul echipelor de 
frunte ale 
lui nostru. 
Ie reușite 
sprezecelui
vean — locul 3 în 
Divizia A și ajun
gerea în finala Cu
pei — reprezintă 
rodul unei munci 
organizate și per
severente instaura
tă de mai mulți 
ani la Craiova. 
Lansarea in grupul 
fruntașelor fotba
lului românesc s-a 
produs prin fericita _______
nor factori de care trebuie să amin
tim de la început : condiții de 
pregătire și joc considerabil per
fecționate ; marea dragoste a spec
tatorilor ; munca unui grup de 
tineri, dar foarte tenace teh
nicieni, condus de Constantin 
Cernăianu, secundat de 
stantin Oțet și Constantin Deliu. 
Poate că nici nu mai e 
să adăugăm acestor considerente 
pe acela reprezentat de elementul 
vital al acțiunii, aportul jucăto
rilor.

Universitatea Craiova și-a con
struit, relativ repede, o formație 
puternică, ne gindim la actuala 
sa garnitură, . " _ __
puțin la transferări de la mare 
distanță, transferări de jucători 
gata formați. Unsprezecele său 
este o reunire a unor vechi apă
rători ai culorilor sale (Oblemenco, 
Strîmbeanu, Deselnicu, Niculescu), 
a cîtorva transferări pe deplin 
reușite (Boc, Ștefănescu, Crișan, 
Purcaru, Marca), dar și de cu
rajoase și neîncetate promovări 
(Berneanu, Negrilă, Chivu, Bălăci, 
Cămătaru). Vom sublinia verita
bila „școală de fundași" (un fel 
de replică la „specialitatea mijlo
cași" a Giuleștilor) creată în pe
pinierele craiovene care au ridi
cat o suită de asemenea specialiști 
ai defensivei imediate : Deselnicu,

Boc — in tricouri albe) in plină acțiune in meciul 
in compania Olimpiei

confluență a u-

apelind

Con-

nevoie

destul de

Niculescu, Berneanu, Chivu, Ne- 
grilă. Apariția lui Bălăci și Cămă
tarii ne demonstrează însă că spe
cialitatea tinde a fi extinsă. Ceea 
ce nu e deloc rău !

Universitatea Craiova se aliniază 
la al patrulea start al său in com
petițiile europene. Cele 
~~ acum, din nefericire, 

t. excepție de la 
care am dori așa 
n-o mai întîlnim

nă 
făcut 
pe 
să 
pele noastre, 
destul 
tități 
mația 
a se 
toare.
cum a . . __  _____ ___ _________
Liege (acel gol pe contraatac al 
lui Bora) sau pe acela cu Aatvida- 
berg (gol primit în primele mi
nute, la Craiova). Asemenea 
perficialități, neglijențe, 
ționate neiertător de 
sistem cupă.

Credem că, pornind 
pută cu Anderlechl 
evolua în „Cupa cupelor) sau cu 
Steaua roșie Belgrad (dacă va fi 
prezentă in „Cupa U.E.F.A.") for
mația craioveană și antrenorii ei 
vor avea grijă de evitarea unor 
sincope ca cele care i-au costat 
calificarea.

Credem — mai departe — 
că la capitolul „corective" se

de pî- 
n-au 

regula 
de mult 
la echi-

aceca de a părăsi 
de rapid Întrecerea. Inexac- 
de moment au privat for- 
craioveană de la dreptul de 
califica în tururile urmă- 
Să ne amintim de modul 
pierdut duelul cu Standard

impune o 
a disciplinei 
celei de joc, 
ficarea lotului 
compartimentele de mijloc și de 
atac — co sarcină de urgență, 
condiționind un start fructuos în 
competițiile continentale. Să nu 
uităm câ în aceste linii găsim ju
cători care și-au făcut cu priso
sință datoria fată de culorile cra
iovene și, in mod inevitabil, încep 
să se gindească la retragere. Mi
siunea de reprezentare a fotbalului 
nostru care se încredințează Uni
versității impune completarea lo
tului cu elemente valoroase, con
firmate, condiție valabilă de altfel 
pentru toate reprezentantele fot
balului nostru in marile întreceri 
care incep la 17 septembrie.

Eftimie IONESCU

netă îmbunătățire 
in teren și a 

după cum și forti- 
— mai cu seamă în

su- 
sint sanc- 
întrecerile

Ia dis- 
(dacă va

DOSARUL
După ce introducerea 

șului galben", ca semn

TURNEE ALE UNOR ECHIPE DE PESTE HOTARE
Formația 

campionatul 
Germane, va susține 3 jocuri ami
cale in țara noastră, după urmă
torul program : la 27 iulie, la 
București, va întîlni, probabil, pe 
Rapid ; la 30 iulie va juca, la Si
biu, cu formația Șoimii ; la 3 au
gust va evolua la Pitești în com
pania echipei F. C. Argeș. Echipa

Chemie Halle, din 
primei divizii a R. D.

