
I PROLETARI D/.N ȚOATE ȚĂRILE UNIȚI-VA

I
NICOLAE CEAUȘESCU i »• e.

7j

IK JUDEȚE
I
I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE F’ZICA ȘI SPORT

’ După activitatea neobosită des
fășurată in aceste zile de grea 
Încercare pentru întreaga noastră 
națiune, cînd s-a aflat in mijlo
cul oamenilor muncii din zonele 
calamitate conducînd nemijlocit 
«mplele acțiuni de limitare și com
batere a efectelor Inundațiilor, or
ganized 
întregului popor in marea bătălie 
împotriva 
pentru lichidarea 
tora, pentru revenirea la normal a 
întregii activități, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
publicii 
varășul 
ceput o 
multe județe din Moldova.

Vizita secretarului general

și mobilizând -îforturile

calamităților naturale, 
armărilor aces-

Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeseu a 
vizită de lucru în

Re
to- 
In

dia i

al 
partidului in această parte a țării 
s-a înscris in contextul amplei ac
țiuni care se întreprinde la scara 
întregii națiuni de reevaluare a 
tuturor posibilităților existente, atît 
in industrie, cit și in agricultură, de 
puternică mobilizare a tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a oamenilor muncii în vederea 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor 
de plan, pentru realizarea de pro
ducții suplimentare necesare atit 
recuperării în întregime a pierde
rilor suferite de economia naționa
lă de pe urma calamităților natu
rale, cit și 

Prezența 
Ceaușeseu 
muncii din 
vierile și indicațiile date cu acest 
prilej au constituit un factor sti
mulator și mobilizator al tuturor 
energiilor și capacităților întregii 
noastre națiuni, pentru asigurarea 
dezvoltării economice și sociale în 
ritm susținut, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărârilor Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român.

în
Nicolae 
de 
membru 
Executiv, 
vernului.

Primul 
rul de lucru al secretarului gene
ra! al partidului a fost Bacău).

La sosire, pe aeroportul munici
piului. tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a fost intimpinat de un marc nu
măr de locuitori, care au ținut să 
exprime sentimentele de 
prețuire și stimă față de 
taica neobosită pe care o 
șoarâ in fruntea partidului 
tului, pentru 
patriei.

Tovarășul 
este invitat 
modernele 
I.R.A. 
ale 
din 
și

exportului.
tovarășului Nicolae 

In mijlocul oamenilor 
județele vizitate, apro

această vizită, tovarășul
Ceaușeseu a fost însoțit 

tovarășul Manea Mănescu,
Politic 

al gu-

Manea
al Comitetului 
primul ministru

ludei înscris pe itinera-

înaltă 
activi- 
desfă- 

și sta- 
•ontinua înflorire a

operare eu proiectanții și construc
torii iugoslavi.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu a continuat a- 
poi în noua zonă industrială Bacău 
Sud-Izvoare. unde se construiește 
un mare combinat chimic,

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a avut o intîlnire de 
lucru eu membrii biroului comite
tului județean de partid, prilej dc 
analiză în detaliu a măsurilor ce 
se impun pentru organizarea 
exemplară a activității productive 
atît în industrie, cit și in agri
cultură, pentru dezvoltarea eeono- 
mico-socială, in continuare, a ju
dețului.

în vplauzele miilor tie locuitori 
al'lați în fața sediului Comitetului 
județean de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a plecat apoi Ia 
bordul unui elicopter 
Vaslui.

Al doilea vnoment al 
eretarului general al 
l-a constituit Bârladul, 
rășul Nicolae Ceaușeseu 
noua întreprindere 
pneumatice și aparate de măsură 
și întreprinderea de rulmenți din 
localitate.

De pe platforma industrială a 
Bârladului, coloana oficială se în
dreaptă spre Stațiunea centrală 
pentru combaterea eroziunii solu
lui de la Pericni.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu s-a oprit la Vaslui. 
Elicopterul prezidențial a ateri
zat pe un stadion din apropierea 
centrului orașului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a fost intimpi
nat cu puternice urale și aclama
ții de mii de cetățeni, eu onorurile 
adresate președintelui republicii.

Cu aceeași vibrantă manifestare 
de deosebită dragoste, cetățenii o- 
rașului Vaslui l-au salutat pe se
cretarul general 
Întregul traseu 
noua platformă 
șului.

tn continuare, 
Deprinderea de 
industrial.

La înapoierea 
centrului administrativ al 
a avut Ioc o Însuflețită 

populară.
eu puternice aclamații, cu 
ovații, a luat cuvîntul to-

in județul

vizitei se- 
partidului 

Aici, tova- 
a vizitat 

de elemente

al partidului 
străbătut pină 
industrială a ora-

pe 
la

a fost vizitată In- 
venfilatoare de tip

in Vaslui, in noua
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o. irimiciuc I. POP e. MAKJN M. PRVN7.A
18 (prin telefon), 
a României a cu- 

bronz la actuala 
în-

Nicolae 
să viziteze 

unități ale 
Printre realizările 

muncitorilor și 
această întreprindere 

avionul de luptă cu 
IAR-93, conceput și creat în

Ceaușeseu 
una din 
orașului, 

de seamă 
specialiștilor 

se află 
reacție 

co-

piată a 
orașului 
adunare

Primit 
urale și 
varașul NICOLAE CEAUSESCU.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost subliniată in 
repetate rinduri cu vii si îndelungi 
aplauze.

Adunare» populară a luat sftrșit 
intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu șt-a 
luat apoi un călduros rămas bun 
de la cetățenii orașului Vaslui. în- 
dreptîndu-se spre județul Iași, unde 
a continuat vizita de lucru.
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BUDAPESTA, 
Echipa de sabie 
cerit medalia de 
ediție a C.M. de scrimă. Ea a 
trecut la tușe, cu 60—61, formația 
Italiei, în turneul pentru locurile 
1—4. Partida a fost deosebit de 
strânsă, 4-ul „squadrei azzurra" 
conducând pină spre final, dar fără 
să reușească a se detașa la mai 
mult de o victorie, fiind mereu 
egalată de formația țării noastre. 
La scorul de 6—6, pe planșă au 
apărut cei doi căpitani de echipă, 
Irimiciuc și Maffei, singurii neîn
vinși pină atunci. Toată lumea (sala 
era arhiplină) considera acest asalt, 
drept decisiv, 
rândul delega 
sabrer al țări 
5—1. Spcranț 
năruit, deoart 
Întreacă pe fostul 
al probei, M. Montano, 
Scorul 
egal : 
Și,

Dar, stupefacție in 
ei noastre : primul 

a pierdut net, cu 
le, totuși, nu s-au 
:e Marin avea să-l 

campion mondial 
cu 5—2. 

a devenit, astl'el. din nou.
7—7. A urmat Pop eu Rigoli. 

pentru prima dală in această 
importantă intîlnire, echipa Româ
niei a luat conducerea, deoarece

sabitTul nostru t 
Apoi, adevăratul 
care
l-a întîlnit pe ' 
în trombă ale 
și curând după 
tului tabela electronică arăta 4—0 
pentru Frunză. în acel moment, in
diferent de rezultatul final al asal
tului, echipa României avea asi
gurată victoria, la tușaveraj, locul 
3. medalia de bronz. Și. deși Frun
ză a pierdut, în cele din urmă, cu 
5—4, rezultatul meciului a fost
8—8, victorie românească la o tușă. 
O victorie care s-a datorat, intr-o 
bună măsură, debutantului Frunză, 
care, deși n-a înregistrat nici o 

pierdut în fața lui 
Montano și Rigoli la 
tușele necesare atunci 
era tnai presantă ea 

echipei

a cîștigat cu 5—1. 
I asalt decisiv, in 

mezinul echipei. M. Frunză, 
T. Montano. Atacuri 

■ scrimerului român 
începerea asal-

victorie, a 
Maffei, M. 
limită, dind 
cînd 
oriei nd. 
sabie a 
eîte 3 
toare.

înaintea
țla noastră ... ... 
compania trăgătorilor maghiari. în

nevoia
Performanta echipei de 
României (Irimiciuc și Pop 
v. Marin 2) este edifica-

acestei partide, forma- 
de sabie a evoluat in

iNTiLNIREA DE „Cl/PA DAVIS'

iar

DUPĂ
Oviti owns

Nâstase rjștigă

Azi, parlida

de

ia

de

această intîlnire, care urma să de 
semneze una dintre finaliste, ar 
biliul Ssliirmacher (R.F.G.) a făcu 
mari greșeli, confundând prea di 
mulk: ori arbitrajul cu. arbitrarii) 
și contribuind direct la înfrîngeres 
Ini Nileă și Marin in fata lui Ge- 
diivari. după cum a acordat și ii 
celelalte asalturi tușe gratuite îl 
defavoarea sabrerilor noștri. Ia 
țoale acestea s-a adăugat reeidiv; 
accidentării lui Nileă in asaltul ci 
Gcrevich. I.a 0 —3 a trebuit să intri 
in locul său debutantul M. Frunză 
într-un asemenea context, echipfl 
României ’ “

In 
tică 
vins 
5—6 
nici 
polonezi cu 9—1.

Și astfel, finala
a adus față in față echipele Uni»! 
nii Sovietice și Ungariei. La oiJ 
convorbirii noastre telefonice mc| 
ciul abia

asemenea context.
i a pierdut cu 9—6.

partida dintre Uniunea Sovie 
și Italia, prima formație a în 
lejer eu 9—3. Pentru locuri! 
s-au întrecut echipele Polo 
și S.U.A. Au câștigat sabreri

probei de săbii

și Ungariei, 
noastre telefonice 

începuse.
■Ar 

individuală 
sportivului 

Pusch (R.F.G.), cu 5 
urmat : 2. 
eu 3 v
ria) eu 2 v„ 4. Hubert l.indnel 
(Austria) eu 2 v., Aleksander Abuș 
haniclov (URSS) cu 1 v. și Chris 
lian Kauter (Elveția) cu 1 v.

Sâmbătă după-amiază încep asal 
turile pentru ultima probă a C.MJ 
spadă echipe. Formația Românie 
va trage inițial in grupă cu cell 
ale Danemarcei și Belgiei. Finali 
probei este programată duminici 
de la orele 20.30 (ora București™ 
lui).

de spadă J 
Alexandci 

victorii. L-aJ 
Boris Lukomski (URSS 

3. Istvan Osztrich (Ung»] 
v.

Paul SLAVESCU

SPANIA ROMÂNIAPRIMA ZI: 1-1
e împlinesc 10 ani de la Congresul al IX-leo al Partidului 
Comunist Român, eveniment memorabil, de excepționala 
însemnătate, care a deschis o nouă etapă în viața parti

dului și a întregului nostru popor, în dezvoltarea socialistă a țării. 
Prin spiritul novator, realist și prospectiv imprimat întregii politici 
interne și externe a partidului și statului nostru, prin obiectivele 
stabilite vizind consolidarea construcției socialiste, întărirea bazei 
tehnico-materiale a societății, Congresul din iulie 1965 avea să 
inaugureze perioada cea mai fertilă din întreaga epocă ce a 
urmat eliberării țării, a cărei expresie ne-o dă — printre altele — 
și sporul producției industriale, de la 170 miliarde in 1965 la 
aproape 580 miliarde în 1975.

Puternic jalonat, de asemenea, de importantele hotărrri luate 
de Congresul al X-lea al P.C.R., care a marcat trecerea la etapa 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, de Congresul al 
Xl-lea, care a adoptat istoricul Program al partidului, precum și 
de Conferințele Naționale din 1967 și 1972, acest ultim și luminos 
deceniu poartă în tot ceea ce are el mai semnificativ pecetea 
personalității secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Contribuția sa determinantă la fundamentarea și 
aplicarea politicii interne și externe a partidului — politică ce se 
bazează pe aplicarea creatoare a principiilor generale ale socia
lismului la condițiile specifice ale țării noastre —, capacitatea de 
a analiza profund, în spirit științific și printr-un .contact ;trîns cu 
masele de oameni ai muncii, cu creatorii de bunuri materiale și 
spirituale, problemele esențiale ale vieții economice și sociale, de 
a sintetiza teoretic propria noastră experiență, ca și tendințele 
dezvoltării sociale contemporane, clarviziunea, exigența și prin
cipialitatea revoluționară, devotamentul cu care slujește interesele 
națiunii, aspirațiile ei de progres și bunăstare, cauza socialismului, 
a păcii și colaborării în lume, exemplul său strălucit de viață și 
muncă — atît de viu ilustrat și in grelele momente ale recentelor 
Inundații — au dinamizat puternic energiile creatoare ale poporu
lui. Din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu a fost adoptat, in această oerioadă la care 
ne referim, un ansamblu de măsuri vizind accelerarea progresului 
economiei naționale, dezvoltarea armonioasă o forțelor de pro-

duminică, ultimele doua
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de simplu

BARCELONA,
Terenul central 
de Barcelona,

Ja (prin 
al clubului

, intr-o după-amiază 
toridă de vară. Prima zi a întilnirii 
Spania —■ România din cadrul se
mifinalelor zonei europene (grupa 
A), a „Cupei Davis“. Iubitorii de 
tenis din marele oraș catalan au 
dat năvală în tribunele special mă
rite la 4 500 de locuri, pentru a 
vodca în întrecere două dintre e- 
chipele fruntașe ale actualei ediții. 
Aceasta chiar dacă în primele par
tide de simplu rezultațele păreau 
dinainte previzibile.

MANUEL ORANTES — TOMA
OVICI 6—2, 6—2, 3—6, 6—2

Higueras

dublu ;

meciuri

telefon).
Real

Oi antes

AI doilea nostru echipier a părut 
tot timpul inhibat de renumele ad
versarului său, s-a lăsat dominat 
de trac pe parcursul celor două ore 
și nouăsprezece minute ale jocului. 
Rareori l-am văzut pe Toma Ovici 
acționînd la valoarea lui reală. 
Poate că nici aceasta nu era sufi
cientă însă pentru a trece de Ma
nuel Orantes. Campionul spaniol, 
actualmente pe locul doi in „Mare
le Premiu F.I.L.T.- — pentru
cita doar cea mai proaspătă men
țiune de pe cartea sa de vizită —, 
este in forma 
Joacă in forță, 
mai ales — se

a

sa.... cea mai bună, 
atacă des, dar — 
,,bate“ pentru fie-.

Radu VOIA

PRIMIREA LOTULUI FEMININ DE FLORET
AL ROMÂNIEI LA C.N.E.F.S

Vineri dimineață, lotul feminin 
de floretă al României, in frunte 
cu maestru emerită a sportului E- 
caferina Stahl, campioana mon
dială din acest an. a fost primit 
de tovarășul general It. Marin 
Dragnea, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport. Cu acest prilej, fruntașele 
floretei românești, medaliate eu 
bronz la Campionatele mondiale 
do la Budapesta, au fost felicitate 
călduros pentru succesele obținute 
recent, rod al unei munci stărui
toare. S-a relevat astfel că scri
ma feminină românească a con-a

exponentele ei au fost prezent 
permanent pe podiumul Câmpii 
nulelor mondiale sau Jocurilor ( 
limpice. Au fost subliniate de i 
semenea meritele care revin I 
realizarea acestor succese forul) 
de specialitate, precum și eolt-et 
vului de tehnicieni condus de a> 
trenorul emerit Andrei Vilcea.

Floretistelor noastre fruntașe 
s-a recomandat să continue cu a 
eeeași perseverență și spirit < 
dăruire mun-ca de 
deosebi in vederea

pregătire, » 
_....... piincipaluA
eveniment sportiv al anului viit« 
J. O. de la Montreal, care va tr<



10 ANI DE LA CONGRESUL Al IX-LEA AL PARTIDULUI

IM INIIIIISASI CONCURS Dl SlllC|lt

CEL MAI RODNIC DECENIU A ECHIPHOIÎ lltPRtZlNTATIVt Ut MOIOCROS
(Urmare din pag. 1)

ducție pe întreg teritoriul țârii, perfecționarea conducerii $i orga- 
nizării vieți: economice și sociale, adincire® democrației socialiste 
și asigurarea condițiilor corespunzătoare participării mai intensive 
și efective a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății, 
modernizarea continuă a învățămintului, intensificarea activității 
politico-ideologice și de educare a oamenilor în spiritul concepției 
revoluționare despre lume și viață, promovarea fermă a principiilor 
și normelor de etică ș: echitate socialistă, creșterea necontenită a 
nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni — care a 

fapt, obiectivul fundamental al politicii 
statul nostru. In aceiași timp, ca prin- 
politici: externe românești — politică ce 
climat de pace, securitate și colaborare

învâțâmîntului, intensificarea

nivelului de trai material 
constituit și constituie, de 
promovate de partidul și 
cipal autor și exponent al 
urmărește realizarea unui 
in lume — tovarășul Nicolae Ceaușescu a ridicat la o cotă foarte 
înaltă prestigiul internațional al țării noastre.

In contextul progresului general și vertiginos al țării de-a lungul 
acestui deceniu ce a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului 
se înscriu, firesc, și realizările remarcabile, fără precedent ca 
valoare și semnificație, dobîndite de mișcarea noastră 
Reprezentind în concepția partidului nostru o importantă compo
nentă a procesului de educare comunistă a tineretului, a maselor 
de oameni ai muncii, activitatea de educație fizică șr 
devenit, deopotrivă, în societatea noastră socialistă o problemă de 
interes național, cu largi implicații și răspunderi pe plan social, 
așa cum este consfințit ș: în „Legea sportului”, prima de acest fel 
în România, adoptată in decembrie 1967 de Mărea Adunare Națio
nală. Grija deosebită pe care partidul, conducerea sa, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o manifestă pentru dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului și-a aflat — referindu-ne 
numai la perioada ultimilor ani — o convingătoare expresie atît 
în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie — martie 1973, 
cît și in Mesajul pe care secretarul general al partidului l-a adre
sat Conferinței pe țară a mișcării sportive, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat în februarie 1975.

înregistrînd — ca urmare a condițiilor mereu mai bune de care 
c beneficiat — progrese evidente în îndeplinirea scopului său fun
damental de cuprindere a unor mase cit mai largi de cetățeni, 
a întregului tineret, în practicarea exercițiilor fizice și sportului, 
obținînd — de asemenea — rezultate tot mai bune in reprezen
tarea culorilor țării în arena internațională (numeroasele titluri și 
medalii olimpice, mondiale și europene cîștigate în acest ultim 
deceniu constituind o confirmare convingătoare), mișcarea noastră 
sportivă a primit prin importantele documente de partid menționate 
un puternic imbold pentru realizări superioare, pentru o dezvoltare 
și mai substanțială pe toate planurile, pe care s-o angajat a o 
înfăptui.

Succesele multilaterale dobîndite de poporul nostru în acest 
din urmă deceniu — indisolubil legate de întărirea continuă a 
partidului, de creșterea rolului său conducător în toate domeniile 
de activitate și a legăturii sole cu masele — demonstrează, o dată 
mai mult, că tot ceea ce proiectează Partidul Comunist Român 
se materializează ulterior în realizări care schimbă mereu 
înfățișarea țării, viața oamenilor- Națiunea noastră are,

o îndelungată întrerupere, 
de plecarea unor sportivi 
la întreceri peste hotare, 
activitatea compctițională 

la motocros, printr-un interesant 
concurs republican, care se va des
fășura duminică pe un traseu ales 
la marginea municipiului Gh. 
Gheorghiu-Dej. în program figu
rează probe pentru toate catego
riile de alergători, disputele con
stituind și un criteriu de selecție 
a celor mai buni motocrosiști pen
tru a participa la cîteva impor
tante confruntări internaționale. 
Cei trei antrenori. Ion Spiciu, Otto 
Ștefani și Paul Miilner, împuterni
ciți de forul de resort cu pre
gătirea selecționabililor, au _ în ve
dere, in principal, pe Mihai Banu, 
I’aul Filipescu. Aurel Ionescu, Tra
ian Moașa. Dumitru Motișan, pe 

tinerii Andrei Benedek, Sțelian Pa- 
raschiv, Ion Popa și Victor Ga
vrila care s-au remarcat în etapele

După 
cauzată 
români 
se reia

campionatului na-anterioare ale 
țional, lotul republican rămînind 
deschis și pentru ceilalți motocro- 
siști care au curajul să... bată la 
ușa echipelor reprezentative de se
niori și juniori. Prima competiție 
la care alergători: noștri urmează 
să fie prezenți este „Cupa Prie
tenia”, programată la 3 august. în 
orașul bulgar Berkovica.

• Etapa a IV-a (penultima) a 
campionatului republican de moto- 
cros a fost programată, la Brașov, 
pentru data de 27 iulie, iar etapa 
finală va avea Ioc la 31 august, 
pe traseul de pe dealul Muscelu
lui, de lingă Cîmpina.

® Etapa a
lui de viteză
să se desfășoare la 20 iulie la Tg. 
Mureș, se amînă pentru ziua de 
7 septembrie. în același oraș.

IlI-a a campionatu- 
pe circuit, care urma

sportivă.

sport o actualități DIN RUGBY

in bine 
așadar, 

toate temeiurile să fie convinsă că și hotărîrile Congresului al XI- 
lea se vor înfăptui integral, că, sub conducerea partidului, depu- 
nind o vastă muncă creatoare, va urca noi și noi trepte pe calea 
progresului și civilizației socialiste.

La reluarea pregătirilor pentru 
noul sezon competițional, iată cî- 
teva date reflectînd această preo
cupare...

