
PENTRU CREȘTEREA CONTINUĂ 
A NIVELULUI DE TRAI 
AL POPORULUI NOSTRU

Hotărirea Comitetului Politic Executiv al CC. al P.C.R. cu privire la 
majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de 
personal și corectarea unor prețuri, dată recent publicității, a fost primită 
cu viu interes de toți cetățenii țării noastre.

Măsurile luate se încadrează ferm In continuitatea politicii partidu
lui, de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oame
nilor muncii, de bunăstare a întregii societăți.

Sportivii, activiștii sportivi iți manifestă — alături de ceilalți oameni 
ai muncii — adeziunea la aceste măsuri.

SPRIJINIM HOTĂRIREA PARTIDULUI
Nu trebuie neapărat să fii spe

cialist in probleme economice ca 
că înțelegi necesitatea existenței 
unui acord deplin intre cheltuielile 
.de producție a bunurilor materia
le și prețurile acestora. Faptul că 
la unele articole de largă utili
tate cheltuielile pentru producerea 
lor depășeau prețurile de desface
re, cerea, firește, o intervenție 
pentru echilibrarea acestora, pen
tru punerea lor în concordantă și 
pentru a face din Întreprinderile 
specializate in producția lor uni
tăți rentabile ale economiei noas

PREMISE
\ .

PENTRU UN MAI PUTERNIC
AVÎNT CONSTRUCTIV

Recenta Hotărîre a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la majorarea supli
mentară a retribuției tarifare a 
tuturor categoriilor de personal 
constituie o nouă și grăitoare do
vadă a grijii partidului și statului 
nostru în direcția creșterii nive
lului de trai material și spiritual 
al poporului. Hotărirea precizează 
că suma de 60 de lei cu care se 
majorează suplimentar retribuțiile 
oamenilor muncii nu va afecta a-

GRIJA PERMANENTA
Recenta Hotărîre a Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
este încă o dovadă a grijii pe 
care partidul, personal tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, o mani
festă permanent pentru ridicarea 
nivelului de viață al oamenilor 
muncii. Majorarea suplimentară 
a retribuției tarifare a tuturor ca
tegoriilor de personal, intrată în 
vigoare la puțin timp după ce 
furia apelor a provocat mari dis
trugeri economiei noastre națio
nale, este cel mai convingător (Continuare în pag. 2-3)

MUNCĂ PUNĂ DE ABNEGAȚIE 
PENTRU LIMITAREA PAGUBELOR

PROVOCATE DE INUNDAȚII
Alături de toți oamenii muncii care participă, in aceste zile, cu 

elan și înaltă conștiință patriotică la limitarea urmărilor grave ale re
vărsării apelor, la recuperarea unor pierderi suferite de agricultura fi 
industria noastră, sportivii țării se află ferm angajați in acțiunile care 
se inițiază. In zonele greu lovite, pe ogoare și șantiere, ei muncesc cu 
ritma și abnegație pentru normalizarea vieții, pentru stringerea recol
telor aflate încă sub amenințarea apelor, știind că prin contribuția lor 
piinea țării va putea fi pusă la adăpost. Dintre numeroasele acțiuni 
la care sportivii noștri iau parte vă prezentăm astăzi citeva in reportajul 
de mai jos și in pagina a 2-a.

OAMENII LUPTĂ CU APELE 
PENTRU A REDUCE DIN DAUNE

Cu vreo zece zile în urmă, cînd 
Dunărea curgea încă molcomă și 
nepăsătoare, râul Argeș s-a răz
vrătit, s-a umflat și și-a ieșit din 
matcă, atacând vehement, ca un 
torent. Fabrica de conserve din 
Oltenița, aflată în plin cîmp, la 
cițiva kilometri de oraș. Aici, unde 
nimeni n-ar fî crezut, s-a dat o 
luptă încordată între om și apă.

Luată prin surprindere, practic 
nepregătită, fabrica a fost în scurt 
timp înconjurată, devenind o..- 
insulă-

Riposta față de acest atac neaș
teptat a fost energică și hotărâtă.

La îndemnul secretarului gene
ral al partidului, oamenii au ho
tărât ca la ieșirea din schimbul 
obișnuit, de muncă, să mai fecă 
Uncă unul, pe diguri- In acele mo
mente grele și dramatice, s-a vă
dit. mai mult ca oricând, puternica 
solidaritate care îi leagă. Zi și 
noapte, aproape 500 de muncitori 
din alte unități ale orașului ve
neau — în timpul lor liber — să-i 
ajute pe cei de la „conserve" pen
tru a limita pagubele.

Relatîndu-ne toate aceste fapte, 
tovarășul Nicolae Iosin, prim- 

tre. Stabilirea unui astfel de echi
libru era, totodată, necesar și în 
eomparație cu raportul cheltuieli 
de producție — preț de la alte 
produse, dar și în contextul creș
terii vertiginoase pe piața externă 
a prețurilor unor materii prime. 
Avînd în vedere relațiile ample 
de colaborare economică interna-

NICOLAE VIERU 
secretar general al

F. R. Gimnastică

(Continuare tn pag. 2-3)

cordarea în continuare a alocației 
de stat pentru copii, a burselor în 
învățămîntul de toate gradele, 
chiar dacă prin majorarea retri
buției se depășește plafonul în 
funcție de care ele au fost alo-

prof. CORNEL PELMUȘ 
antrenor al Scolii sportive nr. 1 

București

(Continuare în pag. 2-3)

FAȚA DE OM
argument în favoarea perseveren
ței cu care, chiar și în condiții 
mai dificile, partidul nostru trans
pune în viață hotărârile Congre
sului al XI-lea.

Ca și toți ceilalți oameni ai 
muncii, îmi dau seama că se im-

FLORENȚA MIHAI
componentă a echipei campioane 

naționale la tenis, Dinamo 
București 
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porțul deosebit al tineretului spor
tiv, care s-a dovedit capabil să 
se distingă nu numai în întrecerea 
de pe stadion, dar și într-o grea 
Încercare cu năvala apelor.

Aceiași copii, elevi și tineri, din 
școlile și. asociațiile sportive ale 
Olteniței, aveau să fie autorii u- 
nei performanțe care depășește 
mult, prin semnificațiile sale so
ciale și patriotice, anvergura unui 
record din arenă : în numai cîteva 
sile ei au strâns grâul de pe o su
prafață de 15 hectare inundate. 
Din roadele pămîntuîui a fost a- 
dunat ceea ce s-a mai putut adu
na, spic cu spic, dintr-o apă pînă 
la brâu, în condiții deosebit de grele.

— Dar Dunărea ?, întrebăm noi.
Pe fața obosită a primarului se 

înfiripă un zîmbet.
■— Dunărea o stăpînim. Digul 

vechi apară trainic orașul, iar cele 
noi — înălțate și consolidate re
cent — protejează obiectivele a- 
flate în al'ara lui : Șantierele nava
le, Fabrica de nutrețuri concentra
te, Căpitănia portului și altele.

Și la Oltenița, oamenii au fost 
mai tari decît furia apei..-
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I DUPĂ FRUMOSUL SUCCES ĂL SCRIMEI ROMANEȘTI LA C. M.

«APRECIERI UNANIME LA ADRESA ECATERINEI STAHL, 
III CAMPIOANĂ MII VOIAI A MIRI T OOASÂ, TALINTATĂ
|ȘI SÎRGIIINCIOASĂ

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la C.M. de scrimă de Ul Buda
pesta, o reprezentantă a țării noastre, maestra emerită a sportului Eca- 
terina Stahl, încadrată — in față — de Ddîko Bobiis (Ungaria — locul 

3) și— in spate — de Olga Kniazeva (U.R.S.S. — locul 2).
Telefoto : AGERPRES

BUDAPESTA, 14 (prin telefon). 
Aici, in anturajul miilor de spe
cialiști și spectatori — peste 3 000 
la finala floretistelor, de duminică 
seara — se comentează pe larg 
frumosul succes obținut la C.M. 
de reprezentanta României, Eca-

I In semifinalele „cupei europei", 
! ATLETISMUL ROMÂNESC ȘI-A

LA BUDAPESTA Șl TORINO, 
CONFIRMAT ASCENSIUNEA
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• Principalele moment» 
ale noii campioane • 

pentru afirmare

terlna Stahl, o campioană mondială 
merituoasă, o vrednică sportivă, 
talentată și sîrguincioasă.

Evident, o parte dintre comen
tarii se referă la asaltul pe care 
noua campioană a lumii l-a avut 
tn finala probei cu fosta dețină-

Așadar, atletismul feminin ro
mânesc ișl confirmă' saltul de ca
litate Înregistrat în ultimii ani. 
Fentrts a doua oară consecutiv, 
echipa României șl-a cucerit drep
tul de a evolua în finala compe
tiției de mare anvergură .Cupa 
Europel-Bruno Zauli". Fetele noas
tre au obținut calificarea în 
grupa celor mai bune șase echipe 
de pe continent într-o confrun
tare directă cu atletele maghiare, 
la Budapesta, aceleași cu care sa 
întrecuseră și în urmă cu doi ani 
la București. Atunci, succesul e- 
chipei române a fost decis la 
numai o jumătate de punct. De 
data aceasta, calificarea a fost ob
ținută mai clar, la o diferență de 
patru puncte și, fără accidenta
rea Valeriei Ștefănescu, diferența 
ar fi fost și mai netă. Trebuie 
să arătăm, de asemenea, că în 
general concurența celorlalte atlete 
a fost mai evidentă la Budapesta 
decît fusese la București, sporti
vele austriece, belgience și fran
ceze, făcîndu-și acum simțită pre
zența prin victorii Individuale, mai 
puțin scontate înaintea startului, 
ca și prin ocuparea unor poziții 

a!e finalei © Atuurile esențiale 
Sabrerii și floretiștii vor lupta 
in întrecerea pe echipe

toare a titlului, Ildiko Bobis. Spe
cialiștii, de pildă, erau convinși că 
după 1—0 pentru Stahl, Bobis, 
care începe mai puțin convingă
tor lupta pe planșă, va reuși să 
echilibreze disputa și să se im
pună. N-a fost așa. Fiindcă tu
șele Ecaterinei Stahl (2—0. 3—0 
și apoi 4—0) intr-o veritabilă cas
cadă au neutralizat-o, pur și sim
plu. în același context ziarul de 
specialitate „Ndpsport" ține să 
sublinieze : „Nimeni dintre cei 
care o cunosc pe Bobis n-a crezut 
că ea va pierde asaltul cu Stahl, 
după prima tușă. Dar a interve
nit o asemenea succesiune de ac
țiuni ale româncei, incit Bobis nici 
n-a mai avut timp să se trezească, 
pînă la 4—0

