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Campionatele mondiale de lupte greco-romane ale juniorilor

Toi. pe agenda de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, s-a aflat exa
minarea proiectelor și machetelor 
de sistematizare a municipiului 
Constanța și stațiunilor de pe lito
ral, a orașelor Alba Iulia, Zalău, 
Slobozia, Galati și Ttilcea, precum 
și a platformelor industriale care 
urmează să fie realizate în aceste 
centre și in județele respective, în 
cincinalul 1976—1980.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,' 
Smpreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. eu tovarășii Ilie Verdeț, 
Emil Bobu, Emil Drăgăneseu. Pe
tre I.upu, Iosif Uglar, Vasile Pa- 
tilineț. loan Ursu, cu membri ai 
guvernului, conducători dc insti- 
iuții centrale, prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, pro- 
leelanți și 
trecut in 
borate de 
organizații 
cu organele locale de partid și de 
stai, pentru dezvoltarea orașelor 
și municipiilor și realizarea noilor 
obiective industriale prevăzute în 
programul adoptat de Congresul al 
Xl-Iea al P.C.R.

Analizînd fiecare machetă, fie
care amplasament al noilor obiec
tive industriale, al ansamblurilor 
dc locuințe și dotărilor 
turale, tovarășul Nicolae 
a indicat 
riuarc un 
vederea 
propuse.

Recomandările secretarului 
neral al partidului au pus în fata 
organelor centrale și locale 
partid și dc stat, specialiștilor sar
cina de a asigura o dezvoltare ar
monioasă a localităților, o îmbi
nare cit mai reușită între con
strucțiile vechi și noi. în așa fel 
Sacii fiecare oraș să-și păstreze 
[Specificul și tradițiile sale arhitec
turale. Sistematizarea orașelor tre- 
Sbiiic să se realizeze intr-o con
cepție unitară, care să aibă la bază 
obținerea unei eficiente ridicate 
Sn folosirea terenurilor, a dotărilor

edilitare, a tuturor mijloacelor ma
teriale și financiare investite, ast
fel incit printr-o bună gospodărire 
a fondurilor alocate să se asigure 
condițiuni 
și muncă 
respective.

In mod 
necesitatea 
itoare a orașelor să se evite risi
pa de spațiu, să se asigure noilor 
construcții o arhitectură modernă, 
cu funcționalități multiple, cit și 
punerea în valoare a cadrului na
tural al fiecărei localități. In a- 
cest context, s-a indicat să se rea
lizeze piețe și centre comerciale 
în mari ansambluri, să se sistema
tizeze corespunzător căile de co
municații și rețelele de servicii 
publice.

în cadrul acestui larg dialog dc 
lucru, o mare atenție a fost acor
dată amplasării noilor platforme 
industriale, concepției care trebuie 
să stea la baza realizării acestora, 
astfel incit să se asigure o eficien
ță maximă a investițiilor prevă
zute în programul de dezvoltare 
economică și socială a țării în pe
rioada 1976—1980 și în perspec
tivă.

în acest cadru de preocupări, to
varășul Nicolae Ceaușcscu împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușcscu, 
cu tovarășii Emil Bobu. Vasile 
Vîlcli. Ioan Ursu, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, s-a 
deplasat în zona Năvodari.

La Combinatul chimic de la Nă
vodari, unde muncitorii au făcut 
o caldă manifestație de simpatie 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a exa
minat. Ia fata locului, căile de dez
voltare în viitorul cincinal a aces
tei întreprinderi.

In continuarea vizitei de lucra, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ccaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat care l-au însoțit pe se
cretarul general al partidului, aa 
examinat, la bordul elicopterelor și 
pe teren, variantele de amplasare 
a viitorului combinat petrochimic.

: §

cadre de specialitate, a 
revistă propunerile ela- 
către ministere și alte 
economice. împreună

să se adopte 
sir întreg de 
îmbunătățirii
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DORINȚĂ FIERBINTE 
DE A ÎNDEPLINI EXEMPLAR

CUVÎNTUL PARTIDULUI
slăzi. intr-una din aceste zile însufiețiloare de puternică 
efervescență politică, care adună succese strălucite si mi
nunate fapte de muncă în bilanțul dedicat celei de-a. 
XXXI-a aniversări a eliberării patriei, este sărbătorită — 

in amintirea primului număr al „Scînteii" legale — ZIUA PRE
SEI. In toți acești ani, continuind și dezvoltînd tradițiile ziare
lor și revistelor democratice, progresiste și revoluționare, presa 
comunistă din tara noastră, condusă și înconjurată cu grijă de 
partid, s-a afirmat tot mai mult în ansamblul vieții politice, so
ciale și spirituale a României contemporane, purtînd în masele 
largi de oameni ai muncii cuvîntnl de lumină șl adevăr al Par
tidului Comunist Român, iransmițind cu profundă convingere is
toricele și vibrantele 
a societății socialiste 
spre comunism.

în strădania lor, 
oile încredințate, de 
răspunderea profesiei 
noastră poartă în gîndul și sufletul lor acele minunate cuvinte prin 
care tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al parti- 
-dului, exprima actualele cerințe politice și etice ale meseriei 
noastre : „Gazetarul, propagandistul comunist trebuie să aibă o con
cepție înaintată, o temeinică pregătire ideologică marxist-leninistă 
pentru a putea înțelege în mod just marile transformări revolu
ționare ce se petrec în lume, să fie strîns legați de masele popru- 
lare, servind prin întreaga lor activitate Interesele clasei munci
toare, ale poporului, cauza partidului, a socialismului și comunis
mului".

încadrată organic fri acest detașament, presa sportivă se stră
duiește să contribuie la îndeplinirea tuturor acestor înalte îndato
riri. Ia înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul edu
cației fizice șî sportului, activități de interes national, Ia creșterea 
si educarea tinerelor generații, la afirmarea în întreaga viată spor
tivă a țării a principiilor eticii și echității socialiste. Ia creșterea con
tinuă a prestigiului tării noastre în sportul internațional, în arena 
olimpică. Ca dragoste și recunoștință, cu abnegație șl devotament 
față dc nartid. toți lucrătorii presei sportive se angajează. în aceas
tă zi aniversară, să-și sporească eforturile în întreaga lor activitate, 
să răspundă cu loalc energiile si întreaga lor canaciiale samililur.

imperative ale mărețului program de făurire 
multilateral dezvoltate și înaintare a patriei
devotată, de a îndeplini eît mai bine sarol- 
a ridica necontenit menirea, demnitatea șt 
de ziarist, lucrătorii presei comuniste din tara
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3 SPORTIVI ROMÂNI PE PODIUM
• N. Horinceanu și Șt. EEusu - medalii de argint • Z. l elea - locul

NICOLAE IIORINCEANL'

ȘTEFAN RUSU
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HASKOVO, lf (prin telefon), 
în ultima zi a campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane 
rezervate juniorilor a fost, după 
cum era de așteptat, o dispută 
rar întîlnită. Sportivii care au mat 
rămas în întrecere, în lupta pen
tru primele locuri, au realizat me
ciuri dramatice. Spre satisfacția 
noastră, printre aceștia se numă
rau și trei luptători români, care 
au reușit să termine onorabil com
petiția obținînd două medalii de 
argint și una de bronz, prin Nl- 
colae Horineeanu (52 kg) și Ște- 
fan Rusu (68 kg), respectiv Za- 
haria Felea (82 kg).