• Divizionara A Sportul studen
țesc și-a reluat antrenamentele, 
sub conducerea antrenorului prin
cipal Teodor Răilulescu. Loc de 
desfășurare — baza sportivă a Uni
versității, de la lacul Tei. Partici
pă un lot valoros, care cuprinde 
pe frații Bariton, Nîcolescu, Fugi- 
gi, Atanasiu și Iordănescu. Noutăți 
in lot ? loniță și Ene de la Con
structorul Buzău, Catană (Rapid), 
Florin Atanasiu (Grivița

® Dinamo București 
principal, prof. Ion Țuțuianu) be
neficiază de lotul utilizat anul tre
cut și care, precum se știe, a dat 
satisfacție. In completare, trei ju
cători de la Școala sportivă nr. 2 
București (Ion Petre, Caranfil și 
Chiriac), precum și fostul jucător 
dinamovist, talonerul lorgulescu. 
revenit in club după terminarea 
studiilor.

• La I 
dem de : 
Dumitru 
Gheorghe 
le clubului ieșean, 
ne-a precizat că nu sint in per
spectivă transferări (spectaculoase) 
de jucători. Deci, lotul lui „Poli” 
își va păstra omogenitatea. Cel 
mult, unele promovări de la fosta 
divizionară B Agronomia, acum

Roșie), 
(antrenor

un tan- 
apreciați, 

și ing.

Politehnica Iași, 
antrenori foarte

(Tiii) lonescti
; Drobotă ! Vicepreședinte - 

T. Macovei,

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

ACȚIUNI UTILE PENTRU DEZVOLTAREA TIRULUI
Așa cum se știe, in perioada 
Impetițiilor internaționale de tir 
Lsfășurate de curînd la Bucu- 
pști, mai ales în timpul celei de 
Vil-a ediții a campionatelor eu- 

ppene, au fost prezente și nu- 
eroase personalități din lumea 
rului, membri în conducerile u- 
br importante organisme. Uniu- 
ea Internațională de Tir și Con- 
Iderația europeană de tir. Cu 
belași prilej s-au desfășurat și 
serie de reuniuni (interesante și 

tile pentru dezvoltarea tirului pe 
Iverse planuri) ale unor comitete 

comisii pendinte de forurile 
iintite.
Astfel. în informarea făcută 

pdința Comitetului feminin
E.T. de’ către Niculina Predescu, 

peretar al acestui comitet, s-a a- 
itat că tirul feminin cunoaște o 
bzvoltare dinamică, din cele 37 
p federații continentale afiliate la 
.E.T. 26 desfășurînd o intensă ac
hitate pentru practicarea tirului 
minin la diferite probe, conform 
togramului U.I.T. în general, se 
stimează la peste un milicn nu- 
lărul femeilor care participă la 
alendarul național al țărilor res- 
ective. De asemenea, rezultatele 
bținute de trăgătoare în marile

a-

în 
al

concursuri internaționale sint din
tre cele mai bune, unele chiar la 
nivelul celor înregistrate de țin- 
tași. întrucit larga râspîndire a 
tirului feminin și rezultatele rea
lizate au impus ca el să-și gă
sească locul in competițiile mon
diale și continentale de amploare, 
se va milita și în continuare pen
tru includerea probelor feminine 
și în programul J.O.

Un alt pas important în propă
șirea tirului în rindul femeilor îl 
va constitui și Conferința tehnică 
programată Ia începutul lui sep
tembrie, la Sofia, pentru elucida
rea unor probleme specifice tiru
lui - ■ ■ ~.
mai tîrziu, in aceeași lună, pe li
nia preocupărilor pentru dezvol
tarea tirului feminin șe va situa 
și reuniunea de la Madrid a Co
mitetului feminin al Confederației 
europene de tir.

Tot cu ocazia campionatelor Eu
ropei găzduite la poligonul Tunari 
s-a ținut și ședința comitetelor me
dicale ale U.I.T. și C.E.T. Pe or
dinea de zi au figurat probleme 
de interes cum ar fi : aspecte din 
problematica contemporană medico-

sportivă in tir ; raport și conclu
zii în urma primului congres 
U.I.T. de medicină, psihologie și 
pedagogie ; cu privire la unele 
probleme medico-sportive în tir o- 
cazionate de 
de tematică _____ __CT_______
celui de al doilea Congres știin
țific U.I.T. ;
rilor auditive la trăgători ; igiena 
și norme de iluminat în halele 
de tir.

J.O. 1976 ; propuneri 
privind organizarea

problematica tulbură-

feminin. De asemenea, ceva

în campionat sub ti- 
Polilehnica II.

participantă 
tulatura de

• Recent promovată în A, Olim
pia + Constraetorul București se 
pregătește sub îndrumarea antre
norilor Ed. Denischi și I, Fodor. 
Lotul a primit completări prin re
întoarcerea unor jucători din sta
giul militar și transferarea unor 
rugbyști care au activat la Școaia 
sportivă nr. 2 București. Pregăti
rile echipei au loc pe stadionul 
clubului, pus integral la dispoziția 
rugbyșților. înaintea începerii ac
tivității competiționale propriu-zi- 
șe. Olimpia + Constructorul va 
iniția o întrecere memorială. „Cu
pa Ion Buzoianu”, la care au fost 
invitate formații de „A" și „B“ din 
Capitală.

Tiberiu STAMA

EDITURA

CIIHI REVISTA
ILUSTRATĂ

Spicuim din cuprinsul ei:
„Un uriaș zid viu a înfruntat vitre

gia naturii”
,,Fair-play: mai mult decît o vie* 

tărie I” - Lia Manoiiu, laureata a 
premiului U.N.E.S.C.O. pentru fair- 
play

CAIAC-CANOE : • „Cursa meda
liilor continuă...” — fotoreportaj 
apele Snagovului, in plin sezon 
sporturilor nautice

LUPTE: • „Nicolae Martinesca
15 ori campion al României I”

ATLETISM: • „Marginalii la
mifinalele Cupei Europei”

pe 
al

cf«

ȘAHULUI 
MECIUL FEMININ 

ROMÂNIA—UNGARIA
La Sătu Mare a început întîlnirea 

internațională de șah dintre echipe
le feminine ale României și Un
gariei. Fiecare formație este alcătu
ită din 6 senioare ș!\2 junioare, cla
samentele a'Teătuindu-se separat. In 
prima rundă, româncele au avut pie
sele albe la toate mesele. întrecerea 
senioarelor s-a desfășurat sub sem
nul echilibrului, o singură partidă 
fiind decisă : Suzana Makai a în
vins-o pe Elisabeta Finta. La cele
lalte 5 table a 1'ost consemnată re
miza : Margareta Mureșan — Eva Ka- 
rakaș, Margareta Perevoznic — Maria 
Porubszki, Elisabeta Polihroniade — 
Edith Kriszan, Gertrude Baumstark — 
Zsuzsa Veroci și Margareta Teodo- 
rescu — Luiza Ilonfi. Scor SV2—2J/a.

In schimb, ambele noastre junioare 
au cîștigat, conducted cu 2—0 : Dana 
Nuțu la Tunde Csoncsfcs și Ligia Jic- 
inan Ia Rita Kas.

„MEMORIALUL SADOVEANU"
După 11 ore de joc ( ! ), partida 

Vaisman — Marcovici mai continua 
ieri dimineață. S-a ajuns într-un fi
nal de dame și pioni în care Vais
man încearcă să găsească o mane
vră de cîștig.

Runda a 9-a, spre deosebire de 
cele anterioare, a fost mai calmă. 
Doar două partide s-au încheiat cu 
un rezultat decis : Bernard a cîști
gat la Haritver, iar Biriescu la Blatny. 
Restul, remize : Ghindă — Vaisman, 
Marcovici — Anghelov, Perenyi — 
Dominguez și Stoica — Pavlov.

CAMPIONATELE DE JUNIORI
In sala clubului Progresul din Bră

ila se desfășoară finala campionatu
lui național de juniori. Competiția 
reunește 48 de participanți, disputîn- 
du-se după sistemul elvețian, pe dis
tanța a 10 runde.

După 6 runde, în fruntea clasamen
tului se află I. Hegeduș (Corvinul 
Hunedoara) care a acumulat 5 puncte. 
El l-a învins în partida directă pe 
fostul lider, N. Barbu (Universitatea 
București) care are 4'/2 P- Urmează 
un pluton de jucători cu 4 puncte : 
A. Negulescu (Petrolul Ploiești), O. 
Foișor (Medicina Iași), I. Fazekaș 
(Crișul Oradea) și C. Baboș (Voința 
Brașov).

La Timișoara, în sala Clubului de 
șah, are loc turneul feminin. După 
7 runde conduce cu procentaj maxim 
(7 puncte) Judith Kantor (C.S.M. 
Cluj-Napoca)

„SPORT-TURISM"
IN INÎIMPINAREA CITITORILOR
Cartea cu tematică sportivă este 

tot mai des căutată nu numai de 
tehnicienii și de activiștii acestui 
sector, ci și de un număr mare 
de iubitori ai sportului, darnici să 
cunoască în detaliu atit probleme 
de metodică, cit și — mai ales — 
fapte și întîmplări din viața are
nelor, a marilor campioni...

Acestei solicitări largi, editura 
„SPORT-TURISM” îi răspunde cu 
o gamă diversă de lucrări, în mă
sură să satisfacă interesul și gus
tul cititorului, lucrări prezentate 
într-o atrăgătoare ținută grafică, 
între aparițiile cele mai recente, 
de vădi', interes se numără lu
crările „Jocurile Olimpice — parti
ciparea sportivilor români”, reali
zată 
prof. Anghel Vrabie, 
dată 
C. Antonescu și II. Naum, 
todica educației fizice” de Gh. Mi- 
trea și Alex. Mogoș, „îndrumarul 
instructorului volei” de FI.
Balaiș etc.

de un colectiv condus de 
„A fost o- 

un meci de handbal” de 
„Me-

Dintre 
tura 
tru... 
dem 
ecou 
crare 
librării chiar la 
luni), „Cinci ani 
de Radu Cosașu, 
padă“ de Mihai Bară, „Șahul pen
tru începători” de S. Samarian și 
R. Vasiliu, „Cartea radioamatoru
lui” de Gh. Stănciulescu etc. Nu
meroase sint și lucrările pe teme 
turistice pe care editura le reali
zează in colecțiile „Munții noștri” 
și „Mapamond”, precum 
mele în 
străine.

volumele pe care 
amintită le pregătește 
confruntarea cu cititorii, 
că se vor bucura de un 
„Piramide” de Gh. Popa 
care 

chiar
„Cinci

edi- 
pen- 
cre- 
larg 
(lu- 

va putea fi găsită in 
sfirșitul acestei 
eu Belphegor” 

„Statui de ză-

limba română

★
la ora 11, la 

I" din

și albu- 
și limbi

mult ca Inter să fie eliminat: victorie di- 
namovistă cu 2—1 la București și... 0—0
pină la jumătatea reprizei a doua, la 
Milano. Pînă la urmă. Inter a înscris 
două goluri, calificîndu-se mai departe.

Astăzi,
„Mihail Sadoveanu'
(Bd. Magheru) va avea loc o în- 
tîlnire a autorilor volumului „Jocu
rile Olimpice — participarea spor
tivilor români” cu cititorii

x*z vb s*/

librăria 
Capitală

TOPOLOG. Ion lo
cum îi spuneți dv.

TUDOR TUNARU. 
nescu - „rapidistul", 
— a fost acum doi ani antrenor la Șoimii 
Sibiu. Actualmente, nu antrenează nici o 
echipă. Dar, poți să știi pînă la apariția 
acestor rînduril

MARCELA GEAMBAȘU, COMUNA 
HÂIEȘTI. „Am 16 ani și sînt elevă la Li
ceul industrial C.F. din Roșiori de Vede. 
Ceea ce mă face să vă scriu este marea 
mea pasiune pentru sport, pe care îi și 
practic. Cel care m-a învățat să iubesc 
sportul este tatăl meu, care, cu ani in 
urmă, a apărat poarta echipei de fotbal 
Voința Mihăeștr". Felicitări dv. și... tată
lui dv. I Chiar dacă nu veți urca vreodată 
pe podium, veți cîștiga atît de prețioa
sa medalie de aur a sănătății, 
transmis lui Dudu Georgescu

„Ghete de 
om

FOTBAL: • „Cupa" a revenit Ra
pidului • „Premiantele" Diviziei B — 
prezentarea celor trei formații pro
movate în prima divizie: S. C. Bacău, 
Rapid și F. C. Bihor • Dinamo Bucu
rești — campioană pentru 
• Campionatul 1975/76 
bumerangului

privind cucerirea unei a doua ______
aur". Urarea este binevenită, orice 
avînd nevoie de două ghete, pentru a se 
puteo încâlța I

TIR: • „Promisiunile noului schimb 
de ștafetă*

DOSIM FRUM, CONSTANȚA „De ce 
în meciul Danemarca - România, de la 
Copenhaga, unui din arbitrii de margine, 
cînd se efectua o schimbare, controla 
crampoanele noilor intrați Fiindcă nu 
sînt admise orice fel de crampoane. E- 
xistâ niște reglementari în această pri
vință.

AUREL DUMITRESCU, SULINA. Atleta 
dv. preferată, Valeria Bufanu-Ștefănescu, 
pe care o aveți mereu în fața ochii®!' 
dv. prin fotografiile și tăieturile din ziare 
adunate într-un album, a avut un trau
matism la un picior. Dar, după cum 
ea și-a reluat activitatea. Sperăm, și 
ceselel

Știți.
suc-

țin 
pa-

a 8-a oară I 
?î tactica...

Lucescu țiRUGBY: • „Mariana 
tinerii ei campioni*

Rubricile «VIAȚA SPORTIVA". „SPORT. 
MAGAZIN" și „ORIZONT EXTERN",

EUSEBIU GROSARU, BACAU. Morals 
este numele jucătorului care l-a acciden
tat pe Pele, la C.M. din 1966. Dar, după 
atîta vreme, l-a iertat și Pele, numai dv. 
nu

IOAN MARCUSI, BUCUREȘTI. Dinamo
Inter s-au întîlnit in două ediții conse-

SEVER UTAN. Propunerile dv. nu 
seama de spațiul ziarului. Cînd este . 
sibil, înserăm și formațiile altor echipe 
decît cele care își dispută campionatul 
Diviziei A. Mai interesante, însă, decît

IONEL ANCUȚA, ESELNIȚA. „Cupa" la 
fotbal este transmisibilă, in fiecare an 
înmînîndu-se echipei cîștigătoare aceeași 
cupă. Dar asta nu fiindcă Federația n-ar 
fi avut 
pentru 
a fost 
părți.

bani să cumpere altă cupă, ci 
că, din totdeauna, trofeul -acesta 
transmisibil la noi ca și în alte

PAUL KIVANCSI, ORADEA. Boxerul Ca
rol Hajnal urmează cursurile școlare la

Salonta, dor, în prezent, el este legiti
mat la Steaua. Nu există, deci, nici o 
contradicție între cele două informații.

VASILE MARTOTI, BISTRIȚA. B. J. King 
nu este jucătoare de culoare. Ea a cu
cerit de 6 ori proba de simplu femei de 
la Wimbledon

c 
NELU QUINTUS. PLOIE$TI. Intre timp, 

catrenul referitor la meciul Politehnica 
lași - Chimia Kîmnicu Vîlcea a ieșit din 

actualitate. Totuși, ați avut un cititor. Pe 
mine. Și să știți că am savurat acest 
catren Cum insă epîgramîștii nu-și iau



EFORTURISPORITE

cuprin- 
„înotul 

sint or- 
„Cupei

Asociațiile sportive,

alte 
or- 
de 

ale

Zile fierbinți, de eforturi 
susținute pentru înlăturarea 
efectelor inundațiilor, pen
tru strîngerea grabnică a re
coltei, pentru o activitate 
rodnică în întreprinderi, ce
tățenii angajîndu-se plenar 
pentru îndeplinirea cu cins
te a acestor importante o- 
biective. La rîndul lor, spor
tivii au răspuns prezent, par- 
ticipînd cu abnegație la toate 
marile acțiuni initiate. Ina- 
celași timp, activiștii din do
meniul sportului își îndepli
nesc importantele sarcini de 
partid in acest domeniu, 
acționind in așa fel incit 
peste tot activitatea să se 
desfășoare normal acolo 
unde condițiile o permit.

Vacanta competițională in 
sportul de performantă cre
ează noi posibilități de miș
care iubitorilor sportului. In 
acest context, activitatea de 
masă poate căpăta noi va
lențe, 
celelalte organizații cu atri
buții in sportul de masă 
trebuie să găsească soluțiile 
cele mai eficiente pentru a- 
tragerea unui număr sporit 
de cetățeni la practicarea 
sportului.

Principalele competiții și 
aefiuni cu caracter de masă, 
cum sint „Cupa tineretului", 
„înotul pentru toți", comple
xul polisportiv „Sport și să
nătate" reprezintă mijloace 
deosebit de eficiente pentru 
realizarea acestui deziderat. 
Este și motivul care ne-a în
demnat să aruncăm o scurtă 
privire asupra acestor ac
țiuni cu larg ecou in rîndul 
celor ce îndrăgesc mișcarea, 
al celor ce s-au convins că 
prin sport își întăresc ca
pacitatea generală de efort. 
La întrebările : cum se des
fășoară cursa continuă pen
tru obținerea de către cit 
mai multi tineri și adulți a 
diplomelor ce se acordă ce
lor ce au trecut nor
mele complexului poli
sportiv „Sport și sănătate" ?, 
care este sfera de 
dere în acțiunea 
pentru toți" ?, cum 
ganizate întrecerile 
tineretului" 1 — încearcă să 
răspundă investigațiile noas
tre pe aceste teme. Cu 
cuvinte, cum se achită 
ganizatorii activităților 
masă de aceste sarcini 
sezonului de vară.

COMPLEXULUI „SPORT SI SĂNĂTATE"
J 200000

TREBUIE SA I SE ACORDE MAI MULTA ATENȚIE!
S-au împlinit trei luni de la 

declanșarea, în acest an, a acțiu
nii sportive de masă Complexul 
polisportiv „Sport și sănătate" — 
important mijloc de apreciere a 
gradului de pregătire fizică a 
populației și de cuprindere a ma
selor în practicarea organizată a 
exercițiilor fizice și sportului. De 
fapt, trei luni de cînd această ac
țiune se desfășoară pe baza unui 
regulament nou, considerabil îm
bunătățit față de anul trecut.

Evident, nu este o perioadă prea 
mare. Totuși, pe baza a ceea ce 
s-a obținut pînă acum în această 
direcție, se pot trage unele con
cluzii.

' CE S-A FĂCUT...

în general, în multe locuri din 
țară s-a pornit bine. Declanșarea 
acțiunii s-a făcut în cadru fes
tiv (serbări sportive), cei care ur
mau să organizeze și să supra
vegheze trecerea normelor (acti
viști, profesori de educație fizică 
ș.a.) au fost instruiți, muncii de 
propagandă i s-a acordat impor
tanța cuvenită (s-au difuzat bro
șuri, s-au tipărit și afișe etc.), 
multe stadioane au fost pregătite 
pentru a găzdui trecerea norme
lor, au fost dotate cu panouri 
mari pe care sînt scrise haremu
rile (Parcul Copilului din Capi
tală, stadioanele din Cluj-Napoca, 
Cîmpina, Galati, Birlad ș.a.). Și, 
evident, s-au obținut și rezultate 
practice bune. Iată, de pildă, în 
localitățile Mizil, Cîmpina și Plo
iești din județul Prahova, pînă a- 
cum și-au trecut toate normele 
complexului 10 835 de pionieri și 
școlari. La A. S. Chimia din Brăila 
și-au dat cea mai mare parte din 
norme aproape 1 600 de tineri și 
adulti, iar la A. S. Spartac (a lu
crătorilor din unitățile comerciale 
ale Capitalei) circa 700. Sectorul 4, 
din Capitală, a raportat că 
700 de tineri și-au trecut 
normele. Vești bune am 
mit la vremea potrivită
multe școli generale și licee aflate 
în județele Vîlcea și Teleorman, 
unde procentul elevilor care și-au 
trecut normele ajunge uneori la 
80%. Succese pe același plan s-au 
mai obținut și în județele Satu 
Mare, Argeș, 
de ciorapi din 
meniul Birlad 
încă o dovadă 
unde acțiunea 
interes complexul a însemnat o 
reușită. Exemplele, în mod spe
cial alese, sînt din mediul rural. 
La școlile generale din comunele 
Săbăoani și Gherăiești. județul 
Neamț, circa 80% din elevi și-au 
dat normele. La fel evidențiem a- 
sociațiile Ax intui Iv&nești și Olim
pia Stănilești din județul Vaslui.

peste 
toate 
pri- 
din

Vaslui, la Fabrica 
Huși, asociația Rul- 
ș.a. In încheiere, 
a faptului că acolo 
a fost privită cu

...CE NU S-A FĂCUT—

Constatările noastre pe teren, 
ale instructorilor C.N.E.F.S., decla-

rațiile secretarilor a 21 
C.J.E.F.Ș.-uri din tară (prezenți

de 
___ ...------- la 

o consfătuire In stațiunea Slănic 
Moldova) se pot exprima — din 
păcate — printr-un numitor co
mun : în multe locuri acțiunea s-a 
lansat spectaculos, dar. .. atît 
Complexul polisportiv „Sport și 
sănătate" a fost parcă uitat ! E- 
xemple din care rezultă lipsa de 
preocupare pentru lansarea acțiu
nii, trecerea normelor, avem des
tule. La școlile generale nr. 13, 18 
și 19 din Ploiești, 5 și 7 din Cim- 
pina, la Școala profesională de 
ventilatoare din Vaslui, asociațiile 
sportive Metalul și Spartac din 
Birlad, grupul școlar industrial și

rești, întreprinderi și instituții m 
cu excepțiile de rigoare — ș-a 
făcut puțin față de ceea ce ar 
trebui, dar mai ales față de ceea 
ce s-ar putea face. C.J.E.F.S.- 
urile, organele cu atribuții, aso
ciațiile sportive au rămas datoare 
acestei ample acțiuni.