Astăzi, de la orele 17.05, 
pe micul ecran, principalele 
momente ale finalei C.M. de 
floretă femei. înregistrări 
filmate de la Palatul spor
turilor din Budapesta

Victoria netă a Ecaterinei Stahl 
asupra fostei campioane mondiale 
a constituit primul mare moment 
de referință al finalei. Dar a mal 
fost și un altul : cel în care tre
buia să apară pe planșă Sidorova 
și Wysoczanska. Floretista polo
neză s-a accidentat încă de la 
primele schimburi de lame și a- 
saltul s-a întrerupt mai bine da 
20 de minute. La reluarea luptei..?
1— 0 pentru Sidorova. Poloneza a 
acuzat, însă, dureri atroce la ge
nunchi. Va face ea o simplă fi
gurație pe planșă ? Nu puțini erau 
aceia care considerau că asaltul 
va fi doar o formalitate pentru 
sportiva sovietică, astfel că se va 
ajunge la un baraj Sidorova — 
Stahl pentru locul I. Wysoczan- 
ska a infirmat, însă, aceste pre
supuneri, a renăscut ca pasărea 
Phoenix, a luat conducerea cu
2— 1, apoi cu 3—1, cîștigînd în cele 
din urmă la 2 ! Și astfel Ecate- 
rina Stahl a devenit campioană a

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



MUNCA PLINA DE ABNEGAȚIE PENTRU
LIMITAREA PAGUBELOR PROVOCATE DE INUNDAȚII

I PRIMELE OBSERVAȚII 
I

APĂRAREA A VUTULUI NOSTRU, 
AL TUTUROR!

' Orșovei i se adaugă permanente 
frumuseți, prin preocuparea edi
lilor de a îmbrăca mereu tînărul 
oraș cu veșminte noi, demne de 
cele 18 veacuri de existentă ates
tată ale cetății Dierna. Blocurile 
de locuințe (ce se vor înălța in 
viitor și mai mult, pe verticală) 
dau contur golfului pe care-1 face 
aici Dunărea, iar statuile presă
rate printre numeroasele boschete 
de trandafiri acordă un farmec 
aparte municipiului. Dar de citeva 
zile, cetățenii orașului trăiesc ne
întrerupta veghe, impusă de pri
mejdia apelor.

în această ambianță ei au fost 
îmbărbătați de cuvintele și îndru
mările tovarășului NICOLAE

CEAUȘESCU, rostite cu prilejul 
escalei făcute, cu elicopterul, 
chiar în centrul urbei, în cursul 
Vizitei de-a lungul malului ro
mânesc al Dunării. Ei au înțeles 
cit de importantă este protejarea 
localității în perspectiva creșterii 
debitului fluviului, punerea la 
dăpost a obiectivelor expuse.

Asumindu-și cu înalt simț 
răspundere sarcinile trasate

a-

de 
de 

partid, de secretarul său general, 
locuitorii Orșovei au acționat cu 
și mai 
grijă a

multă fermitate. Prima lor 
fost aceea de a apăra por-

cu RESPONSABILITATE

LA
în 

dulți, 
nace, 
lizarea 
ogoare, în uzine, aceste zile sînt 
transformate în pagini de eroism, 
de fierbinte patriotism.

Din rîndul celor care muncesc 
cu succes pentru normalizarea vie
ții, nu lipsesc, firește, sportivii. 
Iată, de pildă, duminică, începînd 
de la ora G și pînă la 14, spor
tivii, ofițerii și subofițerii clubului 
A.S.A. Tg. Mureș — în frunte cu 
președintele clubului, lt. coL Gh. 
rintiiie — au ajutat la munca 
câmpului, mai precis pe terenu
rile stațiunii experimentale Sîngeor- 
giu de Mureș, la culesul inului. 
Printre sportivii prezenți — fot
baliști, handbaliști, judocani, bo
xeri, halterofili — au fost Mal, 
Bukosi, lancu, Cozeanu și antre
norul L. Koncz.

județul Mureș, tineri și a- 
bărbați și femei muncesc te- 
fără preget, pentru norma- 

vieții. în localități, pe

CETĂȚENEASCA
îmbarcați în autocamioane, 

meroși sportivi din Tîrgoviște 
deplasat la Găești, localitate „___
afectată de inundații, pentru a-i 
ajuta pe cetățenii de aici la lu
crările de refacere a pagubelor 
produse de puhoaiele apelor. Ast
fel, peste 60 de fotbaliști de la 
C. S. Tîrgoviște au muncit la des
congestionarea grupului sanitar al 
stadionului distrus, au curățat 
milul adus de viitură pe terenul 
de joc și apoi au transportat ma
terialele deteriorate la digul ri
dicat și consolidat pentru apăra
rea orașului. Antrenorii Eugen Po
pescu și Constantin Iacob, fotba
liștii Decebal Neagu, Tiberiu Kalo, 
Constantin Tănase și ceilalți spor
tivi s-au angajat să fie și în 
zilele următoare prezenți la dato
rie, alături de toți oamenii mun
cii din 
lidează 
țiune 
strînge

nu- 
s-au 
greu

localitățile unde se conso- 
digurile, se repun în func- 
unitățile industriale, se 
recolta.

țiunea de cale ferată și șoseaua 
in zo.na de vărsare a Cernei in 
Dunăre. Pe lungi distanțe, în a- 
ceste zile (ba citeodată și noaptea), 
s-au înălțat și consolidat diguri.

La cea mai importantă între
prindere a orașului, la Șantierele 
navale, muncitorii s-au mobilizat 
pentru a face imposibilă inunda
rea halelor și a utilajelor. în ca
drul efortului "general al colecti
vului de aci, o sarcină precisă a 
revenit sportivilor, membri ai aso
ciației „Dunărea" : îndepărtarea 
grabnică a materialelor de con
strucții navale din zona periclita
tă. în cursul acestei patriotice ac
țiuni, s-au evidențiat lăcătușul 
Mihai Moacă și electricianul Ra
dislav Ilici din echipa de fotbal, 
maistrul constructor Ion Nichescu, 
strungarul Gheorghe Lepădătescu 
și fratele său electricianul Florin 
Lepădătescu, toți din echipa de 
volei, precum și instructorul lor, 
profesorul de educație fizică' Radu 
Vicovan. Nu-i de mirare că, a- 
tunci cînd i-am vizitat la locurile 
de muncă, ei să caracterizeze si
tuația cu o expresie sportivă: 
„Meciul ou Dunărea, îl cîștigăm 
no.i !“

Apropierea culminației viiturii 
pe fluviu sporește vigilenta cetă
țenilor orașului. Cot la cot cu ei, 
jucătorii echipei de handbal, de 
la Școala sportivă, în frunte cu 
profesorul de educație fizică, Ioan 
Cernescu, s-au prezentat la primă
rie, punindu-se la dispoziția co
mandamentului pentru apărarea 
împotriva inundațiilor. Iar zvel
tele echipaje de canotori, pe care 
le-am urmărit la antrenament pe 
luciul apei, în rada portului Or
șova, și-au dat contribuția la în
diguirea Cernei.

Fără preget, cu tenacitate, uti- 
lizînd arma cea mai de preț : 
munca, locuitorii Orșovei sînt pre
gătiți să întâmpine urgia apelor și 
să nu le îngăduie să păgubească 
avutul nostru, al tuturor.

Victor BANCIULESCU
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XI-lea
adaptat de Congresul 
al P.C.R.

al I
(Urmare din pag. 1)

cate. La fel, majorarea care 
aplică începând cu data de 
iulie a.c. nu va modifica 
tumul chiriilor, stabilit prin 
glementările în vigoare.

se
15 

cuan- 
re-

îmi manifest deplina adeziune 
față de această importantă Hotă- 
rîre de partid si îmi exprim, tot
odată, convingerea că ea va de
termina un si mai puternic avint 
constructiv pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în înfăptuirea Progra-

GRIJA PERMANENTA 
FAȚĂ DE OM

(Urmare din pag. 1)

SPRIJINIM HOTĂRIREA PARTIDULUI
(Urmare din pag. 1)

tională pe care le promovează țara 
noastră, politica prețurilor la u- 
neie produse trebuie să țină per
manent seamă de realitățile exis
tente la un moment dat pe piața 
externă. Corectarea prețurilor și 
tarifelor la citeva din produsele 
desfăcute la cote sub cele ale chel
tuielilor de producție, coroborată

cu scăderea prețurilor la alte pro
duse și cu creșterea generală a 
retribuției tarifare a tuturor cate
goriilor de personal, constituie, 
prin urmare, expresia nevoii de 
echilibru și, totodată, o nouă eta
pă în ridicarea nivelului de trai. 
Iată de ce apreciez ca juste și spri
jinim măsurile adoptate prin Hotă- 
rîrea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. și prin cele două 
decrete.

punea, în același timp, o corec
tare a unor prețuri, ca urmare 
a sporirii pe pian mondial a pre
țurilor unor materii prime de 
bază. Așa cum reiese din Decre
tul prezidențial, această măsură 
se aplică unui număr redus de 
produse, ea neafectînd prețurile la 
alimente și alte produse de primă 
necesitate.

în calitatea mea de cetățeană 
și de sportivă, văid în Hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. încă o dovadă a 
politicii de ridicare a bunăstării 
poporului nostru.

4.

înaintea finalelor „Cupei Annie Soisbault"

TINERELE NOASTRE JUCĂTOARE Dl TENIS
St PREZINTĂ LA STARTUL CONSACRĂRII
Tinerele noastre jucătoare de 

tenis vor merge la Le Touquet, 
pentru turneul final al „Clipei An
nie Soisbault”. Competiția inter
națională feminină a echipelor de 
tineret va avea printre cele 8 com
petitoare directe la titlu și pe 
cea a României. Este a doua pre
zență românească în etapa supe
rioară, care desemnează în fiecare 
an pe laureatele intre cerii speran
țelor. Prima calificare a 
ta 1972, cînd româncele 
eliminate de viitoarele 
ne, echipierele U.R.S.S.

