
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu personalități

prezente la Helsinki
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Iia cadrul discuției s-a efectuat 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Ungară, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, dintre popoarele celor două 
țări socialiste vecine.

S-a stabilit de comun acord să 
se întreprindă în perioada urmă
toare noi pași concreți în direcția 
adincirii conlucrării reciproc avan
tajoase în domenii care interesează 
cele două țări, în folosul dezvol
tării și construcției socialismului 
în ambele state, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației inter
naționale, în special în legătură 
cu mersul lucrărilor Conferinței 
general-europene.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

iulie, la Helsinki, a avut 
întîlnire a tovarășului 

Ceaușescu, secretar gene-

30 
o 

Nicolae 
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
.România, cu tovarășul Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al Comitetului 
Central " 
Bulgar, 
Stat al 
garia.

In cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor din
tre Republica Socialistă România 
.și Republica Populară Bulgaria, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar. A 
fost reafirmată hotărîrea ambelor 

: părți de a transpune ferm în viață 
înțelegerile și măsurile convenite 
în urma convorbirilor oficiale care 
au avut loc în România între 16 
și 20 iunie a. c-, în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
socialismului. Au fost examinate, 
de asemenea, unele probleme ale 
vieții internaționale, în special în 
legătură cu desfășurarea lucrărilor 

de-a treia etape a Conferin
ței pentru securitate și colaborare 
in Europa.

întîlnirca s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

I
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al Partidului Comunist 
președintele Consiliului de 
Republicii Populare Bul-

I
I

Campionatele nafionale de atletism

ÎNTRECERI ATRACTIVE,
I REZULTATE DE VALOARE
| • 5 noi campioni ai țării • Surprize notabile • Un buchet de frumoase

I performanțe • Azi, ziua a doua a întrecerilor

Cu ocazia participării Ia Confe
rința pentru securitate și coope
rare în Europa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a întîlnit, Ia 31 iulie 1975, 
cu tovarășul Janos Kadar, prim- 
seeretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

★
Președintele Republicii 

te România, tovarășul 
Ceaușescu s-a întîlnit joi, 
cu primul ministru al 
Aldo Moro-

Ea întrevedere au participat mi
niștrii afacerilor externe ai 
niei — George Macovescu 
liei — Mariano Rumor.

In cadrul convorbirii care
Ioc cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Aldo Moro au apreciat pozitiv e- 
voluția relațiilor de prietenie și

Socialis- 
Nicolae 

31 iulie, 
Italiei,

Româ- 
și Ita-

a avut

(Continuare în pag. a 4-a)

I
Prima zi a campionatelor națio

nale de atletism ale seniorilor, des
fășurate ieri, pe stadionul Republi
cii din Capitală a avut de toate ! 
Mai înainte a avut parte de o 
pistă nouă, din rekortan, inaugu-

LUCRĂRILE REUNIUNII LA CEL MAI ÎNALT NIVEL >
A CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE 

SI COOPERARE ÎN EOROPA
din Hel- 

joi, lucrările 
înalt nivel a 
securitate și

La Palatul „Finlandia' 
sinki au continuat, 
reuniunii Ia cel mai 
Conferinței pentru 
cooperare în Europa-

în sală se aflau șefii de stat și 
guvern prezenți la Helsinki, per
soanele oficiale care ii însoțesc.

La masa rezervată României a 
luat loc președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Au luat loc, de 
asemenea, tovarășii Ștefan An
drei și George Macovescu, celelalte 
persoane oficiale române.

în cadrul ședinței de dimineață, 
desfășurată, potrivit aranjamentu
lui de procedură stabilit în cadrul 
fazei de la Geneva, sub președin-

ția lui Iosip Broz Tito, președintele 
R.S-F. Iugoslavia, au luat cuvîn- 
tul Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovacia, Edward 
Gierek, prim-secretar al C-C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Valery Giscard d’Estaing, 
președintele Franței, Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Liam Cosgrave, primul 
ministru al Irlandei, arhiepiscopul 
Makarios, președintele Republicii 
Cipru, Janos Kadar, prim-secre-
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ALINA GHEORGHIU

Intre performanțele de seamă 
înregistrate în prima zi a campio
natelor trebuie să notăm rezulta
tul de 10,2 s pe 100 m obținut de 
doi dintre reprezentanții Clubului 
atletic universitar din București, 
Toma Petrescu și Claudiu Șiișeles- 
cu. în felul acesta, recordul cursei 
de 100 m este deținut de 4 sprin
teri (Al. Munteanu și Tamas Szabo 
din 1971, Petrescu și Șușelescu de 
ieri). La 110 mg juniorul II Mareei 
Bogdan a izbutit cu 15,1 să realize
ze un nou record pentru atleții de 
16—17 ani. Rezultate excelente sînt, 
între altele, cel al Argentinei 
Menis la aruncarea discului (65,06 
m), cel al Alinei Popescu-Gheor
ghiu la săritura în lungime (6,53 
m). Alina, multă vreme accidenta
tă și-a făcut o splendidă reintrare, 
producînd o mare, poate cea mai 
mare surpriză a concursului, cîști- 
gînd detașat (zece centimetri) să
ritura în lungime. De remarcat 
faptul că ea a mai avut trei în-

ȘUȘELEȘCU și PETRESCU 
noii oameni ai lui 10,2 s

cercări excelente : 6,44, 6,42 m și 
6,40 m.

O surpriză la fel de mare ne 
apare și victoria Marianei Suman 
în cursa de... 100 m. Excelenta 
noastră semifondistă — reamintim

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

NADIA COMĂNECI CONDUCE
IN CONCURSUL FRE0L1MPIC

DE LA MONTREAL

(Continuare in pag. a 4-a)
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rață cu acest prilej, o pistă de ex
cepțională calitate ; a avut parte, 
de asemenea, de cîteva întreceri 
extrem de dîrze, spectaculoase ; a 
avut parte de recorduri și de unef- 
le performanțe de certă valoare 
internațională ; de citeva surprize 
notabile, și, poate pentru că nu s-ar 
fi putut altfel, fiind vorba de atle
tism, concursurile n-au fost ocolite 
de ploaie !

EVOLUȚIILE DE LA „TROFEUL CARPATI",
^STIMULENT ÎN PREGĂTIREA PENTRU J.D.

Teodora Ungureanu — pe locul III după exercițiile impuse
în cadrul suitei de competiții 

„Montreal 1975“, repetiție generală 
a Jacurilor Olimpice de anul viitor, 
se află în plină desfășurare între
cerile de gimnastică. La feminin, 
unde țara noastră prezintă două 
sportive, s-au consumat exercițiile 
impuse. Prezentîndu-se foarte bine, 
campioana europeană absolută, 
Nadia Comăneci conduce în cla
samentul individual compus cu 
38,10 puncte, fiind urmată de gim
nasta sovietică Nelli Kim, cu 
37,90 p și Teodora Ungureanu — 
37,55 p. Locurile 4 și 5 sînt ocu-

Ko-

Iocul
(9.55)
Nelli

pate de gimnastele sovietice 
val (37,40) și Glebova (36,90).

Nadia Comăneci a ocupat 
întii la bîrnă (9,60), paralele 
și sol (9,60 — la egalitate cu
Kim), in timp ce la sărituri s-a 
situat pe pozițiile 2—4 (cu 9.35), 
la egalitate cu sovietica Koval și 
cu Bieger (R. F. Germania). Lo
cul I a revenit aici sportivei Nelli 
Kim. Teodora Ungureanu s-a cla
sat a doua la bîrnă (9,45) și a- treia 
la paralele (9,40). Concursul con
tinuă cu exercițiile liber alese.

In vizită la reprezentantele noastre In competițiile europene de fotbal

A XV-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“ a reprezentat un moment 
important în activitatea interna
țională a handbalului. Plasată cu 
un an înaintea Jocurilor Olimpice 
de la Montreal, competiția a con
stituit nu numai o repetiție gene
rală, ci și un test de maximă uti
litate. Că așa- este, ne-o confirmă 
faptul că invitatele (exceptînd re
prezentativa feminină a Uniunii 
Sovietice) au venit cu cele mai 
bune garnituri, că toate participan
tele s-au bătut fără menajamente 
pentru rezultat și — mai ales — 
că unele au deținut Ia ora „Tro
feului 
situată 
tatorii 
Pitești . ..
siste la o competiție spectaculoasă, 
din multe puncte de vedere mai 
dificilă decît un campionat mon
dial. Căci, să nu uităm, este greu 
de presupus că la C.M. o echipă 
— să spunem Cehoslovacia — ar 
avea ghinionul să întîlnească suc
cesiv formațiile României (cam
pioană mondială), Iugoslaviei 
(campioană olimpică). R. D. Ger
mane (medaliată cu argint Ia ulti
mele două ediții ale C.M.) și Uni
unii Sovietice (o forță în continuă 
ascensiune).

Un alt argument în favoarea a- 
firmației noastre este și acela că 
fiecare echipă a fost însoțită de un 
grup masiv de tehnicieni. Meciu
rile au fost înregistrate pe pelicu
lă, pe bandă magnetică, au fost 
comentate și imprimate pe benzi 
de magnetofon, au fost disecate 
pe foile cercetătorilor. Grupului a- 
mintit i s-au alăturat observatori 
din R. F. Germania și Danemar
ca. Fără îndoială, a XV-a ediție

a „Trofeului Carpați" va face 
biectul unei . analize profunde, 
unor studii menite să indice an
trenorilor drumul spre care se în
dreaptă handbalul în viitorul apro
piat, forța actuală și în perspec
tivă a principalelor candidate la

Pătrunsă prin barajul a- 
părătoarelor sovietice, Cris
tina Petrovici înscrie spec

o- 
al

Hristache NAUM

ABSENȚE NEMOTIVATE DIN LOTUL

Carpați" o formă sportivă 
în zona apogeului. Spec- 
din București, Ploiești și 
au avut privilegiul să a-

(Continuare în pag. 2-3)
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• DOAR 16 JUCĂTORI PREZENȚI, ACTUALMENTE, LA 
ANTRENAMENTE • DUBLE ȘEDINȚE ZILNICE DE PRE

GĂTIRE • PARTIDA AMI
CALA CU DINAMO (13 AU
GUST), ULTIMA VERIFICARE 
ÎNAINTEA CAMPIONATULUI

• fa' & *
Pentru Universitatea Craiova va

canța a început și s-a sfîrșit mai 
tirziu, fapt motivat de prelungirea 
activității competiționale prin pre
zența sa în finala „Cupei Româ
niei". După o odihnă de două 
săptămîni, între 13 și 27 iulie, 
timp în care marea majoritate a 
jucătorilor au urmat o cură helio- 
marină la Eforie Nord, la 28 iulie 
craiovenii s-au reunit la sediul 
clubului, unde au luat cunoștință 
de programul de pregătire în pe
rioada de pină la startul campio
natului și a avut loc ședința de 
analiză a activității echipei în re
turul campionatului _ trecut. în 
după-amiaza aceleiași zile, Uni
versitatea Craiova s-a deplasat cu 
autocarul la Bușteni, stațiune în 
care va efectua, pînă la 7 august, 
un stagiu de pregătire centrali
zată.



