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tovarășului |

NICOLAE CEAUȘESCU a polarizatj 
atenția tuturor celor prezenți în sala j 
„Finlandia", a cercurilor largi ale |

A GIMNASTICII ROMANEȘTI
• Nadia Comăneci pe primul loc

opiniei publice internaționale I Teodora Ungureanu pe locul al treilea

Vineri, au continuat lucrările 
reuniunii la nivelul cel mai înalt 
• Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa. In cursul șe
dinței de dimineață a celei de-a 
treia zile a conferinței, desfășurată 
sub președinția șefului guvernului 
Uechtensteinului, Walter Kieber. 
au expus poziția țărilor lor Inalții 
Reprezentanți ai Portugaliei — pre
ședintele Francisco da Costa Gomes. 
S.U.A. — președintele Gerald Ford, 
Maltei — vicepremierul guvernului, 

i Anton Buttigieg, Olandei — pri- 
I n»ul ministru Joop den Uyl, Prin

cipatului Monaco — șeful 
nului, ministrul de stat 
Saint-MIeux, Norvegiei — 
ministru Trygve Bralteli.

...Este ora 12,15. La tribuna ÎS; 
loricei reuniuni europene urcă 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Așteptată cu viu și justificat in
teres de oomenii politici, de diplo
mat și ziariști, cuvîntarea — infă- 
țișind concepția României asupra 
marelui deziderat al securității po
poarelor continentului, al cooperă
rii lor intr-un climat de pace și 
înțelegere, aprecierea asupra re
zultatelor celor trei ani de eforturi 
comune și, cu atit mai important, 
asupra perspectivelor deschise și 
cerințelor de viitor, a necesității și

guver- 
Andre 
primul

căilor de fructificare a acestor 
perspective — a polarizat atenția 
tuturor celor prezenți în sala „Fin
landia" și, s-ar putea spune, a 
cercurilor largi ale opiniei publice 
internaționale. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît_ este cunoscut că pre
ședintele 
orientările 
delegația 
etape ale 
deosebit de constructivă, caracte
rizată prin dinamism și realism, do
rința de cooperare, prin idei poli
tice aflate in deplină concordanță 
cu interesele fundamentale ale tu
turor popoarelor, cu necesitatea 
adincirii și consolidării cursului 
spre destindere și înțelegere, cu 
imperativele majore ale epocii con
temporane. în cercurile conferinței 
am putut înregistra numeroase 
aprecieri care relevau contribuția 
activă, pătrunsă de profundă res
ponsabilitate față-de destinele Eu
ropei, a României socialiste, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, la 
concretizarea ideii de securitate 
europeană, la buna desfășurare a 
tuturor etapelor conferinței, la fi
nalizarea rodnică a lucrărilor sale.

Aplauze îndelungate au marcat

României o adus, prin 
și modul cum a călăuzit 
României în diferitele 
lucrărilor, o contribuție

(Continuare in pay. a 4-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU I 
S-A ÎNTORS ASEARĂ ÎN CAPITALĂ I

In prezența cîtorva mii de spec
tatori. in sala patinoarului Forum 
din Montreal au continuat între
cerile de gimnastică din cadrul 
suitei de competiții preolimpice 
„Montreal 1975“. Mcrgind pe linia 
aceleiași comportări foarte bune, 
reprezentantele României — cam
pioana europeană absolută Nadia 
Comăneci și la fel de tînăra ei 
coechipieră Teodora Ungureanu au 
reușit ca la încheierea exercițiilor 
liber alese să-și' păstreze pozițiile 
ocupate după „impuse*1, Comăneci 
situindu-se pe locul 1 la individual 
compus, iar Ungureanu — pe III.

Prezența Nadiei Comăneci pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere și în această mare

confruntare internațională 
care participă 46 de gimnaste din 
13 țări — reprezintă o splendidă 
confirmare a posibilităților și valo
rii ei, a măiestriei atinse de spor
tiva româncă în confruntarea cu 
adversare de renume pe plan mon
dial. Duelul Nadiei Comăneci eu 
Nelli Kim, reprezentantă de au
tentică valoare a școlii sovietice de 
gimnastică, a constituit un spec
tacol de înaltă ținută, pe care pu
blicul și mai ales tehnicienii pre- 
. Montreal l-au urmărit cu

interes. Sportiva româncă

AZI, LA CONSTANȚA,

ÎNCEPE „CUPA
MARI! NEGRE"

LA BASCHET FEMININ

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 

lOeaușescu, s-a Întors, vineri seara 
,'tn Capitală, venind de la Helsinki, 
unde a participat la lucrările fazei 
a treia, la cel mai înalt nivel, a 

• Conferinței pentru securitate și 
’ cooperare in Europa.

Șeful statului român a fost in- 
■oțit de tovarășii Ștefan Andrei, 

i membru supleant al Comitetului 
I Politic Executiv, secretar al 
1 P.C.R.. George Macovescu. 
i trul afacerilor externe, de
Meri și experți.

Ceremonia sosirii a avut 
aeroportul Oiopeni. Pe frontispiciul 
aerogării erau arborate drapele ro
șii și tricolore, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In intimpinarea președintelui 
României au venit conducători de 
partid și de stat, precum și mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu-

C.C. a) 
minis- 
consi-

Ioc pe

vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, mii de bucureșteni, care pur
tau portrete ale secretarului gene
ral al partidului, scandau _ eu 
entuziasm 
„Ceaușescu 
noastră și 
România*'.
Capitalei, al tuturor cetățenilor pa
triei, ei au salutat cu însuflețire 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
i-au exprimat sentimentele iov de 
dragoste, de profundă prețuire si 
satisfacție pentru modul strălucit 
în care a reafirmat, 
ților reprezentanți ai 
cipante Ia Conferința 
ki, a întregii opinii 
diale, politica de pace, cooperare 
și Înțelegere internațională promo
vată cu consecvență de România 
socialistă.

scandau 
„Ceaușescu — P.C.R.", 

și poporul*1, „Stima 
mîndria. Ceaușescu — 
în numele locuitorilor

în fața înal- 
statelor parti
de la Ilelsin- 
publice mon-
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De azi oină , luni, Sala sporturi
lor din Constanța găzduiește în
trecerile ediției a 14-a a competi
ției feminine de baschet „Cupa 
Mării'Negre", la care iau parte re
prezentativele Cehoslovaciei, Fran
ței, Poloniei și României.

Pentru selecționata țării noastre, 
competiția constituie al doilea test 
(după turneul de la Koszalin), sub 
noua conducere tehnică formată 
din antrenorii Gr. Costescu și N. 
Martin, în vederea principalelor 
sale obiective: Balcaniada din 
acest an și campionatul european 
de anul viitor. Precizînd că. in 
afara antrenorilor, lotul a suferit 
modificări în însăși componența 
sa (fată de anul trecut lipsesc 
Ecaterina Vogel, Suzana Pîrșu, 
Angelica Tita ș.a.. au fost promo
vate Ana Iatan. Gheorghița Bolo
van. Ștei'ania Basarabia. Ana As- 
zalos. Alexandrina Bîră, Alexan
drina Tomescu ș.a.), evidențiem 
importanța acestui turneu sub as
pectul posibilității pe care o oferă 
de a roda toate jucătoarele, de a 
le supune unor examene dificile. 
De menționat că în fiecare zi. la 
ora 15,30, va evolua și selecționata 
de junioare a României, care se 
pregătește pentru „Cupa Priete
nia1*.

Programul de azi este următo
rul: de la ora 15,30: Lotul de ju
nioare — Olimpia-Constructo- 
rul. Polonia — Franța, România — 
Cehoslovacia.

zenți la 
deosebit _ ___  ________

reușit să-și mărească avantajul 
pe carc-1 avea după exercițiile 
impuse, ea realizînd în final 
76.85 p. față de 76,50 p ale lui Nelli 
Kim.

Satisfacția delegației române 
prezente în sala Forum avea să 
fie dublată. însă, și de prezența pe 
podiumul de premiere la indivi
dual compus a Teodorei Ungurea- 
nu ct’re. eu 75,50. vine să comple
teze in mod strălucit bilanțul gim
nasticii noastre la acest concurs. 
Locul III obținut ' de Ungureanu 
înseamnă, insă — mai mult decit 
medalia propriu-zisă _
unei noi autentice valori 
mondială.

înaintea finalelor pe ________
aflate in curs de desfășurare, iată 
notele obținute la „liber alese11 de 
primele trei clasate : sărituri — 
Comăneci 9,50, Kim 9,55. Ungurea
nu 9,35 ; paralele — 9.75 ; 9.55 ; 
9.45 ; birnâ — 9.75 ; 9,70 ; 9.60 ; 
sol — 9,75 ; 9,80 ; 9,55.

a

lansarea 
in arena

aparate.

în vizită la reprezentantele noastre in cupele europene la fotbal

RAPID SI RESPONSABILITATEAs

REVENIRII IN

DOUA VALOROASE RECORDURI NAȚIONALE

Predeal, sfîrșit de iulie...
Pe drumurile in pantă ce brăz

dează odihnitoarea și frumoasa 
stațiune din Bucegi. caravana fot
baliștilor clubului Rapid, avînd la 
timonă ambițiosul cuplu de antre
nori Ion Molroc — Vasile Copil, 
se pregătește cu intensitate in ve
derea apropiatului sezon in care 
răspunderile și exigențele au cu 
toiul altă dimensiune. De puținele 
zile euforice, după ciștigarea „ma
relui event11 (revenirea în Divizia 
A și cucerirea „Cupei României"), 
aproape că nimeni nu-și mai rea
mintește. ..Dc altfel nici nu mai e 
timp dc așa ceva — mărturisește 
căpitanul echipei. Ion Pop, unul 
din veteranii Rapidului. Toți știm 
că Divizia A reprezintă mai mari 
obstacole decit cele iniîlnitc in e- 
șa Ion ui secund. Și mai e încă ce
va — la orizont apare Anderlecht, 
redutabila formație belgiană, ad
versara noastră din Cupă cupelor..."

La Predeal giuleștenii n-au zile 
de odihnă, „Alb-vișinii“ parcurg,

PRIMUL EȘALON
cu trudă și multă sudoare, ciclul 
celor 13 ședințe de pregătire pla
nificate aici, eu accent pr dezvolta
rea rezistenței generale in condiții 
dc forță, mobilitate și suplețe. In 
majoritatea timpului, mingea me
dicinală este tovarășa nedespărțită 
a jucătorului •— este prezentă in 
elementele de gimnastică complexă 
și chiar in alergările in pantă și 
coborîre, in acele ,,miuțe“ aprin
se, îngreunate voit (se aleargă 
cu mingea in brațe, se joacă cu ea 
in brațe). Alergările de durată so 
fac fără pion mult timp de refa
cere pentru ea efortul care urmea
ză să se desfășoare in... datorie 
de oxigen. Toată lumea recunoaște 
duritatea stagiului de la Predeal, 
care este in același timp și, un 
excelent mijloc prin «are se reali
zează. în paralel, și pregătire», 
psihologică, rr.oral-volitivă, a jucă-

IN ZIUA A DOUA A CAMPIONATELOR DE ATLETISM
® Valentina Cioltan -18,73 m la greutate ® Toma Petrescu — 20,5 s la 200 m

Ziua a doua a finalelor campio
natelor naționale de atletism ale 
seniorilor a furnizat, ca și prece
denta, cîteva dispute foarte Intere
sante și spectaculoase, arbitrii în- 
regfstrînd unele performante re
marcabile. de o bună valoare in
ternațională. Capul de afiș al reu
niunii de ieri, de pe stadionul Re
publicii, îl constituie, desigur, noi
le recorduri republicane. Lâ arunca
rea greutății, Valentina Cioltan a 
realizat 18,73 m. Evoluția campioa
nei noastre s-a înscris la limite cu 
totul deosebite care-i deschid per
spective aruncătoarei din Câmpu
lung Muscel. Pledează pentru a- 
reastă apreciere seria rezullali’lm-

m. Bun și rezultatul studentei 
' bucureștence Mihaela Loghin și ea 

cu o aruncare de peste 18 metri 
(18,07 m).