Reuniunea de dimineață, desfă
șurată în sală din cayza ploii, aț 
adus reprezentanților noștri victo-

rii prețioase. Ștefan Rusu a 
pus clar de Lozev (Bulgi 
descalificat în ultima repriză, 
apoi l-a învins prin tuș pe i 
nezul Jukowski. N. Horinc 
l-a întrecut la puncte pe su 
zul I.ingbaek. în gala finală 
după-amiază, Horinceanu a li 
pentru medalia de argint cu 
Hanul Galtabiano. A fost un . 
deosebit de disputat, lncheial 
®—I în favoarea românului.
Ia mai puțin de o oră, repre 
tantul nostru a urcat din noi 
saltea, în meciul cu sovie

Toma RĂBȘfS

(Continuare în pag. a 4-a

„Trofeul Tomis" la volei masculin

AZI, O PARTIDA DE MARE ATRAQI

ROMANIA POLONI7
• In meciul de joi, România

CONSTANȚA, 14 (prin telefon), 
în fața unui numeros și entuziast 
public, în Sala sporturilor din lo
calitate a continuat turneul inter
național de volei masculin, dotat 
cu Trofeul Tomis.

Odată cu victoria realizată, 
miercuri, în fața reprezentativei 
Cehoslovaciei, voleibaliștii noștri

CICLISTUL TEODOR VASILE ÎNVINGĂTOR

Campionatul republican de ci
clism fond, programat în acest an 
pe un traseu în premieră (Ploiești 
— Cheia — Săcele — Predeal — 
Sinaia — Cota 1 400), a reprezentat 
pentru alergătorii noștri cel mai 
sever examen la care au fost che
mați să răspundă în acest an. Deși 
distanta ne care au avut-o de a- 
coperit a măsurat 155 km, și deci 
nu poate fi socotită exagerat de 
mare, urcușurile pe care le cu
prinde și pe care lc-au avut de 
escaladat, fac cît Mestecănișul, 
Măgura Calului și Piatra Craiului, 
urcușuri din trei etape ale Turului 
ciclist al României luate la un loc. 
A fost o cursă grea și, spre cin
stea lor, mai mult de jumătate din 
concurenții plecați în cursă (35 
din 61) au trecut cu bine linia de 
sosire de la Cota 1 400. I-a plecare 
se spunea că 10, cel mult 15 ci
cliști sînt apți să absolve acest b- 
xamen...

Victoria a revenit pe merit ci
clistului nr. 1 al țării. Teodor Va- 
sile, rutierul care s-a dovedit nu

numai bine pregătit, dar și animat 
de o voință excepțională, care l-a 
ajutat să treacă cu succes peste 
momentele dificile și să atace acolo 
unde marea majoritate a celorlalți 
rutieri abia mai apăsau pe pedale.

Dar, iată cîteva secvențe din a- 
cest memorabil campionat. S-a 
plecat din Ploiești la ora 9,30. 
Timp înnorat, fără vînt. Plutonul 
înaintează dezlănțuit, de parcă pe 
alergători i-ar aștepta de aci îna
inte numai văi line și drum pre
sărat cu flori. Se aleargă tare 
și, totuși, din pluton reușesc să 
se desprindă Nica, Imbuzan, Bădi
ță și Totora care vor fi prinși abia 
după 20 km de urmărire îndrăcită. 
Acești patru o dată ajunși, alț! 
trei temerari își încearcă norocul: 
Cîrje, Dumitra șl Kovacs. Acest 
trio cîștigă peste două minute fată 
de pluton și-și menține avansul

Gh. ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Iugoslavia 3
au arătat că, atunci cînd se s 
duiesc, pot presta un joc de 
să, capabil să facă față unor 
versuri valoroși. Joi. ei au înt 
formația Iugoslaviei in fața 
reia era de așteptat să realizes 
victorie relativ facilă. Conf 
pronosticurilor, ei au încheiat 
vuitori această partidă, dar cu | 
tul unor eforturi substanțiale, 
aceasta, deoarece sextetul no 
nu s-a concentrat suficient, n 
păstrat un ritm corespunzător, i 
mițind adversarilor să-și facă 
cui. Așa s-a înlîmplat, spre ex 
piu. in setul al doilea, cind, d< 
9—5, au cedat inițiativa, ajung 
după un scurt moment de ecl 
bru la 11—11. Situația s-a rep 
și la mijlocul setului al tre 
cind, de la 12—5, iugoslavii au B 
montat spectaculos din handicB 
13—10. Este drept că, atunci <B 
au jucat la adevărata valoare B 
leibaliștii noștri au prestat un B 
spectaculos, combinativ și eficB 
Trăgătorii au descoperit ad<B 
breșele din apărarea adversă, B 
au șl greșit destul de mult, B 
pindu-se în atac. Ridicătorii, B 
special C. Oros, au muncit nB 
și și-au condus bine echipierii. B 
șadar, 3—1 (11. —11, 10, 5). dB 
două ore și cinci minute de B 
După acest succes, echipa RoiB 
niei conduce neînvinsă în clrB 
ment, urmată dc Polonia care.B 
asemenea, nu a cunoscut înlrîrB 
rea. Deci, pentru desemnarea B 
vingătoarei turneului, este așteB 
cu deosebit interes meciul diB 
dintre aceste două formații <B 
anunță un spectacol de calitB

Emanuel FANTANEAnI

(Continuare în pag. 3-3)

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CAIAC-CANOE

AZI, LA SNAGOV, SE DISPUTĂ PRIMELE FINA
„Maratonul" calaciștilor și ea- 

nolștilor (de miercuri dimineața 
până sîmbătă după amiază atnt 
programate patru zile pline de 
concurs) a continuat Ieri la Sna- 
gov cu desfășurarea primelor în
treceri din cadrul campionatelor 
republicane individuale. Vremea 
neprielnică — frig, vini puternic, 
amenințări de ploaie — instaurată 
miercuri după amiază, înaintea în
ceperii finalelor campionatelor pe 
echipe i-a stânjenit «d ieri pe con
curent!, în special în primele

riiie șl recalificările In probei* 
olimpice clasice — KI, KX Kt, 
Ol. C2 — toate 1 000 m (bărtnfB 
«1 KI gt K3 — 500 m (femei). 
Seriile au fost dominate, așa cum 
era de așteptat, de favorit!, com
ponent! ai lotului olimpic, care au 
„tras" atât cât era nevoie pentru 
asigurarea calificării în semifinala. 
De altfel. în această fază a com
petiției surprizele sînt rare șl de 
obicei se datorează accidentelor. 
Ele nu s-au produs nici dimineața, 
nici după amiază, la desfășurarea

constituie afluența de participi 
la majoritatea probelor. Spre 
xempllflcare, iată cîteva din ti 
lurUe de Înscrieri: K1 —1000 rd 
de concurențl, K 3 — 1 000 m 1 
<te echipaje, K4 — 1 000 m: 
de echipaje, K1F: S3 concurd 
K 2 F : 30 de echipaje.