De data aceasta, reprezentativa 
României se prezintă la startul 
final cu veleități sporite. Virgi
nia Ruzici — care a jucat și acum 
trei ani pe terenurile micului oră- 
pel francez, devenit locul tradi
țional de desfășurare a finalelor 
•— este acum în pragul maturității 
■ale sportive și campioană de se
nioare a țării. Ultima selecționare 
ta echipa de tineret ar merita con
sacrarea mult dorită- Alături îi 
Va sta, de data aceasta, partene
ra ei obișnuită, impetuoasa Ma
riana Simionescu. Dacă ea va juca 
la fel ca duminică, în meciul care 
ne-a adus punctul calificării, atunci 
șansele noastre de reușită sint a- 
pnociabi'le. Echipa română se com
pletează cu o altă bună jucătoare 
— Florența Mihai — care se apro
pie tot mai mult de valoarea ce
rută în competițiile de anvergură.

Calificarea obținută in fața Aus
traliei, in finala zonală de la

avut loc 
au fost 

campioa-

formă, cu 
nătățită, în 
puțin satisfăcătoare mi s-a părut 
pregătirea fizică a celor două ti
tulare. La acest capitol trebuie de
pusă o grijă constantă, atît din 
partea conducerii tehnice, cit mai 
ales din partea sportivelor înseși. 
Pentru a rămine în această temă, 
trebuie menționat și aportul că- 
pitanei de echipă, fosta campioa
nă Ecaterina Roșianu, care a dat 
îndrumări deosebit de prețioase pe 
parcursul celor două zile de joc.

Citeva cuvinte despre principa
lele noastre învinse, jucătoarele 
australience. Fără a avea verva și 
viteza de execuție a româncelor, 
fără a fi deplin formate ca „ra
chete" de turneu, atît Dianne Evers 
cit și Nerida Gregory se arată 
tenismane bine instruite, cu o 
bază de pornire foarte sănătoasă. 
Lovitura de serviciu, ca și cea de 
pe fundul terenului, în special, 
sînt executate cu acuratețe, fără 
dificultăți tehnice- Este ceea oe 
am dori să vedem și în rîndul tu
turor jucătoarelor noastre de per
spectivă.

I
I
I
I
I
I
I
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Duminică, la Ploiești, reprezen
tativa feminină de handbal a 
României a susținut cel din
ții joc pe teren propriu din a- 
cest sezon internațional, întîlnind 
formația similară a Bulgariei. 
După cum se știe, handbalistele 
noastre au încheiat partida cu o 
victorie netă (24—14), urmînd ca 
astăzi după amiază, la Bacău, să 
ofere oaspetelor revanșa. Prima e- 
voluție a handbalistelor ne-a ofe
rit o imagine de 
pra potențialului 
chipei.

Cel dinții aspect 
opri este creșterea puterii ofen
sive a „naționalei". Importanța a- 
cordată la pregătiri colaborării 
strînse dintre jucătoarele de la 9 
m și cele de pe semicerc a dat 
roade. La această oră, putem 
vorbi despre un atac variat, cu 
acțiuni complexe, finalizate 
funcție de situație — la fel de 
bine și de la distanță și de pe 
semicerc. La reușita combinațiilor

ansamblu asu- 
actual al e-

la care ne vom

SEMIFINALELE
(Urmare din pag. 1)

în

u

Deși succesul este, indiscutabil, 
al echipei în ansamblul ei, merite 
speciale au avut individualitățile 
de marcă ale formației. Mariana 
Suman, așa cum a făcut-o mereu 
în ultimele două sezoane, a fost 
și acum punctul forte al echipei. 
A cîștigat cu mare ușurință cursa 
de 800 m, realizînd cu 2:00,2 cel 
mai bun rezultat al ei din a- 
cest an, al doilea din lume. Me
ritul recordmanei noastre stă în 
faptul că singură a dus tot greul 
cursei. Avem convingerea că dacă 
n-ar fi avut de alergat — după 
numai 20 de minute — proba de 
400 m. Mariana Suman ar fi 
coborît fără dificultate sub 2 mi
nute. La 400 m, ea a întrecut-o 
pe alergătoarea maghiară Toth iar 
la 4 X 400 m, in ultimul schimb, 
contribuția sa a fost decisivă la 
clasarea ștafetei pe locul secund, 
în total, Mariana Suman a adus 
echipei 10,25 din cele 50 de puncte !

Natalia Andrei a cîștigat auto
ritar la 1 500 m, cursă pe care a 
controlat-o tot timpul.^ Și ea, ca și 
Suman are, la această oră, o re
zervă serioasă, pe care sperăm 
să o valorifice în finala competi
ției, la Nisa. Virginia Ioan și-a 
dovedit calitățile de luptătoare, să
rind atît cit i-a fost -suficient ca 
să cîștige, condițiile de concurs 
(ploaie, vint) nefiind prielnice _ u- 
nor rezultate înalte. Dorina Căti- 
neanu (6,45 m, cel mai bun re
zultat al ei din ’75) a întrecut-o 
detașat pe campioana europeană 
de la Roma, Ilona Bruzseniak. Din 
păcate, a depășit o săritură de 
6,60 m cu care ar fi cîștigat proba. 
Oricum locul doi, la 3 cm de

„MEMORIALUL MIHAIL
Turneul internațional 

la Iași a continuat cu 
rea rundelor a 4-a și 
puternică revenire 
maestrul Pavlov, care - 
două partide consecutiv — a tre
cut în fruntea clasamentului, ega- 
lîndu-1 pe Vaisman.

de șah de 
desfășura- 
a 5-a. O 

marchează 
- cîștigînd

o tehnică mult îmbu- 
vădită ascensiune. Mai

Momentul calificării : Mariana Simionescu (dreapta) primește 
—_ 1...'—i sale, australianca Nerida Gregory.

Foto : S. BACKSI
tradiționala felicitare a învinsei

Australia nu va fi finalistă la 
această ediție a Cupei, așa cum 
a fost la prima ei participare, în 
1974. Locul „țării tenisului" este 
luat de România, performanță care 
ne măgulește in mod deosebit, dar 
ne și obligă.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

ROMANIA — SUEDIA IN SFERTURI DE FINALA
La Wroclaw (Polonia) s-au des

fășurat întrecerile grupei C, din 
cadrul „Cupei Annie Soisbault". 
Turneul a fost cîștigat de echipa 
Suediei, care a întrecut în finală

Echipa Suediei 
României în

va întîlni pe cea 
„sferturile" tur-a

neului final al competiției, progra
mate la De Touquet (Franța) între 
18 și 20 iulie.

Cîștigînd autoritar „premiul de încer
care", Rost devenise favoritul celei de-a 
52-a ediții a Derby-ului. Pretutindeni, 
însă, tradiționala probă a păstrat în ea, 
întotdeauna, neprevăzutul. Totuși, era greu 
de imaginat că o primă doză a acestui 
neprevăzut se va manifesta cu citeva zile 
înaintea cursei, cînd calul favorit 
să moară electrocutat I

Reuniunea de duminică a fost 
rită de circa 5 000 de spectatori, 
librul valoric dintre concurenți a 
mat probei, de-a lungul celor 2 800 de 
metri, caracterul unei lupte dure, de 
uzură. Outsidera Copila a fost lansată

avea

urmă- 
Echi- 

imprl-

ASUPRA PREGĂTIRII H

ru-

ofensive contribuie, însă, foarte 
mult și pregătirea tehnico-tactică 
individuală, aflată, la rîndul ei, în 
progres. Spre exemplu, Magda Mi- 
kloș, un inter pe care îl știam 
destinat aproape în exclusivitate 
finalizării, ne-a oferit acum pri
lejul de a nota citeva subtile an
gajări la semicerc, precum și de
rutante — pentru adversar —
peri de ritm. La fel, Simona Ar- 
ghir, preocupată și de crearea 
situațiilor ale gol sau coordonatoa
rea Constantina Pițigoi care nu se 
limitează numai la organizarea jo
cului, ci caută să realizeze — cot 
la cot cu interii — goluri pre
țioase. Cuvinte bune și despre e- 
voluția în atac a jucătoarelor de 
semicerc, în fruntea cărora se si
tuează, ca de obicei, Rozalia Șoș, 
Doina Furcoi și Cristina Petrovich

Să trecem acum la capitolul de
fensiv unde, din păcate, lucrurile 
nu stau la fel de bine. Tinerele 
jucătoare bulgare, au reușit — în 
pofida scorului final — să pună 
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CUPEI EUROPEI"
Lidia Alfeeva, prima performeră 
a sezonului, confirmă faptul că ea 
se află intre redutabilele specia
liste de pe continent ale probei. 
Valentina 
aruncînd 
record.

Cioltan a
18,37 m.

concurat bine, 
la 4 cm de

★

Frumosul sfîrșit 
al atletismului românesc a fost 
completat de remarcabila evoluție 
a atleților in semifinala di/ la 
Torino. Locul trei în clasamentul 
general, înaintea formațiilor Un
gariei, Cehoslovaciei și Belgiei re
prezintă, credem, ieșirea din me
diocritate a echipei noastre mas
culine. Acest loc trei nu este un 
joc al întimplării. El reprezintă 
un moment al creșterii nivelului de 
ansamblu al _7__7 ’
masculin, al ascensiunii sale din 
ultimii ani, 
din talentele 
poate că, fără unele slăbiciuni și 
eșecuri, la Torino, echipa noastră 
ar fi putut emite pretenții chiar 
și la calificare.

Omul nr. 1 al formației noas
tre a fost la Torino, ca și la 
Roma și la Atena, același inimos 
Ilie Floroiu. Și de data aceasta, el 
a cîștigat ambele curse de fond, 
intrecind alergători valoroși, prin
tre care chiar recordmanul mon
dial Emiel Puttemans. Victoria sa 
la 5 000 m a fost realizată, potri
vit aprecierilor specialiștilor, in
tr-un stil de mare campion. Gheor- 
ghe Megelea a realizat un nou 
record la suliță (83,64 m) învin- 
gîndu-i cu peste 3 metri pe repu
tații Klaus Wolfermann — cam
pion olimpic și pe Miklos Nemeth 
— 91,78 m în acest an. In sfîrșit,

de săptămînă

atletismului nostru

al împlinirii unora 
sale de seamă. Și

SADOVEANU“ LA ȘAH
REZULTATE : Vaisman —

Dominguez 1—0, Anghelov — Ila- 
ritver 
U2-%, 
Ghindă
Iov — Marcovici 1—0 (r. 4) ; Stoi
ca — Vaisman i/2—Dominguez
— Anghelov 0—1, Haritver — 
Pavlov 0—1, Perenyi — Biriescu 
1—0, Bernard — Blatny i/2—’/., 
Marcovici — Ghindă 0—1 (r. 5) ; 
Bernard —■ Marcovici 1—0, Pereny
— Ghindă */2—% (într. r. 3).

