
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU [ 
participă la Conferința j 

pentru securitate și cooperare • 
în Europa de la Helsinki i

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UN1TI-VA1

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a plecat, marți la a- 
miază, la Helsinki, pentru a parti
cipa Ia lucrările fazei a treia, la 
nivelul cel mai înalt, a Conferin
ței pentru securitate și cooperare 
în Europa.

Șeful statului român este înso
țit de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P;C.R., George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, de con
silieri și experți.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a sosit, marți după- 
amiază, la Helsinki, în vederea 
participării la lucrările fazei a 
treia, la nivelul cel mai înalt, a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Pe aeroportul din Helsinki, pre
gătit în vederea primirii șefilor 
de stat sau de guverne ai țărilor 
participante, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat și sa
lutat eu deosebită cordialitate de 
președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, de ministrul afa
cerilor externe al țării gazdă, Olvi 
Mattila, de alte personalități.

Șeful statului finlandez a adre

sat un călduros bun venit pre- I 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ex- * 
primîndu-și satisfacția de a-1 sa- a 
Iuta, pentru a doua oară, pe pă- I 
mîntul Finlandei. Evocînd întreve- 1 
derile anterioare, de la Helsinki și 
București, președintele Urho Kek- I 
konen și-a exprimat bucuria pen- | 
tru această nouă întîlnire.

Răspunzind, cu aceeași căldură, I 
președintele Nicolae Ceaușescu a | 
dat expresie sentimentelor sale 
prietenești față de președintele I 
Urho Kekkonen, față de poporul I 
Finlandei, manifestîndu-și satisfac- ■ 
ția pentru această revedere. •

într-o sală special amenajată în I 
clădirea aeroportului, un mare nu- ■ 
măr de ziariști, reprezentînd agen- ■ 
ții de presă, ziare, posturi de radio | 
și televiziune din Europa, S.U.A. I 
și din alte zone ale lumii, au 
solicitat președintelui Nicolae i 
Ceaușescu o declarație cu prilejul I 
sosirii sale Ia conferință.

* ITovarășul Nicolae Ceaușescu, s 
președintele Republicii Socialiste 
România, s-a intilnit, miercuri di- | 
mineață, la reședința sa din Hei- | 
sinki, cu arhiepiscopul Makarios, 
președintele Republicii Cipru.

întrevederea a decurs intr-o at- I 
mosferă de caldă cordialitate.

REPREZENTATIVELE DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI
AU CUCERIT „TROFEUL CARPATI
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România I
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Iugoslavia 
România I 
România I

MARȚI

— Iugoslavia (m)
— Cehoslovacia (m)
— România II
— Ungaria (f)
— U.R.S.S. (f)
— România II

MIERCURI

(f)
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26—23
26—22
22—13
10—10
20— 13
21— 18

(14—11) 
(13—11) 
(11- 
( 5- 
(11— 
(13-

DESCHIBEREA LUCRĂRILOR COMIM
30 iulie 1975 — dată me

morabilă în evoluția vieții po
litice In Europa, moment deschi
zător de noi și promițătoare pers
pective pentru pace, cooperare și 
securitate pe continent. La Hel
sinki, marele forum consacrat se
curității și cooperării europene iși 
inaugurează lucrările din faza fi
nală in condiții de bun augur, de

fructuos consens al statelor în di
recția construirii unui viitor de 
pace și colaborare rodnică între 
popoarele continentului, în folosul 
acestor popoare, al lumii contem
porane.

Semnificația profundă a acestei

(Continuare in pag. a 4-a)
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EVENIMENT DE ISTORICĂ | 
ÎNSEMNĂTATE I

Miine, la Helsinki, se încheie 
faza a treia, la cel mai înalt ni
vel, a Conferinței general-euro- 
pane. în sala „Finlandia", pe ma
lul lacului Toolo, factori de cea 
mai mare răspundere politică, șefi 
de state și guverne din 33 de țări 
europene, precum și din S.U.A. și 
Canada, iși vor depune semnătu
rile pe „Actul final", document de 
importanță istorică, angajîndu-se 
să asigure realizarea practică a 
principiilor cuprinse în document, 
în scopul transformării Europei 
intr-o zonă a păcii. încrederii și 
securității pentru toate națiunile 
sale.

Eveniment fără precedent în is
toria continentului, reuniunea din 
capitala Finlandei polarizează a- 
tenția opiniei publice internațio
nale pentru că, prin cristalizarea 
„Actului final", se răspunde, în 
ansamblu, cerințelor procesului de 
edificare a securității în Europa. 
Poporul român — care apreciază

Conferința drept un moment car- I 
drnal in viața politică a conținea- * 
tului — a încredințat președinte- ■ 
lui Republicii, tovarășul NICOLAE 1 
CEAUȘESCU, mandatul de a-1 re- 8 
prezenta, ca cel mai autorizat ex
ponent al voinței și aspirațiilor I 
sale de pace și progres.

în toate etapele pregătirii și 
desfășurării conferinței. România ■ 
s-a afirmat ca un factor deosebit I 
de dinamic și constructiv. fiind 8 
apreciată pentru fermitatea și 
consecventa cu care a acționat I 
pentru înfăptuirea dezideratelor I 
vitale ale securității și cooperării 
în Europa. ■

Semnarea „Actului final" are | 
valoarea unui angajament solemn, “ 
dar nu reprezintă sfîrșitul unui - 
proces, ci doar baza de pornire | 
pentru noi eforturi intense și con- | 
certate, pentru transpunerea in

(Continuare in paa. a 4-a)
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Astăzi și miine, 
pe stadionul Republicii 

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE 

ALE SENIORILOR
LA ATLETISM
Cea mai importantă competiție 

internă a atletismului nostru — 
finalele campionatelor naționale 
ale seniorilor — se desfășoară as
tăzi și miine pe stadionul Repu
blicii din Capitală. De joi. de la 
ora 15,30 și pînă vineri seara, 
cînd sînt programate seriile șta
fetei feminine de 4x400 m, în cele 
două reuniuni ale campionatelor, 
se vor desfășura întreceri la 20 
de probe masculine și 15 probe 
feminine care vor desemna cam-

Ieri, în Palatul Sporturilor și 
Culturii, in prezența a peste 4 000 
de spectatori, s-a încheiat cea de 
a XV-a ediție a „Trofeului Car- 
p?.ți“, competiție la care a parti
cipat — timp de 6 zile — elita 
handbalului mondial. în ambele 
întreceri, atît in cea feminină, cit 
și in cea masculină, victoria finală 
a revenit primelor reprezentative 
ale României.

La fete, echipa noastră a ter
minat neînvinsă. iar la băieți 
handbaliștii români, deși cu ace
lași număr de puncte ca și echi
pa R.D.G., s-au clasat pe locul 
intii, avind un golaveraj superior.

Cele două trofee au fost inmî- 
nate căpitanilor selecționatelor 
noastre de către tovarășul general 
It. Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S,

Iată acum succinte relatări de 
la întîlnirile desfășurate în ulti
mele două zile ale întrecerilor.

ECHIPA DE RUGBY
A ROMÂNIEI 

A SOSIT ÎN 
NOUA ZEELANDÂ

La ora cînd apar aceste rînduri 
echipa națională de rugby a 
României, care a părăsit marți 
Capitala, se află în Noua Zeelan- 
dă. Invitată de federația de rugby 
din această tară, care nu a rămas 
insensibilă la accentuatele pro
grese înregistrate de rugbyștii ro
mâni, formația noastră va lua 
parte la un important și presti
gios turneu de 8 iocuri. Debutul, 
miercuri, 6 august, in orașul Gis
borne, cînd sportivii noștri vor 
primi replica selecționatei Po
verty Bay.

Pătrunsă impetuos 
pe semicercul e- 
chipei U.R.S.S., 
Doina Furcoi nu 
mai poate fi îm
piedicată să punc
teze

Foto : 
ION MIHĂICA

MARȚI
BUCUREȘTI

ROMANIA I — IUGOSLAVIA 
(M) 26—23 (14—11). Partidă de
mare angajament fizic, în care 
ambele formații au luptat cu am
biție deosebită. Victoria a revenit
— pe deplin meritat — handba- 
liștilor români, care s-au arătat 
superiori pe plan ofensiv. în a- 
cest sens, vom nota faptul că e- 
chipa română a atacat rapid, cu 
multă fantezie, finalizind într-o 
proporție mulțumitoare momentele 
de posesie a mingii (din 46 de 
astfel de situații s-au înscris 26 
de goluri). Oaspeții au luptat cu 
o admirabilă dirzenie, mai ales 
in repriza secundă și în ciuda fap
tului că și-au pus din nou în va
loare excelentele lor calități, n-au 
putut depăși selecționata noastră, 
marți în vervă deosebită și cu 
Penu în zi mare. în prima repri
ză, scorul a fost egal la început, 
apoi a condus formația Iugoslaviei 
(4—3, min. 8), după care avanta
jul a fost preluat (min. 20, 11—8) 
de selecționata română. In repri
za secundă, ambele echipe au dat 
semne de oboseală, jocul fiind pu
țin mai lent și, din păcate, mai 
dur. Au marcat : Tudosie (7), Kic- 
sid (6), Grabovschi (4), Costna 
(4), Voina (2). Stockl, Licu. Tase

— România I : Krivokapici (7), 
Miljak (6), Fejzula (3), Serdarusici
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CLASAMENTELE FINALE
FEMININ

1. ROMÂNIA 5 4 1 0 90-64 9
2. R.D. Germană 5 4 0 1 90-62 8
3. Ungaria 5 3 1 1 70-46 7
4. Cehoslovacia 5 2 0 3 77-79 4
5. U.R.S.S. 5 1 0 4 60-96 2
6. România II 5 0 0 5 59-99 0

MASCULIN
1. ROMÂNIA 5 4 0 1 111- 89 8
2. R.D. Germană 5 4 0 1 110- 97 8
3. U.R.S.S. 5 3 0 2 108-102 6
4. Iugoslavia 5 2 1 2 117-114 5
5. România II 5 1 0 4 92-124 2
6. Cehoslovacia 5 0 1 4 97-109 1

(2). Paviccvici (2), Pribanici, Hor- 
vat, Pokrajac — Iugoslavia. Au 
condus E. Reichel și IV. Tettens — 
R. F. Germania.

R. D. GERMANA — CEHO
SLOVACIA (M) 26—22 (13—11).
Joc atractiv doar o repriză (pri
ma), în care jucătorii cehoslovaci 
au avut resurse fizice să poată

Cronici de Hristache NAUM, 
Călin ANTONESCU. Adrian VASI-

LIU și Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

In vizită la reprezentantele noastre in competițiile europene de fotbal

A.S. ARMATA TG. MURES CONTEAZĂ■» .

PE LOTUL SĂU OBIȘNUIT
• LA TG. MURES SE SI SIMTE FEBRA MECIURILOR CU DYNAMO 
DRESDA • PRIMA VERIFICARE A FORMAȚIEI MUREȘENE, TURNEUL 
INTERNATIONAL DE LA LVOV o ANTRENORUL TIBERIU BONE CONTI
NUĂ SERIA PROMOVĂRILOR DIN PEPINIERA PROPRIE

La sosirea pe aeroportul Otopeni, atleții noștri care au evoluat la 
Montreal și vor participa 
(Citiți in pag. 2—3 citeva

— azi și 
declarații

succesul
a-

doar
al căutărei

de premiere, nu 
cutărui atlet sau 
tlete. ci și rezultate de o valoare

miine — la campionatele naționale 
la reîntoarcerea în țară).