Vineri dimineața, de la oră 
glut programate semifinalele I 
cele șapte probe olimpice etaj 
tar după amiaza de la ora 1<3 
vor desfășura finalele în acel 
probe. Sîmbătă dimineața J



LA BALCANIADA DE LA SALONIC I'
CEL MAI IMPORTANT TEST

OTĂTOARELE ROMANCE AU CUCERIT
ELE MAI MULTE MEDALII Șl... APLAUZE

ÎNAINTEA
PENTRU

C. E DE TIR
SENIOARE

JUNIORI

TRIBUNA ATL

LLONIC, 14 (prin telefon). Pcn- 
înotătorii și săritorii români, 
odul Salonic, din scurta istorie 
dcaniadei de natație, va constitui 
deauna o frumoasă amintire, 
drept, reprezentanții României 

nai cîștigat această competiție 
169 (Izmir), 1971 (București) și 

(Dubrovnik), dar parcă nici- 
ei nu au savurat cu atîta 

ere succesul. în numărul de 
, ziarul „Makedonia", care a- 
» la Salonic, scria : „Româncele 

(dominat Balcaniada așa cum 
tțiveie din R. D. Germană s-au 
lus la campionatele mondiale de 
bali. Ele au cîștigat 11 din cele 
Lrobe de înot, au terminat în- 
Lătoare în ambele concursuri 
[sărituri, lăsîndu-și adversarele 
L prea mari speranțe". Compa- 
|a este cît se poate de măguli
te, dar — totuși — trebuie păs- 
le proporțiile !
hai bine pregătite decât în alti 
[ campioanele românce nu au 
Lupetit nici un efort și, tratind 
| toată seriozitatea competiția, 
L bătut cu o remarcabilă ambi- 
Lpentru fiecare punct, pentru 
| recorduri, confirmînd un pro- 
L neîndoielnic. La finele celor 
[probe, ele au totalizat 185 de 
nete, întrecînd categoric echipele 
loslaviei (139 p). Greciei (115 p) 
Bulgariei (110 p). Totodată, ele 

corectat 10 recorduri și și-au 
[opiat performanțele de nivelul 
prnațional. Este cazul, în pri
ll rind, al Ancăi Groza, autoa- 
r unui veritabil tur de forță, 
iltipla campioană a luat șase 
puri în patru zile și de fiecare 
A eforturile i-au fost recompen- 
e cu cite o medalie de aur. La 

m delfin, de pildă, bucureș- 
inca a înotat distanta în 65,82, 

la Caii s-a intrat în finală cu
57. La 19 ani, eleva Cristinei 
ptereanu a atins, practic, matu- 
îtea sportivă și. dacă va conti- 
a pe acest drum ea poate spera 
r-o selecție pentru Jocurile O- 
îpice de anul viitor.
tn ordine, se cuvine a fi subli- 
ită comportarea sprinterei nr. 1 
României, Daniela Georgescu. Ea

® Echipa masculină a contat doar pe cifiva 
din componenfii ei 9 Elogii săritorilor 9 Se

lecfionafa de polo,
a ajuns să parcurgă 100 m în 62,30 
și sintem convinși că în momentul 
în care va progresa și la 200 m li
ber (unde trebuie să ajungă la 
2:10,0—2:11,0) va putea viza și de
pășirea graniței celor 60 de secun
de la 100 m craul. Brasistele Anca 
Georgescu și Camelia Hoțescu Și 
spatistele Valeria Vlăsceanu și 
Carmen Bunaciu și-au făcut cu 
prisosință datoria, realizînd punc
taje maxime. Ne-a impresionat în 
mod deosebit cursa de 100 m spate 
a lui Carmen Bunaciu, cea mai 
tînără campioană balcanică (14 
ani). Am așteptat mai mult de la 
Mihaela Georgescu, Ildiko Horvath, 
dar mai ales și de la Angela Va- 
mosi și Văii Dragonrir.

Echipa masculină, mult întine
rită, a contat în disputa cu forma
țiile adverse, mai tinere și mai 
valoroase, doar pe cîțiva din com- 
ponenții ei, Marian Slavic a a- 
juns la al 24-lea titlu de campion 
balcanic — record absolut. Faptul 
că. la aproape 30 de ani, el mai 
izbutește recorduri ca 1 :57,34 la 
200 m liber și 4:12,27 la 400 m 
liber este de-a dreptul impresio
nant. Un alt înotător român care 
s-a impus la Salonic a fost Adrian 
Horvath. De două ori medaliat în 
cursele de bras. L. Șoptereanu a 
marcat un ușor progres.. Sub aș
teptări au concurat I. Miclâuș, Z. 
Oprițescu, D. Wetternek și E. Ai
mer, ultimii doi fiind evident slab 
pregătiți pentru Balcaniadă, iar ti
nerii I. Sveț, D. Aldea, T. Furtu- 
nescu, A. Birini, R. Vrînceanu și 
E. Fop s-au dovedit încă prea 
„cruzi" pentru un asemenea con
curs.

Săritorii români, la capătul unui 
frumos duel cu sportivii bulgari, 
au cîștigat trei din cele patru pro
be. O impresie deosebită a pro
dus micuța Anca Făgetean (13

o mare deziluzie
campioană la platformă, una 

marile speranțe ale natatiei
ani), 
din __  . ..........
noastre. Ion Ganea și Mihaela A- 
tanasiu. cu un program destul de 
pretențios, corect executat, au 
completat tabloul campionilor bal
canici din delegația română.

Echipa de polo, în schimb, a pro
dus o puternică deziluzie, fiind 
învinsă de formațiile Greciei și 
Bulgariei. In mod cert, s-a comis 
o greșeală prin trimiterea la Sa
lonic a aceluiași lot care a parti
cipat la campionatul mondial de 
la Caii. Evoluînd la Balcaniadă la 
putină vreme după C.M., poloiștii 
români au manifestat, în mod vă
dit, oboseală fizică și psihică, com- 
portindu-se cu mult sub nivelul 
posibilităților.

Și
în aceste 

inclusiv, au ___ . 
competiții de tir : __
republicane ale juniorilor (pînă la 
20 de ani; individual și pe echipe). 
Criteriul juniorilor mici (cei năs- 
cuți între 1958 șl 1962) și „Cupa 
Eliberării" pentru senioare. între
cerile se desfășoară la probele ar
melor cu glonț (poligonul Tunari) 
și la armele cu aer comprimat 
(poligonul Dinamo).

în general, concursurile anunță 
o disputa pasionantă în lupta pen
tru cîștigarea titlurilor republi
cane, ca și pentru celelalte trofee 
atribuite învingătorilor. De 
aceasta însă 
și mai mare 
peste puțină 
cadă a lunii ..
Sofia sînt programate campiona
tele europene de senioare și ju
niori. Deci competițiile de acum 
vor constitui și un test de însem
nătate majoră pentru candidații 
afiați în vederile selecționerilor 
pentru campionatele continentale.

Azi, atît la Tunari cît și la Di
namo. întrecerile încep la ora 9.

zile, pînă duminică 
loc trei importante 

campionatele

data 
cota interesului este 
dacă ne gîndim că 
vreme, în prima de- 
septembrie (3—6), la

CONCURSUL PRIETENIA14 LA ÎNOT Șl SĂRITURI
țntrecerile de înot și sărituri din 
arul tradiționalei competiții 
pncursul Prietenia1', la care iau 
rte sportivi din Bulgaria, Ceho- 
>vacia, R. D. Germană, Polonia, 
•mânia. Ungaria, U.R.S.S. etc., 

desfășoară, de azi pînă dumi- 
:ă, la Leipzig (probele de înot)

și la Berlin (săriturile). Din lotul 
român fac parte, printre alții, 
Carmen Bunaciu, Mihaela Geor
gescu, Valeria Vlăsceanu, Al. Sza
bo, H. Negrău (înot), Anca Făge- 
țean, Georgiana Săcăleanu, Felicia 
Cirstea (sărituri).