CONSFĂTUIREA
ANTRENORILOR
DIVIZIONARI A

Luni, la ora 10, sînt convocați 
la sediul F.R.F. antrenorii prin
cipali ai echipelor din prima 
divizie pentru consfătuirea pri
vind activitatea competițională 
1975—1976.

cehoslovacă Strojarne Martin (locul 
4 în divizia secundă) va întreprinde 
și ea un turneu în țara noastră, 
in organizarea asociației C.F.R. 
Cluj-Napoca. Fotbaliștii cehoslovaci 
vor juca la 12 iulie, la Bistrița Nă- 
săud ; la 16 iulie, la Zalău, cu Ar
mătura : la 18 iulie, la Bistrița, cu 
Gloria, iar la 20 iulie vor încheia 
turneul la Cluj-Napoca, cînd vor 
întilni pe C.F.R. Echipa feroviari
lor clujeni va pleca la 22 iulie in 
Cehoslovacia, pentru un turneu de 
4 jocuri.

Premiu al R.D. Germane”. Au participat 
la proba de 100 km contratimp pe echipe 
11 formații din 7 țâri. Pe primul loc s-a 
clasat echipa R.D. Germane (Hartnik, 
Lauke, Diers, Drogan) cu timpul de 2h 
09:37. Pe locurile următoare sau clasat 
Polonia 2h 11:47, R.F. Germania 2h 
12:02, R.D. Germana II 2h 12:09. Echipa 
României (V. Teodor, M. Ramașcanu, V. 
Hie, I. Cosma) s-a clasat pe locul V cu 
timpul de 2h 13:08. De subliniat faptul 
câ V. Teodor s-a prezentat încă nere
stabilit.

ETAPELE din cadrul 
calificărilor pentru Di- 

linîn și masculin) se dis-

VOLEI ‘
vlzia B (femi 
pută astfel : jocurile amînate 
Iulie (etopa a ll-a) vor avea 
19—20 iulie ; jocurile din 12—13 
tapa a lll-a) se dispută în

ACTUALITĂȚI
O JUNIORII SPORTULUI bxodEN. 

TESC S-AU ÎNTORS DIN TURNEUL 
EFECTUAT IN R. F. GERMANIA. 
Cu două zile in urmă, formația de 
juniori a Sportului studențesc s-a 
întors din turneul pe care l-a efec
tuat, între 29 iunie și 8 iulie, in R. F. 
Germania, ca invitată a federației de 
amatori din landul Hersfeld. Citeva 
amănunte privind comportarea echi
pei, precum și rezultatele înregis
trate, ne-a oferit Liviu Colceriu, vice
președintele clubului bucureștean : 
„In cele trei partide susținute, echipa 
a jucat bine, fiind mult aprecls .a 
pentru frumoasa ei evoluție. De alt
fel, am fost invitați și în anul viitor 
pentru un turneu asemănător1*.  Iată 
rezultatele înregistrate : 30 iunie :
Sportul studențesc — Selecționata 
Hersfeld 4—1 (2—0). Au marcat, pen
tru echipa noastră, Predeanu, An- 
dreescu și Neicuțescu (2) ; 2 iu
lie : Sportul studențesc — 
nata Rotenburg-Fulda 2—1 
Predeanu a înscris ambele goluri 
ale învingătoarei ; 5 iulie : “ 
studențesc — 
ret (amatori)
(1—0). Autorul colului : Fenov.

« ASTAZI, DE LA ORA 16.30, PE 
STADIONUL GIULEȘTI, are loc un 
cuplaj cu participarea unor fo:;ti 
internaționali.

® DUMINICA, 
NOUA EDIȚIE 
VARA**.  Duminică 
unei noi ediții a 
competiție devenită tradiționala, 
ganizată anual de F.R.F. în 
rare cu A. S. Loto — Pronosport și 
consiliile județene. La actuala ediție 
participă 30 de echipe, care au i'o;-.t 
împărțite în cinci grupe. în cadrul 
acestor grupe, partidele se vor cj-.- 
pula după sistemul „fiecare cu i'ic- 
care“ (numai tur), pe durata a cinci 
etape : 13, 20 și 27 iulie, 3 și 10 au
gust. Iată meciurile primei et^ve 
(duminică 13 iulie) : CAROM Gh. 
Gheorghiu-Dej — Oituz Tg. Otna, 
Letea Bacău — Minerul Comărc .u, 
Petrolul Moinești — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej (grupa 1), Voința O- 
radea — Bihoreana Marghim, Re
colta Salonta — Minerul Bihor, Mi
nerul Suncuiuș — Olimpia Oradea 
(grupa a ll-a), I.C.I.M, Brașov •- 
Torpedo Zărnești, Chimia Or. V 
toria — Precizia Sâceic, Măgu a 
Codlea — Carpați Brașov (grupa 
a IlI-a), Electrica Constanța — Foi
tul Constanța, Știința Constanța — 
Marina Mangalia, I.M.U. Mt'dgih.ia— 
Dunărea Cernavodă (grupa a IV-a), 
Poiana Cîmpina — Carpați Siua> 
Chimia Brazi — Caraimanul Duștc/U, 
Victoria Florești — I.R.A. Cimpina 
(grupa a V-a).

