
ȘEDINȚA COMITETULUI1 PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VAl

POLITIC EXECUTIV
I
I

IE
I»

AL C.C. AL P.C.R I
I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

In ziua de 16 iulie a avut loc 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Bomân.

Comitetul Politic Executiv a exa
minat modul în care s-au aplicai 
liotăririle și măsurile stabilite, pre
vederile Decretului cu privire 
instituirea stării de necesitate, 
vederea combaterii inundațiilor 
înlăturării urmărilor acestora.

Comitetul Politic Executiv

te 
în 
Si

a 
apreciat că, datorită activității in
tense a populației, desfășurată sub 
conducerea organelor și organizați
ilor de partid, sînt pe cale de a fi 
înlăturate rapid consecințele cala
mităților. în legătură cu aceasta, a 
fost adoptată o hotărîre cu privire 
Ia încetarea stării de necesitate, cu 
excepția județelor limitrofe Dună- 

și măsurile ce se impun în con
tinuare în întreaga țară pentru re
cuperarea pagubelor provocate de 
inundații și desfășurarea normală 
a întregii activități productive. 
„ Hotărîrea se dă publicității.

Irt cadrul ședinței, Comitetul Po
litie Executiv a ascultat o infor
mare cu privire Ia vizitele în țara 
noastră și convorbirile purtate cu 
primul ministru al statului Trini- 
dad-Tobago, Eric Williams, și can
celarul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky.

Comitetul Politic Executiv apre
ciază rezultatele acestor convorbiri 
ca o contribuție remarcabilă 1a 
promovarea relațiilor României cu 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, te promovarea prin
cipiilor noi în raporturile dintre 
state, 1a creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare, al țărilor neangajate, in 
viața internațională, 1a soluționarea 
în interesul și cu participarea tu
turor popoarelor a problemelor lu
mii contemporane, în folosul cauzei 
păcii, securității, înțelegerii și co
operării in lume.

Documentele semnate între 
publica Socialistă România și 
tul Trinidad-Tobago deschid calea 
unei bune și prietenești colaborări 
intre cele două țări și popoare, in 
domeniile politic, economic, tehni- 
eo-științific și cultural, a conlucră
rii lor pe plan internațional pen
tru realizarea unei noi ordini eco
nomice și politice, a unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Comitetul Politic Executiv apre
ciază că vizita cancelarului federal 
al Austriei, convorbirile cu pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia au pus în evidență dorința co
mună de a intări colaborarea in 
toate domeniile, relațiile de priete
nie și conlucrare rodnică dintre 
cele două popoare și țări, voința 
acestora de a acționa pentru edifi
carea securității europene, pentru 
înfăptuirea în viață a înțelegeri
lor ce se realizează în acest sens, 
pentru accentuarea cursului vieții 
politice europene pe calea cooperă
rii, destinderii și a înțelegerii.

Rezultatele convorbirilor româno- 
austriece 1a nivel inalt, documen
tele semnate și înțelegerile conve
nite au pus bazele unei largi și 
intense colaborări între cele două 
țări. Ele vor impulsiona coopera
rea economică, tehnico-științifică și 
culturală, oferind un cadru propi
ce promovării pe mai departe a 
conlucrării româno-austriece în 
viata internațională, în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii în Europa și în întreaga 
lume.

Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri corespunzătoare în ve
derea transpunerii in viață a docu
mentelor și înțelegerilor realizate 
cu prilejui vizitelor primului mi
nistru al statului Trinidad-Tobago 
și a cancelarului federal al Aus
triei,

Comitetul Politic Executiv a re
zolvat, de asemenea, unele proble
me în legătură cu apropiata ședin
ță plenară a Comitetului Central al 
P.C.R.
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CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

ECHIPA FEMININĂ DE FLORETĂ A ROMÂNIEI
A OBȚINUT MEDALIA DE BRONZ

FLORETIȘTII

CONTINUĂ MAREA BĂTĂLIE I

PENTRU ÎNLĂTURAREA
I
IV

URMĂRILOR INUNDAȚIILOR, I

BUDAPESTA, 16 (prin telefon). 
La interval de 72 de ore, din nou 
medalit pentru floretistele Româ
niei. De data aceasta medalii de 
bronz, la echipe, după un succes 
categoric in fața formației Franței.

Inițial, floretistele noastre au în
trecut în grupă echipele Irlandei 
(16—0), Australiei (15—1) și S.U.A. 
(9—3), apoi, scrimerele României 
au depășit în eliminări directe pe 
cele din Canada, cu 9—1.

în sferturi de finală floretistele 
noastre au întîlnit echipa R.F.G. 
cu care au terminat la egalitate. 
Dar avînd un tușaveraj mai bun 
(45—46), ele s-au calificat în se
mifinale. Aici româncele au avut 
de înfruntat puternica formație a 
Ungariei. Meciul a stat de mei 
multe ori sub semnul echilibru
lui dar faptul că două dintre com
ponente, Ecaterina Stahl si 
Pascu, , 
victorie, 
deleanu 
punctat 
în final 
riei (Schwartzenberger 4 ’ v, Rejto 
2 v., Bobis și Maros cîte o vic
torie). După cum se poate vedea 
sportivele care au foșt angajate 
anterior în lupta pentru primele 
locuri la individual (Stahl, Bobiș, 
și Maroș îndeosebi), marcate de 
efort, n-au mai putut menține a- 
ceeași cadență.

Și astfel echipa României avea 
să susțină ultimul meci din com
petiție în compania floretistelor 
Franței. Miză — medaliile de 
bronz. De data aceasta aruneînd 
în luptă toate energiile lor, flo
retistele noastre și-au apropriat 
victoria, și încă la un scor sever: 
9—4. Realizatoare : Suzana Arde-

Ana 
au realizat numai cîte o 

în timp ce Suzana Ar
și Magdalena Bartoș au 
de cîte două ori, a adus 

. în avantaj echipa Unga-

PENTRU STRÎNGEREA RECOLTEI
In aceste ale, continuă marea bătălie a Întregului popor pentru 

«tăvilirea Dunării, pentru înlăturarea urmelor adinei și grele lăsate de 
ape. Printre cel care se află în această perioadă antrenați în diferite 
acțiuni patriotice sint și sportivii. De pretutindeni din țară, ne sosesc 
vești din care aflăm că ei participă La lupta împotriva inundațiilor, 
salvarea recoltei și apărarea bunurilor, lată, mai jos, citeva exemple.

La

DUPĂ ASPRE ÎNCERCĂRI

SIGHIȘOARA REVINE LA
SGHIȘOAllA, 16 (prin telefon). 

Privind azi la curgerea modestă, li
nă și coborîtă adine, întTe maluri, a 
Speiavei Mari, apare incredibilă di- 
Bensiunea diluviului din noaptea de 
” iulie Neverosimilă chiar, dacă 
semnele dezastrului nu s-ar citi în 
dunga neagră urcată pînă sub aco
perișul unor clădiri sau pe pomii 
șl străzile încă înnecate în nămol, 
în stivele de parchet și scinduri um
flate de apă șl scoase pe trotuare, 
dacă nu s-ar percepe în aer ume
zeala degajată din pereți, din mo
bile, din saltele șl haine atîmate pe 
garduri la uscat, dacă o agitație me-

RITMURILE OBIȘNUITE
canieă șt umană neobișnuită nu s-ar 
simți vibrînd la cea mal înaltă con
știință comunistă în atmosfera greu 
încercată, dar optimistă, a Sighișoa- 
reL Inventarele calamității au fost 
Încheiate : 47 de străzi, adică peste 
2 500 de locuințe aflate parțial sau 
total sub ape, unele distruse, aproa
pe 70 de unități economice afectate 
șl scoase din circuitul productiv, po
duri smulse și tirîte de șuvoaie,

Mihai BARA

FOTBALIȘTII DE LA
SPORTUL STUDENȚESC, 

ÎN FRONTUL RECOLTEI
C.A.P. Mogoșoaia este o coope

rativă de la poarta Bucureștiului, 
cu lanuri întinse, 
cale germinează sămînță de orz. 
Anul acesta lanurile au fost niște 
perii imense, cu firele dese, paiul 
a fost semeț, spicul cit vrabia. Cînd 
mașinile trebuiau să intre în ele 
ca să ridice darul pămîntului și 
al muncii cooperatorilor, s-au nă
pustit ploile rele și peste marea 
de spice a tăbărît un ocean de ape. 
[Agregatele mecanizate de oțel s-au 
oprit neputincioase la bariera de 
apă. Și aici recolta era în pericol. 
Dar și aici, pe petecul acesta de 
TARA, ca peste tot, oamenii și-au

în ogoarele

ECHIPELOCUL

«.Si

(le floretă a României, medaliată cuEchipa feminină "__ '.f. ~ L_____________ v
scrimă de la Budapesta. De la stingă' la dreapta s bronz la C.M. de

- -- — . Suzana Ardeteanu,
Ecaterina Stahl, Magdalena Bartoș și Elena Prieop.

leanu,3 v.. Ecaterina Stahl, Mag
dalena Bartoș gi Elena Prtcop cite 
2 v.

Prin urmare, locul HI la actu
ala ediție a C.M., performanță 
care le repetă pe cele anterioare, 
de la Goleborg (1973) și Grenoble 
(1974).

Finala a opus echipele Ungariei 
și Uniunii Sovietice. După cum era 
de așteptat, floretistele sovietice 
au cistifiat. Scor : 9—2.

★
La spadă, cei 5 trăgători 

tului reprezentativ (Popa. 
Zidaru, Pongraț și Szabo) 
vut_o evoluție bună. în _______
două tururi, reușind să se cali
fice mai departe. în turul III, 
însă, Szabo n-a reușit să-și apro
prie nici o victorie, în timp ce 
Pongraț, cu o singură victorie, a

ai lo~ 
Iorgu, 
au a- 

p rimele

intrat într-un baraj de trei cu 
Boissier și Jankowski. El a pier
dut calificarea la coeficient... Au 
rămas în competiție Zidaru. Popa 
și Iorgu, toți cu cîte 2 victorii.

Joi continuă întrecerile de spa
dă (sferturi, semifinale și finala), 
paralel cu primele meciuri în 
competiția de sabie pe echipe.