Ștacheta a rămas sus la 1,82 m ! Cristine Gosler îți manifestă bucu
ria pentru noul ei record republican de junioare. Foto : Dragoș NEAGU

Progresele atletismului nostru
— încă mici, dar ale unor voi
nic! — ne 
stare rară : 
mult rui am 
cere regrete 
de ajuns de 
veam decît suspinul neputințe
lor noastre. Azi ne pare rău
— deși am cîștigat două Bal
caniade, ale ambelor sexe —» 
pentru ratarea unor victorii In 
citeva curse precise. Nu 
sîntem atît de nevolnici, 
tul poate fi o expresie i 
mai a regresului, d ți < 
greșului. (Frumos nume, aștep- 
tațî-mă, revin mai încolo că 
doar n-o să ratez un asemenea 
subiect...). N-au cîștigat n*ci 
Suman, nici An
drei, Ghipu și Flo
roiu au pierdut un 
du bleu — iată-ne 
la o socoteală 
care ne dă drep
tul de a ne privi 
cu o anume înăl
țime in vederi. 
Atletismul nostru a 
cîștigat o oarecare 
perspectivă, avem 
oameni de la care 
izbîndă și performanță. Un eșec 
al lor ne întunecă pasager, 
deși oricum putem aduce, pen
tru a ne .echilibra" bilanțul, 
victoriile altora, foarte plăcute, 
a unui sprinter în sfîrșit 
Toma Petrescu, a unui 
de clasă înaltă și certă, 
Cefan, atlet admirabil 
poate învinge numai din 
rația 
unei 
un 
doar 
campionilor — asta e situația, 
căci cu ei defilăm I — nu se 
trec ușor cu vederea. Dar nici 
nu ne înfurie, nici nu ne indig
nează. Fiindcă sîntem la atle
tism I

Și aici, Țopescu — într-una 
din excelentele sale transmisii, 
secundat frumos de Mărășescu
— are dreptate : tribuna atle
tică e o tribună specială, cu 
microbiști speciali, cu suflete 
într-adevăr imaculate: ,o insulă 
imaculată a sportului" — zicea 
dînS'U.1, și-i dau dreptate. Noi, 
așa puțini cum sîntem deocam
dată în această tribună — nu

aduc totuși intr-o 
ora regretelor. De 
mai încercat rin- 
în atletism. Eram 
nevolnici și n-a-

CICLISTUL TEODOR VASILE ÎNVINGĂTOR
(Urmare din vag. 1)

|nă in apropiere de șoseaua care 
rcă spre Timiș. De-abia aici se 
redă Kovacs, iar puțin mai în- 
Llo și Dumitru. Din urmă, T. Va
le Împreună cu Kamașcanu aduc 
utonul în trombă și Cirje este 
lins la trecerea prin Poiana Tapu- 
[i. Din acest moment. Teodor Va
le va ataca continuu și-l vom în- 
mi urcînd primul serpentinele 
bre Cota 1 400. Un singur alergă- 
r nu este de acord să-l lase pe 

L Vasile să cucerească ușor tri-

nse automobilistice la Gutîi

APĂ ÎN CAMPIONATUL
■ VITEZĂ ÎN COASTĂ

coul de campion al tării. Acesta 
este Al. Zaroschi din formația 
Metalul Plopeni, alături de ca
re multiplul nostru campion va 
continua să alerge pînă aproape de 
linia de sosire unde sprintează, 
desprinzîndu-se de Zaroschi, care 
mai bine de 10 km i-a stat alături 
ca o umbră. Teodor Vasile este 
întîmpinat cu vii aplauze.

CLASAMENT : 1. T. VASILE
(Dinamo) a parcurs 155 km în 4 h 
31:04 — medie orară 34,800 km, 
campion al tării la fond ; 2. AI. 
Zaroschi (Metalul Plopeni) 41131:05; 
3. V. Ilie (Dinamo) 4h32:01 ; 4. 
E. Dulgheru (Voința Ploiești) 
4h32:03 ; 5. I. Cosma (Dinamo) 
4h32:18 ; 6. N. David (C.S. Mure
șul) 4h32:33 ; 7. S. Suditu (Olim
pia — Constructorul) 4h33:35 ; 8. 
V, Selejan (Dinamo) 4h33:57 ; 9. 
I. Cernea 4h34:06 ; 10. C. Popescu 
(Voința București) 4h34:18.
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Sîmbătă și duminică, la Gutîi 
[■ Baia Mare, se desfășoară cea 
e a doua etapă a campionatului 
Lționai de viteză în coastă la au- 
bmobilism. După prima etapă, 
are a avut loc la Sinaia, pe pri- 
kul loc în clasamente se află : 
lircca Rusescu (clasa pînă la 1000 
mc), Doru Gindu (pînă la 1150 
mc), Eugen Ionescu-Cristea (pînă 
i 1300 cmc). Horst Graef (peste 
300 cmc); la clasa 
urgii Bălaș (grupa 
lotoc (grupa II); pe 
tăiș.

Cea de a treia etapă a campio- 
atului de viteză în coastă va 
vea loc, în zilele de 30—31 au- 
ust, la Păltiniș-Sibiu.

LA SEMICERC...

1300 :Dacia
I) și Dorin 

echipe: I.O.B.

OUĂ GALE DE BOX
ÎN CAPITALĂ

La sfîrșitul acestei săptămlni, 
ubitorii sportului cu mănuși din 
tapitală vor putea viziona, două 
ale de box. Sîmbătă, de la ora 
8. pe terenul Timpuri Noi, din 
lalea Dudești, va avea loc'reuniu- 
ea finală a „Cupei speranțelor", 
'rintre alții, vor evolua Stefan 
lîrșu. Ion Mageri, Mihai Imre. 
luminică dimineața, de la ora 
0, pe terenul de handbal din par-

• Incepînd de mîine, formația 
feminină Universitatea București 
va întreprinde un turneu de mai 
multe’ jocuri în R. F. Germania.

• La Timișoara se desfășoară 
în aceste zile un turneu interna
țional feminin, organizat de aso
ciația sportivă Constructorul din 
localitate. La întreceri participă, 
alături de formația organizatoare, 
echipele Rapid București, Con
structorul Baia Mare și o divizio
nară A din Polonia.

• In primăvara anului viitor, 
federația de specialitate va orga
niza pentru echipele din primul 
eșalon o nouă ediție, a Il-a, a 
„Cupei Primăverii". Prin tragere 
la sorți, seriile au fost alcătuite 
astfel : FEMININ, Seria I : „U“ 
București, Textila Buhuși, Confec
ția, Rapid București, Mureșul Tg. 
Mureș și Constructorul Baia Mare; 
Seria a Il-a : „U“ Timișoara, Pro
gresul București, I.E.F.S., Voința O- 
dorhei, Constructorul Timișoara și 
Rulmentul Brașov ; MASCULIN, 
Seria I : Steaua. H. C. Minaur 
Baia Mare, Poli. Timișoara, „U“ 
Cluj-Napoca, CAROM și A.S.A. 
Tg. Mureș ; Seria a Il-a : Dinamo 
București, Știința Bacău, „0“ 
București, Dinamo Brașov. C.S.U.