CLASAMENTUL : Vaisman și 
Pavlov 4, Blatny și Ghindă 
Anghelov și Biriescu 3, Perenyi 
2»/z, Stoica și Bernand 2, Marco
vici l'/j, Dominguez 1, Haritver 0 
puncte.

1—0, Biriescu — Stoica 
Blatny — Perenyi 1—0, 
— Bernard >/.s—’/,, Pav-

Meciul feminin România — Ungaria
Tradiționala întîlnire feminină de 

șah România — Ungaria se va 
desfășura anul acesta în țara noas
tră, la Satu Mare, între 17—24 iu
lie. Se va juca la 8 table, 6 se
nioare și 2 junioare, sistem Sche- 
wenningcn, făcîndu-se clasamente 
separate.

Cele două echipe vor evolua în 
următoarea alcătuire :

UNGARIA : Ivanka, Verbci. Po- 
rubszky, Karakas, Honfi, Finta, 
junioarele Kas și Csonkics.

ROMANIA : Polihroniade, Baum- 
stark, Teodorescu, Makai, Mure- 
șan, Percvoznic, junioarele Nuțu 
și L. Jicman.

Cu puțin timp în urmă, șahis- 
tele ungare au învins cu 21—15 
puternica formație a Iugoslaviei.
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IVORIU, ÎNVINGĂTOR
nalâ, și cînd pârea scăpată în cîștigo- 
toare, Ivoriu a sfîrșit în tromba, smul- 
gîndu-i victoria pe ultimii 10 metri. Cal
culul hirtiei n-a contat I

Un bun rezultat al crescătoriei Dor 
Mărunt și un real succes pentru Traian 
Dinu, care — cîștigînd primul Derby in 
îndelungata sa carieră —, își vede răs
plătite toate strădaniile depuse pentru 
a prezenta pe învingător la valoarea sa 
maximă.

Rezultate tehnice : Cursa I — Kaliu 
(R. Costică) 40,5 Pigmeu, simplu 5, or
dinea 110 ; Cursa a ll-a — Reclama (Gh. 
Tănase) 32 Hîrca, simplu 4, event 4-,
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Rapidiștii la citeva clipe după victoria din finală. In rîndul de sus, de ba stingă la dreapta : 

antrenorul secund Vasile Copil, Mihalache, Niță, Manea, FI. Marin, Petcu, Savu. M. Stelian, antre
norul principal Ion Motroc. In rîndul de jos : Ioniță, Grigoraș, Iordan, Neagu, Pop și Rișniță

I Marginalii la finala „ Cupei României"
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Rapidul va servi, deci, replica 
lui Anderlecht Bruxelles in „Cupa 
cupelor", ca urmare a victoriei re
purtată în finala de sîmbătă cu 
Universitatea Craiova. O victorie 
obținută Ia limită, dar care vine 
să răsplătească marele consum de 
energie depusă de merituoșii suc
cesori ai lui Vintilă, Rafinschi, 
Bogdan și Baratky pe tot parcursul 
competiției și, mai ales, în actul 
final cind, prezența Cupei, Ia doi 
pași pe gazon, invita la eforturi 
maxime.

Succesul formației din Giulești, 
care a făcut din Universitatea Cra
iova a patra victimă printre divi
zionarele A, cind elevii lui Motroc 
și Copil au activat in eșalonul se
cund, ne trimite cu gîndul la rod
nica muncă desfășurată de-a lun
gul anilor de către tehnicienii „pe
pinierei" de lingă podul Grant, 
aceia care au furnizat succesiv 
actualei echipe talentate promoții : 
„promoția" Grigoraș, FI. Marin, 
Manea, Bișniță, care, cu trei ani 
în urmă, mai cucerea invidiatul 
trofeu (primul după război), și, a- 
cum promoția Petcu-Constantinescu 
(folosit adesea în campionat) — Io- 
niță, portarul celor două seri memo
rabile, acelea ale meciurilor cu 
Steaua și Universitatea Craiova, 
un demn succesor al goalkeeperu- 
lui echipei naționale, Răducanu. 
împreună cu ei, turul de onoare, 
cu Cupa în brațe, i-a cuprins și 
pe Pop, Savu, M. Stelian, Iordan, 
Mihalache și Neagu, cu excepția 
primilor doi, toți ceilalți fiind de 
aceeași . 
juniori și copii Rapid București. 
Să nu-1 
devenit 
echipei 1

Merituosul conducător tehnic al 
„vișiniilor" este antrenorul Ion 
Motroc, care a asigurat formației 
sale acest dublu succes : de e-

proveniență : Centrul de

omitem nici pe Angelescu, 
la 29 de ani, „bătrînul"

chipă revenită în Divizia A, și de 
ciștigăloare a „Cupei României".

Sezonul fotbalistic s-a încheiat, 
intr-adevăr, în mod remarcabil 
pentru formația feroviarilor bucu- 
reșteni. Dar un nou sezon, extrem 
de dificil, cuprinzînd și meciurile din 
„Cupa cupelor", se află destul de a- 
proape și nu este deloc nefolositor să 
semnalăm și ceea ce ni s-a părut 
„inițiative neinspirate" ale antreno
rului rapidist. Ne referim la uti
lizarea lui Iordan pe post de a- 
ripă-mijlocaș, precum și la aceea 
a lui FI. Marin ca vîrf central. 
Primul a asigurat în zona mai 
sus-amintită doar o mică parte din 
sarcini (doar recuperarea mingii, 
la construcția jocului n-a putut 
contribui), cel de-al doilea a pier
dut aproape toate duelurile cu ad
versarul direct. Cu gindul, firește, 
la viitor, credem că ar trebui să 
se acorde mai mult credit mijlo
cașilor Rișniță și Savu (de ce 
ambii pe tușă, în toată prima re
priză ?) care, atît în partida cu 
Steaua, cit și simbătă cu Univer
sitatea Craiova, datorită gradului 
de tehnicitate și afinităților pen
tru fotbalul-asociație au schimbai 
fața jocului. Se cuvine, de aseme
nea. ca la Rapid să se acorde mai 
multă atenție laturii educative a 
procesului de antrenament, întru- 
cit, nu o dată, unii componcnți ai 
echipei mai confundă combativita
tea cu... nesportivitatea. Ceea ce 
nu e bine deloc, deoarece — în 
cupele europene — „cavalerii flu
ierului" sînt și mai drastici decît 
Rainea !

Și celeilalte finaliste, Universi
tatea Craiova, i se cuvin cuvinte 
de laudă. Pentru comportarea ei 
de ansamblu, pe parcursul între
cerii (paralel cu o activitate în 
Divizia A mai bogată în responsa
bilități și, cu toate acestea, des
tul de rodnică), ca și pentru unele 
reușite individuale și colective din

timpul finalei. Ne gindim la jo
cul bun prestat de Boc, Bălăci, 
Oblemenco, Ciupitu, avem în ve
dere și destule acțiuni ofensive 
care au pus la grea încercare de
fensiva Rapidului.

Dar și aici, înregistrăm carențe 
de ordin disciplinar, capitol la care 
Deselnicu este un lider de neinvi
diat, atitudinile lui nesportive ve
nind nu o dată să năruie realizările 
celorlalți coechipieri. Reamintim și 
învinsei din seara finalei toate a- 
cestea, întrucît si ea se numără 
printre viitoarele reprezentante ale 
fotbalului românesc în cupele eu
ropene.

Gheorghe NICOLAESCU

Există întotdeauna, la încheierea 
unui an competițional, 
zis moment al bilanțului 
care — înainte de a se 
obișnuita analiză asupra 
ce a fost — orice echipă 
frun-tă, 
trospectivă, 
cu oe și-a propus, cu speranțele 
investite și efortul general depus. 
Acum ■— uneori chiar mai înain
te — încep să-și facă loc în viața 
fiecărui colectiv satisfacțiile sau 
decepțiile, bucuria succesului sau 
amărăciunea dorințelor neîmplini
te. La ora unui asemenea bilanț, 
însă, atenția se îndreaptă, firesc, 
mai muit asupra celor mai buni 
și interesul gravitează, îndeosebi, 
în jurul acelora care s-au impus 
pe o mai mare varietate de pla
nuri sau printr-o spectaculoasă as
censiune spre vîrful piramidei. 
Care sînt, așadar, acești principali 
performeri ai anului competițional 
peste care s-a tras cortina ?

Pe primul loc se situează Di
namo, a cărei performanță se 
concretizează în câștigarea titlului 
de campioană națională la seniori, 
a aceluia la tineret-speranțe, pre
cum și a Cupei A4-T- Puțin a lip
sit ca și echipa de juniori, semi- 
finalistă în zona de la Focșani, 
să-și înscrie numele în acest an 
pe tabloul de onoare al campioa
nelor, pentru ca fotbaliștii clubu
lui din șos. Ștefan cel Mare să 
cucerească „medaliile de aur" la 
toate eșaloanele. Buchetului de re
ușite colective obținute de Dina
mo se adaugă și performanța lui 
Dudu 'Georgescu, câștigător al ti
tlului de cel mai eficace jucător 
al țării și al Europei, precum și 
importanta contribuție a nucleului 
de internaționalii di’namoviști (Che- 
ran, G. - Sandu, Sătmăreanu II, 
Dinu, D. Georgescu, Lucescu) la 
realizările primei reprezentative.