Foto : I. MIHĂICĂ

în vederea celei de a 59-a edi
ții a campionatelor naționale (a 
47'-a ediție a . campionatelor fe-

Deși mai e?te destulă vreme 
pînă la debutul echipei A.S.A. Tg. 
Mureș, în „Cupa U.E.F.A." (pri
mul meci, cel cu Dynamo Dresda, 
urmînd să se dispute la Tg. Mu
reș la 17 septembrie), orașul tră
iește de pe acum importanta a- 
cestei partide. Nu numai că la 
sediul clubului sosesc zilnip scri
sori din R. D. Germană, prin care 
sînt solicitate fanioane și insigne 
ale echipei roș-albastre, sau că. 
în centru, în frumoasa „Piață a 
trandafirilor", există de pe acum 
afișe priru care iubitorii fotbalului 
sînt jnvi.Vi sfâ fie alături de e- 
chipa lor, la Dresda, prin excursi
ile organizate special de O.J.T. 
Mures ; dar ceea ce este mai im
portant e faptul că efectivul e- 
chipei, antrenorii și conducerea 
A.S.A. sînt de pe acum liotărîti

noscute a echipei din R. D. Ger
mană.

l-am întîlnit zilele trecute pe 
fotbaliștii de la A.S.A. cu prile
jul unei partide disputată la Tg. 
Mureș în compania unei selecțio
nate județene. Interesează mai 
puțin faptul că militarii au cîș- 
tigat la scor (7—0), cit acela că 
echipa, în întregul ei, aflată și 
cu puține zile înaintea debutului 
în turneul internațional de la 
Lvov, s-a mișcat destul de bine, 
cu deosebire în a doua parte a 
confruntării, cînd a dovedit o 
pregătire fizică avansată. De alt
fel. această pregătire fizică se în- 
trevăzuse cu cîteva zile înainte 
cînd toți jucătorii au participat —

Mircea TUDORAN



După succesele de la Montreal
 ... ——————■—J

ATLEȚII SE GlNDESC LA PERFORMANȚE Șl MAI RIDICATE
Cursa TAROM de la New York 

a adus, ieri, la Otopeni, odată cu 
echipa de polo a României care 
venea de la „mondialele" din Co
lumbia, și grupul atleților ce par
ticipaseră la concursul preolimpic 

.de la Montreal. Agitație, vorbe 
aruncate în grabă. îmbrățișări căl
duroase. flori... Cu greutate reu
șim să culegem cîteva opinii din 
partea atleților noștri.

MARIANA SUMAN : „După 
călătorie grea, în care abia de 
ațipit cîteva ore in trei nopți, 
luat startul in concursul de 
Montreal. Mai intîi a trebuit 
particip într-o serie a cursei 
800 m. N-am avut altceva de

0 
am 
am 

la 
să 
de 

..... ......... .... ___  .. . fă
cut și m-am „dus" din cap in cap. 
Fără să fi fortat am cîștigat ușor 
in 2:03,0. Mi-am dat seama că mă

CAMPIONATELE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

minine) atleții noștri fruntași au 
făcut intense pregătiri și, după 
cum ne-au declarat mulți dintre 
concurenți, sînt gata să abordeze 
întrecerile la un plafon ridicat. 
De altfel, cu excepția absenței 
forțate a Valeriei Ștefănescu, ac
cidentată la Budapesta, la fiecare 
probă vor fi prezenți. cel mal 
buni atleți ai țării seniori și unii 
dintre cei mai merituoși juniori, 
ceea ce este o garanție că vom 
avea prilejul să urmărim dispute 
strînse, echilibrate la multe pro
be și spectaculoase.

Campionatele seniorilor din 
acest an sînt foarte importante 
și pentru faptul că ele preced 
cu puține zile o serie de compe
tiții internaționale, fapt pentru 
care se va proceda, astăzi și mîi- 
ne, la selecționarea echipelor re
prezentative pentru Jocurile Bal
canice (București, 8—10 august), 
formației feminine a României 
care, pentru a doua oară conse
cutiv, va lua parte la finala „Cu
pei Europei — Bruno Zauli" 
(Nisa. 16—17 august) și a lotului 
de speranțe care va participa la 
Atena, la ediția a treia a cam
pionatelor europene 
(22—24 august).

Avem convingerea 
rile vor fi la nivelul _____  ..
monstrat de atleții noștri fruntași 
în multe din competițiile la care 
au participat în acest an preolim- 
pic.
> Arbitrii vor fi prezenți la sta
dion la ora 14.30.

de juniori

că întrece- 
valoric de-

acra intr-o formă bună și că obo- 
.......................   cu 

de 
să 
cu

scala călătoriei, acomodarea 
fusul orar, cu condițiile dificile 
concurs, nu mă vor împiedica 
am, așa cum îmi propusesem 
antrenorul meu Constantinescu 
Nehoi, comportarea dorită, aștep
tată. In finală, exact ca și în 
urmă cu un an la „europenele" 
de la Roma, franțuzoaica Dubois 
a impus alergării un tempo des
tul de ridicat. Am urmărit-o cu 
atenție și am căutat să evit orice 
situație care m-ar fi putut „în
chide" la turnantă. La 600 m am 
sprintat in voie și am cîștigat 
ușor cu 1:59,73, cel mai bun re
zultat mondial din actualul sezon. 
Este performanța care a fost con
siderată cea mai bună din concurs 
și pentru care am primit o fru
moasă cupă, ca și iugoslavul Ne- 
nad Stekici la băieți. Am convin
gerea insă că la Montreal aș fi 
putut realiza un timp și mai bun. 
Mă voi strădui să-l obțin in ur
mătoarele concursuri de amploare, 
la două dintre ele urmind a avea 
din nou ca principală adversară 
pe campioana europeană Liliana 
Tomova, la Montreal a treia cu 
2:00,10".

NATALIA ANDREI : „Concursul 
s-a desfășurat pe o pistă dintr-un 
tartan cu totul nou pentru toți 
atleții, de o bună calitate. Umidi
tatea mare și vintul in rafale pu
ternice au fost un handicap pen
tru concurentele de la 1500 m. 
Dacă n-ar fi fost prea desele 
schimbări de trenă ale alergătoa
relor canadiene (Reiser, Hoffman 
ș.a.), cele citeva busculade, poate 
că timpul cu care as fi cîștigat — 
căci oricum aș fi cîștigat ■ - n-ar 
fi fost de 4:10,69 ci cu mult mai 
bun, sub 4:07,0. 11 promit pe cu- 
rînd. Cursa in sine, exceptind 
cele spuse mai înainte, nu mi s-a 
părut totuși prea grea. Sint pre
gătită să fac față unor curse cu 
.mult mai dificile acesteia de la 
Montreal unde, practic, am forțat 
doar pe ultimii 150 de metri cind 
mi-am asigurat succesul. Alta va 
fi însă situația la Balcaniadă și 
în finala Cupei Europei, dar pro
misiunea rămîne promisiune !“
GHEORGHE CEFAN : „Nu m-am 

așteptat că această cursă de la 
Montreal să mă aducă pe 
ția a cincea a 
alergători din

de timp, căci am avut re- 
pentru a realiza chiar și... 

_____ Nu zîmbiți, vă rog, o spun 
cu toată seriozitatea și răspunde
rea !“

ARGENTINA MENIS : 
pășit 
bună, 
simțit 
curs, 
runca mult mai bine, 
iată, nu mi-a mers !“

ILIE FLOROIU : „Am bătut 
cordul pe 10 000 m cu multe 
cunde, dar sînt tare înciudat 
nu mi-a ieșit cum am vrut 
Pentru că, deși pe la început 
fost lovit și zgîriat cu cuiele 
adversari, am trecut în frunte 
aproape toată cursa am alergat în 
dreapta etiopianului Yfter, pe 
culoarul doi. Greșeala aceasta m-a 
costat cel puțin 20 secunde, pen
tru că distanta de alergat a fost 
mai mare. Cred sincer că aș fi 
fost capabil de un rezultat 
de minute. La 5 000 m am 
toată cursa, dar am fost 
pe ultimii 200 de metri"...

Cei cinci atleți reveniți 
Capitală vor fi prezenți astăzi și 
mîine la campionatele naționale, 
pe stadionul Republicii I

Romeo V1LARA

seamă 
surse 
8:14,0.

„Am de
prima aruncare destul de 
In general nu prea m-am 
in largul meu in acest con- 
Slnt bine pregătită, pot a- 

dar acum.

re- 
se- 
că 

eu. 
am 
de 
și

sub 28 
condus 
depășit

ieri în

pozi- 
bunicelor mai 

lume la 3 000 m 
obstacole, din istoria acestei pro
be. Cursa a fost condusă de ita
lianul Fava și la 2300 m am 
trecut in frunte, forțind doar atât 

cit mi-a fost necesar pentru a 
obține victoria. Nu mi-am dat

La motocros

CAMPIONAT DE TINERET FARA... CAMPIONI?
Penultima etapă a campionatu

lui național de motocros, desfășu
rată duminică la Brașov, ne obli
gă să revenim asupra unei pro
bleme mult comentate în ultima 
vreme, căreia — din păcate — nu 
i se acordă încă atenția cuvenită. 
Este vorba de absența de la star
tul probelor rezervate tineretului 
a numărului corespunzător de ju
niori. posesori ai motoretelor „Mo- 
bra“, ceea ce pune sub semnul în
trebării acordarea titlurilor de 
campioni la clasele respective. Să 
'concretizăm.

Urmărind să stimuleze pe teh
nicieni în munca lor de depistare 
și formare a viitorilor performeri, 
forul de resort a stabilit, prin re
gulament, să se atribuie tricourile 
dc campioni numai dacă la star
tul fiecărei probe vor fi prezenți 
cel puțin cîte 15 alergători. După 
ge ziarul nostru a semnalat la 
începutul campionatului acuta să
răcie de tineri concurenți, s-a 
simțit apoi o oarecare înviorare 
în activitatea juniorilor. A fost

însă ceva asemănător cu un... foc 
de paie, deoarece duminică oficia
lii n-au putut, din nou, să alcătu
iască clasamentele generale din 
cauza lipsei de alergători. Fiind în 
discuție o deficiență mai veche și 
asupra căreia s-a atras atenția în 
repetate rînduri. întrebăm ne cei 
vizați: cît timp se mai complac să 
organizeze campionate pentru ju
niori și posesori ai motoretelor 
„Mobra" care să se soldeze în fi
nal fără... campioni ?

în proba seniorilor, lupta pentru 
locurile fruntașe rămîne in conti
nuare deschisă. Paul Filipescu lu- 
înd avantaj, iar Aurel Ionescu, în
vingătorul etapei de duminică, îm- 
bunătățindu-și simțitor situația: 1. 

Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 45 p, 2. 
Ionescu (Energia Cimpina) 39 p. 
M. ~ ----
4.
P.

P. 
A.
3.
P.
30 
iești) 
Brașov) 23 p, 7. D. Motișan (Fla
căra Moreni) 18 p. (T. I.)

Banu (Poiana Cimpina) 38 
Tr. Moașa (St. r. Brașov) 
5. S. Paraschiv (Loc. Plo- 

24 p, 6. A. Benedek (St. r.