NOTA

, & IU’
Selecțio- 

(1—u).

Sportul
Selecționata de tine- 

Bad-Hersfeld 1—1

START INTR-O
A „CUPEI Ui 

incep intrcceri.fi 
„Cupei de vara”, 

or- 
colabo-

NU TREBUIE ÎNCHIS
„eartona- 

vizibil de 
avertizare a unui jucător care a 
comis o abatere, a contribuit, ori
cum, la împuținarea actelor de in
disciplină, punîndu-se astfel capăt 
avertismentelor șoptite la ureche 
și adesea neluate in seamă nici 
de jucători și nici de arbitri, mă
sura următoare a F.R.F., sancțio
narea cu o etapă de suspendare a 
fotbaliștilor care au acumulat trei 
cartonașe galbene, a marcat un 
pas înainte pe drumul înfrînării 
actelor cje indisciplină. Cartonașele 
galbene nu își mai pierdeau vala
bilitatea odată cu încheierea celor 
90 de minute de joc, ci exercitau 
un control în continuare asupra 
conduitei jucătorilor, prin contabi
lizarea lor, prin convertirea a trei 
avertismente intr-o etapă de sus
pendare.

UN MECI ITALIA - ROMANIA
ÎN PRIMĂVARA ANULUI VIITOR

Federația de specialitate de la 
Roma a comunicat forului nostru 
că ar dori ca întîlnirea Italia — 
România, revanșă a jocului ami
cal disputat în 1973 la București 
și terminat la egalitate (3—3), să

aibă loc anul viitor, la 2 iunie 
1976,, intr-un oraș italian care ur
mează a fi desemnat ulterior.

F.R.F. a reținut această dată în 
programul echipei noastre națio
nale din primăvara anului viitor.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 4 IULIE 1975

Extragerea I : cat 1 : 3 variante 
100% autoturism Dacia 1300, I va
riantă 25°/o a 17.500 lei și 2 variante 
10% a 7.000 lei ; a 2-a : 4,95 a 
8.612 lei ; a 3-a : 13,40 a 3.181 Iei ; 
a 4-a : 17,95 a 2.375 lei ; a 5-a : 
114,20 a 373 lei ; a 6-a : 201,75 a 
211 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 380.824

12.397 lei ; C : 4,00 a 7.743 lei ; D : 
8,15 a 3.803 lei ; E : 45,30 a 684 lei; 
F : 101,70 a 305 lei ; X : 1.724,85 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 1.654 
lei.

Autoturismele Dacia 1300 de la 
categoria 1 au revenit partieipan- 
ților : ZSOMBORI MARGARETA 
din Sovata, CIUREA MARIA din 
Oravița și BORCA FRANCISC din 
Si naniii O — jiul, 'l'imis. Cișticul

Este greu de înțeles, de aceea, 
ce rațiuni au stat la baza recentei 
hotăriri a Comisiei centrale de 
competiții și disciplină ca, odată 
cu începerea unui nou campionat, 
să se șteargă cu buretele carto
nașele galbene din vechiul cam
pionat, numărătoarea lor incepind 
de la 0 1 Aceasta fiind măsura, o 
serie de jucători care au primit în 
ultima etapă cel de-al treilea car
tonaș galben nu vor mai efectua, 
in noul campionat, cuvenita etapă 
de suspendare, iar ceilalți, care au 
in momentul de față unul 
două cartonașe galbene, își 
permite s-o ia de la început 
jocul dur, cu protestele, cu 
abateri, asupra lor nemaiplanînd 
pericolul imediat al suspendării.

Iată, deci, că această măsură do 
clemență nu-și atinge scopul, ci, 
dimpotrivă, constituie o primă de 
încurajare pentru mulți jucători 
care și așa n-au ținut cont de car
tonașele galbene, ci au continuat 
să joace... cum știu ei. Dacă nu se 
va reveni asupra acestei măsuri 
neanalizate suficient sub toate as
pectele ei, ar însemna ca, în ulti
mele trei etape ale viitorului cam
pionat, jucătorii să nu se mai sin
chisească de aceste cartonașe gal
bene, scoase din evidență odată cu 
încheierea campionatului respectiv.

Cunoaștem munca pe care o de
pun membrii Comisiei de discipli
nă pentru a instaura un climat fa
vorabil pe terenurile noastre de 
fotbal. Dar această muncă trebuie 
să fie caracterizată permanent de 
exigență, de fermitate. Sentimenta
lismul n-are ce căuta in munca 
acestei comisii, încărcată cu răs
punderi. Deci, nu ștergerea carto
nașelor galbene, nu diferențieri in
tre modul de a se sancționa aba
terile unor jucători în funcție de 
diviziile în care ci activează, nu 
ochi închiși și înțelegere părin
tească pentru jucătorii din lot, 
subordonîndu-se principiile echi
tății intereselor de moment, fie 
ele și ale echipei naționale. Apre
ciem activitatea Comisiei de disci
plină, dar o vom aprecia și mai 
mult, dacă se va conduce după a- 
ceste norme, după aceste coman-

sau
pot 
cu 

alte

intrcceri.fi


TOVARĂȘUL i*

prezentarăți ai asociației sportive 
Chimia, care s-au angajat să ră- 
mină la datorie pînă după trece
rea viiturii.