0 VALOROASA GENERAȚIE
DE GIMNAȘTI A PĂȘIT PE DRUMUL CONSACRĂRII

ÎN „CONCURSUL PRIETENIA' La Caii am avut o șansă mare!“
declară antrenorul poloiștilor români, Paul Niculescu

AWWWWWWWW

I
Consumată la finele săptammii 

recute în orașul Baia Mare, cea 
le a IX-a ediție a „Concursului 
’rietenia" la gimnastică a consti- 
uit o testare de anvergură a spe
ranțelor olimpice din 9 țări : Bul
garia, Cuba, Cehoslovacia, R. D. 
Termană, R. P. Mongolă, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România. La 
itart s-au aliniat 64 de băieți și 
>9 de fete, între 11 și 18 ani, evo
luțiile lor fiind urmărite de peste 
.0 090 de spectatori. Mai intere- 
:ant este, însă, faptul că la compe- 
:iție a asistat și un mare număr 
ie tehnicieni de peste hotare, mulți 
reniți și din țări care nu erau re- 
jrezenlate în concurs. Motivul (de 
iapt, motivele-..) — 1. prezenta la 
ntreeeri a speranțelor U.R.S.S., 
î. D. Germane și României, trei 
linlre „forțele" gimnasticii mon- 
liale și 2. faptul că marile perfor- 
nanțe în gimnastică se apropie din 
>e în ce mai mult de vîrsta copi- 
ăriei. Și iată că, astfel, o compe- 
iție care la alte discipline nu știr
bește prea mult interes, a reușit 
a gimnastică să polarizeze atenția 
inui insemnat număr de specia- 
ști și spectatori, care au avut sa- 
sfacția de a urmări la lucru ele- 
îente de certă valoare, probabil 
iitori campioni mondiali și olim- 
>ici. Spunea cineva — și nu exa- 
;era deloc ! — că o parte dintre 
imnaștii prezenți la Baia Mare 
r puica intra și mîine în focul 
larilor concursuri internaționale; 
i nu ca simpli figuranți...
Această a IX-a ediție a „Con- 

ursului Prietenia" a beneficiat, in 
rimul rind, de un cadru organi- 
atoric excelent, care a oferit tu- 
uror celor prezenți — sportivi, 
ntrenori. spectatori și ziariști — 
ondiții impecabile de lucru. Băi- 
îărcnii au pregătit cu atîta migală, 
ompetiția incit toți cei prezenți 
u văzut în orașul maramureșean 
n loc oricînd binevenit pentru 
rice mare competiție internațio- 
lală.
Să trecem, insă, la considerați-

® Interes deosebit pentru evoluțiile speranțelor olimpice ® Ca

racteristica exercițiilor — înaltul grad de dificultate 9 La fete

o „modă"... Comaneci © Gimnastica românească are nevoie de

certitudini și la acest nivel O Băimărenii — nota 10 la organizare
ile de ordin tehnic pe care ni le-a 
prilejuit concursul. In primul rînd 
se cere a fi subliniată valoarea de-a 
dreptul surprinzătoare a majori
tății concurenților. Dacă la băieți 
echipa U.R.S.S. a prezentat în gar
nitura sa trei sportivi de forță, 
dintre care unul, cîștigătorul la in
dividual compus Fodor Kulaksizov, 
este a treilea clasat în campiona
tul unional de seniori, după cele
brii N. Andrianov și V. Klimenko, 
întrecerile feminine ne-au oferit o 
adevărată pleiadă de valori. „Moda 
zilei" în gimnastica mondială se 
pare că este acum... Nadia Coma
neci. Mai toate echipele prezente 
la Baia Mare au avut cite o gim
nastă cu alura vedetei noastre, cu 
genul ei de mișcare și cu ten
dințe vizibile de a o copia în exe
cutarea elementelor de mare difi
cultate. Ne gîndim, în special, la 
micuța gimnastă sovietică Maria 
Filatova care, la cei 13 ani ai săi 
și la cei 135 de cm, a smuls pu
blicului ropote de aplauze, îndeo
sebi la paralele și sărituri. Am vă
zut-o pe Filatova executînd cu 
siguranță celebra săritură Tsuka- 
hara, după care a prezentat un 
„număr" și mai greu : dublu salt 
grupat înainte, urmat de o ate
rizare aproape perfectă. Neșansa 
ei la sărituri a fost că printre ad
versare se afla Karola Dombek 
(R. D. Germană), care, cu un salt 
și jumătate înapoi, prin stînd pe 
mîini, a obținut 9,75, notă extrem 
de mare ce o anunță printre can
didatele la titlul olimpic al acestei 
probe.

Trecînd acum la evoluțiile re-

prezentantilor României, trebuie să 
arătăm că rezultatele lor nu sînt 
de natură să mulțumească. E 
drept, această ediție a competiției 
le-a întrecut în valoare pe toate 
cele preoedente, iar rezultatele ob
ținute de echipele noastre nu sînt 
rele. Pretențiile, însă, au crescut ! 
Ne trebuie CERTITUDINI, nu 
doar promisiuni iar promi
siuni. Or, Ia Mare, in
rubrica victoriilor românești, a 
fost trecut un singur nume — cel 
al ploieștencei Maria Constantin, 
gimnastă de autentică valoare și 
perspectivă. In rest, am mai putea 
vorbi despre posibilitățile — încă 
insuficient puse în valoare — pe 
care le au Kurt Szilier și Cristian 
Lcoampă, Georgeta Gabor, Lumi
nița Milea, Constanța Ciocănel și 
mezina întrecerilor, Dana Crăciun 
(11 ani). Pentru aducerea lor la 
nivelul pretențiilor mari, impuse 
de tradițiile șl prestigiul gimnas
ticii românești, trebuie depuse, 
însă, eforturi serioase, canalizate 
îndeosebi spre dezvoltarea forței 
și rezistenței în regim de efort. 
Nu vrem să spunem că gimnastica 
noastră duce lipsă de elemente de 
perspectivă, ci doar că aceste ele
mente n-au atins încă un nivel 
valoric corespunzător concurenței 
puternice existente la această oră 
în arena internațională.

Horia ALEXANDRESCU

Cei 11 poloiști români care 
ne-au reprezentat la C. M. de la 
Caii (Columbia) s-au reîntors in 
Capitală. După cum se știe, repre
zentativa țării s-a clasat pe locul 
V intre cele 16 participante la 
turneul final, obținînd calificarea 
pentru J. O. din 1976. Echipa de 
polo a României s-a mai aflat pe 
locul V la Olimpiadele de la Roma 
(1960) și Tokio (1964). Atunci, însă, 
în lume existau doar 5—6 echipe 
cu adevărat valoroase, în timp ce 
acum numărul lor s-a dublat...

în timpul competiției v-am ți
nut la curent cu rezultatele tur
neului. Pentru a vă oferi cîteva 
amănunte în plus am apelat la 
carnetul de însemnări al antreno
rului Paul Niculescu.

...19 iulie. Primul meci,, in seria 
preliminară, cu Ungaria, campioa
nă a lumii la acea oră. S-a jucat 
de la egal la egal pînă in min. 
14, cînd Gorgeny l-a lovit cu pum
nul pe D. Popescu, iar arbitrul 
Angella (Franța) l-a eliminat din 
joc fără drept de înlocuire. Scorul 
era 6—5 pentru Ungaria și noi nu 
am putut profita de acest avan
taj, deoarece in continuare am fost 
sancționați cu 4 eliminări de cîte 
un minut și cu o lovitură de la 
4 m. Scor final : 8—7 pentru ma
ghiari după ce în ultimele secun
de, Răducanu a șutat în bara in
terioară și mingea s-a oprit in 
spatele portarului, pe linia porții !

...20—21 iulie, 
lumbia, după 6 
cu 8—0, după 
toate rezervele. 
Australia (9—5), 
în grupa semifinală, a trebuit să 
jucăm serios pentru a 
moții.

...22 iulie. 4—8 cu 
Adversarii noștri au 
tastic (a doua zi aveam să aflăm 
cum au reușit acest lucru !), ne-au

în meciul cu Co
mmute conduceam 
care am introdus 

în
care ne-a calificat

partida cu

nu avea e-

Iugoslavia, 
înotat fan-

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE
SIBIU, 31 (prin telefon). La 

a za hipică din localitate au luat 
îrșit întrecerile etapei a doua a 
impionatului republican de călă- 
e, dresaj și obstacole. La dispute 
u luat parte călăreți de la Steaua, 
inamo, Olimpia-Constructorul, 
Is.M. Sibiu, Petrolul Ploiești, 
IS.M. Iași, Mondial Lugoj, C.S.M. 
L-aiova, A.S.A. Cluj-Napoca, Ve
ps Mangalia, care în a doua ju
mătate a lunii septembrie, după 
psfășurarea Campionatelor balca- 
țce (8—14 septembrie, Istanbul), 
pr fi prezenți la startul etapei fi- 
ple, pentru desemnarea campio- 
flor țării.
I In ultima zi spectatorii au ur- 
lărit cu interes lupta pentru dș- 
Karea locului întîi in probele de 
pstacole echipe seniori și cat. se- 
ligrea- La echipe au învins spor- 
Ivii de la C.S.M. Iași, care au 
Irminat parcursurile celor două 
lanșe fără penalizare. Ei au fost 
rmați de C.S.M. Sibiu 8 p, Dina-

mo 12 p și Sftaua 22 p. La cat. 
semigrea victoria a revenit dina- 
movistului Oscar Kecer cu Paring, 
care, după o dispută pasionantă, 
i-a întrecut pe Ov. Podaru (C-S.M. 
Craiova) cu Emir și pe R. Mihal- 
cea (C.S.M. Iași) cu Argint.
AZI, START IN ÎNTRECERILE 

DE CONCURS COMPLET

După o zi de pauză, la baza hi
pică de la Sibiu, călăreții iau 
startul în etapa a Il-a a campio
natului de concurs complet. Prima 
probă, dresajul, va începe azi la 
ora 9. Sîmbătâ se va desfășura 
proba a doua, crosul, cea mai di
ficilă, programată în pădurea 
Șopa de lingă Șelimbăr, urmînd 
ca duminică, după desfășurarea 
probei de obstacole, să fie cunos- 
cuți învingătorii.