★
Odată cu victoria asupra echipei 

Japoniei (9—2) in optimi — adică 
in turul de eliminare directă — 
formația masculină de floretă a 
României a reușit să intre în pri
mele 8 echipe la C. M. Au urmat 
partidele din sferturi în care e-

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag- a 4-a)

REZULTATE CIT MAI VALOROASE
UN AN PIN A LA JOCURILE OLIMPICE DE VARA '76

i
I
I
I
I

LA OLIMPIADA DE LA
Aproape pe nesimțite au trecut 

zilele, săptămînile, lunile... Parcă 
ieri au luat sfîrșit Jocurile Olim
pice de la Miinchen și iată că, 
exact peste un an, tineretul spor
tiv al lumii va inaugura, la Mont
real, Jocurile celei de a XXI-a O- 
limpiade moderne. Așadar, doar 
365 de zile ne mai despart de mo
mentele în care, pe Stadionul olim
pic, 70 000 de spectatori vor a- 
plauda cu 
legațiilor 
Olimpice, 
simbolicei 
drul unui

entuziasm defilarea de- _ 
participante la Jocurile 
vor urmări aprinderea 
flăcări olimpice, în ca- 
ceremonial de ani de

(Continuare In pag. 2-3)

zile același și totuși nou de fiecare 
dată 1

La 17 iulie 1976, porumbeii lan
sați spre cerul canadian vor vesti 
întregii lumi inaugurarea Jocurilor 
Olimpice, urmînd ca de la 18 iu
lie și pînă la 1 august, pe bazele 
sportive din Montreal, dar și de 
la Kingston, Quebec, Sherbrooke, 
Toronto și Bromont să se desfă
șoare întreceri la cele 21 de dis
cipline înscrise in programul Jocu
rilor.

Pentru participarea la această a 
XXI-a ediție a J.O. sportivii din 
majoritatea țărilor lumii au luat 
parte la un intens program de pre
gătire, ceea ce se vede foarte bine 
in creșterea nivelului valoric ge
neral al competițiilor mondiale și 
continentale desfășurate în ultimii 
ani, în saltul impresionant înregis
trat de performanțele de la atle
tism, înot, haltere, tir 
acestea anunță 
lupta 
și a 
telor 
decît 
că succesul va sta numai de par
tea celor mai puternici, a celor 
mai bine pregătiți din toate punc
tele de vedere.

etc. Toate
Montreal 

medaliilor 
ale diferi- 
mai dură

că la
pentru cucerirea 

locurilor fruntașe 
clasamente va fi 
la oricare altă Olimpiadă și

MONTREAL!
Sportivii români sînt pe deplin 

conștienti de acest adevăr și toc
mai de aceea, îndată după Miin
chen, ei au trecut la pregătirea 
participării lor la J.O. de la Mont
real, în lumina sarcinilor reieșite 
din Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., din februarie-martie 1973, 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului.

în documentele Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din acest 
an, în primul rînd în Mesajul a- 
dresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, participantilor la 
Conferință, au găsit un nou și 
neprețuit sprijin. Jocurile Olimpice 
care vor avea loc peste un an. în 
1976. se spune in Mesaj, obligă te 
desfășurarea unor pregătiri temei
nice, pe baza unor norme știin
țific fundamentate, 1a nivelul per
formanțelor mondiale, incit să ne 
prezentăm la aceste întreceri cu un 
număr cit mai mare de sportivi 
valoroși în tot mai multe ramuri 
sportive, care să obțină rezultate 
din cele mai bune, să ocupe cit 
mai multe poziții fruntașe.

(Continuare în pag. a 4-a)

In a doua jumătate a anului preolimpic 1975 sportivii noștri fruntași vor 
fi prezenți la următoarele competiții Internationale de anvergură: CAMPIO
NATE MONDIAIE: scrimă - Budapesta, vor lua sfîrșit la 20 iulie; caiac-canoeUMIL IVIVIȘJU'inLL . 3VIIIHU — uuu CI pcșiu , VVJ. .---- ----  ------- --
- Belgrad 31 iulie - 3 august; tir (talere) - Miinchen 11-19 august; canotaj
- Nottingham 21-31 august; lupte (greco-romane și libere) — Minsk 7-14 
septembrie; haltere - Moscova 12-21 septembrie; pentatlon modern - Ciudad 
de Mexico 2U-24 septembrie, handbal tete - Kiev decembrie; CAMrlONATt 
EUROPENE: tir (talere) - Viena 25-26 iulie, 30 iulie - 1 august;^ pistoale 
olimpice - Madrid 26-30 august; volei - Belgrad și alte localități 1B-30
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I ECHIPA ROMÂNIEI A DOVEDIT UN POTENTIAL RIDICAT
I ÎNSĂ PENTRU C.E. SÎNT NECESARE EFORTURI SPORITEpentru înlăturarea

urmărilor inundațiilor,

pentru strîngerea recoltei
O

Din avion, Mureșul părea un 
monstru noroios, întins perfid 
peste holde, peste drumuri, peste 
munca și liniștea oamenilor. Scă
pat din gîtuirea munților, rîul de
venise lat, adine și năvalnic. Se 
mai vedeau doar coroanele pomi
lor care străjuiau drumurile, citeva 
case își pierduseră pereții, și ușile, 
Si ferestrele în galbenul acela 
milos, se mai zăreau doar acope
rișurile din țiglă, cind cineva din 
avion a spus că e Lipova. Lipova 
era, cu cele aproape 800 de case 
inundate de viitură, era Lipova cu 
oamenii săi minunați. Oamenii Li- 
povei reușiseră să salveze aproape 
600 de case din „traseul" distru
gător al riului umflat, și aceasta 
datorită spiritului de previziune și 
acțiunilor ferme. Militari, munci
tori, țărani, elevi, sportivi de 
la Asociația „Mureșul" Lipova, toți, 
sub îndrumarea și exemplul co
muniștilor, nu s-au considerat o 
clipă invinși. Cu bărbăție și pa
triotism ei au readus orașul la 
pulsul cotidian. Astăzi, în jurul 
Lipovei, zeci de combine, mii de 
oameni, în lanuri 
„bătălia, plinii"...

★
Spre ieșirea din 

Mureșul s-a urcat 
eota și așa distrugătoare a inun
dațiilor din ’70. Oamenii Nădlacu
lui nu se așteptau la o asemenea 
Viitură. Dar comandamentul jude
țean pentru apărarea împotriva 
inundațiilor a anticipat cu mare 
exactitate „surplusul de cotă" și 
locuitorii Nădlacului au intrat în 
„numărătoarea inversă". Doar două 
zile și două nopți avea Nădlacul 
la dispoziție pentru a se salva ! 
Prima măsură — înălțarea unui 
dig, care să protejeze Complexul 
intercooperatist.

inundate, duc

țară, la Nădlac, 
cu 13 cm peste

SIGHIȘOARA REVINE
LA RITMURILE OBIȘNUITE
(Urmare din pag. 1)

kilometri de drumuri, de rețele elec
trice, de canalizare și apă potabilă 
„arate" de tăișul apei, practic tot 
centrul și partea de jos a orașului 
transformate într-o „mare interioa
ră", acoperind o suprafață a depresiu
nii in care se odihnea infloritoare fru
moasei urbe a Sighișoarei. Atunci, 
profiting de întuneric, a năvălit fu
rioasă Tîrnava, înrăită și de viitu
rile noroioase ale Archiței, Boiului 
și Saschizului. Violența izbiturii a 
fost prea mare pentru pregătirile în
treprinse de sighișorenii alertați. Di
gurile n-au rezistat.

S-ar fi putut întîmpla ca o dezo
lare să cuprindă orașul, ca o de
primare pasivă să-i marcheze pe lo
cuitorii atît de greu loviți. înseamnă 
să nu-i cunoașteți pe sighișoreni. 
Au luptat și atunci în orele de în
cleștare pină la istovire, opunîndu-se 
valului și smulgîndu-i ce se putea 
salva, dar luptă mai ales azi, cu 
mic cu mare, să rdice orașul din 
nămol, să restituie economiei țării 
substanțialul aport productiv scos 
temporar din activitate. ZiLnic se a- 
nunță că una sau alta din secțiile 
de la Ceramica, de la întreprinderile 
de in, de stofe sau de bumbac, de 
la unitățile cooperației sau cele co
merciale și-au reluat activitatea și 
că produc cu întreaga capacitate. 
Un oraș care și-a onorat angajamen
tele, indeplinindu-și cincinalul încă 
de la .30 decembrie 1974, un oraș 
unde în primele rînduri ale frontu
lui reconstrucției operează organi
zat și metodic peste 7 OOO de comu
niști, nu se putea lăsa copleșit. As
pra încercare i-a întărit pe oameni, 
i-a apropiat, i-a învățat că numai 
prin solidaritatea muncii se poate da 
răspunsul cuvenit, răspunsul necesar 
al acestor zile. Șl dacă e drept că 
•azi la Sighișoara nimeni nu stă cu 
miinile în sîn, că o frenezie a (re
facerii i-a cuprins pe copii, bătrâni, 
femei și bărbați, oameni și mașini 
la un loc, tot adevărat este că o- 
rașul resimte azi din plin mina de 
ajutor tovărășească, comunistă, ve
nită la nevoie în sprijin. Sînt mii 
de tineri, de specialiști, de elevi, 
de muncitori veniți prin rotație la 
Sighișoara, de la Tg. Mureș, de la 
Brașov, de la Sibiu sau Baia Mare, 
din satele învecinate să redea cetății 
frumusețea și forța cunoscută, se 
lucrează neobosit, fără încetare, la 
cotele cele mai ridicate ale dirze- 
niei. și observînd procesul rapid, 
continuu, prin care mecanismele in
dustriei sighișoresne revin la ritmu-

Yjh obișnuite, Ia fapta prin care

miiCinci mii de oameni, zece 
de brațe vînjoase s-au ridicat în 
fața apelor. Sute de mașini, unele 
venite de la Combinatul chimic 
Arad intr-un gest firesc de soli
daritate muncitorească... Și digul 
lung de 4 400 m a fost construit ! 
„Ridicind digul în jurul Comple
xului intercooperatist, oamenii 
Nădlacului au salvat, practic, ora
șul. Și aceasla, datorită stării de 
spirit excelente, datorită calmului, 
cumpătării, abnegației totale, înal
tei conștiințe prezente și in aceste 
zile de refacere, de recuperare a 
pierderilor". Cuvintele acestea a- 
parțin tovarășului Ioan Humbert 
din secția organizatorică a Comi
tetului județean de partid Arad, 
membru in Comandamentul ope
rativ pentru apărarea împotriva 
inundațiilor. Sînt cuvinte care de
finesc profilul moral al fiecărui co
munist, al tuturor oamenilor mun
cii, toți bravi și puternici, ca un 
dig inexpugnabil, digul 
civice și al solidarității

★
Sportivii Aradului 

omniprezenți și în 
„Sportivii Aradului 
tăriți să-și dăruiască tinerețea și 
entuziasmul peste tot unde va ii 
nevoie — spune tov. Eugen 
Budișan, prim-vicepreșcdinte al 
C.J.E.F.S. Arad. In producție, la 
strinsul recoltei, in lupta generală 
pentru ștergerea urmelor inunda
țiilor. Caldele și prețioasele cu
vinte ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, felicitările pe care 
le-a adresat tuturor celor care au 
luptat pentru apărarea Aradului de 
inundații au reprezentat și pentru 
sportivii din întregul județ Arad un 
puternic imbold".

conștiinței 
umane.

sint 
aceste 

sînt

însă 
zile.
ho-

Mircea M. 1ONESCU

Sighi-în recunoscuta ei hărnicie, 
șoara și-a propus ca în mai puțin 
de o lună să-și recapete întreaga 
forță productivă, iar pină la sfirșitul 
anului să-și recupereze pagubele. 
Cunoscîndu-i pe comuniștii Sighișoa- 
rei, pe harnicii săi locuitori, nu ne 
îndoim că aceasta va fi posibil.