DE BREVETAȚI
Al „ÎNOTULUI

PENTRU TOTI»
g

Interviu cu prof. C. MIHAI,

secretar

al F. R.

Tiberiu STAMA

anul 
factorii' 
atribuții

Această caracteristică se, 
Ea vizează dezvoltarea 
republican a înotului, 

unei mase cit mai

Inițiată 
sub egida 
billtăți și _____ ,.......... „„„
educației fizice și sportului,

„.Șl CEEA CE AR TREBUI 
FĂCUT general

Natatie

tineri

din Oltenița s-a

Modesto FERRARINI

îndeosebi.

fiecare ju

pînă acum, de două ori

Sahia
in această direcție, iar

nimic, n-ai ce... analiza!

Alergare de 
un grup de

„Cupa tineretului", am a-

Am aflat
Prahova și 
nalizat cu ...... _
mă, în amănunțime, stadiul 
care se află complexul. Cu acest 
prilej unele asociații au fost evi-

că în două județe 
Vaslui — a fost a- 
cîtva timp în ur- 

în

rezistentă. își trec norma — la ștrandul propriu 
de la întreprinderea „Timpuri Noi" din Capitală

Foto : Dragoș NEAGU
Liceul AI.
făcut puțin _ ____ ______ ____
în unele cazuri aproape nimic. Re
gretabil este că de multe ori rezul
tatele obținute sînt foarte modeste 
față de posibilități, mai ales în 
întreprinderi și instituții mari, ca 
de pildă Șantierele navale Olte
nița. De altfel, este de necrezut 
faptul că în unele întreprinderi 
sau cooperative meșteșugărești nu 
se acordă sprijinul necesar bunei 
desfășurări a acestei acțiuni atît 
de importante (Valea Teleajenu- 
lui — Văleni, I.M.I. Berceni, Re
laxa Mizil, cooperative din Huși, 
Birlad, Vaslui ș.a.).

Ceea ce se poate afirma, fără 
teama de a greși, este că acțiu
nea de masă complexul polispor
tiv „Sport și sănătate" s-a desfă
șurat satisfăcător doar în rîndul 
pionierilor șl școlarilor. în mediul, 
rural, in cooperativele meșteșugă-

dențiate, altele criticate, s-au ini
țiat planuri concrete — cu răs
punderi precise — de impulsionare 
a acțiunii. Sperăm că exemplele 
nu sint singurele, că pretutindeni 
în țară, atenția acordată comple
xului va fi reconsiderată. Nu tre
buie uitat că : trecerea normelor 
înseamnă dezvoltarea fizică armo
nioasă, menținerea sănătății, creș
terea capacității de muncă ; pre
cum și o prevedere regulamentară: 
normele complexului pot fi trecute 
și în concursuri speciale, diferite 
acțiuni din calendarul sportiv ș.a.

Pentru reușită, însă, este nevoie 
de preocuparea permanentă atunci 
cînd condițiile o vor permite a tu
turor factorilor implicați in propă
șirea sportului românesc, de o 
muncă statornică și stăruitoare, 
făcută cu simț de răspundere șl cu 
pasiune.

RAID PRIN ClTEVA ASOCIAȚII SPORTIVE CONSTĂNȚENE

CALIFICATIV PENTRU EDIȚIA DE VARA A „CUPEI TINERETULUI": BINE!
în 

tatea 
șoară 
acela 
natul 
lor cuprinse în „Cupa tineretului' 
complexul „Sport și sănătate" ș. 
„înotul pentru toți". Dintre aces
tea am ales, pentru raidul nostru, 
acțiunile inițiate în cîteva asocia
ții, menite să confere viabilitate 
„Cupei tineretului".

Gheorghe Aldea, secretarul aso
ciației sportive „Portul" — cuprin- 
zind peste 11000 de membri coti- 
zanți ne-a explicat, în cîteva

municipiul Constanta, activi- 
sportivă de masă se desfă- 
pe două planuri distincte : 
al întrecerilor din campio- 
asociației și al manifestări- - [« 

și

cuvinte, modul cum a reușit să 
apropie această acțiune 
pările tinerilor : 
membrii consiliului 
După ce aceștia s-au 
bine asupra scopului „Cupei tine
retului", am trecut la munca in 
secții și șantiere. Am afișat peste 
tot regulamentul și, cu cîteva săp- 
tămini în urmă, am început acțiu
nile din cadrul ediției de vară. 
Pe baza unui grafic riguros res- 
pectat, am pus terenurile noastre 
la dispoziția tinerilor, astfel că zil
nic fiecare secție este programată 
pentru diverse întreceri

de preocu- 
îneeput cu 

asociației, 
documentat

It/AH? ®4 i

Este important de reținut faptul 
că la acțiunile din „Cupa tinere
tului" a fost atras un activ larg 
de instructori voluntari, unii din
tre ei foști sportivi de perfor
manță și care, deși trecuți de pri
ma tinerețe, nu pot renunța la 
sport. Unul dintre aceștia este 
Constantin Pleșa, fost jucător de 
fotbal la „Farul". Aproape că nu 
trece o după amiază atunci cînd 
este liber fără ca el să vină 
la stadion, uneori cu 10—12 ti
neri, cărora le arată cum tre
buie să alerge, cum trebuie să lo
vească mingea și chiar cum tre
buie să... respire. Alți instructori 
voluntari pentru „Cupa tineretu
lui" sînt Vasile Buzea, Ion Zam
fir, Constantin Pițuru etc.

Cu un calendar în care acțiu
nile din cadrul „Cupei tineretului" 
ocupă un capitol aparte, cu un 
președinte al comitetului sindica
tului (tovarășul Gheorghe Vîlsan) 
care controlează și îndrumă efectiv 
munca asociației sportive, cu un 
secretar al asociației (Gheorghe 
Aldea) care de dimineață pînă 
seara se află printre tinerii ve- 
niți la stadion — este explicabil 
faptul că la „Portul" „Cupa tine
retului" este o întrecere cu ade
vărat de masă.

La „Hidrotehnica" — asociația 
sportivă a întreprinderii de con
strucții hidrotehnice — „Cupa ti
neretului" se află, de asemenea, 
în centrul preocupărilor celor care 
fac sport. Aceasta deoarece însuși 
președintele asociației, tovarășul 
Vasile Sopon, urmărește ca între
cerile să nu fie formale și nici 
expediate în primele 5—10 minute 
ale unei duminici sportive. „De obi

de masă și tenis de cîmp in ca
drul „Cupei tineretului". Acțiunile 
se bucură de prezența multor ti
neri". (La colțul sportiv amena
jat în întreprindere, am găsit afi
șate rezultatele cu care se înche- 
iaseră meciurile de volei și de fot
bal din „Cupa tineretului").

Discutînd cu tovarășul Dumitru 
Panait, secretar al C.J.E.F.S. Con
stanța, despre preocupările din a- 
sociațiile _sportive ale municipiului 
pentru .. . " '
flat că în Biroul executiv s-a a- 
nalizat, 
modul în care se desfășoară edi
ția de vară a competiției : „Nu 
de mult, o brigadă a noastră ne-a 
expus concluziile unui control în 
asociațiile sportive privind preocu
pările pentru „Cupa tineretului". 
Ele sînt, în general, îmbucurătoare. 
La asociațiile Portul, Hidrotehnica, 
Tomistex, C.F.R. și Constructorul, 
„Cupa tineretului" este o acțiune 
cunoscută de membrii asociațiilor, 
au avut loc întreceri aproape la fie
care sfîrșit de săptămînă și, în sfîr- 
șit, calendarele întocmite Ia începu
tul anului prevăd manifestări cu da
te precise de desfășurare. în schimb, 
deși dispun de condiții corespun
zătoare din punct de vedere al ba
zei materiale, în asociații sportive 
cum ar fi Dacia, Energia, Electrica 
și Sănătatea nu numai că nu se 
cunoaște nimic despre „Cupa tine
retului", dar se ignoră și sarcinile 
precise stabilite în acest sens de 
noi, precum și de către Comitetul 
municipal al U.T.C. și de Consi
liul municipal al sindicatelor". A- 
veam să ne convingem chiar noi, 
răsfoind un plan de măsuri și ca
lendarul pe 1975 ale asociației spor
tive „Sănătatea" că nu se scrie 
nici măcar un cuvînt despre „Cupa 
tineretului". Firește că dacă nu s-a 
nrocramat nimic, nici nu s-a pu-

trecut și pusă 
lor cu responsa-( 

în domeniul
. , ------------ , ac

țiunea de masă ,,inotul pentru 
•©U" a revenit puternic în actua
litate îndeosebi acum, în plin se
zon estival. Ea preocupă intens 
Federația română de notație, care 
caută permanent căi și modalități 
de reușită. Este ideea care se 
desprinde din interviul solicitat 
prof. Constantin Mihai, secreta
rul general al fea’erației.
• In baza regulamentului, 

„înotul pentru toți* se adresea
ză tuturor categoriilor de virstă, 
cu precădere copiilor și școlarilor? 
Acum, la a doua ediție a sa, ac
țiunea și-a modificat cumva con
ținutul ?
- Nu. 

menține, 
pe plan 
prin inițierea ___  _____ ...
largi de cetățeni, începînd cu cei 
mai mici dintre ei și, totodată, 
prin amenajarea de locuri de 
scăldat și de bazine simple.
• Ce calificativ ați acordat 

primei ediții a „înotului pentru 
toți" și mai ales ce așteptați del 
la actuala ediție ?

— Ediția inaugurala a 
drept rezultat brevetarea 
înotători a peste 20 000 
cursanți. Cifra, firește, nu 
mulțumit... Cit privește anul 
după estimările noastre ar trebui 
să brevetăm cel puțin 200 000 dei 
copii și tineri.
• Există, in mod practic, con

diții organizatorice pentru a în-i 
zeci cifra anului precedent ?

— De bună seamă. Am în 
ales unele județe 

păstrează

avut, 
cal 
de 

ne-a 
1975,1

ve- 
in|dere mai 

care inotul de masa ,_____ ___
bune șanse pentru un salt de sub
stanța : Brăila, Maramureș, Pra
hova, Satu Mare, Bihor, Alba, 
Constanța, Teleorman, Botoșani, 
Mehedinți șl, bineînțeles, munici
piul București. Numai Capitala| 
va da cel puțin 35 000 de pose
sori de brevete.
• Lipsesc din enumerarea dv. 

xom» geografice cu oarecare tra
diție in notație...

— Intr-adevâr, nu ne-a mulțu
mit modul cum este privita oc-j 
țiunea în unele județe cu condi
ții pentru dezvoltarea înotului - 
Cluj, Mureș, Timiș, Arad - pre
cum șl în altele care au fost spri
jinite în această direcție de către 
organele locale — Argeș, Vilcea 
— sau care ar putea face mai 
mult pentru materializarea acestei 
acțiuni de o mare importanță 
socială: Dolj, Bacău, Gorj, lași. 
Neamț.
• Ne am dat seama, dintr-o 

recentă vizită la Baia Mare, câ 
organele locale — și mai oles 
consiliul popular - acordă o deo
sebită atenție reușitei înotului de 
masă. Cazul apare singular ?

— Consilile populare sprijină 
acțiunea, intr-un mod cit mai con
vingător, material 
Bucureștiul, de pildă, se situează 
pe locul I, cu 20 de bazine în 
activitate la această dată. Apoi, 
municipiile Brăila, Oradea, Dro- 
beta-Tr. Severin și Alexandria. Nu 
ne satisface însă colaborarea cu 
organele sindicale, cele ale 
U.C.E.C.O.M. și U.N.C.A.P., care 
ar trebui să fie mult mai intere
sate de eficiența unei asemenea 
acțiuni.
• La C-radea s-a încheiat d< 

școlarizări 
se urmă

curînd un curs de 
pentru instructori. Ce 
rețte prin aceasta ?

— Să se asigure în 
deț un nucleu coordonator al oc 
țiunii, sprijinit firește pe plar 
local de toți factorii interesați 
Aceste nuclee cuprind învățători 
profesori, ingineri, în general oa 
meni pasionați, cu mult simț d< 
răspundere.

O Cum se manifestă colabora 
rea cu I.E.F.S, și facultățile d< 
specialitate ale institutelor peda 
gogice ?

— Nu se poate vorbi, din poca 
te, de o colaborare multilaterală 
I.E.F.S. ne ajută doar cu o cifre 
modică de viitori specialiști, cînc 
ar putea să o facă cu toți stu 
dențiî. O situație similară ofere 
și celelalte centre universitare 
Lipsește, de asemenea, colabora 
rea cu organele de resort din Mi 
nisterul Comerțului interior, can 
manifestă prea puțină înțelegea 
pentru livrarea unor utilaj, 
așa-zise „mărunte" : seînduri piu 
titoare din poliester, palmare, co 
Iaci, ochelari de protecție.

In încheierea dialogului purtat 
prof. Mihai a ținut să subliniez' 
că pentru reușita deplină a acțiu 
nii „înotul pentru toți" nu tre 
buie lăsat totul pe umerii federa 
ției sau ai unor organe receptivi 
la idee (C.N.O.P., Ministerul E 
ducației și Invățămîntului, C.C. a 
U.T.C.). Numai unindu-se efortu 
rile tuturor factorilor, 1975 v< 
marca îndeplinirea cifrei propuse 
cu implicații pozitive pentru dez 
voltarea notației de masă și creș
terea unor cetățeni sănătoși șl vi. 
guroși.



IN CONTINUAREA RETROSPECTIVELOR NOASTRE ASUPRA ANULUI

A\\\\\\\\\\\\\\\\^^

sezonului 
„echipa

A n cele citeva retrospective ale I fotbalistic 1974—1975, subiectul
națională" nu putea lipsi. Mai cu seamă 
că, în această perioadă, sportivii țării, și 
printre ei și fotbaliștii, au primit îndemnu
rile mobilizatoare cuprinse în Mesajul adre

sat de tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU Conferin
ței pe țară a mișcării sportive. Cum se știe, Mesa
jul s-a ocupat și de activitatea fotbalistică, subli
niind că ea se desfășoară la un nivel nesatisfă
cător.

Pornind de la aceasta justificata apreciere, acti
vitatea echipei naționale trebuie sâ înregistreze 
acel salt calitativ mult așteptat, în concordanța cu 
locul pe care fotbalul îl ocupa in rîndul maselor 
de iubitori ai sportului din țara noastră, cu con
dițiile și grija arătate acestei populare discipline 
sportive. Constatările care urmează, observațiile, 
cifrele prezentate, sugestiile și unele încercări de 
concluzii pornesc de 
duce acest salt.

„TRICOLORII" CU... DOSARUL P

la necesitatea de a se pro-

POZIȚIA ÎN IERARHIA EUROPEANĂ PE 1974/ 75

CÎJIVA PAȘI ÎNAINTE, PREA
*

PUTINI ÎNCĂ
3

INTERNAȚIONAL 
AL „TRICOLORI- 

DEMONSTREAZA

gescu, 
tori a 
goluri

Crișan și
8 dintre
ale palmaresului 1974—75.

Mircea Sandu, au- 
cele mai valoroaseAnul

1974—75
LOR"
CA ECHIPA NAȚIONALA

A CONTINUAT CU TATONĂRI
LE, ȘI ASTA CHIAR ÎNTR-UN 
DIFICIL SEZON COMPETIȚIO
NAL EUROPEAN CÎND AR FI 
TREBUIT SA AIBA DOAR PRO
BLEME 
mente :

— Au 
adică o

DE FINISARE. Argu-

fost folosiți 26 de jucători, 
cifră care depășește cota 

unui ansamblu format, chiar dacă 
este vorba de 11 jocuri internațio
nale.

Dl DU

NUL INTERNAȚIONAL 
1974—75 AL „TRICOLORI
LOR" (care s-a soldat cu 5 

victorii, 6 jocuri egale și nici o 
înfrîngere, 21 goluri marcate și 7 
primite) 
NUA SA 
AN ÎN 
SINT ÎN 
TIMP CE 
SE SITUEAZĂ, 
EXCEPȚII (vezi Madridul), SUB 
AȘTEPTĂRI.

Care ar fi explicația acestei si
tuații, mai ales in planul calității 
jocului ?

Fără îndoială, compartimentările 
pe care le-am făcut mai sus, nu 
ne pot îndepărta de la ideea că O 
ECHIPA ESTE UN ANSAMBLU. 
Acest ansamblu nu a funcționat din 
plin de-a lungul anului 1974. în 
programul de lucru al antrenorilor 
s-a afirmat cu tărie că noua modali
tate de joc a echipei naționale 
trebuie să se bazeze pe extreme 
rapide, moderne, și pe o activizare 
a liniei de mijloc, în vederea a- 
bandonării jocului „tricolorilor" din 
anii trecuți. După cum s-a văzut, 
echipa națională n-a reușit nici 
pină astăzi să găsească extremele 
rapide, moderne anunțate, iar pre
conizata activizare a liniei de mij
loc a avut drept rezultat NEGLI
JAREA SARCINILOR DEFENSIVE 
DIN PARTEA UNOR JUCĂTORI 
CA DINU ȘI DUMITRU, 
pivoți ai securității 
priu. Din această 
structură s-a născut 
miditatea fundașilor 
nu pot fi acuzați doar de insufi
cientele lor mijloace tehnice. Dacă 
mai adăugăm și faptul că problema 
atacării frontale a porții adverse 
a fost tratată de fiecare dată alt
fel, incepind cu Kun, continuind 
cu Dudu Georgescu, cu Dobrin și 
cu Mircea Sandu (toți imprimind 
stiluri diferite), ne dăm seama că 
aceste fluctuații nu pot contribui 
la adoptarea unei 
atac, așa cum s-a 
bine, rău — pe vremea cuplului 
Dobrin — Dumitrache, și așa cum 
nu se mai intimplă astăzi într-o 

înaintașii 
linii de

A FOST ȘI CONTI- 
FIE PRIVIT CA UN 

CARE REZULTATELE 
GENERAL BUNE, ÎN 
CALITATEA JOCULUI

CU ANUMITE

— Repartizarea acestor jucători 
pe compartimente (2 portari, 6 fun
dași, 9 mijlocași și 9 înaintași) 
accentuează impresia de căutare 
prelungită. Faptul că cele două 
compartimente „de creație" au ru
lat nu mai puțin de 18 jucători, 
adică triplul necesarului de 6, con
firmă ideea.

priu, în fața echipei R. F. Ger
mania și înfrîngere din partea e- 
chipei Ungariei), Suedia (eșec pe 
teren propriu în fața echipei Iugo
slaviei). Față de aceste rezultate, 
credem că, la terminarea sezonului 
toamna 1974 — primăvara 1975, or
dinea, ‘ '
samcntului selecționatelor din Eu
ropa, ar fi aceasta : R. F. Germania, 
Polonia, Cehoslovacia, Anglia, O- 
landa, Iugoslavia, Belgia, Țara Ga
lilor, Spania, Austria, Scoția, 
ROMANIA. Considerăm că echi
pele Uniunii Sovietice și Islandei 
au efectuat salturi din a doua ju
mătate a clasamentului la jumă
tatea lui.

Prin urinare, reprezentativa țării 
noastre a reușit o oarecare amelio
rare a poziției sale. Dar aceasta 
rămîne " “ ............
concludentă. Selecționata României 
are un program de calitate în 
toamnă. Ea are — deci — posi
bilitatea de a-și îmbunătăți situa
ția pe care o ocupă in ierarhia 
europeană, depășind zona medio
crității.

, Iugoslavia, Sco- 
Grecia,

Franța,
Bulgaria,

R. D. Germană, 
ția, Irlanda, 
Cehoslovacia, 
Țara Galilor, 
dia. Vine, apoi, echipa ROMÂ
NIEI. Urmează, în ordine, Irlanda 
de Nord, Portugalia. Italia, Turcia, 
U.R.S.S., Elveția, Danemarca, Is
landa, Finlanda, Norvegia, Malta, 
Luxemburg.

Considerăm, pentru jumătate din 
perioada de care ne ocupăm, ca 
valabila (repetăm, cu procentul de 
aproximație, determinat de relati
vitatea criteriilor de departajare) 
această ordine. Mai departe, pen
tru sezonul de primăvară, cerce- 
tind tabelul rezultatelor înregis
trate, socotim că, dintre formațiile 
plasate înaintea echipei României, 
au Înregistrat rezultate sub valoa
rea celor din anul 1974 următoa
rele selecționate : R. D. Germană 
(eșec în fața selecționatei Islandei), 
Irlanda (infrîngeri in fața echipe
lor U.R.S.S. și Elveției), Grecia, 
Franța (egal în fața echipei Is
landei), Ungaria (infringeri in fața 
echipelor Bulgariei și Țării Gali
lor), Bulgaria (egal, pe teren pro-

u- 
al

al existenței
___________ rămîne acela

[sării cit mai favorabile în an- 
mblul activității fotbalistice in- 
[naționale. In domeniul perfor- 
knței, a neglija un asemenea o- 
betiv înseamnă a nega însăși 
[iunea întregii vieți competițio- 
le a selecționatelor, a atîior în- 
[ceri care au zeci de ani de 
Iță, a nesocoti însăși rațiunea 
[balului de prim nivel. Astăzi, 
pi o echipă, fie ea și dintre a- 
[ea care nu au depășit vreodată 
nele inferioare ale clasamentelor 
lorice, nu mai ia startul compe
titor oficiale numai cu gindul de 
pi marca prezența, ci și cu acela 

a izbuti, în fine, un rezultat 
narcabil, o evadare din anoni- 
[t. Poate că nici nu există vreun 
[■mplu mai valabil, amplificat și 

actualitatea lui, decît
ecționatei Islandei, care 
a demonstrat în două

Imna 1974 și primăvara lui 1975, 
[a acumulat forță și valoare su- 
kente spre a părăsi plutonul 
pmediocrității și a se instala 

autoritate la jumătatea clasa- 
knlului reprezentativelor din Eu- 
ba în sezonul 1974/75.
hșa fiind, să încercăm să sta- 
fm și poziția reprezentativei 
pstre, judecată prin prisma ac- 
fctății din aceeași perioadă de 
lip. Cum în toamna lui 1974 și 
Imăvara lui 1975 echipa Rema
in nu a avut o activitate în afa-

Europei, vom limita observați- 
noastre la această zonă geogra- 

ă, apelînd la comparații numai 
echipe din bătrînul nostru con- 

lent.
La sfirșitul anului 1974, selecțio- 
la României era plasată în cla- 
hnentul revistei „FRANCE FOOT- 
LlL“ in a doua jumătate a plu- 
kului. Chiar dacă alte publicații 

atribuit echipei noastre poziții 
berioare — la jumătatea grupu- 

de reprezentative — socotim 
aprecierea cunoscutei reviste 

I Paris e mai aproape de reali- 
b. Și vom porni de la ea în 
kcintele noastre calcule care ur- 
lază.
fim

F.