De mai bine de trei zile, la 
Zimnicea, după cum ne spunea 
Tudor Cioacă, vicepreședintele 
C.J.E.F.S., numeroși sportivi sînt 
prezenți la punctul critic situat 
intre această localitate și comuna 
Năsturclu, lucrind, alături de cei
lalți oameni ai muncii, de spe
cialiști, la înlăturarea fisurilor de 
teren, la consolidarea digului ce 
apără orașul și unele localități în
vecinate.

Fotbaliștii din comunele PE
TROȘANI, BUJORU și BRAGA- 
DIRU se află mobilizați la apă
rarea digurilor ridicate în zona 
de vărsare a Vedei in Dunăre.

La ALEXANDRIA, un grup im
portant de tineri trăgători și-au 
adus aportul la întărirea ecluzei 
de pe Vedea. La trecerea viiturii, 
atît poligonul de tir al orașului, 
cit și alte amenajări din zona e- 
cluzei au fost amenințate de re
vărsarea apelor, dar oamenii au 
reușit să le apere.

• Sportivii din orașele Dej, 
Turda și Gherla, așezări greu 
Încercate de inundații, au luat 
parte cu însuflețire — alături de 
toți cetățenii — la lupta împo
triva furiei apelor, la salvarea bu
nurilor obștești și personale.

• Localitatea Găeșli (Dimbovi- 
ța) a fost crunt lovită de furia 
apelor. La mijlocul săptămînii tre
cute, pe șoseaua care străbate o- 
rașul, nu se putea circula decît 
cu amfibiile. Pretutindeni oame

NICOLAE CEAUSESCU > 
A FOST Șl IERI ÎN AVANPOSTURILE |

LUPTEI PENTRU LIMITAREA I
EFECTELOR INUNDAȚIILOR

„Trofeul Tomis" la volei feminin

Reprezentativa României învingătoare în meciul cu Polonia

(Urmare din pag. 1)

acest cadru, secretarul general al 
partidului a controlat acțiunile de 
organizare a întregii populații apte 
de muncă in detașamente reparti
zate pe obiective concrete și avind 
sarcini precise, in vederea comba
terii inundațiilor și salvării recol
tei.

La aceste întîfniri de lucru au 
participat membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care au 
primit sarcina să acționeze nemijlo
cit în județe, împreună cu organele 
loealc de partid și de stat, la orga
nizarea activității de prevenire și 
înlăturare cit mai rapidă a efec
telor inundațiilor : în județul Ca- 
raș-Severin — tovarășul Mihai 
Dalea ; în județul Mehedinți — 
tovarășul Lconte Răutu ; în județul 
Dolj — tovarășul Iosif Uglar ; in 
județul Olt — tovarășul Ion Ioni- 
ță ; în județul Teleorman — tova
rășul Chcorghe Rădulescu ; în ju
dețul Ilfov — tovarășul Nicolae 
Ciosan.

La bordul unui elicopter, secre
tarul general al partidului a sur
volat malul românesc al Dunării 
pe o distantă de peste 600 km, 
conlrolind, practic, situația kilo
metru cu kilometru, fiecare sistem 
hidrotehnic și lucrările de protec
ție, stadiul lucrărilor din agricul
tură.

Așa cum a subliniat în mai multe 
rinduri, cu prilejul întilnirilor de 
lucru, secretarul general al partidu
lui a ținut să controleze întreaga 
zonă pentru a constata cum acțio
nează fiecare județ în parte pentru 
traducerea in viață a Decretului 
prezidențial privind instituirea stării 
de necesitate și a Hotărîrilor Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In timpul acestei călătorii . de 
lucru, tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
s-a oprit la Moldova Nouă, Orșova, 
Calafat, Corabia. Turnu Măgurele, 
Giurgiu. Cu acest prilej, primii se
cretari ai județelor Caraș-Severin 
— tovarășul Trandafir Cocirlă. Me
hedinți — tovarășul Iulian Ploști- 
naru. Dolj — tovarășul Gheorghe 
Petrescu, Olt — tovarășul Constan
tin Sandu, Teleorman — tovarășul 
Cornel Onescu, Ilfov — tovarășul 
Constantin Drăgan, au raportat se
cretarului general al partidului 
despre stadiul lucrărilor de con
solidare și înălțare a digurilor de-a 
lungul malului Dunării și ale nu
rilor Jiu, Olt. Argeș, Ia confluen
ta lor cu fluviul, despre mo-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
MUNCĂ FĂRĂ PREGEȚI

(Urmare din pag. 1)
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dul cum a fost organizată popu
lația, unitățile forțelor armate și 
Ministerului de Interne, membrii 
gărzilor patriotice, în vederea în
deplinirii întocmai a tuturor mă
surilor prevăzute în planurile de 
apărare împotriva inundațiilor a 
localităților și obiectivelor econo
mice pe întreg cursul Dunării.