Al doilea record al zilei a fost 
opera lui Toma Petrescu, student 
la I.E.F.S. După ce joi el reușise 
10,2 s pe 100 m, cu care a egalat 
recordul țării, ieri a acoperit cursa 
dc 200 m in 20,5 s. performantă 
cu care întrece cu două zecimi de 
secundă propriul său record națio
nal și cu care se înscrie pe lista 
celor mai rapizi sprinteri dc pe 
continent. Ca și în ajun, la 100 m, 
soeundănt i-a fost colegul său 
Claudiu Șușeleseu care a obținut 
.și <>l o performanță remarcabilă

a fost bună (este meritul celor doi 
alergători, al antrenorului lor Du
mitru Alcxandrescu, dar și al noii 
piste de rekortan) și, . tocmai de 
aceea, așteptăm cu tot interesul a- 
propiatele starturi, de săptămîna 
viitoare, la Jocurile Balcanice, ală
turi de unul dintre recordmanii 
Europei, grecul Papageorgopoulos.

La 800 m, Mariana Suman fără 
să fi forțat prea mult a repurtat o 
victorie facilă, așteptată. In schimb, 
complet neașteptată a fost compor
tarea fostei campioane. si record
mane Ileana Silai care a reintrat

Romeo VILARA

(Continuare in pan.

Stelian TRANDAFIRESCU



CAMPIONATE REPUBLICANE
iliTMCfRI DISPUTWf ALE TIWRIIOR IMITATORI Junioarele Ruxandra Hociotă și Georgiana Săcăleanu,

DE ASTAZI, LA

TURNEU INTER

La bazinul Dinamo din Capitală, în 
mijlocul unei plăcute ambianțe, au 
continuat întrecerile campionatelor 
naționale de înot ale copiilor. în 
primul plan al disputelor se situează 
sporlivii de la Crișul, Șc. sp. Reșița 
și Șc. 54 București. Mihaela Geor
gescu, Valeria Vlăsceanu, Horațiu 
Neagrău, Anca Cîmpianu, Dan Ținea 
continuă să colecționeze titluri 
campioni. Cele mai bune rezultate 
ieri: A. Viăsceanu 1:12,0 — 
spate și M. Georgescu 1:11,2 
delfin.

Rezultate tehnice. CAT. A 
liber (f) : R. Dumitrescu 
5:11,8 : 409 m liber (b) : H. 
(Crișul) 4:31,8; 100 m spate 
Vlăsceanu (Petrolul) 1:12,0, 
naciu (Dinamo) 1:12,6 ; 100 
(b) : L. Szakadaty (Crișul) 
100 m delfin (f) : M. Georgescu (Pe
trolul) 1:11,2; 100 m delfin (b): D. 
Nanul (Șc. 54) 1:07,9; 4x200 m liber 
(b) : Șc. sp. Reșița 9:30,5 — record ;

100 
- 100

de 
de 
m 
m

m
54)

— 400
(Șc.
Neagrău 
(f) : '' 
C.
m spate 

1:07,8 ;

v. 
Bu-

ION POPA (Steaua) CONDUCE
IN CONCURSUL COMPLET

LA CĂLĂRIE
SIBIU, 1 (prin telefon). După o 

zi de pauză, reprezentanții clubu
rilor Steaua, Dinamo, Olimpia — 
Constructorul, C.S.M. Sibiu, Petro
lul Ploieșii, C.S.M. Iași, Mondial 
Lugoj. A.S.A. Cluj-Nitpoea și Ve
nus Mangalia s-au prezentat la 
startul întrecerilor celei de a doua 
etape a campionatului 
de concurs complet la

Vineri, în prima zi 
numeroșii spectatori 
baza hipică din localitate, au asis
tat la evoluțiile din cadrul probei 
de dresaj. Beneficiind de condiții 
de întrecere dintre cele mai favo
rabile, sportivii s-au străduit să 
aibă o comportare cît mai bună, 
fiind răsplătiți cu numeroase a- 
plauze de public. Datorită numă
rului mare de concurenți (25), ju
riul a fost obligat să programeze 
proba de dresaj în două manșe, 
una dimineață, alta după-amiază. 
Lupta a fost strînsă, figurile pro
gresiei au fost executate corect de 
majoritatea concurenților, arbitrii 
au manifestat exigență în acorda
rea notelor.

După terminarea probei de dre
saj, pe primele locuri s-au clasat : 
1. Ion I*opa  (Steaua)—cu Epigon, 
—27 p ; 2. Gherhard Schneider 
(C.S.M. Sibiu) — cu Cerb. 32 p ; 
3. Marin Simion (Dinamo Buc.) 
— cu Clopoțel, 37,34 p.

Simbătă. de la ora 8,30, în pă
durea Șopa are loc proba de cros, 
iar duminică, la baza hipică (ora 
9) proba de obstacole. (Ilie IONES- 
CU, coresp. județean)

ro'publican 
călărie, 
de concurs, 

prezenți la

4x100 m mixt (b) : Crișul 4:49.1 ; 
4x100 m mixt (f) : Șc. sp. Reșița
5:07,8 ; CAT. B : 200 ni liber (f) : A. 
Cîmpianu (C.S.M. Cluj-NapQca) 2:31,6; 
200 m liber (b) : C. Drăgan (Crișul) 
2:23,0 ; 100 m spate (f) : D. Anghel 
(Șc. sp. Reșița) 1:18,2 ; 100 m spate 
(b): D. Ținea (Crișul) ' "
cord ; 100 m delfin (f): A. Cîmpianu 
1:14,0 ; 100 m delfin (b): L. Balint 
(Șc. sp. Tg. Mureș) 1:14,8 ; 4x200 m
liber (b) : Crișul 9:54,9; 4x190 m mixt 
(b) : Crișul 5:19,7 ; 4x100 m mixt (f): 
Dinamo 5:21,2 — record.

întrecerile continuă azi și mîine de 
la orele 9.30 și 17.00.

j ■»-’

locul I la sărituri de la 1 m
DE ȘAH PENTR

1:11,7 — re-

Dacă la junioare mici proaspă
ta campioană balcanică Georgiana 
Săcăleanu nu a avut concurență 
prea aprigă (deși a -doua clasată, 
Magdalena Toth, a evoluat remar
cabil), ea dominînd destul de net 
întrecerea, la junioare mari lupta 
pentru titlu și pentru celelalte 
două poziții de onoare a fost deo
sebit de echilibrată și s-a decis de- 
abia la ultimele sărituri. Succinta 
apreciere se referă la disputele 
pentru titlurile de campioane de

NOI RECORDURI LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

în activitatea compctițibnală după 
o pauză de aproape doi ani. Silai 
a ocupat locul doi (!) cu un rezul
tat mulțumitor. O altă alergătoare 
din Roman, ca și Mariana Suman, 
Lăcrămioara Diaconiuc și-a apro
priat victoria și în cursa de 200 m, 
după ce joi ciștigase titlul de cam
pioană la 400 m. în felul acesta 
reprezentantele Clubului atletic din 
Roman au cîștigat patru titluri in
dividuale, de la 100 m la 800 m, că
rora le-au adăugat și pe cel de la 
ștafeta de 4 x 400 m. Din acest 
punct de vedere ecl mai productiv 
atlet a 
obținut 
al țării 
4 x 400 
ctștigaț_ 
roiu 
drei.

între marile surprize de ieri 
tăm victoria lui Carol Corbu 
săritura in lungime, un succes 
discutabil meritat dar care i-a 
facilitat și de comportarea sub 
velul scontat ai adevăraților spe
cialiști ai probei și revenirea pe 
primul plan valoric al cursei^ de 
400 mg a rapidistului loan Rățoi.

Mureș) 52,6, Gh. Avram (Farul C-ța) 
52,7 ; Lungime: Carol Corbu (Steaua) 
7,75 m, D. Iordache (Rapid) 7,74 m, 
St. Lăzărescu (CAU) 7,71 m, C. Bă- 
doi (Rapid) 7,70 m, T. Vasile (Viito
rul) 7,63 m, C. Olach (Steaua) 7,57 
m ; Disc : Iosif Naghi (Steaua) 60,10 
m, I. Zamfirache (Dinamo) 58,98 m, 
Z. Hegheduș (St. roșu Brașov) 58,24 
m, Gh. Suha (Steaua) 52,30 m, V. 
Sălăgean (St. roșu Br.) — *•  
Ciocan (Progresul) 50,80 
Tudor Stan (Dinamo) 
Schneider (CSM Sibiu) 
Iaru (CAU) 61,74 m, N.
torul) 61,22 m, V. Tibulschi (Dina
mo) 58,32 m ; 4x100 m : C.A.U. 40,5, 
Steaua 41,6; 4x400 m : C.A.U. 3:13,7, 
Steaua 3:16,9, Rapid 3:18,4.

m,
51,44 m, D. 
m ; Ciocan: 

65,70 m, Fr.
65,06 m, I. 

Bîndar (Vii-

junioare ale țării la sărituri de la 
trambulina de 1 m, desfășurate 
ieri la Centrul de pregătire olim
pică al C.N.E.F.S. Așadar, la ju
nioare cat. I publicul a avut pri
lejul să urmărească lupta sportivă 
foarte interesantă și de bun nivel 
tehnic, ale cărei principale prota
goniste au fost Ruxandra Hociolâ, 
Elena Cirstică, Mihaela Atanasiu, 
Angela Popescu și Sorana Iacob. 
Ruxandra Hociotă, deși a condus 
de la primul salt, a fost perma
nent tatonată de adversarele sale, 
mai cu seamă de Elena Cîrstică. 
După săritura a 8-a, de exemplu, 
ele erau departajate dc numai un 
punct — Hociotă 266,20 p, Cîrsti
că 265,20 p.

Clasamente : trambulină 1 m 
junioare I : 1. Ruxandra Hociotă, 
(Șc. sp- Sibiu) 344,30 p, 2. Elena 
Cîrstică (Progresul) 336,70 p, 3. 
Mihac-la Atanasiu (Școlarul) 325,45 
p ; junioare II : 1. Georgiana Să
căleanu (Școlarul) 337,75 p, 2. Mag
dalena Toth (Crișul) .
Dagmar Herbert (Șc. sp. Sibiu) 
287,90 p.