• TINARA ANA STOICA, mun- 
citoare la secția de legâtorie a 
întreprinderii poligrafice din Brașov, 
practică parașutismul, ramură spor
tivă în care a obținut cu doi ani 
în urmă distincția de maestră a 
sportului. Recent, ea a ocupat locuri 
fruntașe în campionatul județean (la 
salturile de la 1090 și, respectiv, 
2000 m) și cu acest prilej a efectuat 
cel de al 700-lea salt, ceea ce la 
23 de ani constituie o performantă 
• UN ALT TINÂR, CICLIST din 
Roman, de data aceasta Gheorghe 
Pruteanu (19 ani - membru al aso
ciației sportive Laminorul), a efec
tuat solitar^ un tur al României. El 
a parcurs, în numai 11 zile, aproape 
1800 km pe ruta Roman — Suceava 
— Bistrița — Cluj-Napoca — Alba 
lulia — Caransebeș - Craiova — Pi
tești — București - Buzău — Bacău 
“ Roman A LA ORADEA sa des 
fășurat finala competiției polisportive 
de masă „Cupa Pielarul , la care 
au participat tineri din întreprinderi 
de pielărie și încălțăminte din ju
dețul Bihor. In postură de cîștigă- 
tori au încheiat competiția reprezen
tanții unităților Solidaritatea Oradea 
“,ja fotbal (6—2 cu Bihoreana Mar- 
ghita), volei băieți, handbal băieți 
și fete și popice. Bihoreana Mar- 
gnita - la atletism băieți și volei 
fete • LA TG. MUREȘ a avut loc 
un interesant meci de fotbal intre 
veteranii din localitate și cei din 
Oheorghieni. In final au cîștigat 
mureșenii cu 2-1, golurile fiind in-

de la 1090 și, respectiv,

scrise de Siko și Vegh pentru gazde, 
respectiv, Malnasi. • ZESTREA 
SPORTIVA a municipiului Suceava 
s-a mărit cu o nouă bază, cea apar- 
ținind asociației Constructorul. Noua 
amenajare sportivă — la care elevii 
Grupului școlar profesional au e- 
fectuat lucrări în valoare de lei 
100 000 — cuprinde terenuri de volei, 
bgschet, tenis și handbal • RIN-

FOTBAL 
cu încă 
fluieru- 
jucătorl 
• 200 
I, for-

boschet, tenis și handbal 
DURILE ARBITRILOR DE 
din Valea Jiului s-au mărit 
opt. Printre noii cavaleri ai 
lui se numără și cunoscuții 
ai Jiului Stocker și Tonca. . 
DE METALURGIȘTI BÎRLADENI, ... 
iori, strungari, rectificatori, tehnicieni 
— toți de la A.S. Rulmentul — au 
îndeplinit zilele acestea toate pro
bele complexului polisportiv „Sport și 
sănătate". Alături de aceștia mai 
sînt la Rulmentul 300 de tineri care 
au îndeplinite între 2-4 probe a IN 
PĂDUREA BABADAG a avut loc un 
reușit concurs de orientare, la care 
au participat 10 echipe, Pe primul 
loc s-a clasat Marina Babadag m 
IN ZONA VALEA AURIE din Sibiu 
tinerii din școlile și întreprinderile 
orașului au amenajat un microsta- 
dion compus din terenuri de volei, 
baschet și handbal, toate îmbrăcate 
cu un strat de bitum.

CORESPONDENȚI: C. Gruia, G. 
Groapă, I. Ghișa, I. Păuș, I. Min- 
drescu, S. Băloi, E. Solomon, M. 
Topolsehi și I, Ionescu.________________

ÎNOTULUI la start

PARTICIPARE DE
echipe fe- 

Europa, va 
a 14-a se-

Poloniei,

2. Iugoslavia
p, 3. Grecia 116 p, 4. Bulgaria 
p, 5. Turcia 37 p.

La „Cupa Mării N

SPERANȚELE

CANJOTAI „regata mun- L-AINtar|AJ CHEN , desfășurotă 
zilele trecute, a adus reprezentanților 
noștri Iile Oanță și Dumitru Grumezescu 
un onorabil loc III în cursa de 2 f. c. 
Proba a fost cîștigată de ambarcațiu
nea poloneză a fraților Slusarski, pe 
locul II situindu-se un echipaj al țării 
gazdă. Cealaltă . ambarcațiune româ
nească prezentă la regată, Sever Sucan 
— Nicolae Nedelcu, a ocupat locul VI 
la 2 visle.

JUNIORII ROMANI DIN NOU ÎNVINGĂTORI 
ÎN RALCANIADA DE NATAȚIE

5:26,5 — rec. balcanic, de fele și 
junioare, Bjelici (I) 5:36,2, Psilo- 
lignov -(G) 5:45,7; 200 m spate (b): 
I. Sveț (R) 2:14,8 — rec. balcanic 
și de juniori, Koskinas (G) 2:18,0, 
Dimitrov (B) 2:20,2; 200 m spate 
(f) : V. Vlăsceanu (R) 2:31,8, Bla- 
zici (I) 2:35,3, Panaiotova (B)
2:42,0 ; 4x100 m liber (b) : Bul
garia 3:55,3 R.B.. Români» 3:55,9 — 
rec. juniori, Iugoslavia 3:55,9.

Clasament general pe echipe: 1. 
ROMÂNIA 143 p, ’ - ‘ ’137 ---- --
111

30 (prin telefon).LJUBLJANA,
Pentru a doua oară consecutiv, 
juniorii români termină învingă
tori în Balcaniada de 
După succesul de anul 
la Sofia, reprezentanții 
cîștigat XL. ___ .... ... . ..
după o pasionantă dispută spor
tivă cu.................... ..
Victoria 
curatoare, 
dată antrenorii români au selec
ționat o echipă foarte tînără 
(12—14 ani). în care majoritatea 
sportivilor mai au un an și chiar 
doi pentru a atinge vîrsta juniora
tului.

în ultima reuniune înotătorii 
români au obținut alte trei titluri 
balcanice și au stabilit 4 noi re
corduri naționale. Cele mai valo
roase performante au fost înregis
trate de Mihaela Georgescu (5 me
dalii de aur la această ediție) cu 
5:26,5 la 400 m mixt și Ilarion 
Sveț cu 2:14,8 la 200 m spate. Ul
timele rezultate tehnice:

1500 m:B. Petrici (1)16:57,8, R.B., 
B. Stavrev (B) 17:09,1, H. Neagrău 
(R) 17:55,5 — rec. copii și juniori; 
800 m liber (f): 
10:05,8, - '
Vamoși (R) 10:22,7; 400 m
(b): Koskinas (G) 5:03,5, A. Birini 
(R) 5:06,9, Urancar (I) 5:08,0; 400 
m mixt (f): M. Georgescu (R)

din nou la

na ta tie. 
trecut, de 
noștri au 
Ljubljana,

COTA

tinerii înotători iugoslavi, 
este cu atît mai îmbu- 

cu cît și de această

__  Protopapa (G)
Skerjanec (I) 10:17.9, A. 

mixt

Speranțele înotului românesc 
din nou la start. De astăzi pină 
duminică, bazinul Dinamo găzdu
iește campionatele naționale . ale 
copiilor din categ. A (13—14 ani) 
și B (11—12 ani). Un concurs pe 
care amatorii îl așteaptă cu mare 
interes, mai ales că pe blocstarturi 
vor urca și proaspeții campioni 
balcanici de juniori Mihaela Geor
gescu, Valeria Vlăsceanu și Anca 
Cîmpianu. întrecerile vor avea 
loc zilnic de la ora 9 (seriile) și 
ora 16 (finalele).

PENTRU A PATRA OARA PE LOCUL I!
pionierilor atleți la Concursul internațional de tetratlon atletic „Prietenia"• Frumoasa performanță a

• Adriana Chiriliuc. campioană la aruncări • După concurs, activități de tabără la Dunaujvaros

Reprezentanții pionie
rilor români care au cu
cerit trofeul „Tetratlo- 
nul Prieteniei". In rin- 
dul de jos : Cristian Tu- 
dose, Sorin Ghila, Mă- 
dălin Dragu, Benedict
Șindilar ; in picioare :
prof. Ioan Paul, antre
nor coordonator. 
nela Marian.
Lungu, Mariana Andrei. 
prof. Dan Matei, condu
cătorul delegației, Gheor
ghe Strîmtu, Mina Res- 
meriță, Mihai Breaz, 
Silvia Valea, Adriana 
Chiriliuc și prof. Mihai 
Niculescu de la Liceul 
nr. 2 din Hunedoara (de 
la stingă la dreapta)

Mari-
Adriana

Foto: Vasile BAGEAC

1971,București 
slovacia 1973, ....
nă 1974 și Dunaujvaros 1975. ___
patru din cele 19 ediții ale Con
cursului internațional de tetratlon 
atletic „Prietenia" în care repre
zentanții României s-au clasat pe 
primul loc, confirmînd prin aceas
ta talentul copiilor atleți din țara 
noastră precum și preocuparea ce 
se acordă pentru dezvoltarea uneia 
dintre cele mai importante disci
pline olimpice.

Prezent la toate aceste ediții 
ale importantei competiții interna
ționale a copiilor atleți, prof. Dan 
Matei, membru al Comisiei de 
sport, turism și de pregătire pen
tru apărarea patriei a Consiliului 
Național al Organizației Pionieri
lor, a fost în măsură să ne ofere 
unele detalii deosebit de intere
sante.

Ceea ce a făcut să sporească 
valoarea performanței înregistrată 
de micii noștri atleți a fost, îna
inte de toate, numărul mare de 
țări participante : 11. Copiii noștri 
au reușit să se impună, obținînd 
punctajul cel mai mare (în clasa
mentul oficial inter-țări — 2 895 de 
puncte) care le-a dat prilejul să 
cucerească marele trofeu cu care 
este onorată întrecerea, cel oferit 
de C.I.M.E.A. Băieții au realizat 
1 490 de puncte, fetele 1 405.

Pe probe, cel mai bun rezultat 
l-a înregistrat Adriana Chiriliuc, 
care a aruncat mingea de oină la 
distanța de 73,74 m și a obținut 
astfel locul I. Locuri fruntașe au 
ocupat, de asemenea, atleții Bene
dict Șindilar. clasat al doilea la 
lungime cu 6,34 m, Mihai Breaz, 
șituat al treilea la 60 m cu 7,5 și 
lungime cu 6,09 m precum și atle
ta Mina Resmeriță, pe locul patru 
la lungime cu 5,14 m. Mihal Breaz

Preșov-Ceho-
Berlin-R. D. Germa-

Sînt

a fost și cel mai bun la individual 
compus, dintre micii noștri concu- 
renți : 
flat pe 
lui.

Ceea 
la acest succes al culorilor 
noastre a fost omogenitatea forma
țiilor, diferențele valorice dintre 
copiii atleți amintiți mai sus și 
ceilalți componenți ai loturilor 
fiind puțin sensibile. De altfel, 
prin omogenitate au reușit să se 
situeze — și la celelalte ediții sus- 
amintite — pe locul I echipele ce 
ne-au reprezentat la această com
petiție a speranțelor atletice șco
lare. De data aceasta ele au făcut 
parte din rîndul elevilor munici
piului Hunedoara (Liceul nr. 2).

După concurs, ca o răsplată a- 
cordată micilor atleți, organizatorii 
au inițiat frumoase șl reușite ac
tivități de tabără, tot la Dunaujva
ros în care, alături de întreceri 
în sportul lor preferat, participan- 
ții au mai luat startul în compe
tiții de fotbal și volei, handbal și 
șah sau au parcurs diverse trasee 
turistice. Și pe deasupra, desigur 
un fapt dintre cele mai importan
te, ei au legat prietenii, au reali
zat un bogat schimb de experien
ță in diverse probleme sportive și 
ale vieții de organizație.

cu 332 dc puncte, 
treapta a treia a

ce a contribuit —

el s-a a- 
podiumu-

decisiv — 
țării

T. S.

echipaLa înapoierea în țară.
Liceului nr. 2 din Hunedoara, ai 
cărui reprezentanți au cucerit pre
țiosul trofeu, a fost primită la 
conducerea C.N.E.F.S. Au fost pre- 
zenți tov. Lia Manoliu, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S. și tov. Mi
ron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S.

în aceeași zi, echipa campioană 
internațională a fost felicitată de

Campionatele republicane de călărie

DISPUTE STRINSE IN PROBELE DE OBSTACOLE
SIBIU, 30

baza hipică 
tinuat întrecerile din cadrul celei 
de a doua etape a campionatului 
republican de călărie. Spectatorii 
au urmărit evoluții reușite 
la dresaj cît și la obstacole, 
multe probe disputa pentru 
mul loc fiind deosebit de strînsă.

Dar, iată rezultatele 
trate :

DRESAJ : juniori — 1.
coci (Steaua) cu Șiret 639 
Lepăduș (C.S.M. Sibiu) cu
621 p, 3. Monica Ringheanu (Di
namo) cu Paring 615 -p ; cat. u-

(prin telefon). — La 
din localitate au con-

Decebal 687 p ; cat. Sf.

atît 
în 

prî-

înregis-

R. Mar-
p. 2. A.
Decebal

Sibiu) cu
Gheorghe — 1. H. Hisch cu Artist 
917 p, 2. N. Mihalcea
851 p.