Pe cea de a doua treaptă a po
diumului anului competițiimal

un așa- 
scurt, în 
trece la 
a ceea 

. . . își con- 
intr-o sumară privire re- 

realizările în raport

1974—1975 întilnim un grup de tre 
echipe : Rapid, Universitatea Cra
iova și A.S.A. Formația giulc.ș toa
nă a incheiat acest sezon cu brio 
obținând, odată cu promovarea ir 
prima divizie a țării, și alte douî 
mari sucoese cu care nu se prei 
mândresc multe cluburi : cucerirea 
pentru a 9-a oară a Cupei Româ
niei, după ce a trecut pc rind d-ț 
cele mai valoroase echipe ale fotî 
balului nostru, Dinamo, Steaua ș 
Universitatea Craiova, și cîștigarea 
pentru a 4-a oară a titlului d3 
campioană națională de juniori 
Universitatea Craiova a ocupat un 
merituos loc trei în ierarhia fi] 
nală a campionatului republican 
de seniori, locul secund în între] 
cerea de tineret-speranțe și in 
Cupa A4-T, s-a calificat in fina] 
la Cupei României, trecînd de pu] 
țin pe lingă cîștigarea prețiosulu 
trofeu și mai deține încă un Iod 
doi, prin Oblemenco, în clasamen] 
tul golgeterilor. A.S.A., la cea 
mai valoroasă participare comp,-] 
ti-țională a sa de până acum, sd 
poate mîndri cu titlul (neoficiali 
de vi-oecampioană, cu o prezența 
pînă in semifinalele Cupei Româ-I 
niei și cu un loc 
tul golgeterilor obținut de Mu 
reșan-

în sfirșit, să 
merite competi(tonale deosebite s 
pe Sportul studențesc, formație a 
cărei sailt spectaculos din parte: 
Inferioară a clasamentului pînă 1; 
locul patru nu reprezintă o >-> 
manță întâmplătoare, ci rodul unei 
activități laborioase și perseverer.J 
te. r----- esie a unui frumos efori
colectiv. 't ' i&|

Acestea sint. v.?ci, laureatele ;>j 
n-ului competițional 1974—1975. Uri 
grup de cinci formații către card 
se îndreaptă, încă de pe ac-..iml 
speranțettc noastre în vederea afirJ 
mării lor și pe tărim internaț’o-iall

doi în clasamcn

relevăm pantri

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DIVIZIONARI A
ASUPRA PREGĂTIRII VIITORULUI SEZON

Ieri dimineață, la sediul 
rației de specialitate, s-a 
șurat o utilă consfătuire de . 
cu toți antrenorii divizionari
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>itală, ulti- 
unei suite 
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oloniei. In 
enit tineri- 
(37-26) și 
ROMANIA 

âtirilor pe 
sa partici-

pârii la Balcaniadă (va fi găzduită de 
orașul iugoslav Tuzla, între 18—20 iulie), 
lotul național de junioare al României 
va susține, azi și mîine la Sofia, două 
partide amicale în compania echipei de 
junioare a Bulgariei (participantă și ea 
la întrecerile Balcaniadei).

CAIAC- 
CANOE

Popescu)
118, ordi- 

; Cursa 
schi) 29,7, 
it 28, ordl- 
jrsa a Vl-a 
ila, simplu 
iplucîștigâ- 
ilowat (Tr. 
u 4, event 

>lâ 725 ; 
N. Gheor-

event 21,

IN URMA UNOR MODI-
FICARI făcute de federația 
de specialitate în calenda

rul competițiilor interne, campionatele și 
concursurile cu caracter republican din 
luna august se vor desfășura astfel :

— Campionatele republicane individuale 
de seniori, din data de 13-15 august 
1975, se vor disputa între 14—16 august, 
la Snagov.

— Criteriul speranțelor, din data de 
20-22 august 1975, la Orșova, se va dis
puta între 25—26 august 1975, la Snagov.

— Campionatele republicane da juniori 
și tineret, din data de 27—29 august 
1975, la Orșova, se vor disputa între 
28—30 august 1975, la Snagov.

CANOTAJ , herăstrău «
fost gazda întrecerilor din 

cadrul fazei pe municipiul București a 
campionatului republican de canotaj re-

zervat seniorilor. Intre altele am reținut 
frumoasa evoluție a sportivelor de la Vo
ința care in proba de schit 8 4-1 au 
ciștigot duelul cu ramerele Clubului Na
utic Universitar — secție nautica cu o 
fructuoasă activitate în ultima vreme. Pre
țioasa secundă, smulsă pe ultimii 60 m< 
s-a datorat plusului de experiență al 
maestrei emerite Ștefania Borisov, mul
tiplă campioană europeană, conducătoa
rea respectivei bărci. Rezultate : 4 4-1 
visle (f) 1. CNU 2:53, 2. Voința 2:55 ; 
4 4-1 rame (f) : C.N.U. (Elena Iacob, 
Maria Cătanâ, Stela Marcu, Anca Drag- 
nea 4- Veronica Burzea) 3:20 ; 2 visle 
(f): Steaua (Adriana Trăilâ, Marieta 
Chlrcev) 3:45, 2. C.S.Ș. 3:55: 8 4- 1 (f) : 
1. Voința 2: 47, 2. C.N.U. 2:48 ; 2 visle 
(b) : 1. C.N.U. 3:06, 2. Steaua 3:09:
2 rame f.c. (b) : 1. Steaua (frații Tudor 
și Șerban Bucureșteanu) 3:15, 2. C.S.Ș., 
3:29; simplu : Nicolae Oprișan (C.N.U.) 
3:22; 4 f.c. C.S.Ș. 3:27; 8 4- 1 C.S.Ș. 2:55.

POPICE ULTIMA ETAPĂ A CAM- 
PIONATULUI DE CALIFI

CARE. Din cauză că, unele echipe, aflate 
în orașe afectate de inundații, nu au pu
tut efectua deplasarea, etapa finală a 
campionatului de calificare în divizia 
masculină A de popice a fost reprogra- 
mată între 18-20 iulie la Brașov. Astfel, 
pentru cele două locuri rămase vacante 
în seria Nord își vor disputa întîietatea, 
pe arena Rulmentul din localitate, ur
mătoarele echipe : Corvinul Hunedoara, 
Voința Lugoj, Constructorul Arad, Record 
Cluj-Napoca, Voința Tg. Mureș și Elec
tro Tg. Mureș.

la suma

AZI A ÎNCEPUT VÎNZAREA BILE
TELOR PENTRU TRAGEREA SPE
CIALA „LOTO" DIN 22 IULIE 1975

La această tragere se acordă cîști
guri suplimentare din fond special.

Se atribuie autoturisme, excursii în 
Polonia, U.R.S.S. șl Bulgaria, cîștiguri 
în bani.

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

Pentru 
tragerile 
cîștiguri.

ex-trei numere din 22 din 
a Vl-a și a Vil-a se acordă

fede- 
d-esfă- 
lucru 

_____ A 
(au absentat nemotivat reprezen
tanții echipelor Olimpia Satu 
Mare și F.C. Bihor), prima mare 
acțiune din planul de măsuri al 
F.R.F. menit să pună bazele unui 
bun start al fotbaliștilor 
noastre scene în viitorul 
anunțat a se deschide la 17 au
gust. Iată principalele aspecte alo 
ordinei de zi supuse discuțiilor și 
succintele lor concluzii :

1. CALENDARUL INTERN 
INTERNAȚIONAL PE 
1975/76. Acest calendar a fost 
oeput avîndu-se în vedere 
trei obiective ale fotbalului 
tru — calificarea in turneul 
al Campionatului Europei, 
ficarea in turneul final al Jocu
rilor Olimpice de la Montreal și 
cîștigarea Campionatului balcanic. 
Ca o particularitate a programu
lui de toamnă, apare încărcătura 
de jocuri (17 etape de campionat, 
cite un tur in cupele europene, 
17 jocuri amicale și oficiale ale 
reprezentativei A, tineret 23 și 21 
de ani, la care s-ar mai adăuga 
posibile calificări in turui al 
II-lea al cupelor europene). S^a 
estimat că jucătorii de lot ar pu
tea atinge un număr de 30 de 
jocuri în această toamnă, ceea ce 
îi apropie de baremul internațio
nal. La acest punct, antrenorii au 
fost unanimi în a aprecia că pro
gramul a fost întocmit judicios. 
Tehnicienii care au luat cuvîntul 
au subliniat, în acest caz, impor
tanța dozării efortului mai ales 
la jucătorii selecționabili, această

primei 
sezon,

ȘI 
ANUL 

con- 
cele 
nos- 
final 
cali-

dozare fiind realizabilă dacă 
are in vedere că nici 
cent incheiat nu a 
cărcătură scăzută.

2. ORGANIZAREA 
NORMELOR ȘI TESTELOR 
ZICE OBLIGATORII. S-a 
la cunoștință celor prezenți 
testul de rezistență se dă 
două ori pe 
cărui sezon, 
de federație 
ciale, și că, 
da in fiecare lună probe de 
teză, după care se vor trimite 
rului de specialitate tabele cu 
zultatele obținute. S-a atras aten
ția că aceste teste ^i norme 
control sint obligatorii pentru 
fotbaliștii și că federația nu 
este dispusă să facă concesii 
reprogramare cum s-a intîmplat 
înaintea startului de primăvară.

3. PROBLEME PRIVIND LO
TUL REPREZENTATIV. înainte 
ca antrenorii divizionari A să 
abordeze acest subiect, antrenorul 
echipei naționale, Valentin Stă- 
nescu, a dat citire lotului lărgit 
de 27 de jucători care vor fi ur
măriți cu multă atenție în perioa
da pregătitoare și în deschiderea 
campionatului. Iată numele lor : 
Răducanu, Iorgulescu, Purcaru, 
Moraru, Cheran, Purima, Sătmă- 
reanu II, Sameș, G. Sandu, FI. 
Marin, Anghelini, Maleescu, Dinu, 
Boloni, Dumitrii, Bălăci, Dudu 
Georgescu, Iordănescu, Beldeanu, 
Crișan, Lucescu, M. Sandu, Kun, 
Dobrin, Marcu, Manea și Troi. 
Cu excepția cîtorva selecționabili, 
s-a arătat că vacanța și etapa de 
tratamente medicale ale acestora 
s-au desfășurat în bune condi-

sezonul 
avut o

se 
re
in-

TRECERlI
FI- 

a-duis 
că 
de 

fie-

țiuni și 
o muncă 
ridicat.
partea antrenorilor 
pentru lotul lărgit :

an, la începutul 
în localități hotă rite 
si cu comisii 

în plus, jucătorii
spe- 
vor 
vi- 

* fo
re-

de 
toți 
mai

de

că toți sint ap,i pentrd 
de pregătire la un nivel] 
Alte propuneri — d:.n| 

- de jucătorJ 
. GUgore, Haj-1 

nai, Fazekaș, Varodi (toți de la| 
A.S.A.), Ciupitu („U" Cratova)j 
M. Olteana (Sportul studențesc),| 
Jivan („Poli" Timișoara), AZu.'.(<’.s-| 
cu (Jiul). Broșovschi (U.T.A.),| 
Romilă II („Poli" Lași).

Tovarășul Vasile Tudor, 
vicepreședinte al F.R.F., a 
cunoscute sarcinile imediate 
stau în fața antrenorilor, 
un campionat superior 
ediției incheiate, pentru 
zentare bună a echipelor de club
in competițiile europene- și, fi
rește, pentru o evoluție la cel
mai înalt nivel a echipei repre
zentative in meciurile decisive din 
această toamnă.