întrecerile continuă 
trambulină băieți, ora 16 platfor
mă fete) și se încheie mîine (ora 
10 trambulină fete, ora 16 plat
formă băieți). (D. ST.).

în sala Tehnic Club din Pitești 
începe, astăzi, o interesantă între
cere șahistă internațională : tradi
ționalul turneu de juniori al 
României.

La actuala ediție iau parte 12 
jucători, printre care 6 invitați de 
peste hotare : Valentin Lukov 
(Bulgaria), Ștefan Duriga (Ceho
slovacia), Roland THzel (R. D. Ger
mană), Jiirgen Marsehner (R. F. 
Germania), Franciszek Borkowski 
(Polonia) și Attila Rovid (Unga
ria).

Din 
volua i 
ploiește 
alți cin 
tinerei 
Mărășc 
gheduș 
șor și I 
Buzbuc 

în ci 
Nicoară 
bicscu 
fectuar, 
amiază

„CUPA SPERANȚELO

322,20 p, 3.

azi (ora 10

Sportul nostru național — oină 
— intră din nou în actualitate, 
după o scurtă pauză care, de fapt, 
a fost numai pe plan central. Pen
tru că aproape în toate localită
țile țării, inclusiv la nivelul jude
țelor, au avut loc etapele de masă 
ale „Cupei speranțelor1', competi
ție organizată de F-R.O. în cola
borare cu Ministerul Educației și 
învățămîntului și Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor.

După încheierea penultimei e- 
tape (finalele se vor desfășura Ia 
Roman, județul Neamț, în peri-

fost Toma Petrescu care a 
patru medalii de campion 
(100 m, 200 m, 4 x 100 m și 

m). Cite două titluri au 
: Gheorghe Ghipu, Ilie Flo- 

Carol Corbu și Natalia An-

REZULTATE TEHNICE 
ZIUA A II-A

no- 
la 

in- 
fost 
ni-

BARBATI : 200 ni : Toma Petres
cu (CAU) 20,5 — nou record na
țional, CI. Șușelfescu (CAU) 20,9, 
Gh. Dulgheru (CAU) 21,3, P. Vasile 
(Dinamo) 21,5, Ad. Daivaș (Steaua) 
21,7, D. Cristudor (Steaua) 21,9 ; 80(J 
m : Gheorghe Ghipu (Metalul) 1:47,7, 
N. Onescu (Lie. N. Bălcescu Cra
iova) 1:48,9, Gh. Ungureanu (Rapid) 
1:49,3, A. Dlnescu (CAU) 1:51,0 ; 5000 
tn : Ilie Floroiu (Farul C-ța) 13:46,2, 
P Lupan (Steaua) 13:58,6, P. Copu 
(Metalul) 13:58,6, FI. Șandru (Steaua) 
14:05,6, A. Niculescu (CASU Timiș.) 
14:14,6, St. Marcu (Farul C-ta) 14:17,4; 
400 mg : Ion Rățoi (Rapid) 50,9, D. 
Melinte (Steaua) 51,4, I. Korodi 
(Steaua) 52.5. Gh. Hldl (Mureșul Tg.

FEMEI : 200 m î Lăcrămioara Dia
coniuc (CA Roman) 23,8, Leontina 
Sălăjan (CAU) 24,2, Dorina Cătineanu 
(CAU) 24,3, Adriana Stancu (CSU 
Oradea) 24,3, Doina Bădescu (Rapid) 
24,5; 800 m : Mariana Suman (CA 
Roman) 2:03,3, Ileana Silai (CSM 
Cluj-Napoca) 2:04,4, Rafira Fița-Lovin 
(CSU Galați) 2:06,8, Maria Ghilea 
(Olimpia-Constructorul) 2:07,6, Maria 
Puică (Olimp.-Constr.) 2:07,6, Tudo- 
rița Nedelea (Metalul) 2:09,6; 3000 m: 
Natalia Andrei (Universitatea Craio
va) 9:23,8, Georgeta Gazibara (CASU 
Timișoara) 9:28,6, Elisabeta Ruță 
(Olimp.-Constr.) 9:33,2; 100 mg : Vio-/ 
rica Enescu (Steaua) 13,5, Elena Mir
za (Dinamb) 13,7, Mihaela Stoica 
(CAU) 13,9; înălțime : Virginia loan 
(Rapid) 1,85 m, Elena Marinescu 
(Steaua) — născută în 1960 — 1,70 m; 
Greutate : Valentina Cioltan (CSO 
C-lung) 18,73 m — nou record repu
blican (v.r. 18,41 m îi aparținea din 
acest an), Mihaela Loghin (CAU) 18,07 
m, Suzana Herman (Steaua) 15,07 m, 
Florența ionescu (Rovine Craiova) 
14,98 m; Suliță : Ioana Pecec (Dina- 
mo) 56,66 m, Eva Zorgo (U Cluj-Na
poca) 53,58 m, Eugenia Barbu (Lie. 
Rm. Vîlcea) 50,12 m, El. Prodan 
(CAU) 48,12 m; 4x100 m : C.A.U. 
(Ene, Sălăgean, M. Ionescu, Cătinea
nu) 46,5 — reCord republican de club 
egalat, C.S.U. Oradea 48,4, 'Mureșul 
T-g. Mureș 48,9 ; 4x400 m : C.A. Ro
man 3:45,5, C.A.U. 3:47,1.

»■

3

ATI FTKM un nou record
niLLIIJl ■ republican pentru ju
nioarele III a fost înregistrat recent, ta 
Poiana Brașov, de Gabriela Onișor de 
la C.S.Ș. București. Ea a aruncat greu
tatea de 3 kg la 13,93 m întrecînd cu 
28 cm vechiul record al Marianei Con
stantin © ta sfîrșitul sâptâmînii viitoare 
vor avea loc la Banska Bistrica (Ceho
slovacia) întrecerile tradiționalului ■Con
curs Prietenia* 1.

Valentina Cioltan autoarea unui valoros record la aruncarea greutății. 
Foto : V. BAGEAC

„TURNEUL PRIETENIA ‘ LA LUPTE
MUNICIPIUL GH. GHEOR- 

GHIU-DEJ, 1 (prin telefon). Tere
nul de handbal al complexului 
sportiv CAROM din localitate a 
devenit, începînd de azi dimineață, 
arena de concurs a tradiționalei 
competiții internaționale de lupte 
greco-romane și libere „TURNEUL 
PRIETENIA". Cum era de aștep
tat, cei 180 de tineri luptători din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U^R.S.S.. au început în
trecerile într-un ritm alert, ani
mați cu toții de dorința afir
mării. Iată cîteva aspecte din re
uniunile inaugurale.

GRECO-ROMANE
Primul dintre sportivii români 

aplaudat de spectatori pentru pro
cedeele sale tehnice a fost !N. Hor- 
niccanu (cat. 52 kg) în meciul cu 
P. Kirov (Bulgaria). El a obținut 
victoria la puncte : 13—8. Un alt 
meci spectaculos a fost cel din
tre D. Obroeea și cubanezul E. Es
trada (cat. 65 kg). Deși a trecut, 
la început, prin momente dificile,

if*Al  A KlftE PESTE O SUTA DE
CAIAG-GANOt ambarcații s-au 
aliniat pe lacul Herăstrău, la startul în
trecerilor din cadrul campionatului mu
nicipal rezervat seniorilor. Cîștigătorii fi
nalelor : K 1 - 500 m (f) : E. Ghebaur 
(Olimpia-Constr.) 2:19; K 2 — 500 m (f) : 
C.S.Ș. (Mocanu — Istrate) 2:16; K 4 — 
1000 m (b) : Rapid 2:51; C 1 - 1000 m: 
I. Văduva (C.S.Ș.) 3:58; C 2 - 1000 m: 
Voința (E. Nemeș — S. Nemeș) 3:48; K 1 
1000 m (b) : D. P* ----------
3:18; K 2 - 1000 m 
rov — Moșoiu) 3:07;
Olimpia-Constr. 2:06; 
Șc. Sp. nr. 2 39:20;
Olimpia-Constr. 44,32;
A. Ivan (Rapid) 48:10; C 2 - 10 000 
Olimpia-Constr. 49:11; C 1 — 10 000 
O. Ivanov (Voința) 50:11, K 1 — 500 m 
(b) : V. Pietroaie (Olimpia-Constr.) 1:58; 
K 2 - 500 m (b): C.S.Ș. 1:53; C 1 -

Păunescu (Voința) 
(b): C.S.$. (Hazi- 
K 4 - 500 m

; K 4 — 10 000 
K 2 - 10 000
K 1 - 10 000

(f): 
m: 

m : 
m; 
m: 

m :

INTRE 5 Șl 9 AUGUST LA CONSTANȚA

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX 
„MĂNUȘA LITORALULUI"

Aflat la a IV-a ediție, turneul inter
național de box dotat cu trofeul ,,Mănu
șa litoralului”, care se va desfășura la 
Constanța între 5 și 9 august, se va 
bucura de prezența unor reputați pugi- 
liști din țară, și de peste hotare. Pînă 
la această oră, organizatorii au con
firmat participarea a 85 de boxeri din 
Bulgaria, Finlanda, Iugoslavia și România. 
Printre combatanți se vor afla poaspă- 
tul campion balca_nic la categoria semi- 
muscă, I 
cu acest 
lui Teofil 
greu la

bulgarul Beihan Fucedjîev, care 
t prilej îi poate acorda revanșa 

Ghinea, pe care l-a întrecut 
recentul turneu de la Sofia.

UN GEST
Zilele

Sala de ...
întilnirea amicală de box dintre e- 
chîpele U. M. Timișoara și Motorul 
Arad. Totul ar fi decurs bine, dacă 
nu s-ar fi petrecut un incident re
gretabil, condamnat de public și 
tehnicienii prezenți la gală. Au fost

trecute !s-a desfășurat în 
sport nr. 2 din Timișoara

r-

500 m : Șt. Mihai (Olimpia-Constr.) 
2:17; C 2 - 500 m: Voința 2:08; K 1 (b) 
4x500 m: Voința 8:31. Clasament : 1. O- 
limpia-Constr. 178 p, 2. C.S.Ș. 161 p, 3. 
Șc. sp. 2 132 p.
POI O JUNIORII ROMÂNI PE LO- 
1 CUL SECUND la Balcaniadă.
In localitatea iugoslavă Kranj au luat sfîr- 
șit întrecerile Balcaniadei de juniori la 
polo. In partida decisivă pentru titlu, e- 
chipa Iugoslaviei a întrecut la mare luptă 
formația României cu 7-6. Alte rezultate : 
România — Grecia 7—3 ; Iugoslavia — 
Turcia '10—3 ; Grecia — Turcia 7—3 ; Iu
goslavia — Grecia 5—4 ; Bulgaria — Gre
cia 6-6. Clasament final : “ '
via 3 p, 2. România 
3 p, 4. Grecia 3 p, 5.

TENIS
DE MASĂ Zagreb, 
întrecerile celei de a 
pionatelor europene de tenis de 
pentru juniori. La această edițre,

1. lugosla- 
6 p, 3. Bulgaria 
Turcia 0 p.