FOTBALIȘTII DE LA
>

SPORTUL STUDENȚESC,
■>

ÎN FRONTUL RECOLTEI
(Urmare din pag. 1)

suflecat pantalonii și și-au sumes 
mânecile si au pătruns cu secera 
în Ian. 1 200 de oameni ai muncii 
din sectorul 8 au strîns toată re
colta. S-a dat o probă de patrio
tism socialist, o probă de solidari
tate umană, dacă vreți, și o lecție 
de economie agrară.

Cînd echipa de fotbal Sportul 
studențesc, renunțînd deliberat la 
o parte din vacanța sa, a călcat 
în curtea lui C.A.P. Mogoșoaia, 
orzul era treierat, umplînd ochi 
remorcile tractoarelor. Trebuia 
transportat în podurile grajduri
lor, vinturat și împrăștiat uniform 
pentru conservare.

Echipa s-a împărțit în două : 
Liviu Colceriu și Jean Dobrescu, 
din conducerea clubului, cu o gru
pă de băieți au apucat vîrtos Io- 
pețile,_ au escaladat remorcile și 
au hrănit pină la apusul soarelui 
cu boabe de orz, șnecul, un ci
lindru acționat electric, transpor
tor, un soi de mitralieră bună care 
trage cu grăunte de cereale.

Antrenorii Ion Voica și Dumi
tru Popescu, cu cealaltă grupă, 
s-au urcat în pod, preluînd nutre
țul, depozitmdu-1 cu grijă. Și n-au 
cunoscut răgazul pină cînd încă 
11 tone de orz nu au fost puse la 
adăpost. Prin ceața * 
prin norul de praf, imuauțui ut 
la Sportul studențesc vedeau sti
vele albe de sticle cu lapte, r-în- 
duite frumos in ușa magazinelor

J de pleavă, I 
fotbaliștii de I
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a României, participantă la 
a VIII-a ediție a Campio- 
Balcanic. Delegația este al
din rutierii Vasilc Teodor, 
Ramașcanu, Ion Cosma,

AUTO CEA DE A DOUA ETA
PA A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN de viteză in coastă. care 
urma să se desfășoare în zilele de 

se amînă 
va stabili ul-

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI FEMININ

A

I
I
I
I
I
I
1
I

I
I
I
I
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MĂNUȘĂ 
competiție 

organizată

ABAD
și juniori 
multe zil-e

9,30 și
— cu 

C șl junl-

dată care se

Polonezele Tereza Kasprzyk și Barbara Niemczyk nu vor reuși să 
blocheze acțiunea de atac a trăgătoarei românce Gabriela Popa. Din 

blocaj, mingea va ieși in afara terenului de joc...

se desfășoare în
19—20 iulie la Păltîniș-Sibiu, 

■ o '

DE ASTĂZI, ÎN BAZINUL OBOR

La Balcaniada de juniori de la 
Ljubljana (25—28 iulie) țara noastră 
va II reprezentată de : I. Sveț, P. 
Ciomirtan, D. Nanul. M. Secuianu,

pentru
terior.

BOX
ternaționalâ _______ _____ ,
de C.J.E.F.S. Constanța, si 
în perioada 5—9 august. La

Cea dc-a 13-a ediție a tradițio
nalului Turneu internațional femi
nin de volei al României, compe
tiție dotată cu „Trofeul Tomis", 
a reunit timp de șase zile, în Sala 
sporturilor din Constanța, citeva 
echipe de certă valoare internațio
nală, echipe care se vor afla, cu 
siguranță, în lupta pentru locu
rile fruntașe ale campionatului eu
ropean, programat în ultima de
cadă a lunii octombrie, în Iugo
slavia, și care țintesc, de aseme
nea, cucerirea singurului loc ofe
rit de C.E. pentru calificarea la 
J.O. de la Montreal (dintre echi
pele europene, doar cea a U.R.S.S., 
campioană olimpică, își are asigu
rată calificarea).

Prin urmare, avînd în vedere 
compoziția celor 3 serii ale fazei 
finale a C.E. din toamnă și șan
sele participantelor de a pătrunde 
in plutonul fruntaș, putem spune 
că la Constanța au fost prezente, 
cu excepția formației bulgare (ad
versară directă a reprezentativei 
noastre în seria de la Banja Luka, 
alături de U.R.S.S. și Olanda), 
toate prezumtivele candidate la 
locurile de pe podiumul viitoarei 
întreceri continentale...

In ciuda faptului că „Trofeul 
Tomis" a fost, de această dată, 
programat cu prea mult timp îna

I1

intea principalei competiții a anu
lui, cele șase zile de confruntări 
ne-au permis să ne formăm o im
presie de principiu în legătură cu 
valoarea actuală a echipelor parti
cipante, cu stadiul lor de pregă
tire.

Firește, ne vom referi în prin
cipal la echipa națională a Româ
niei, cîștigătoarea turneului. Se 
cuvine să subliniem, in primul 
rind, faptul că voleibalistele noas
tre au meritul de a fi etalat un 
joc modern ale cărui coordonate 
ar fi : mobilitate in teren, acțiuni 
in viteză, combinații adesea spec
taculoase la fileu, îmbinîndu-se 
atacurile în forță, clasice cu com
binațiile surprinzătoare, de mare 
eficiență. Aceasta, grație mai cu 
scamă activității laborioase, inven
tivității și spontaneității coordona
toarei de joc Eugenia Rebac, că- 
pitana echipei noastre, care a știut 
să valorifice calitățile fiecăreia din
tre trăgătoare. Ea a distribuit min
gile in funcție de particularitățile 
coechipierelor, de preferințele și 
deprinderile lor. Astfel, gradul de 
eficiență a acțiunilor ofensive a 
crescut considerabil. Formula cu 
cinci trăgătoare și o ridicătoare- 
coordonatoare — pe care o adoptă, 
după cum am putut constata cu 
acest prilej, și alte echipe — pare 
o soluție potrivită stilului de joc 
al echipei noastre. Totuși, în even
tualitatea unei indisponibilități a

»
Conform unei mai vechi tradiții, 

campionatele republicane ale școli
lor sportive vor deschide și în acest 
an seria competițiilor de amploare 
ale înotătorilor din sezonul estival, 
începind de astăzi, timp de 4 zile, 
bazinul Obor din Capitală va găzdui 
un interesant concurs deschis copi
ilor (toate categoriile) și juniorilor. 
Inițial, Întrecerile urmau să se des
fășoare la Reșița, dar întrucît pis
cina de pe malul Bîrzavei nu este 
aptă la această oră pentru concurs, 
organizatorii au decis transferul 
competiției in București. In program 
sînt prevăzute 8 reuniuni — în fie
care dimineață de la ora " “ ’’
după-amiazâ de la ora 17,30 
probe pentru copii A, B, " “ 
ori contracro no metru.

NOI RECORDURI LA
Cei mai talentați copii 

din țară se află de mai 
la Arad, unde se pregătesc pentru 
apropiatele întreceri balcanice de 

coordonatoarei Rebac (al cărei rol 
nu credem că poate fi preluat cu 
succes de o altă ridicătoare), siste
mul de joc ar trebui modificat. 
Sperăm că antrenorii Ștefan Ro
man și Sandy Chiriță vor pregăti 
o alternativă pentru o astfel de 
situație nedorită.

In ceea ce privește randamentul 
celorlalte jucătoare care alcătuiesc 
sextetul de bază, trebuie să apre
ciem siguranța și constanța trăgă
toarei principale Maria Enache, de
semnată de altfel ca cea mai com
pletă jucătoare a turneului, re
marcabila ascensiune a Vencrei 
Hoffmann, jucătoare cu o deose
bită viteză de execuție, foarte 
eficace la mingile din pase „fu
gite" pe fileu sau scurte (din 
păcate ea s-a accidentat în timpul 
meciului cu echipa Cehoslovaciei 
și era suspectă de un „menise" 
ce-i poate periclita participarea la 
C.E.), precum și încadrarea per
fectă pe postul de ridicător fals a 
Victoriei Banciu. Mai instabile s-au 
dovedit spre sfirșitul competiției 
Mariana Ionescu și Constanța Bă- 
lășoiu. dar sîntem siguri că ele 
pot deveni aceleași jucătoare de 
bază pentru „europene". Citeva 
dintre sportivele care sînt foarte 
strîns legate de sextetul amintit

Gabriela Popa, Liliana Pașca,

Marcela Pripiș, Luxa Racovițan — 
și-au făcut din plin datoria cind 
au fost solicitate, fapt care con
feră suficientă stabilitate echipei, 
atunci cînd situația impune înlo
cuiri. Carmen Puiu și Rodiea Ci- 
libiu au fost mai puțin folosite... 
Dar, ciștigatea turneului de la Con
stanța nu trebuie să creeze un cli
mat de automulțumire în rindul

A FOST ALCĂTUIT LOTUL DE RUGBY 
PENTRU TURNEUL DIN NOUA ZEELANDĂ
Sîmbătă a avut loc în Capitală 

un prim trial al jucătorilor de 
rugby în vederea alcătuirii echipei 
care va participa la importantul 
turneu din Noua Zeelandă (6—30 
august). Iată-i pe cei 27 de jucă
tori reținuți de antrenorii Valeriu 
Irimescu și Petre Cosmănescu 
(dintre care 24 vor face depla
sarea la antipozi) : fundași — Dur- 
bac (Steaua) și Sinlion (Grivița 
Roșie) ; aripi — Gh. Dinu, Ianu- 
sievici (ambii Farul), Aldea și 
Constantin (ambii Dinamo) ; cen
tri — Niea (Dinamo), Motrescu 
(Farul) și Nieolescu (Sportul stu
dențesc) ; mijlocași la deschidere — 
Bucos (Farul) și D. Alexandru 
(Steaua) ; mijlocași la grămadă — 
Paraschiv (Dinamo) și Bărgăunaș

liber în 4:30.3 corectindu-și vechiul 
record cu 4.6 sec. Tot un orădean. 
Dan Ținea (12 ani) a parcurs 200 m 
spate in 2:36,0 — rec. categ. B. Si- 
bianul Horia Lucaciu a fost crono
metrat pe distanța de 100 m delfin 
în 62,7 sec. — rec. de juniori egalat. 
Alte rezultate : Ncagrău 2:23,4 —
200 m delfin ; I.. Sveț 4:29,2 — 400 m 
liber și 2:21,0 — 200 m spate ; Va
leria Vlăsceanu 1:11,7 — 100 m spa
te ; Carmen Bunaciu 1:11,8 — 100 m 
șl 2:35,0 — 200 m spate ; P. Ciomîr- 
tan 59,5 — 100 m liber ; Angela Va- 
moși 5:08,0 — 400 m liber ; Adalbert 
Blrini 5:04.5 — 400 m mixt șl 2:22,0
— 200 m delfin ; Cecilia Roșu 1:22,4
- 190 m bras. 
AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE 

PENTRU LJUBLJANA

lotului (antrenori, jucătoare), 
dimpotrivă să constituie un motiv 
de sporire a eforturilor in conti
nuare pentru ca echipa noastră să-și 
poată atinge țelul propus, acela de 
a realiza, la campionatul european, 
calificarea pentru J.O. Așa cum am 
putut constata la „Trofeul Tomis", 
reprezentativele Cehoslovaciei și 
R. D. Germane sînt foarte puter
nice, cu evidente posibilități de 
a-și îmbunătăți randamentul pină 
la C.E. (cele ale Ungariei, Poloniei 
și Iugoslaviei au loturi întinerite, 
fără mare experiență). Repetarea 
victoriilor înregistrate la Constan
ța impotriva acestor două for
mații cu adevărat solide presupune 
din partea voleibalistelor noastre o 
capacitate de joc crescută : pregă
tire fizică deosebită, stăpinirea pro
cedeelor tehnice (îndeosebi prelua
rea din serviciu, în funcție de care 
sistemul 5 + 1 poate să-și concre
tizeze avantajele, sau dimpotrivă ; 
atacul din „blocaj afară" etc.), pre
cum și a tacticii în apărare. Com
petițiile viitoare. La care va lua 
parte pină la C.E. echipa feminină 
a României, ne vor oferi cu sigu
ranță date și argumente mai con
vingătoare in privința posibilități
lor acesteia...