Secretarul general al partidului 
a avut cuvinte de apreciere pentru 
rezultatele acestei uriașe și com
plexe activități. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage însă atenția ca 
întreg ansamblul de lucrări impu
se de necesitatea vitală de a pro
teja localitățile, obiectivele econo
mice, terenurile agricole situate 
de-a lungul Dunării, să fie termi
nate în 2—3 zile, astfel incit unda 
de viitură să intilnească in calea 
sa sisteme de diguri rezistente, ca
pabile să facă față oricăror situații.

O bună parte a intilnirilor de 
lucru cu cadre de conducere ale 
comitetelor județene de partid și 
consiliilor populare au fost consa
crate modului cum se realizează 
planul de producție, cum se acțio
nează pentru ca activitatea în indus
trie să înregistreze în toate unități
le, în toate sectoarele, ritmuri înalte. 
Secretarul general al partidului a 
trasat ca sarcină organizațiilor ju
dețene de partid să ia neîntîrziat 
toate măsurile pentru recuperarea 
integrală de către unitățile econo
mice a pierderilor de pe urma inun
dațiilor și a stagnărilor de producție, 
pentru realizarea angajamentelor de 
depășire a planului, de creștere a ex
portului și de reducere a importului 
prin punerea in valoare a capaci
tății de creație a muncitorilor, teh
nicienilor, specialiștilor. Pentru tra
ducerea în fapt a acestor sarcini, 
comitetele județene de partid tre
buie să analizeze cu conducerile și 
colectivele fiecărei unități econo
mice posibilitățile concrete, alcă
tuirea pe această bază, în ccl mai 
scurt timp, a unor programe pre
cise de acțiune.

Secretarul general al partidului 
și-a exprimat convingerea că toți 
oamenii muncii, în frunte cu co
muniștii, nu-și vor precupeți efor
turile pentru a înlătura urmările 
gravelor inundații, asigurind dez
voltarea neîntreruptă economică și 
socială a țării,

★

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a reîntors în Capitală.

Secretarul general al partidului 
a fost intimpinat, la coborirea din 
elicopter, în fața sediului Comite
tului Central al P.C.R., de tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Manca 
Mănescu și Ștefan Andrei.

nii muncesc, acum, din răsputeri I 
pentru a lichida urmările puhoa- I 
ielor. Printre ei, sportivi din lo
calitate, membri ai secțiilor de I 
atletism, volei ș.a. Instructorii I
sportivi Mihai Ioncscu și Ion Ghe- * * 
nu conduc echipe din rîndul că- ■ 
rora s-au evidențiat sportivii Gri- I 
gore Cristian, Adrian Barbu, su- ® 
rorile Mariana și Viorica Oiței, 
Nicolae Cojocaru, M. Sandu.

In același județ, la PUCIOASA, | 
cetățenii, în frunte cu primarul o- 
rașului, Maria Gilmeanu, muncesc I 
cu multă abnegație pentru liclii- I 
darea urmărilor inundațiilor. Prin- * 
tre ei, circa 80 de sportivi ai aso- » 
ciației Textila, care au participat I 
și ia îndiguirea și protejarea po- I 
dului din Brănești, important nod 
de circulație. Din rîndurile aoes- I 
tora s-au evidențiat Ion Banu, I 
Ion Doruleț și I. Păun. De ase
menea, la acțiunile patriotice din ■ 
aceste zile un prețios aport l-au | 
adus sportivii de la asociația lo- ■ 
cală Progresul-Sănătatea.

• Pe teritoriul județului BRA- I 
ILA, Dunărea este în creștere. I 
Aproape 10 000 de oameni din mu
nicipiul BRAILA. dînd curs Che- I 
mării secretarului general al parti- j 
dului, au depus eforturi susținute 
pentru completarea, consolidarea și | 
suprainălțarea digurilor existente, I 
pentru construirea altora. Aflăm ■ 
de la C.J.E.F.S. Brăila că printre , 
miile de oameni ai muncii brăi- I 
leni care săvîrșesc în aceste zile | 
acte de eroism sînt prezenți și 
sportivii diferitelor asociații spor- I 
tive și cluburi din oraș. Printre I 
cei care au muncit cu spor la * 
suprainălțarea digului se află fot- ■ 
baliștii de la divizionara B Pro- I 
greșul. ■

CONSTANȚA, 10 (prin telefon). 
Echipa de sefiioare a României a 
continuat seria victoriilor în 
turneul internațional de volei fe
minin, „Trofeul Tomis“, pe care 
îl găzduiește Sala sporturilor din 
localitate. în cea de a patra zi 
de concurs, reprezentativa țării 
noastre a primit replica forma
ției Poloniei — echipă masiv 
Întinerită, autoare a unora dintre 
cele mai spectaculoase și apla
udate partide din cadrul acestei 
competiții — de care a dispus cu 
3—0 (4, 5, 13), în urma unui joc 
în care sportivele conduse de S. 
Chiriță au dovedit, din nou, o 
ridicată capacitate tactică și o se
riozitate deplină in abordarea 
întîlnirii. De data aceasta, antre
norul a rulat aproape întregul 
lot și, ceea ce este demn de re
marcat, omogenitatea, coerența 
in acțiuni a diverselor formule 
de sextet nu a fost in nici un 
fel afectată. Subliniem acest lu
cru, ca un cîștig important pen
tru echipa României care, în a- 
cest fel, poate să se bizuie în mă
sură aproximativ egală pe aportul

Incepind de astăzi, la Budapesta

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ
BUDAPESTA, 10 (prin telefon). 