PENTRU JUNIORI, 
și 10 august, la 
sînt programate 

18-a ediții a cam- 
masă 

i_____  #________________ , , țara
noastră va fi reprezentată de Eva Ferencz 
și Gabrieia Kadar In probele de simplu 
și- echipe la junioare mici, Simion Crișan 
și Dănuț Badea ta simplu și echipe ju
niori mici, Liana Mihuț, lldico Gyongyosi 
la simplu, dublu și echipe junioare mari 
și Ștefan Moraru la simplu și dublu 
mixt juniori mari.

C. E.

Cluburile cele mai puternice din țară îșl 
vor trimite reprezenanții pe litoral. De 
pe lista de înscriere se desprind: ste- 
iiștii Gh. Ciochină și A. Dumitrescu (care 
își face reintrarea după o lungă cbsen- 
ță competițională), T. Ghinea, Mircea 
_ . . ti., Galați,

I. Gyorffi și I.
Tone și S. Tîrîlâ, de la B. 
dinamoviștii bucureșteni 
Alexe

Cu
lului"
serie
tor din Europa în frunte cu Hans Hof- 
man (Olanda), președintele E.A.B.A.

S-a. 
ocazia turneului 
vor fi prezente 

de personalități ale boxului ama-

,,Mânușa lităra- 
1a Constanța o

REPROBABIL
partide interesante, echilibrate, a- 
plaudate, iar boxerii s-au străduit, 
șt unii au reușit, să lase o frumoasă 
impresie spectatorilor, specialiștilor. 
A fost insă și o intîlnire „deosebi
tă", ceia dintre J. Jurcuța (U. M. 
Timișoara) și Irinel Pop (Motorul 
Arad). Totul părea că se va desfă
șura normai, în limitele regulamen
tului și ale sportivității care tre
buie să caracterizeze orice meci de 
box. Dar... pugitlstul arădan a găsit 
de cuviință că dacă adversarul s-a 
dovedit mai bun decît el, cel vino
vat de această situație este arbitrul 
de ring, care l-a avertizat, pe bună 
dreptate, pentru boxul neregulamen
tar pe care îl practica. în această 
situație, I. Pop, în loc " 
deciziilor dictate de 
luptei, a început să-1 
pe arbitru și puțin a 
și lovească.

Gestul său a stîrnit indignarea 
lor prezenți, a oficialilor, care 
bună dreptate l-au descalificat, 
cum așteptăm măsurile pe care 
va lua A. S. Motorul Arad !
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PAND

tur de cap, i-a luat adversarului 
orice speranță și arbitrii au con
semnat tușul în favoarea lui O- 
brocea. O intîlnire frumoasă și e- 
chilibrâtă a avut loc între D. 
Aiacoboaie și D. Sotirov (Bulga
ria) — la cat. 56 kg, în care vic
toria a revenit românului, la punc
te, cu toate Că tabela arbitrilor 
indică 6—6, el fiind mai

LIBERE
In partidele inaugurale 

zentanții noștri au obținut 
care vor 'fi, cu siguranță, decisive 
in tururile următoare, în lupta 
pentru ocuparea unor locuri cît 
mai bune in finalul competiției. 
Iată cîteva rezultate ale sportivi
lor noștri : eat. 60 kg — N. Pa- 
repa b. p. D. Gingauri (U.R.S.S.), 
Z. Fodoreanu b. p. I. Vancsik 
(Ungaria) ; 65 kg — V. Stănescu 
b. tuș — min. 3 Fr. Fliger (R.D.G.), 
Gh. Mitran b. p. P. Krupinsky 
(Polonia) ; cat. 70 kg — E. Buta 
b. p. R. Steingraber (R.D.G.) ; 75 
kg — Gh. Fodor p. tuș O. Sana- 
sar (U.R.S.S.).

tehnic.

repre- 
victorii

ORNAMENT, „CALUL ANULUI
Deși teoretic șansa sa apărea drept 

secundară, fiind sever penalizat, 
Ornament a recuperat într-un stil 
impresionant handicapul acordat ad
versarilor, desprinzîndu-se net în fi
nalul cursei, de rezistența pe care 
a încercat să i-o opună Veturia. 
Este drept că fiul lui Talion a fost 
avantajat de tempoui moderat pe 
care l-a imprimat alergării liderul 
Rovinei, dar cu această nouă victo
rie — a 7-a de la începutul stagiunii! 
— el a devenit de pe -acum 
ce în limbaj hipic se numește 
Iul anului*.

O performanță remarcabilă a 
lizat-o și Topaz cîștigînd — cu 
veri diferiți — ambele hituri 
„Premiului Joseni*.

Și totuși, deși a cuprins un _ 
gram de certă calitate, care a și ge
nerat curse spectaculoase, destul de 
apropiate de calculul hîrtiei, nici 
această nouă reuniune suplimentară 
n-a putut obține o notă pozitivă. în 
ultima cursă, cu trei cai pe o linie, 
în lipsa posibilităților ca sosirea să 
fie fotografiată — datorită condițiilor 
atmosferice nefavorabile — s-a pro- 
dus un nou și penibil dezacord între

ceea 
„ca-

rea
dri
al e

pro-

u

HIPISM
blicului cu privire, de data aceasta, 
la ordinea primilor clasați. Rezulta
te tehnice : Cursa I : Fiorin (M. Ște- 
fănescu) 44,3, Orăștie, simplu 3, or
dinea 25; cursa II : Onica (T. Mari
nescu^ 37,4, Tufăria, simplu 12, event 
20, ordinea 23; cursa in : Topaz (S. 
Onr ie) 27,3, Ornic, Rîs, simplu 2, 
event 16, ordinea 12, ordinea triplă 
52; cursa IV : Hemațoza (P. Petre) 
33,1, Palmier, simplu 2, event 15, or
dinea 5, triplucîștigător 102; cursa V: 
Ornament (Gh. Tănase) 26,6, veturia, 
Otoman, simplu 2, event 7, ordinea 
49, ordinea triplă 82; Cursa VI : To
paz (I. Moldoveanu) 29, Ornic, sim
plu 4, event 7, ordinea 7, triplucîști- ' 
gător 54; cursa VII : Hanger (i. Mol- 
dovearm) 38,4, Viorica, simplu 39, 
event 96, ordinea 84.

Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de lei 28 034 și a fost cîștigat de o 
combinație la 7 cai a 14 017 lei și de 
10 combinații la 6 cai a 1 401 lei fie
care. Retrageri : Hertz.

Socotită, pe drept cuvînt, una dintre 
cele mai prestigioase întreceri interna
ționale, recent încheiata ediție a „Tro
feului Carpați'' a reunit la startul ei, cu 
mici excepții, cele mai bune formații 
masculine și feminine de peste hotare. 
Așa cum s-a mai subliniat, acest lu
cru a conferit disputei atribute deose
bite pe planul nivelului tehnic, tactic și 
spectacular. In plus, însă, prezența la 
București, Pitești și Ploiești a unor echi
pe dintre cele mai bune din lume a pri
lejuit, cum era și firesc, unele intere
sante constatări.

Așadar, ce ne-a arătat, în lumina 
pregătirii olimpice, „Trofeul Carpați" ? In 
linii mari am spune că s-au putut se
siza doua rtiari tendințe. Prima ar fi 
aceea că unii dintre conducătorii teh
nici ai reprezentativelor prezente în țara 
noastră au optat, după C.M. masculin 
din 1974 sau C.M. feminin din 1973, la 
spectaculoase modificări, mizînd mult pe 
calitățile unor tineri jucători sau jucă
toare, calități care în răgazul de timp 
— cam scurt — care a mai rămas pînă 

trebufe pe deplin valorificate, 
bun exemplu îl constituie selec- 

masculină a Cehoslovaciei, in 
căreia antrenorul Jiri Vicha a 
un lot masiv de tineri și ta-

la J.O. 
Cel mai 
ționata 
rîndurile 
introdus ... . .
lentați handbaliști. Ne referim la înal
tul portar Packa și la jucătorii Sule, 
Hanzl, Dobrotka, Ctyrtnik și Liska, adică 
la un mănunchi de handbaliști care, în 
vara anului 1973, dădeau forța și vi-

goarea 
slovaciei 
au faci 
pentru i 
(Satrapc 
în clipe 
efectiv, 
și, surpi
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ECHIPA STEAUA IN R.
Formația campioană a țării noas

tre Steaua București a plecat, ieri 
după amiază, pe calea aerului în 
R. P. Chineză, unde va întreprinde 
un turneu de mai multe jocuri. Hand- 
ballștii de la Steaua, în formație

li s-au 
și Vărg; 
tide li 
lua și 
bucureș1 
mente
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Ioan IN actualitate și în perspectivă

SPORTUL STUDENȚESC: REUȘITE LA TESTUL DE REZISTENT/ 
SPERANȚE PENTRU NOUL CAMPIONAT
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PE AGENDA INT1LNIRILOR 
DE ASTĂZI Șl MII NE

ASTAZI: • LOKOMOTIV SOFIA - F 
CONSTANțA, în „Cupa Balcanică" inii 
cluburi (în tur, scor: 1—2), ® F C. 4 
GEȘ - CHEMIE HALLE (R.D.G.) - J 
17,30, stadionul ,,1 
BACĂU: în prima

• nizat cu prilejul a 
ființarea clubului : 
TROM BRAȘOV, 
POLITEHNICA IAȘI 
'gust**

MIINE: • POLITEHNICA TIMlȘOAl
- BUDUCINOST TITOGRAD (Iugoslav 
• BACĂU : meciuri în ziua a doua 
turneului: învinsele și învingătoarele I 
prima zi vor juca între ele. q CUPI 
LA REȘIȚA: MINERUL MOLDOVA NO
- VOINȚA BUCUREȘTI; F.C.M. REȘIȚA 
OLIMPIA 5ATU MARE.

• TURNEUL ECHIPEI MACABI HAU 
A fost definitivat programul jocurilor 
care formația Macabi Haifa (Israel) 
va susține în țara noastră: 10 august 
cu F. C. Bihor; 12 august — cu Proc 
sul Brăila; 14 august - cu Petrolul F 
iești.

lei ; Cat. D : 17.70 a 2112 lei ; C 
E : 53)60 a 697 lei.; Cat. F : 116 
a 321 lei ; Cat. X : 1171,70 a 
-lei.

Cele două autoturisme „Da 
1800“ au fost cișitgate de : LAYl 
KOVACS din Satu Mare și Șl] 
FAN IONESCU din București.