Citeva cuvinte despre echipa de 
tineret, care se pregătește pentru 
C.E. din R. F. Germania (26 iulie 
— 2 august). Puse în fața unor 
echipe de senioare, tinerele noastre 
voleibaliste, de la care nu se pu
teau pretinde rezultate pozitive, ar 
fi avut de folosit de pe urma a- 
ccstui turneu, dacă l-ar fi privit 
ca atare. Dar, elanul inițial cu 
care abordaseră competiția avea să 
se 'stingă foaFte curînd. Este ne
cesar ca antrenorii să-și sporească 
eforturile pentru ca în răstimpul 
scurt care a mai rămas pină la 
C.E. (tineret) în lotul nostru să 
se întroneze un climat de colabo
rare, coeziunea sufletească pe care 
o reclamă abordarea cu succes a 
unei astfel de competiții.

Aurelian BREBEANU

CICLIȘTII ROMANI 
AU PLECAT ÎN GRECIA

Marți dimineață a plecat la A- 
tena, urmi nd să-și continue dru
mul spre Rhodos, reprezentativa de 
ciclism 
cea de 
natului 
cătuită 
Mircea
Costel Cîrje, Nicolae Gavrilă, Eu
gen Dulgheru, Ion Cojocarii și 
Valentin Hoța. Antrenor : Nicolae 
Voicu. Conducătorul delegației este 
tov. Pa vel Novăcescu, președintele 
F. R. Ciclism.

(Grivița Roșie) ; înaintași linia a 
treia : Varga (Farul), Fugigi (Spor
tul studențesc), Pop (Gfivița Ro
șie) și Stoica Enciu (Știința Petro
șani) ; închizători la grămadă și 
linia a doua : Dumitru (Uni
versitatea Timișoara), Postolachi 
(Steaua), Daraban (Farul) și Borș 
(Dinamo) ; linia întîi, stîlpi : 
Const. Dinu (Grivița Roșie), Mu- 
șat (Farul), Baciu și Țurlea (am
bii Dinamo) ; trăgători : Mun- 
teanu (Steaua) și Ortelecan (Ști
ința Petroșani).

LITORALULUI, 
pugilistică in- 

în fiecare an 
se va disputa 

----- r . - —=—- “J actuala 
ediție participă boxeri din Bulgaria, 
R.D. Germană, R.F. Germania, precum 
și o serie de pugiliști cunoscuți din 
cluburile bucureștene Steaua, Dinamo, 
Metalul și firește reprezentanți ai clu
bului Farul din Constanța.

CANOTAJ lN™i7TTERALA d i ntre 
bu! sportiv Școlarul și I.V.P. Slavia 
Praga s-a încheiat cu victoria canotori
lor bucureșteni. In acest interesant con
curs, care a avut loc pe lacul Herăs
trău, sportivii de la ,, Școlarul" au rea
lizat 6 victorii, iar schifiștii praghezi 4.

CĂLĂRIE e™?* A l,Avolhiyil CAMPIONATULUI
PUBLICAN de călărie (seniori și 
niori) se va desfășura între 25 și 30 iu
lie (obstacole și dresaj) și între 31 
și 3 
baza 
nrca 
hard 
Radu 
vor |

august (concursul complet), 
hipică din Sibiu a JUNIORII 
Ringheanu, Nicolae Stroescu, 
Schneider, Cristian Grigore 

i Crișan (antrenor Petre Ăndre 
participa la .Concursul Prietenia".



AN, SPORTIVA DEVOTATA ECHIPEI Sir atletism
ușor sub 2 minute. Cursa de 400 
a venit prea repede, dar sînt mul
țumi tă că am întrecut-o pe atleta 
din Ungaria, La ștafetă, în ulti
mul schimb, cînd calificarea echi
pei era asigurată, am alergat din 
ambiție, pentru a mări diferența 
față de gazde.

— Am auzit că aâ solicitat și 
participarea la 200 m...

— Aș fi 
de aceasta 
echipei !

— Nu 
sportive 
o mare 
800 m — își drămuiesc efortu- 
rile.,

— Anul 
prea mult, 
de curse, 
cauza asta am pierdut titlul la 
800 m la „europenele" de la Roma. 
Adevărul este că rezultatul de la 
Roma (medalie de bronz) s-a da
torat dereglării programului de 
pregătire pe o perioadă de 10 
zile în urma unei indigestii. Anul 
acesta n-am alergat mult. La

alergat și 200 m dacă 
ar fi depins succesul

e prea mult ? Marile 
— și fără îndoială ești 
specialistă a probei de

trecut a fost, poate, 
am luat startul în 44 

Unii au spus că din

Dresda, în triunghiularul cu R.D. 
Germană și Marea Britanic, unde 
programul s-a desfășurat în două 
zile, am concurat la 400, 800 și 
Ia ștafeta 4x400 m. La Budapesta 
a fost o situație specială, era în 
joc prestigiul echipei. Nu uitați 
că Ia Dresda și la Budapesta am 
alergat singurele curse internațio
nale în acest an!

— Cum explici înfrîngerea Ia 
Dresda în fața lui Klapezinski?

— M-am bazat prea mult pe fi
nișul meu, am lăsat o prea mare 
distanță față de atleta din R.D.G.. 
A fost și asta o lecție. Nu se 
va mai întîmpla, nici la finala 
„Cupei Europei" și, dacă mă cre
deți, nici la... Jocurile Olimpice!

— La Nisa vei întâlni adver
sare redutabile — Klapezinski, 
Dubois (Franța), poate Tomo- 
va (Bulgaria)...

— Am dat răspunsul înaintea 
întrebării : la Nisa voi cîștiga !

— Chiar Ia o trenă apropi
ată recordului mondial ?

— La orice trenă...
Vladimir MORARU

SEMIFINALA „CUPEI EUROPEI"
LA DECATLON ȘI PENTATLON

I
I
I

LA TERMINAREA

EDIȚIEI 1974/75

A DIVIZIEI A (III)

I INSTABILITATEA ANTRENORILOR, CAUZĂ A MULTOR NEAJUNS

i fost marea 
ujui românesc 
on ea a pro
se alte atlete 
eră, ajungînd 
i așezat-o în- 
specialiste din 

m (1:58,6 și 
riana și-a a- 
:ent — uneori 
late succesele 
:epînd cu nu- 
ter țări și ter- 
Balcanice. Se- 
3-0 arată pe 
fel de devo- 
La Budapes- 

upei Europei" 
it decisivă la 
1 finală (Nisa,

să ne poves- 
se alergate la

a deschis pro- 
din cap in 

area mult, cu 
■e urma după 
ist puțin sur- 
— 2:00,2, cel 
. acest an, al 
eam coborî

Sîmbătă și duminică, stadionul 
din Poiana Brașov va găzdui o 
competiție atletică de anvergură — 
semifinala „Cupei Europei" la de
catlon 
mică
Zauli". Participă echipele de de
catlon 
Austriei, 
decatloniștii din R.
Atît Ia decatlon cit și la pentatlon 
formațiile vor fi alcătuite din cite 
patru atleți, rezultatele primilor 
trei din fiecare echipă contînd în 
clasamentul general pe națiuni.

Concursul din Poiana se anunță 
deosebit de atractiv, aducînd în 
întrecere cîțiva din bunii specia
liști ai probelor combinate de pe 
continent. Iată, de altfel, listele 
de înscrieri primite de Federația 
română de atletism : U.R.S.S. : de
catlon : Toomas Suurvayali (8 018 
p în acest sezon), Alexander Bli- 
niaev (8100 p record personal), 
Boris Gorbaciov (7 977 p), Vladi
mir Buriakov (7 898 p), pentatlon: 
Zoia Spasovodskaia (4 628 p), Iraida 
Stepanova (4 452 p), Olga Ruka- 
vișnikova 
Smirnova 
MANIA : 
p în 1974, 
europene

și pentatlon, „soră" mai 
a „Cupei Europei-Bruno

și pentatlon ale U.R.S.S., 
Bulgariei, României și 

F. Germania.

rek
bun _ ________ _______ „
Michael Hartweck (7 643 p)" Dietei 
Țenhaff (7 553 p) ; AUSTRIA are 
în frunte, la decatlon pe Jozef 
Zeilbauer (recordmanul țării cu 
8 136 p) alături de care vor concura 
Hubert Kbnig, Hans Aberer, Georg 
Werthner, iar la pentatlon. remar
căm prezența fostei recordmane a 
lumii Liesel Prokop (4 727 p).
BULGARIA va alinia la decatlon 
pe Rumen Markov (7 563 p), Raz- 
vigor Iankov (7 449 p), Dimo Mitev 
(7 475 p), Atan as Andonov (7 122 p) 
sau Iordan Milakov, iar Ia pen
tatlon pe Sașka Virbanova (4 335 p), 
Penka Sokolova (4 233 p). Valen
tina Stoimenova și Rumiana Ko- 
șarevska.

Echipa de decatlon a ROMÂNIEI 
contează pe aportul lui Vasile 
Bogdan, recordmanul țării (7 931 p 
în acest sezon), Mihai Nicolau, 
Gheorghe Lixandru și Dobre Sa- 
venco. Echipa de pentatlon nu a 
fost definitivată, dar nu vor lipsi, 
probabil, Elena Vintilă, Elena 
Mîrza și Coculeana Bucătaru.