I. IONESCU-coresp. județean

Astăzi, la complexul CAROM din municipiul Gh. Gheorghiu-DeJ

I) Bl II» LUPTĂTORI LA „LURALOL PLULILNIĂ"
[Tradiționala competiție interna- 
bnală de lupte greco-romane și 
bere „Turneul Prietenia" va în- 
Lpe astăzi, ia complexul sportiv 
MOM din municipiul Gheorghe 
neorghiu-Dej. La această ediție 
br participa 180 de tineri luptă- 
ri din Bulgaria, Cehoslovacia, 
|uba, R.D. Germ-ană, 
bmânia, U.R.S.S. și 
pnform regulamentului de 
lirs, fiecare țară poate înscrie cîte 
h sportiv de categorie, cu ex- 
Ipția țării gazdă care beneficiază 
e posibilitatea de a prezenta cîte 
ki luptători la fiecare categorie, 
|it la greco-romane, cit și la li
tre.
l„Turneul Prietenia" este aștep- 
|t cu deosebit interes deoarece 
Instituie și ultimul test înaintea 
Impionatelor mondiale de ju- 
lori, ce se vor desfășura săptă- 
tna viitoare la Haskovo (Bulga- 
I *

Polonia, 
Ungaria. 

con-

ria). Iată echipele țării noastre : 
GRECO-ROMANE : V. Stoica — 
I. Coteanu (cat. 48 kg), N. Homi- 
cean-u — St- Negrișan (cat. 52 kg), 
D. Aiacoboaie — V. Ciocînea (cat. 
56 kg), G. Dumitriu — V. Pirvu 
(cat. 60 kg), D. Obrocea — Gh. 
Onciuc (cat. 65 kg), A. Apetrei — 
I. Orban (cat. 70 kg), I. Dra-ica 
— M. Sobariu (cat. 75 kg). Z. Fe
lea — M. Petrescu (cat. 81 kg), 
Gh. Panaite — Gh. Moldoveana 
(cat. 87 kg) și P. Pintea — V. An
drei (cat. +87 kg); LIBERE (în 
ordinea categoriilor) : Gh. Roșo- 
vean — I. Brinză, C. Măndică — 
I. Manole, E. Radu — V. Morun, 
L. Șandor — N. Parepa, V. Stă- 
nescu — Gh. Mitran, V. Tua — 
V. Gheorghiu, C. Fodorea — F. 
Megheș, I. Ivanov — V. Curelaru, 
V. Pușcaș — C. Sandu și A. lan- 
cu — P. Prisecaru.

PRIMELE
CELOR

FINALE ÎN CAMPIONATELE

Ieri au început, la 
namo din Capitală, 
campionatelor naționale de înot 
rezervate copiilor din categoriile 
A (13—14 ani) și B (11—12 ani). 
Chiar de la primele probe ne-am 
putut da seama că pe primul 
plan al disputelor în actuala e- 
diție se situează sportivii de la 
Școala sportivă Reșița, C.S.M. 
Cluj-Napoca, Școala generală nr. 
54 București, Petrolul Ploiești și 
Crișul Oradea.

Cea mai bună performanță a 
reuniunii inaugurale a obținut-o 
dubla campioană balcanică de 
junioare Valeria Vlăsceanu (14 
ani), de la Petrolul (antrenor 
Mihai Mitrofan), într-o probă în 
care era mai 
200 m mixt, 
bună, Valeria 
perit distanța 
treilea rezultat din istoria aces
tei probe în țara noastră. Rezul
tate bune au înregistrat și urmă
toarele clasate, Carmen Bunaciu 
(Dinamo) 2:38,4 și Mariana 
Marin (Șc. sp. Reșița) 2:39,7.

în întrecerile celor mai tineri 
înotători (cat. B), orădeanul Dan

bazinul Di- 
întrecerile

puțin acomodată, 
în formă foarte 

Vlăsceanu a aco- 
în 2:37,8, cel de al

Ținea și clujeanca Ana Cîmpianu 
au obținut cîte două victorii. 
Sportiva din Cluj-Napoca, antre
nată de Octavian Mladin, 
registrat și 
zilei : 2:43,1

a 
singurul record 
la 200 m mixt.

în- 
al

CAT. A 100
sp. Re-

54) 61,1 ;
M. Georgescu

100 m bras

mRezultate.
liber (b) ; L. Orei (Șc. 
șița) 60,7 ; D. Nanul (Șc.
100 m liber (f) : 
(Petrolul) 1:06,9 ;
(b) : Al. Szabo (C. S. M. Cluj- 
Napoca) 1:15,5 ; 100 m bras (f) :
L. Anastasescu (Dinamo) 1:23,6 ;
200 m mixt (b) : H. Neagrău 
(Crișul) 2:39,7 ; CAT. B : 100 m 
liber (b) : D. Ținea (Crișul)
1:06,4: C. Drăgan (Crișul) 1:07,0; 
100 ”■ “ ■ — -
(C.
M.
100
(Șc.
sp.
bras (f) :
1:25,7 ; 200 m mixt (b) : D. Ținea 
2:38,6 ; 200 ni mixt (f) : A. Cîm
pianu 2:43,1 — record.

întrecerile continuă azi de 
orele 9 și 16.

surprins cu regularitate pe contra
atac, iar noi am ratat două arun
cări de la 4 metri. După termina
rea meciului nu știam că rezulta
tul nu va avea nici un efect 
grupa semifinală, unde se mai 
Hau Ungaria și Cuba.

...23 iulie, ora 8,30. Ungaria 
Iugoslavia, cu cîte 4 p, erau prac
tic calificate în turneul final. E- 
chipele României și Cubei (cu 0 p) 
se aflau la încălzire. Stabilisem la 
ședința tehnică să folosim această 
întîlnire (care nu conta pentru 
clasamentul final) pentru a ne ve
rifica o serie de scheme de atac, 
mai ales că peste 3 zile știam că 
îi vom întîlni din nou pe cuba
nezi, de astă dată intr-un joc con- 
tînd efectiv pentru locurile 5—8. 
Și antrenorul K. Laky â încercat 
să fie precaut, păstrînd pe bancă, 
în trening, pe cei mai buni 3 ju
cători. Cu cîteva minute înainte 
de începerea partidei a apărut la 
bazin A. Amaya "~ 
tele comitetului 
drul F.I.N.A. și 
introdus 
aflați 
jucat 
3—0 ;
redus din handicap (2—3) și la 
acest scor, în superioritate nume
rică, tot el s-a grăbit să tragă la 
poartă și a ratat. Cuba a cîștigat 
cu 4—2, iar la amiază s-a comu
nicat sancțiunea dictată — pentru 
cazul de doping — împotriva echi
pei Iugoslaviei. Pentru noi a fost 
o lovitură de teatru cînd ne-am 
dat seama ce șansă mare pierdu
sem de a ajunge în lupta pentru 
medalii. Mi-a fost nespus de greu 
să-mi liniștesc jucătorii ; pur și 
simplu nu le venea să creadă că 
au fost atît de aproape de po
dium...

...24 iulie. Spiritele s-au liniștit. 
In meciul cu S.U.A. Frățilă și 
Zamfirescu au fost admirabili. Cîș- 
tigăm cu 6—3. O victorie ca și..- 
dublă ținînd seama și de golave
rajul ce avea să conteze atît de 
mult in final.

...26—27 iulie. Am jucat slab îm
potriva formației R. F. Germania 
și am pierdut cu 5—7. A doua zi 
spectatorii aveau să vadă din nou 
adevărata echipă a României. Mai 
tot timpul în inferioritate nume
rică, am condus pe olandezi cu 
3—0 și 4—1, cîștigînd cu 4—2. Sîn- 
tem pe locul v, dar puteam reali
za mai mult. Autorii celor 53 de 
goluri ale formației noastre : D. 
Popescu 9 (a fost ales în echipa 
lumii !), Zamfirescu, Răducanu, CI. 
Rusu cîte 8, I. Slavei 7, C. Rusu 
5, V. Rus 4, Nastasiu 3, Novac 1. 
Portarii C. Frățilă și F. Slavei au 
apărat excelent în meciurile cu 
S.U.A. și, respectiv, Olanda. Me
rite pentru acest rezultat revin 
întregii echipe.

în 
cu 
în

în 
a-

ei

(Cuba), președin
te polo din ca
irned i at Laky a 
pe cei 3 poloiștiîn apă .

treninguri. Cubanezii au 
toată forța, au condus cu 
repriza a 3-a, V. Rus a

0 în ficcl 
tlvă ei] 
chiar mol 
un foile] 
durata al 
rul airiiJ 
sesc că I 
alte serii 
scap cu I 
din „Tur] 
pă — și] 
Am colo] 
fișele lui] 
nio.-.-t! i l;’i t.| 
cat în ml 
toate arrl 
cum cint] 
’50, căci | 
ostaș, ex] 
veac, am| 
,.i'Human| 
ce ne-J 
anul ai'<] 
plan spl 
lăsînd alt] 
tasticele I 
financiari] 
ales cu c| 
pe care I 
rău să 11 
minte și I 
august ini 
începe cel 
dacă soaJ
— cu cell 
acestei v] 
rece... j

Anul al 
să 
adicaWh | 
Turul FrJ 
Anquetil I 
cinci on 
Merckx r] 
pină la I 
să se înțl 
în a 15-a, I 
Era primJ 
purta, tricl 
Pirinei I 
aici pe dtj 
localitate I 
numele stl 
o numescl 
rii, ea vd
— aiai, 11 
sosire, fix] 
urcuș lud 
rivalul TH 
deodată 
mai poate] 
piu — nu 
campion -| 
La doar 1 
sire. Thed 
nebun, trq 
cat la cai

pqjunge 
luindu-i b| 
ben și ma 
secunde ii 
de urcuș 1 
doua etap 
celebrului 
metri), TH

EVOLUȚIILE DE LA
(Urmare din pag. 1)

m liber (f) : A. Cîmpianu 
S. M. Cluj-Napoca) 1:07,7 ; 
Măglașu (Dinamo) 1:08,0 ; 
m bras (b) : O. Cocenescu

54) 1:25,5 ; A. Toth (Șc.
Timișoara) 1:26,4 ; 100 m

P. Ilinca (Dinamo)

De azi, în Capitală,

Cei mai valoroși juniori săritori 
de la trambulină ai țării, repre
zentanți ai secțiilor de specialitate 
din București, Cluj-Napoca, Sibiu 
și Oradea, participă, de azi pînă 
duminică, la întrecerile finale ale 
campionatelor republicane. Prin
tre participanți. Georgiana Săcă- 
leanu și Anca Făgețean care au 
cucerit săptămîna trecută, Ia Lju
bljana, titlurile de campioane bal-

la

V. 
pe 

competiția

canice la junioare, precum și 
Bastar și M. Kaiss, clasați 
locuri de frunte la 
respectivă.