Ciștigurile de Categoria A, 
valoare de cite 48 381 lei au I 
venit participanților : CRlSTl 
CARAMITEA și respectiv MAI! 
SIMION, ambii din Constanța. I 
BANI, AUTOTURISME ȘI EXCUfll 

PESTE HOTARE ATRIBUIE I 
TRAGEREA SPECIALA I 

PRONOEXPKES DIN 10 AUGUST 1
• Se oferă cîștigătorilor posibili 

tea de a-șl alege excursia pri 
rată șl diferența in numerar r| 
la contravaloarea premiului, sau I 
casarea lui în numerar ; I

0 Tragerea specială Pvonoexn 
din 10 augus a.c. va beneficia I 
extragerile obișnuite — de event! 
lele reporturi provenite de la I 
gerea obișnuită Pronoexpres diil 
august a.c. ; I

a Ciștigurile suplimentare se I 
norii, din WNIWL SPECIAL al 1

se
pare 
pâ) 
r Ș‘ 
tare.

numără 
Dărăști 

a 
canti

care 
o

bunte 
apele

Ică cu 
I și in 
raza județului 
fluviului, este 
lore mari de 
I locuri, unde 
lotei. Pe ca
lare, în apro- 
I Veriga, Pot- 
luit, în aceste 
p. Predomină, 
! de bine și 

■ rii din Bucu- 
obțin rezul 

h asociațiilor 
I Căidărușani 
pu apărut în 
pești pașnici) 
A.V.P.S.».

în prezent, 
asupra fap- 
actuale, un 
o densitate 

obișnuită 
un instru- 

pcntru

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
1
1

I
I
I
I

La ultima consfătuire de lucru, 
din 14 iulie, a F.R.F. cu antreno
rii echipelor divizionare A s-a 
dezbătut, printre alte probleme 
din actualitatea stringentă a fot
balului nostru, și aceea privind 
calendarul intern și internațional 
din toamna anului în curs. S-au 
reamintit, atunci, marile obligații 
ce ne revin în perspectiva apro
piată, pe linia reprezentării soc- 
cerului național în competițiile în 
care el este angajat 
atrăgîndu-se atenția și 
tului că, în condițiile 
asemenea calendar cu 
de acțiuni mai puțin 
pentru noi, reprezintă 
ment metodico-științific 
obținerea unor performante de va
loare și nu, așa cum mai este con
siderat uneori, un simplu docu
ment de planificare.

Promovînd o astfel de idee, 
F.R.F. a realizat un program ge
neral de activitate competițională, 
care în intervalul de la 17 august 
(data primei etape de campionat) 
și pînă la 17 decembrie (partida- 
retur cu Scoția) cuprinde un nu
măr de 32—35 jocuri, cifră care se 
referă, evident, la componenții 
lotului national angajați și în 
competițiile europene. Acest ca
lendar, de toamnă, așa cum a fost 
el alcătuit, nu mai suportă discuții 
acum în privința unor eventuale 
modificări, decit în situații cu to
tul excepționale. Pentru că, prac
tic, s-au făcut toate eforturile în 
dorința de a se ajunge la soluția 
cea mai bună. Dar. ca o astfel de 
soluție să-și dovedească, realmen
te, utilitatea mai este nevoie ca și 
fotbaliștii noștri fruntași să fie 
capabili a se inscrie intr-un ase
menea mare volum de solicitări. 
Ceea ce face să ne întrebăm, a- 
cum în preajma reluării activității 
oficiale, dacă încărcătura aceasta 
competițională, la nivelul a 32—35 
jocuri, poate fi suportată fără con
secințe negative asupra rezultate
lor și, bineînțeles, fără efecte dău
nătoare asupra stării 
jucătorilor.

Antrenorul federal 
căruia i-am solicitat 
această privință ne răspunde : „in 
condiții normale de viață sportivă, 
încărcătura dc 35 jocuri pe sezon 
nu este mare și nu duce la o stare 
de suprasolicitare. In țările cu fot
bal -avansat această cifră incepe să 
devină o cerință minimă a perfor
manței. Așa se face că jucătorii 
unor echipe ca Bayern Munchen 
și Leeds United" au ajuns să sus
țină, anul trecut, un număr dc 
90—95 de jocuri in total !“. De 
aceeași părere cu antrenorul fede
ral N Petrescu este și marea ma
joritate a specialiștilor noștri. De 
unde o primă concluzie, aceea că, 
în raport cu obiectivele majore de 
realizat ale fotbalului nostru, ca
lendarul competițional din cea de 
a doua jumătate a acestui an re
prezintă el însuși un mijloc do 
potențare a performantei. Și acest 
lucru trebuie să sporească respon

fiziologice a

N. Petrescu, 
părerea în

dtn meciul IuIn fotografie, fază 
goslavia — Cehoslovacia, cel mai 

frumos din tot turneul masculin 
Foto : I. MIHAICA

(Laki, Toth-Harsany, Strze*
Acest lucru, împletit cu expe- 
forma portarului Bujdoso, a fă-

IP&NTE LA ..TROFEUL CARPATÎ“

ar putea să
înaintea J.O. ______
modă. Viitoarele mari 
țidrtale vor fi, poate, 
în acest sens...

defensiv 
binssky). 
rlertța -și 
cut ca echipa lui Bodog Torok să pri
mească cele mai puține goluri : 46, față 
de 64 România (prima clasată) și 62 
R.D.G. (locul secund).

Și aceste două echipe feminine, prin ..... - ... . -a 
celor formații

cohrponehța lor, Intră tot 
doua categorie, adică a 
care s-au modificat foarte puțin. Aceasta 

«x însemne că, în handbal, 
conservatorismul este la 

întreceri înterna- 
hfiai edificatoare

heret a Ceho- 
| faptul că ei 
| București nu 
Li din titulari 
|ejind1, Kavan) 
pentru a juca 
|> lor vigoare 

[pusă celei de 
prezentată de 
[rent de satis- 
bferite de for
turile, în ge- 
ledentele mari 
n această ca- 
rînd, selecțio- 
Germane, in 

teri (Dreibrodt, 
oar efemeră, 
rii celor care 
la și în finala 
pnschow, Rost, 
brand), Engel, 
ulină a lugo- 

r găsim doar 
prici), în schimb

SELECȚIONATELE ȚARII IN FAȚA UNOR NOI
Șl DIFICILE EXAMENE INTERNAȚIONALE

lăsat echipe*  
Germane, cu 
^osebită și Cu 
e inspirat, și 
idoptat o for- 
i, similară cu 
□ sculină a ță- 
Paris : cu trei 
:ul sistemului

ZA
:hiziții. Roșu 
primele par- 
ire vor evo- 
ți. Jucătorii 
și an tren a- 

Ibalistii chi

Abia încheiate întîlnirile din cadrul 
acestei atît de disputate ediții a 
„Trofeului Carpați* * și, iată, că frun
tașii handbalului nostru sînt din nou 
în febra marilor întreceri. Selecțio
nata feminină va lua parte (7—10 
august» la tradiționalul turneu dotat 
cu „Cupa Balaton*'.  Reprezentativa 
noastră care va alinia la acest tur
neu același lot ca la „Trofeul Car- 
pați“, urmează să părăsească țara în 
ziua de 5 august. La Balaton, hand
balistele românce vor face parte din 
prima serie, alături de formația 

sabilitatea celor care sînt direct 
legați de reprezentarea soccerului 
românesc pe plan internațional.

Aceasta ar fi situația în ce pri
vește toamna anului 1975. Ce va fi 
în primăvara anului viitor ? Pro
iectul de calendar al F.R.F. preve
de desfășurarea returului campio
natului intre 29 februarie și 9 iu
nie, perioadă de timp în care se 
includ cele trei confruntări din 
preliminariile Jocurilor Olimpice 
și, eventual, dubla partidă din 
sferturile Campionatului Europei. 
Intre 13 și 27 iunie sint planifica
te, consecutiv, cinci etape ale Cu
pei României, inclusiv finala, toa
te urmînd a se disputa fără parti
ciparea jucătorilor din iotul pentru 
Olimpiadă, aceștia fiind cuprinși 
într-un program special de pregă
tire centralizată, între 18 și 30 iu
nie. După această dată fotbalul 
nostru divizionar intră în vacanță 
cu excepția „olimpicilor" care, în
tre 6 Și 31 iulie, se vor găsi (le 
dorim acest lucru) la Montreal.

Fără îndoială că, așa cum se 
prezintă lucrurile la această oră, 
calendarul compolițional din prima 
jumătate a anului viitor apare ca 
o ecuație cu cel puțin două necu
noscute (participarea noastră la 
turneele finale ale Campionatului 
european și Jocurile Olimpice) a 
cărei rezolvare se amină, vrind-ne- 
vrind, pînă la primăvară. De aici, 
și o serie de probleme importante 
de rezolvat care se referă la : du
rata și conținutul perioadei pregă
titoare de iarnă ; limitele de des
fășurare a returului ; încărcătura 
competițională a jucătorilor din 
lot ; participarea olimpicilor la 
meciurile din Cupa României etc. 
Ce și cum va trebui făcut, pentru 
a ne putea înscrie pe soluția cea 
mai bună ? Ascultind. deocamdată, 
opiniile a doi specialiști am reți
nut următoarele : D. NICOLAE- 
NICUȘOR • „Proiectul de calen
dar al F.R.F. este bun așa cum a 
fost conceput și nu văd altă for
mulă mai bună. Consider încărcă
tura de jocuri rezonabilă, gindin- 
du-mă la faptul că Dmamo, cu un 
marc număr de jucători în 
național, are și importante obli 
galii in campionatul intern". AN
GELO NICULESCU : „N-ar fi rău, 
cred, dacă clima din decembrie va 
permite, așa cum s-a intimplat în 
ultimii ani, să se joace după în
cheierea turului in continuare, 
încă 1—2 etape din retur sau din 
Cupa României. De asemenea 
zonul de primăvară ar putea in
cepe ceva mai tirziu, la 10—15 
martie, programul returului ur- 
mind a se desfășura ritmic in re
gimul de duminică-mierctiri-dumi- 
nică, ceea ce ar oferi cîteva date 
libere în cadendar, utilizabile pen
tru etapele -din Cupa României. In 
acest fel s-ar realiza și o mai 
mare încărcătură de jocuri care 
nu poate fi decit. în folos selecțio- 
nabililor în' condițiile unei bune 
dozări a efortului și a unei vieți 
cu adevărat sportive".

lotul

se-

serie e-
Sovielice,
Partidele

șirlui Vezprem. în cealaltă 
voluează echipele Uniunii 
Danemarcei și Ungariei, 
din cele două serii au loc în zilele 
de 7, 8 și 9 august, finalele urmînd 
să se consume în ziua de 10 august.

Formația masculină (de fapt o 
selecționată secundă) lipsită de apor
tul jucătorilor de la Steaua, va lua 
parte începînd de la 10 august la 
turneul organizat în localitatea Mar
tin (R. S. Cehoslovacă). Antrenorii 
N. Nedef și O. Vlase vor deplasa în 
ziua de 8 august următorul Iot de

Revelația ultimei ediții de cam
pionat, formația studenților bucu- 
reșteni a început de timpuriu pre
gătirea pentru viitorul sezon com- 
petițional. După etapa de readap
tare a organismului la efort, des
fășurată ân întregime pe timpul 
vacanței, în tabăra de la Costi- 
nești și după încă două săptămini 
de antrenamente, la Pucioasa, în 
regim de lucru intensiv, Sportul 
studențesc a venit, la sfirșitul săp
tăminii trecute, în Capitală sus- 
ținind și primul examen de veri
ficare a potențialului de joc al 
echipei : meciul cu Chemie Halle. 
A fost un test deosebit de folosi
tor care a evidențiat comportarea, 
în general bună, a elevilor antre
norului Angelo Niculescu, pe par
cursul a aproximativ două treimi 
din durata partidei, adică atît 
timp cit resursele fizice ale jucă
torilor au permis acestora o bună 
mișcare in teren, execuții tehnice 
și manevre tactice aproape de ni
velul posibilităților.