OBSTACOLE : cat.
1. O. Recer (Dinamo)
0 p, 2. I. Popa (Steaua) cu Epigon 
8 p — după baraj, 3. R. Mihalcea 
(C.S.M. Iași) cu Argint 4 p ; echi
pe juniori — 1. Steaua, 2. Petrolul, 
3. C.S.M. Sibiu, 4. Olimpia — Con
structorul ; fete — 1. Ioana David 
(Olimpia — Constructorul) cu Aro
gant 0 p (30,5 s), 2. Ligia Ungu- 
reanu (Steaua) cu Saghia 0 p 
(32,6 s), 3. Ioana David cu Sara-

cu Snop

mijlocie — 
cu Paring

tovarășul Iuliu Furo, vicepreședin
te al Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor. Cu acest 
prilej componenților formației le-a 
fost atribuită cea mai înaltă dis- 
incție a C.N.O.P. „Meritul Pio
nieresc".

„Cupa Mării Negre", competiție 
care reunește, an de an, unele din
tre cele mai valoroase 
minine de baschet din 
avea prezente la ediția 
lecționatele Franței,
României și Cehoslovaciei, ultima 
anunțîndu-și participarea doar la 
începutul acestei săptămîni. Pro
gramul a fost stabilit astfel : sîm- 
bătă, de la ora 17 : Polonia — 
Franța, România — Cehoslovacia ; 
duminică, de la ora 17 : Cehoslo
vacia — Franța, România — Polo-

e CURSURI DE INIȚIERE 
LA ÎNOT ȘI TENIS. La Cen
trul de pregătire olimpică al 
C.N.E.F.S. (fost ștrandul Ti
neretului), din Capitală, se 
prințese înscrieri la cursurile de 
inițiere pentru copii, în disci
plinele înot și tenis de cimp, 
ciclul 4—16 august.

JUDO LOTUL DE JUNIORI ol
“ școlii sportive Energia
București, care a participat la o com
petiție internațională de juniori (15—17 
ani) la Debrecen (Ungaria), alături de 
concurenți ai unor cluburi și asociații 
sportive din Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, U.R.S.S. și din Ungaria, 
a obținut cîteva rezultate bune. Astfel, 
echipa bucureșteană (antrenori llie 
Gheorghe și Sorin Arjoca) s-a clasat 
în final pe locul III. Același loc l-au 
ocupat, la categoriile respective, C. 
Diaconu (cat. 53 kg), T. Șctran (cal.

Treceri 
întreprins 
mondiale 
cu referi 
brerii pr 

Dacă : 
aplomb î 
corpore i 
viduale, 
Nicolae I 
finale (îi 
dublă ca 
vut nici 
fază !), ii 
nescontat 
brerii au 
de la o 
teptări li 
dc bronz

Și puț 
ca spadas 
printre c 
disputat 
grupa sa 
xander P 
lei s-a d 
din lume 
zentanta 
gal■ la 
Pusch — 
tria (doar 
care s-a 
trei a df 
dar l-a ș 
fruntări 
Pusch I I 
proba tin 
dintre m 
doar sovi 
să aceea

Avind 
viduale, e 
(antrenori 
lian) a f< 
grupei sa 
pe modes 
Decontrac 
plasați pe 
toincreder 
noștri au 
neașteptat 
din preli 
ma cealal 
extremis 
un „egal" 
rat ca vie 
narea dir 
vinsese pe 
echipa El 
sarul „bal 
încălzita 
însă, pent 
garia n-a 
pretenție 
Polonia — 
ze format 
rile 5—6 
psihologi 
colții. 
6—2, i 
dasini 
Iorgu, Sz

nia ; luni, 
vacia — 
Franța.

Referitor 
gre“, găzd
Sala sport 
vr Mfcienț 
pânreror (i 
locuri frui 
europene), 
cehoslovac
mii în 197 
campioană 
(Italia). Di

ciziile foart 
Vasilescu, a

POLO 
zow-Wielkop
rile „Turneul 
de j’uniori. 
România — 
1-0, 3-3) ; 
U.R.S.S. -
Bulgaria 10- 
România — f 
3-2); U.R.S.! 
garia — Polc 
duce Ungarie 
și România <

TENIS 
ciației sporti 
s-a desfâșurc 
tiția aflata I 
participat sp< 
și din Bucur 
și Tg. Mureș 
rile de simp 
putat un tun 
rea cîștigâto 
ieți : 1. M. 
Boldor (Polit< 
Gh. Giurgiu 
1 v, 4. A. \ 
1. Lucia Ti 
Cluj-Napoca) 
reșul Tg. Mii 
(Cuprom) 1 
prom) 0 v. P 
cîștigatâ de | 
(S. IONESCU 

© Finalele



londiale de scrimă de la Budapesta I

BRERII AO ATINS 0 PRIMA I UN SOU RÂID-ANCHETĂ LA

9 SPADASINII N-AU GĂSIT I CENTRELE DE COPII Șl JUNIORI

NOT DE SPRIJIN I
care am 
pionatele 
cheie 
ti și 
tsta. 
butat 
ingind in 
bei indi-

Popa și 
în semi- 
Suediei, 

i, n-a a- 
această 

un recul 
hipe, sa- 
I invers, 
sub aș- 

medaliile 
echipe, 
a lipsit 
figureze 

are și-au 
deși în 

flat Ale- 
ira fina- 
mai bun 
ă repre- 
do-la e- 
jjȚfdalii 

Aus- 
ajului la 
baraj în 
' finală), 
ele con- 
mondial 

a fost 
prizelor, 
-r ediții 
reușind

azi
sa-

cu

Ia indi
te spadă
C. Ste- 

^oriiă a 
ia echi- 

Belgia. 
dar și 
al au- 

•ăgălorii 
replica 

îrsarilor 
i extre- 
ficați in 
loar cu 
im spe- 
î elimi
nare în- 
limpică, 
e nece- 

supra- 
Jegeaba 
cu Un- 
nici o 

iciul cu 
îsemne- 
u locu- 
regătirii 
in nou 
dus cu 
ru spa- 

Popa, 
; resur-

sele necesare să ajungă la finiș, 
chiar și Anton Pongraț, cel mai 
experimentat dintre ei, ratînd mo
mentul psihologic al partidei, me
ciul cu Barburski unde, avînd 
4—1, 
măcar
aerul seniorial la panică, blocați 
tactic, 
de pe
în echipă ceea ce agonisiseră la 
individuale (nici unul n-a realizat 
în proba pe echipe un randament 
de peste 50%). Ei se mai pot gîndi 
la Montreal numai cu condiția să 
adauge Ia echilibrul valoric al re
prezentativei moralul robust și lu
ciditatea critică.

Sabrerii (antrenori ; D. Mustafa 
și L. Rohoni) au înregistrat în se
zonul dinaintea campionatelor mon
diale rezultate prestigioase, ceea ce 
confirma ascensiunea marcată la 
ediția precedentă și-i instala, tot
odată, printre favoriți la Buda
pesta. De 
narea lor 
Irimiciuc, 
turul III) 
Este adevărat că liderul lor, Dan 
Irimiciuc, nu se afla încă în apele 
lui după accidentul ce l-a ținut 
departe de planșe două luni, sau 
că mezinul Mihai Frunză între- 
cuso sabreri celebri ca M. Montano, 
Maffei și Gerevich, dar absenta 
sabrerilor noștri din fazele finale 
nu putea fi considerată doar un 
accident. Ei trăseseră simplist, prea 
mult sub imperiul nervilor, negă
sind resursele necesare, Ia timpul 
oportun.

Adunindu-se, însă. Ia întrecerea 
pe echipe, susținîndu-se reciproc, 
cu un moral ridicat indiferent de 
evoluția scorului, în asalt sau în 
meci, punîndu-și, astfel, în valoare 
realul bagaj de cunoștințe tehnice 
și tactice, Dan Irimiciuc (un ade
vărat căpitan de echipă), Ion Pop, 
(sosit la Budapesta chiar în preziua 
concursului, direct de Ia examenele 
de facultate), Corneliu Marin, A- 
lexandru Nilca și Mihai Frunză 
au depășit momentele dramatice 
din confruntările cu Polonia și I- 
talia (ambele ciștigate la tușave- 
raj), victoria asupra squadrei az- 
zura, campioană olimpică și vice- 
campioană mondială la Grenoble, 
asigurindu-le medaliile dc bronz.

Intrucît în afara celor care au 
fost pe podium Ia Budapesta, mai 
avem și alți sabreri tineri, cu 
perspective de progres și afirmare, 
lupta pentru titularizare este des
chisă pentru J- O., ceea ce nu poa
te fi decit in folosul pregătirii tu
turor, un suport real pentru pro
cesul de selecție-

cu Barburski
n-a mai putut realiza nici 

o lovitură dublă ! De Ia

impermeabili Ia sfaturile 
margine, spadasinii au irosit

aceea a surprins elimi- 
timpuric (ultimii trei : 
Frunza și Nilca. în 
din proba individuală.

Paul SLĂVESCU

aschet feminin /
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■nt con- 
e Cuba
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Un-

te, prima și-a anunțat lotul cea a 
Franței, din care nu lipsesc cele
brele Irene Guidotti și Colette 
Passemard. Iată, însă, lotul fran
cez (intre paranteze, talia) : Gisele 
Chariot (1,75), Catherine Mal i'ois 
(1,77), Irene Guidotti (1,70), Chris
tine Delniarle (1.80); Jacquie Dela- 
chet " " “
(1,80), 
nique 
(1,81), 
Francoise Quiblier (1,85), 
Margant (1.85).

Cit privește selecționata 
ea se antrenează de cîteva 
Sala sporturilor din Constanța, ve
nind de la Cluj-Napoca unde a 
efectuat un stagiu de pregătire. 
Antrenorii Gr. Costescu și N. Mar
tin vor forma echipa de 12 din ur
mătorul lot : Ileana Gugiu, Gabrie
la Ciocan, Rodica Goian, Ștefania 
Giurea, Viorica Balai, Rodica Ca
potă, Liliana Rădulescu, Eugenia 
Salcu, Ștefania Basarabia, Ana Ia
tan, Gheorghița Bolovan, Ileana 
Portik, Ana Aszalos, Alexandrina 
Bîră și Alexandrina Tomescu. Trei 
dintre componentele lotului (Diana 
Mihalic, Mariana Andrcescu și 
Corina Colțescu) sînt indisponi
bile.

(1,66), Colette Passemard 
Maryse Sallois (1,67), 
Leray (1,95), Annie

Elisabeth Riffiod

Domi-
Patan
(1,87), 

Regine

română, 
zile în
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//NOTE DE TRECERE" PENTRU PITEȘTI SI BUZĂU, 
CORIGENTE" LA PLOIEȘTI Șl TÎRGOVIȘTE

•>
A.

// ->
După raidul-fulger efectuat, cu puțin timp 

și juniori din Capitală, am fost 
trecute, la alte patru_„pepiniere“ 
Gloria Buzău, C.S.

centre dp copii 
zilele săptămînii 
Petrolul Ploiești, 
staturile făcute :

Tirgoviște și

opt 
din

în urmă, la cele 
prezenți într-una 
ale fotbalului nostru: 
F.C. Argeș. Iată con-

cadrul școlilor, practica în produc
ție etc. Dar, oricum, numai 23 de 
copii, dintr-un total de aproximativ 

înscriși în evidența cen- 
fără îndoială mult prea

120 cîți sînt 
trului, este 
puțin !

PLOIEȘTI :
UNDE SÎNT PERFORMANTELE 

DE ODINIOARĂ ?
Reușitele Petrolului în materie de 

formare și promovare de elemente 
foarte tinere pornesc, cu siguranță, 
de la acea formație, așa de bogată 
în talente, selecționată șl lansată de 
antrenorul Traian ionescu. Ea se 
remarca în campionatul de juniori 
(edițiile 1955 și 1956), iar majoritatea 
titularilor aveau să ajungă oameni 
de bază ai unsprezecelui „mare44, 
cel care a obținut frumoasele suc
cese, culminînd cu obținerea — în 
1957/58 și 1958/59 — a titlurilor de 
campioană a țării. Sfetcu, G. Marin, 
Dridea I, Florea, regretatul Tabar- 
cea, iată numai cîțiva dintre fotba
liștii de bună valoare — unii ajunși 
pînă la prima reprezentativă — pro
duși de „școala ploieșteană* a ace
lor ani...