Aci, în capitala Ungariei, interes 
deosebit pentru campionatele mon
diale de scrimă, care încep vineri 
și se vor încheia la 20 iulie. Inte
res legitim, deoarece scrima are 
bogate tradiții pe aceste meleaguri, 
iar Budapesta a mai fost deseori 
gazda celor mai buni scrimeri din 
lume.

Această competiție-maraton, care 
va reuni, în decursul a zece zile, 
peste 500 de scrimeri din 37 de 
țări, se va desfășura în trei săli, 
toate făcînd parte din complexul 
sportiv budapestan „Nepstadion". 
Astfel, întrecerile eliminatorii vor 
avea loc în sala „Olimpia" (18 
planșe), semifinalele vor fi găz
duite de către „Arena Rotundă", 
cea mai tînără construcție a com
plexului, iar actul final al fiecărei 
probe se va consuma în ambianța 
„Palatului Sporturilor", acolo unde 
s-au disputat și întrecerile cam
pionatelor mondiale din 1959. Tri
bunele pot găzdui aproape 2 000 de 
iubitori ai scrimei, organizatorii 
scontînd pe săli pline în serile fi
nalelor (ora de începere a acestora 
19,30, adică 20,30 ora Bucureștiu- 
lui).

Dintre participanți am reținut 
numele sovieticilor Romankov, 
Stankovici (floretă băieți), Elena 
Belova, Valentina Nikonova. Olga 
Kniazeva (floretă fete). Sidiak, 
Nazlimov, Vinokurov, Krovopuskov 
(sabie), Lukowski, Gorlov, Kara-

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE F.I.L.T.
BARCELONA, 10 (Agerpres). — 

La Barcelona s-au desfășurat lu
crările Adunării Generale a Fe
derației internaționale de tenis 
(FILT), cu participarea reprezen
tanților din 103 țări.

O moțiune cerînd excluderea 
Republicii Sud-Africane din fe
derație nu a fost acceptată, deși 
majoritatea delegațiilor au votat 
în favoarea acesteia, nefiind În
trunite cele două treimi nece
sare.

Printre alte hotărîri importan
te pot fi citate : crearea unei 
competiții feminine asemănătoare

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
TENISMANI1 NOȘTRI 

LA BARCELONA

In cursul zilei de ieri au pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Barcelona, jucătorii Toma Ovici 
și Dumitru Hărădău, în vederea 
Întîlnirii pe care echipa de tenis 
a României o va susține _ săptă- 
mîna viitoare (18—20 iulie) _ in 
compania formației Spaniei, în 
cadrul semifinalelor zonei euro
pene a „Cupei Davis". In zilele 
următoare, lor li se vor alătura 
Ilic Năslase și Ion Tiriac. Sub 
conducerea antrenorului emerit 
Gheorghe Cobzuc, căpitanul ne
jucător al echipei, jucătorii noș
tri vor efectua antrenamente pe 
terenul viitoarei întâlniri, timp de 
o săptămînă.

In același timp, federația spa
niolă de specialitate a anunțat 
oficial componența echipei gazdă: 
M. Orantes, J. Gisbert, A. Munoz, 
J. Higueras, căpitan nejucător — 
J. Bartroli.

D. BUDURU — RECORD 
NATIONAL LA SKEET

In cadrul concursului interna
țional de talere al Armatelor prie

Întregului lot. Partida s-a ca
racterizat prin echilibru la începu
tul fiecărui set, după care sur
plusul de rezistență fizică, supe
rioritatea tactică, forța de atac 
și buna organizare a jocului au 
determinat detașarea, relativ le
jeră, în final a jucătoarelor noas
tre. Echipa Poloniei, care adoptă 
cu succes jocul combinațiv, s-a 
ridicat la nivelul sextetului ro
mân doar în setul al treilea cind, 
prin o suită de schimbări inspi
rate, a dovedit o forță mai mare 
de replică, echilibrînd jocul. Insă, 
în ciuda faptului că în echipa Ro
mâniei evoluau multe jucătoa
re de rezervă, polonezele nu au 
reușit să ciștige setul de onoare. 
Au arbitrat excelent V. Ranghel — 
C. Mușat următoarele formații : 
ROMANIA — Eugenia Rebac 
(Marcela Pripiș), Maria Enache 
(Luxa Racovițan), Venera Hoff
mann (Gabriela Popa), Victoria 
Banciu (Liliana Pașca), Mariana 
Ionescu (Carmen Puiu), Con
stanța Bălășoiu : POLONIA — A- 
lina Nowak, Maria Kopczynska, 
Tereza Kasprzyk (Krystyna Kury- 