La începutul acestei săptfitnîni, 
marți dimineața, i-am reintilnit pe 
fotbaliștii de la Sportul studen
țesc, la ora programată pentru 
trecerea unui _nou examen în fața 
comisiei 
tență cu 
rii a cel 
nute de
Niculescu, asistat, în lipsa secun
dului său I. Voica (bolnav), de 
antrenorul formației de tineret- 
speranțe, M. Rădulescu, a împăr
țit lotul în trei grupe, a efectuat 
o scurtă încălzire după care i-a 
prezentat pe primii cinci la start: 
Munteann, Manea, Grosu, Iorgu- 
lescu (un mijlocaș, fost la Dună
rea Giurgiu) șl ex-stelistul Ciuga- 
rin. Alergarea s-a desfășurat în 
ritm susținut, iar la capătul celor 
12 minute regulamentare toti com
ponenta primei grupe au depășit 
baremul : Munteanu 3 470 m (cel

F.R.F. : testul de rezis- 
obligativitatea parcurge- 
putin 3 200 m în 12 mi- 
alergare. Antrenorul A.

RAPID Ș! RESPONSABILITATEA
REVENIRII IN PRIMUL EȘALON

(Urmare din pag. I)

torilor. Doctorul lotului, Ștefan 
Bîrzu confirmă Starea bună de să
nătate a întregului efectiv, dispo
nibilitățile acestuia la creșterea 
parametrilor efortului.

Chiar și jucătorii nc conving în 
acest sens. Generația lui Angeles- 
cu, Pop și Neagu. a lui Grigoraș 
și FI. Marin, a tai Ioniță Și Petcu, 
toți răspund la unison cerințelor 
■antrenamentelor. Cfeaervmdu-i -corn 
lucrează, aproape că nici nu sesi
zezi diferențele dc vîrstă ce-i se
pară. Este ceea ce se -numește at
mosferă de lucru, disciplină și spi
rit de lot. „Nici visele nu-ți mai 
vin in somn după ședințele zilnice 
de pregătire" (Neagu), declarație la 
care subscrie întregul efectiv al 
giuleștenilor. Și tot „virful-central" 
rapidist completează : „Vrem -să 
ne impunem în acest eampionat în 
care, personal, țin cu tot dinadin
sul să mă număr printre golgeterii 
Diviziei A !".

Sint mărturisiri și gînduri șop
tite și țesute în orele de refacere. 
R-mrtea, revenit de la Brăila, țth- 
tește titularizarea și... goluri, cit 
mai multe goluri marcate („deși 
în Divizia A e mult mai greu..."),

— Neagu, Matei, Tase, Gtînesch, Cos- 
nia, Lieu, Bota, Grabovschi, Odaie, 
Stef, Dan Marin, Mironiuc, Hornea. 

’Echipa română va evolua în prima 
serie, la Martin, alături de forma
țiile Poloniei, R. D. Germane și Ceho
slovacia tineret. în cealaltă serie, la 
Trr.ava, joacă selecționatele Uniunii 
Sovietice, Bulgariei, Ungariei și 
Cehoslovaciei.

Rubrica redactată de

Cronometrorti se pregătesc să pună „stop" la căpătui a 12 mi 
n«te de alemgare, în momentul în oare jucătorii tmeia din seriile d 
la Sportul studențesc 
tul-ui -de rezistență.

sint aproape

întreaga e- 
m, Grosu

mai bun rezultat pe 
•dhipă), Manea 3 45(1
3 30(1 m. Iorgulescu 3 220 m și Ciu- 
garin 3 205 m. Au urmat, la rînd, 
jucătorii din grupa a doua, opt 
la număr, clasați în final în or
dinea : Cazan, Radulescu, T. Ilic 
(fost la Sport Club Bacău), Chi- 
haia. Petreanu, Leșeanu, Marica 
și Roșu. în sfirșit, ultima grupă 
— avînd de înfruntat și căldura 
unei ore mai aproape de prînz — 
a alergat într-un tempo ceva mai 
lent, suficient insă pentru reali
zarea baremului. Iată-i și pe a- 
ceștia din urmă șapte :
Verșanschi, Ciupitu (fost la Meta
lul București). Străjcru (fost la 
Metalul Plopeni). Grigorc, Niță 
(fost la Metalul Tîrgoviște), 
Cassai.

De remarcat faptul că la ma
joritatea jucătorilor pulsul — în
registrat după 60 de secunde de 
la încheierea alergării — oscila

Suciu,

pînă atunci, conducerea 
a feroviarilor știe că mai 
făcut multe lucruri, ince-

Petcu crede că va deveni... titula
rul titularilor, FI. Marin și Grigo- 
raș țin morțiș ca apărarea Rapi
dului să fie cea mai bună din cam
pionat, Ioniță Visează la mari 
bucurii în poarta feroviarilor... 
Toate acestea se interferează cu a- 
cel gind al antrenorului secund, 
Vasile Copil ce duce la partida de 
la jumătatea lunii septembrie, 
cind Rapid va întîlni în Cupa cu
pelor pe redutabila Anderlecht. 
Iată-1 : „Cu 20 de ani în urmă ju
cam împotriva echipei Belgiei pc 
stadiouui „23 August", celebrul 
Van Brandt fiindu-mi adversar 
direct. Am cîștigat atunci cu 1—0 
prin golul realizat dc bunul meu 
coleg Georgescu. Poate că în 1975
— după 20 de ani voi avea ca an
trenor satisfacția unei noi victorii, 
iată îndrăzneala pc care o afișăm 
în dubla întilnire cu formația bel
giană".

Dar, 
tehnică 
are de. 
pînd de la omogenizarea compar
timentelor, și terminînd cu disci
plinarea tactică a echipei, în sen
sul eliminării mișcărilor inutile in 
timpul jocului și, implicit, al mă
ririi vitezei de joc. Este etapa unei 
munci Intense care va începe eâp- 
tămîna viitoare, in Capitală.

Iată acum lotul prezent ia pre
gătiri, la Predeal : Ioniță și Roșea
— portari ; Pop, FI. Marin, Grigo- 
raș, Niță, Cincă (revenit de la Chi
mia Rm. Vîlcea), Iordan — fun
dași ; Angelescu, M. Stelian, Savu, 
Petcu — mijlocași ; Neagu, Rontea 
(revenit de la Progresul Brăila), 
Stanca (revenit dc la Metalul 
Aiud), Mihalachc, N. Dumitrescu 
(Sportul studențesc). Absent ne
motivat : Răducanu. Absenți mo
tivați (la stagiul militar) : Manea 
și Rîșniță.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1 AUGUST 
DE CIȘTI-

68 2731

28 7523

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN

FOND GENERAL 
GURI : 898.546 lei.
Extragerea I :

90 42 76 52 «2 2
Extragerea a Il-a :

34 88 44 84 6 36
Plata cîștigurilor dc la această 

tragere se va face astfel : în mu
nicipiul București, de la 11 august 
pînă la 1 octombrie 1975 ; în tară, 
de la 15 august pînă la 1 octom
brie 1975, inclusiv. Prin mandate 
poștale, începînd de la 15 august 
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 25 IULIE
Extragerea I : Cat. 1 : 2 

(25%) cile 1 autoturism 
1300“ ; 3 variante 10% 
lei 
3 :

variante 
„Dacia 

a 28:000; 3 variante
__ _ Cat. 2 : 2,65 a 15.529 lei ; Cat.
3 : 12,15 a 3.387 lei ; Cat. 4 : 11,50 
a 3.578 lei ; Cat. 5 : 39,80 a 1.034 
lei ; Cat. 6 : 112,60 a 865 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 213.198 
lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 2.25 
varianl.- a 48.381 lei : C4. B :

de baremul celor 3 200 m ai tes
Foto : I. MIHAICA

impu 
pi 

trepl 
efort 
nevoii

între 140—150 bătăi pe minut. R 
iportată la actuala etapă de i 
struire cifra poate fi considera 
bună. Dar, după cum spunea a 
trenorul federal N. Petrescu, it 
ma la o asemenea pulsație e 
inoă insuficient antrenată și ob 
gală, deci, a depune un trava 
suplimentar pentru a face ft 
solicitărilor Ia care este supus < 
ganismul. De aceea, se 
continuarea fără concesii a 
găiirii fizice pentru ca, 
nivelul capacității de 
crească corespunzător 
maximale ale competiției.

La încheierea testului de rezil 
tență, pe care jucătorii Sportul] 
studențesc l-au trecut cu bine, 
scurtă convorbire cu vicepreședi 
tele clubului, L. Colecriu, ne-a 
ferit cîteva date în plus, dospi 
echipă și programul său în viii] 
rul apropiat. Am aflat astfel 
O- Ioncscu, care își satisface sil 
fii ui militar în prezent, va lin 
întreg sezonul de toamnă din fJ 
mație ; că M. Sandu, indisponij 
pentru o afecțiune renală, M. (I 
teanu, Tănăsescu și Măndoiu, J 
timii trei insuficient refăcuți dul 
diferite accidente suferite, sînt I 
cale a se restabili, urmînd a J 
lua pregătirile. Am mai aflat, I 
asemenea, că după înapoierea, I 
începutul săptăminii viitoare, <] 
turneul din Cehoslovacia, Spori 
studențesc se va deplasa la Bil 
ila pentru un joc cu divizional 
B Progresul. Apoi, în zilele del 
și 10 august, este prevăzută p;j 
ticiparea la „Cupa Municipiul 
București", ultima repetiție gen] 
Tală înaintea sezonului compel 
țional oficial de toamnă. In cadn 
căruia formația studenților buci 
reșteni va debuta în Cupa Balei 
nică, ediția 1975—1976. I

Mihai IONESCU

ACTUALITĂȚI

Mai" din Pitești, 
zi a turneului or< 
25 de ani de la 
S. C. BACĂU - h 
O.F.K. BELGRAD 
— stadionul „23 < 

din Bacău, de la ora 15.30.



CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

îrebrierea cuvântării. La cîteva 
c.ipe după difuzarea sa, tcxtpl cu- 
vintării, multiplicat în cîteva limbi 
<i<- circulație internațională, a fost 
epuizat. In cercurile de presă s-a 
irehiarcat eu interes faptul că o 
b:ină parte, a cuvîntării președinte
lui Nicolae Ceaușescu a fost rosti
tă in mod liber, în afara textului 
pregătit în prealabil.

Primele comentarii ale trimiși
lor speciali ai presei internațio
nale învederează rezonanța pro
fit mia a cuvintării, reliefează bo
găția sa de idei constructive, con
ținutul său substanțial și original.

Mulți dintre ziariștii aflați aici, 
care urmăresc cu atenție de ani 
de zile activitatea internațională a 
României și care au avut privile
giul de a fi fost primiți de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, au 
tinut să sublinieze consecvența c- 
forturilor depuse în mod stărui
tor de tara noastră în vederea 
bunătățirii climatului general 
ropean.