La sfîrșitul săptămînii viitoare 
stadionul Karaiskakis din capitala 
Greciei va găzdui întrecerile edi
ției a III-a a campionatelor euro
pene pentru juniori și junioare. 
Reamintim, cu acest prilej, că pri
ma ediție — oficială — a compe
tiției 
avut 
doua.

In 
de la 
fost urmăriți, de-a lungul întregu
lui sezon de concursuri, un număr 
mare de atleți juniori. Selecționa
rea lotului român care urmează 
să întreprindă deplasarea în Gre
cia s-a făcut pe- baza rezultatelor 
ultimelor competiții, în special 
Jocurile Balcanice de la Karlovaț 
(Iugoslavia), și recentul concurs 
„Prietenia" de la Banska Bystrica 
(Cehoslovacia).

La concursurile din ultima vre
me cele mai bune evoluții și im
plicit cele mai valoroase rezultate 
au fost înregistrate de următorii : 
junioare : Ibolya Slavik 54,4 la 400 
m, Elisabeta Bakalar 2:08,8 la 800 
m, Genoveva Modiga 4:24,4 la 
1500 m, Erzsebet Ambrus 4:25,2 la 
1500 m, Mihaela Stoica 13,6 la 100 
m garduri, Gina Panait 6,38 m Ia 
lungime, Doina Spînu 6,28 m la 
lungime, Cristine Gosler 1,82 m la 
înălțime, Niculina Ilie 1,78 m la 
înălțime ; juniori ; Viorel Dumi
trescu 47,9 la 400 m, Lilian Smeu 
3:49,4 la 1500 m, Gheorghe Dumi
trescu 14,58 la 110 mg, Adrian Ca- 
limente 14,6 la 110 mg, Tudorel 
Vasile, 7,66 m la lungime și Nico
lae Bindar 61,60 m la ciocan.

Dintre aceștia, Calimente, Vasi
le și Gina Panait au cîștigat în a- 
cest an titlurile de campioni mon
diali școlari la Poitiers, în Franța. 
La Karlovaț au cîștigat titluri de

continentale a juniorilor a 
loc la Paris în 1970, iar a 
în 1973, la Duisburg, 
vederea participării la C.E. 
Atena (22—24 august) au

TROFEUL TOMIS“ii

(Urmare din pag. 1)

Arbitrii R. Fink (Cehoslovacia) și 
I. Havrot (Polonia) au condus 
foarte bine următoarele formații : 
ROMANIA : Oros, Pop (Chiș), Du- 
mănoiu (Bartha), Schreiber, Tuto- 
van (Cr. Ion, Braun) Arbuzov ; 
IUGOSLAVIA : Dobrici (Borcici, 
Bosnjak), Vrakarici (Kisici), Lu- 
kaci (Jelici), Gvozdenovici (Lozan- 
clci), Orbiei, Bogoeski.

In cel de al doilea meci al zilei 
s-au întîlnit reprezentativele Un
gariei și Cehoslovaciei. Voleiba
liștii cehoslovaci au fost superiori 
la toate capitolele și au cîștigat

campioni balcanici Viorel Dumi
trescu, dar la 100 m (10,5), Gh. 
Dumitrescu la 110 mg (14,7), Tu- 
dorel Vasile (7,43 m), Ibolya Sla
vik la 400 m (54,5), Mibaela Stoica 
la 100 mg (13,9), Doina Spinu la 
lungime (6,17 m) și Niculina Ilie 
la înălțime (1,77 m). Amintim cu 
acest prilej că în acest an Gina 
Panait deține primul rezultat eu
ropean intre junioare, iar Cristine 
Gosler, Niculina Ilie, Doina Spînu, 
Tudorel Vasile, Nicolae Bîndar o- 
cupă poziții fruntașe în clasamen
tele probelor lor.

La Atena, în întrecere cu cei 
mai valoroși atleti de pe continent 
(băieții născuți în 1956 sau mai 
mici, fetele în 1957) tinerii noștri 
reprezentanți vor face, desigur, 
totul pentru a obține rezultate de 
o valoare cît mai ridicată și de a 
se clasa în mod corespunzător, po
trivit pregătirilor efectuate. Nutrim 
speranța că juniorii noștri vor fi 
în măsură să realizeze rezultatele 
înalte pe care le așteptăm de la ei, 
tot așa cum a făcut recent, la 
J.B.A., săritoarea Cristine Gosler 
al cărei record personal a mar
cat un salt de 6 cm !

Duminică, la Galați și la

Întreceri de viteză si
e Campionatul republican de 

viteză pe circuit continuă dumi
nică la Galați (pe un traseu ales 
în centrul orașului), cu etapa a 
IlI-a. Lupta pentru cucerirea 
locurilor laureate la cele 6 clase 
este încă deschisă, diferentele din
tre punctajele principalilor candi
dați fiind mici. Iată clasamentele 
generale, după două etape : cl. 70 
cmc — 1. G. Seuchenstein (C.S.M. 
Reșița) 27 p, 2. M. Pavel (Torpedo 
Zărnești) 22 p, 3. M. Mezincescu 
(Loc. Ploiești) 18 p, 125 cmc — 
1. C. ~ ’ ------- _ -
30 p, . _
șoara) 24 p, 3. Al. Rakosy (Plasti
ca Oradea) 13 p, 175 cmc — 1. G. 
Seuchenstein 30 p, 2. I. Pascotă 
(Prog. Timișoara) 22 p, 3. I. Lăză- 
rescu (Energia Cîmpina) 20 p, 250 
cmc — 1. I. Lăzărescu 25 p, 2. D. 
Vasilescu (St. r. Brașov) 24 p. 3. I. 
Pascotă 15 p, 500 cmc — 1. O.

Boboiescu (C.S.M. Reșița)
2. P. Pascotă (Prog. Timi-

Stefani (St. î 
Telegescu (E 
3. N. Lungu 
ataș — 1. DJ 
(Voința Sibiu 
Csorbasy (l.H 
3. P. Mulned 
Zărnești) 20
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UN SPLENDID RECITAL DE JUDO
Sala Florcasca a cunoscut, ieri 

după amiază, o surprinzătoare a- 
fluență de public pentru un spec
tacol de judo. Secretul acestui a- 
flux stă în prezenta pe afiș a unui 
celebru trio de sportivi japonezi : 
dublul campion mondial Morotoshi 
Șinomaki, campionul absolut al Ja
poniei, Hidemitsu Kumisaka și a- 
sistentul universitar loshinori Tă

LA VOLEI MASCULIN
Au condus foarte bine I. Covaci 
și S. Popescu (ambii România).

Vineri, în programul celei de a 
patra zile, de la ora 15,30 : Româ
nia — Polonia și Ungaria — Iugo
slavia.

★
Amatorii de volei din Capitală 

vor putea urmări marți, de la ora 
16,30, un interesant cuplaj. în pri
ma partidă, vor evolua reprezen
tativele feminine ale României și 
Canadei. în continuare, vor juca 
formațiile masculine ale României 
și Poloniei, partidă care va con
stitui, de fapt, revanșa meciului 
de astăzi de ta Constanța. Meciu
rile constituie, totodată, importan-

kiuci, profesor de judo la Uni
versitatea din Tokio, posesor al 
centurii negre 7 dan !