Tovarășul general 
Dragnea, președintele 
a concluzionat dind uncie in-dica- 

cerind tuturor factorilor 
care lucrează în domeniul fotba
lului exigență, fermitate, ordine și 
disciplină, incepind din această 
săptămină care marchează startul 
pregătirilor viitorului sezon și 
pină la încheierea lui. la jumăta
tea lunii decembrie. S-a cerut — 
de asemenea — o fundamentare 
științifică a procesului de instrui
re, folosirea la maximum a orelor 
de antrenament, intensificarea 
muncii de educație in rindul ju
cătorilor și spectatorilor, o res
pectare și mai fermă a propriilor 
hotăriri, la toate nivelele, aceasta 
fiind o garanție a nivelului cali
tativ al fotbalului românesc pe 
plan intern și internațional.

prim- 
făcut 
car-e 

■pentru 
calitutiv 

o repre-

It. Marin 
C.N.E.F.S..

ții și

• ÎN PROGRAMUL TURNEE
LOR PESTE HOTARE. Așa cum 
am mai anunțat, două dintre for
mațiile noastre vor efectua, în 
săptămînile care urmează, turnee 
în Spania. Prima va fi Steaua, 
care va participa la un 
în această țară la începutul lunii 
august. A doua, Dinamo Bucu
rești, care va fi prezentă — intra 
20 și 24 august — la un tradi
țional turneu, la Palma de Ma
jorca, turneu la care este invitată 
și viitoarea adversară a campioa
nei noastre în C.C.E., Real Ma
drid. La începutul lunii august.

turneu

CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 9 IULIE 1975. Extragerea I: cat. 2: 
1 variantă 25% a 29,231 lei și 1 variantă 
10% a 11.692 lei ; cat. 3 : 8,10 a 5.052 
lei; cat. 4: 38,90 a 1.052 lei ; cat. 5: 
93,40 a 438 lei; cat .6: 2.884,80 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1: 1.161.570 lei. Ex
tragerea a ll-a: cat. B: 20.05 variante a

ACTUALITAȚI
dinamoviștii vor disputa două în- 
tîlniri în Olanda. Tot în Olanda 
va evolua, în aceeași perioadă, și 
U.T.A.

• LOTUL ARBITRILOR DIVI
ZIONARI A. Biroul Federației ro
mâne de fotbal a aprobat lotul ar
bitrilor divizionari A, pentru viito
rul sezon competițional, compus 
din următorii :

Constantin Bărbulescu, Constan
tin Dinulescu, Marcel Buzea, Fran- 
cisc Coloși, Chiriac Manușaride, 
Anton Munich, Constantin Nicu- 
lescu, Constantin Petrea, Nicolae 
Petriceanu, Maximilian Popescu, 
Gheorghe Retezan, Romeo Stîncan, 
Gheorghe Vasilescu I (toți din 
București), Otto Anderco (Satu 
Mare), Tudor Andrei (Sibiu), Ion 
Chilibar (Pitești), Ion Cîmpeanu și 
Vasile Topan (Cluj-Napoca), Nico
lae Cursaru și Mihai Moraru (Plo-

Gheorghe Ionescu (Brașov), Viorel 
Iacob (Oradea), Nicolae Rainea 
(Birlad), loan Rus (Tg. Mureș), Ca
rol Szilaghi (Baia Mare), ion Cio
lan (Iași), Mihai Fediuc (Suceava),] 
loan Honig (Arad), Stelian 
(Sighișoara) și Nicolae 
(Rm. Vîlcea).
• REZULTATELE PRIMEI 

A „CUF” VA=--"-

Marian
Dines oul

------- ------------- - ,—.......ț ETAPE
„CUPEI DE VARA". Duminică a 

început o nouă ediție a tradiționalei 
competiții „Cupa de vară“. Iată re
zultatele primei etape : CAROM Gli. 
Gheorghiu-Dej — Oituz Tg. Ocna 
4—0. Letea Bacău — Minerul Comli- 
nești 7—2, Petrolul Moinești — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 1—3 (grupa 
I), Voința Oradea — Bihoreana Mar- 
ghita 3—1, Recolta Salonta — Minerul 
Bihor 0—1, Minerul Suncuius — O-J 
limpia Oradea 0—3 (grupa a II-a)J 
I.C.I.M. Brașov — Torpedo ZămeștB 
2—0, Chimia Orașul Victoria — Pre-| 
cizia Săcele 1—o, Măgura Codlea —1 
Carpați Brașov 3—2 (grupa a III-a) J 
Electrica Constanța — Portul Con-| 
stanța 4—1, I.M.U. Medgidia — Du-| 
nărea Cernavodă 1—0 (grupa a IV-a)J



început turneul internațional de rugby de Ia Constanța

'ARUL - BONYMAEN
CONSTANȚA, 14 (prin telefon), 
urneul internațional, dedicat celor 
i de ani de rugby dobrogean, a avut 
frumoasă deschidere. Primul meci 
revenit spectaculos unei echipe — 

olonia Poznan — cu un pronunțat 
jetit ofensiv, care a întrecut net pe 
C. Ind. Constanța, aflată în proces 
! reconstrucție : 32—10 (13—7).
„Vedeta" zilei a adus în teren două 
iternice team-url. Farul șl Bony- 
aen din Țara Galilor. A rezultat o 
cleștare Interesantă, înaintarea oas- 
sților constituind un pachet omogen, 
t un taloner — Poole — de excep- 
e. Fazele aerisite pe trelsferturi au 
>st însă opera campionilor noștri, 
ucos a punctat rapid (mln. 6) din 
p., pentru ca, după o intercepție, 

John să încheie prin încercare o 
ursă de 70 m (min. 13). în contlnua- 
! luptă echilibrată. Bucos transfor- 
lă alte două l.p. (mln. 18 și 36), fl-

C M. DE
(Urmare din pag. 1)

6:55,97 ; 2 f.c. —
4 4-1 — U.R.S.S. 

U.R.S.S. 7:04,17 ;
R. D. Germană 5:35,28.

GIMNASTICA • „Trofeul Monca- 
a“. disputat la Santiago de Cuba, 

fost cîștigat de Gitța Escher 
R.D.G.). care a obținut la îndlvi- 
ual compus 36,80 p. Pe locurile ur- 
îătoare : Margaret Gerlach (R.D.G.), 
Gabriela Nagy (Ungaria) și Eva Biz- 
rova (Cehoslovacia).
NATAȚIE a în cadrul meciului în- 
■jmațional de natațfe care se desfă- 
>ară la Praga între echipele Ceho- 
ovaciei șl selecționatele secunde ale 
. F. Germania, înotătoarea ceho- 
ovacă Fleisnerova a stabilit un nou 
îeord national în proba de 200 m 
ras cu timpul de 2:42,7. Alte re- 
.iltate, la masculin : 200 m liber — 
Zennmann (R.F.G.) 1:59,2 : 200 m
ut.ure — Jaska (Cehoslovacia) 2:12.3:

(ȚARA GALILOR) 28-7
naiul reprizei fiind de-a dreptul en- 
tuziasmant : mln. 37, după o cursă 
splendidă de 60 m, Ianusievici e pla
cat la un metru de but ; mln. 3a 
Dinu bate bine cu piciorul, Motrescu 
urmărește, balonul ricoșează la lanu- 
sievici care nu greșește drumul spre 
țintă : încercare pe care Bucos (in 
„picior") o transformă din unghi 
greu : 15—4. în repriza a doua la ti
mona Jocului s-a aflat Farul, care a 
mal înscris prin Bucos (l.p.c. șl 2 
l.p.) șl din nou prin Ianusievici 
încerc, (mln. 53), după o foarte fru
moasă încrucișare cu Cristea și Bu
cos. Galezii reduc din handicap prin 
C. Hugh, l.p. (min. 79). Scor final : 
28—7 pentru Farul, care a aliniat for
mația : Cristea — Ianusievici. Motres- 
eu, Dinu, Bogheanu — - 
nu — Podaru, Dărăban, 
șat, Borșaru —• Băcîoiu 
Crăciun, Celea (Sjrbu).

Bucos, Oltea- 
Varga — Mu- 

(Avrigeanu),

SCRIMA
5.
6.

tina Sidorova (3 V — 15 t.p.), 
Magda Maros (1 v —16 t.p.), 
Barbara Wysoczanska (1 v 
18 t.p.).

Guido Malacarne, arbitrul fina
lei, a motivat maniera sa de ar
bitraj prin aceea că forul inter
național de specialitate a obligat 
președinții de juriu să penalizeze 
cu asprime tendințele de impuri
tăți tehnice. Așa s-au petrecut lu
crurile la proba floretiștilor, unde 
au fost sancționați 5 trăgători pen
tru protecția corpului cu brațul, 
întrebat dacă nu s-a gîndit la re
sortul psihologic al unei asemenea 
penalizări în cazul floretistelor, 
Malacarne a ținut să precizeze că 
orice scrimeră de înaltă clasă 
poate trece peste unele momente 
dificile, astfel că nici nu s-a gîn
dit că Ecaterina Stahl, cea mai 
bună — după el — dintre flore- 
tistele actualei ediții a mondiale
lor, nu va învinge în cele din 
urmă...

Cu 9 ani In urmă, la C.M. de 
la Moscova, Stahl obținea meda
lia de bronz, împreună cu Bobis 
și Gorohova, la capătul a două 
baraje rămase fără rezultat. Acum, 
iată, ea a obținut-o pe cea de 
aur, într-o manieră categorică, ceea 
ce încununează o carieră sportivă 
pilduitoare, bazată pe muncă și 
seriozitate.

★
La sabie, sportivii noștri au ră

mas (nu mai puțin de 3) în turul 
III. Irimiciuc l-a întrecut pe Vi
nokurov (5—3), dar a pierdut la 
Maffei 
Torre, 
Frunză, 
trecuse pe reputații M. Montano, 
Maffei și Gerevich, a realizat vic
toria numai în asaltul cu japone
zul Fukusima, nereușind să treacă 
de incomozii Nazlimov și Gedo- 
vari. Dar Frunză a lăsat aici o 
bună impresie. în fine Nilca nu 
i-a putut depăși pe Marot, Dumont 
și Gierkowski. Sabrerii rămîn să 
arate mai mult joi și vineri — 
la echipe.

apoi și la De la 
la limită.

în-

(1-5),
surprinzător, 
după ce anterior îi

Tn întrecerea formațiilor do flo
retă (21 la număr !), România a 
debutat cu o victorie lejeră, cu 
Iugoslavia. 14—2.

in al doilea meci din grupă, deși 
întrecuți de echipa ~ 
9—5). flcretiștii noștri 
cat în „optimi“, unde 
în compania trăgătorilor 
Rezultat : 9—2 în favoarea echipei 
României, care în sferturi va întîl- 
ni formația Franței.