La toate acestea ne gîndeam vi- 
zitînd Centrul de copii și juniori 
Petrolul. Ce diferență ! Astăzi, acti
vitatea se prezintă la un indice mult 
mai scăzut. Ea e găzduită, în zilele 
cînd există (pentru că joia trecută, 
cînd am fost la centrul de copii și 
juniori, acesta era... în vacanță de 
la 23 iulie pînă la 7 august !), fie 
de terenul Vega, fie de cel de la 
sala „Victoria*4, uneori întîia forma
ție (cea din campionatul republican) 
avînd acces și pe stadionul prin
cipal. Destul de dificilă, prin urma
re, programarea și urmărirea antre
namentelor. Corpul de tehnicieni a 
rămas descompletat prin trecerea 
antrenorului Gh. Dumitrescu la pri
ma formație. Dintre ceilalți trei — 
în ziua raidului nostru — unul, Ale
xandru Fronea, se afla la trialul de 
la Pitești, ceilalți doi (Gheorghe 
Florea și Aurelian Gheorghiță) erau 
în concediu. Nu există, oare, ambiția 
ca Ploieștiul să reînnoade activi
tatea de acum și rezultatele ei cu 
frumoasa 
neam, cu 
creșterea 
Dar e nevoie nu numai de ambiție 
ci și de o hotărîtă acțiune de reor
ganizare și activizare a vieții actua
lului centru.

tradiție de care pome- 
succesele deosebite in 

și lansarea juniorilor ?

BUZĂU : PE DOUĂ FRONTURI

Ploile abundente căzute la înce
putul lunii au afectat și stadionul 
Gloria din Buzău, „laboratorul" ca
drelor de perspectivă, necesare echi
pei divizionare B din localitate. Dor
nici de a reface grabnic stricăciu
nile provocate de puhoaiele apelor,

4MURE- 
ea aso- 
i Mare 
compe
te. Au 
precum 
mișoara 
întrece
au dis- 
rsemna- 
I : bâ- 
. 2. L.
1 v, 3. 
lapoca) 
; fete: 
itehnica 
ș (Mu- 
Crăciun 
n (Cu- 

a fost 
Viziru.

iționale

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOB!
I

Punctul 38 al „Regulamentului pri
vind organizarea și administrarea 
sistemului de pronosticuri sportive 
Pronosport", al „Regulamentului pri
vind organizarea și administrarea 
sistemului de pronosticuri sportive 
Pronoexpres" și al „Regulamentului 
privind organizarea și administra
rea sistemului de loterie ' ' 
completează 
neat :

„Reportul 
guri este 
500 000 lei. In cazul cînd la o cate
gorie rezultă din calcul un report 
superior plafonului maxim, va fi re
port; iță pentru categoria resnectivă

tinerii fotbaliști buzoieni au fost în 
primele rînduri ale acțiunilor pen
tru refacerea terenului de joc și 
vestiarelor, muncind zilnic pe două 
fronturi : dimineața se antrenau pe 
„dreptunghiul*4 
treceau pe 
pomparea 
doua și la 
cîtva timp, 
diționarea 
cărînd sau 
pe porțiunile 
apelor. Dirigintele șantierului, Nlco- 
lae Dragu, secretar al C.J.E.F.S. 
Buzău, ne-a spus că, în aceste zile, 
fotbaliștii, cu mic cu mare, pitici, 
juniori și seniori, au fost prezenți 
la diversele lucrări întreprinse pen
tru a reda, cît mai curînd, stadionul 
circuitului competițional. Juniorii 
Aurel Ghiță, Cornel Saiu, Constantin 
Pencu, Cornel Fulga, Valeriu Catar- 
giu și alți fotbaliști au muncit cu 
sîrguință și entuziasm, dăruind 
parcă ceva din tinerețea lor bătrî- 
nului stadion.

PITEȘTI : 7
ÎNNOIRILOR PERMANENTE

GRUPE SUB SEMNUL

de zgură, iar apoi 
micul șantier, lucrînd la 
apei de sub tribuna a 
repararea cabinelor. De 
ei participă la recon- 
gazonului, descărcînd, 
udînd brazdele plantate 

degradate de furia

TÎRGOVIȘTE : DOAR 23 DIN 120 !
Pe stadionul C. S. Tîrgoviște, 23 

de copii (marea majoritate în virsta 
de 10—12 ani) făceau exerciții de 
tehnică individuală. Antrenamentul 
se desfășura pe pista terenului cen
tral, sub conducerea unui ,,candidat 
de antrenor", Petre Ciobanu, student 
în anul IV la I.E.F.S., aflat... în 
practică pedagogică. Antrenorii titu
lari ai centrului de juniori și copil 
lipseau amîndoi : Eugen popescu 
era plecat la un trial, la Pitești, cu 
cîțiva jucători, iar C. Iacob se afla 
în concediu de odihnă.

In aceste condiții, activitatea de 
pregătire, în sezonul estival, a tine
rilor fotbaliști de la C. S. Tîrgoviște 
— centru cu o veche și frumoasă 
tradiție în formarea schimbului de 
mîine — ni s-a părut mai puțin vie 
decit in 
desigur, 
ve care 
ență, în 
jucători 
stadionului: 
acțiunile de

alte împrejurări. Există, 
și o serie de cauze obiecti- 
împiedică o mai mare aflu- 
această perioadă, a tinerilor 
din Tîrgoviște spre porțile 

participarea acestora la 
muncă patriotică din

Așadar.

Pe unul din cele trei terenuri ale 
Centrului de copii și juniori F. C. 
Argeș, se aflau peste 50 de tineri 
fotbaliști. Era un trial pentru echi
pa națională de juniori și cea de 
perspectivă, un trial cu juniori din 
județele Argeș, Ilfov, Prahova, Dîm
bovița, Olt, Tulcea și Municipiul 
București. în calitate de arbitru, 
Leonte lanovschi, cel care de 18 ani 
șlefuiește cu pasiune șl pricepere 
tinerele talente argeșene. Găsim o 
pauză mai lungă șl discutăm despre 
activitatea centrului F. C. Argeș. 
Leonte lanovschi ne sugerează să 
urmărim în trial cîțiva jucători pi- 
teșteni, nouă la număr. Se remarcă 
Anuța, Mălăescu, Trandafirescu șl 
Cosovschi. Dar „recolta- lui F. C. 
Argeș a fost mult mal bogată .în 
ultimul timp. Coordonatorul pepi
nierei piteștene vorbește cu satis
facție de promovările lui Radu II, 
M. Zamfir, Burcea, Bărbulescu, Du
mitrescu și Cristian în prima divi
zie, de selecționarea în lotul na
țional de juniori a lui Speriatu, 
Sîrbu și Mălăescu, șl înțelegem că 
gindul marii performanțe reprezintă 
imperativul categoric în munca cu 
cei peste 120 de copii.........................
centrului.

— Dar acum, vara, 
centrul are activitate 7 
pe L. lanovschi.

— In prezent 55 de juniori și copii, 
“" în

au

și juniori ai

în vacanță, 
îl întrebăm

cei mai buni, firește, se află 
pregătire la Padina. In iarnă 
fost la Călimănești.

La F. C. Argeș, cele 7 grupe 
copii și juniori se află continuu sub 
semnul înnoirii cantitative — selec
ția efectuîndu-se permanent, îndeo
sebi între 1 august șl 1 octombrie 
— dar mai ales calitative. Alături 

antrenorul Leonte lanovschi 
echipa 

, coor- 
trei

Mihai 
Vasil e 

Trivale

de

calitative, 
de antrenorul Leonte 
(care în prezent răspunde de 
de tineret, dar care, practic, 
donează activitatea centrului) 
antrenori, tineri și pasionați, 
lanovschi, Dan Silvășan șl 
Fioreseu vor să ridice în ' 
alți jucători de valoare.

ora raidului întreprins.. . corigente

ACTUALITĂȚI
• S-A ÎNCHEIAT CURSUL DE 

PERFECȚIONARE A ARBITRILOR. 
Miercuri la prînz s-a încheiat cursul 
de perfecționare a arbitrilor divizio
nari A, organizat la Oradea de F. R. 
Fotbal și Colegiul central al arbitri
lor. In ultimele două zile, marți și 
miercuri, au fost expuse, printre 
alte teme, „Atacul cu corpul, atacul 
prin alunecare și obstrucția" (Gheor
ghe Limona), „Schimbările de jucă
tori" (Octavian Comșa), „Probleme 
dc psihologie in arbitrajul de fot
bal" (Vladimir Grosu), „Decizia, 
moment hotărltor în arbitraj" (Chi- 
riac Manușaride), „Sanc(iunilc in 
jocul dc fotbal" (Mihai Vasiliu). In 
discuțiile pe marginea temelor ex
puse, unii cursanți (N Rainea, I. 
Pop, R. Stincan, AI. Ene, D. Arndt) 
au scos în evidență nivelul ridicat 
al expunerilor, precum șl faptul că 
la acest curs au fost clarificate u- 
nele modificări ale unor prevederi 
ale regulamentului.

înainte de închiderea cursului, tov. 
Miron Olte-anu, secretar al C.N.E.F.S., 
în numele Biroului executiv, a cri
ticat, printre altele, unele aspecte 
negative din arbitrajele prestate în 
campionatul 1974/75 și și-a exprimat 
speranța că arbitrii vor aduce o 
contribuție mai substanțială la ridi
carea nivelului calitativ al fotbalului 
din țara noastră. (P. V.).

9 DIVIZIONARE A PESTE HO
TARE. ® F. C. Constanța va juca 
simbătă 2 august, la Sofia, meciul 
retur cu Lokomotiv Sofia din cadrul 
„Cupei Balcanice". In continuare, 
constănțenii vor mai susține două 
jocuri la Varna. • IJinaino Bucu
rești și U.T.A. au plecat ieri in
tr-un turneu de citeva jocuri in 
Olanda. © A.S.A. Tg. Mureș va 
participa, in primele zile ale lunii 
august, la un turneu organizat la 
Lvov. • Sportul studențesc va sus
ține, in această săptămînă, două 
jocuri in Cehoslovacia. Astăzi, for
mația bucureșteană va întilnl cu
noscuta echipă cehoslovacă Sparla 
Fraga. Al doilea meci, duminică. • 
Astăzi urmează să plece in Spania 
echipa Steaua. Bucureștenii vor juca 
la La Linea, Malaga și Cadiz. © La 
începutul săptăminii viitoare, C.F.R. 
Cluj-Napoca se va întoarce din tur
neul efectuat în Cehoslovacia, o 
Tot în Cehoslovacia se află si I.C.M. 
Reșița. Rezultate înregistrate : 1—1 
cu Inter Bratislava și 0—0 cu Ze- 
nica (din divizia secundă), uit mul 
meci al reșițenilor este programat la 
Trencin.

a 7 CORIGENȚI I.A TESTUL RE
ZISTENȚEI. La Timișoara, pentru a 
susține testul de rezistență fizică, 
s-au prezentat U.T.A. și Jiul Petro
șani. iată evidențiații probei : Axen- 
te (3 400 m), Ștefănescu (3 40«), co
jocarii (3 350), de la U.T.A., Mulțes- 
cu, Nițu, Roznai șl Stocker (3 300), 

alerge 
Pojoni

■

constatări diferite. La <
erau Petrolul Ploiești și C.S. Tîrgoviște, centre Ia care activitatea’unei 
zile de vacanță a elevilor s-a înscris în perimetrul improvizației. In 
condiții cu totul speciale s-a aflat, în luna iulie, pepiniera Gloriei Bu
zău. Și, ca aproape întotdeauna, cuvinte frumoase pentru „școala" lui 
F.C. Argeș. Desfășurarea unei munci susținute, de calitate, constituie 
o necesitate stringentă, dc prim ordin. Pretutindeni. Și in primul rind 
la Petrolul și C.S. Tirgoviște, centre cu frumoase realizări, in trecut, 
în formarea unor jucători de bună valoare.