După ce, în uvertura programu
lui, au evoluat cîțiva sportivi ro
mâni, a urmat demonstrația oaspe
ților. „Vioara întîi" n-a fost 
nici dublul campion mondial și 
nici campionul absolut Kumisaka, 
ci profesorul Takiuci. Făcînd pe
reche. pe rină. cu Kumisaka și 
apoi cu Șinomaki, purtătorul cen
turii negre 7 dan ne-a făcut un
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LOTO - PRONOSPORT IN
19 EX-AUGUST 1975 : TRAGERE 

CEPȚIONALA LOTO 
La această tragere se atribuie au

toturisme, excursii peste hotare 
variate cîștiguri în bani.

Se cîștigă șl cu 3 numere din 
Bau 24 numere extrase.

Procurați din vreme bilete.
DUMINICA, 17 AUGUST — START 

IN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 
FOTBAL

ediție a campionatului na- 
îotbal Începe duminică 17 
odată cu aceasta șl con- 
Pronosport, care cuprind 

interesante Întâlniri din campionatul 
nostru.

Mîlne, sîmbătă 16 august, este ul-

O nouă 
țional de 
august și 
cursurile

»i
18

CIȘTIGURILE 
AUGUST 1975 
1 varianta 101 
Cat. 2 : 6,45 ] 
a 2.988 lei; d 
Cat. 5 : 61.051 
a 258 lei. Rel 
lei. Extragerea 
riante 10% a I 
riante 25% a I 
10% a 2.145 I 
lei ; Cat. D J 
50,80 a 633 lei 
Cat. Xî 1503,1 
outoturismuluil 
SCHWARCZ îj 
cîștigurile clei 
de MAIER Cl
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F0TB1L Pupă recenta consfătuire cn conducătorii $i antrenorii

echipelor de Divizia A

MECIURILE DIN DEPLASARE
VOR FI ABORDATE DE PE ALTE POZIȚII!
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In iulie, cu puțin timp înainte 
de începerea pregătirilor pentru 
noua ediție a campionatului, la 
echipa din Petroșani s-a produs o 
profundă restructurare. Câțiva ju- 

Icători de bază și-au manifestat 
dorința — și conducerea clubului 

5 a fost de acord — să părăsească 
echipa : Libardi s-a retras din ac
tivitatea competițională și a deve
nit antrenorul formației Victoria 
Călan ; Al. Naghi, terminând Fa
cultatea de subingineri de mine, 
s-a înapoiat acasă, la Oradea; 
Szabadtos și Fildiroiu aiu plecat la 
asociațiile unde au activat înainte 
(Mureșul Deva și, respectiv. Ș.N. 
Oltenița); Dodu s-a transferat la 
Minerul Lupeni. Dar, in același 
timp, au venit Moldovan die la 
Dinamo București, Stoichiță, cane 
și-a satisfăcut stagiul militar, Bă
lan de la Petrolul Ploiești, De ca
de la S.C. Tulcea,Toma și Cimpu 
de la Flacăra Moroni, Covaci de 
la U.M. Timișoara.

iulie, când antre- 
____   _____ t a dat startul 
pregătirilor lotul era complet. In 
cele trei săptămâni cît a durat 

, antrenorul a 
___ __ _ ___ _ nu numai pro
blemele de pregătire fizică, gene- 

Irală și specifică, de tehnică și 
tactică, ci și pe aceea ca. intr-un

I

I
I
I
I

|l_
g | că, la 15 ii
g |> norul Ion Ionescu 
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Iceie irei saiptainini 
stagiul de la Deva, 
avut de rezolvat ni

timp scurt, să găsească liantul 
care să sudeze puternic lotul. De 
aceea, în perioada respectivă, în 
program au figurat mai multe 
meciuri amicale (cu F. C. Bihor 
la Deva și Oradea, cu Dacia Orăș- 
tie, cu Mureșul Deva, cu C.F.R. 
Simeria). Și la prima verificare a 
acumulărilor din stagiul de pre
gătire comună — testul de rezis
tență de la Timișoara — majori
tatea jucătorilor au obținut cali
ficative bune, cu excepția lui 
Rusu, Bălan și Minculescu. Dar, 
la înapoierea la Petroșani, un ac
cident i-au făcut indisponibili, 
pentru scurt timp, pe Stoichiță și 
Minculescu, iar Bălan, cu o frac
tură la umărul stâng, a devenit 
gi el inutilizabil, alături de Tonca, 
care a suferit o fractură de pero- 
neu în partida amicală ou Măre
țul Deva.

Cu toate aceste necazuri, la Pe
troșani domnește optimismul. „Do
rim să realizăm performante su
perioare celor din ultimii ani — 
ne-a spus vicepreședintele clubu
lui, Mircea Pascu. De asemenea, 
nu ne-ar sta rău să repetăm o 
figura frumoasă în „Cupa Româ
niei". Sperăm să avem o linie me
diană puternică, iar atacul să câș
tige în forță prim prezența unor 
extreme de meserie, cum sint
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STADIONUL „23

Cimpu ți Covaci, 
partidele din deplasare, 
care am fost deficitari 

il vom 
O altă 

este 
inter-

Am subliniat, de fiecare dată 
când am avut prilejul, eforturile 
FJL.F. și ale Colegiului central al 
antrenorilor de a organiza consfă
tuiri utile cu factorii de răspunde
re -din sfera de manifestare a fot
balului de performanță. Preocupă
rile forului nostru de specialitate 
în această direcție le-am apreciat 
— mai ales în ultimul timp — ca 
fiind remarcabile, ele scoțînd în 
evidentă, în principal, ideea îm
bunătățirii continue a activității 
la nivelul primului eșalon divizio
nar și, mai ales, la nivelul echipe
lor reprezentative. Lucru care, de 
altfel, s-a desprins și din desfășu
rarea lucrărilor recentei consfătu
iri, de la începutul săptămînii în 
curs, la care au participat condu
cătorii de cluburi și antrenorii e- 
chipelor de Divizia A.

în mod cu totul deosebit — dacă 
e să ne referim la elementele de 
conținut propriu-zis ale consfătui
rii — a impresionat calitatea ma
terialelor prezentate. Spre deosebi
re de alte împrejurări asemănă- 
loare, cînd participanții erau puși 
în situația de a asculta multe 
generalități și unele lucruri 
de minoră importantă pentru 
activitatea lor practică, de astă 
dată analiza anului competițional 
1974—1975, cit și referatele cu ca
racter tehnico-metodic, în număr 
de șase, au corespuns exigentelor. 
Făcînd o asemenea afirmație ne 
gîndim, fără îndoială, la modul 
sistematizat, concis, concret și cri
tic în care au fost abordate prin
cipalele probleme — organizatori
ce, competiționale și educativ-dis- 
ciplinare — ale fotbalului nostru. 
Avem în vedere, de asemenea, 
fondul, diversitatea și caracterul 
aplicativ al temelor expuse de 
cîțiva dintre tehnicienii noștri re- 
putați — A. Niculescu, D. Nicolae- 
Nicușor, N. Sabaslău, C. Cernăia- 
nu, M. Bîrsan — precum și refera
tul dr. M. Ciortea, cuprinzînd pre
țioase recomandări medicale în 
sprijinul muncii antrenorilor divi
zionari.