jian (spadă) ; ale floretistelor Cor
nelia Hanish, Iulta Iliihne. floretiș- 
tilor M. Behr și Ilein, spadasinilor 
Pusch, Jana, R. Behr din R. F. 
Germania ; ale englezilor R. și B. 
Paul (floretă masculin), Deanfield, 
Cohen și Taylor (sabie), Belson, 
Bourne și Johnson (spadă) : ale 
italienilor C. și M. Montano (pri
mul la floretă, secundul la sabie), 
ale floretiștilor francezi I’ietrușka 
și Revenu, al spadasinului suedez 
Edling, ale floretistelor maghiare 
I. Bobis și I. Rejlo.

Lotul român are în componența 
sa pe floretiștii Petru Kuki, Mihai 
Țiu, Tudor Petruș, Constantin Ni- 
culescu, Petre Buricea, floretistele 
Suzana Ardeleanu, Ecaterina Stahl, 
Magdalena Bartoș, Viorica Draga, 
Elena Pricop, Ana Pascu, spadasi
nii Anton Pongraț, Nicolae Iorgu, 
Octavian Zidaru, Paul Szabo, Ion 
Popa, Liviu Angeleseu și sabrerii 
Dan Irimiciuc, Ion Pop, Corneiiu 
Marin, Alexandru Nilca, Marin 
Mustață, Mihai Frunză.

Primii vor intra în concurs flo
retiștii, vineri 11 iulie, cu proba 
individuală, finala urmînd să aibă 
loc sîmbătă seara, după festivita
tea de deschidere a campionatelor 
mondiale. Pe planșe vor urma fe
tele, întrecerile eliminatorii ale 
probei lor individuale disputîndu-se 
sîmbătă, iar finala, duminică 
seara.

Paul SLAVESCU

„Cupei Davis" și generalizarea tie- 
breakului In toate competițiile 
oficiale.

De asemenea, a fost constituit 
noul Comitet director al FILT, 
avîndu-1 ca președinte pe Derek 
Hardwick (Anglia). Ca membri 
ai Comitetului au fost aleși P. 
Angeli (Italia), Ph. Chatrier (Fran
ța), A. Heyman (Danemarca). K. 
Kana (India), E. Korbut (URSS), 
P. Llorens (Spania), S. Malles 
(SUA), E. Malquist (Suedia), E. 
Morea (Argentina) și B. Tobin 
(Australia).

tene desfășurat Ia Wroclaw (Polo
nia) au participat concurenți din 
șase țări : U.R.S.S., Polonia, Un
garia, R. D. Germană, Cehoslovacia 
și România. Cu acest prilej, skee- 
tistul român Daniel Buduru a rea
lizat un nou record al țării : 198 t 
(v. r. 197 t) și s-a situat pe locul se
cund după un baraj susținut cu 
sovieticul Alimskisch. Clasament : 
1. Alimskisch 198 t (după baraj : 
24—25—25—25), 2. Buduru 198 t 
(24—25—25—24)... 5. Loghiade 197 t... 
14. Iurcenco 193 t... 23. Vlădoiu 
181 t ; echipe : 1. Polonia 587 t... 3. 
România 574 t ; trap (talere arun
cate din șanț) : 1. Alipov (U.R.S.S.) 
197 t... 9. Panduru 187 t... 14. M. Is- 
pasiu 185 t, 15. A. Marinescu 184 t... 
21. Ardenel 179 t ; echipe : 1. Po
lonia 581 t... 5. România 540 t.

HOCHEIȘTII ÎNVINGĂTORI 
IN R. F. GERMANIA

Selecționata de hochei pe gheață 
a României a obținut o nouă vic
torie în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în R.F. Germania. Ju- 
cînd la Garmisch Partenkirchen, 
hocheiștii români au întrecut cu 
scorul de 5—2 (0—2, 4—0, 1—0) for
mația S.C. Riessersee. Buna condi

la), Mlgorzjata Denisow, Barba
ra Niemozyk (Krystyna Maku- 
lewicz), Elzbieta Staniaszek (Ewa 
Dubai, Danuta Halaburda).

în cel de al doilea meci, echipa 
R.D. Germane a dispus de cea a 
Iugoslaviei cu 3—1 (—13, 7, 4, 4). 
Jocul a fost echilibrat numai la 
început, cind voleibalistele iugo
slave au dat o replică neașteptat 
de puternică valoroaselor lor ad
versare. Ca urmare, ele au reușit 
să-și adjudece primul set, însă 
eforturile depuse pentru cîștigarea 
lui aveau să ducă la slăbirea ran
damentului în continuare. Astfel, 
echipa R.D. Germane s-a impus în 
cele din urmă cu ușurință. Au con
dus foarte bine N. Găleșeanu — 
M. Albuț.

în ultimul joc al programului 
s-au întîinit formațiile Cehoslova
ciei și Ungariei. Scor : 3—1 (11,
—3, 10, 15).