Campionatele naționale de ju
niori, găzduite de Centrul de pre
gătire olimpică al C.N.E.F.S-, pro
gramează azi salturile de la tram
bulina de 1 m (ora 9,30 fetele, 
ora 16 băieții).

azâ
ala

Kv SELECȚIONATA PRAHOVA
- B. C. GRAI LA 7-13. In ca

ii „Memorialului Gheorghe Mâtăsaru", 
Ploiești a avut loc o interesantă re- 
une pugilistică cu participarea selec
tatei Prahova și a B. C. Brăila. Așa 
p era de așteptat, favoriții, boxerii 
lileni, au cîștigat întîlnirea. In echipa 
tpeților a evoluat și „semigreul" Cos
ii Dafinoiu, campion european de ti- 
let, cate și-a făcut reintrarea după 
perioadă de odihnă și refacere. El 
I învins prin abandon pe ploieșteanul 
iBratu. în general, meciurile au fost 
e disputate și de o valoare tehnică 
Itumitoare. (!. Cornea — coresp.).

iNOTAJ .CONCURSUL PRIETENIA”.
Simbătă șl duminică la

icova, va avea loc prima ediție — femi-

HALTERE intilnirea steauanLK.HL _ lEGIA VARȘOVIA.
La puțină vreme după ce au cîștigat 11 
titluri de campioni ai țării, halterofilii 
de la Steaua vor întîlni (sîmbătâ, la 
ora 17, în sala proprie) pe campionii 
Poloniei, sportivii de la Legia Varșovia,

HOCHEI LaBIel ca ,in FIECAR€
vaka, canicula nu împie

dică desfășurarea unei rodnice activi
tăți pe patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc, unde au loc zilnic intense an
trenamente ale unor formații din țară 
și de peste hotare, precum și partide

reonu (4), Pisaru (3), Costea (2),
Axinte — Dinamo, Nagy (2), Szabo. Tot 

"“în pregătire
ȚSKA Mos- 

săi: Tretiak, 
Firsov, Lu- 

sovietici sînt 
Steaua, 

vor 
par-

la Miercurea Ciuc se află 
și celebra echipă sovietică 
cova, cu toți internaționalii 
Tîgankov, Petrov, Mihailov, 
cenko și ceilalți. Hocheiștii 
invitații clubului bucureștean J 
cu a cărui formație de hochei 
susține, săptămîna viitoare, cîteva 
tide amicale. (V. Pașcanu-coresp.)

IUDO TRE| SPORTIVI ROMANI PE
PODIUM la întrecerile «Tur

neului Prietenia", competiție care s-a

MOTO UN GRUP DE CINCI MOTO- 
* *'“• ‘w CICLIȘTI ROMANI pleacă as
tăzi în localitatea Berkovita din 
ria pentru a participa la cea 
doua etapă a concursului de 
cros dotat cu „Cupa Prietenia”. 
Aurel Ionescu, Paul Filipescu, 
Moașa, Steiian Paraschiv și Andrei Be- 
nedek, coodus J- —*-------” 1— «r-™—
și Paul Miilner 
din 3 august 
ce sa 
Samakov 
august).

RUGBY

Bulga- 
de a 
moto- 
Lotul:

Traian

condus de antrenorii Ion Spiciu 
dupâ concursul amintit 

va participa la alte două 
organiza în localitățile 
august) și Kardjaii (10

MECI AMICAL LA BRA
ȘOV. Echipa C.F.R., din

divizia secundă, a întîlnit marți forma
ția Lokomotiv din Falkensen (R. D. Ger
mană). Jocul care s-a încheiat cu sco
rul de 28—4 (18—0) în favoarea gazde-

vor
(7

medaliile olimpice, oăile pentru o 
ascensiune rapidă, consistentă.

In condițiile amintite, valoarea 
succeselor reprezentativelor Româ
niei se amplifică evident. Ele tre
buie să constituie insă un puternic 
stimulent pentru noi și intense 
pregătiri, pentru un progres gene
ral, pentru găsirea și aplicarea 
unor noi soluții tehnico-tactice 
care să ducă la sporirea siguranței 
in apărare și a eficienței in atac. 
Misiunea reprezentativelor de 
handbal ale României — deținătoa
re ale unor palmarese strălucite — 
nu este deloc ușoară. Mai ales pentru

„Trofeul Car păți* : 
Cel mai bun jucător 
Cel mai bun portar : 
Golgeter :
„Cupa fair-play“ :

valoareal 
handbal 

aceea nu vl 
cerca, pe baa 
doar cîteva I 
speranța că | 
Capitolul la I 
gătite de Cd 
Dan Bălășesd 
este cel psin 
tate, emotivii 
parea grevea 
jocului. Că 
astfel, pe-o p 
tre valoarea 
momentele dl 
după despov] 
cursul jocului

PREMIILE (EDIȚIEI A XV-A

BĂIEȚI

reprezentativa României 
Hrvoje Horvat (Iugoslavi 
Cornel Penu (România! 
Vladimir Maximov (U.lîl 
reprezentativa R. D. Gc

FETE

reprezentativa României„Trofeul Carpați“ :
Cea mai bună jucătoare : Amalia Strebinsky (Uni 
Cel mai bun portar :
Golgeter :
„Cupa fair-play“ :

Agota Bujdoso (Ungaria 
Waltraud Kretzschmar (1 
reprezentativa secundă :

că ele vor fi în permanență — ca 
orice fruntaș în sport — ținta unor 
intense și susținute atacuri, știut 
fiind că numai in fata liderilor se 
pot realiza performanțe. Tocmai de 
aceea trebuie întărită rezistenta 
psihică și fizică, intensificată la 
maximum pregătirea handbaliștilor 
și handbalistelor din echipele 
naționale.

Formația feminină a României 
(alcătuită din Viorica Ionică, Eli- 
sabeta Ionescu — portari. Doina 
Cojocaru, Rozalia Șoș, Simona Ar- 
ghir, Viorica Cojocărița, Doina 
Furcoi, Cristina Petrovici, Mariana 
Mihoc, Constantina Pițigoi. Magda 
Mikloș, Maria Boși — din păcate, 
s-a accidentat — Niculina Iorda- 
che și Nadire Lulaș, antrenori —

Echipa Roma 
întîi ea — sa 
loarca intrins 
de posibilităț 
și abia după 
convingă (și 
sarelc. Alătui 
cu grele con 
menționată — 
— inconstanța 
Fetele noastre 
apărare mob 
parcursul ace 
însă, moment 
subminează 1 
cîteva minute 
concentrează, 
apoi, se lansc 
cursă de urm 
pera. Firește,
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două 
a co- 
spor- 

Orban

nu s-a omoge- 
a ajuns la ni- 
care să-i con- 
manifestată la

spor- 
nu 

rte de
pe 

: Tu- 
irturi- 
* sau 

mai 
ipisodi.

țuit, nu-i pasă că are de în
fruntat un supercampion, 
pranumit și „balaurul", 
pasă de balauri și alte 
vești, urcă primul în Izoard și
îi mai ia lui Merckx încă 
2’22“... După etapa a 16-a, tu
rul pare jucat — Thevenet are 
3’20“ față de Merckx.

Numai că, aud începe o a 
doua poveste : Merckx nu se 
lasă. Forța lui sînt coborîrile. 
Doctorii îi spun să se ducă 
acasă, rănile — din câteva că
zături — fiind de ajuns de 
grele, plus o falcă fracturată. 
Nici vorbă. Merckx va coborî 
Alpii ca un nebun, încercând 
să recupereze câteva 
azi, cîteva

secunde 
zecimi mîine.

imprimă o 
uluitoare, 
„Turui" va 
ta supranumele de 
„Tur al fricii", 
se face frică 
zînd cum luptă 
Merckx. „Nebu
nul" se bate pînă 
și pentru un loc 
6 la un sprimt de 
etapă... Ce mai 
avea de demon- 

mai avea de ciștigait?

Omul 
viteză 

încât 
căpă-

lăsa 
buti ; 
ister. 
omul 
Lt, în 
lease,-

Inica- 
orie“ 

de 
unui

strat? Ce i _ . _
E secretul lui. E misterul omu
lui sportiv. Și acum vine a 
treia morală: lumea care-1 
cam privea strîrnb și rău — 
cum se înitîmplă când un cam
pion e prea invulnerabil — 
începe să-l îndrăgească. Ni
meni nu-i strigă : „Ai mîncat 
bătaie !“... Fiindcă abia așa, în
vins, Merckx impune tăcere și 
puțină dragoste. 3 000 de tele
grame Încurajatoare îi sosesc 
în ultimele două zile ale Tu
rului. Ajuns al doilea la Paris, 
pe podium, ziarele vor 
așa : Thevenet — un 
învingător, Merckx 
„grand“ secund, 
diferența dintre
„grand"... Thevenet — cetățean 
de onoare al orășelului Pra- 
Loup ■— declară : „Edldy mi-a 
dat pînă în ultima clipă su
dori reci". Soția lui Merckx 
șoptește că Eddy de două 
murmură obsedat : „revin 
anu’, revin”...

CORESPONDENȚĂ
Vasile D. și O. P. — Con

stanța : Regret că din pricina 
cîtorva expresii probabil nefe
ricite, v-am lăsat impresia că 
aș bagateliza sau n-aș fi mul
țumit de victoria Farului in 
campionatul de rugby. Sînt la 
fel de bucuros oa d-voastră, 
credeți-mă ! Vă mulțumesc 
pentru frumoasa și sănătoasa 
lecție de promptitudine sufle- 
tistă. pe care mi-ați adminis- 
trat-o. fie ea atît de severă...

BELPHEGOR

ți tra
„beau“
- tun 

Se înțelege 
„beau“ și

EUL CARPAȚI
tuale

De 
| în- 
lacem

Iciuni 
abili- 
cris- 

fupra

mai 
va- 
are, 
>une

Cursul de la Oradea

0 ACȚIUNE UTIIA PENTRU RIDICAREA
CALITĂȚII ARBITRAJELOR

Cursul de perfecționare a arbi
trilor divizionari A, organizat de 
F. R. Fotbal și Colegiul central al 
arbitrilor, a beneficiat de condiții 
foarte bune de desfășurare, crea
te cu sprijinul organelor locale din 

fluierului” cu 
competiționa- 
care bat la 
avut prilejul

SUBIECTE DE
A

Di PERIOADA
ACTUALITATE

PBEGĂTITOABE

minare a tuturor carențelor pînă 
la campionatul mondial, progra
mat la începutul lunii decembrie 
în U.R.S.S.