(7 913 p în acest an, cel mai 
performer mondial la juniori),

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

S-a spus întotdeauna, în baza 
unor temeiuri de necontestat, că 
dimensiunile valorice ale fotbalului 
în general — și implicit ale celui 
din țara noastră — depind în mod 
direct proporțional de calitatea 
procesului de instruire-educație. 
S-a afirmat, de asemenea, că, în 
cadrul acestui proces, condiția an
trenorului — considerat drept fi
gura centrală a activității de pre
gătire fotbalistică în spiritul per
formanței — înseamnă, pe lingă o 
calificare de specialitate superioa
ră, și pasiune pentru exercitarea 
profesiei, stabilitate la locul de 
muncă. S-a insistat în mod cu to
tul deosebit, ori de cite ori s-a 
oferit prilejul, asupra necesității 
stabilității antrenorului, pleeîndu-se 
de la ideea că, numai printr-o sta
tornică prezență a acestuia la con
ducerea tehnică a unei formații, 
se poate asigura cu adevărat va
lorificarea potențialului individual 
și colectiv al jucătorilor in con
textul competițional.

Cu toate acestea insă, și în ciu
da tuturor reglementărilor privind 
relația club-antrenor, in ultima 
ediție de campionat am fost mar
torii unei situații fără precedent 
in istoria fotbalului nostru : la 38 
din cele 72 de echipe de Divizia 
A și B (procent 53’/o), au fost 
schimbați antrenorii, pe parcursul 
desfășurării competiției 1

Din lista foarte lungă, cităm, 
spre exemplificare : Olimpia Satu 
Mare — Gh. Staicu, Politehnica Ti
mișoara — Ion Ionescu, Universi
tatea Cluj-Napoca — V. Băluțiu, 
U.T.A. — L- Coman, Jiul — T. 
Ozon, F.C.M. Galați — Șt. Coi- 
dum, Chimia Rm. Vilcea — V. 
Stănoulescu, F. C. Constanța — 
Em. Hașoti, Steagul roșu — N. 
Proca (din Divizia A) ; Petrolul 
Ploiești — P- Popescu, F. C. Tul- 
oea — P. Niculescu, Oțelul Galați 
— D. Oprea (seria I, Divizia B) ; 
Oltul Sf. Gheorghe — A. Public,

Dinamo Slatina — C. Ștefan, Elec- 
troputere Craiova — H. Eftimie 
(seria a II-a, Divizia B) ; Mine
rul Baia Mare — Șt. Cnomely, 
F. C. Bihor — L. Vlad, Unirea A- 
rad — Șt. Bakoș, Cor vinul Hune
doara — I. Pătrașcu (seria a III-a, 
Div. B).

încercând a determina cauzele 
unui asemenea neobișnuit de frec
vent fenomen de despărțire înain
te de expirarea contractului dintre 
cluburi și antrenori, atenția noas
tră este reținută de faptul că, a- 
proape întotdeauna, astfel de ho
tărâri — cane duc la schimbarea 
unui antrenor cu altul — au apă-

La Diviziile A și B, pro
centul schimbărilor de antre
nori în acest an competițio
nal : 53% I

(4 972 p), Ekaterina
(4 332 p) ; R. F. GER- 
Guido Kratschmer (8 119 
locul doi la campionatele 
de la Roma), Klaus Ma-

ȘTIRI

ARTI, LA BACAU
■ HANDBAL ALE ROMÂNIEI,
NOU ÎNVINGĂTOARE

defon). Noua 
lin localitate 
partidele re- 

internaționale 
iprezentativele 
ei (feminin), 
(m). în timp 

i încheiat, ca 
victorie clară 
lastre, 21—14 
nirea a fost 
hilibrată. Ju- 
cejrat meciul 
îd oaspeților 
ea inițiativa. 

3 bună parte 
la pauză cu 
în min. 34

8 ! în final, 
revin puter- 

i la limită : 
rșprezenta-

tiva României a ratat 4 aruncări 
de la 7 m ! Principalii realizatori : 
Voina 4 și Grabovschi 3 — Româ
nia, respectiv Varga 4. (I. IANCU, 
coresp.).

© Gheorghe Ghipu și Gheorghe 
Cefan vor concura la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, alături de un 
grup de atleți de la clubul Meta
lul, la un concurs internațional la 
Siena (Italia).

0 Sîmbătă 19 iulie, C. Roșu și 
Șt. Constantin vor participa la 
maratonul de la Szeged (Ungaria).

© Campionatele republicane ale 
juniorilor de categoria a III-a se 
vor disputa sîmbătă și duminică 
la Reșița.

© Tot la Reșița va avea loc 
minică dimineața campionatul 
publican de marș (20 km) al 
niorilor.
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ÎN FRUNTE, V. VAISMAN
Volodea Vaisman confirmă „ga

loanele" de maestru internațional 
cucerite recent, la Budapesta, evo- 
luînd cu mult succes în turneul 
de la Iași. El a obținut două 
noi victorii în stil excelent, la 
Perenyi și Bernard, detașîndu-se 
în fruntea clasament^ui. Ciștigînd 
patru partide consecmiv (în run
dele a 6-a și a 7-a, la Stoica și 
Perenyi) maestrul bulgar Rumen 
Anghelov se anunță un candidat 
serios la primele locuri, ca și 
Ghindă sau Pavlov.

Rezultate : Pavlov 
Blatny — Marcovici, 
Bernard, Haritver — 
remize (r. 6), Stoica 
1—0, Marcovici — Biriescu 
Ghindă — Blatny 1—0, Dominguez 
— Pavlov într. (r.

— Ghindă, 
Biriescu —
Dominguez

— Haritver
1—0,

7).
CLASAMENTUL : 

Anghelov, Ghindă 5, 
Blalny 4, Biriescu 
Marcovici 3, Perenyi, Bernard 2V*, 
Dominguez U/2 (1), Haritver Va p.

Vaisman 6,
Pavlov 4% (1),

3‘/2, Stoica,

LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La 22 iulie 1975 — TRAGEREA SPECIALĂ LOTO. 
Se atribuie autoturisme, excursii

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 6 IULIE 1975 :

peste hotare și premii in bani.

Categoria I : (13 rezultate)
variantă 100% a 16 990 '

Categoria a 
= 6,20 a 3 288

II-a : 
lei.

lei.
1

(12 rezultate)

Categoria a
— 97,20 variante a 315 lei.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN

13 IULIE 1975 :

III-a : (11 rezultate)

Categoria I : (13 rezultate)
variante 10% a 2 625 lei

6

Categoria a II-a : (12 rezultate)
= 13,80 variante a 1 370 lei.

Categoria a III-a : (11 rezultate)
168,95 variante a 168 lei.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 16 IULIE 1975
Fxtragpren t • 14 90 r. n ■>« n

Plata câștigurilor se va face în Ca
pitală începind din 24 iulie pînă 

16 septembrie, în tară 
din 
1975 
tale

la 
aproximativ 

28 iulie pînă la 16 septembrie 
inclusiv, iar prin mandate poș- 
aproximativ din 28 iulie 1975.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPKES 

DIN 6 IULIE 1975

FAZA I : cat. A : 1,10 autoturisme 
Dacia 1300 sau Skoda S 100 și dife
rența în obiecte, cat. B : 2 variante 
50% a 10.000 lei, 1 variantă 25% a 5.000 
lei sau la alegere o excursie de 2 
locuri în U.R.S.S. sau Cehoslovacia 
plus diferența în numerar, cat.
5.60 a 9.525 lei, cat. D : 
lei, cat. E : 77,15 a 500
370.60 a 200 lei, cat. G : 
lei.

A II-A : cat. 1

C : 
40.55 a 1.315 
lei, cat. F : 
1.206,95 a 100

: un autotu-FAZA
rism Skoda S 100 ; cat. 2 : 2,20 varian-

rut în momente de relativă criză 
di-n viața unei echipe, ca o solu
ție de ieșire din impas. Dincolo 
însă de tot ceea ce ar putea mo
tiva, să zioem, o măsură de acest 
fel, dincolo de orice justificări la 
prima vedere convingătoare, prac
tica aceasta a schimbărilor de an
trenori „din mers" ne pune, în 
prezent, față în față cu două foar
te importante aspecte ale proble
mei in discuție- Prima dintre aces
tea — după cum remarca vicepre
ședintele Colegiului central al an
trenorilor, C. Braun-Bogdan — se 
referă la eludarea conștientă a u- 
nor prevederi, cuprinse în regu
lamentul antrenorului de fotbal 
la cap. VI, art- 35. Cităm : „Rezi
lierea contractului, inainte de ex
pirarea termenului de angajare (a 
cărui durată minimă obligatorie 
este de doi ani) poate avea loc

au Început

PREGĂTIRILE

Marii și-a început 
pregătirile, pe stadio
nul din șoseaua Ște
fan cel Mare, echipa 
campioană a țării, Di
namo București. A fost 
un prim antrenament 
de acomodare la efort, 
urmat, ieri, de o nouă 
ședință de pregătire 
care a durat 70 de 
minute. Au fost pre- 
zenți, printre alții, 
Radu Nunweiller. Do- 
brău, M. Constanti- 
nescu, Lucuță, Zamfir, 
G. Sandu, Vrinceanu.

Fotoreporterul nos
tru S. Bakcsy a sur
prins un moment al 
antrenamentului cu 
caracter fizic. Co
boară treptele tribu
nei : Dinu, Dudu
Georgescu, Sătmă- 
reanu II, Augustin, 
I. Marin și Deleanu.

numai in următoarele cornii ți 
boală contractată care nu pe 
antrenorului in cauză exerc 
profesiei ; b) renunțarea la e: 
tarea funcției de antrenor d 
vizia Ă și B ; c) abateri 
de la morala eticii sportive 
de la prevederile Codului mu 
Și, mai departe, la art. 37 : „ 
un contract de muncă nu po; 
desfăcut decit cu avizul Col 
Iui central al antrenorilor și 1 
în urma unei anchete specia 
ganizate împreună cu organel 
ritoriale și comisiile județene 

Așadar, regulamentul este 
poate de clar și de precis- 
burile însă — unele dintre c 
și unii antrenori nu s-au co 
mat regulamentului elabor; 
F.R-F., ci s-au dovedit pari 
ai unei cutume mai vechi și 
năloare, in repetate rînduri . 
criticată, in virtutea căreia : 
jările și mai ales desfacerii 
contract s-au făcut adeseori 
legea bunului plac, sub imj 
unor împrejurări oarecare, 1 
rind conflicte care, in ceh 
urmă, s-au rezolvat pe calea 
promisului sau al așa-zisului 
mun acord", dovedind și pri 
ceasta că ambele părți, clubi 
antrenori, s-au aflat în culp;

Gel de-al doilea aspect al 
blemei are un conținut de < 
moral, pentru că in mod in 
aproape lipsa de conținu ilat 
muncă și desele mutații dc a 
nori la conducerea tehnică a 
echipe încurajează lipsa de s 
jament în exercitarea prof 
fuga de răspundere, superficii 
tea. Iar de aici nu mai este 
un pas pină la apariția, la in< 
de sezon competițional. a a 
categorii de antrenori mereu 
lori, amatori a activa doar di 
in an, preocupați doar de rez< 
rea unor avantaje materiale, 
de căpătuială, de bani cit 
mulți.