Icopul principal 
reprezentative Austria, 

Ungaria, 
, Sue-

în prima parte a cla-

acela al 
— iată ! 
sezoane,

încă nesatisfăcătoare, ne-

— Spiritul de decizie al selec
ționerului Valentin Slănescu s-a 
manifestat în cazul liniei de fund. 
Compartimentul „de 4“ al fundași
lor a rulat doar 6 jucători. Să mai 
menționăm că, în ultimele 7 jocuri, 
cvartetul Cheran — Sandu — Săt- 
măreanu II — Anghelini a fost 
neschimbat. Să mai menționăm că 
Anghelini si Cheran sint singurii 
jucători care au evoluat în toate 
cele 990 
1974—75, deși au fost printre cei 
mai contestați.

de minute ale anului

— Exceptînd înlocuirea formală 
a lui Răducanu. la Tel Aviv, toate 
înlocuirile permise in timpul jocu
lui se referă la mijlocași și înain
tași. în aceste două compartimente, 
s-au operat nu mai puțin de 22 
de înlocuiri, ceea ce demonstrează 
că „liniile de creație" continuă „să 
fiarbă".

cîndva 
careului pro- 

modificare de 
probabil și ti- 
laterali, care

înaintea formației noastre 
următoarele selecționate : 
Germania, Olanda, Polo- 

Spania, Belgia, Anglia,

Efiimie IONESCU

— Dacă linia de mijloc, cu doi 
titulari cvasi-permanenți (Dumi
tru și Dinu) a comportat (totuși) 

"l mai mare 
pe par- 
de atac 

că selec- 
sierilitatea 

sau,

8 înlocuiri, numărul malt 
al înlocuirilor operate, 
cursul jocului, în linia 
(14) accentuează ideea 
ționerul a recunoscut 
compartimentului ofensiv sau, in 
orice caz, carențele în materie de 
eficacitate, în ciuda golaverajului 
impunător : 21—7.

—■ Un alt argument in favoarea 
ideii de ncsedimenlare a ansam
blului „tricolor" este acela că 
inspirațiile de moment au fost 
mult mai productive decît elabo
rările lente. Se știe că intrarea 
„impulsivă" în arenă a cuplurilor 
Crișan — Bălăci, Crișan — Iordă- 
nescu (la Praga și la Madrid), pre
cum și a „vîrfului" M. Sandu la 
Copenhaga au fost momente deci
sive în configurarea rezultatului.

modalități de 
întîmplat —

se

Voleul lui Dobrin din 
meciul cu Scoția pe care 
inspiratul portar Brown 
il va bloca

br. CONSTANTIN RADULES- 
(antrenor la C.F.R. Cluj-Na- 

a) : Cred că echipa națională 
manifestat o sensibilă creștere 
potențialului fizic. insuficientă 
Ei dacă o raportăm la cerințele 
balului internațional (vezi ca
pa fizică din repriza a doua 
Ineciului cu Scoția, disputat în 
rnăvară. care ne-a frustrat de 
kietorie; continui să afirm 
lipsa de orientare a fost

fi) ; tot o sensibilă creștere . 
pgislrat și la capitolul orien- 
k-tactjcă către un mai pronun- 
spi.rit ofensiv, dar și aici sint 

bficiențe din cauza mijlocașilor 
pnai ales a fundașilor laterali 
cran și Anghelini), care n-au 
tehnicitate ridicată pentru jo- 

de atac. Citeva cuvinte des- 
unii componenți : Răducanu 

mare regres. Dinu este în evi
tă scădere de potențial fizic, 
la Lucescu oei 30 de ani încep 
i spună cuvintul. Propuneri 
tru a fi incluși în lot : porta- 
Bathori, înaintea tuturor, tun

ul Gligore si mijlocașul Ro-

de 
că 
de 

s-a

IBERIC BONE (antrenor la 
A. Tg. Mureș) : Am rămas 
lut impresionat de hotărirea 
bare jucătorii echipei naționale 
abordai fiecare întilnire ami- 

I și oficială. în ultimul timp 
bbservă mai multă răspundere 

partea fiecăruia. Remarcabilă 
Ifost, de asemenea, siguranța 
bare au fost abordate jocurile 

deplasare. Dacă pină nu 
[uit, după primirea unui gol, 
b considerați dinainte învinși,

cred că ar 
mult asupra 
așa fel incit 
teren cu un _ _ .
victoriei. Antrenorii echipei națio
nale au datoria să insufle jucăto
rilor un spirit colectiv de echipă, 
bazat pe un total angajament fi
zic, combativitate și spirit de 
sacrificiu. Și incâ ceva : campio
natul- trebuie să dea reprezentati
vei extreme moderne, capabile de 
u-n mare travaliu, 
pot decide singuri 
meci.

GHEORGHE
(antrenor la S.C. Bacău) : Ținind 
seama de sezonul foarte încărcat, 
ca și de valoarea adversarilor, 
consider că echipa națională 
străduit să se depășească. Ca 
pozitiv s-a observat in toate 
tidele o evoluție constantă, 
un cîștig față de perioadele 
trecut, cind se înregistrau scăderi 
de comportament, de la un meci 
la altul. Cu toate acestea, consi
der că pe viitor este necesară o 
și mai atentă pregătire a jucăto
rilor la cluburi, pentru ca atunci 
cind aceștia sint convocați la lot 
să se prezinte bine la toți factorii 
antrenamentului, selecționerii ur- 
mind să facă numai citeva retu
șuri de ordin tactic. O lacună 
care trebuie remediată se referă 
la lipsa de curaj, in speță afir
marea personalității jucătorilor în 
fazele de finalizare. Și o propu
nere în perspectiva muncii de se
lecție pentru reprezentativă : ur
mărirea atentă și promovarea cu
rajoasă a celor mai tineri și ta

trebui insistat mai 
laturii psihice, in 
jucătorii să intre pe 
singur gînd, acela al

— „Dosarul" oferă citeva cazuri 
de inconsecvență, exprimate cel mai 
sugestiv prin selecționarea lui 
Marcu. Craioveanul a fost prezent 
în primele două meciuri, a lipsit 
apoi 7 meciuri și a revenit, cu 
minute incomplete, în ultimele 
două. în afară de aceasta, atrage 
atenția apariția tîrzic, abia in 1975, 
a unor jucători ca Dudu Geor-

perioadă în care 
bucură și de sprijinul unei 
mijloc mai active.

După o lungă perioadă 
tonări, echipa 
să-și însușească, 
o concepție unitară, 
seama în '
TATEA
(fără de 
de fotbal 
OFENSIV
ȘILOIt (și în special al celor late
rali), de JOCUL COMPLET AL 
UNOR EXTREME care iși vor me
rita titlul de „jucători de elită" 
numai dacă nu vor eluda aportul 
în apărare, clement hotărîlor in 
forjarea spiritului de 
tate al unei echipe. Din 
marile echipe 
rînd la acest

de ta- 
trebuienațională

în cele din urmă, 
care să țină 

primul rîitd de NECESI- 
SARCINILOR DUBLE 
care nu poate fi vorba 
modern), de SPIRITUL 
AL TUTUROR FUNDA-

strălucesc 
capitol.

combaiivi- 
cîte știm, 
în primul

loan CHIRILA

REPREZENTATIVA SE NAȘTE LA CLUBURI!

jucători 
soarta

care 
unui

CONSTANTIN

s-a 
tapt 
par- 
Este
din

Pină nu de mult, în fot
balul nostru a operat i- 
deea potrivit căreia răs
punderea în ceea ce pri
vește nivelul pregătirii în 
ansamblu și potențialul de 
manifestare competițională 
pe plan internațional 
jucătorilor din lotul 
prezentativ trebuiau 
revină, în primul rînd, 
celora care au făcut selec
ția, respectiv antrenorului 
principal sau colectivului 
de antrenori ai echipei na
ționale. Pe undeva, o ast
fel de idee, greșită desi
gur, a fost susținută și 
de practica unor stagii 
prelungite de instruire 
centralizată.

Anul acesta, însă, după 
unele ezitări și tentative 
mai puțin reușite în -toam
na trecută, problema in
struirii sețecționabiliJor în 
raport cu 
calendar ale 
bucurat de 
atenție, de o 
realistă în _____
și, drept urmare, soluția 
adoptată — aceea de a 
spori încărcătura de răs
pundere a cluburilor — 
a însemnat, în esență, un 
important cîștig de ordin 
practic. Altfel spus, ideea 
ca echipa națională să se 
pregătească la cluburi a 
început să se transforme, 
din simplu deziderat, în-

al 
re- 
să 
a-

obligațiile de 
naționalei s-a 
un plus de 
atitudine mai 

rezolvarea ei

ponenții lotului fepabhcan 
au fost lăsați pe întreaga 
durată a perioadei pre
gătitoare la dispoziția an
trenorilor de echipe, 
în continuare, 
sul returului, 
selecționabililor 
rea acțiunilor 
ale naționalei 
la strictul 
preparative comune.

Așadar, se poate vorbi, 
în prezent, de 
lențe ale relației 
națională—cluburi, 
borarea 
■nată 
jore 
fi însă 
tuoasă dacă 
seama de o 
partizare a responsabilită
ților. Mai precis, se impun 
a fi stabilite, în primul 
rînd, și în mod concret 
în ce constau obligațiile 
cluburilor. Și, ca să dăm 
un răspuns la această în
trebare, vom spune că în 
cadrul echipelor de care 
aparțin pregătirea selec
ționabililor trebuie reali
zată numai în complexita
tea factorilor antrenamen
tului și jocului, potrivit ce
rințelor unei forme sportive 
de calitate superioară. Cu 
alte cuvinte, atunci cînd 
se prezintă la lotul națio
nal, un jucător trebuie să 
fie într-o perfectă stare

îai 
pe parcur- 
convocarea 
in vede- 
planificate 

s-a limitat 
necesar unor

noi va- 
echlpa 

Cola- 
aceasta, determi- 

de obiective 
comune, nu 

pe deplin 
nu se ține 
anumită re

ma- 
poate 
fruc-

bila a face față unor soli
citări de mare intensitate, 
să fie apt a-și valorifica 
plenar bagajul de cunoș
tințe tehnico-tacticc. La 
lotul național, un jucător 
este obligat a aduce cu 
el cel puțin 80 la sută 
din potențialul său maxim, 
în vederea susținerii cu 
succes a oricărui examen 
competițional, indiferent 
de dificultatea sa, Dc aici 
nu trebuie Înțeles, insă, 
că sarcina antrenorului e- 
chipei naționale este sim
plă, că obligațiile ce-i re
vin sint rezolvate exclusiv 
de către cluburi. Plecind 
de la activitatea de selec
ție — veritabilă probă de 
competență profesională 
— continuind cu măsurile 
de îmbunătățire a poten
țialului fizic și psihic și 
culminind cu ’acțiunea de 
asamblare a formației in 
formula optimă de con
cretizare a ideii de joc și 
a tacticii speciale, condu
cătorul tehnic al reprez.en- 
tativei are obligații foarte 
mari, concentrate intr-un 
termen scurt, in limitele 
căruia se Înscriu și rezul
tatele obținute pe teren, 
adică rezultatele muncii 
colective, depusă la echi
pele de club și Ia lot.

Așa cum s-au desfășu
rat lucrurile în ultimul 
timp, mai exact de la in-

spiritul unei diviziuni bine 
gindite a sarcinilor, a li
nei legături strînse, ac
tive și permanente. Recent, 
antrenorul Valentin Stâ- 
nescu, -evidențiind o ase
menea colaborare, a mul
țumit colegilor săi de la 
cluburile Dinamo, Steaua, 
Universitatea Craiova.
F. C. Argeș, A.S.A. și Ra
pid pentru modul în care 
i-au pregătit pe jucătorii 
din lot pină în pragul 
convocării lor la echipa 
națională. Doar spre fi
nalul ultimei ediții dc 
campionat preocuparea 
antrenorilor de la cluburi 
pentru pregătirea selectio- 
nabililor a mai scăzut, ceea 
ce explică și comportarea 
primei reprezentative sub 
nivelul . ........
special în partida cu Sco
ția. De unde și concluzia 
că, pentru a avea certi
tudinea unor evoluții 
raport cu obiectivele 
performanță propuse, 
struirea .jucătorilor 
lotul național trebuie 
se facă în cele mai bune 
condițiuni la cluburi, fără 
concesii, cu maximum de 
interes, pricepere, dăruire 
și simt de răspundere. Se
zonul internațional de 
toamnă care se apropie, 
mai greu ca cel de primă-

posibilităților, in

în 
de 
in- 
din
să

I
IIlI1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

in prc-aji 
colorilor", 
24 septemi 
primele zil< 
■se simte i 
tea tuturor 
care a tre 
de a face 
le obțin ș 
existe deca 
măveri, de 
că unele 
neeoncludei 

în acest 
pei naționj 
principale

1. CONTI 
A NIVEL 
COTA RE, 
incit mom 
i'xprinwt i 
(meciul cu 
momente i 
jorător (ca 
ridicare a 
revină in |: 
care s-a S| 
necesitățile 
a anului, c 
pregătiți su 
unor prelut

2. 1’ERIȚ 
astfel incit 
ciclu la 24 ' 
in vara lui 
mai restrîn 
formei, și 
rea lotului 
favorabile i 
idee care 
unor jucate 
echipei naț:

3. CRIST, 
încurajeze i 
altă parte 
bazată in 1 
a face față 
epocă în c< 
tiți de efo 
continuă să 
tru simplul 
cinilor dubi 
nală nu mi 
cători, ceila 
sivă sau în 
greu să vi 
echipei. în 
rim la spri 
ciparea faz 
oului, majo 
intr-o zonă



ETIȚIONAL 1974-1975

EIK/EIIIAII SUPERIOARE COMUNICATUL F.R.F.
PRIVIND OMOLOGAREA REZULTATELOR CAMPIONATELOR DIVIZIILOR A, B Șl C, 

TINERET-SPERANȚE, JUNIORI Șl ȘCOLARI - EDIȚIA 1974/75
O TEMĂ

DE MEDITAȚIE;

DE LA APARENTE
LA REALITATE

După cum se știe, echipa națio
nală este și trebuie să fie o ema
nație a cluburilor divizionare A, 
un fel de oglindă a campionatului, 
acel campionat menit să aducă în 
prim-planul selecționerilor pe cei 
mai în formă jucători. Plecînd de 
la acest adevăr, axiomatic, ajun
gem la marile responsabilități ale 
divizionarelor A, ale tehnicienilor 
care activează în acest eșalon al 
marii performanțe în sensul con
tribuției efective la necesitățile 
stringente ale reprezentativei na
ționale. Pentru a vă face o ima
gine de ansamblu asupra acestui 
aspect, iată cluburile de la care 

de 
din 
Ja- 

și

provin jucătorii și numărul 
partide la care ei au participat 
totalul de 11 (5 amicale — cu 
ponia, Bulgaria. Israel, Turcia 
Cehoslovacia ; 6 oficiale — cu Da
nemarca (2 C.E., 2 J.O.), Spania 
și Scoția) :

• DINAMO BUCUREȘTI CU 8
■_?_------- . —i (11 jocuri),

" II (9), Lu-
(8), Dudu 
Nunweiller

JUCĂTORI : Cheran 
Dinu (10), Sătmărcanu 
cescu (9), G.
Georgescu (7),
(4), Dumitraehe

Sandu 
Radu 

(i) ;

BUCUREȘTI cu 4• steaua __ :
JUCĂTORI : Anghelini (11), Dumi
tru (8), lordănescu (4), Sameș (2) ;

• UNIVERSITATEA 
cu 3 JUCĂTORI : Crișan 
(6), Marcu (3) ;

• F. C. ARGEȘ cu 
TORI : Troi (4), Dobrin

CRAIOVA
(7), Bălăci

2 JUCA-
(2) ;

• A.S.A. TG. MUREȘ• A.S.A. TG. MUREȘ cu 2 JU
CĂTORI : Boloni (2), Hajnal (1).

CU CÎTE UN JUCĂTOR : RA
PID — Răducanu (10) ; F.C. BI
HOR—Kun (10) ; F.C. CONSTAN
TA — Antonescu (4) ; F.C.M. RE-

ȘIȚA — Beldeanu (2) ; U.T. ARAD 
— Iorgulescu (2) ; JIUL 
țescu (1) ; SPORTUL I 
ȚESC — M. Sandu (1).

La prima vedere s-ar 
procentul de participare 
rilor la necesitățile echipei națio
nale este bun, dar dacă analizăm 
bine o să vedem că, practic, a- 
proape jumătate din numărul de 
formații enumerate mai sus (res
pectiv jucătorii acestora) au contri
buit destul de puțin la acele 990 
de minute de joc ale anului com
petițional internațional 1974/75. 
Mulțescu și Hajnal au juca-t doar 
18 minute, la amicale, Boloni 110, 
Beldeanu 120, la amicale, Dobrin 
162, Troi 196, Dumitraehe 90, la un 
amical, Mircea Sandu 28 etc. Să 
nu mai amintim de celelalte echi
pe care nu apar in evidență, total 
absente față 
internațional.

Desigur că 
cuție are un 
tivitate, aceasta provenind din acel 
factor subiectiv al selecției. De 
aceea nimeni nu respinge ideea că 
unii jucători au fost insuficient 
evaluați și urmăriți în meciurile 
de campionat, pentru a primi acel 
„certificat" de îmbrăcare a tricou
lui național. Dar nu e mai puțin 
adevărat că unele divizionare A nu 
au făcut destule eforturi pentru a-și 
aduce contribuția la lărgirea ariei 
seiecționabililor. Ar fi de dorit ca 
ele să creeze probleme serioase 
tehnicienilor echipei reprezentative, 
dar nu prin absența... constantă 
a unor jucători pentru acoperirea 
posturilor deficitare, ci prin abun
dența de fotbaliști apți de a fi 
chemați la lot, în așa fel incit 
primele rezerve să se apropie de 
nivelul titularilor.

. — Mul- 
STUDEN-

părea că 
al clubu-

de cerințele pe plan

statistica pusă în dis- 
anumit grad de rela-

Steliun TRANDAF1RESCU

I
I
II

internațional al „tri- 
odată cu toamna (la 
și se va încheia în

• în urma omologării rezultatelor jocurilor din 
campionatul Diviziei naționale A pe anul 
se declară echipă campioană pe anul 
DINAMO BUCUREȘTI.

Retrogradează în campionatul Diviziei B 
Steagul roșu Brașov, F.
F.C.M. Galați.

C. Chimia Rm.

1974—1975,
1974—1975

echipele : 
Vilcea și

• In urma omologării
campionatul echipelor de ... - ______
echipă cîștigătoare a campionatului de tineret-spe
ranțe pe anul 1974—1975 DINAMO BUCUREȘTI.

rezultatelor jocurilor din 
tineret-speranțe, se declară

• în urma omologării rezultatelor jocurilor din 
campionatul Diviziei B :

SERIA I : promovează în campionatul Diviziei na
ționale A echipa SPORT CLUB BACĂU.

— Retrogradează în campionatul Diviziei C 
pele : Foresta Fălticeni, Chimia Brăila, Oțelul 
și Relonul Săvinești.

SERIA A II-A : promovează in campionatul 
ziei naționale A echipa RAPID BUCUREȘTI. _

— Retrogradează în campionatul 
pele : Metalul Drobeta Tr. Severin, 
ghe, C.S.U. Brașov. Cea de a patra 
dată va fi decisă de barajul dintre 
Moreni și Automatica Alexandria.

SERIA A III-A : promovează în campionatul Divi
ziei naționale A echipa F. C. BIHOR ORADEA.

— Retrogradează în campionatul Diviziei C echi
pele : Minerul Baia Sprie, Minerul Anina, Vulturii- 
Textila Lugoj și Metalul

echi- 
Galați

Divi-

echi-Diviziei C
Oltul Sf. Gheor- 
echipă retrogra- 
echipele Flacăra

Aiud.

rezultatelor din campiona-

în campionatul Diviziei B 
Retrogradează în campio- 
Sportul Muncitoresc Su-

cam- 
Con-

Divi-

silatea CIuj-Napoca, Politehnica Iași, Jiul Petroșani; 
rii?» rii..4_tvto <3 a. Bacău, Rapid Bucu-C.F.R. CIuj-Napoca, Sport Club 
rești, F. C. Bihor Oradea.