A S. ARMATA TG. MUREȘ CONTEAZĂ PE LOTUL SĂU OBIȘNUIT
(Urmare din pag. 1)

cu succes — la trecerea testului 
de rezistența. Și poate că este o 
concordanță între faptul că ~ 
zekas s-a clasat primul (străbă- 
tînd 3 460 m în cele 12 minute) 
și jocui său excelent, punctat și 
de două goluri spectaculoase. 
Imediat în apropierea lui, la tre
cerea testului, Boioni — 3 450 m, 
de asemenea remarcat în partida 
cu selecționata județului. Cifre 
bune au mai realizat Ispir, Onu- 
țan, Kortosi (un nume nou dar... 
vechi în centrul de copii și ju
niori) — 3 400 m, Varodi — 3 380 
m, etc. De subliniat, de aseme
nea, cifra bună obținută de por
tarul Solyom — 3 200 m.

Iată lotul care pînă cu cîteva 
zile în urmă s-a aflat în pregă
tire la Sovata, sub conducerea 
antrenorilor Tiberiu Bone și Ște
fan Brassay : Solyom, Nagel, Fe- 
her, Vunvulea — portari ; Gli- 
gore, Kiss, Ispir, Onuțan, Szollosi, 
Kortosi, Pintea — fundași ; Va
rodi, Pîslaru, Boioni, Matei, Stin
gă — mijlocași ; Fazekas, Both II, 
Popa, Naghi, Mureșan, Ilajnal — 
atacanți. Deși A.S.A. face parte 
din echipele care ar fi putut be
neficia de art. 8 din regulamentul 
de transferări, totuși, formația 
mureșană a preferat să facă ■ apel

Fa-

în continuare La vechiul 
cleu. Totuși, după cum i 
din înșiruirea fotbaliștilor __ __
parte din lot, au apărut și cîteva 
nume noi. Cele mai multe apar
țin jucătorilor crescuți în cadrul 
centrului de copii și juniori ai 
A.S.A. și care, urmînd creșterea 
firească, au ajuns în prima for
mație. Este vorba 
Kortosi și Pintea.
Matei. care s-a 
timp la echipa 
ghieni din Divizia C, de atacan
tul Popa transferat de la Metalul 
Aiud, de portarii Feher și Vunvu
lea ; primul a venit de la F. C. 
Baia Mare, cel de-al doilea de la 
Chimica TIrnăveni. Singura ple
care posibilă e aceea a lui Un- 
chiaș. El a dat examen la 
Facultatea de chimie la Iași și va 
activa probabil, la Politehnica 
Iași. In plus, Lucaci, care, după 
Sportul studențesc București și 
Olimpia Satu Mare, a primit 

’drept de joc pentru F. C. Baia 
Mare. Cît despre Czako, el a de
venit antrenor la centrul de co
pii și juniori.

A. S. A. se află actualmente la 
Lvov (U.R.S.S.) unde participă la 
un turneu internațional. Pînă la 
începerea campionatului, fotba
liștii mureșeni vor mai susține o 
partidă internațională, la 14 
august, cu Vasas- Diosgyor, din 
categoria secundă a campionatului 
Ungariei. „Programul nostru in-

său nu- 
se vede 

ce fac

de fundașii 
de mijlocașul 
fortificat 

Viitorul
un 

Gheor-

tcrnațional, finind 
gațiiie 
nuare 
pă în 
punea 
deni că federația ar fi trebuit să 
ne ajute să contactăm cîțiva ad
versari de 
meciuri în deplasare, 
ne spunea lt. col. 
șeful A. S. Armata.

seama de obli- 
aveni în conti- 
ocupat de echi-

pe care le 
și de locul
campionatul trecut, se im- 
să fie mult mai bogat. Cre-

valoare, fie 
fie 

Gh.

pentru 
acasă*, 

Pintilie,

I) PIlIVIDflil CAR!

Loto—Pronosport informează:

cu următorul

per categorie 
plafonat la

Loto“ se 
ultim ali-

de cîști-
maximum

500.000 lei. Diferența peste această 
sumă se va repartiza categoriei ime
diat următoare de la aceeași extra
gere (concurs) a tragerii (concursu
lui) la care s-a înregistrat situația 
respectivă".

Prin aceste modificări se creează 
mari posibilități ca și la cea de a 
doua categorie a fiecărei extrageri 
să se obțină cîștiguri de valori mult 
mai mari decit pină în prezent, res
pectiv chiar 
maxim.

O Tragerea 
loc la Clubul 
da Doamnei 
la ora 18.00.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI

categoria 2: (11 rezultate) 41,50 
variante a 512 lei.

CATEGORIA 3: (10 rezultate) 371,80 
variante a 8G lei.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA PRONOEXPRES

IULIE 1975
DIN 30

la nivelul plafonului

Loto de mîine va avea 
Finanțe-Bănci din stra- 
nr. 2 cu începere de

2.931.G89Fond general de cîștiguri: 
lei.

Extragerea I: 41 43
Extragerea a II-a:
Plata cîștigurilor 

tragere se va face
nicipiul București de la 7 august 
pînă la 30 septembrie 1975, în țară

39 4 35
3 20 30 15 16 

pentru această 
astfel: în Mu-

12

S-a făcut de curînd publică, in
tenția federației de specialitate de 
a perpetua paragraful din regula
ment privind obligativitatea echi
pelor de Divizia B de a înscrie 
pe foaia de arbitraj eel mult 
cinci jucători care au depășit 
virata de 26 de ani și a celor din 
„C“ de a respecta aceeași clauză, 
cu numărul de jucători peste 26 
limitat la patru. Ar fi al treilea 
sezon competitional in care ope
rează această deviză, „stop virst- 
nicilor în eșaloanele inferioare !“, 
dar experiența precedentelor două 
nu ne-a convins de 
de ciștigul real al 
lului practicat.

Unde ni se pare 
ceastă metodă de a stopa multe 
cariere fotbalistice pe un punct de 
culme din traiectoriile lor, in nu
mele unei întineriri masive, ga
ranție teoretică a perspectivei va
lorice ? în primul rind presupune 
sacrificări deliberate ale unor efec
tive de fotbaliști formați, apți pen
tru joc, practicieni cu anumite ca
lități demonstrate, din moment ce 
s-au menținut în fotbal pină la 26 
de ani. Ar fi o chestiune 
moral. în al doilea rind, 
ritatea acestei prevederi, 
formații, obligate să-și • 

echipă, își convertesc 
dereglarea jocului, în 
unei crize între ge- 

diminuarea randamen- 
amintim cum Con- 

„Cu- 
________  în 1972/73, o forma

ție Închegată și cu veleități, după 
performanța amintită, a căzut

eficacitatea ei, 
calității fotba-

vulnerabilă a-

formula de 
tributul, în 
declanșarea 
nerații, în 
tulul. (Ne 
structoru.1 Galați, finalistă a 
pei României"

de ordin 
suj du- 
anumite 

renoveze

de la Jiul. N-au ’ reușit să 
cel 3 200 m în 12 minute 
(3130) și Sima (3170) de la U.T.A., 
Bălan, Minculescu (au abandonat). 
Stoica (3 000), Rusu (3 185) șl Stoichi- 
ță (3 190), toți dc la Jiul. Echipele 
Politehnica Timișoara, F.C.M. Reșița 
și Universitatea Craiova vor susține 
testul în ziua de 8 august.

a CEAHLĂUL P. NEAMȚ — O.F.K. 
BELGRAD 2—1 (1—1). Ieri, în pre
zența a 5.000 de spectatori, diviziona
ra Ii din localitate a obținut victoria, 
după un joc frumos, prin golurile 
marcate de Stănilă (min. 44) și Alecu 
(min. 53), . -.............................
32). — ‘ ’

respectiv Markovici (min. 
(C. Nemțeanu — coresp.)

ASTAZI, STEAGUL ROȘU —
ARGEȘ, re stadionul Tlneretu- 
la ora 17,

F.C. 
lui, 
susține un meci

• VIITORUL 
BELGRAD 1—2 
marți după amiază, la Vaslui, echipa 
antrenată de Nicolae Oaidă reușind 
să clea o replică bună unul adver
sar de valoare. Au marcat Andrioaie 
(min. 89), respectiv Leci (min. 72 și 
75) M. MOGA — coresp.

• ȘOIMII SIBIU — CHF.MIE HALLE 
1—1 (o—0). Aproape 5 000 de specta
tori au asistat la o partidă de nivel 
tehnic mediocru. Oaspeții au deschis 
scorul in min. 68, prin Ganz. Fina
lul meciului a aparținut, însă, sibie- 
nilor, care au atacat insistent, ei reu
șind să egaleze, în min. 85, prin Tran- 
dafilon. (I. IONESCU — coresp.)

echipa brașoveană 
amical cu F.C. Argeș.
VASLUI — O.F.K. 
(i>—0). Joc frumos.

IMPIJNI AMENDAMENTE
aceeași ordine de idei, ne 
imagina cum o divizionara 
C cu obiectiv de perfor
in perspectivă, poate re

ia jucători care abia au do
pe

Și în 
putem 
B sau 
mantă 
nunța 
pășit virsta de 24—25 de ani, pe 
temeiul unei rodări a eșaloanelor 
de schimb, permise în campionat 
în edițiile care coincid cu atacul 
propus al locurilor fruntașe. In 
fine, în al treilea rind, această 
prevedere tocește concurența (ui 
pregătire, în joc), între niște fot
baliști care oricum știu că vor pă
răsi scena și alții care oricum sint 
convinși că vor fi promovați in 
vidul format prin plecarea pri
milor.

Ni se 
adevărul 
respunde 
locul între 
cupat după o dispută onestă, fi
rească, cu argumentul posibilități
lor concrete. întinerirea conjunc- 
turală, artificială nu credem că 
servește nimănui și despre calită
țile fotbalistice ale „bătrînilor" 
poate vorbi oricînd 
hai Ionescu care a 
pa națională la 27 
ceea mai recentă a 
plecat din „B“ la timp (27 de ani 
și jumătate !) și debutant, în na
ționala A, la 28 de ani și mai bine.

E drept, abolirea prevederii de 
care ne-am ocupat, ar putea favo
riza menținerea subiectivă, abuzi
vă a unor fotbaliști plafonați. Dar 
asprimea ei, generalizată, este de
ranjantă și o revizuire a număru
lui de fotbaliști admiși peste ba
riera celor 26 de ani, prin extin-

pare inutilă referirea la 
că virsta biologică nu co- 
cu cea calendaristică, că 

„primii 11“ trebuie o-

„bătrînilor* 
pilda lui Mi- 
jucat în echi- 
de ani sau a- 
lui Iorgulescu,
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istorică, 
intr-un 

final al 
multila-

reuniuni de însemnătate 
adoptarea și consacrarea 
cadru solemn a Actului 
conferinței — document 
teral. cuprinzător, bogat în princi
pii și idei politice juste, construc
tive, menite să constituie temelia 
unui sistem trainic de securitate 
in Europa — este subliniată de 
nivelul de reprezentare prin fac
torii de cea ntai maFe responsabi
litate politică a celor 35 de state.

Participarea, în numele Româ
niei socialiste, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
republicii, la această reuniune fără 
precedent prin amploarea și locul 
ee-i va reveni în istoria Europei, 
ilustrează încă o dată, pregnant și 
convingător atașamentul fierbinte 
al țârii noastre la cauza înfăptui
rii dezideratului de însemnătate 
cardinală al securității europene. 
Așa cum se știe, in toate momen
tele acestui efort comun al sta
telor europene — de la inițierea 
conferinței și pină la finalizarea 
actului supus consacrării definiti
ve la această impresionantă reu
niune — România a avut o con
tribuție substanțială, remarcabilă și 
eu deosebire remarcată pentru 
spiritul său activ, principial, rea
list, încorporat în tot ceea ce con
stituie valoarea politică de an
samblu a acestui document, cît și 
în părțile sale cele mai semnifi
cative.

Palatul „Finlandia" iși deschide 
larg porțile in fața inalților repre
zentanți ai statelor participante.