Evident, vina pentru act 
situație aparține, așa după, 
am mai spus-o, nu numai 
trenorilor, ci și cluburilor. As 
tul cel mai grav il constituie 
efectul nociv al unor astfel 
repetate schimbări la conduc 
formațiilor noastre divizionare 
supra procesului de instruiri 
educație fotbalistică, asupra n 
lului fotbalului nostru, care - 
din acest motiv — continuă 
se mențină in limitele califi» 
vului de „nesatisfăcător". Tot 
de aceea, considerăm că a v 
timpul ca și F.K.F., care a 
dovadă de multă slăbiciune îi 
ceasta privință, să intervină 
mod decis pentru a face oi 
ordine in problema, prea mult 
glijată pînă acum, a încadrări 
stabilității antrenorilor.

Mihai IONESC

LA AUTOBUZUL BUCI IHȘ

OBIECTIVE PENTR 
NOUL SEZON
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ACTUALITĂȚI • ACTUALIȚĂȚI
j

© DEFINITIVĂRI DE TURNEE ȘI 
JOCURI INTERNATIONALE ALE 
DIVIZIONARELOR Ă. Pe baza pro
punerilor și contactelor realizate de 
divizionarele A, federația de specia
litate a avizat perfectarea unor tur
nee și jocuri internaționale în lunile 
iulie și august. Să facem un tur al 
acestora : DINAMO BUCUREȘTI — 
un turneu de două jocuri în Olanda 
(30 iulie — 5 august) și unul în Spa
nia, tot de două jocuri (22—25 au
gust) ; A.S.A. TG. MUREȘ : turneu 
de 3 jocuri în U.R.S.S. (30 iulie — 
5 august) ; STEAUA — turneu în 
Spania, de 4 jocuri, între 30 iulie — 
7 august (la Linea 1—3 august, Ca
diz 5 august și Malaga 6 august) ; 
SPORTUL STUDENȚESC — turenu 
în Cehoslovacia, de 2 jucuri (29 iu
lie — 5 august) și unul în Spania, 
tot de 2 jocuri, la Granada (23—26 
august) ; F.C.M. REȘIȚA — turneu 
de 3 jocuri, în Cehoslovacia (21 
iulie — 1 august) ; F. C. ARGEȘ — 
jocuri la Pitești cu Macabi Tel Aviv 
(30 iulie) și Chemie Halle ’"~x' ’
U. T. ARAD — turneu 
de 2 jocuri (30 iulie — 
OLIMPIA SATU --------
de pregătire în 
(22 — r ’ ” '

(3 august); 
în Olanda, 
6 august) ;
— turneu 

____________ ___ —- ■ la Ravena 
(22 — 31 iulie) și un joc la Satu 
Mare cu Chemie Halle (6 august) ; 
F. C. CONSTANȚA — un joc în 
Bulgaria (2 august, partidă oficială, 
returul Cupei Balcanice cu Lokomo
tiv Sofia) ; POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — un joc acasă cu formația 
iugoslavă Budicnost Titograd (3 au-

MARE
Italia,

gust)’;T POLITEHNICA IAȘI — un
HM

pregătire ; S. C. BACAU 
acasă cu O.F.K. Belgrad 

festivităților jubileului de 
de la înființarea clubului

jocuri de 
— un joc 
în cadrul 
25 de ani 
băcăuan.
• PREGĂTIRILE DIVIZIONARE

LOR A. Așa cum am mai anunțat, 
la începutul acestei săptămîni ma
joritatea divizionarelor A au înce
put pregătirile în vederea deschiderii 
sezonului oficial, lata vești de la 
cîteva din echipe :

C.F.R. CLUJ-NAPOCA : dr. C. Ră- 
dulescu, antrenorul feroviarilor, con
duce pregătirile începute încă de ia 
14 iulie. Zilnic, C.F.R.-ul face an
trenamente cu caracter fizic-tehnic- 
tactic, concomitent cu acestea efec- 
tuîndu-se și vizita medicală obișnui
tă. Duminică 20 iulie, C.F.R. va sus
ține la Cluj-Napoca primul joc in
ternațional dm această vara în com
pania unei echipe cehoslovace din 
Divizia B, urmind. ca la 23 iulie fero
viarii să plece într-un turneu de 3 
jocuri în Cehoslovacia ;

F. C. ARGEȘ : reunirea lotului s-a 
făcut luni 14 iulie. In aceeași zi s-au 
efectuat vizita medicală și primul 
antrenament de acomodare la efort. 
Echipa piteșteană a mai susținut două 
ședințe de pregătire în localitate, 
astăzi ea urmind să plece la Sinaia 
pentru un stagiu de 10 zile (17—27 
iulie).

• ROMANIA — CEHOSLOVACIA, 
IN PREL1MINARHLE U.E.F.A. PEN
TRU JUNIORI, ieri s-a efectuat la 
Zurich tragerea la sorți a meciurilor

Campionatul a luat sfîrșit, dar p 
cupările consiliului asociației și 
ției de fotbal Autobuzul București 
îndreptate spre viitoarea ediție a I 
ziei B. Despre proiectele echipei 
vorbit inginerul Lucian Duma, preșe 
tele asociației.

— Dorim ca in viitorul câmpie 
echipa să se comporte la un nivel 
bun, să se numere printre frunta 
seriei. De aceea, secția de fotba 
tov. Ghiță Marian, președinte, 
Gheorghe Ene, delegatul echipei — 
continua colaborarea cu marile clu 
bucureștene, cu ale căror formații 
susține meciuri amicale in cursul 
tămînii, partide care ne ajută să 
bogățim experiența componenților I 
lui nostru. De asemenea, vom mai 
cepta să aducem tineri — sub fc 
împrumutului — dornici să se „rod 
în ,,B“.

— Din propria pepinieră veți 
mova jucători?

— Antrenorul Radu Zahiu k fnunc 
cu pasiune și de aceea sperăm că 
toamnă vor face parte din iot tii 
Ene - fundaș, Bădilă - înaintaș, E 
— portar și Mihăiiă — mijlocaș, 
avind virsta in jurul a 17 ani. Noi 
rim ca, in curînd, cu sprijinul fed 
ției, să organizăm un centru de c 
și juniori, fiindcă... materia j imâ ex 
din belșug. Mă refer, in special, 
faptul că, pe lingă uzină, funcționa 
o școală profesională cu fffrtrxln 
1500 de elevi.

— Dar, despre problemele gosp< 
rești ale stadionului, ce ne pi 
spune?

— In primul rind, terenul de jo< 
tribunele vor suferi unele amena 
Avind sprijinul conducerii administre 
(tov. Gheorghe Dumitru — director 
neral) și ai comitetului de partid 
Ion Nenciu — secretar), care ne-au 
tat mult și pină acum, vom căuta 
refacem vestiarele și celelalte insta 
sanitare.

— Ce v-ați mai propus?
— Ca antrenorul D. Ignat, care 

gătește acum formația in urma r 
gerii din activitate a antrenorului 
Samureanu, cu aceste condiții bune, 
pregătească echipa in așa fel*nȘ*



ORTIVI DIN 19 ȚĂRI LA START
Miine, la Galati, primele intilniri

TRAGEREA LA SORTI
SPANIA -

IN MECIUL DE TENIS
ROMÂNIA

epînd de miine, sala spor- 
r din Galați găzduiește cea 
14-a ediție a Turneului in
tonai de lupte al României, 
tă prestigioasă competiție 
i, cu fiecare an, o tot mai 
popularitate, în rîndul par- 

nților înscriindu-se sportivi 
■rtă valoare internațională, 
.iați ai C.E., C.M. și J.O. 
acest an, turneul programat 
lăți, localitate ale cărei or- 
sportive de specialitate și-au 
it în repetate rînduri capaci- 
organizatorică, are un carac- 
(osebit. Disputîndu-se cu mai 
de două luni înaintea cam

elor mondiale .de la Minsk, 
l-sul reprezintă ultimul prilej 
:rificare a potențialului de 
al sportivilor. In același 
această mare confruntare o- 

tehnicienilor din cele 19 țări 
ipante posibilitatea de a-și 
. o imagine mai clară asupra 
i sportivilor susceptibili de 
selecționați pentru J.O. de la

Montreal. Firește, din acest punct 
de vedere cei mai avantajați sînt 
tehnicienii noștri, care vor intro
duce în concurs cîte 3—5 sportivi 
la fiecare categorie, la ambele sti
luri, adică întreg potențialul lup
telor românești.

Pe cele trei saltele de concurs 
vor evolua, printre alții, Constan
tin Alexandru, Gheorghe Bcrcea- 
nu, Nicolae Martinescu, Nicu Gin- 
gă, Roman Codrcanu, Ion Iînache, 
Victor Dolipschi, Vasile Fodorpata- 
ehi, Ion Păun, Gheorghe Ciobo- 
taru, Ion Dulică (greco-romane), 
Vasile Iorga, Petre Coman, Ladis
lau Șimon, Ion Dumitru. Enache 
Panaite, Gheorghe Dobrănel, Pe
tre Brindușanu (libere). Sarcina 
luptătorilor noștri fruntași nu va

fi deloc ușoară dacă ținem seama 
de faptul că în rîndul concurenți- 
lor prezenți la Galati vor fi mulți 
medaliați ai marilor 
ternaționale. Este de 
mințim că federațiile 
tate din U.R.S.S., Polonia 
Germană au anunțat că 
mite în concurs primele 
naționale.

Importanța actualei ediții a tur
neului de lupte al României este 
atestată și de hotărîrea forului in
ternațional de a delega la aceste 
întreceri pe cîțiva dintre cei mai 
reputați arbitri F.I.L.A., în rîndul 
cărora îi amintim pe L. Toivola 
(Finlanda), R. Matinetti (Elveția), 
E. Leclanche (Franța) și D. Kara- 
yanis și D. Polidoros (Grecia).

întreceri in- 
ajuns să a- 
de speciali- 

și R. D. 
vor tri- 
garnituri

Astăzi, la Barcelona, In preziua 
startului întîlnirii de tenis Spania 
— România, din cadrul semifina
lelor zonei europene (grupa A) a 
„Cupei Davis“, are loc actul pre
mergător întrecerii. Se desfășoară 
tragerea la sorți, care va stabili 
ordinea celor cinci partide, pe dis
tanța a trei zile de joc.