Au fost însă, din păcate, Ia re
centa consfătuire a F.R.F. cu con
ducătorii de cluburi și cu antreno
rii echipelor divizionare A și ri
nele insuficiente care, fără prea

mare efort, da. cu un plus de au
tentic, puteau fi evitate. Unele 
dintre aceste lipsuri aparțin orga-* 
rozătorilor. De pildă, modul de 
întocmire a programului, care* a 
avut o ordine de zi foarte încăr
cată desfășurîndu-se aproape non
stop, de Ia ora 10 Ia ora 19,39 | 
Aceasta a influențat negativ asu
pra capacității de concentrare •’ 'a 
participantilor, ceea ce a făcut' ca 
în cursul după-amiezii rîndtrrile 
acestora să se restrângă treptat,' 
ajungîndu-se către finalul consfă< 
tuirii la „ mai puțin de jumătate 
din numărul antrenorilor prezent! 
initial. Pe de altă parte, densita
tea exagerată a programului a fă
cut ca partea rezervată metodicii 
Să fie, inevitabil aproape, cam ex
pediată. Organizatorilor li se mai 
poate reproșa și faptul că au neglijat 
comunicarea din vreme a ordinei 
de zi, lucru care ar fi dat posibili
tatea unora dintre cei care au luat 
cuvîntul la discuții să fie mai bine/ 
documentați asupra celor expuse.’’ 
De asemenea, deși într-o bună 
măsură consfătuirea s-a referii Ia 
analiza ediției trecute a campiona
tului divizionar A, nu au fost in
vitați să participe — așa după 
cum bine a remarcat antrenorul 
A. Niculescu — reprezentanții e-‘ 
ehipelor retrogradate, principalii 
destinatari ai unor critici severe 
făcute însă în lipsa lor.

In ceea ce privește carențele a- 
părtinind participanților la cons
fătuire, am vrea — trecînd peste 
absentele unora sau nepunctuali- 
tatea altora, ca și peste unele pre
zențe formale — să remarcăm fap-' 
tul că și de astă dată reprezen
tanții unor c’ «buri, solicitați să 
prezinte scurte informări asupra 
situației din cadrul colectivelor 
lor, nu au reușit să retină atenția 
și interesul cu probleme realmente 
importante. în majoritatea cazu
rilor, am ascultat lucruri fără con
ținut, banale chiar, care nu ars 
servit, așa cum era de dorit.’ 
schimbului de experiență și infor
mării reciproce. Din această cau
ză, credem, a avut de suferit ?8 
dialogul F.R.F. — cluburi, de mare’ 
utilitate în ansamblul general ol 
consfătuirii.

Stoichită, 
aceea, in 
capitol la 
în ultimul campionat, jocul 
aborda de ,pe alte poziții, 
problemă ce ne preocupă 
îmbunătățirea calendarului 
național. Sintem in perspectiva de 
a efectua turnee in Iugoslavia, 
R.D. Germană si Belgia. In ace
lași timp, atenția noastră s-a în
dreptat si spre ireamenajarea tri
bunei principale, care are acum o 
mai mare capacitate, iar vestiarele 
si anexele sanitare sînt corespun
zătoare. Sperăm, avind sprijinul 
F.R. Fotbal si al U.G.S.R., să mo
dernizăm stadionul, mărindu-i 
totodată capacitatea la 12 000 de 
locuri, si sd înființăm un centru 
de copii si juniori la Petroșani, 
care să asigure schimbul de mîine 
al fotbaliștilor din Valea Jiului".

Pompiliu VINTILA

CUPLAJ PE 
AUGUST". O 

veste bună pentru iubitorii de fot
bal din Capitală : duminică, cu
plaj pe stadionul „23 August", în 
etapa inaugurală a Diviziei A ! De 
la ora 15,15, se vor întilni Sportul 
studențesc și „U“ Cluj-Napoca ; în 
continuare va avea loc partida 
Rapid — Olimpia Satu Mare. Me
ciurile dintre echipele de tineret- 

. speranțe se vor desfășura dumi- 
. nică dimineața, tot în program cu
plat, pe stadionul din Giulești, în 
ordinea următoare : ora 9,15_: 
Sportul studențesc — „U“ Cluj- 
Napoca ; ora 11 : Rapid — Olimpia 
Satu Mare. Sperăm că acest bun 
început să fie continuat, evitîn- 
du-se programarea la concurentă, 
fie prin cuplarea jocurilor, fie 
prin programarea unuia dintre ele 
sîmbăta după-amiază sau dumini
ca dimineața.

O A.E.K. — RAPID 4—1 (2—0). 
Miercuri seara, în- nocturnă, s-a 
disputat, la Atena, întîlnirea din
tre A.E.K. și Rapid București. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 4—1 

' (2—0) în favoarea gazdelor. Go- 
Ilurile au fost marcate de Wagner 

(min. 7 și 66), Papadopulos (min. 
33), Papaioanu (min. 59), respectiv 
Grigoraș (min. 70).

• LOTUL DE TINERET (23 
ANI) PENTRU MECIUL DE LA 
SOFIA. După cum se știe, miercuri 

■20 august, la Sofia, reprezentativa 
noastră de tineret va servi repli
ca echipei olimpice a Bulgariei. 
Antrenorul Cornel Drăgușin ne-a
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comunicat următorul lot de jucă
tori selecționați pentru această in- 
tîlnire : portari — Purcaru, Ioniță; 
fundași — Gligore, Grigoraș, M. 
Florin, Hajnal, Zahiu ; mijlocași — 
Bbldni, Ion Ion, Kaizer ; înaintași 
— Atodiresei, Mulțescu, Radu II, 
M. Răducanu, Zamfir, Manea.

• ADUNAREA CERCULUI SU
PORTERILOR CLUBULUI PRO
GRESUL. Luni, 18 august, la ora 
17,30, la sediul din str. dr. Staico- 
vici, va avea loc adunarea cercu
lui suporterilor clubului Progresul 
București, prilej pentru a discuta 
activitatea desfășurată în primul se
mestru al acestui an.

PROGRAMUL
DIVIZIEI B,

ETAPA I, 24 AUGUST 1975

Metalul București 
Autobuzul București 
Tractorul Brașov
C.S. Tîrgoviște 
Chimia Tr. Măgurele 
Nitramonia Făgăraș 
Dinamo Slatina 
Minerul Motru 
Dunărea Giurgiu

— Metalul Mija
— Ș.N. Oltenița
— Electroputere Craiova
— Chimia Rm. Vîlcea
— Automatica Alexandria
— Metrom Brașov
— Steagul roșu Brașov
— Voința București
— Progresul București

ETAPA A ll-A, 31 AUGUST 1975

Mihai 1ONESCU

TURULUI CAMPIONATULUI
EDIȚIA 1975-1976 SERIA A H-A
Automatica Alexandria — Dunărea Giurgiu 
Progresul București 
Dinamo Slatina 
Chimia Rm. Vîlcea 
Nitramonia Făgăraș 
Steagul roșu Brașov

— Minerul Motru
— Ș.N. Oltenița
— Metrom Brașov
— Tractorul Brașov
— Metalul București

ETAPA A XII-A, 9 NOIEMBRIE 1975

ETAPA A VII-A, 5 OCTOMBRIE 1975

— Chimia Tr. Măgurele
— Voința București
— Chimia Rm. Vîlcea
— Progresul București
— Steagul roșu Brașov
— Tractorul Brașov
— Electroputere Craiova
— Dunărea Giurgiu
— Nitramonia FăgărașElectroputere Craiova— Dinamo Slatina 

Metalul Mija 
Voința București 
Metrom Brașov
Chimia Tr. Măgurele 
Dunărea Giurgiu 
Metalul București 
Minerul Motru 
Tractorul Brașov

ETAPA A VIII-A, 12 OCTOMBRIE 1975

— Ș.N. Oltenița
— Progresul București
— Steagul roșu Brașov
— Nitramonia Făgăraș
— Chimia Rm. Vîlcea
— Autobuzul București
— C.S. Tîrgoviște
— Automatica Alcxar. ’ria

— Metalul București
— Metrom Brașov
— Metalul Mija
— Chimia Tr. Măgurele
— Autobuzul București
— Ș. N. Oltenița
— Steagul roșu Brașov
— Dinamo Slatina
— Automatica Alexandria!