Marți, preliminarii în proba de 
floretă femei (echipe) și sferturi, 
semifinale și finală la floretă băr
bați (echipe).

R.D.G., (cu 
s-au califi- 
au evoluat 

niponi.

PE SCURT
pova (Cehoslovacia) 2:11.7 ; 800 m 
Hemerkova (Cehoslovacia) 9:25,5. 
Partidele disputate în prima zl 
turneului de polo pentru echipe 
juniori, care se desfășoară la Avig
non, s-au tncheiat cu următoarele re
zultate : R. F. Germania — Belgia 
17—0 ; Spania — Franța 6—0 ; Sue
dia — Anglia 5—4.

ȘAH „ Turneul de la Amsterdam 
a continuat cu runda a 5-a, în care 
Ree a cîștigat la Uhlmann șl Tim- 
man la Raicevicl. Marele maestru 
român Fl. Gheorghiu a remizat cu 
L. Szabo, rezultat consemnat șl în 
partidele Kavalek — Razuvaev și 
Boehm — Llubojevlcl. în clasament 
continuă să conducă Kavalek cu 4 p7 
urmat de Sosonko și Razuvaev — 3 
p. Hamann șl Makaricev — 2'/, p (1). 
Gheorghiu, Szabo, Liubojevlci și 
Boehm — 2V2 p.

TENIS w La Gstaad, proba de sim
plu bărbați a revenit „veteranului" 
australian Ken Rosewall (40 ani), 
care a dispus în finală cu 6—4, 6—4,
6— 3 de vest-germanul Karl Meller. 
In finala de dublu, perechea vest- 
germană Pohmann — Fassbender a 
întrecut cu 6—4, 9—7, 6—1 pe Rose- 
wall — Dowdeswell. în celelalte fi
nale : simplu femei : Glynls Coles — 
Kinky Boshoff 9—7, 2—6. 8—6; dublu 
femei : Lea Pericol!, I.lnky Boshof — 
Glynis Coles. Belinda Thompson
7— 5, 6—1. n La Kitzbiihel, proba de
simplu femei a fost eîștigată de ju- 
cătoarea engleză Susan Barker, care 
a întrecut-o în finală cu 6—4, 6—4 
pe americana Pam Teeguarden. Fi
nalele probelor de dublu, la mascu
li" ■ nerfniuwi — Domln-

a 
de

PrieteniaTurneul international de box Turul Franței

DUMITRU CIPEHE, ÎNVINGĂTOR LA HALLE BERNARD THEVENET
la Halle 
în-trecerile 

de box 
participat

trei au
calificîndu-se în

Duminică dimineața, 
(R.D.G), s-au încheiat 
turneului internațional 
•Prietenia", la care au 
91 de tineri pugiliști din 10 țâri. 
Concursul a fost dominat de rte- 
prezenitahții U.R.S.S-, care au cu
cerit șase locuri I și de cei ai ță
rii gazdă, clasați pe primul loc la 
patru categorii. Cel de-al 11-lea 
Învingător, la categoria cea mai 
mică, este boxerul român, din Dro- 
beta Tr. Severin, Dumitru Cipere.

Î5upă două victorii, în primele 
două zile ale turneului, juniorul 
român s-a calificat in semifinale, 
performanță pe care au mai rea- 
iizat-o și Ion Lungu (cocoș), Traian 
Georgia (pană) și Carol Hajnal 
(ușoară). Dintre aceștia, 
obținut succese, 
finalele întrecerilor. D. Cipere l-a 
învins la puncte pe Grâul (R.D.G.), 
I. Lungu l-a depășit la puncte pe 
Sun Gil Cean (R.P.D. Coreeană), 
iar C. Hajnal l-a eliminat din com
petiție (abandon în repriza a treia) 
pe Petzuick (R.D.G.). T. Georgia 
a fost depășit la puncte de Seidel 
(R.D.G.). fiind obligat să se mul
țumească numai cu medalia de 
bronz.

Dintre cei trei reprezentanți ai 
țării noastre care au ajuns în fi
nală, Dumitru Cipere a avut cea 
mai frumoasă 
meci în care 
pugilistice

evoluție- într-un 
a arătat calități 

___  excelente și o bună 
pregătire, tînărul nostru boxer l-a 
întrecut clar la puncte de Hent
schel (R.D.G.), primind prima me
dalie de aur acordată la actuala 
ediție a turneului „Prietenia".

Ion Lungu a fost declarat învins 
la puncte în partida cu Fink 
(R.D.G.), iar Carol Hajnal a pier
dut Întâlnirea ou sovieticul Pușka- 
riov, cei doi boxeri români pri
mind medaliile de argint la cate
goriile lor.

Tinînd seama de valoarea boxe-

ULTIMELE JOCURI

ALE BALCANIADEI DE TENIS
La Atena au luat sfțrșit întrecerile 

Balcaniadei de tenis, dominate la ac
tuala ediție de reprezentativele Bul
gariei, învingătoare la masculin șl fe
minin.

în competiția rezervată fetelor, 
o comportare meritorie a avut-o tâ
năra echipă a României, care a ocu
pat locul doi. în meciul decisiv pen
tru titlu : Bulgaria — România 3—0. 
Pe locurile următoare s-au clasat for
mațiile Greciei și Iugoslaviei.

In ultimul meci susținut în cadrul 
turneului masculin, reprezentativa 
României a învins pe cea a Iugosla
viei cu 2—1 (Marcu — Savic 6—2,
8—6, 7—5 ; Popovlcl — IUn 3—6, 6—3, 
6—8, 7—9 ; Marcu, Tăbăraș — Illn, 
Savic 6—1, 9—7, 4—6, 6—4). Clasament: 
1. Bulgaria, 2. Grecia, 3. România, 4. 
Iugoslavia.

SEMIFINALE EUROPENE IN „CUPA DAVIS"
• Tcnismanii români sc antrcncazâ la Barcelona

La sfîrșitul acestei săptămlni se dis
pută trei dintre semifinalele zonei eu
ropene a „Cupei Davls". în grupa A. 
reprezentativa de tenis a României 
întîlnește pe cea a Spaniei, în meciul 
programat la Barcelona, între 18 și 
20 iulie, A doua semifinală a acele- 

nin : Susan Barker, Pam Teeguar
den — Raquel Glscafre, Fiorella Bo- 
nlcelll 6—4, 6—3. « ÎN CLASAMEN
TUL MARELUI PREMIU F.I.L.T. : 
Vilas 280 p, Orantes 245 p, Borg 205 
p, Kodes 163 p, Ashe, Connors, Ra
mirez, Roche — 140 p, Panatta 123 p, 
Năstase 120 p.

YACHTING „ După disputarea a 
trei regate, țn C.M. la clasa „Tem
pest" (întrecerile se desfășoară pe 
lacul Ontario), conduce echipajul Ita
lian Mllone—Motola, cu 3 p. Ii ur
mează echipajele Albrechtsson—Hans- 
son (Suedia) șl Kohler—Frey (Elve
ția). Regata a treia a revenit sporti
vilor elvețieni.

AGENDA SĂPTĂMlNH
15—20

15—24
17- 20
18- 19
18-20

18- 27
19

19- 20

TENIS 
CICLISM 
FOTBAL 
SCRIMA 
BASCHET 
CĂLĂRIE 
ATLETISM 
TENIS

BASCHET

CICLISM 
NATAȚIE 
AUTO 
ATLETISM

MOTO

și de numărul mare 
înscriși de țara gaz- 
la fiecare categorie), 

de sportivii

riior sovietici 
die concurenți 
dă (cite 3—4 
rezultatele obținute 
români (o medalie de aur, două 
de argint și una de bronz) pot fi 
apreciate ca meritorii.

Iată eîștigătorii, în ordinea ca
tegoriilor : D. CIPERE 
nia), Denisov (U.R.S.S). 
(R.D.G.), “ ' -- -----------
rocikin 
(U.RS.S.), 
tankowski 
(U.R.S-S.), 
(U.R.S.S.).

(Româ-
Dcnîsov (U.R.S.S), Fink 

Massalski (R.D.G.), Ku- 
(U.R.S.S.), Pușkariov 
Silaev (U.R.S-S.), Ros- 

(R.D.G.), Krupin 
Jcnde (R.D.G.), Ivanov

DIN TARILE SOCIALISTE

PATINAJ, IN MIEZ DE VARĂ, LA DRESDA
Cînd ne-a venit, la hotelul unde 

locuiam în Dresda, invitația de a 
participa, în miez de vară, la o 
demonstrație de patinaj artistic, 
uimirea nu ne-a fosi mică. De 
fapt, la o mai adîncă meditație, 
era limpede că succesele sportivi
lor pe patine din R. D. Germană 
nu ar fi fost posibile fără o acti
vitate continuă.

Orice îndoială s-a risipit cînd la 
„Eissporthalle" au apărut pe ghea
ță nu numai cei mai buni patina
tori ai țării, ci și veritabile ansam
bluri de copii, pregătite la clubul

Două siluete familiare iubitori
lor de patinaj : Jan Hoffmann și 
antrenoarea sa, Julta Miiller.

iași grupe opune echipele U.R.S.S. șl 
Suediei, la Tallin. In grupa B, una 
dintre finaliste a și fost desemnată 
Intr-un meci disputat anterior, califi
cată fiind echipa Franței (3—2 cu Ita
lia, la Paris). A doua finalistă urmea
ză să fie cunoscută acum, prin dispu
tarea meciului Cehoslovacia — Unga
ria, la Praga.

Tenismanil echipei române se află 
reuniți la locul de întrecere. nie 
Năstase, Toma Ovici, Dumitru Hără- 
dău — cărora li s-a alăturat ca spa- 
ring-partener și Viorel Marcu — efec
tuează de cîteva zile antrenamente 
asidue pe terenul central de la Real- 
Club din Barcelona. într-o convorbire 
telefonică avută ieri Ia prînz, am 
aflat că Ion Țlriac era așteptat să 
sosească și el, In cursul după amie
zii, în orașul de pe malurile Medite- 
ranei. Membrii echipei spaniole sini 
și el așteptați să revină din Suedia, 
unde au participat la 
Baastad.