Sosește președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu persoane
le oficiale care îl însoțesc- In ma
rele foaier, președintele României 
si întreține cordial cu șefi de stat 
si de guvern ai țărilor partici- 
p ile.

Președintele Republicii Finlanda,
•

Urho Kekkonen, îi invită apoi pe 
inalții oaspeți să ia loc în sala 
conferinței.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Ștefan Andrei 
și George Macovescu, ia loc la 
masa rezervată României.

...Ora 12,00. Președintele țării- 
gazdă, Urho Kekkonen declară 
deschise lucrările reuniunii.

în continuare, rostește un cu- 
vînt inaugural secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim.

în ședința de după-amiază, pre
zidată — potrivit aranjamentului 
de procedură stabilit în cadrul fa
zei de la Geneva — de șeful de
legației Vaticanului, au început 
expunerile înalților reprezentanți 
ai statelor participante asupra ma
rilor probleme ale securității și 
cooperării în Europa, asupra ac
tului final al conferinței.

Au luat cuvîntul șefii de stat 
sau de guvern ai Marii Britanii, 
Greciei, Islandei, Canadei, Bulga
riei, R- D. Germane, Italiei, Elve
ției și R. — “F. Germania.

■ir
seară, președintele 

Urho Kekkonen, a ofe-
Miercuri 

Finlandei, 
rit, în saloanele Palatului prezi
dențial, un dineu în onoarea înal
ților reprezentanți ai celor 35 de 
state participante la întîlnirea la 
nivel înalt de la Helsinki.

La dineu a luat parte președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și tovarășii Ștefan Andrei și 
George Macovescu.

Au participat șefii de stat și 
guvern, celelalte 
litice din țările 
conferință.

în timpul dineului, președintele 
Finlandei, în cuvinte pline de sti
mă și cordialitate, a toastat 
noarea înalților oaspeți, 
succes deplin conferinței.

personalități po- 
reprezentate la

in o- 
urînd

EVENIMENT DE ISTORICĂ
ÎNSEMNĂTATE

(Urmare din pag. 1)

practică a hotărârilor 
pentru ' 
multiplelor probleme 
aflate încă în suspensie.

In ansamblul de probleme 
bordate în „Actul final" există un 
paragraf dedicat sportului, in care 
se spune : „în scopul de a extinde 
legăturile și cooperarea existentă 
în domeniul sportului, statele par
ticipante vor încuraja contactele 
si schimburile în acest domeniu, 
inclusiv întilni.rile și competițiile 
sportive de orice fel, în conformi
tate cu regulile, reglementările și 
practicile internaționale general 
acceptate". Acest text este con
form cu uzanțele mișcării spor
tive românești în relațiile sportive 
internaționale, în care s-a urmărit 
intensificarea schimburilor și în- 
tîlnirilor, asigurarea unui 
de înțelegere și prietenie 
sportivi.

adoptate,
soluționarea efectivă a 

complexe

a-

climat
între

România — profund atașată 
cauzei păcii și progresului — des
fășoară, pe multiple planuri, o 
vastă activitate internațională, 
pentru realizarea unor relații noi, 
bazate pe egalitate, pe respectul 
independenței și suveranității, pe 
renunțarea Ia forță și la amenin
țarea cu forța.

Recent, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU. apreciind pozitiv 
rezultatele Conferinței, arăta că 
ele vor exercita o puternică in
fluență asupra întregii vieți poli
tice internaționale. Președintele 
țării noastre a relevat că acest 
moment de deosebită importanță 
din viața politică europeană tre
buie văzut în perspectiva viitoru
lui,, a continuării eforturilor pe 

„------ -------------- _■ pro-
tuturor popoarelor con- 
de a trăi libere, inde- 
într-o Europă a păcii, 
și colaborării.

a continuării eforturilor 
calea înfăptuirii năzuințelor 
funde ale 
tinentului 
pendente, 
securității

PAUL DOBRESCU ÎNVINGĂTOR 
IN CUBA

in-
,,Cordova Cardin”, 

pugiliști din numeroa- 
și România, 

român 
limitele 

tehnic în

[ „TROFEUt CARPAȚI" LA HANDBAL
I

(Urmare din pag. 1)

In orașul cubanez Santa Clara a 
ceput tu-'eu! de box ~ ' **
la care participă — ---------- .
se țări, printre care și România. în 
prima reuniune, boxerul român Paul 
Dobrescu l-a întrecut (in limitele cate
gorici ușoară) prin k.o. tehnic în run- 
cul 2 pe Balal Sadio (Guineea). La 
aceeași categorie, Jimenez (Cuba) b.p. 
Muller (R.6.G.), Nava (Venezuela) 
b. k.o. I Walcott (Barbados).

ILIE NASTASE IN TURNEUL 
DE LA LOUISVILLE

In primul tur 
Louisville (Kentucky), 
întrecut cu 6—4, 5—7, 
Kjell Johansson. Alte 
Ashe — Spear 6—4, 
ceswell 3—6, 6—1, 6—2.

la 
l-a

al turneului de 
llie Năstase 
6—3 pe suedezul 
două partide : 

7—6; Martin — Dow-

C.E. DE VOLEI
(JUNIORI)

30 (prin telefon). In pa- 
Miinchen, Frankfurt pe 
Nordhorn — au început 
ale campionatului euro- 

_____________ juniori-tineret. Echipele 
României evoluează în grupele 7—12, găz
duite de orașele Nordhorn (masculin) și 
Bocholt (feminin).

Reprezenlativa masculină joacă la 
Nordhorn, alături de formațiile Belgiei, 
R.F. Germania, Israelului, Italiei și Iugo
slaviei. In primul meci voleibaliștii 
români au întîlnit echipa Iugoslaviei. Me
ciul s-a încheiat cu victoria sextetului 
Iugoslaviei, care a învins cu 3—2 (9, —2, 
9, —13, 6). In alt meci : Belgia — Israel 
3-2 (9, 13, -13, -11, 9).

NORDHORN, 
trvj localități — 
Main, Bocholt, 
turneele finale 
pean de volei

zultat foarte bun. Au marcat i 
Mironiuc 7, Matei 6, Roșu 2. Bai
can 2 și Hornea — pentru Româ
nia II, Dracev 6, Kireaev 5, Ma
ximov 4, Fediukin 2, Cernî.șov 1, 
Cikun 2 si 
U.R.S.S. Ău

parare (pe care-1 practicaseră și 
în întîlnirea cu reprezentativa 
României) a fost sancționat prompt 
și aspru cu eliminări, principala 
realizatoare Toth-Harsanyi acumu- 
lînd nu mai puțin de 7 minute 
penalizare. Pe acest fond, reduta
bila fostă campioană a lumii, e- 
chipa R.D. Germane, a atacat de
cis, in tempo uniform, obținînd o 
frumoasă victorie în ultimele 10 
secunde- 
schmar 3,
Krause, Rost și Lange pentru R.D. 
Germană, respectiv Stcrbinszki 5, 
Csik 4, Laki Pâine 2. Au condus 
polonezii Hclemejko și Jeziorny.

IUGOSLAVIA — U.R.S.S. (M) 
25—24 (14—16). A fost un verita
bil duel între două linii de 9 m 
extrem de valoroase- Cu toate e- 
forturile lui Maximov și ale co
echipierilor săi, deținătorii titlu
lui olimpic au obținut un succes 
deplin meritat. Au marcat : Ma
ximov 12, Lagutin 7, Kireaev 2, 
Fediukin, Kolotov și Cicun pentru 
U.R.S.S., Krivocapici 9, 
Timko 4, Bojovici 3, 
Fejzula, Serdarusicî și 
pentru Iugoslavia. Au 
Cîrligeanu și V. Sidea 
nia).

ROMANIA — U.R.S-S. (F) 27—14 
(9—8). Multă vreme, echipa noas
tră nu s-a putut despovăra de 
emoții. Din această cauză, o re
priză întreagă s-a angajat intr-un 
joc fără orizont, lipsit de aplomb. 
Odată cu partea a doua a întil- 

puter- 
simplu 
De la 
Româ- 
20—10

rezista jocului viguros și rapid , al 
. Au înscris : Kăh- 

___ Bohme (6), Ganschow (6), 
Lackenmacher (3), Rost (2), Engel 
(2) — R D.G. ; Papiernik (4), Mi
kes (4), Dobrotka (4), Jarry (4). 
Liska (3), Sule (2), Haber — 
Cehoslovacia. Au condus V. Sidea 
și P. Cîrligeanu (România).

I învingătorilor.
Iert (7), Bohir pentru 

danezii

I
I
I
I
I
I
I

R. D. GERMANA — ROMANIA 
II (F) 22—13 (11—9). După o re
priză echilibrată, în care român
cele au atacat curajos și au con
dus cu 2—0, 3—1 și 6—5, selecțio
nata R. D- Germane și-a impus 
de o manieră netă superioritatea 
tehnico-tactică. Principalele reali
zatoare : ' “ - - —
5 (R.D.G.) respectiv. Hobincu 
Vieru 3.

Kravțov 
condus 

Christensen si Svensson. 
• CEHOSLOVACIA — 
(F) 20—13 (11—6). Meci la discre
ția jucătoarelor cehoslovace. Au 
marcat i Foltynova 7, Matisova 4, 
Polacicova 3, Vasova 2, Horalova 
2 și Angyelova 2 — Cehoslovacia, 
respectiv “ 
Iatrușeva 
Prohorova.
— R. lamandi.

Au marcat : Krctz-
Richter 3, Kahnt 3,

Kretzschmar 10, Krause
5,

PLOIEȘTI
ROMANIA I — UNGARIA 

10—10 (5—6). Veritabil derby 
competiției, meciul a avut o des
fășurare pasionantă, mai ales

(F) 
al

Balan 4, Avram 4,
2, Zaikovskaia 2 și 

Arbitrii i M. Marin

MIERCURI
BUCUREȘTI

ROMANIA II — CEHOSLOVA
CIA (M) 22—19 
fără îndoială, un 
lent, pentru care băieții antrenați 
de Eugen Trofin .' .................
au luptat din răsputeri, 
tul-cheie al jocului s-a consumat 
imediat după pauză, cînd — timp

(10—12) 1
rezultat

Este, 
exce

și Mihai Pintea
Momen-

Aruncă la poartă Grabovschi, care va înscrie al treilea gol al echipei ro
mâne in jocul cu R.D. Germană

Horvat 5, 
Karalici, 
Pocrajac 

condus P.
(Româ-

I
i
I
I
I

I
I
I
I
§
I

evoluție a scorului. Ambele for
mații au evoluat crispat, practi- 
cînd un handbal 
prea agresiv, fapt ce a dus 
permanenta fragmentare a jocu
lui. In prima parte a întîlnirii, 
oaspetele, deși conduse cu 4—2 
(min. 13), au reușit să remonteze 
și să preia conducerea, grație mai 
ales jocului abil practicat de 
Borbala Toth-IIarsanyi. Pen
tru a evita marcajul „om la om", 
care ar fi anihilat-o inevitabil, 
valoroasa jucătoare maghiară a 
recurs la o stratagemă inspirată, 
,,ascunzîndu-se“ pe semicerc, 
unde țîșnea rapid spre linia
9 m, | 
cruțător spre poarta 
Ionescu. Ea a marcat 8 din cele
10 goluri ale Ungariei. Formația 
noastră a jucat prea static și a 
renunțat, neinspirat credem noi, 
la aportul Cristinei Petrovici du
pă primul sfert de oră. Efortu
rile Doinei Cojocarii, Rozaliei Șoș 
și Doinei Furcoi au fost însă 
încununate de succes. Au marcat i 
Cojocaru 3, Șoș 2, Furcoi 2, Ar- 
ghir 2 și Mikloș pentru România 
I, Toth-Harsanyi 8 și Sterbin- 
szki 2 pentru Ungaria. Au condus 
Kessler si Meyer (Elveția).