După cum am anunțat anterior, 
căpitanii celor două echipe și-au 
definitivat, fiecare, lista jucători
lor de care dispun înainte de în
ceperea jocului. în echipa Româ
niei figurează : Ilie Năstase, Toma 
Ovici, Ion Țiriac, Dumitru Hărădău 
(căpitan nejucător Gheorghe Cob- 
zuc) ; în echipa Spaniei : Manuel 
Orantes, Juan Gisbert, Jose Hi
gueras, Antonio Munoz (căpitan 
nejucător Jaime Bartroli). La șe-

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

MAI BUNI ȘAHIȘTI 
.R.S.S. LA STARTUL
SPARTACHIADEI
SCOVA, 16 (Agcrpres). — 
i’sul de șah din cadrul Spar- 
iei popoarelor din U.R.S.S. a 
t la Riga cu participarea 
iilor din toate republicile 
ile precum și a selecționate- 
ișclor Moscova și Leningrad, 
iferitele echipe fac parte și 
>nii mondiali Anatoli Karpov 
ia Gaprindașvili, foștii cam- 
ai lumii Mihail Tal. Boris 
ii, Tigran Petrosian si Vasili 
v.

chipa noastră a întâlnit redutabi
lul 4 al Franței. întrecerea a fost 
echilibrată și numai faptul că flo- 
retiștii români au resimțit lipsa 
valorică a celui de-al patrulea ti
tular la nivelul celorlalți a deter
minat, în cele din urmă, înfrînge- 
rea cu 9—4. Intr-adevăr, eforturile 
laborioase ale lui Kuki, Țiu și Pe- 
truș n-au putut fi susținute de 
Niculescu. în aceste condiții, echi
pa României a fost nevoită să e- 
volueze în compania celei a Un
gariei, nescontat întrecută de cea 
a R.F.G. (7—8). Marea surpriză a 
sferturilor a constituit-o victoria 
netă a floretiștilor italieni (cu 
9—3) asupra campionilor olimpici, 
scrimerii polonezi 1

Urma deci ca în partida directă 
cu echipa Ungariei, reprezentanții 
țării noastre să încerce să atingă 
obiectivul propus la plecare, acela 
de a se clasa în primele 6 formații 
ale lumii. Evoluînd cu multă de
cizie și dispoziție ofensivă, con
duși spre victorie de verva deose
bită a lui Țiu (care n-a cunoscut 
înfrîngerea în această partidă, în- 
treeîndu-i pe J. Kamuti și Kovacs 
la 1) Kuki și Petruș au contribuit 
la o categorică victorie, cu 9—4 
asupra selecționatei Ungariei 1 Tră- 
gînd apoi pentru locurile 5—6 cu 
puternica echipă a Poloniei, for
mația noastră a resimțit din nou, 
cu acuitate, lipsa celui de-al 4-lea 
floretist deoarece nici Buricea 
(care l-a înlocuit pe Niculescu) n-a 
realizat măcar o victorie. Flore- 
tiștii polonezi au cîștigat cu 9—6

Țiu 3 v., Pe- 
dasmdu-se pe 
sportivii noștri

M SE POATE PARTICIPA LA J. 0. ?
la

21
irogramul Jocurilor de 
gurează întreceri la 
portive: atletism, baschet, 
anoe, canotaj, călărie.

gimnastică, haltere, 
pe iarbă, judo, lupte 
și libere), natație (înot, 

turi), pantatlon modern, 
cu arcul, volei și yachting, 
vit regulamentelor de desfășu- 
articiparea sportivilor se face di- 
it de la o ramură la alta, lată, 
irt. cîteva prevederi la sporturile 
e interesează îndeosebi: 
TISM — participarea a cîte unui 
snt de probă este liberă, dar 

cînd este vorba de înscrierea 
doi sau trei concurenți fiecare 
sti îndeplinească cerințele stan- 

lor, fixate de I.A.A.F., în peri- 
31 mai 1975-5 iulie 1976. Pină 
astă oră, la două probe putem 
ia cu cîte 3 concurenți. La 1500 
mdard 4:15,0) — Natalia Andrei
Maria Puică 4:12,8, Rafira Fița 
și la lungime (6,35 m) — Do- 
ătineanu 6,45 m, Maria lonescu 
, Gina Panait 6,38 m. La trei 
putem înscrie cîte doi concurenți:
(53,0) — Mariana Suman 51,79 și 

ioara Diaconiuc 53,0, 
m) — Valentina Cioltan 18,41 m 
laela Loghin 18,21

(7,80 m) - Ștefan
și Dumitru lordache 7,82 m. In 

acestora, alți 12 atleți au rea- 
tandardurile feâerației internațio- 
llie Floroiu la 5000 m (13:40,0) 
!5,2 și la 10 000 m (28:40,0) -

Gheorghe Cefan la 3000 m 
^8:32,0) - 8:23,4, Erwin Sebestyen

mg (14,04) — 13,80, Carol Corbu 
Iu (16,40 m) — 16,62 m, Nichifor 
la prăjină (5 20 m) — 5,20 m, 
laghi la disc (60,00 m) — 60,98 
eorghe Megelea la suliță (80,00

Vasile Bogdan la de- 
- 7971 p, Mariana Su- 

i 800 m (2:04,0) - 2:00,2, Virginia 
□ înălțime (1,82 m) — 1,85 m, 
na Menis la disc (56,00 m) — 
n, Ioana Pecec la suliță (55,00 
>9,84 m.

— poate lua parte cîte 
>nt la fiecare 
e greutate.
lC-CANOE șl 
icurent sau un

Mont- 
de ro- 

box, 
ciclism, 

handbal, 
(greco- 

polo 
scrimă.

greutate

m, lungime
Lâzârescu

probă (9 la bărbați și 2 la femei la 
caiac și canoe; 8 la bărbați și 6 la 
femei la canotaj).

CICLISM — în atenția sportivilor noș
tri este cursa de contratimp pe echipe 
— 100 km. Pentru a fi selecționați in 
lotul olimpic cicliștilor li se cere să 
realizeze 2.08:00,0 fie la Jocurile Bal
canice, mîine, în insula Rhodos, fie în 
luna august la campionatele mondiale 
din Belgia.

GIMNASTICA - î 
Forum din Montreal 
formații masculine 
care calificate 
U.R.S.S., 
Germania 
U.R.S.S., 
România, 
femei. Este vorba de primele șase cla
sate la C.M.
Pentru celelalte șase locuri 
ganizate 
oada 15
Fiecare 
sportivi, 
poate fi 
sportivi, 
oparate doar de cîte doi.

HALTERE — unul sau doi 
la o categorie, dar 
tanților unei țări nu 
mai mare de 9.

HANDBAL - la 
României, campioană 
calificată din oficiu, ca și formația Ca
nadei, țara organizatoare. în total vor 
lua parte la Jocuri 12 reprezentative 
masculine, 7 din Europa și cîte una din 
Africa, Asia și America. In turneul fe
minin, cu 6 echipe, nu se 
decit o singură participantă, cea

în întrecerile de la 
I vor evolua cîte 12 
și feminine, între 

direct sînt: Japonia,
Germană, Ungaria, R.F. 
România la bărbați. 

Germană, Ungaria, 
la

R.D.
?>

R.D.
Cehoslovacia și Japonia

din 1974 de la 
vor 

concursuri speciale în 
iunie 1975 — 30 mai 

echipă este alcătuită 
La individual compus <

83,64 m, 
(7650 p)

un
din cele 11 cate-

CANOTAJ - cita 
echipaj la fiecare

BILANȚ OLIMPIC>

Anul acesta sportivii români 
ramurile de sport și probele

CAMPIONATE MONDIALE 
(dalii de aur
aterina Stahl — floretă
?dalii de bronz
hipa feminină de floretă 
României

CAMPIONATE EUROPENE
-dalii do aur

Varna, 
fi or- 

l peri- 
1976. 

din 6 
o țară 

reprezentată de cel mult trei 
iar la probele individuale pe

concurenți 
numărul reprezen- 
poate fi, în total,

bărbați, echipa 
mondială, este

cunoaște
a

REZULTATE CIT
(Urmare din pag. 1)

parte primele 4 
din 1975 (2-13 
și cîștigătoarea 
programat în 
dar fără par-

MODERN - o echipă 
concurenți șl o rezervă, 
individual contează cîte

lua
C.M.
Kiev

de calificare 
în luna iulie, 
vreunej formații europene.

Canadei. Vor mai 
echipe clasate la 
decembrie) de la 
turneului 
Canada, 
ticiparea

PENTATLON 
formată din 3 
In clasamentul 
3 concurenți.

SCRIMA - cite o formație din 4 tră
gători la întrecerile pe echipe (floretă 
fete, floretă, spadă, sabie băieți) și 
cîte trei scrimeri în întrecerile indivi
duale la aceleași arme.

TIR - cîte doi concurenți la fiecare 
probă (60 f culcat, 3x40 f, pistol liber, 
pistol viteză, talere din șanț, talere din 
turn, mistreț alergător).

POLO — la turneul olimpic vor lua 
parte 12 formații, primele șase clasate 
la C.M. de la Caii, în zilele urmă
toare, Canada (țară organizatoare), 
cîte o echipă din Africa, America, Asia, 
Oceania 
ropa va 
ficare care 
1976.

FOTBAL — 16 echipe participante,
între care Polonia (campioana olimpică 
din 1972) și Canada (țara organiza
toare). Restul de 14 locuri sînt repar
tizate pe continente: Africa — 3, Ame
rica de Sud — 2, America de Nord și 
Centrală — 2, Asia și Oceania — 3, Eu
ropa — 4 locuri. Turneele de calificare 
sint în plină desfășurare. Echipa 
niei, de exemplu, face parte din 
preolimpică împreună cu Franța 
landa. Cîștigătoarea urmează să 
lueze apoi la Jocurile Olimpice.

(pentru România : 
truș. 2 v. și Kuki), 
locftl 5, în timp ce 
au ocupat locul 6.

în meciul pentru locurile 3—4, 
echipa Italiei a întrecut pe cea a 
R.F.G. cu 9—5.

Partida finală a avut loc între 
formațiile U.R.S.S., deținătoarea 
titlului mondial, și cea a Franței, 
clasată’ pe locul 3 la Grenoble, 
anul trecut. De data aceasta, Ie
rarhia a fost răsturnată, victoria 
revenind la ' _ '
(9—4) echipei Franței : Noel și 
Pietruska cîte 3 v„ Talvard 2 v. 
și Itevenu. Ca și la individuale, 
floretiștii francezi au demonstrat 
superioritatea lor la această edi
ție. Finala a fost arbitrată de Tă- 
nase Mureșan și Giulio Curletto, 
prestație care s-a bucurat de fru
moase aprecieri.

■Ar
Contrar așteptărilor (cu 3 tră

gători în finală — Marot, Gedb- 
vari și Kovacs, care au reprezen
tat Ungaria în proba de sabie), pe 
locul I s-a situat sovieticul Naz- 
limov. Revelația finalei a fost, 
însă, polonezul Bierkowski, situat 
pe locul II, înaintea lui Marot, 
medaliat cu bronz. în continuare 
s-au clasat Gedbvari, Kovar: și 
Vinokurov.

dința de tragere la sorți, vor fl 
prezentate însă listele definitive, 
de numai doi jucători, cei care 
vor disputa partidele de simplu, 
vineri și duminică. Pentru dublu, 
conform regulamentului, alegerea 
se va face chiar în ziua întrecerii, 
sîmbătă.