Reprezentativa masculină, cla
sată și ea pe primul loc, a avut 
cîștig de cauză datorită unui gol
averaj mai bun. Ea a fost handi
capată de lipsa lui Cristian Gațu 
și a lui Ștefan Birtalan, două 
piese cu greutate în economia unei 
formații care numără 7 compo- 
nenți. Grație talentului și efortu- 

r lui lui Cornel Penu, Gabriel Kic- 
Vsid, Constantin Tudosie, Werner 

Stockl, Ghiță Lieu, Adrian Cosma, 
Radu Voiha și alții, team-ul nostru 
a putut suplini — în 4 din cele 
5 partide — lipsa celor doi titu
lari. Echipa n-a avut o evoluție 
în ritm uniform. Ea a alternat mo
mentele de joc rapid, pe poartă, 
mobil și eficace în apărare, cu 
cele de evoluție fără orizont. Este 
evident că echipa 
nizat încă, că nu 
velul de pregătire 
fere superioritatea
ultimele ediții ale campionatului 
mondial. Fără îndoială, și parte
nerele au crescut în valoare, con
curenta devenind realmente acer
bă, dar tot atît de evident este 
și faptul că handbaliștii noștri nu 
s-au aflat (poate nici nu și-au 
propus) în maximum de formă. Ca 
și la fete, carența principală se 
află în jocul din apărare. Dese
ori adversarii și-au creat pe se
micerc poziții ideale și tot deseori 
s-a înscris de la 9 m pentru că 
handbaliștii noștri n-au blocat la 
timp. în atac s-a resimțit (cu 
toate că Kicsid a dat deplină sa
tisfacție, iar Grabovschi a prins 
curaj) lipsa forței liniei de la 
9 m. Prea multe atacuri s-au pier
dut din lipsă de atenție sau pri
peală, prea multe situații s-au iro
sit din incapacitatea ' celor 
linii (semicerc și 9 m) de 
labora prompt. Firește, atît 
tivii (Cornel Penu. Ștefan 
— portari, G. Kicsid, I. Tase, Gh. 
Lieu, M. Ștef, R. Voina, R. Gu- 
nesch, C. Drăgăniță, A. Cosma, St. 
Birtalan, C. Tudosie, W. Stockl, M. 
Grabovschi) și antrenorii lor (N.

Oradea. „Cavaleri ai 
o bogată experiență 
lă, alături de tineri 
poarta afirmării, au 
de a recapitula cele mai impor
tante teme, de a lua cunoștință 
de ultimele modificări aduse unor 
prevederi ale regulamentului de 
joc, de a discuta, cu multe exem
ple, felul cum au fost conduse u- 
nele partide din returul campiona
tului 1974—75. Expunerile și pro
iecțiile 
arbitri 
Comșa, 
stantin 
șaride, 
Mircea 
s-au referit la greșeli și 
comise de jucători in timpul par
tidei, precizîndu-se măsurile care 
trebuie luate de conducătorul jo
cului. Ceea ce s-a evidențiat, în 
mod special, este faptul că arbi
trajul poate și trebuie să contri
buie în mod substanțial la ridica
rea spectaculozității fotbalului, la 
ridicarea nivelului calitativ al soc- 
cerului din țara noastră.

In timpul cursului patru dintre 
arbitrii de pe lista F.I.F.A. (O. 
Anderco, C. Ghiță, N. Cursaru și 
N. Rainea) au trecut probele fizice 
impuse de forul internațional. Con
ducerea cursului a folosit acest 
prilej pentru a face un sondaj în 
rîndurile participanților, alegând 20 
de arbitri pentru un test fizic. Re
zultatele au fost mulțumitoare, de
oarece toți au îndeplinit haremu
rile impuse, ceea ce a dovedit 
că fiecare cursant, după încheie
rea campionatului, nu 
tr-o vacanță totală, ci 
să se pregătească.

Desigur că scopul ______ ____
Colegiul central, acela de perfec
ționarea arbitrilor, în ceea ce pri
vește pregătirea teoretică, a fost 
în bună parte atins, datorită ca
lității temelor predate., în acest 
sens, tov. S. Mîndreș, președintele 
Colegiului central, ne-a spus că 

cursanții au avut o compor- 
lăudabilă, fiecare a arătat 
simț de răspundere, preocu- 
pentru însușirea probleme- 
Această apreciere se referă, 
cum se vede, la toți cursan-

făcute de foști și actuali 
(Cornel Nițescu, Octavian

Gheorghe Limoaa, ~ 
Bărbuleseu, Chiriac 
Mihai Vasiliu, Ion 
Grădinaru, Vladimir

Con- 
Manu- 
Dancu, 
Grosu) 
abateri

„toți 
tare 
mult 
pare 
lor", 
după _ __ ,_ _ _________
ții. Dar, la acest curs, au partici-

MECIURI AMICALE
* Jiul — F.C. Bihor 3—3 (1—1). Disputată 
ieri Io Deva, această partidă de verifi
care s-a încheiat cu un echitabil rezultat 
de egalitate. Au marcat: G. Stan, Roz- 
nai și Mulțescu pentru Jiul, respectiv 
Georgescu și Florescu (2). (I. JURA - 
coresp.) o Steagul roșu Brașov - F.C. 
Argeș 1—1 (1—O). Meci echilibrat, plăcut, 
ieri la Brașov. Au înscris: Paraschivescu 
pentru gazde, respectiv Radu II e Minerul 
Motru - Poli. Timișoara: 2-5 (1-2). Au 
marcat: Mateescu (2), respectiv Giu- 
chici * (2), Cotec, Cringașu și Macovei. 
Astăzi, Minerul Motru urmează să în- 
tîlnească pe Chimia Rm. Vilcea. (O. 
JUGANARU — coresp).

pat pentru prima oară și câțiva 
tineri, invitați de Colegiul central- 
Cu toții au căutat să afle cît mai 
multe lucruri noi, care să le fo
losească în activitate. De altfel, 
tinerii arbitri (D. Arndt — Iași, 
M. Feciorescu — Bacău, V, Timof- 
te — Reșița, O. Streng — Oradea 
etc.) au considerat că acest curs
le-a îmbogățit cunoștințele, că
sprijinul care le-a fost acordat, 
îi va ajuta să devină într-un timp 
scurt componenți ' ' ” - - ■
rilor de arbitri

Cursul de la 
considerat ca o __ _ _________
F.R. Fotbal și a Colegiului cen
tral al arbitrilor, în cadrul preo
cupărilor în vederea ridicării ca
lității arbitrajelor, ca o contribu
ție la creșterea nivelului calității 
fotbalului din țara noastră- Dar, 
pentru aceasta este necesar ca toți 
arbitrii, din toate loturile divizio
nare, să se pregătească continuu, 
fizic și teoretic, condiție esențială 
în prestarea unui arbitraj de cali
tate superioară.

de bază ai lotu- 
divizionari.
Oradea poate fi 
acțiune utilă a

Pompiliu VINTIIA
/

Înaintăm repede spre ziua star
tului ediției nr. 56 a Di
viziei A, Echipele au atacat 

cu convingere și cu multă ambiție 
perioada de pregătire care _  să
sperăm — va aiăta în campionat, 
în competiție, că a prezentat un 
plus de cantitate și calitate față de 
sezonul trecut. Programul turneelor 
peste hotare sau al unor formații 
reputate în țara noastră ni se în
fățișează, indiscutabil, în creștere 
față de anii anteriori. Constatăm 
că solicitările echipelor românești 
au devenit mai numeroase, că ele 
vin din partea unor organizatoare 
de turnee bine cunoscute pe plan 
european. Faptul că, în aceste zile, 
Steaua și, luna viitoare, Dinamo și 
Sportul studențesc evoluează în 
Spania în cadrul unor competiții 
de renume trebuie subliniat ; după 
cum nu poate fi trecută cu vede- 

1 rea împrejurarea că avem ca oas
peți echipe și jucători de o bună 
cotă valorică precum O. F. K. Bel
grad sau Chemie Halle. Intră în 
circuitul unor turnee de pretenție 
și echipe care au participat destul 
de rar la asemenea întreceri. E 
cazul formației A. S. A. Tg. Mu
reș care se află, la Lvov, în com
pania unor echipe redutabile pro- 
cum V. S. S. Kosice, Lokomotiv 
Leipzig sau Dunav Ruse. E 
în creștere volumul și nivelul 
programului internațional al echi
pelor românești. Dar el ar avea 
dimensiuni și mai impunătoare da
că cluburile noastre ar face și mai 
multe eforturi în direcția stabilirii 
unor relații permanente cu clu
buri de peste hotare. Cazul Spor
tului studențesc sau al lui „U" 
Cluj-Napoca, aflate în trainice și 
fructuoase legături cu formații 
cehoslovace, al lui F. C. Argeș —

care de multe sezoane realizează 
întîlniri în R. D. Germană și Bul
garia,* cu reciprocitate de organi
zare în țara noastră a unor turnee 
pentru gazdele lor, al lui Dinamo, 
cu regularitate invitat și primind 
vizita formațiilor din Turcia etc. 
sînt edificatoare ; după cum de re
ținut sînt și prinieie reușite ale 
unor cluburi mai noi in arena 
Diviziei A — Olimpia Satu Mare 
sau F. C. Bihor — în direcția per
fectării de turnee.

recînd la un alt subiect, a- 
cela al prevenirii cazurilor 
de incorectă apărare a șan-' 

selor în cadrul competițiilor in
terne, situații de care ziarul nostru 
s-a ocupat în mai multe rînduri* 
socotim că un mijloc eficace de a 
obține o radicală cotitură în aceas
tă așa de dăunătoare lacună este 
tocmai abordarea ei cu toată hotă- 
rîrea și principialitatea in întrea
ga perioadă de pregătire 
ediții.

în curind vor avea loc 
nile forului de specialitate 
ducătorii și antrenorii din 
A și B : la 11 august cu cei din 
primul eșalon al fotbalului nostru, 
la 18 august cu cei din campiona
tul secund. Se proiectează și o reu
niune cu reprezentanța conduceri
lor și cu antrenorii Diviziei C la 
25 august.

Sînt tot alîtca prilejuri ca pro
blema sportivității și corectitudinii 
față de întrecere, de respect față 
de adversar, spectatori și — mai 
cu seamă — față de conștiința fie
căruia dintre cei aflați în lupta 
sportivă să fie dezbătută cu toată 
responsabilitatea și seriozitatea.

a noii

reuniu- 
ch con- 
Divizia

Eftimie IONESCU

ABSENȚE NEMOTIVATE DIN LOTUL UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
(Urmare din pag. 1)

...Am descins la Bușteni pe o 
vreme rece, cu cer noros. Jucăto
rii craiovenl tocmai se lansaseră 
intr-un cros susținut pe pantele 
din vecinătatea hotelului Carai- 
man, unde sînt găzduiți. După a-

ținut. Perioada, relativ scurtă, de 
întrerupere a activității credem că 
ne va avantaja, jucătorii avînd 
astfel posibilitatea să se adapteze 
mai repede condițiilor de efort. 
Planul nostru de instruire cuprin
de două antrenamente zilnice, do 
intensitate maximă, unul diminea-

a intrat în- 
a continuat

urmărit de

Citeva exerciții care urmăresc pregătirea organismului pentru 
efort, după care jucătorii de la Universitatea Craiova vor lua pieptiș 
pantele Caraimanului. Foto : S. BAKCSY

proximativ 60 de minute de aștep
tare i-am reintîlnit la sosire. După 
ce doctorul V. Frînculescu a veri
ficat pulsul fiecăruia, antrenorul 
secund C. Oțet ne-a furnizat pri
mele amănunte : „Am venit la 
Bușteni cu gîndul să nu precupe
țim nici un efort, să muncim sus-

ȘTIRI LA ZI • ȘTIRI LA ZI • ȘTIRI LA ZI
a BELDEANU, INDISPONIBIL. Sufe

rind un accident, jucătorul lui F.C.M. 
Reșița, Aurică Beldeanu, va fi indispo
nibil timp de o lună.

• VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE B. 
F.C.M. Galați a început pregătirile in 
ziua de 14 iulie sub conducerea noului 
antrenor, Gh. Nuțescu. Remanieri in 
lotul său: s-a renunțat la serviciile 
lui Dan Coe, Stoicescu, Dumitriu III, 
Ion Vasile și Sâlceanu. Au fost promo
vați Fiiip și Baiaban, din lotul de ju
niori, ou fost legitimați Ghirca (fost 
la F.C. Constanța), Țolea (Sp. studențesc) 
și Banciu (Dinamo București). (T. Si- 
RiOPOL-coresp.)

Sub conducerea lui Liviu Corner, 
Șoimii Sibiu și-a reluat, la 21 iulie, pre
gătirile. Noutăți în lot : Trandafiion (fost 
la U.T.A.), Toacă (Politehnica lași), 
Barna (Gaz metan Mediaș). (I. ÎO- 
NESCU -coresp.)

C.F.R. Timișoara are un 
nor,, in persoana lui Gh. 
Noua conducere tehnică a 
substanțial lotul, apeiind la 
juniori, din echipa care anul 
disputat finala cu Rapid în cadrul campio
natului republican. Este vorba de Manta, 
Matei, Hornea, Bocânici, Bădânicean și 
lancu. La pregătiri mai participă Suciu 
(fost ia Rapid Arad), Birifeanu .și Stoiciu 
(Minerul Anina), Ăndrovici (Electromo
tor Timișoara), Grigorescu și Giulvezan, 
reveniți după satisFaCStetl stagiului mi-

nou antre- 
Codreanu. 
modificat 

o serie de 
acesta și-a

Freni), Ponescu 
Pitaru
nescu, ------- x_... ^_r--------
S-au transferat la alte echipe N. Tudor, 
Harapu și Ciobanu. (M.

Electroputsre Craiova 
antrenorul. în locul lui 
gu, la cîrma echipei a 
Ștefan Ccidum.

o SELECȚII PENTRU 
ția sportivă „Electronica*1 
în zilele de 5, 6, 
lecțji, pe terenul 
copiii născuti în 
1961 și 1962. Copiii dornici < 
fotbalul la această asociație 
putea prezenta între orele J 
16-18.

e SELECȚIE DE COPII 
BUL RAPID. Intre 4 și 
clubul Rapid organizează 
pentru copiii născuți între anii 1960 
și 1965. Selecția se va desfășura pe 
stadionul Giulești, zilnic, atît di
mineața cît și după amiaza. Copiii 
vor avea asupra lor pantofi de te- ' 
nis, maiou și chilot.

• OBIECTIV : PROMOVAREA IN 
„B-‘. Una dintre formațiile fruntașe 
ale întrecerii divizionare C, ediția 
1974—75, Olimpia Rm. Sărat, se pre
gătește în prezent cu multă ambiție 
în vederea reluării activității com- 
pctil ionale oficiale. Antrenorul ochi

(Ceramica Jimbolia), 
(Metalul Mija), Dinu, Diaco- 
Tudor (clin pepinieră proprie).

AVĂNU-coresp.) 
și-a schimbat 
Gneorghe Dun- 

fost instalat

ța, cu accent pe reactualizarea pre
gătirii fizice generale, în care sînt 
incluse alergări, crosuri, exerciții 
de mobilitate, forță și suplețe, al
tul, după-amiaza, în care menți
nem specificul, înglobând, însă și 
unele elemente de ordin tehnic 
prin includerea, în lecția de antre
nament, a unor exerciții cu min
gea. După o săptămînă de lucru 
intens, vom trece Ia susținerea u- 
nor jocuri de verificare, la înce
put cu echipe din Valea Prahovei, 
apoi cu divizionare A. Vom face o 
„escală" de o zi în Capitală, la 8

august, pentru susținerea tecului 
fizic și, după revenirea la Craiova, 
avem perfectat — la 13 august — 
un amical cu Dinamo București, 
care va umple, cu siguranță, sta
dionul".

Universitatea Craiova s-a depla
sat la Bușteni cu următorii lo ju
cători : Purcaru, Lung și Boldtci 
—portari ; Negrilă, Boc, 
stantinescu, Berneanu și 
— fundași ; Strîmbeanu, 
Ștefănescu și Tănase — mijlocași ; 
Oblemenco, Cămătaru, Marcu și 
L. Nedeleu — atacanți. După cum 
se poate observa, 
fundașul Furima 
și atacantul central Nedeleu ii 
de la F.C.M. Galați. In schimb des
tule absențe față de vechiul iot. 
E vorba de Oprea, Niculcseu, Bâ- 
din, Mincioagă și Țarălunga, care 
au primit acordul clubului penuu 
a activa la alte echipe. Deseinicu 
își satisface stagiul militar, astfel 
că el iese din discuție pină la 
primăvară. Bălăci — supus unei 
duble intervenții chirurgicale (a- 
migdalită și apendicită cronică) 
este spitalizat la Craiova. Se spe
ră ca, de luni, să fie prezent și 
el la Bușteni, dar nu pentru an
trenamente ci numai pentru a pe
trece citeva zile de odihnă nece
sare refacerii. Situația este mai 
gravă cu alți trei jucători care au 
părăsit, nemotivaț și fără aprobarea 
conducerii, lotul. Astfel, C-'ein 
a plecat la Baia Mare, în vacanță, 
și nu s-a mai întors ; Donose se 
află in prezent la Timișoara, iar 
Chivu la Reșița, ambii găsindu-se 
tot in situația lui Crișan — pără
sirea lotului fără asentimentul 
conducerii. In fine, recent_legiti- 
mat în baza articolului 8, 
de la C.F.R. Cluj-Napoca, 
prezentat nici pînă acum 
trenamente. Cum se vede, 
efectivului de care dispun 
mente antrenorii C. Ccrnăianu și 
C. Oțet este îngrijorătoare. Faptul 
dă de gindit cu atît mai mult cu 
cit clubul craiovean reprezintă 
fotbalul românesc într-o competiție 
europeană.

I. Con-
Puriina

Ciupi.u.

două noutăți : 
de la U.T.A.

Țegeau, 
nu s-a 
la an- 
situația 
actual-

Loto—Pronosport informează
COPII. Asocia- 
organizează — 

7, 8 august 
.Electronica", | 

anii 1958, 1959, 
să

s se
9-11

— se- 
pentru 

, I960, 
învețe 

vor

LA CLU-
15 august 
o selecție

LA 10 AUGUST : TRAG1ERE. 
SPECIALA PRONOEXPRES

La 10 august a.c. A. S. Loto-Pro- 
nosport organizează o nouă și atrac
tivă tragere specială pronoexpres la 
care se atribuie autoturisme „DACIA 
1300“ șl „SKODA S 100”, excursii in 
Uniunea sovietică, Republica Popu
lară Chineză și Republica Democrată 
Germană, precum șl ciștiguri în bani 
de valoare fixă și variabilă. Procu- 
rați-vă din vreme biletele !

O Tragerea Loto de astăzi va avea 
loc în sala Clubului Finanțe-Bănci 
din strada Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 18.00.

cîștigurile tragerii speciale 
LOTO A VACANȚEI
DIN 22 IULIE 1975

46.55»

EXTRAGEREA I: Categoria 1 :
variante IU",, autoturism „Dacia 130

EXTRAGEREA a U-a : Categoria 
B : 2,55 variante a 10.954 lei ; C: 3,50 
a 7.981 lei ; D: 13 a 2.140 lei; E: 60,80 
a 459 lei ; F: 123,25 a 227 lei ; X: 
1.089,30 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de la 
categoria 1 au revenit participanților 
UNGUKEANU ION din Craiova șl 
FRANGULEA ION din Ploiești.

CIȘTIGURI SUPLIMENTARE : Ca
tegoria H: 8,10 a 5000 lei sau la ale
gere a excursie în U.R.S.S. sau 
Bulgaria și diferența in numerar ; 
12,95 a 3.000 lei sau la alegere 
excursie în Bulgaria și diferența 
numerar ; J: 44,40 a 1.000 lei ; 
30,20 a 500 lei ; L: 15,10 a 200 lei.

CIȘTIGURI SPECIALE : Categoria 
M: 1 variantă 25% a 17.500 lei ; N 4 
1,60 autoturism „Skoda S. 100“ : O : 
5,90 a 6.000 lei sau la alegere o 

________________________________________j"_„s.s.

in 
I: 
o 

în 
K;



BVARĂȘUL NICOI At CEAUȘESCU j
a întîlnit cu personalități i

prezente la Helsinki
(Urmare din pag. 1) 

borare dintre România și Ita-

■himbul de vederi a evidențiat 
nța ambelor țări de a concre- 
mai larg, pe multiple planuri, 

bilitățile existente în direcția 
oltării relațiilor politice, eco- 
ice, tehnico-științifice și cul- 
le dintre cele două țări. In 
ext au fost abordate probleme 
promovării colaborării econo- 

', îndeosebi ale cooperării in- 
riale, ale creșterii schimburilor 
crciale- S-a apreciat ca o con- 
iție însemnată la adîncirea re- 
lor de prietenie româno-italie- 
ntensificarca întilnirilor la toa- 
livelurile între cele două țări.
i timpul convorbirii, președin- 

Nicolae Ceaușescu și primul
istru Akio Moro au abordat, de 
nenea, probleme actuale ale
ii internaționale. îndeosebi cele 
ind Orientul Mijlociu și Cipru- 
deplin consens, s-a relevat ca 
țcesitate a zilelor noastre parti- 
rca tuturor țărilor Ia rezolva-

(Urmare din pag. 1)

al C.C. al Partidului Muncito- 
Socialist Ungar.

i ședința de după-amiază, prc- 
tă de președintele Consiliului 
Miniștiri a! Italiei, Aldo Moro, 
luat cuvintul losip Broz Tito, 
«dintele R-S.F. Iugoslavia. Su- 
îan Demirel. primul ministru 
turciei, Anker Jorgensen, pri- 

ministru al Danemarcei, l.eo 
lemans, primul ministru al 
[iei, Olof Palme, primul mi- 
u al Suediei. Bruno Krcisky, 
șelarul federal a! Austriei, 
> Kekkonen, președintele Rc- 
licii Finlanda și Carlos Arias 
arro, primul ministru al Spa-

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE VOLEI JUNIORI - TINERET

y

TURNEUL DE TENIS
DE LA LOUISVILLEU.R.S.S.

rezultate tehnice :

Golurile 
marcate

czența la Helsinki, în aceste 
a șefilor de stat și de guvern,

PE SCURT

Mariana Suman 
Viorica Enescu 

Musteață (Șc. sp.

m, 
Rovine 

Fotache 
Herman

s-a dis- 
selecțio- 

. contînd 
jurneulul ollm- 
licl au obținut

m, D. 
Anton 
Marin

ÂMPIONATELE NAȚIONALE

__ _____ i de polo
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Jim Bolding — 49.0. 
cîștigat proba de

DE ATLETISM

ATLETISM • In cadrul finalelor 
Spartachladei U.R.S.S., la Moscova. 
V. Saneev 
17,32 m - 
mantă mondială a 
In proba feminină 
Nina Morgunova 
trată în 1 :59,4.
400 mg

jocuri), urmată de Italia — 6 p. 
Brazilia — 5 p (ambele din trei 
meciuri), Canada, Mexic —_ 5 p 
(ambele din patru jocuri), 
— 4 p (din două meciuri).