Prin glasul reprezentantului 
eel mai autorizat, România 
făcut astfel cunoscută în modul 
«el mai reușit, în acest cadru so
lemn, în fața celor mai înalți con
ducători politici ai celor 35 de 
state reuniți la Helsinki, poziția 
sa principială și realistă față de 
marile probleme aflate in fața 
continentului european, principiile 
care o eălănzesc în întreaga sa ac
tivitate dedicată creării unei _noi 
irdini politice și economice in 
ropa și in lume.

Ședința de după-amiază — 
udată de premierul britanic, 

Bold Wilson, s-a deschis la 
■5.20. ora locală. Au luat 
Krintul Walter Kieber, șeful 
■remului Liechtensteinului. 
■nti Thorn, primul ministru al Lu
xemburgului. Gian Luigi Berti, se- 
B.retar de stai pentru afacerile ex- 
■cme și politice al Republicii San 
MWarino, Agostino Casaroli. secre- 
Karnl Consiliului pentru problemele 
Bnrbliee al Vaticanului.

La ora 16,30, premierul britanic 
■Lirold Wilson a. declarat închise 
■iezbaterile conferinței.
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timp de trei zile a găzduit Con
ferința general-europeană pentru 
securitate si cooperare. Ia cel mai 
înalt nivel, moment de cea mai 
mare importantă pentru evoluția 
relațiilor interstatale pe continen
tul nostru, a avut loc ședința so
lemnă a semnării Actului final al 
conferinței. Inaltii reprezentanți ai 
celor 35 de state, cu depline îm
puterniciri din partea țărilor lor 
— reprezentate la cele trei etape 
ale lucrărilor — și-au pus semnă
tura pe documentul care consacră 
cel mai larg consens interstatal a- 
supra principiilor menite să întă
rească pacea și cooperarea pe con
tinentul nostru. Semnarea docu
mentului arc semnificația profundă 
a unui angajament solemn în fața 
popoarelor, a istoriei, de a acționa 
pentru traducerea în 
tor principii, pentru 
cursului destinderii, 
ealea unei securități 
tinent, întărirea păcii și colaboră
rii în lume.

Sala In care au avut loc lucră
rile a fost special amenajată 
în vederea acestei ceremonii. L* o 
imensă masă în semicerc iau _ loc 
înalții reprezentanți ai celor 35_ de 
state participante Ia eonferință.

Sala este arhiplină. Sutele 
reporteri foto, de televiziune 
cinematografie înregistrează 
peliculă acest moment istoric. Rind 
pe rînd, inaltii reprezentanți aî 
statelor participante își pun sem
nătura pe „Actul final" al con
ferinței.

Semnătura, în numele României 
socialiste, a președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU pe Actul final al con
ferinței — la a cărui elaborare 
țara noastră, personal șeful statu
lui nostru, ți-a adus o contribuție 
remarcabilă, larg apreciată pe 
plan european și internațional —- 
dă expresie hotăririi ferme a țării 
și poporului nostru de a milita și 
de aci înainte, împreună cu cele
lalte state semnatare, cu toate for
țele iubitoare de pace, pentru în
făptuirea securității ți cooperării 
in Europa, pentru instaurarea unei 
păci trainice in lumea întreagă.

viață a aces- 
consolidarea 

înaintarea pe 
reale pe eon-

| Sportivii români s-au
BELGRAD, 1 (prin 

Vineri s-a încheiat prima 
trierii valorice, întrecerile 
rii și recalificări, urmind 
bâtă și duminică să aibă loc semi
finalele și cele 18 finale ale actua
lei ediții a campionatelor mondia
le de caiac-canoe.

După două zile, Sportivii noștri 
au avut un început bun. Toate e- 
chipajele s-au calificat pentru se
mifinale, iar unele, cum sînt cele 
de C 2—500 și K 4 — 500 m (f), 
direct în finală. Trebuie să spu
nem că, față de valoarea cunoscu
tă, era normal ca nici unul din 
echipaje, inclusiv cel de K 1 — 
1000 m, să nu fie stopat în serii. 
Amintim cu acest prilej că și Ro
man Vartolomeu a obținut, în re
calificări, dreptul de a participa în 
semifinale, cîștigînd seria cu 
4:01,81, fiind urmat de Manev 
(Bulgaria) 4:04,22 și Misione (Spa
nia) cu 4:07,48. Mai mult, de data 
aceasta cu unele rezerve în pri
vința curselor lui Vartolomeu, aș
teptăm ca echipajele noastre să
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comportat bine și în preliminariile de vineri
telefon), 
etapă a 
din se
ca <*îm-

treacă cu bine și examenul urmă
tor ai preliminariilor, cel din se
mifinale.

Pină acum, deși este prea de
vreme și poate nepotrivit pentru 
evidențieri, am remarcat forma bu
nă a lui Ivan Patzaichin, a echipa
jelor feminine, a dublului de caiac 
Serghei—Malibin și a celui de 
— 500 m Danilov — Simionov. 
lupta pentru locurile fruntașe 
pentru medalii ar trebui, însă, 
baza performantelor anterioare 
a calculelor făcute acum la 
Ciganlija, după primele două zile 
de întrecere, să fie prezente și să 
obțină rezultate de prestigiu ma
rea majoritate a echipajelor noas
tre, ipciusiv cele din probele de 
fond, care după cum se știe, vor 
evolua direct în finale. Primele 
răspunsuri, sperăm, confirmări, le 
vom primi sîmbătă în finalele ce
lor 7 probe olimpice clasice și 
duminică după amiază, în celelal
te 11 finale ale campionatelor 
mondiale.

în rîndul sportivilor români

C2 
. în

Și 
în 
și 

Ada

domnește un optimism robust, ba
zat in special pe o excelentă pre
gătire făcută în 
mare eveniment 
va însemna, cu 
pioasă opțiune și 
tru întrecerile 
de anul viitor de

vederea acestui 
sportiv și care 
siguranță, o se- 
promisiune pen- 

Jocurilor Olimpice 
la Montreal.

I ÎNOTĂTORII DIN S. U. A. PE PRIMUL PLAN
CAMPIONATELOR MONDIALE

Bruce Furniss. co- 
echipierul și in a- 
celasi timp cel 
mai puternic ad
versar. îl felicită 
pe triplul campion 
al lumii Tim Shaw 
pentru succesul din 
cursa de 400 m li

ber de la Caii

INREGISTRA- 
— 500 m: 1. G. 

1:45,96 2. Cloe- 
Vasile 
— 50« 

1. Ivan Patzaichin (România) 
1:57,35, 2. Ljubak (Iugoslavia)'
1:57,91 — una din marile revelații 
ale competiției, care a apărut în 
acest an —, 3. Bizcupik (Cehoslo
vacia) 2:01,10 ; K 2 — 500 m : 1.' 
România (Serghei — Malîhin) 
1:37.19, 2. Austria 1:40,98, 3. Anglia 
1:41,72 ; C 2 — 500 m : 1. Româ
nia (Danilov — Simionov) 1:49,11,' 
2. Ungaria 1:49,34, 3.
1:53,06; K 4 — 500 m (f): 1. Româ
nia (Mihoreanu — Ivanov — Nichi- 
forov — Orlov) 1:42,90, 2. Ungaria 
1:43,28, 3. Franța 1:50,42 ; ștafeta 
K1 4x500 m : 1. România 2. Iugo
slavia. Se califică pentru semifi
nale primele două echipaje din 
serii.

REZULTATELE
TE VINERI : K 1
Csapo (Ungaria) 
ssens (Belgia) 1:48,67, 3.
Diba (România) 1:49,09; C I 
m :

Franța

4
Dan GARLEȘTEANU 1

CAMPIONATELE

I Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- 
ketar general al Partidului Comu- 
List Român, președintele Republi
cii Soeialiste România, s-a întîlnit 
Iu tovarășul Erich Honecker, prim- 
feeretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, conducătorul delegației Re- 
Lublieii Democrate Germane la 
Conferința pentru securitate și eo- 
Lperare in Europa.
I într-o atmosferă dc caldă eor- 
lialitate, tovarășii Nicolae 
peaușeseu și Erich Honecker, a- 
Ireeiind cu satisfacție bunele ra- 
lortnri statornicite intre popoarele 
Ltrilor noastre, au exprimat dorin
ii de a dezvolta relațiile politice, 
leonomice, tehnico-științifice și 
lulturale dintre Republica Soeia- 
tsrfă România și Republica Demo- 
Irată Germană, legăturile frățești 
le prietenie și solidaritate stator
nicite intre cele două partide, în 
Interesul ambelor state, al cauzei 
pcialismului și păcii.

*
I Ea 1 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
partidului 
l-rtintele
Eomânia. a avut o intilnirc cu to- 
larășul Leonid Ilici Brejnev, se- 
Iretar general al Comitetului Cen
tral al Partidulpi Comunist al Uni- 
Lnii Sovietice.
I In cadrul convorbirii tovărășești 
I fost relevată însemnătatea ex- 
leptională a Conferinței de la Hel- 
Inki pentru securitate și cooperare 
li Europa.
I Tovarășii Nicolae Ceaușcscu și 
leonid Ilici Brejnev au efectuat, 
le asemenea, un schimb de păreri 
Impra dezvoltării și aprofundării 
L continuare a legăturilor frățești 
Intre Partidul Comunist Român și 
priidul Comunist al Uniunii So- 
letice, a colaborării dintre Româ- 
lia și Uniunea Sovietică pe plan 
plitic, economie, tehnico-științific 
I in alte domenii.

I *I Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Lcretar general al Partidului Co- 
lunist Român, președintele Repu- 
lîeii Socialiste România, s-a în- 
Init, în cursul dimineții de vineri, 
■ tovarășul Iosip Broz Tito, pre- 
Idintele R. S. F. Iugoslavia, pre- 
Idintele Uniunii Comuniștilor 
■goslavja.
I Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Isip Broz Tito au relevat cu 
lină satisfacție evoluția deosebit 
r favorabilă a raporturilor româ- 
p-iugoslavc și au consialat de 
Imun acord că înțelegerile și mă- 
Irile convenite în cadrul întilni- 
tor la nivel înalt se înfăptuiesc 
I succes, contribuind la strînge-

secretar general al 
Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste

din

Și
de-

rea legăturilor tradiționale de prie
tenie și colaborare frățească intre 
popoarele, partidele și țările noas
tre.

I
★

Președintele Republicii Soeialiste 
România, tovarășul Nicxilae 
Ceaușescu, s-a intilnit, vineri 1 
august, cu Helmut Schmidt, cance
larul federal al Republicii Federale 
Germania.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul Helmut Schmidt și-au 
exprimat satisfacția pentru această 
întâlnire, în cadrul căreia au abor
dat, într-o atmosferă de cordialitate, 
probleme de interes comun ale 
raporturilor româno—vest-germane, 
sub semnul dorinței reciproce, de 
a dezvolta relațiile politice, econo
mice, tehnico-științifice și cultu
rale dintre cele două țări. în a- 
cest context a avut Ioc un schimb 
de vederi, ale cărui concluzii au 
reflectat interesul celor două țări 
de a intensifica contactele în ve
derea promovării relațiilor pe mul
tiple planuri, de a acționa in di
recția intensificării cooperării e- 
conomiee și relațiilor comerciale 
pe baze reciproc avantajoase.