2. CAMPIONATUL DIVIZIEI _ „ 
cite 18 echipe, împărțite după cum urmează

B cu trei serii de

SERIA I : F.C.M. Galați, Progresul Brăila, Ceahlăul 
Piatra Neamț, F. C. Gloria Buzău, Metalul PlopenL 
F. C. Petrolul Ploiești, C.S.U. Galați, S. C. Tul cea. 
C.S.M. Suceava, Celuloza Călărași, Unirea Focșani, 

™ ” Pașcani, Știința Bacău, Constructorul Galați. 
Botoșani, Viitorul Vaslui, Prahova Ploiești, 

-1 Medgidia.

Ceahlăul
F. C.

C.F.R. 
C. S.
Cimentul

SERIA A II-A : Steagul roșu Brașov, Progresul 
_ C. S. Tîrgoviște, Electroputere Craiova,București, ( . ___ ______ ______ ________

F. C. Chimia Rm. Vilcea, Metalul București, Ș. N. 
Oltenița, Dinamo Slatina, Autobuzul București, Metrom 
Brașov, Voința București, Metalul Mija, Tractorul 
Brașov, Dunărea Giurgiu, Chimia Tr. Măgurele, 
Nitramonia Făgăraș.

— Pentru celelalte două locuri din serie va decide 
jocul de baraj dintre Flacăra Moreni și Automatica 
Alexandria, precum și omologarea rezultatelor din 
seria a Vil-a a Diviziei C.

SERIA A III-A : F. C. Șoimii Sibiu, Minerul B. 
Mare, Corvinul Hunedoara, Gaz metan Mediaș, Meta
lurgistul Cugir, U. 
dustria Sîrmei C. 
Călan, Rapid Arad, 
Minerul Moldova 
Orăștie, C.I.L. Sighet, Gloria Bistrița.

M. Timișoara, Arieșul Turda, In- 
Turzii, Mureșul Deva, Victoria 
C.F.R. Timișoara. Victoria Cărei, 
Nouă, Unirea Tomnatic, Dacia

3. CAMPIONATUL DIVIZIEI C cu 12 serii a 18 
echipe. Componența acestora va fi publicată ulterior.

ton
pe
h) .
7 decembrie, la Glasgow), 
bius de decizie din par- 
kbalului. Față de sezonul 
li „tricolori" au obligația 
le rezultate bune pe care 
pului prestat, 
lat în cursul 
p îndeamnă 
i favorabile,

să nu mai 
acestei pri- 
să admitem 

sint totuși

pentru fortificarea echi- 
să vizeze cîteva direcții

ORTULUI DE RIDICARE 
Ktirii fizice la O 
INTERNAȚIONALĂ, astfel 
rare echipa noastră se 
l’cv;?t la acest capitol 
pildă) să nu alterneze cu 
>-ul de joc scade îngri- 
u Scoția). Acest efort de 
pgătirii fizice trebuie să 
Ltrenorilor de club, despre 

dreptate, că au înțeles 
male in prima jumătate 

jucători în general bine 
fapt care elimină nevoia 

i comun.
MUNCII DE SELECȚIE, 

pală, care începe un nou 
perspectiva de a-1 încheia 

itreal, să cuprindă un lot 
nu mai fie la discreția 
a jucătorilor. Restrînge- 
va pățea avea implicații 

iturării unei idei de joc, 
ri subminată de apariția 

integrați în ansamblul

NEI IDEI DE JOC care să 
lorilor, dar care — pe de 
e o disciplină generală, 
losibilitatea jucătorilor de 
ale jocului. Astăzi, într-o 

hipe nu au jucători scu- 
echipa noastră națională 
li „scutiți de efort", pen- 
u sint... predestinați sar
ea, uneori, echipa națio- 

e efortul real a 3—4 ju- 
specializați" in faza ofen- 
ă. în aceste condiții, este 

funcționarea în bioc a 
ii, este greu să ne refe- 

cu mingea sau la anti- 
e frontul opus al tere- 
lor rămînind circumscrise 
.’gută de restul spațiului

națională 
forței de 
centrali). ______  ______ _
avut numeroase oscilații. Echipa națională a jucat 
(în_ ultimul an) de cele mai multe ori cu un 

cu două vîrfuri și o singură dată 
meciul cu Bulgaria, la 0—0, cînd

să ajungă la o soluție pentru mărirea 
percuție a înaintașului (sau înaintașilor 
După cum se știe, această soluție a

(in ultimul 
vîrf, uneori 
cu trei, în ___ _
trîo-ui calificat în această direcție (Troi — Kun — 
Marcu) n-a reușit golul așteptat. în acest sens 
trebuie să se elaboreze cu mai multă precizie o 
formulă de ^*nc. După cum se știe, în anii trecuți, 
echipa na ă a acționat, de cele mai multe 
ori, cu un s.ngur vîrf de profesie (Dumitraehe), 
dar a făcut cele mai bune jocuri ale sale atunci 
cind acest virf izolat a fost fortificat cu altul 
(Neagu), așa cum s-a întîmplat in jocurile de 
la Guadalajara. Această schemă de joc a atras 
după sine travaliul dublu al tuturor celorlalți com
ponent ai echipei, ajungindu-se ca întreaga echipă 
să participe la ambele faze ale jocului, fotba
listul oarecum scutit de această obligație fiind 
Dumitraehe, ca o „compensație" (nejustificată, de 
altfel) pentru sprinturile sale numeroase. în ulti
mul timp, se simte nevoia realizării unei formule 
de atac care, fără să adopte tipare rigide, va 
trebui să fixeze un cadru general de joc, astfel 
îneît centrările să nu fie adresate... nimănui, iar 
vîrful să nu rătăcească undeva pe la mijlocul 
terenului, determinînd, așa cum s-a spus, de altfel, 
un „du-te-vino“ de neînțeles în 
advers.

fața careului

SELECȚIE de 
de combativi-

4. CONDIȚIONAREA MUNCII DE 
adoptarea intransigentă a criteriului 
tatc generală din partea jucătorilor. Echipa națională 
care a luat startul acum 5—6 ani a fost o for
mație tinără, mai ales sufletește, hotărită să dea 
asait „cetății europene" a fotbalului. După tre
cerea anilor, unii jucători și-au păstrat valoarea, 
dar pe de altă parte s-a putut constata o uzură 
obiectivă (și mai ales subiectivă) din partea celor 
care au gustat din bucuriile fotbalului. Această 
situație a fost vizibilă în multe din jocurile inter
naționale ale anului competițional. Ea a submi
nat, fără să se vadă uneori, calitatea jocului și 
s-a făcut simțită mai ales in momentele-cheie, 
cînd echipa nu a avut prospețimea necesară. La 
startul noului sezon internațional, ar fi bine ca 
la criteriul valoric să se adauge coeficientul obli
gatoriu al hotărîrii cu care jucătorul este apt 
să se bată pentru succesul întregii echipe și să 
înțeleagă, la urma urinei, că suma de efort și 
combativitate pe care o dăruiește echipei for
mează, de fapt, potențialul ei general. Fotbaliștii 
noștri au fost deseori înclinați să creadă că „ba
lonul rotund" se supune cu ușurință_ fanteziei și 
lejerității. în ultimii ani .s-a văzut insă clar că 
fantezia singură, oricît de înaripată, nu poate 
învinge o sumă de calități, la baza cărora se 
află o muncă susținută, din ce în ce mai dură, 
așa cum s-a constatat în turneul final al ulti
mului campionat mondial.

IIIIIII
I

I
I 
I
I
I
I
I
I
I

® în urma omologării
tul Diviziei', C :

SERIA I ; promovează
echipa C. S. BOTOȘANI.
natul județean echipele : 
ceava și Nicotină Iași.

SERIA A II-A : promovează în campionatul Diviziei 
B echipa VIITORUL VASLUI. Retrogradează în 
pionatul județean echipele : Partizanul Bacău și 
structorul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusă).

SERIA A III-A : promovează în campionatul
ziei B echipa PRAHOVA PLOIEȘTI. Retrogradează 
în campionatul județean echipele : Dinamo Focșani 
și Bujorii Tg. Bujor.

SERIA A IV-A : promovează în campionatul Divi
ziei B echipa CIMENTUL MEDGIDIA. Retrogradează 
în campionatul județean echipele : Tehnometal Ga
lați și Recolta Frecăței (exclusă).

SERIA A V-A : piomovează în campionatul Divi
ziei B echipa DUNĂREA GIURGIU. Retrogradează 
in campionatul județean echipele :.................................
Laromet București.

SERIA A VI-A : promovează in
ziei B echipa CHIMIA TURNU MĂGURELE. Re
trogradează în campionatul județean echipele : Da- 
-cia Pitești și Textilistul Pitești.

SERIA A VII-A : nu se omologhează încă situația 
din primele locuri ale clasamentului. Retrogradează 
în campionatul județean echipele ; Progresul Stre- 
haia și Steagul roșu Plenița.

SERIA A VIII-A : promovează în campionatul Di
viziei B echipa UNIREA TOMNATIC. Retrogradează 
în campionatul județean echipele : Progresul Timi
șoara și Crișana Sebiș.

SERIA A IX-A : promovează în 
ziei B echipa DACIA ORAȘTIE. 
campionatul județean echipele : 
Turzii și Mînaur Zlatna.

SERIA A X-A : promovează în 
ziei B echipa C.I.L. SIGHET. Retrogradează în 
pionatul județean echipele : Unirea Tășnad și 
toria Zalău.

SERIA A XI-A : promovează în campionatul 
ziei B echipa GLORIA BISTRIȚA. Retrogradează în 
campionatul județean echipele : Viitorul Tg. Mureș 
și Unirea Cristur.

SERIA A XII-A : promovează în campionatul Divi
ziei B echipa NITRAMONIA FAGARAȘ. Retrogra
dează in campionatul județean echipele : 
Codiea și Carpați Covasna.

4. CUPA ROMÂNIEI. Se va disputa după sistemul 
actual, cu mențiunea că din momentul intrării în 
competiție a echipelor de Divizia A împerecherile 
se vor face prin tragere la sorți, în urnă introdu- 
cîndu-se toate echipele calificate în această fază, in
diferent de categorie. Jocurile se vor disputa con
form regulamentului în vigoare, iar în caz de egali
tate și după consumarea prelungirilor se va califica 
in etapa următoare echipa care va transforma cele 
mai multe lovituri de la 11 metri, care se execută 
conform precizărilor regulamentare.

Voința Slobozia și

campionatul Divi-

campionatul Divi- 
Retrogradcază în 
Arieșul Cimpia

campionatul Divi-
cam-
Vic-

Divi-

Măgura

© Se declară echipă
NIEI ediția 1974—1975

cistigătoare a CUPEI 
RAPID BUCUREȘTI.

® Se declară echipă 
1974—1975 RAPID BUCUREȘTI.

campioană de juniori

★

ROMA-

pe anul

în anul competițional 1975—1976 se vor desfășura 
următoarele competiții republicane :

1. CAMPIONATUL NAȚIONAL DIVIZIA A cu o 
serie de 18 echipe, după cum urmează : Dinamo Bucu
rești, A.S.A. Tg. Mureș. Universitatea Craiova, Sportul 
studențesc București, Steaua București, F.C.M. Reșița, 
F. C. Argeș Pitești, U. T. Arad, F. C. Olimpia Satu 
Mare, F. C. Constanța, Politehnica Timișoara, Univer-

ACTUALITĂȚI •
e MÎINE, MECI INTERNAȚIONAL 

LA CLUJ-NAPOCA. ’ Echipa ceho
slovacă Strojarne Martin (Divizia 
B), care se află în turneu în țara 
noastră la invitația clubului C.F.R. 
CIuj-Napoca, va susține mîine, pe 
stadionul C.F.R,, cu începere de la 
ora 17,30, o întâlnire amicală cu for- 
mația-gazdă. Pină acum, fotbaliștii 
•cehoslovaci, din formația cărora face 
parte și cunoscutul internațional Ha- 
gara, au susținut în cursul acestei 
săptămîni alte două partide, înche
iate cu victorii : 4—1 cu Gloria Bis
trița și 2—1 cu Armătura Zalău.
• SUSPENDAREA UNOR JUCĂ

TORI. Pentru - abateri grave de la 
disciplină, clubul Rapid l-a suspen
dat pe doi ani pe jucătorul Barta
les, iar clubul U.T.A. l-a suspen
dat pe un an pe jucătorul Profir. 
Comisia centrală de 
disciplină a ratificat 
țiuni.

• MECI DE BARAJ
VIZIA C. Mîine, duminică, de la ora 
17, pe stadionul I.C.S.I.M. (din car
tierul Dămăroaia) va avea loc me
ciul retur ai barajului pentru pro
movarea în Divizia C, dintre echi
pa bucureșteană I.C.S.LM. și forma
ția Victoria Lehliu (în primul joc, 
disputat duminica trecută la Lehliu, 
bucureștenii au învins cu scorul de 
3—1). în deschiderea acestui meci se

competiții șl 
aceste sanc-

PENTRU DI-

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR 
ȘI ȘCOLARILOR se va desfășura 
14 echipe.

6. CAMPIONATELE JUDEȚENE șe 
pe baza prevederilor din 
a activității fotbalistice.

RESTRICȚII

în 8 serii a

regulamentul
vor desfășura 
de organizare

în campionatul de tineret- 
foaia de arbitraj cel puțin 
după 1 august 1957.

1. Echipele participante 
speranțe vor prezenta pe 
10 jucători juniori născuți

2. Echipele din campionatul Diviziei B vor pre
zenta pe foaia de arbitraj cel mult cinci jucători 
peste 26 de ani, născuți înainte de 1 august 1949 și 
în mod obligatoriu doi juniori născuți după 1 august 
1957 și vor începe partida cu un junior. Acest ju
nior va fi schimbat tot cu un junior în orice mo
ment al partidei, iar acesta va putea fi schimbat 
cu un senior.

3. Echipele din campionatul Diviziei C vor pre
zenta pe foaia de arbitraj cel mult patru jucători 
peste 26 ani, născuți înainte de 1 august 1949 și in 
mod obligatoriu doi juniori născuți după 1 august 
1957 și vor începe partida cu un junior. Acest junior 
va fi schimbat tot cu un junior în orice moment 
al partidei, iar acesta va putea fi schimbat cu un 
senior.

Restricțiile prevăzute pentru campionatul Diviziei C 
vor fi aplicate și în campionatele județene.

★

Secțiile divizionare B și C cărora li se selecțio
nează jucători juniori pentru echipele naționale pot 
participa ' ‘ ■««-» .—ax s—s
perioada

la jocurile oficiale fără jucători juniori în 
în care aceștia se află convocați.

*

competițiile pe 
conformitate

Toate 
fășura în 
tului de organizare al 
ția 1975).

anul 1975—1976 se vor des- 
cu prevederile Regulamen- 
activității fotbalistice (edi-

★
FORMULA COMPETIȚIONALA pentru campionatul 

1976—1977, care este iu studiul Biroului federal, va fi 
comunicată ulterior.

ACTUALITĂȚI
cu intensitate pregătirile la Sinaia. 
De la 12 iulie, antrenorii P. Comăni- 
ță și C. Toma efectuează cu jucăto
rii lor cîte două antrenamente zilni
ce. Constănțenii rămîn la munte 
pînă la 22 iulie. Odată întorși pe 
litoral, ei vor mai efectua cîteva an
trenamente, urmînd ca la 26 iulie să 
susțină, la Constanța, jocul tur din 
cadrul „Cupei balcanice", cu forma
ția Lokomotiv Sofia. In perioada 
pregătirii de la Sinaia, constănțenii 
au prevăzut și trei jocuri amicale. 
Primul va avea loc mîine, la Buș
teni, pe stadionul Caraimanul, cînd, 
de la orele 11, F. C. Constanța va 
întîlni formația campioană, Dinamo.
_ • START ȘI LA S. C. BACAU.

o scurtă vacanță, jucătorii de 
C. Bacău s-au prezentat la 17 
pentru începerea antrenamen- 
Timp de două zile, toți com-

După 
la S.
iulie 
leior. 
ponenții iotului au fost supuși unui 
complex control medical. Astăzi, bă
căuanii vor pleca cu autocarul la 
Dîxnbul Morii, de lingă Timișul de 
Jos, unde își vor desfășura pregăti
rile pînă la sfirșitui lunii. In toată 
această perioadă, antrenorul Gh. 
Constantin va pune un deosebit ac
cent pe acumulările fizice.

• SPORTUL STUDENȚESC LA 
PUCIOASA. De la începutul acestei 
săptămîni, lotul de jucători ai echi
pei Sportul studențesc se află la

LOTO-PRONOSPOR1 
INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO DIN 18 IULIE 1975
Fond general de cîștiguri : 1191 667 

lei din care 522 540 lei report.
Extragerea I : 3 84 78 54 34 90 44 

42 16. Extragerea a II-a : 29 18 87 69 
74 67 24 53 46.

Plata ciștigurilor de la această tra
gere se va face astfel : în Capitală 
începînd de la ' -- --
tembrie 1975 ; în 
la 18 septembrie 
date poștale va 
de la 1 august
ULTIMELE ZILE PENTRU 
CURAREA BILETELOR LA 
GEREA SPECIALĂ LOTO

22 IULIE 1975
Participînd la această tragere, 

puteți cîștiga autoturisme, bani și 
excursii peste hotare.

Se extrag in total 58 de numere, 
în 7 extrageri.

IMPORTANT 1 Se acordă cîști
guri suplimentare din l'OND SPE
CIAL.

NU UITAȚI ! Variantele de 15 
lei participă la toate extragerile.

★ I
Azi ESTE ULTIMA ZI PENTRU

28 iulie la 18 sep- 
țară de la 1 august 
1975 ; iar prin man- 
incepe aproximativ 

1975.
PRO- 
TRA-

DIN



„PENTRU N0!r FIECARE MEC! ESTE 0 FINALĂ
ne-a spus Cornel Penu, ia sfirșitul unuia

din antrenamentele pentru Montreal
este un sportiv ar
și handbalul româ- 
sportului. La 29 de 

______________ mecanic Cornel 
Penu este (împreună cu ceilalți 
coechipieri din reprezentativele na
ționale) de 4 ori campion al lu
mii — de două ori la seniori, cîte 
o dată la tineret și la universitare
— și de două ori medaliat cu bronz
— la J.O. și la C.M. Are. poate, 
tot ce-și dorește un sportiv în via
ță. Cornel Penu n-a obosit însă, nu 
s-a blazat. Pentru el, fiecare suc
ces înseamnă un nou start spre al
tul. După triumful de la Berlin 
6-a ambiționat să izbîndească. — 
împreună cu colegii săi — și. la 
Montreal, să contribuie — cu _ ta
lentul și capacitatea sa de luptă — 
la obținerea primului titlu olimpic 
al handbalului nostru. Și pentru 
asta muncește zi de zi, cu ardoa
rea unui tânăr de 17 ani, candidat 
la gloria sportivă. Exemplul di- 
namovistului este însuflețitor, mo
bilizator.

Sala de la „23 August". 22 de 
băieți voinici trag la poartă. Ba
loanele se îndreaptă ca niște bo
lizi spre plasă, dar brusc își schim
bă direcția grație paradelor lui 
Penu. Precedată de un meci de 
fotbal și de gimnastică la sol, a- 
ceastă secvență este urmată de o 
înverșunată partidă de handbal ve
ritabil. Voina, Drăgăniță, Stockl, 
Birtalan, Kicsid, Odae, Licu, Tu- 
dosie repetă, la nesfârșit, fazele de 
atac și apărare, procedee tehnice 
mai noi și mai vechi, aleargă, a- 
leargă continuu. La sfîrșit. cînd 
transpirația a muiat și maiourile 
și treningurile, antrenorilor Nico
iae Nedef și Oprea Vlase li se 
pare că tot nu este de ajuns...

— Este greu. Comele 1
— Este. Dar nu atât cit poate să 

pară de pe margine.
— Înțeleg că pregătiți meciurile 

din apropiata ediție ~ ’
Carpați"...

— Și pe ele, și — 
Olimpiada.

— Sigur, partidele _ 
vom susține in „Trofeul Carpați' 
vor fi doar începutul campaniei 
preolimpice. '

— Eu știu ce să vă spun ? Fie
care meci este un început. Sîntem 
campioni mondiali, și încă de 4 ori, 
de aceea n-avem voie să pierdem. 
Acum cițiva ani, cînd Elveția ne-a 
întrecut la București fiindcă ne-am 
jucat, toată lumea a crezut că edi
ficiul nostru s-a prăbușit. De câte 
ori jucăm trebuie să cîștigăm. De 
altfel, nici nu prea avem meciuri

Cornel Penu 
hicunoscut. Ca 
nesc în lumea 
ani, inginerul

a „Trofeului

mai ales

pe care le

în noul lot de baschet

ll JUCĂTORI 
INTRE 2 m 
SI 2,07 m

Una dintre primele măsuri luate 
de Biroul F. R. Baschet in scopul 
ridicării valorice a baschetului 
masculin din țara noastră a fost 
concretizată prin întinerirea struc
turală a iotului reprezentativ lăr
git, din care acum fac parte 25 
de jucători. Dintre aceștia, ur
mătorii 11 au talia peste 2 m : 
N. Opșitaru (Steaua) 2,07 m — 
18 ani, Z. Benedek (C.S.U. Bra
șov) 2,04 m — 19 ani, Gh. Cîm- 
pcanu (Universitatea Timișoara) 
2,02 m — 26 ani, M. l’osa (Politeh- 
nica București) 2,02 m — 22 ani, 
Gh. Mihuță (I.E.F.S.) 2,02 m —
21 ani, Gh. Dumitru (Farul) 2,01 m 
— 22 ani, M. Stratulat (Steaua) 
2,01 m — 20 ani, Gh. Oczelak 
(Steaua) 2,01 m — 24 ani, V. Drag- 

nea (Politehnica București) 2,00 m —
22 ani, Gh. Carol (Șc. sp. 3 Bucu
rești) 2,00 m — 19 ani, D. Pornirii 
(Politehnica Iași) 2,00 m — 20 ani. 
Printre componenții lotului se mai 
află V. Popa (Dinamo), C. Cernal 
(Steaua), Gh. Munteanu („U“ Ti
mișoara), M. Minzat (Șc. sp. Arad), 
F. Măgureanu (Lie. „Bolyai" Tg. 
Mureș), A. Mihalaclie („U“ Cluj- 
Napoca), R. Boișleanu (Politehnica 
Iași), V. 
rești) ș.a. 
de-acum 
principal 
B a campionatului european din 
anul 1977. Primul examen al lotu
lui restructurat va avea loc anul 
acesta între 29 și 31 august, la 
Miskolc (Ungaria), iar cea mai im
portantă confruntare a anului o 
va susține între 16 și 21 septem
brie, la București, cu prilejul cam
pionatului balcanic. Este posibil ca 
la Balcaniadă să ia parte și un 
lot de tineret.