ROMANIA II — U.R.S.S. (M) 
18—21 (8—13). Dominați copios 
în prima repriză, băieții noștri au 
găsit puterea și resursele de a 
reveni spre final, obținind un re

nervos, uneori 
la

de
de

primea mingea și șuta ne-
-----  ------‘i Elisabetci

de 8 minute — tinerii 
liști români au jucat fără 
șeală, făcînd inutile toate 
turtle adversarilor lor și 
ind, în serie cinci goluri 
38 : 15—12). Au marcat : Mironiuc 
7, Matei 5. Boroș 5, Hornea 2, 
Dan Marin, Baican și Roșu pen
tru România II, Papiernik 4, Lis
ka 4, KrepindI 3. Sule 2, Dobro- 
tja 2, Mikeș, Kavan, Skara și Ha
ber pentru Cehoslovacia. Au con
dus elvețienii Kessler și Meyer.

CEHOSLOVACIA — ROMANIA 
II (F) 24—17 (13—8). Doar zece
minute au reușit jucătoarele noas
tre să mențină echilibrul în teren 
și pe tabela de marcaj. Apoi, e- 
chipa cehoslovacă a preluat ini
țiativa. detașîndu-se comod în în
vingătoare. Ău marcat : Matisova 
6, Foltynova 5, Horalova 4, Va
sova 3. Boledovicova 2, Kutkova, 
Spilkova, Opoita și Angyelova 
pentru Cehoslovacia, Amarandei 
4, Hobincu 4. G. Lăcustă 3, Mi- 
hăilă 2, Vasile 2, Iagăru și Vieru 
pentru - ■ • — -
Reichel 
mania).

R.D.
(F) 12—11 
maghiare au condus 
din meci, dar jocul

România II. 
și Tcttens

GERMANA 
(6—7).

ESTE HOTARE
niei a avut ca adversară formația Italiei. 
Voleibalistele italience au prestat un joc 
bun, reușind să se impună cu 3-0 (9,
12, 12).

FOTBAL ME1IDIANE

© La Hamburg: Hamburger S.V. — 
Leeds United 5-2 (4—0) ; au înscris:
Volkert (2), Ettmayer, Bertl, Kaltz, res
pectiv Lorimer, Clarke, © Clasament fi
nal în turneul de la Banska Bystrica: 
1. ȚSKA Moscova, 2. Legia Varșovia, 3. 
ZVL Zilina, 4. Dukla Banska Bystrica: 
ultimul joc: ȚSKA — Dukla 2—0 (1—0),
au marcat : Dorofeev și Kopaikin © în 
turneul de la Praga: Bohemians - Gor- 
nik Zabrze 4—2 (1—2), Torpedo Moscova 
— Slavia Praga 3—1 (3—0) © In „Cupa 
Alpilor": Lausanne — Lyon 1—3 (0—2),

Basel — Reims 2—0 ȚO—0).

puncte, fiind urmat de Manuel Orantes 
cu 269 p, Bjorn Borg - 255 p, Jan
Kodes — 213 p. Raul Ramirez — 180 p. 
Hie Năstase ocupă locul 6, cu 165 p, 
înaintea lui Arthur Ashe — 160 p. Roscoe 
Tanner — 157 p, Jim Connors și Tony 
Roche — 140 p.

După cum se știe, la
competiției, primii apt clasați 
lificâ pentru „Turneul
(Masters), care va avea 
holm, la sfîrșitul anului.

încheierea 
se ca- 

campionilor" 
loc la Stock-

F.C.

SPARTACHIADA SOVIETICĂ

cadrul Spartachiadei 
U.R.S.S., la atletism

popoarelor 
(Moscova) :

PE SCURT

handba- 
gre- 

efor- 
înscri- 

(min.

Au condus
(R. F. Ger-

— UNGARIA 
Handbalistele 
o bună parte 
agresiv în a-

nirii, însă, a luat un start 
nic, care i-a uimit pur și 
pe cei 4000 de spectatori. 
11—10 în min. 28, echipa 
niei a ajuns să conducă cu 
(min. 38) ! O contribuție de sea
mă a avut portarul Viorica Ioni
că, ale cărei intervenții au fost 
excelente, ea lansînd totodată e- 
chipa în permanente contraatacuri. 
Formația feminină a țârii noastre 
și-a justificat astfel victoria in a- 
cest turneu cu un succes net în 
ultima evoluție. Au marcat : Ar- 
ghir 8, Mikloș 6, Șoș 4, Furcoi 4, 
Pițigoi 3. Petrovici și Mihoc pen
tru România. Iatrușeva 4, Avram 
3, Balan 2, Șelepina 2, Prohorova, 
Ko-estelova și Perepadea — 
U.R-S.S. A condus cuplul Reichel- 
Tettens (R.F. Germania).

ROMANIA — R.D. GERMANA 
(M) 17—18 (9—10). Ultima partidă 
a turneului a găsit reprezentativa 
României cu rezervele de energie 
reduse la minimum. Și, poate, ști- 
indu-se oricum învingători ai 
competiției, handbaliștii noștri 
n-au mai avut nici puternicul sti
mulent al necesității victoriei. 
Cert este că ei n-au mai evoluat 
ca în partidele anterioare, cedînd 
inițiativa valorosului partener- 
Deși, pe parcursul ambelor repri
ze. au fost momente cînd a con
dus (8—7, 13—12). echipa noastră 
a fost nevoită să se recunoască 
întrecută de formația R.D. Ger
mane care, aseară, s-a dovedit 
mai decisă atit in atac cît și în 
apărare. în min. 57, la 17—17, 
handbaliștii români au avut șansa 
de a prelua — coate decisiv — 
conducerea, dar Stockl a ratat in
credibil un contraatac.
cat : Tudosie 6, Kicsid 3, 
3, Cosmn 1, Grabovschi 1, Drăgă- 
niță 1, Lieu 1 și Stockl 1 — pen
tru România, Kahlert 5, Engel 4, 
Bohme 4, Lakenmacher 3 și 
Ganschow 2 — pentru R.D. Ger
mană. Au arbitrat .1. Christensen 
(Danemarca) 
veția).

Au mar-
Voina

și A. Mcycr (El-

PESTE 500 DE PARTICIPANT!, DIN 30 Of TAR! 9

IA CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC CANOE

In 
din 
Borzov 100 m în 10,2 și 200 m în 20,6; 
lungime (f) 
înălțime —
— Natalia 
nai) ; disc 
lungime — 
pe echipe i 
Spasski la 
neană, 3. Leninqrad (cu Karpov la masa 
1) ; la tenis (Tallin), finale: Metreveli
— Kakulia 8—6, 4—6, 3—6, 6—3, 7—5; Ma
rina Kroșina — Evghenia Biriukova 4—6, 
6-2, 6-3.

CLASAMENTUL F.I.L.T.

i — Lidia Alfeeva 6,67 m; 
Grigoriev 2,21 m; 100 mg 
Lebedeeva 12,8 (rec. unio- 

— Faina Melnik 67,80 m;
Podlujnîi 8,02 m; la șah 

(Riga) : 1. R.S.F.S. Rusă (cu 
masa 1), 2. R.S.S. Ucrai-

m ;

Cîștigînd 
(6-1, 6—3 
tenismonul 
s-a distanțat i 
Premiu F.I.L.T.

turneul de la Washington 
în finala cu H. Solomon), 

argentinian Guillermo Vilas 
în clasamentul Marelui 

. Cîștigătorul ediției de 
ire acum e^oct 400 de

ATLETISM a Concurs 
lungime — Blanquer (Sp) 
țime (f) - Mracnova (
BASCHET © In „Cupa intercontinentală", 
la Belgrad: Iugoslavia — S.U.A. 82—79 
(45-36), la Udine: Italia — Canada 
98—79 (50—29) © Turneu feminin la
Moscova: U.R.S.S. — Bulgaria 98—29 
(44—17), Japonia — U.R.S.S. (jun.) 55—53 
(28—20). CICLISM © Felice Gimondi a 
fost definitiv declasat în Turul Franței, 
datorită analizei pozitive confirmate la 
controlul antidoping. HANDBAL © Tur
neu feminin (tineret) la Mielec: 1. 
garia 6 p, 2. R.D.G. 3 p, 3. 
slovacia 2 p, 4. Polonia 1 p.
• Turneu în R.F.G.: ",
— VFL Bad Nauheim 11—5; 
Minnesota 
IARBA © 
Montreal: 
landa, 4, 
neul de 
Kozlov 8 , .
© învingătorii 
ționale 
Szabo, 
Szell © In 
echipe 
Cehoslovacia, 2. 
R.F.G.

la Budapesta: 
) 7,77 m; înăl- 
(Ceh.) 1,86 m.

Un- 
Ceho- 

HOCHEI 
Spartak Moscova 

Polonia — 
HOCHEI

de
3.

In 
runde : 

TENIS 
interna- 

, Eva

PE 
la

O- 
tur-

(S.U.A.) 4-4.
Turneul preolimpic 

1. R.F.G., 2. Pakistan,
Argentina. ȘAH © 

la Lublin, după 10 
p, Barczay 6'/2 p, 

" în campionatele i 
ale Budapestei: Baronyt, 

Tarcczy — Machon. Szobo — 
„Cupa Jean Becker" pentru 

de juniori, la Le Touquet: 1. 
Italia, 3, Suedia, 4.

. BELGRAD, 30 (prin telefon). La 
startul actualei ediții a Campiona
telor mondiale de caiac-canoe sînt 
prezenți 500 de sportivi și sportive 
din 30 de țări : Austria, Belgia, 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, 
Cuba, Danemarca, R. F. Germania, 
Finlanda, R. D. Germană, Anglia, 
Hong Kong, Ungaria, Irlanda, Ita
lia, Coasta de Fildeș, Franța, Ja
ponia, Mexic, Olanda, Norvegia, 
R. P- Chineză, Polonia. România, 
U.R.S.S., Spania, Suedia, S.U.A., 
Iugoslavia și Elveția. Aceste pre
zențe constituie recordul de parti
cipare Ia C. M. Este de reținut 
participarea echipei R- P. Chineze, 
care a înscris în curse 7 sportivi. 
O prezență inedită o constituie și 
sportivii din Hong Kong. în pro
gramul competiției figurează 110 
curse in serii, recalificări, semi
finale și finale. Aici vremea este 
foarte bună pentru concurs, tem
peratura este de 22—24 de grade. 
Toate pregătirile sportivilor și 
organizatorilor sînt încheiate.

Miercuri dimineața a avut 
ședința comisiei tehnice pentru 
finitivarea înscrierilor, iar după a- 
miază. festivitatea de deschidere 
a campionatelor mondiale de ca
iac-canoe.

Echipa noastră a sosit marți di
mineața și a efectuat primele an
trenamente de acomodare. Trage
rile la sorți au fost, în general, fa-

ale

loc 
de-

vocabile Ia K 1—1 000 m, o serie 
de valoare medie a adversarilor, 
la fel ca și la C 1—1 000 m și K 
1—500 m <f). In schimb (a C 2 — 

o serie dificilă 
și echipajele

1 000 m 
participă . „ -
Ungariei și Suediei.

Cea mai tare serie din 
este la K 4—1 000 m cu formațiile 
R.D.G. — campioană mondială, 
Polonia, Spania, C** îoslovacia și 
Bulgaria. în cursele de viteză de 
500 m, din ziua a doua, la K 1. o 
serie relativ ușoară. Mai avem 
șanse mari de calificare în pro
bele de C 1, K 2 și C 2. La K 
4—500 m (f) sîntem în serie cu 
Ungaria și R. P. Chineză. în sfir- 
șit, o serie convenabilă și pentru 
noi. Ia ștafetă.

în privința curselor de fond, in
teresant este numărul de înscrieri: 
la C 2 —11, la C 1 — 16. la K 2 — 
23, la K 1 — 26, Ia K 4 — 17. toa
te pe 10 000 m.

în ceea ce privește echipa noas
tră, tehnicienii mai au să defini
tiveze doar echipajele de C 2 —• 
10 000 m, în care au 
Munteanu — Serghei 
Mareov.

Avem convingerea 
sportivilor români vor fi la înălj 
țimea renumclui de care se bucură 
școala noastră de caiac-canoe-

Dan GÂRLEȘTEANU

la care 
Poloniei,

prima zi

de 
și

că

ales între 
Cozlov —

evoluțiile