Așa cum indică ultimele infor
mații, pentru echipa română jocu
rile de simplu ar trebui să le 
susțină Năstase și Ovici, iar în cea 
spaniolă să evolueze Orantes și 
Higueras. Ultimul și-a cîștigat lo
cul în echipă, printr-o foarte bună 
evoluție în turneul de la Baastad, 
de săptămîna trecută, cînd l-a în
vins pe Gisbert, califieîndu-se în 
finală. Partida de dublu de la 
Barcelona va pune față în față, 
după toate probabilitățile, perechile 
Năstase — Țiriac și Orantes — 
Gisbert.

Reamintim că este a treia întîl- 
nire România — Spania din com
petiția „Salatierei". Prima a avut 
loc în ediția din 1967, la București 
(scor : 3—2 pentru Spania), iar a 
doua în 1969, la Valencia (scor : 
4—1 pentru România).

ECHIPA ROMÂNIEI
LA FINALELE „CUPEI
ANNIE SOISBAULT “

un scor categoric

TURUL FRANȚEI

si Europa, 
fi decisă <

*" ... Formația din Eu-
decisă de turneul de coli
va fi organizat in aprilie

Româ- 
grupa 
și O- 

evo-

PARIS, 16 (Agerpres). — Turul 
ciclist al Franței a continuat 
miercuri cu desfășurarea etapei a 
18-a pe ruta : Morzine — Chatel 
(40 km contracronometru indi
vidual). Cel mai bun timp a fost 
înregistrat de belgianul Lucien Van 
Impe în 
sament 
04:11 și 
lh 04:12. 
conduce 
la 3:03 de Merckx.

în timpul celei de. a 16-a etape 
participanții au adus un omagiu 
celebrului ciclist italian 
Coppi, al. cărui monument se află 
ridicat în apropierea vîrfului 
Izoard. Sprintul de cățărare dispu
tat în acest loc, unde s-a remarcat 
cu 25 de ani in urmă F. Coppi, a 
revenit italianului Francesco Moser.

lh 03:51. Au urmat în cla- 
Ritter (Danemarca) — lh 
Eddy Merckx (Belgia) — 
în clasamentul general 
francezul Thevenet, urmat

omagiu 
Fausto

vîrfului

MAI VALOROASE

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a 
acționat imediat și a intensificat 
pregătirile olimpice la toate nive
lele, întreaga mișcare sportivă de 
masă mobilizîndu-se puternic pen-

ROMANESC 75
au realizat următoarele succese 

olimpice :

Medalii dn argint
lupte greco-ro-

a

tin Alexandru — lupte greco- 
romane

dia Comăneci (4) — gimnas
tică. individual compus, pa
ralele, sărituri, bîrnă

n Grecu — gimnastică, inele 
lion Cuțov — box

Ion Enache
mane

Vasile Iorga — lupte libere
Nadia Comăneci — gimnastică, 

sol
Mihai Borș — gimnastică, inele 
C-tin Gruescu — box
Victor Zilberman — box
Eugen Satala — tir, 60 f culcat
Medalii de bronz
Ladislau Simon — lupte libere 
Alina Goreac (2) — gimnastică, 

sărituri și bîrnă .
Reraus Cozma — box 
Mircea Tone — box 
Mircea Simon — box

tru îndeplinirea eerințelor Mesaju
lui tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sporirea indicilor cantitativi ai an
trenamentului paralel cu creșterea 
calității pregătirii și cu serioasa 
îmbunătățire a educației patriotice, 
politico-cetățenești, au condus ne
mijlocit la realizarea unor succese 
de prestigiu în marile competiții 
internaționale. Toate acestea de
monstrează marile resurse ale 
sportivilor noștri fruntași și în
tăresc convingerea că printr-o 
pregătire și mai bună, In inter
valul de timp rămas pînă la Jocuri, 
evoluția sportivilor noștri la Mont
real se va înscrie la nivelul aș
teptărilor.

Fină la Începerea J.O.. în cele 
365 de zile care au mai rămas, 
candidații noștri olimpici, antreno
rii lor, ceilalți specialiști, trebuie 
să desfășoare activitatea cea mai 
rodnică, cea mai responsabilă, cea 
mai angajantă din întreg ciclul o- 
limpic Miinchen-Montreal. în acest 
sens, trebuie sporită exigența, or
dinea, disc’plina în muncă, fără 
de care nici nu se poate vorbi de 
succese ; trebuie luptat împotriva 
oricărei delăsări, a automulțumirii.

Avem convingerea că în perioada 
de timp care ne desparte 
Jocuri, sportivii români vor 
tot ce le stă in putință, în _.T_ 
fel incit să poată evolua cu suc-

de 
face 
așa

Azi dimineață urmează să plece 
în Franța reprezentativa feminină 
de tenis (tineret) a țării noastre, 
calificată pentru turneul final al 
competiției internaționale „Cupa 
Annie Soisbault", programat între 
18 și 20 iulie, la Le Touquet. Fac 
deplasarea Virginia Ruzici, Mariana 
Simionescu și Florența Mihai (con
ducătoare tehnică : Ecaterina Ro- 
șianu). în primul meci — sferturi 
de finală — echipa României în- 
tîlnește pe cea a Suediei.

START
ÎN „(liPA GALEA“
Tradiționala competiție interna

țională de tenis pentru tineret 
„Cupa Galea", rezervată echipelor 
alcătuite din jucători sub 21 de 
ani, va programa primele meciuri 
preliminare în Europa, între 17 și 
20 iulie. La întreceri 
participarea 36 de 
total.

Echipa României 
semifinalele competiției, 
pînd la jocurile grupei de la 
Viena (22—27 iulie), alături de se
lecționatele Ungariei, Austriei, Bra
ziliei și învingătoarei din zona pre
liminară de la Subotica (Iugosla
via). în primul meci, România în- 
tîlnește Brazilia (cîștigătoarea zo
nei preliminare sud-americane).

Echipele invingătoare din gru
pele semifinale se vor califica pen
tru turneul final, programat între 
31 iulie și 5 august, la Vichy 
(Franța).

și-au anunțat 
formații, în

va evolua în 
partici- 
de

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • tn cadrul concursu

lui de la Varșovia, săritura cu pră
jina a revenit australianului Baird 
5,30 m, înaintea lui Buciarskl (Pol) 
5,20 m, Isaksson (Suedia) 5,10 m. 
Pe 5 000 m, Szordikowskl (Pol) — 
13:40,8 l-a întrecut pe Ngeno (Ke
nya) — 13:52,2. In alte probe : 
1 500 m — Hansen (Dan) 3:40,3 ; su
liță — Buben (Pol) 80,78 m ; 100 m 
(f) — Rabsztyn (Pol) 11,59 ; 800 m 
(f) — Stohl (R.D.G.) 2:02,33 ; suliță
(f) — Janko (Austr) 60,60 m. • 
Noii campioni ai R. D, Germane, la 
decatlon — Dieter Krilger 8091 p 
șl la pentatlon — Siegrun Thon 
4636 p. • La Darmstadt, W. Schmidt 
a aruncat ciocanul la 76,38 m.

AUTO • Cursa de 250 mile de la 
Daytona Beach (Florida) a lost ciș- 
tigată de vest-germanul Hans-Joa
chim Stuck (B.M.W) cu o medie o- 
rară de 182,600 km.

BASCHET • La Salonic, în preli
minariile C.E. de juniori : Grecia — 
Portugalia 69—37, Bulgaria — Franța 
78—55, Cehoslovacia — Islanda 114 — 
43, Polonia — Austria 72—52, U.R.S.S. 
— Scoția 151—32, Italia — Olanda 
95—54, Israel — Anglia 115—58. e 
In meci amical de juniori, la Leon: 
Spania — S.U.A. 86—79.

CICLISM 0 Pe velodromul olimpic 
din Roma, Taddeo Griffoni (Italia) 
a stabilit un nou record mondial al 
orei în proba cu antrenament meca
nic : 76,930 km ® Proba de urmărire 
Individuală din cadrul Spartachia- 
dei U.R.S.S., la Tbilisi, a revenit lut 
A. Perov — 4 000

FOTBAL O In 
heran : Iran — 
2—1, Polonia — 
U.R.S.S. (tineret)

m în 4:45,82. 
turneul de la Te- 

Polonia (tineret)
R. A. Egipt 5—2, 

_______ ,______ — Iran 1—0. 9 
Turneul de juniori de la Izmir (șco
lari) : Turcia — Austria 2—0, Fran-

german Hoeness (Bayern Miinchen) 
a fost operat de menise și va fi in
disponibil cîteva luni • La înche
ierea turului campionatului U.R.S.S., 
după 15 etape conduce Dinamo Kiev 
cu 21 p (un meci restanță), urmată 
de Ararat Erevan 18 p, Șahtior, 
Dnepr, Dinamo Tbilisi și Zaria 17 p.

NATAȚIE <* Noi recorduri ale 
Cehoslovaciei : 208 m bras — Pesl 
2:30,6 ; 200 m fluture (f) — Faitlova 
2:25,9 ; 400 m mixt (f) — Kubikova 
5:09,6 • Egipteanul Ahmed Youssef
a cîștigat al 22-lea maraton nautic 
Capri—Neapole (18 mile în 7 h 14:04) 
• In turneul de polo pentru juniori, 
de la Avignon, echipa Spaniei a ter
minat neînvinsă cu 10 p. Au urmat: 
R.F.G. 8 p, Franța 6 p, Suedia 4 p 
etc.

ȘAH • In turneul I.B.M. de la 
Amsterdam, Fl. Gheorghiu a mai 
făcut două remize, cu Timman și 
Razuvaev, aflindu-se acum pe locul 
7, cu 3’/2 p. Conduc în clasament 
Bohm și Hiibner cu 4‘/2.

TENIS • Cehoslovacul Kukal a 
cîștigat finala de la Travemunde 
(R.F.G.) : 7—6, 3—6, 5—7. 7—6, 7—6 
cu Szdke (Ungaria). La femei, Mas- 
thoff (R.F.G.) — Palmeova (Ceho
slovacia) 6—4, G—4 @ A început 
turneul de la Hilversum (Olanda) : 
Molina—Proisy 6—4, 2—6, 6—1 ; Vilas 
— Kanderal 3—6, 6—2, 6—2 ; Franulo- 
vicl — Dominguez 7—6. 5—7. 6—3 ; 
Fibak — Ph. Moore 6—2, 4—6, 6—2.

TIR CU ARCUL ® Concursul in
ternațional de la Praga s-a înche
iat cu victoria polonezului Kozura, 
care a totalizat 595 p. L-au urmat 
Iugoslavii Dobrinici — 563 p și Mat- 
kovici — 556 p.

YACHTING • înaintea ultimei 
regate, în C.M. clasa Tempest, pe 

CUX1XULUU----^nrl.u- rWmt ita-