Apreciem ca pozitive actul îm
prospătării radicale a lotului de ti
neret și promovarea unor jucători 
cu talie înaltă, dar așteptăm ca 
această nrimă măsură să fie com
pletată ...in asigurarea unui pro
gram de pregătire exigent și prin- 
tr-un control sever al executării 
acestuia.

Căpușan (Lie. 35 Bucu- 
Selecționata română are 
înainte drept obiectiv 
participarea la grupa

cu echipe de 
reu cu cele ________ ,
urmează să ne confruntăm cu ri
vali de elită : echipele R. D. Ger
mane, Iugoslaviei, Uniunii Sovie
tice, Cehoslovaciei...

— Există, oare, un secret al ma
rilor performante în serie ?

— Nu. Nimeni nu mai poate a- 
vea astăzi secrete în sport. Totul 
este să muncești, să înveți, să fii 
pregătit pentru orice situație. Și, 
mai ales, să te simți doar un 
„schimb de ștafetă" în evoluția 
permanentă a echipei naționale, să 
fii oonvins că trebuie să dai totul 
atunci cînd ți se cere.

— Oricum, echipa noastră are o 
situație favorizată: fiind campioa
nă mondială este de drept califi
cată la J.O. Celelalte...

— Celelalte, exceptînd echipele 
R. D. Germane și 
care vor disputa 
întâlnesc formații 
tenții. Și-apoi, nu 
real vor fi 12

categoria a doua. Me
diu frunte. Și acum,

R. F. Germania, 
un meci direct, 
fără mari pre- 
uitați, la Mont- 

reprezentative, 
dintre care cel puțin 8 cu veleități 
la primul loc. Și încă ceva : cu 
campioana lumii toate echipele joa
că tare. Pentru noi, fiecare meci 
este o finală.

— Dar toate acestea nu sînt noi, 
Fiecare bătălie in handbal ați ciș- 
tigat-o in condiții asemănătoare.

— Firește. Noi sîntem 
care știm aceste lucruri, 
ne pregătim, de aceea 
fiecare meci cu fiecare 
de aceea ne pregătim și 
înfruntăm cele mai puternice forțe, 
să câștigăm. Lângă cei vechi au 
venit și cîțiva tineri. Se vor căli 
alături de noi, vor învăța să pri
vească lumea handbalului de la 
înălțimea titlului suprem. Se vor 
obișnui. încet. încet, noi ne vom 
retrage, așa cum o vor face și ei

primii 
De aceea 
pregătim 
adversar, 
psihic să

la vremea potrivită, așa cam au 
făcut-o Gruia, Oțelea și ceilalți 
acum cițiva ani. Pînă 
muncim.

atunci,

★
meciurile cu 
Iugoslavia, R.

Ungaria, 
D. Ger-

Au fost 
vin cele cu 
mană, Uniunea Sovietică și Ceho
slovacia, apoi cele de la Montreal. 
Opinia publică va aștepta cu în
credere, de fiecare dată, succesele 
handbaliștilor. Pentru că ei au în
vățat-o cu ele. Și handbaliștii mun
cesc pentru a nu-și dezamăgi su
porterii.

H. N.

—DIN SPORTURILE—
TE ‘

AL PIONIERILOR, 0
Orașului 

nit cinstea 
tival sportiv și 
al pionierilor, acțiune 
amploare, la care și-au dat întâl
nire peste 600 de pionieri din 23 
de județe ale țării. Organizarea 
foarte bună, ardoarea cu care și-au 
disputat șansele tinerele vlăstare 
ale sportului de performanță și 
timpul excelent au făcut ca prima 
ediție a festivalului pionieresc 
să-și atingă scopul, constituind 
o reușită deplină.

Tinerii sportivi au avut la dis
poziție cele mai bune baze spor
tive ale orașului 
zile de întreceri, 
populate de sute

Iată laureații, 
din partea organizatorilor frumoa
se diplome și premii in obiecte :

ORIENTARE TURISTICĂ : Casa 
pionierilor Galați, fete și băieți ;

TIR : pe echipe, bff " 
pionierilor București, 
fete — Valentina Stan 
nierilor Galați), băieți • 
Tătaru (Palatul pionierilor Buc.).

JUDO : în ordinea categoriilor 
— D. Rădulescu (Constanța), Șt. 
Onoaie (Galați), S. Enache (Galați), 
V. Stan (Constanța), S. Manole

-MII

REUȘITĂ DEPLIhlĂ

IN CURIND, BOXERII VOR ÎNCEPE LUPTA
PENIRO CENTURILE DE CAMPIONI

Galați i-a reve- 
găzduirii primului fes- 

teh n ico-apl ica t i v 
de mare

și, în cele trei 
acestea au fost 
de pionieri, 
care au primit

— Palatul 
individual 

(Casa pio- 
- Valentin

(Vrancea), I. Mihai (Teleorman), 
M. Brianți (Galați), L. Sbraci (Ga
lați).

TENIS DE CÎMP (pe categorii 
de vîrstă : Alina Datcu (Brăila), 
Daniela Predică (București), Mi- 
haela Dumitriu (Galați), C. Țigă
nuș (Galați, un autentic talent), 
C. Dima (Brăila), V. Căciulescu 
(Neamț).

PATINAJ PE ROTILE : Casa 
pionierilor Galați (pe echipe), toa
te cele 14 probe fiind câștigate de 
pionierii gălățeni.

NAVOMODELE : Casa pionieri
lor Galați (pe echipe). Dorin Cio- 
botaru (Galați-civile), Cristian 
Trandafir (Galați-militare), Dragoș 
Peană (București-veliere).

AEROMODELE : Casa pionierilor 
Galați (pe echipe). Individual : C. 
Enache (Galați), P. Crăciun (Ba
cău), D. Amorăriței (Galați), 
Gabrian (București).

CARTURI : Casa pionierilor 
lăți (pe echipe). Individual : 
Șerban, viteză (Galați), C. 
buțu — slalom (Iași).

RADIO, „VINATOARE
VULPI" : Gorj (pe echipe) ; fete : 
Elena Stan (Gorj), băieți : Eugen 
Bora (Gorj).
T. SIRIOPOL, coresp. județean

Taberele cu profil aviatic 
organizate de C.C. al 
U.T.C. în cadrul pregătirii ti
neretului pentru apărarea pa
triei se află în plină activi
tate. In cele zece centre, de 
planorism, parașutism și zbor 
cu motor, vor urma cursurile 
de pregătire în această vGră 
peste 2 000 de tineri. Elevii și 
elevele își vor petrece o parte

PRINTRE
din zilele de vacanță 
aerodrom, în aerocluburi, 
ceste școli ale curajului 
educației patriotice. Care este 
programul de pregătire în 
aceste tabere ? Am urmărit 
o zi de activitate în tabăra 
organizată în Aeroclubul 
„Gheorghe Bănciulescu" din 
Ploiești.

Ora 9,30. Deasupra aero-

pe 
a- 
Și

„RALIUL OLTULUI", LA PRIMA EDIȚIE
Pe drumuri de toate categoriile din împrejurimile ora

șului Balș s-a desfășurat, in organizarea ireproșabilă a 
secției moto I.O.B. Balș, prima ediție a „Raliului Oltului", 
rezervat motoretelor „Mobra". întrecerile din cele două 
zile de concurs (peste 400 km) au evidențiat utilitatea 
curselor de regularitate și rezistență, alergătorii din Bra
șov, Zărneștl, București, Sibiu și Balș făcind față cu suc
ces diverselor obstacole impuse de regulament. De altfel, 
în finalul raliului a avut loc un atractiv concurs de înde- 
minare, mult gustat de numeroșii spectatori din Balș, care 
i-a triat pe concurenți după valoarea fiecăruia și pregăti
rea mașinilor respective. De la start au lipsit, din păcate, 
reprezentanți ai unor cunoscute centre din țară. /

In urma omologării rezultatelor înregistrate, clasamen
tele au următoarea înfățișare : individual — I. —
ciu (C.S.M. București) 2 763 p, 2. P. Popescu ______
Zămcști) 2 764 p, 3. D. Vasllescu (St. roșu Brașov) 2 766 p,

Gh. Pen- 
(Torpedo

Boxerilor români, după campio
natele europene de la Katowice, 
Balcaniada de la Sofia și alte tur
nee internaționale în acest an, le-a 
mai rămas de susținut un examen 
deosebit de dificil pe plan intern: 
tradiționalul campionat individual.

Această ediție se va desfășura, 
ca și în anii trecuți, în trei etape : 
județeană (pînă la 7 septembrie), 
de zonă (15—21 septembrie, în ora
șele Cluj-Napoca, Constanta, Timi
șoara și Iași), finala (20—26 octom
brie, la București). Ținînd seama 
de faptul că au fost programate 
patru întreceri zonale, am fi ten
tați să credem că la finalele de la 
București vor participa numai cite 
patru sportivi la fiecare categorie. 
Nu va fi însă așa, deoarece regula
mentul stabilit de federația de spe
cialitate permite tuturor boxerilor

de categoria I, de clasă interna^ 
țională, maeștri ai sportului și- 
maeștri emeriți ai sportului să in-;, 
tre în competiție direct în finalele 
din Capitală. Acest lucru va ma,- 
jora simțitor numărul concurenți^ 
lor dar, concomitent, va dilua din; 
punct de vedere valoric nivelulj 
întrecerilor. Din experiența anilol)1 
trecuți știm că, în marea lor ma<‘ 
joritate, campionii de. zonă nu pot. 
ține piept măiestriei eșalonului su-J 
perior al boxului nostru, ce va inri 
tra în concurs, așa cum spuneam}’ 
direct în finale. Am fi bucuroși că , 
anul acesta să nu se mai întâmple) 
așa. Pentru a avea adevărate fi^| 
nale, cu meciuri bune, echilibrate}') 
campionii de zonă trebuie să se 
pregătească excelent, prezența lor 
să nu fie, așa cum s-a întîmplat 
adesea, o simplă formalitate.

PUGILISTII DE LA STEAUA
u

IN PLINA ACTIVITATE
• Pugiliștll militari Florian Gliiță, 

Constantin Buzduceanu, Marian Un- 
gureanu, Dinu Condurat și Aurel Sta
na s-au Întors de la Moscova, unde 
au participat la un turneu internațio
nal, organizat de clubul Ț.S.K.A. Ală
turi de sportivii gazdă au mal luat 
parte la întreceri boxeri din Cuba, 
Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană șt Gulneea-Bissau. Așa cum 
era de așteptat, sportivii sovietici 
s-au clasat pe primul loc în clasa
mentul pe echipe cu zece (!) locuri 
întîi. Pe locul doi s-au clasat pugi- 
liștil maghiari (cu un loc I), iar pe 
locul trei, boxerii români, cu patru 
locuri HL Cea mai frumoasă com
portare a sportivilor de la Steaua a 
avut-o Florian Ghiță, care l-a învins 
detașat pe cubanezul Ayala, pierz.înd 
după un meci foarte echilibrat (de

cizie 3—2) în fața campionului sovle-» 
tic Anatoli Kamnev.
• în cursul zilei de azi, patru pugi-, 

liști de la Steaua, însoțiți de antre
norul emerit Ion Chiriac, vor pleca 
în R.P.D. Coreeană pentru a lua par
te la tradiționalul Concurs sportiv al> 
armatelor prietene. Este vorba 
Parol Hajnal, Gică Axente, Ion 
vrilă și Constantin Dia.

• Antrenorul ion Chiriac ne-a 
format că la ediția din acest an a 
campionatelor naționale se va pre-.- 
zenta cu întregul efectiv al secției de 
box. Nu vor lipsi Năstac, Gruescui 
Ciochină, Condurat, Croitoru. în i 
plus, o reintrare pe care o așteptăm a 
cu interes : Aurel Dumitrescu, fostul^ 
campion european la categoria cocoș; j 
în 1969. Dumitrescu va evolua tot 
categoria la care s-a consacrat. , <

de 
Ga—

In-
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A RACHETOMODELISMULU1 NOSTRU
Alte trei recorduri mondiale omologate

Pe adresa Federației Române 
de Modelism a sosit 
tantă comunicare

impor- 
partea

N. RADU

F.A.I. : la 13
C.EA.M. (Comisia internațională

VIITORII
dromului țîșncșȚe o rachetă 
verde, ceea ce înseamnă : 
,,liber la decolare !" Motoa
rele avioanelor intră în plin 
și Zlinurile își iau zborul. Ce 
s-a petrecut, însă, pînă la 
această oră ? Notăm din 
jurnalul de zi : „Deșteptarea 
ia ora 5, un sfert de oră de 
gimnastică de înviorare, gus
tarea de dimineață, raportul, 
organizarea startului și pre
gătirea avioanelor. Totul nor
mal’*.

La
nește 
elevii 
urmat 
trec acum la zbor în simplă 
comandă, ceea ce aduce în 
actualitate un ceremonial tra
dițional : aruncarea pe... gră
mada de mărăcini I Și încă 
ceva, deosebit în viața aero
clubului : doua . din elevele- 
piloți aflate in anul doi de 
pregătire au început antre
namentele în acrobația aeri
ană. Este vorba de Maria 
Milion și Nina lonițâ. Instruc
torul lor, Ștefan Calotă, ma
estru emerit al sportului, le 
urmărește cu emoție.

Ora 15. Pe aerodrom dom
nește liniștea. La dormitoare,

punctul de zbor dom- 
animația. O parte din 

care anul trecut au 
cursurile de inițiere

iunie 1975, biroul

PILOȚI
după care odihnă obligatorie**. 
Li dormitoarele confortabile 
elevii piloți se odihnesc. 
Doar comandantul, Nicoiae 
Pătrașcu, un bun organizator 
și pedagog, se plimbă prin 
fața hangarelor. Are, desi
gur, multe probleme de re
zolvat. Se gîndește, caută 
soluții...

Ora 19. Elevii piloți 
din sala de studii. S-a 
cutat despre calitățile 
rale ale aviatorului și < 
pre severitatea disciplinei 
viatice. Ideea desprinsă din 
aceste discuții este aceea că, 
în acest domeniu de mare 
responsabilitate, nu este loc 
pentru greșeli. Notăm, în 
continuare, din jurnal : 
„După odihna de prinz s-a 
executat programul de zbor 
de după amiază. De la ora 
17,30 la ora 18,30 s-a efec
tuat pregătirea fizică gene
rală (poate găsim 
mai variate de practicare 
sportului — a 
ranteză, elevul 
apoi pregătirea 
țenească".

La ora 21 se 
gerea".

Un asemenea 
plex și variat,

Ies 
dis- 
mo* 

des- 
i a-

forme 
a 

notat, în pa- 
de serviciu) 
poEitico-c  eta

onunță „stin-

program, com
it urmează,

de F. A. I.

a F.A.I.) a omolo«de modelism 
gat ca recorduri mondiale trei 
performanțe realizate înracheto- 
modelismul nostru. Două dintre 
acestea aparțin 
Radu, maestru 
tului, iar una 
prof. Valeriu 
cțe-l.a Asociația 
din Tîrgoviște. Este vorba deS 
507 m altitudine în categoria F 
1 b, rachete spațiale reduse, mo-, 
tor de 5—10 N.s, 543 m altitu-i 
dine în categoria F 1 c, motor 
de 10—40 
altitudine 
motor de

Așadar, 
mânești au fost înscrise în „car-', 
tea de aur“ a Federației Aero-; 
nautice Internaționale. Merită- 
subliniate, cu acest prilej, apor
tul deosebit adus de prof. Ion N.’ 
Radu la dezvoltarea acestui 
sport, laurii cuceriți prin presti
gioasele sale succese de valoare 
mondială. El deține 12 titluri de 
campion republican, un titlu de 
campion european ~ ' 
la racheto-plane 
apoi primul titlu 
mondial în acest 
slavia) la rachete 
parașută și, de asemenea, nume
roase recorduri republicane. Cel 
puțin tot atît de valoroasă este 
și activitatea sa de formare și 
educare a zeci și zeci de tineri;'; 
deținători și ei ai unor remarca-j 
bile performanțe. „Astronauti-1 
ca” Tîrgoviște se poate mîndri‘1 
cu una dintre cele mai frumoase; 
colecții de diplome, cupe și alte 
trofee cîștigate de-a lungul ani
lor. (V. T.).

prof. Ion N. 
emerit al spor- 
,,elevului" 

Stroescu, 
_ „Astronautica4^

său,'
ambii

N.s. și respectiv 604 m 
în categoria F 1 <U 

40—80 N.s.
încă două nume ro-,.<

(Cehoslovacia)
10—40 N.s.,
de campion 

sport (Iugo- 
de durată cu

PERFORMANȚĂ INEDITĂ
Publicul aflat,, zilele trecu

te, la ștrandul Bănoasa a a- 
vut plăcuta surpriză de a ur
mări un spectacol inedit : de 
pe oglinda apei, in apropiere 
de Centrul de modelism, a de
colat un frumos hidro-aero- 
model, care a început să sur
voleze plajele, în circuit, pe o 
distanță de 500 m. Părea a fi 
pilotat de cineva. Și, intr-ade
văr, el era pilotat, dar prin 
radio, de constructorul său, 
sportivul Ilyes Csaba, instruc
tor la Casa pionierilor din 
Dej. Prin zborul executat, 
Ilyes Csaba a stabilit două re
corduri republicane în această 
categorie : 4 000 m distanță in 
circuit închis și 91,9 km/oră 
viteză. După spectaculosul său 
„raid", mica mașină zbura-

9
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In semifinala Cupei Europei la atletism „TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL
ATLETI! NOȘTRI PUTEAU 

REALIZA MAI MULT!
întrecerile din semifinalele, de 

fcăptâmîna trecută, ale „Cupei Eu- 
ropei-Bruno Zauli“, de la Buda
pesta și Torino, au condus la 
îndeplinirea a două din obiecti
vele care au stat în fața atieților 

t noștri in acest an : clasarea echi
pei feminine în finala competiției 
și un loc cit mai bun pentru re
prezentativa masculină, care, după 

' cum se știe, a concurat mai îna
inte și in preliminariile de la A- 
țena.

Succesul 
tru a doua 
prestigioase 

■ a venit ca 
Hui valoric

fetelor, calificate pen- 
oarâ in finala acestei 
competiții continentale, 
o confirmare a saltu- 
înregistrat de repre

zentativa României in ultimii doi- 
trei ani, formația țârii noastre 
fiind astăzi considerată printre cele 
mai redutabile nu numai din Eu
ropa, ci și din întreaga lume. Spre 
o atare poziție trebuie să tindă, 

■în viitorul apropiat, și echipa mas
culină, a cărei evoluție n-a de
pășit vreme îndelungată limitele 
unei mediocrități supărătoare. A- 
cum, la Torino, băieții au reușit 
cea mai bună clasare a echipei 
noastre în cele cinci 
„Cupei Europeiu — locul trei șj 
prima victorie asupra unor for
mații de valoare ca acelea ale 
Ungariei și Cehoslovaciei, tn acest 
coflțext trebuie reamintite și cele 
patru izbinzi individuale ale lui 
Floroiu — 2, Ghipu și Megelca, 
cele dinții ale atieților români in 
această fază a competiției.