în clasament continuă să con
ducă, neînvinsă, reprezentativa 
ROMÂNIEI cu 8 p, fără ca în par
tidele disputate pină acum să ce
deze vreun set.

Vineri, de la ora 9, se dispută 
partida România (tineret) — Ceho
slovacia, iar de la ora 15 : Româ
nia — Cehoslovacia. R.D. Germană 
— Ungaria și Polonia — Iugoslavia.

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

PE SCURT
ATLETISM • Atleții neozeelandezi 

au obținut două victorii la Aarhus : 
J. Walker s-a clasat primul pe 800 m, 
în 1:48,1 ; iar Rod Dixon a cîștigat 
1 500 m cu 3:37,5 urinat de danezul 
Tom Hansen — 3:37,9.

CICLISM o După patru etape, în 
Turul Columbiei conduce Carios 
Siachoque, urmat la 15 sec. de H. 
Mayorga • Proba de fond din ca
drul Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., desfășurată la Kaunas, a 
fost ciștigată de V. Galinauskas, 
(198 km în 4h 58:11), • La Buda
pesta, proba de 1 000 m cu start 
de pe loc a revenit maghiarului Ist
van Szur — 1:10 La urmărire indi
viduală, pe primul loc s-a clasat 
Gabor Szucs (Ungaria) — 5:04,7 pe 
4 000 m. Proba de semifond, cu adi- 
țiune de puncte, a fost cîștigată 
de Nekvapil (Cehoslovacia) • Turul 
ciclist al Franței a continuat joi cu 
desfășurarea etapei a 13-a Albi-Super 
Lioran (260 km). Primul a trecut li
nia de sosire belgianul Michel Pollen
tier cronometrat în 8 h 58:44. Eddy 
Merckx (Belgia) a sosit pe locul doi 
în 8h59:09, urmat de Van Impe (Bel
gia) — 8h59:10. în clasamentul general 
conduce Merckx, urmat la 1:32 de 
Thevenet (Franța) și la 3:53 de olan
dezul Zoetemelk. Spaniolul Luis Ocana 
n-a luat startul în această etapă, a- 
bandonînd în urma unei răni.

FOTBAL 9 în „Cupa de vară" 
echipa iugoslavă Celik Zenica a ter
minat la egalitate (1—1) pe teren 
propriu cu Vitoria Setubal.

HANDBAL • în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în Al
geria, reprezentativa masculină a 
Bulgariei a evoluat la Alger in com
pania selecționatei țării-gazdă. Hand- 
baliștii bulgari au obținut victoria 
CU 22—16 (10—7).

ȘAH • Meciul dintre echipele fe
minine ale Ungariei și Iugoslaviei, 
desfășurat în șase runde la Za- 
lacgerszeg, s-a încheiat cu scorul 
de 21—15 puncte în favoarea șahiste- 
lor maghiare.

TENIS o în campionatele interna
ționale ale Suediei, care se desfă
șoară la Baastad, perechea spaniolă 
M. Orantes — J. Gisbert a dispus 
cu 6—4, 3—6, 6—3 de americanii Ste
wart — McNair. In alte, partide : 
Higueras — Palm 6—4, 1—6, 6—4 ;
Borg — Moore 6—3, 6—3 ; El Shafei— 
Pecci 7—5, 3—6, 6—1 ; Barazzutti — 
J. Lloyd 2—6, 7—6, 6—1. • Sur
priză la Gstaad : J. Alexander este 
eliminat de columbianul Velasco, cu 
0—6. 8—6, 6—1. 9 Rezultate de la^
Kitzbuhel (Austria) : Kodes — Go- . 
ven 6—2, 7—5 ; Fibak — Parun 
6—4, 3—6, 12—10 ; Benyik — Berto
lucci 7—5. 6—4 ; Taroczy — Do
minguez 7—5, 6—3.

ție fizică Ie-a permis - hocheiștilor 
români să egaleze scorul, care le 
era defavorabil după primele 20 
min, și în continuare să domine cu 
autoritate jocul.

TURNEUL DE SAH 
DE LA AMSTERDAM

în runda a doua a turneului de 
șah I.B.M., care se desfășoară la 
Amsterdam, Florin Gheorghiu a 
remizat cu L. Kavalek. Cu același 
rezultat s-au încheiat și partidele 
Timman — Jansa, Ilubner — Boehm 
și Szaho — Sosonko. Liubojevici a 
cîștigat la Uhlmann.

In clasament conduc Liubojevici, 
Razuvaev și Kavalek cu cite l’A p, 
urmați Ia ‘A p de un grup de nouă 
șahiști, printre care se află și 
Florin Gheorghiu.

JOCURILE
DE LA ST. ETIENNE

In cadrul ultimelor întreceri ale 
Jocurilor mondiale pentru handi
capați fizic, de la Saint-Etienne 
(Franța), concurentul român Mihai 
Mărgineanu (de la asociația sporti
vă „Zefirul" din Cluj-Napoca) a 
obținut locul 5 la proba de tir — 
armă standard 50 m, 40 f.