Arbitrul principal al 
nia — România este 
(Italia).

turneul de la

întîlnirii Spa- 
Carlo Martini

JerseyTurnee la Hilversum, Houston și New
Continuă „Turul Franței".
Continuă turneu) „Prietenia" în R.P.D.
Continuă C.M., la Budapesta.
C.M. (juniori), la Salonic.
C.E. (juniori), la Fontainebleau.
S.U.A, — Africa - R.F.G., la Durham
Cupa Davis (semifinalele zonei europene) ; Spania 
— România, la Barcelona ; U.R.S.S. — Suedia, la 
Tallin ; Cehoslovacia — Ungaria, la Praga.
Turneul final al Cupei Annie Soisbault (f.) la Le 
Touquet (Franța).
Campionatul balcanic (junioare), la . Tuzla 
goslavia).
Campionatul balcanic, la Rodos (Grecia).
C.M. de înot, sărituri și polo, la Caii (Columbia). 
Marele Premiu al Angliei ( f. 1), la Sylverstone. 
Cupa Europei la decatlon (m) șl pentatlon (f) e 
chipe, la Banska Bystrica și Barcelona.
Marele Premiu al Suediei, la Anderstorp.

Coreeană.

(SUA)

(lu-

£

S-A DISTANȚAT DE MERCKX
PARIS, 14 (Agerpres). — Ciclis

tul francez Bernard Thevenet își 
consolidează poziția de lider In 
Turul Franței. în mare formă, 
Thevenet a cîștigat luni și etapa a 
16-a disputată Intre Pra Loup —• 
Serre Chevalier (106 km). El a 
realizat timpul de 3h 16:17, sosind 
cu un avans de 2:20 față de bel
gianul Eddy Merckx. în clasamen
tul general, Thevenet are acum un 
avantaj de 3:20 asupra lui Eddy 
Merckx. Pe locul trei se află olan
dezul Zoetemelk la 6:30.

tocă desăvîrșite : toți pa- 
de elită se află în faza 
programului pentru cani

și mai 
s-a văzut lucrul a-

-..............J
„Einheit" din 
o preocupare 
pepinieră. Splendide au fosl 
monstrațiile micilor patinatori.

Firește că valoarea „seratei pe 
gheață" a stat in evoluția „așilor". 
Un public entuziast a aplaudat, ge
neros exercițiile (de fapt, repeffif 
ții pentru marile competiții ale se
zonului viitor) prezentate de fosta 
campioană mondială și europeană 
Christine Errath, de celebrul cuplu 
Manuela Gross — Uwe Kagel- 
mann, de medaliata continentală 
Annett Poetzsch (în care nu pu
țini văd pe viitoarea stea . a pati
najului feminin mondial) și de nu
meroși alți outsideri. Execuțiile — 
în această perioadă — nu puteau fi 
firește, 
tinatorii 
cizelării . _ .
pionate. Cel mai mult 
justificat 
costa la fostul campion mondial 
și european Jan Hoffmann, care-și 
făcea aci reintrarea după o ope
rație de menise (ceea ce l-a ținut 
un an departe de competiții). „Pro
fesorul" — cum îi spun colegii, 
pentru excelentele sale sărituri 
triple — vrea să revină în frun
tea ierarhiei și nu se teme de ten
dințele spre exagerată subliniere a 
mișcărilor artistice („scenice", .spu
ne el), la care recurg concurenții 
săi de peste Ocean. Tatăl său, in
giner, originar din Dresda și pre
zent la convorbirea noastră in ves
tiarul patinoarului, spunea că una 
din cele mai frumoase amintiri din 
cariera sportivă a lui Jan este par
ticiparea la concursul copiilor de 
la București, in 1967, cînd nu avea 
decît 12 ani și cînd s-a clasat al 
treilea ! Jan Hoffmann însuși ne 
declară că ar fi oricînd bucuros 
să vină pentru o demonstrație la 
București, orașul care i-a deschis 
calea spre succesele internaționale.

B. VICTOR

Drcsda, confirmînd 
stăruitoare pentru 

de

2»Fotbal' 
I meridiane
în turneul de Io 

prezentativo

IRAN - CEHOSLOVACIA 1-1
Teheran, prima re- 

a Iranului a terminat la 
egalitate cu o selecționată a Ceho
slovaciei: 1—1 (1—1). Oaspeții cu des
chis scorul în min. 33 prin Bicovski, care 
a transformat o lovitură de la 11 m. 
Iar gazdele au egalat trei minute mai 
tîrziu, prin Massih. Intr-un alt joc, echipa 
Republicii Arabe Egipt a întrecut cu 3-2 
(2—1) formația Republicii Zair.

UN NOU MECI AL POLONEZILOR 
IN S.U.A.

Selecționata Poloniei a Jucat Io Cle
veland (S.U.A.) cu formația locală ,.Co
bras" pe care a învins-o cu 2-0 (0-0), 
prin golurile înscrise de Bula (min. 63) 
fl Szarmach (min. 77). Au asistat 10 000 
de spectatori.

SCOR NEOBIȘNUIT LA CASABLANCA
La Casablanca s-a disputat meciul re

tur dintre selecționatele Marocului $1 
Ghanei, contînd pentru preliminariile „Cu
pei Africii". Fotbaliștii marocani au ob
ținut victoria cu un scor puțin obișnuit : 
8—5 și s-au calificat pentru turul urmă
tor al competiției. In primul joc, echipa 
Ghanei cîștigase cu 2-0.

„CUPA DE VARA* *

imii fără a mai fi nevoie de 
n asalt de baraj, in timp ce 
idorova, oprită la 3 victorii (și 
1 un tușaveraj mai slab decît 
niazeva și Bobis) a trecut toc
mi pe locul 4...
Victoria Ecaterinei Stahl, această 

xtrem de tenace componentă a lo- 
îlui românesc de floretă feminină 

titulară de ani de zile a echi- 
ei noastre campioane, Steaua 
ucurești, a fost determinată de 
ouă elemente esențiale. Mai !n- 
i, de orientarea ei către proce
se strici ofensive, care n-au la
st nici o speranță adversarelor 
itilnitc. O precizare, însă : n-a 
ist vorba de o ofensivă oarbă, 
szvoltată la întâmplare. Dimpo- 
•ivă, Stahl a știut să găsească de 
lecare dată momentele de respiro 
ccesare, evoluînd, tactic, fără 
reșeală. Apare evident faptul că 
acă arbitrul Malacarne n-ar fi 
iterpretat contrar realității situa- 
a de pe planșă, dîndu-i cam- 
ioanei mondiale o tușe tehnică 
entru un presupus atac corp la 
orp, în asaltul cu Sidorova, Eca- 
>rina Stahl ar fi încheiat turneul 
inal cu încă o victorie.
După aceea este de notat mo- 

slul excelent de care a benefi- 
iat campioana noastră, prezent pe
lată durata întrecerii. Așa se ex- 
lică de ce, după ce a pierdut 
e două ori la Zalolova, în preli- 
îinarii, pe aceeași adversară avea 
î o întreacă, și încă detașat (cu 
—1), cînd disputa pentru califi- 
area în finală intrase în linie 
reaptă. Mai mult, eșecul la Si- 
orova n-a scos-o din ritm pe 
tahl, ci ea a găsit permanent 
ssurse psihologice pentru a-și 
lenține forța pe planșă și a tota- 
za la capătul turneului de 6 
u mai puțin de 4 victorii, cele 
lai multe în raport cu celelalte 
meurente, oferind în acest fel, cum 
“marcă tot ziarul „Nâpsport" o 
■umoasă surpriză : „Inițial s-a 
rezut că succesul va fi de partea 
idorovei, cu 3 victorii consecu- 
ve. Dar. cu un finiș impresio- 
ant Ecaterina Stahl și-a asigu- 
it victoria în turneul final. Și 
stfel peste Sidorova și Bobis care 
orneau favorite s-a ridicat ro
mânca Ecaterina Stahl. Cînd doi 
c ceartă, al treilea cîștigă...".
Publicul a impresionat, ca și la 

inala floretiștilor, prin obiectivi- 
ite și competență, aplaudînd mo- 
îentele de înaltă școală, care au 
bnndat în finala floretistelor.
După Ecaterina Stahl, au în- 

heiat întrecerea finală : 2. Olga 
toiazeva (3 v — 11 t.p.), 3. Ildiko 
iobis (3 v — 12 t.p.), 4. Valen-

AUTO • Cursa de 6 ore de la Wat- 
ins Glehn, ultima probă a campio- 
atului mondial rezervat constructo- 
ilor, s-a încheiat cu victoria echi- 
ajulul Henri Pescarolo (Franța) — 
erek Beli (Anglia), pe „Alfa Ro- 
ieo“. Pe locurile următoare : Mario 
ndretti (S.U.A.) — Arturo Merza- 
lO (Italia) pe „Alfa Romeo" șl Ge- 
ird Larousse — Jean Pierre Jarier 
rranta) pe „Alpine Renault". în cla- 
imentul final, pe primul loc s-a si- 
tat „Alfa Romeo", ale cărei mașini 
u cîștigat opt din cele nouă probe 
Isnutate.
CANOTAJ a „Regata Lucerna" a 
>st dominată de sportivii sovietici, 
ivlngători tn majoritatea probele^, 
a feminin : schlf simplu — G. Ro- 
akene (U.R.S.S.) 3:46J13 ; 2 f.c. — 
r.R.S.S, 3:35,07 : 4 + 1 — U.R.S.S. 
:22,98 ; masculin : schlf simplu — 
iuree (Irlanda) 
f.R.S.S. 6:38,39 ; 
:12,80 : 2 + 1 -
+ l —

în „Cupa de vară" s-au disputat alte 
partide : Malmo — Wacker Innsbruck 0—0; 
Standard Liege — Sparto Rotterdam 2—C; 
F. C. Zurich — Eintracht Braunschweig
1— 0 ; Sturm Graz — Telstar (Olanda)
2— 0; Zbrojovko Brno — A.I.K. Stockholm 
2—0: Oesters Voexîot*  (Suedia? — Gras
shoppers Zurich 2—5j Young Boys Berna — 
Bohemianj Praga 1—2 ; Spartak Trna- 
va — F. C. Amsterdam 2—0 ; Inter Bra
tislava — F. C. Winterthur 4—0.

DE PRETUTINDENI
• A ÎNCETAT din viață fostul Interna

țional suedez Skoglund (45 ani), care a 
Jucat și în Italia, la A. C. Milan șl 
Inter.
• CU PRILEJUL aniversării a 700 de 

ani de la întemeierec orașului Amster
dam, între 8 și 10 august se va desfă
șura in localitate un turneu cu particioo- 
rea echipelor Ajax, Feyenoord, Molen
beek și C. F. Barcelona (cu Cruyff »a