In legătură cu comportarea atie
ților noștri în semifinala de la 
Torino, am solicitat părerea se
cretarului general al F.R.A., Vic
tor Firea : „Evoluția atletilor ro
mâni, ne-a spus el, a însemnat o 
surpriză pentru toți cei prezenti la 
întreceri, rezultatele anterioare in- 
clicind o altă ordine în clasamen
tul final. Apreciez ca bună, în an
samblu, comportarea echipei noas
tre, care, ciasîndu-se a treia, și-a 
asigurat participarea directă 
semifinalele „Cupei** la ediția 
itoare, în 1977. Consider însă 
punctajul echipei noastre ar fi pu
tut fi altul, mai bun, mai aproape 
de cel al Italiei (n.n. 65 p față 
de 83) dacă n-ar fi existat unele 
„lipsuri** individuale ale atieților. 
Astfel, Ștefan Lăzărescu n-a obți
nut la lungime decît 2 puncte cu 
7,39 m (locul II —■ 7,45 m). Este 
ai doilea concurs consecutiv in care 
acest atlet se prezintă foarte slab. 
Mai înainte, la patrulaterul de la 
Roma, n-a avut nici o încercare — 
din șase — reușită, 
Constantin Cîrstea a fost ultimul 
(1 p) la înălțime cu un rezultat 
de 2,11 m, cu 6 cm mai puțin 
decit reușise la preliminariile de 
la Atena. La fel de Slab a concu
rat și Iosif Naghi la disc (locul V 

m), a cărui evoluție, in 
este departe de așteptări.
Ligor s-a accidentat la

ediții ale

iar

OASPEȚII SE VOR PREZENTA
CU CELE MAI BUNE GARNITURI

pe 
m, 
100
o-

un punct. Nici evoluția lui Se- 
beslyen la 110 mg, deși s-a clasat 
al treilea, nu ne-a satisfăcut. De 
mai multă vreme el nu mai rea
lizează performanțe pe măsura pro
misiunilor făcute cu 13,5 și 13,6 din 
primăvară. Slabe sînt și rezulta
tele sprinterilor, Darvaș — 10,9 
100 m, Korodi — 48,5 pe 400 
ale celor două ștafete de 4 X 
m și 4 X 100 m. După concurs,
ficialii italieni spuneau, glumind, 
că echipa lor cu Floroiu și Ghipu 
ar fi printre cele mai tari din 
Europa. Eu le-am spus că forma
ția noastră cu un sprinter ca Men- 
nea n-ar fi avut emoții 
se fi calificat în finală ! 
vărul este că sprinterii 
tri, dar și alți atleți de 
rituri și aruncări muncesc 
mai puțin decit alergătorii de semi- 
fond și fond. Este supărător faptul

ca să 
Ade- 
noș- 

la să- 
mult

acum...

— 56,10 
general, 
Nichifor 
încălzire și neparticipînd, la pră
jină, bineînțeles că n-a primit nici

Ghipu deține cu 3:39,0 
recordul Cupei Europei 

la 1500 m
că unii atleți și mai ales antre
norii tor nu sesizează ce fac, cit 
fac și cum iși fac pregătirea aler
gătorii de semifond și fond, ale că
ror rezultate sînt astăzi competi
tive pe plan international. In a- 
ceastă privință ar trebui să se 
facă mai bine marcat aportul spe
cialiștilor din colegiul nostru cen
tral de antrenori, al antrenorilor 
federali, căci pentru a putea rea
liza integral prevederile planului 
de pregătire olimpică este nevoie 
de mai multă muncă, de mai multă 
seriozitate și disciplină, de maximă 

exigentă !“.

Gheorghe 
din 1.977

Romeo VILARA

LOTURILE DE JUNIORI Șl JUNIOARE LA BASCHET
IN ACTIVITATE COMPETIȚIONALA

Principala competiție baschetbalis- 
tică. ‘ ‘
este 
tră 
nică, în 
iugoslav 
pionatul 
flat la 
nătoare _ --------- -------
njezentativa României, care a reali- 

performanta anul trecut, cu pri- 
’Tejul întrecerilor disputate la Bo-

Tn cadrul suitei de informații 
prefațează apropiatele întreceri 
„Trofeului Carpați" la handbal 
diția a XV-a la masculin și a XVl-a 
la feminin), prezentăm r '' 
amănunte în legătură 
oaspete.

FEMININ. „Lista" se 
deschisă cu selecționata 
dintre principalele favorite la titlul 
suprem al „mondialelor" programate 
la finele acestui an. Reprezentativa 
condusă de reputatul antrenor Igor 
Turcin este alcătuită pe scheletul 
echipei Spartak Kiev, multipla cîști- 
gătoare a C.C.E. Medaliată cu bronz 
la ultima ediție a C.M., formația 
U.R.S.S. dispune de jucătoare extrem 
de valoroase, binecunoscute publi
cului românesc, printre care Zinaida 
Turcina, Tatiana Makareț, Maria Li- 
toșenko și portarul Natalia Sers- 
tiuk. Selecționata UNGARIEI, și ea 
o veche cunoștință a iubitorilor de 
handbal din România, parteneră 
aproape tradiționala a reprezentati
vei noastre, va fi din nou prezentă 
la „Trofeul Carpap", după ce a 
absentat la ediția precedentă. Antre
norul Bodog Torok va prezenta și 
acum o garnitură deosebit de pu
ternică, în frunte cu marile sale ve
dete :Toth Harsany, Bujdoso și Ster- 
binszky. Poziția Ungariei la ultimul 
C.M. — locul iv. CEHOSLOVACIA, e- 
chipă pe care formația României o va 
întîini la Vilnius, in grupa preliminară 
a C.M., se află in considerabil pro
gres față de anii trecuți, fapt pro
bat, recent, în turneul de la Fraga 
(cîștigat de reprezentativa țării noas
tre). Jucătoarea nr. 1 a echipei ceho
slovace, clasată pe locul VI la „mon
dialele" din Iugoslavia, este I oltynova 
— un inter de mare valoare, cu o for
ță de șut deosebită și o tehnică indi
viduală remarcabilă.

In fine, evoluția reprezentativei 
R. D. GERMANE este așteptată cu 
mare și justificat interes, după sur
prinzătorul ei eșec la C.M., unde s-a 
clasat abia pe locul IX, mult prea 
modest pentru o fostă campioană a 
lumii. Colegul nostru Michael Wei- 
chelt, de la „Deutsche Sport echo**, 
ne oferă o serie întreagă de amă
nunte legate de preparativele acestei 
echipe. Antrenorul Peter Kretzschmar 
nu a operat modificări prea mari 
în garnitura cunoscută, continuînd 
să acorde credit jucătoarelor de 
bază : Waltraud Kretzschmar, Kris
tine Richte, Evelyn Matz și Marion

astăzi cîteva 
cu echipele

impune a fl
U.R.S.S., una

a

Rozalia 
România

Aruncă la poartă 
(Fază din jocul

impetuos pe semicercul advers 
desfășurat recent la Ploiești)

pătrunsă 
Bulgaria.

urmă se află 
și tehnic, ca

Tietz. Aceasta din 
mare progres fizic 
altfel și portarul Christine Gehlhoff, 
care revine în poarta reprezentativei 
R. D. Germane după o lungă absen
tă cauzată de o accidentare.

In 
de

MASCULIN. Vom începe cu garni
tura R. D. GERMANE, vicecampioa- 
nă a lumii, care deplasează la Bucu
rești cel mai bun lot al său la 
această oră. Tn fruntea echipei se 
va afla Wolfgang Boehme, Interna
țional de mare valoare, recunoscut 
pentru forța sa de șut. De altfel, în 
campionatul țării sale, Boehme de
ține locul I în clasamentul golgete- 
rilor, înscriind în cele 9 meciuri ale 
primului tur nu mai puțin de 66 de 
goluri ! Lotul va cuprinde și pe 
ceilalți jucători de valoare cunos- 
cuți, mai puțin pe Flacke și Boehring, 
care s-au retras, în urmă cu puțin 
timp, clin activitatea competiționala.

IUGOSLAVIA, deținătoarea titlului 
olimpic și medaliată cu bronz la ul
timul C.M., vine la „Trofeul Carpați" 
animată ca întotdeauna de dorința 
victoriei, pe care a obținut-o, însă, 
o singură dată (la ediția din 1971, 
desfășurată la Galați). Printre hand- 
baliștii pe care Ivan Snoj și Iosif

Milkovici îi deplasează la București 
se vor afla mulți jucători tincr., 
dar cu vechi state de serviciu in 
„națională", ca Pavlcevici, Serei aru- 
sici, Fcjzula, Karvokapici și Zor!o. 
pe care am avut prilejul să-i urm, 
rim la începutul anului evoluînd -n 
cadrul „mondialelor" universitare. Si 
în echipa U.R.S.S. vom reîntîlni ci ■ 
noștințe de la întrecerile studente •; 
— Lagutin, Mahorin și Kravțov —. 
cărora ii se adaugă nume celebre in 
handbalul mondial, ca Maximov, Uga- 
nezov sau Iscenko.

Tn fine. reprezentativa CEHO
SLOVACIEI. la cîrma căreia se află 
fostul portar de mare clasă Jiri Vi- 
cha, constituie o altă prezență pres
tigioasă, în palmaresul căreia figu
rează medalia de argint la J.O, de 
la Munchen. Jucătorii cehoslovaci, 
foarte tineri și ambițioși, dispun de 
un arsenal tehnico-tactic remarcabil 
și de o mare putere de luptă, care 
fac din ei adversari rebutabili pen
tru orice formație. Printre jucătorii 
care vor fi prezenți la întrecerile 
„Trofeului Carpați" — Satrapa, J :ry 
și Krepindl.

Horia ALEXAND^JCU

JUNIORII Șl SENIOARELE VIZEAZA

declară antrenorul federal Tiberiu Munteanu
înotătorilor fruntași 
desfășurare ; compc-

C. M DE LA CĂLI

IN PRIMUL MECI. POLGIȘTII
ROMANI iNTlLHESC

Pregătirile 
sinț în plină 
tițiile internaționale în care vor 
fi angrenați și sportivii români 
bat la ușă. în legătură cu toate 
acestea, am cerut părerea antreno
rului federal Tiberiu Munteanu.

— Ce obiective șl-au propus 
campionii țării noastre în acest an ?

— După cum știți, în aceste zile 
se desfășoară la Caii (Columbia) 
întrecerile campionatelor mon
diale. Din păcate, în sezonul din 
primăvară, nici un sportiv român 
nu a înregistrat vreo performanță 
deosebită care să-1 impună selec
ționării la o asemenea competiție 
de amploare. Tn această situație, 
biroul federal și-a îndreptat în
treaga atenție asupra Jocurilor 
Balcanice și Cupei Europei. Astfel, 
ne-am propus să cîștigăm Balca
niada juniorilor (25—28 iulie, la 
Ljubljana). La Atena (7—10 au
gust), în cadrul aceleiași compe
tiții, echipa de senioare vizează, 
de asemenea, locul I. Situația cea 
mai dificilă o va avea formația 
masculină, care va reprezenta tara 
noastră în Cupa Europei (16—17 
august, la Sofia). Ea va avea ca 
adversare, în grupa B, selecțio
natele Olandei, Spaniei, Poloniei 
(la ultima ediție a făcut parte din 
grupa A), Bulgariei și Iugoslaviei. 
Obiectivul său — locul III sau IV.

— Cum apreciați pregătirile e- 
fectuale la loturi în ultimele săp- 
tămini ?

— Am asistat la o serie de an
trenamente la Arad (unde se află 
juniorii) și în Orașul Victoria, unde 
au fost concentrați cei mai buni 
seniori. Planurile de pregătire au 
fost, în general, respectate. Canti
tativ, înotătorii au lucrat mai mult 
ca în anii precedenți, unii dintre 
ei parcurgînd chiar 10—12 km pe 
zi. Nu am fost însă pe deplin mul
țumit de calitatea muncii și mă 
refer în special la intensitatea re
petărilor.

— întrezăriți cumva posibilitatea 
obținerii unor noi recorduri și a 
unor rezultate de valoare ?

sa

Datorită decalajului o.ar ciuitre 
Columbia și România, la ora eind 
se tipăresc aceste rinduri e.iii i 
de polo a României urmează 
susțină prima sa partidă in cadrul
celui de al 11-lea campionat mo 1- 
dial de natație, competiție care s-a 
inaugurat vineri la Caii.

Conform tragerii la sorti a ce
lor 4 grupe preliminare și pe ba a 
unui program stabilit de organi
zatori anterior, poioiștii români in- 
tilnesc în partida inaugurală redu
tabila formație a Ungariei, actucna 
deținătoare a titlului. Așadar, is
toria se repetă. Și in urmă cu 
doi ani, la Belgrad, echipa Româ 
niei a avut ca adversară în gru i 
preliminară echipa maghiară., r. 
lunci, multiplii campioni olimp.c:. 
mondiali și europeni au ciștigat cu 
8—4, iar .reprezentativa romană a 
fost nevoită să joace in continuare 
pentru locurile 7 '* ~
dată, 
șanse mai 
grupele semifinale (adică în rin- 
dul primelor 8 echipe), deoarece in 
meciurile următoare ei vor intilni 
pe jucătorii columbicni și austra
lieni, in fata cărora pornesc fa- 
voriți.

Reamintindu-vă că în acest se
zon formațiile României și Unga
riei și-au împărțit victoriile în par
tidele directe — Ungaria a ciștigat 
la Budapesta cu 5—4, iar România 
la Torino cu 4—2 intr-un meci in 
care n-au jucat Szivos, Bodnar și 
Konrad III — vom mai face pre
cizarea că primele două clasate 
din fiecare grupă obțin calificarea, 
în cazul în care România se va 
număra printre semifinaliste. sar
cina jucătorilor noștri va fi mult 
mai dificilă in etapa următoare — 
doar primele două clasate in fie
care grupă semifinală participă la 
turneul final — unde ei vor avea 
pr-obabil ca adversari și pe jucă
torii iugoslavi și cubanezi.

Mariana Sandu, Lucia Grecu 
(Crișul), 

Tg. Mu- 
sp. Con- 

(Voința 
(Univer-

lești), 
(Progresul), Maria Varga 
Ana Aszalos (Lie. „Bolyai" 
reș), Ecaterina Bradu (Șc. 
stanța), Mariana Andreescu 
București), Corina Colțescu 
sitatea Timișoara). Antrenor : Gabri
el Năstase.

Săptăinîna viitoare vor intra în „fo
cul" întrecerilor și juniorii. Lotul re
prezentativ va lua parte, între 26 
iulie și 3 august, la Szolnok, la „Cu
pa Prietenia". Vor face deplasarea : 
M. Bran, R. Tecău (Șc. sp. Constan
ța). II. Gheorghe (Farul), V. Căpu
șa», A. Netolinschi, D. Sipoș (Lie. 
35), L. Cucerzan (Șc. sp. Mediaș), 
C. Szabo (Șc. sp. Arad), R. Mynio 
(Șc. sp. Cluj-Napoca), P. Măgurcanu 
(Lie. „Bolyai" Tg. Mureș), C. Tacaci 
(Șc. sp. Tg. Mureș), G. David (Di
namo). Antrenori : T. Giurculescu și 
O. Serban.

care 
noas- 

_ ___ _____ _ ___ dumi- 
Sala sporturilor din orașul 
Tuzla. Este vorba de cam- 
halcanic al junioarelor, a- 

a X-a ediție. Actuala deți- 
a titlului balcanic este re-

din luna 
reprezentată 

desfășoară.se

iulie, la 
și țara

pină

întreceri echilibrate in campionatul
înotătorilor școlari

I
DUMINICAI

I
I

Mihaela Georgescu, recordmană 
junioarelor

a
in probele de delfin 

și mixt

ÎNOT. Ștrandul Obor
orele 9,45 și 17.30: campionatele 
școlilor sportive.

FOTBAL. Terenul I.C.S.I.M (car 
fierul Dâmâroaia), ora 17: 
I.C.S.I.M. - Victoria Lehliu (meci 
de baraj pentru Divizia C).

SĂRITURI IN APA. Centrul de 
pregătire olimpică al C.N.E.F.S.,

m
(b) : L. Balint (Tg. Mureș) 
A. Karpati (Arad) 2:52,6 ; 200 m 
(f) : Andreea Steriu (Șc. 64 
2:50.0 ; COPII C — 50 m bras 
V. Mihalcea (Constanța) 41,1 ;

toșani. România a mai cucerit titlul 
balcanic în 1971, la Satu Mare. La 
celelalte ediții, medalia de aur a fost 
cucerită de Bulgaria (de șase ori) 
și de Iugoslavia (o dată). în vederea 
campionatului balcanic, la Tuzla s-a 
deplasat următorul lot : Ana latan, 
Florentina Căprița, Camelia Tănăses- 
cu (Olimpia-Constractorul), Maia Cu- 

Liliana Ciobotaru (Șc. sp. Plo-

pregătire olimpică al C.N.E.F.S., 
de la orele 9,30 și 17: campio 
natele republicane de copii.

Intrecerlle celor mai buni înotători 
ai școlilor sportive din 14 orașe conti
nuă la Bazinul Obor din Capitală, în 
mijlocul unui deosebit interes. Tinerii 
competitori luptă cu multă ardoare nu 
numai pentru un loc pe podium și o 
performanță meritorie, ci și pentru a 
aduce puncte echipei ce o reprezintă.

Spre deosebire de edițiile prece
dente, cînd sportivii din Reșița sau 
București monopolizau aproape în 
întregime titlurile puse in joc, de a- 
ceastă dată aria de răspîndire a noi- 

ni este mult mal Întinsă. 
Ieri, de pildă, pe primul loc în diver
se probe s-au situat Înotători talen- 
tați din nu mai puțin de 7 orașe.

i.uc' o Orei șl Mariana 
Marin (ambii de 14 ani) par să fie 
cei mai complețl concurenți ai ac
tualului campionat. După ce au obți
nut cîte două victorii in prima zi, el

București, Alexandru Noapteș, care 
a parcurs distanța de 400 m liber In 
4:38.4.

REZULTATE TEHNICE : JUNIORI; 
400 ni liber (b) : A. Noapteș (Șc. sp. 
2) 4:38,4 ; 100 m spate (b) : A. Ma- 
rusciac (Cluj-Napoca) 69,4 ; COPII A 
— 100 m bras (b) : Fl. Mustață (Brăi
la) 1:19,5 ; Șt. Onea (Arad) 1:21,0 ; 
100 ni bras (f) : iudith Huniadi (Re
șița) 1:25,5; 200 m mixt (b) : L. Orei 
(Reșița) 2:35,6 ; 200 ni mixt (f) : Ma
riana Marin (Reșița) 2:41,6 ; COPII 
B — 100 ni bras (t>> : O. Cocenescu 
(Șc. sp. 54 Buc.) 1:24,0 ; 100 ni bras 
(f) : Cristina Seidl (Timișoara) 1:27,4, 
Brigitte Pi as (Reșița) 1:27,7 ; 200 
mixt *’ _ • —
2:52.6, 
mixt 
Buc.) 
(b) :

— Fără îndoială. în mod normal, 
Valeria Vlăsceanu. Mihaela Geor
gescu, I. Sveț. H. Lucaciu, H. Nea- 
grău și A. Birini trebuie să pro
greseze substanțial. Aștept, de a- 
semenea, rezultate de valoare de 
la Anca Groza, Camelia Hoțescu 
și Daniela Georgescu, capabile 
de performanțe competitive pe plan 
internațional, (a. v.).

12. De aceasta 
insă, sportivii români au 

mari do calificare in

De a ceas 
români

„NAȚIONALELE" DE SĂRITURI PENTRU COPII
Cei mai buni copii săritori de 

la trambulină și platformă din 
București, Cluj-Napoca, Oradea și 
Sibiu iși dispută, de azi pină luni, 
in Capitală, titlurile de campioni 
republicani. întrecerile reunesc spor
tivi care au atins încă de pe

Azi, în ziua inaugurală. Centrul 
de pregătire olimpică al C.N.E.F.S. 
găzduiește disputele la trambulina 
de 1 m (la ora 9.30 fetele, la ora 
17 bureții).



AZI SI MIINE, LA POIANA BRAȘOVInteresante întreceri în cadrul semifinalelorCupei Europei Ia decatlon și pentatlon
Atletism non-stop timp de două 

zile pe frumosul stadion din Po
iana Brașov. Iubitorilor portului 
din orașul de la poalele _ Tîmpei, 
ca și celor aflați la odihnă în cu
noscuta stațiune montană li se 
oferă astăzi și mîine un intere
sant concurs de decatlon (mascu
lin) și pentatlon (feminin), gen 
de întrecere mult gustată de ama
tori, datorită varietății și com
plexității probelor din program. 
Practic, cei ce vor lua loc în tri
buna stadionului în aceste două 
zile pentru a urmări una din cele 
trei semifinale ale Cupei Europei 
se vor putea delecta cu tot ce 
are mai frumos atletismul. Și, în 
plus, ei vor avea avantajul de a 
urmări direct pe cîțiva dintre cei 
mai buni specialiști de pe conti
nent ai 
nului.

După 
startul 
Poiana 
ticiiparea sportivi din Uniunea So
vietică. R.F. Germania (numai la

decatlonului sau oentatlo-

cum am mai anuntat, la 
probelor din grupa de la 
Brașov au confirmat par-

decatlon), 
România, 
am anuntat componențele echipe
lor care candidează Ia primele 
două locuri ce dau dreptul par
ticipării în finala competiției (6—7 
septembrie, la Bydgoszcz). Am ră
mas datori cititorilor cu compo
nența reprezentativei noastre de 
pentatlon, stabilită ieri de către 
antrenorii .lotului : Elena Vintilă, 
Coculeana Bucătaru, Elena Mirza 
și Georgeta Mitrache.

Primii oaspeți, atleții din Uniu
nea Sovietică și R.F. Germania, 
se află de ieri dimineață la locțil 
concursului, unde au și efectuat 
un ușor antrenament de acomo
dare. în tabăra noastră se așteap
tă cu multă încredere și optimism 
evoluția campionului țării, Va- 
sile Bogdan, care — o speră 
toată lumea — nu va rata de a- 
ceastă dată o performantă de 
peste 8 000 de puncte la decatlon.

Din câte sîntem informați, con
cursul din Poiana — întrecerile 
vor începe astăzi la ora 9,30 și

Bulgaria, Austria și 
în numerele precedente

ELENA MÎRZA

CICLIȘTII ROMANI PENTRU PRIMA OARĂ

VICTORIOȘI
1

Mai

BALCANIADA!