FOTBAL « La Reykjavik 
putat primul meci dintre 
natele Islandei si U.R.S.S.. 
pentru preliminariile ți 
pic. Fotbaliștii sovietii

lăcere că recent, la Montreal, 
obținut cel mai bun rezultat 

dial al anului — a concurat la 
tă probă decît cele din „bate- 
ei obișnuită. încă din serii ca 
demonstrat calitățile, reușind 
cu 1,66 m/secundă vînt din 
în finală, de pe prima por- 
a cursei Mariana a trecut 

rimul plan și a cîștigat cu 
(de asemenea cu vînt din 

, performanță aflată la numai 
icime de secundă de recordul 
ei 1 Astăzi, Mariana Suman 
i prezentă la startul cursei sale 
rite, cea de 800 ni.
crămioara Diaconiuc Ia 400 m, 

Gheorghiu la lungime, Con- 
in Cirstea la înălțime, Maria 
ea la 400 mg. Cristian ‘ Ivan la 
ină și-au înscris pentru prima 

numele pe lista campionilor 
la seniori, în aer liber. Și 

re dintre ei s-a străduit să 
zeze cite ceva deosebit.
tre cîștigători s-au aflat și cei 
atleți care au evoluat, la sfîr- 
săptămînii trecute, la pre- 

picul de la Montreal și care 
revenit în tară cu numai 24 
re înaintea concursului de ieri.

cinstea lor, nu numai că ei 
-au eschivat de la concurs, ba 
otrivă au căutat să se impu- 
uman la 100 m. Andrei la 1500 
enis la disc, Floroiu la 10 000 
Cefan la 3 000 m obstacole au 

istrat noi recorduri ale carn
alelor naționale, ceea ce în- 
înă desigur ceva !
intre atleții a căror evoluție 
plăcut cităm pe Dorina Căti- 

u la lungime, Viorica Enescu 
0 m. junioara Ibolya Slavic la 
m (clasată a doua), juniorul 
el Dumitrescu (al treilea la 
m, în prima lui cursă pe a- 
ă distanță), Florența lonescu 
.ucia Fotache la disc, ambele 
ecorduri personale, Cristian 

la prăjină (pentru prima 
la 5 metri). Paul Copu la 
m obst. (debutul său în a- 

ă probă). Gheorghe Megclea 
liță și încă alții.

RBAȚI : 100 m : Toifia Petrescu 

rea problemelor internaționale, in 
interesul tuturor popoarelor. In a- 
ceastă ordine de idei s-a apreciat 
cu satisfacție conlucrarea fructu
oasă dintre România și Italia pe 
planul vieții politice europene și 
în alte probleme ale lumii contem
porane, care și-a găsit reflectarea 
și în activitatea delegațiilor celor 
două țări în organizarea și desfă
șurarea lucrărilor Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa, cit și în pregătirea documen
telor finale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Aldo Moro 
s-au pronunțat pentru noi eforturi 
în direcția traducerii în viață a 
documentelor adoptate, 
schimbul de opinii, 
lucrările Conferinței 
pene reprezintă un 
realizarea unei reale 
continentul nostru, în instaurarea 
deplină a unei atmosfere propice 
colaborării și înțelegerii între po
poare, înfăptuirii 
aspirațiilor lor.

întrevederea s-a 
semnul cordialității și al deplinei 
înțelegeri.

I
I
I
I
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pentru 
subliniind că 
general-euro- 
prim pas în 
securități pe

nestînjenite a

desfășurat sub

a altor personalități politice mar
cante din țările participante con
stituie un prilej pentru numeroase 
contacte și întîlniri, pentru schim
buri de vederi asupra unor proble
me bilaterale, ca și de interes ge
neral european — prilej materiali
zat într-un mare număr de între
vederi la Palatul „Finlandia", la 
reședințele înalților reprezentanți 
ai statelor.

Vineri, 1 august — ultima zi a 
lucrărilor reuniunii la cel mai înalt 
nivel 
pene, 
lucru,

Va
Nicolae 
Republicii Socialiste România.

în cadrul ceremoniei de închi
dere a conferinței, cei 35 de înalți 
reprezentanți ai i 
pante vor semna ____  ____ _
Conferinței.

I
a Conferinței gcneral-euro- 
vor continua ședințele de 
dimineață și după-amiază. 
lua cuvintul tovarășul 

Ceaușescu, președintele

cei aa ae inaip . 
statelor pârtiei- |

Actul final al |

10,5 ; 400 m : l’aul Vasile (Dinamo) 
47,4, Al. Sălcudeanu (Din.) 47,8, V. 
Dumitrescu (Șc. sp. C-ța) 47,9, L Ko- 
rodi (Stea-ua) 48,0, N. Nicolae (CSU 
Oradea) 48,1 ; 1 500 m : Gheorghe
Ghipu (Metalul) 3T:47,5, N. Onescu 
(Lie. N. Bălcescu Craiova) 3:48,0, P. 
Lupan (Steaua) 3:48,2, Gh. Ungurea- 
nu (Rapid) 3:40,6; 10 000
Floroiu (Farul C-ța) 28:52,4, C.
drelca (Farul C-ța) 29:02,6, M. Hatoș 
(Rapid Buc.) 29:44,0, St. Marcu (Fa
rul C-ța) 30:09,4, St. Constantin (CSU 
Oradea) 30:15,2 ; 110 mg : Erwin Se- 
beslyen (Steaua) 13,9, N. Perța 
(Steaua) 14,2, N. Petcu (CAU) 14,3, 
D. Hidioșanu (Rapid) 14,5, V. Teașcă 
(Farul C-ța) 14,5 ; 3 000 m obstacole: 
Gheorghe Cefan (Steagul roșu Bra
șov) 8:33,4, P. Copu (Metalul) 8:36,0, 
D. Betini (Dinamo) 8:41,6, V. Bichea 
(CSM Sibiu) 8:48,8, Ad. Laurențiu 
(CASU Timiș.) 8:50,2, N. Voicu 
(Steaua) 8:52,2 ; Înălțime : Constantin 
Cirstea (Steaua) 2,12 m, Ș. Ioan (Di
namo) 2,12 m, L. Torbk (CAU) 2,04 
m, M. Purice (CSM Suceava) 2,04 m; 
triplu : Carol Corbu (Steaua) 16,31 m, 
B. Bedrosian (Dinamo) 15,84 m, V. 
Dumitrescu Dinamo) 15,59 m, Ad. 
Ghioroaie (Steaua) 15,56 ; prăjină s 
Cristian Ivan (Dinamo) 5,00 
Piștalu (Dinamo) 4,90 m, C. 
(Steaua) 4,70 m ; greutate : 
Iordan (Dinamo) 18,01 m, Gh. Crăciu- 
nescu (Steaua) 16,40 m, C. Preda

a obținut la trlplusalt 
cea mal bună perfor- 

sezonului. La fel. 
de 800 m, în care 
a fost cronome- 

_______ Alte rezultate : 
... „ Gavrilenko 49,5 ; prăjină 

— Kîșkun 5,45 m ; ciocan — Spirido
nov 75,56 m ; greutate — Voikin 
20,02 m ; 1 500 m (f) — Tatiana Ka- 
zanklna 4 :07,9 • La Oslo, neoze
elandezul J. Walker a cîștigat 1 500 m 
cu 3 : 32,4 — la numai două zecimi 
de recordul mondial al iul F. Bayi 
(1974). în cursa feminină de 1 500 m, 
norvegiana Grete Waitz-Anderssen a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială a anului — 4 :07,5, în
timp ce americana Francie Larrieu 
a ocupat locul 2. cu 4 : 09,5. La să
ritura în înălțime recordmanul mon
dial Dwight Stones a_ obținut 2,28 m, 
iar la 400 mg, 
Mike Boit a 
800 m în 1:44,3.

BASCHET a în cadrul competi
ției masculine „Cupa intercontinen
tală" s-au disputat alte două par
tide : la Leningrad, U.R.S.S. — Ca- 

evislo

1
i

> iwi
•• -

Campionatele mondiale de caiac-canoe

COMPORTARE BUNA A SPORTIVILOR
ROMANI IN PRIMA ZI

BELGRAD, 31 (prin telefon). 
Joi, pe lacul Ada Ciganlija, din 
apropierea capitalei Iugoslaviei, au 
început întrecerile celei de a Xll-a 

mondiale 
a fost ex- 
(tempera- 

iar viteza 
m pe se-

obtine- 
superi- 
in pla-I

I
I
I
I
I
I

I

ediții a campionatelor 
de caiac-canoe. Vremea 
celentă pentru concurs 
tura 23—24 de grade, 
vîntului nu a depășit 1 
cundă) și în aceste condiții curse
le au fost extrem de disputate și 
interesante. în general, nu s-au 
înregistrat surprize de proporții, e- 
chipajele și sportivii căutînd, în 
această fază a întrecerilor, 
rea calificării în etapele 
oare, rezultatul fiind lăsat 
nul secund.

Sportivii români au 
bine, echipajele noastre calificîn- 
du-se pentru cursele de vineri și 
sîmbătă, cu excepția lui Roman 
Vartolomeu, care a făcut o cursă 
evident sub posibilitățile lui. ra- 
tînd calificarea directă și fiind ast
fel nevoit să tragă în recalificări, 
pentru a obține dreptul de a fi 
prezent la startul semifinalelor 
probei de K 1—1000 m. De altfel, 
în prima serie a acestei curse, con
curenta a fost foarte aprinsă și 
rezultatele înregistrate demonstrea
ză din plin această situație : K 1— 
1 000 m : 1. Geza Csapo (Ungaria) 
3 : 49,01, ‘ "
3 :50,61, 
3 : 50,78, 
3 : 54,87.

După 
tolomeu. au urmat cursele de ca
lificare în proba de C 1—1 000 m. 
Multiplul nostru campion mondial 
și european Ivan Patzaichin a fă-

debutat

2. Sorensen (Danemarca)
3. Stige (Norvegia)

4. Vartolomeu (România)

evoluția slabă a lui Var-

I ECHIPELE ROAAANEȘTI DE FLORETA
ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTAI

Concursul internațional de scri
mă al armatelor prietene a conti
nuat la Budapesta cu probele de 
floretă pe echipe. In ambele în-

(I.ic. 
ghe 
duly (CAU) 75,38 m, 
(CAU) 70,26 rn.