★
Vineri la amiază. președintele j 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a 
întâlnit cu președintele Republicii 
Franceze, Valery Giscard d’Estaing. .

Șefii de stat ai României și 
Franței s-au salutat cu multă 
cordialitate, exprimînda-și satis
facția pentru această întâlnire care 
are loc în spiritul tradiționalelor 
relații de prietenie dintre popoare
le celor două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
Invitat pe președintele Valery 
Giscard d’Estaing să viziteze 
România. Invitația a fost acceptată 
eu plăcere de șeful statului fran
cez, care a subliniat că, în acest 
fel, va răspunde vizitei pe care 
o va face în Franța președintele 
Nicolae Ceaușescu.

★
Cu prilejul lucrărilor conferin

ței de la Helsinki. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mai avut în
tâlniri și convorbiri cu președin
tele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen ; președintele Republicii 
Portugalia, Francesco da Costa 
Gtmieșj fumul ministru al Tur- 
cieL Stîleyman Demirel ; secreta
rul general al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și președinte al 
Republicii Soeialiste Cehoslovace. 
Gustav Httsak : primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Edward 
Gierek.
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întrecerile de natație ale celei 
de a doua ediții a campionatului 
mondial de la Caii (Columbia) au 
reliefat, din nou, valoarea ridicată 
a înotătorilor din S.U.A. Aceștia 
au reușit să câștige 8 din cele 15 
titluri ale probelor masculine, alte 
trei în cele feminine, cumulînd 
mai mult de o treime (31) din me
daliile puse în joc! De această 
dată, vedetele selecționatei 
peste Ocean au fost Tini 
(18 ani), învingător în trei 
și Shirley Babashoff (18 
campioană la 200 și 400 m 
Andy Coan (17 ani) s-a dovedit 
un demn urmaș al lui Mark Spitz 
și al lui Jim Montgomery (cam
pionul lumii în 1973, Ia Belgrad), 
ciștigind întrecerea celor mai ra
pizi sprinteri (51,25 pe 100 m li
ber). Mai putini cunoscuți. dar tot 
atît de talentati, Greg Jagcuburg 
(19 ani) și Bill Forrester (17 ani) 
s-au impus cu ușurință în cursele 
„delfinilor".

Superioritatea 
S.U.A., mai ales 
culine. constituie 
Cu un an înaintea J.O. de la Mon
treal, ei se anunță ca principali 
favoriți la medaliile și titlurile 
olimpice. începind din 1973, fede
rația de specialitate americană a 
lansat un vast program de pregă
tire a viitoarei Olimpiade, în care 
s-au încadrat cîteva sute de mii 
de tineri înotători. Datorită unui

de 
Shaw 
probe 
ani), 

liber.

Înotătorilor din 
în probele mas- 
un fapt evident.

(prin telefon), 
zi a turneului

CAMPIONATUL EUROPEAN
SCHUTTORF, 1 

în cea de a treia
final pentru locurile 7—12 al cam
pionatului european de volei ju
niori — tineret, echipele masculine 
au evoluat la Schuttorf. Reprezen
tativa — - ' ' ' _ ' 
Italici. Scor : 3—2 pentru Româ
nia-

Alte

României a întîlnit echipa

rezultate I masculin

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE AUTOMOBILISM

Cursa automobilistică de formula II, 
disputată la Enna (Sicilia), a zecea 
probă a campionatului european, a 
revenit pilotului francez Jacques Laf- 
fltte (pe ,,Martini-BMW“), cu o me
die orară de 178,242 km. L-au ur
mat compatriotul său Gerard Lar- 
rousse (,,BMW“) și Italianul Gabriele 
Serblin („March").

Deși au mai rămas de disputat 
patru probe, J. La f fit te este virtual 
campion european la formula It. El 
conduce detașat In clasament, cu 54 
puncte, fiind secundat dc alt auto
mobilist francez, J. P. Jabouille 
20 puncte.

competițional. 
accent s-a pus

în 
pe

bogat program 
care un mare 
concursurile școlare și studențești 
pe echipe, această uriașă masă de 
sportivi a fost în permanență ve
rificată și triată. în așa fel ca la 
competițiile de mare amploare să 
ajungă numai cei mai valoroși 
înotători. Anul trecut, de pildă. La 
campionatele S.U.A. au fost înre
gistrați 1427 de concurenți. iar 
probele masculine și feminine de 
craul s-au desfășurat cu cite 14 
și chiar 15 serii eliminatorii!

Totodată, conducătorii natației 
din S.U.A. au luat măsuri practice 
pentru a asigura campionilor și 
recordmanilor contacte tot mai de
se cu înotătorii din celelalte con
tinente. Astfel, aproape că nu a 
existat concurs de amploare în 
Europa. Asia sau Australia, .de la 
al cărui start să lipsească repre
zentanții S.U.A.

Cu asemenea prilejuri. înotăto
rii americani și-au extins de regu
lă vizitele, mai ales pe continen
tul nostru. Amatorii de sport din 
țara noastră au putut să salute, 
în urmă cu trei ani. plăcuta de
monstrație a unui grup de sportivi 
de elită ai natației din S.U.A., în 
frunte cu campioana olimpica 
Cathy Carr, ceea ce a prilejuit un 
fructuos schimb de experiență în
tre înotătorii români și cei ameri
cani.

EUROPENE DE TALERt
In Austria, la Haringsee, au con

tinuat întrecerile de skcet din ca
drul campionatelor europene de 
talere. Competiția pe echipe s-a 
încheiat, câștigătoare fiind Suedia 
(seniori). Polonia (juniori) și R. F. 
Germania (senioare), ca și cea Ia 
individual femei unde a cîștigat so
vietica Ghurvici cu 145 p clin 150 
posibile. Dintre reprezentanții noș
tri, doar juniorul Cristian Pintilie se 
menține in lupta pentru o meda
lie. Pintilie. împre ună cu polonezii 
Novak și Pawlowski și austriacul 
Schurhoffer, se află in fruntea 
clasamentului, după 100 de talere, 
cu cite 98 p (juniorii. concurează 
Ia individual la 150 talere). La se
niori. la mijlocul concursului, du
pă 100 taiere, se află in frunte pa
tru trăgători : Gawlikowski (Polo
nia), Pappas (Grecia), Rasmuns- 
sen (Danemarca) și Reschke 
(R.D.G.), toți cu cite 100 p. Clasa
mentele pe echipe — seniori : I.’ 
Suedia 391 p. 2. U.R.S.S. 338 p. 3. 
Polonia 386 p... 12. România 372 p 
(Gh. Senco%ici 96 p. D. Buduru 
94 p, Cr. Loghiade 94 p și FI. Iur- 
cenco 88 p). Juniori : 1. Polonii»
285 p : senioare : 1. R. F. Germa
nia 280 p.

Adrian VASILIU

DE VOLEI JUNIORI-TINERET
locurile 1—6 : Bulgaria — Polonia 
3—1, R. D. Germană — Olanda 
3—1. U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—1: 
7—12 : Italia — Belgia 3—1 ; fe
minin — locurile 1—6 : Cehoslova
cia — Bulgaria 3—2, R. D. Germa
nă — R. F. Germania 3—0. 
U.R.S.S. — Polonia 3—0 ; 7—12 : 
Italia — Franța 3—0, Olanda — 
Belgia 3—0 (meciurile au avut 
loc joi).

Echipa feminină a României a 
evoluat la Dinslaken, dar până la 
închiderea ediției nu ne-a parve
nit rezultatul.

FINALELE ,,€UPLI GALEA"
La Vichy au început întrecerile 

fazei finale a competiției interna
ționale , de tenis pentru ’ echipe de 
tineret dotată cu „Cupa Galea“-

După primele două partide de 
simplu, în meciul dintre echipele 
Spaniei și Italiei scorul este egal: 
1—1.

în întâlnirea dintre formațiile 
Cehoslovaciei și Argentinei, sco
rul este favorabil tenismanilor 
cehoslovaci cu 1—0, o partidă fi
ind întreruptă.

PE SCURT
BASCHET • Tn „Cupa Interconti

nentală*4: la Rieti. S.U.A. — Dalia 
78—74 (37—38) ; la Leningrad, U.R.S.S. 
— Brazilia 94—73 (48—31).

FOTBAL • Turneul de la Fraga: 
Bohemians — Torpedo Moscova 3—0 
(2—0) ; Slavia — Gornik Zabrze 5—2 
(l—0). • Borussia Mfinchengland-

bach. deținătoarea Cupei UEFA, a 
susținut două jocuri în Iugoslavia : 
4—2 (2—0) cu Vojvodina Novisad si 
2—4 (2—3) cu Steaua Roșie Belgrad. 
• Turneu! de juniori de la Sofia a 
revenit echipei bulgare ȚSKA Sep- 
temvrisko Zname. 
finală selecționata 
(1—0). • 
Bruges

a învins in
2—0 

C.
3—0

care
Algeriei cu 
amicale : F 

Amsterdam
(1—0) : șt. Etienne — Leeds United 
4—1 (0—i): Csepcl Budapesta — Sll- 
ven 2—0 (1—0).

HOCHEI « în cadrul turneului dîn 
R.F.G., la Dcgendorf: Spartak Mos
cova — Sel. Polonia 7—4 (1—1, 3—1, 
3—2).

NATATIE » Rez.ultate din turneul 
preolimpic de polo de la Hamilton 
(Ontario) : U.R.S.S. — Mexic 15—7; 
Cuba — Canada 7—5.

SCRIMA • Concursul 
prietene, de la Budapesta, 
nuat cu proba de spadă, 
de selecționata Ungariei. 1 
scrlmeril maghiari au terminat la 
egalitate (8—8) cu formația română, 
victoria fiindu-le atribuită la tuș- 
averaj. In meciurile pentru celelalte 
locuri ale clasamentului, în ordine: 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 9—0: Polo
nia — R.D.G. 9—4. « In concursul 
de la Rabat, proba de floretă a re
venit marocanului Ahmed Aboussi,' 
urmat de egipteanul Jamil Ayouni.

ȘAH n După 12 runde, în turneul 
de la Lublin: Kozlov 9 p. Barczay 
7'/3p, Maczewski C'/j p. Partida Koz
lov — Barczay s-a încheiat remiză.

TENIS « în ultimele partide din 
turul 2, în turneul de la Louisville : 
Vilas — Borowiak 4—fi, 6—3, 7—6: 
Orantes — Brown 6—4. 6—3; Alexan
der — Kawimazuml 6—1. 6—1; Rami
rez — Molina 
Higueras 7—6. ‘ 
Munoz 6—4. 6— 
Stewart — Dent 
Stockton 1—6, 
Wayman 6—4. i 
Rahim 5—7. 7—«. 6—4.

o Meciuri 
Ajax 
Etienne

armatelor 
a con ti- 
cî.știgat.ă 

In finală, 
terminat

6—4, 6—3: Dibbs —
4—6. 6—-3; Tanner —
-4. e La Cincinnati :
t 7—5, 7—6: Teacher —
7—6. 6—3: Sniith —
6—7. 6—3 : CreaJy —