Cupa Davis: SPANIA - ROMÂNIA

miine la ora 9 — va fi 
și de prezența lui Adriaan 
(Olanda), președinte al 
Jozsef Sir (Ungaria) și 
Wieczisk (R.D. Germană), 
în consiliul Asociației 
de Atletism.

onorat 
Paulen 
A.E.A., 
Georg 

membri 
Europene

RHODOS, 18 (prin telefon). 
multe mii de spectatori, în mare 
majoritate turiști din toate colțu
rile lumii, s-au înșiruit vineri di
mineață de-a lungul celor 25 de 
kilometri ai șoselii de la Rodini 
La Archangelos, pentru a urmări 
cursa de contratimp pe echipe — 
100 km din cadrul celei de a 
VIII-a Balcaniade de ciclism. Cu 
toții au aplaudat eforturile încu
nunate 
români, 
Rhodofi, 
că la Balcaniadă !

Succesul echipei României a 
fost realizat în condițiuni extrem 
de grele. în primul rind, din 
cauza căldurii toride. La ora 9.30, 
la startul primei echipe, termo
metrul arăta 28 de grade. Pe mă
sură ce cursa se apropia de sfîr
șit, mercurul a săltat mereu, 
ora 12 fiind, la umbră, 38 
grade. Traseul de 25 de kilometri, 
acoperit de patru ori. a cuprins 
16 dealuri destul de dificile. Vîn- 
tul a suflat nedecis, în rafelo. pe 
întreg parcursul. Acestea au fost

de succes ale cicliștilor 
care au obținut aci, în 
prima victorie româneas-

la 
de

toiiînsă condiții egale pentru . . 
dificultate caconcur enții. Marca

reia a avut a-i face față echipa 
noastră a fost faptul că de la

jumătatea cursei (km 52), din 
cauza unor dureri la ficat, Coc- 
tel Cîrje a fost nevoit să aban
doneze și echipa constrînsă să 
ruleze doar în trei !

Comportindu-se admirabil. Va- 
itle Teodor, Mircea Ramașcanu și 
Ion Cosma, conduși de antrenorul' 
Nicolae Voicu, au știut, cum se 
spune, să-și stângă rindurile și 
de la km 65 să forțeze tempouL 
cursei. Pînă atunci echipa noastră 
se afla pe locul 
de lideri, cicliștii 
si apoi la 30 s 
km 65, formația 
pe primul plan 
obținut o victorie clară. ------
SAMENTUL : 1. ROMANIA
2.27:10,0, 2. Grecia 2 27:29,0. 3. Iu
goslavia 2.29:42.0, 4. ~
2.34:44,0. Performanta 
grecești se explică și prin faptul 
că echipierii săi, obișnuiți cu a- 
semenea temperaturi ridicate, 
n-au avut în caniculă un adver
sar atît de redutabil ca ceilalți 
eoncurenți.

Duminică este programată cursa 
de fond — 128 km.

\

patru, la 1 min. 
bulgari (km. 25), 
(km. 50). 
română a
al cursei

De la - 
trecut
Si a 
CLA-

Bulgaria 
formației

Hristache NAUM

(Urmare din pag. 1)

r're minge. Ceea ce nu putem 
spune că a făcut jucătorul nostru.

Așa 
și din 
ecran, 
lui, 
foarte rapid, punîndu-1 în dificul
tate pe Ovifci. Acesta nu a găsit 
răspunsul adecvat loviturilor puter
nice și bine plasate ale adversa
rului său. Primele patru ghemuri 
(două pe serviciul lui Ovici) au 
fost adjudecate ușor de spaniol. în 
cel de-al cincilea, după douăspre
zece schimburi de mingi, jucătorul 
nostru reduce scorul : 1—4. El va 
mai cîștigă un singur ghem, lăsîn- 
du-i lui Orantes setul cu 6—2. A- 
proape aceeași fizionomie a avut-o 
și setul secund, încheiat rapid tot 
in favoarea lui Orantes : 6—2.

Iată că atunci cînd puțini se mai 
așteptau, în setul al treilea, Ovici 
înscrie un reviriment puternic. El 
acționează cu multă hotărîre, pu- 
nîndu-și în valoare lovitura de 
stingă, loburile, alternate cu mingi 
scurte. Jucînd astfel, el ajunge la 
4—1, ciștigîndu-și toate serviciile 
<3) și un break. Urmează momente 
de mare tensiune, cînd Orantes se 
aproDie Ia 2—4 și 3—4 (printr-un 
break), pentru ca Ovici să reu
șească în final să termine cu 6—3. 
Dună pauza de 10 minute, cei doi 
jucători reiau partida prin setul 
a) patrulea, care avea să fie și

putut 
de pe 
impus 

chiar din debut, un

cum s-a 
transmisia 

Orantes a

vedea 
micul 
jocu- 
ritm

ultimul. Pe serviciul lui Orantes, 
românul „marchează" primul ghem, 
pentru ca în următorul adversarul 
său să egaleze tot printr-un break. 
Orantes va prelua definitiv iniția
tiva și scorul îi va fi favorabil (cu 
excepția unei singure egalități : 
2—2) pînă la sfîrșit : 6—2.

JOSE HIGUERAS — ILIE NĂSTASE 
0—6. 6—8, 6—4, 1—6

recital 
. nostru 

măies- 
minute,

Meciul a început cu un 
Năstase, in care campionul 
a făcut o demonstrație de 
trie și, în numai zece 1 
și-a adjudecat primul set la zero. 
Apoi, Higueras se agață de fie
care minge și, reușește să stea a- 
proape de Năstase pină la seorul 
de 4—3. Jucătorul român face 
break, 5—3, dar își pierde servi
ciul și scorul devine 5—4. Ur
mează un ghem foarte echilibrat, 
cu șase egalități. în care Năstase 
ratează două setboluri la avantaj. 
Higueras cîștigă pe serviciul său 
și face 5—5. Jucătorul nostru este 
la serviciu, preia conducerea cu 
6—5 și cîștigă cu 8—6. Urmează 
setul trei. Năstase este 
pentru că i s-au luat două mingi. 
Higueras conduce pentru prima 
—x . o , Românul egalează : 

și, după cinci ega- 
ciștigă cu 6—4.
patrulea set, Ilie 
cu dezinvoltură, 

adversarul cu 6—1, 
și partida. Astfel, 
scorul este egal :

nervos

TURNEUL INTERNAȚIONAL UE LUPTE Al ROMÂNIEI >■

262 DE CONCURENTI AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
• La qreco-romane, disputa indirectă Gh. Berceanu — C. Alexandru • la libere, multe victorii prin tuș

TENISMANELE ROMANCE
S-AU CALIFICAT

oară : 3—1.
3—3. Apoi 4—4 
lități, Higueras

In cel de-al 
Năstase, jucînd 
și-a depășit net 
cîștigînd setul 
după prima zi, 
1—1.

Sîmbătă, de Ia ora 15, se va des
fășura meciul de dublu, iar dumi
nică sînt programate ultimele două 
întîlniri de simplu : de la ora 14, 
Orantes — Năstase și. în continua
re, Higueras — Ovici.

IN SEMIFINALELE ALTE REZULTATE

CUPEI ANNIE SOISBAULT"
PARIS 18 (Agerpres). — în lo

calitatea Touquet. au început în
trecerile turneului final al compe

tiției feminine de tenis „Cupa 
Annie Soisbault". în prima zi. 
selecționata României a întrecut 
«i seorul de 3—0 reprezentativa 
Suediei : Ruzici—Anliot 6—2, 6—4; 
Simionescu—Bohm 6—3. 7—5 ; Si- 
mionescu, Mihai—Bohm, Stenberg 
•>—4, 1—6, 6—3. Alte rezultate : 
Anglia—Franța 3—0 ; Cehoslovacia 
—Brazilia 3—0 ; Italia—R.F. Ger
mania 2—1. în semifinale echipa 
României va întîlni selecționata 
Cehoslovaciei, în timp ce Italia va 
juca împotriva Angliei.

în semifinalele zonei europene 
„Cupei Davis“ 
două meciuri, 
propiere de _ ____
echipa Suediei conduce cu 2—0 în 
meciul cu U.R.S.S. (Borg — Mc- 
treveli 7^5. 6—3, 6—3 și Andersson
— Volkov 6—1, 6—4, 6—4). iar la 
Praga . (grupa B), în partida Ceho
slovacia — Ungaria, scorul este de 
2—0 în favoarea gazdelor (Kodes
— Taroczi 6—3, 4—6, 6—8, 7—5. 8—6 
și I-Irbec — Baranyi 6—2, 3—6. 6—3. 
6—3). Meciurile continuă azi și 
miine.

a 
se desfășoară alte 
La Iurmala, în a- 
Riga (grupa A),

Vi- 
sporturilor 
întrecerile 
Turneului 
al Româ- 
de concu

renți (124 la libere și 138 la greco- 
romane). După o reușită festivita
te de deschidere, în cursul căreia 
președintele comisiei de organiza
re, tovarășul Miron Oltcanu, se
cretar al C.N.E.F.S., a adresat un 
cuvint de salut delegaților celor 17-' 
țări participante, pe cele trei sal
tele de concurs și-au făcut apariția 
luptătorii de la categoria cea mai 
mică, 48 kg, la stilul greco-ro- 
mane.

Sorții au decis ca Gheorghe 
Berceanu, campionul olimpic de 
la Miinchen, să susțină meciul i- 
naugural al competiției. El l-a 
întilrfit pe vest-germanul Hans 
Schniden. într-o bună dispoziție1 
de luptă, reprezentantul țării noas
tre inițiază încă de la început o 
suită de acțiuni ofensive și cu 
repetate tururi de braț și de cap 
își domină categoric adversarul, 
încheind prima repriză la scor : 
13—0. în evidentă inferioritate, 
Schniden se apără exagerat de 
mult pentru a evita tușul, dar ar
bitrii sancționează prompt lupta 
pasivă a acestuia, descalificîndu-L 

Celălalt reprezentant al Româ
niei. Constantin Alexandru, și el 
in rîndul principalilor favoriți la 
locul I, a ținut să-și onoreze ti
tlul de campion al Europei. După 
mai puțin de 7 minute de luptă, 
în care superioritatea sa a fost 

l-a fixat cu , 
iugoslavul B.

GALAȚI, 18 (prin telefon), 
neri dimineața in Sala 
din localitate au început 
celei de a 14-a ediții a 
internațional de lupte 
niei. Sînt prezenți 262

clară. C. Alexandru 
umerii pe saltea pe
Petrov.

La același stil 
tragerea la sorți a 
primele meciuri de 
52 kg să se întîlnească 
doi concurenți polonezi, 
R. F. Germania și doi 
J. Jarosek (Polonia) l-a 
puncte pe K. Kukorowski ; cam
pionul european al categoriei. 
Rolf Kraus (R.F.G.), a terminat 
victorios, prin descalificare, dis-

greco-romane, 
hotărit ca în 
la categoria 

intre ei 
doi din 
români, 

învins la

FOTBAL MERIDIANE
• La Bergen, în preliminariile olim

pice: Norvegia — Islanda 3—1 (1—1). In 
Sur: 1—1. Norvegia s-a calificat în turul 
următor pentru meciul cu U.R.S.S.
• Federația australiană a invitat e- 

chipa națională o Uniunii Sovietice pen
tru un turneu de șase meciuri. Ele vor 
«vea loc la Sydney, Melbourne, Ade
laida, Perth, Canberra șl Brisbane.
• După meciul susținut de reprezenta

tiva Poloniei în Canada, In țora viitoa
rei Olimpiade vor mai evolua reprezen
tativele R. D. Germane (sfirșitul lui Iu
lie) și Unggriei (august).
• Echipa orgentlnlana Boca Juniors a 

scăpat cu bine dintr-un accident de 
avion. Venind de la un meci din Bo
livia, trenul de oterizaj al avionului nu 
s-o deschis și aparatul a intrat în con
tact Cu plstg aerodromului din Cocha
bamba, dar nu a luat foc și pasagerii, 
inclusiv fotbaliștii, au scăpat cu bine.
• îtalo Ailodi o fost însărcinat de 

federația italiană să pregătească un pro
iect de restructurare a activității tehnice

pută cu compatriotul său F 
Schneider, iar Nicu 
nut aceeași decizie 
Auras Tănase.

★
Dintre cei mai 

români de „libere" 
luat în primul tur, cea mai fru
moasă comportare a avut-o Gheor
ghe Gheorghe, caro, deși n-a ob
ținut tușul în 
C. Pollio, n-a 
de penalizare, 
fiind obținută 
28—7.

La cat. 
fixat cu 
Mindilă, ... 
vins prin tuș de turcul Gh. Kozim. 
O frumoasă comportare a avut și 
tinărul Valeriu Negrilă, care l-a 
dus în tuș pe polonezul R. Ra-

Gingă a obți- 
în partida cu

mici 
care

luptători 
au evo-

disputa cu italianul 
primit nici un punct 
victoria sa la. puncte , 
la un scor categoric:

52 
umerii 
iar

kg, P. Cearnău l-a 
. .i pe saltea pe C. 
E. Butu a fost în-

laiezek în mai puțin de 5 minute. 
In schimb, Petre Brindușan a ra
tat prilejul unei prețioase victorii 
în fața sovieticului N. Kondraten- 
ko, pe care l-a condus cu 6—0 
la sfîrșitul reprizei secundo, pen
tru ca a.poi să piardă, in final, cu 
y-12.

Tot cu multe victorii prin 1u.ș 
s-a încheiat și turul inaugural la 
cat. 57 kg. Gigei Anghel, excelent 
pregătit fizic, l-a adus în situația 
de tuș pe maghiarul G. Simon, 
în urma unei „chei duble" la coap
se cu care l-a fixat in pod. O 
victorie asemănătoare a obținut și 
Florian Mot in fața italianului G. 
Bognani. O surpriză la această ca
tegorie a produs-o tinărul Victor 
Cioacă. învingător la puncte asu
pra lui Gheorghe Dobrănel.

Mihai TRANCA

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • La Stockholm, Mar

ty Liquori a stabilit un nou record 
al S.U.A. pe doua mile, cu 3:17,12. 
Valeri Borzov a ciștlgat 100 m în 
10,21, iar kenianul Mike Boit a rea
lizat pe 800 m 1:14.70. Alte rezultate : 
1 500 m —■ Stuart Melville (Noua 
Zeelandai 3::40,0; prăjină — b«'>
Bail'd (Australia) 5,30 m ; 400 mg
— Ralph Mann (S.U.A.) 19,56 ; 100 m 
femei — Linda Haglund (Suedia) 
11,43.

AUTO e Participanțil la „Marele, 
Premiu al Angliei", probă conține» 
pentru campionatul mondial (for
mula 1), au efectuat pe circuitul de 
la Silverstone ultimul antrenament 
oficial. Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de brazilianul Carlos Pace 
(Brabham), cu o medie de 213.430 
km/oră © Pe circuitul de la Niir- 
burgring, cea de a 4-a manșă a 
campionatului european (Grand To- 
urisme) a revenit vest-germanllor 
Helmut Kelleners — Harald Grohs 
(B.M.W.) cu o medie de 156 km/oră.

BASCHET e Preliminariile C. E. 
(juniori) : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
82—51 ; Belgia — Franța 71—70 Gre
cia — Spania " " ' 
Austria 51—48 ; 
114—50 ; olanda

65—51 ; Islanda — 
polonia — Scoția 

— Israel 65—61 : An
glia — ’Țara Galilor 72—28 ; Italia — 
R. F. Germania 76—65.
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RUGBY IN U.R.S.S.

Nu de mult a început în 
U.R.S.S. noul campionat 
de rugby. Numărul echipe
lor a fost mărit la 10. De 
notat că, recent, federația 
unională de specialitate, 
al cărei președinte este 
cunoscutul pilot de încer
care Vladimir Iliușin, a 
fost afiliată la F.I.R.A.

mat solicitate. La sud-est 
de Bagdad, au fost con
struite, de asemenea, nu
meroase terenuri de sport, 
unde își petrec timpul li
ber cetățenii suburbiei ca
pitalei țării.

La toate aceste acțiuni 
obștești, care au dat rezul
tate excelente, au partici
pat mii de studenți.

TAURUL A RĂMAS VIU

TABERE STUDENJEȘTI 
IN IRAK

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 
IN FRANȚA

Pentru a doua oară con
secutiv, în Irak s-au orga
nizat tabere în timpul ve
rii pentru studenți. în cinci 
asemenea tabere, studenții 
aflați în vacanță au con
struit adevărate l;: 
sportive". E5 Al Khallssali 
și Abu Mnaisir au fost 
construite numeroase baze 
sportive, dintre care tere
nurile de fotbal șl pistele

„orașe

Tn Franța a fost recent 
ereat un Comitet de cerce
tări științifice în proble
mele sportului, menit să 
dea un caracter mai rigu
ros politicii franceze în 
«port și sprijine finan
ciar cercetările de interes 
național.

Președintele «oului comi
tet a fost desemnat tn per-, 
toana cunoscutului campion 
de scrimă și cercetător în 
domeniul sportului, Pierre

O coridă desfășurată re
cent in arena Las Vendas 
din Madrid a avut un sfîr- 
șit dramatic, atît cei doi 
toreadori principali — Ruiz 
Miguel și Antonio Galan — 
cit și înlocuitorul lor — 
Julian Mata — fiind răniți, 
cel de-al treilea chiar 
grav. Corida a trebuit să 
Be întreruptă la cel de-al 
Șaselea taur adus în arenă, 
«licl unul dintre toreadori 
nefiind în stare să-i dea 
tovitura de grație. Con
form tradiției, animalul va 
fi înapoiat viu crescătoriloi 
săi.

tatul Bill Tilden. Pariorll 
se adresau atunci agențiilor 
specializate din Londra, 
care afișau, de altfel, cu 
multe zile înainte de start, 
„cotele" principalilor fa- 
voriți.

Ultima ediție a tradițio
nalului concurs a adus o 
inovație în materie. Pentru 
prima oară în Istoria sa 
centenară, la Wimbledon 
au fost admise ghișee de 
pariuri chiar în incinta 
stadionului. Zarafii au pă
truns in incinta templului 
tenisului.

Un amănunt pitoresc: 
'„încălzit" de partidele 
curs de desfășurare, 
«pectator al turneului

CALAIUE • La 
început intrecenJe 
i'ezervate juniorilor, 
preliminară a revenit 
lui Michael Fassbender 
ano“).

moto • Concursul de motoeros 
(123 cmc) desfășurat ia St. Gabriel 
(Canada) a fost ciștlgat de ceho
slovacul Antonin Bobrovski, urmat 
de belgianul Tilbert Deroover și ja
ponezul Sugio Yoshifumi. In clasa
mentul general conduce belgianul 
Gaston Rahier.

SAU ® La Riga. 5ntr-una din gru
pele semifinale ale Spartachiadei 
U.R.S.S., în meciul dintre echi.pa 
orașului Leningrad și selecționata 
R.S.F.S, Rusă, la prima masă, Kar
pov (Leningrad) a ciștigat în 41 de 
mutări partida cu Boris Spasski • 
Tn prima rundă a turneului de la 
Lubîin, Bednarski (Polonia) a cî.ști- 
giu la Peiev (Bulgaria) și Kozîov 
(U.R.S.S.) la Garda (Cuba).

TENIS e * ....................... .........
ale turneului 
l-a eliminat ......
B Martin, iar indianul Sashi W, 
non l-a întrecut cu 7—6. 6—4 pe
Bobby Kreiss (S.U.A.) • în sfertu
rile de finală de la Hilversum : 
nulovicj — Jauffret 6—4 3—6,
Peccl — Ismail el Shatel 7—6, 
Vilas — Fassbender 6—3. 
ner — Speai 6—2, 7—5.
(sferturi de finală) : Pohmann, Fas
sbender — Goven, Prolsy 7—5. U--2 ; 
Molina, Velasco — Pilicl, Crealy 
3—6, 7—6, 6—2. • In primele meciuri 
din cadrul zonelor preliminare ale 
„Cupei Galea* (echipe de tineret) 
la Knocke (Belgia) : Belgia — Nor
vegia 2—0 șl Elveția — ’ 
la Luxemburg : Bulgaria 
burg 3—0 și ~ 
la Varșovia : 
și Olanda —

YACHTING 
dial la clasa 
ailor Marc Laurent și Roger Surmia 
(58 P).

Fontainebleau au
C, E. de dresa) 

Prima probă 
vest-gernianu- 

(„Venezi-

In optimile de finală 
de la Chicago, Tanner 
cu 6—1, 6—7± 6—3 pe

3—6,

6—3 ; 
La

l'ra-
6—e; 
o—>; 
Pin- 

dublu

Israel 1—1 ;
— Luxem- 

Suedln — Grecia 3—0 : 
Polonia — Turcia 3—o 
Mexic 2—1.
• Campionatul mon- 

,.470“ a revenit franee-

TURUL FRANȚEI

„ZARAFII" IN TEMPLUL 
TENISULUI

Wim- 
puțini 
epoc»

Se fac pariuri la 
bledon. Si nu de 
vreme, ci Încă din 
«ntebelică, «lunci clnd cu- 
teaea victorii în serie neui

In 
un

pariat o sumă-record. Anu
me, 5000 de lire sterline 
pe „eventul" Connors— 
Evert (victoria celor doi 
în probele de simplu). Eli
minarea americancei încă 
din semifinale l-a scutit 
timpuriu de emoții pe ln- 
hepldul parior.

fAIUS, 18 (Agerpres). — Cu două 
etape înainte de terminarea Turu
lui ciclist al Franței, in clasamen
tul general continuă să conduci 
rutierul francez Bernard Thevenet. 
armat de Merckx (Belgia) la 3:03; 
Van Impe (Belgia) la 4:49. Zoete- 
melk (Olanda) la 6:58, 
(Italia) la 12:53, 
nia) la 19:45.

Etapa a 20-a. 
— Mei un (256 
sprint italianului Giaeinta Santam- 
brogio. in 7h 39:45

Gimondi
Lopez Carii 1 (Spa-

Chalon sur Saone 
km), a revenit Ja