FEMEI : ioo m: 
(CA Roman) 11,5, 
(Steaua: 11,6, Maria . ..
Caransebeș) 11,8; 400 m: Lăcrămioara 
Diaconiuc (CA Roman) 54,1, Ibolya 
Slavic (Lie. I. Slavici Arad) 55,0, Doi
na Bădescu (Rapid) 55,2, Leontina 
Sâlăjan (CAU) 55,8; 1 500 m : Natalia 
Andrei (U Craiova) 4:15,5. Rafira 
Fița-Lovln (CSU Galați) 4:16,6, Ma
ria Puică (Olimpia-Constructorul) 
4:18,6 ; 400 m garduri : Maria Ghilea 
(Olimpia-Constructorul) 61,6, Lenuța 
Coadă (CS Brăila) 62,9, Marcela 
Gheorghiu (Textila Botoșani) 63,2 : 
lungime : Alina Gheorghiu (Steaua) 
6,53 m. Dorina Cătineanu (CAU) 6,43 
m, Maria lonescu (CAU) 6,30 m, Ele
na Vintilă (Dinamo) 6,20 m. Gabriela 
lonescu (CAU) 6,15 m, Sanda Cuble- 
șan (U CluJ-Napoca) 6,00 m ; disc : 
Argentina Menis (Dinamoj 65,06 
Florența " 
Craiova) 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Olimpia-Constructorul) 48,30 m.

Pe stadionul Republicii, de la ora 
16, continuă astăzi întrecerile campio
natelor naționale de atletism ale se
niorilor.

victoria cu scorul de 2—0 (0—0) g» 
primul meci al turneului internațio
nal de fotbal care se desfășoară la 
Lvov, echipa A.S.A. Tg. Mureș a în
trecut cu scorul de 2—0 (0—0) forma- 
țigL cehoslovacă VSS Kosice. ~ 
fotbaliștilor români au fost 
de Pîslaru și Boloni.

NATAȚIE • în competiția 
pentru juniori _ 
se desfășoară la Gorzow-Wieiko- 
polski (Polonia), s-au înregistrat re
zultatele : U.R.S.S. — Bulgaria 13 — 
7 (4—2, 2—2, 3—2, 4—1) ; Cuba —
România 6—5 >(1—2, 2—1, 1—1, 2—1); 
Polonia (A) '— Cehoslovacia 3—2
(1—1, 1—0, 1—1, 0—0) ; Ungaria —

fără să for-cut o cursă bună și,
teze, a cîștigat lejer seria și drep
tul de a participa la semifinale. 
Rezultate : 1. Patzaichin (România) 
4 :11,12, 2. -....................................
4:12,67, 3.
4 :17,43. Tot cu o victorie a înche
iat cursa de calificare și Maria 
Mihoreanu în proba de K 1—500 m, 
care s-a incheiat cu următoarele 
rezultate :
(România) , , . _______
(Bulgaria) 2 :07,44, 3. Burnet (An
glia) 2 : 10,43.

La K 2—1 000 m, dublul nostru 
Larion Serghei — Policarp Malî- 
hin s-a clasat pe locul

Ljubek (Iugoslavia) 
Grunlund (Finlanda)

1. Maria Mihoreanu
2 :01,43, 2. Minceva

3 cu 
3 : 33,45, fiind întrecut de echipajul 
R.D.G., care a cîștigat cursa cu 
3 :31,38, și cel ai Ungariei, clasat 
pe locul secund cu 3 :32,10.

La C 2—1 000 m, cuplul nostru 
Gh. Danilov — Gh. Simionov nu 
a urmărit decît calificarea și a- 
ceasta a fost direct in finala pro
bei. în această situație, victoria 
în serie a revenit echipajului Un
gariei cu 3 : 48 : 64, urmat de Ro
mânia cu 3 : 49,55 și de Suedia cu 
3 :50,17. Singura surpriză a zilei 
a constituit-o clasarea echipajului 
Poloniei pe locul 4, ceea ce l-a 
obligat la susținerea unei curse 
de recalificare.

Caiacistele noastre Maria Miho
reanu și Maria Ivanov au obținut 
locul 2 în cursa de K 2—500 m, pe 
care au cîștigat-o sportivele din 
R.D.G. și în care pe locul 3 s-a 
clasat echipajul Bulgariei.

In ultima din cele 7 probe olim
pice clasice, care au figurat in pro- 

victoria a revenit selecfio-treceri
natelor României. în finala tur
neului feminin, echipa României 
(Ecaterina Stahl, Magdalena Bar- 
toș, Viorica Draga și Suzana Ar
deleanul a întrecut cu 8—7 forma
ția U.R.S.S. Pe locurile următoare 
s-au clasat Polonia, R. D. Germa
nă, Bulgaria, și Ungaria.

In finala concursului masculin, 
echipa noastră, in frunte cu 
Mihai Țiu, a cîștigat cu 9—4 în 
fața reprezentativei Poloniei. Pen
tru locul 3, echipa U.R.S.S. a în
trecut cu 9—5 formația Ungariei-

LINGEN, 31 (prin telefon). Echi
pele masculine participante la tur
neul pentru locurile 7—12 al cam
pionatului european de volei ju- 
niori-tineret s-au deplasat în loca
litatea Lingen pentru a susține 
partidele programate în ziua a 
doua. Echipa României a avut ca 
adversară formația R.F. Germa
nia. în întîlnirea cu voleibaliștii 
vestgermani jucătorii noștri au ter
minat învingători cu 3—1. Alte re
zultate : Italia — R.F. Germania 
3—0 (meciul a avut loc miercuri). 
Israel — Iugoslavia 1—3.

Reprezentativa feminină a Româ
niei a întîlnit, la Coesfeld, în tur
neul pentru locurile 7—12, forma
ția Iugoslaviei. Meciul s-a incheiat

gariel cu cîte 8 p, urmate de for
mațiile Cubei — 6 p. României. Po
loniei A — 4 p, Cehoslovaciei, Bul
gariei 1 p și Poloniei B — Op® 
La Hamilton (Ontario) a început 
turneul de polo din cadrul compe
tițiilor preliminare „Montreal 1975“ 
Selecționata U.R.S.S., deținătoarea ti
tlului mondial, a întrecut cu scorul 
de 8—6 formația Cubei. Intr-un alt 
joc, reprezentativa Canadei a dispus 
cu scorul de 6—4 de echipa Mexicului.

ȘAH ® După 11 runde. în turneul 
de la Lublin conduce Vladimir Koz
lov (U.R.S.S.) cu 8*/2 p, urmat de 
Barczay (Ungaria) — 7 p. In runda 
a 11-a, Kozlov a remizat cu Ogaard, 
rezultat consemnat și în partida 
Barczay — Kaplan • Campionatul 
mondial pentru juniori va începe la 
16 august, în localitatea Iugoslavă 
Tjentîste. Pînă în prezent, și-au con
firmat participarea concurenți din 
16 țări. Iugoslavia a deținut titlul 
mondial la juniori de trei ori prin 
Bora Ivkov (1951), Bruno Parma 
(1961) și Bojan Kurajița (1965).

TENIS • Meciul Cehoslovacia — 
Australia, din cadrul semifinalelor 
inter-zone ale „Cupei DaviS“ va a- 
vea loc la Praga între 26 șl 28 sep
tembrie. Cealaltă sSmifinală de la

■F

4

gramul primei zile, cea de K4-1 000 
m, echipajul nostru format din Chi- 
rilă — Simionenco — Diba — Eșeann 
a obținut calificarea, sosind pe locul 
3 în seria cîștigată de R.D.G. și 
urmată de Spania.

Programul de vineri cuprinde 
serii și recalificări în probele de 
K 1 și 2—500 m, C 1 și 2—500 m, 
K 4—500 m (f) și ștafetă.

Dan GARLEȘTEANU

CRISTIAN PINTILIE PE
LOCUL 2, DUPĂ 50 TALERE,

LA C.E. DE SKEET
La campionatele europene de 

talere, în proba de skeet (talere 
aruncate din turn), care se desfă
șoară în localitatea austriacă Ha- 
ringsee, juniorul român Cristian 
Pintilie se află la jumătatea con- 
o*trsului. pe locul 2, cu 49 p. Con
duce francezul Rosetti cu 50 p.

%

LUPTĂTORII NOȘTRI
FRUNTAȘI TA „MEMORIALUL

Ieri au plecat la Leipzig două 
loturi alcătuite din luptători frun
tași ai țării noastre care vor par
ticipa — vineri, sîmbătă și dumi
nică — la tradiționalul turneu in
ternational al R. D. Germane, 
„Memorialul Werner Seelenbin- 
dcr“, important test înaintea cam
pionatelor mondiale. Au făcut de
plasarea : C. Alexandru (cat. 48 
kg), N. Gingă (52 kg.), I. Dulică 
(57 kg), I. Păun (62 kg), Gh. Cio- 
botaru (74 kg), I. Enache (82 kg ), 
R. Codreanu și V. Dolipschi (+100 
kg.) la greco-romane, I. Iatagan 
(48 kgj, I. Arapu (52 kg.), C. Mol
dovan (62 kg.), P. Androne (68 
kg), M. Pîrcălabu (74 kg ), V. Ior- 
ga (82 kg.), S. Morcov (90 kg.), și 
E. Panaite (100 kg), la libere. 
Sportivii români sînt insoțiți de 
antrenorii I. Corrteanu, I- Cernea 
și I. Bătrin.

cu scorul de 3—2 în favoarea echi
pei Iugoslaviei. Alte rezultate : 
Iugoslavia — Belgia 3—0, Olanda
— Franța 3—0 (meciuri desfășu
rate miercuri).

In prima zi a întrecerilor din 
turneele pentru locurile 1—6 au 
fost consemnate următoarele rezul
tate : masculin — R.D. Germană
— Bulgaria 3—2, Cehoslovacia — 
Olanda 3—1, U.R.S.S. — Polonia 
3—2 ; feminin : R.D. Germană — 
Cehoslovacia 3—0, Bulgaria — Po
lonia 3—0. U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 3—0.

In turul 2 al turneului de tenis 
de la Louisville (Kentucky), Hie 
Năstase l-a întîlnit pe iugoslavul 
Zdravko Mincek, în fața căruia a 
cîștigat cu 6—2, 6—0. Americanul 
Arthur Ashe, ținui dintre favoriții 
concursului, l-a eliminat cu 6—2, 
6—2 pe englezul G. Battrick.

Alte rezultate : Fillol (Chile) — 
Amaya (S.U.A.) 7—5, 6—3 ; Parun 
(N. Zeelandă) — Pasarell (S.U.A.) 
4—6, 6—4, 6—3 ; Fibak (Polonia) — 
Dell (S.U.A.) 6—7, 6—3, 7-6 ; Fra- 
nulovici (Iugoslavia) — Elschcn- 
broich (R.F G.) 6-2, 6—3. (Ulti
mul eliminase în turul anterior pe 
Richey).

în ultimele partide din primul 
tur : Vilas (Argentina) — Pecci 
(Paraguay) 6—4, 6—4 ; Ramirez 
(Mexic) — A. Amritraj (India) 
6—3, 6—0 ; Solomon (S.U.A.)