DE LA F.R.F.
Analizînd toate situațiile litigoase in

ia jocurile seriei a VU-a din 
______ F.R.F. a hotărît omologarea 
clasamentului final al acestei serii astfel: 

SERIA A
1. MINERUL MOTRU
2. MEVA Dr. Tr. S.
3. Minerul Lupeni
4. F.O.B. Balș
5. Cimentul Tg. Jiu
6. Progresul Corabia
7. C.F.R. Craiova
8. Progresul Bâilești
9. Dunărea Calafat

10. Metalurgistul Sadu
11. Dierna Orșova
12. Minerul Rovinari
13. A. S. Victoria Cr.
14. C.I.L. Dr. Tr. S.
15. Progresul Strehaia
16. St. roșu Plenița 

Clasamentele finale <
și a X-a din Divizia C se prezintă astfel :

SERIA A IX-A
30
30
30

30 1
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 
X-J
30
30
30
30
30
30
30
30
30 

t 30
30
30
30

. 30

VII-A
30 20 3 7 60-22 43
30 19 4 7 39-24 42
30 17 3 10 54-28 37
30 17 1 12 50-44 35
30 14 4 12 49-31 32
30 13 4 13 44-37 30
30 12 6 12 42-40 30
30 13 3 14 36-36 29
30 11 6 13 45-46 28
30 12 4 14 34-37 28
30 12 3 15 39-43 27
30 12 2 16 29-30 26
30 10 6 14 27-39 26
30 11 2 17 38-57 24
30 10 4 16 31-60 24
30 8 3 19 27-70 19

ale seriilor o IX-a

Steagul roșu Brașov — Nitramonia Făgăraș 
Electroputere Craiova — Metalul București 
Progresul București
Metalul Mija 
Chimia Rm. Vîlcea
Ș.N. Oltenița 
Voința București
Automatica Alexandria — C.S. Tîrgoviște 
Metrom Brașov — Minerul Motru

ETAPA A III-A, 7 SEPTEMBRIE 1975

— Dinamo Slatina
— Tractorul Brașov
— Autobuzul București
— Dunărea Giurgiu
— Chimia Tr. Măgurele

Dunărea Giurgiu 
Tractorul Brașov 
Nitramonia Făgăraș 
Metalul București 
Dinamo Slatina 
Autobuzul București 
Chimia Rm. Vîlcea 
Steagul roșu Brașov 
Ș.N. Oltenița

— Minerul Motru
— Metrom Brașov
— Metalul Mija
— Progresul București
— C.S. Tîrgoviște
— Voința București
— Automatica Alexandria
— Chimia Tr. Măgurele
— Electroputere Craiova

— Progresul București
— Electroputere Craiova
— Steagul roșu Brașov
— Chimia Tr. Măgurele
— Tractorul Brașov
— Automatica Alexandria
— Chimia Rm. Vilcea
— Dinamo Slatina
— Voința București

Nitramonia Făgăraș
C.S. Tîrgoviște
Autobuzul București
Ș.N. Oltenița
Dunărea Giurgiu
Minerul
Metalul
Metalul
Metrom

ETAPA A 1X-A, 19 OCTOMBRIE 1975

Motru
Mija 
București 
Brașov

— Tractorul Brașov
— Voința București
— Minerul Motru
— Automatica Alexandria
— Progresul București
— Dunărea Giurgiu
— C. S. Tîrgoviște
— Electroputere Craiova
— Metalul Mija

— C. S. Tîrgoviște
— Metalul Mija
— Minerul Motru
— Autobuzul București
— Metrom Brașov
— Metalul București
— Dunărea Giurgiu
— Nitramonia Făgăraș
— Electroputere Craiova

Dinamo Slatina 
Metalul Mija 
Minerul Motru 
C.S. Tîrgoviște 
Automatica Alexandria 
S. N. Oltenița 
Autobuzul București 
Metrom Brașov 
Metalul București

ETAPA A XIII-A, 16 NOIEMBRIE 1975
Minerul Motru 
C.S. Tîrgoviște 
Progresul București 
Tractorul Brașov 
Dunărea Giurgiu 
Chimia Rm. Vîlcea 
Voința București 
Nitramonia Făgăraș 
Electroputere Craiova

ETAPA A XIV-A, 23 NOIEMBRIE 1975
Chimia Rm. Vilcea 
Nitramonia Făgăraș 
Autobuzul București 
Ș.N. Oltenița 
Steagul roșu Brașov 
Chimia Tr. Măgurele 
Metalul București 
Metrom Brașov 
Dinamo Slatina

ETAPA A XV-A, 30 NOIEMBRIE 1975
Chimia Tr. Măgurele 
Automatica Alexandria 
Steagul roșu Brașov 
Electroputere Craiova 
Dinamo Slatina 
G. S. Tîrgoviște 
Voința București 
Metalul Mija 
Progresul București

ETAPA A XVI-A,
Electroputere Craiova 
Tractorul Brașov 
S. N. Oltenița 
Minerul Motru 
Chimia Rm. Vîlcea 
Dunărea Giurgiu 
Autobuzul București 
Automatica Alexandria — Metrom JBra^ov 
Metalul București

ETAPA A XVII-A,
C. S. Tîrgoviște 
Metrom Brașov 
Dinamo Slatina 
Metalul Mija 
Steagul roșu Brașov 
Voința București 
Chimia Tr. Măgurele 
Progresul București

Voința București 
Steagul roșu Brașov 
Chimia Tr. Măgurele 
Automatica Alexandria 
Progresul București 
Tractorul Brașov 
Dinamo Slatina
Ș. N. Oltenița 
Chimia Rm. Vîlcea

— Metrom Brașov
— Metalul București
— Chimia Rm. Vîlcea
— Dunărea Giurgiu
— Autobuzul Buc.
— Nitramonia Făgăraș
— S. N. Oltenița
— Minerul Motru
— Tractorul Brașov
7 DECEMBRIE 1975
— Metalul Mija
— C. S. Tîrgoviște
— Progresul București
— Dinamo Slatina
— Voința București
— Steagul roșu Brașov
— Nitramonia Făgăraș

ETAPA A IV-A, 14 SEPTEMBRIE 19751. DACIA ORÂ$TlE
2. Olimpia Oradea
3. Voința Oradea
4. Aurul Brad
5. Minerul Bihor
6. Soda Ocna Mureș
7. Recolta Salonta
8. Dermata Cj.-Napoca
9. Unirea Alba lulia 

Constr. Alba lulia 
Textila Sebeș 
Constr. mj, CJ.-Nap. 
C.I.L. Blaj 
Cimentul Turda 
Arieșul C. Turzii 
Minaur Zlatna

SERIA 
C.I.L. SIGHET 
Minerul Cavnic 
Armatura Zalău 
Minerul Borșa 
Rapid Jibou 
Bradul Vișeu 
Bihoreana Marghita 
Minerul Bâița 
Voința Cărei 
Someșul Satu Mare 
Oașul Negrești 
Minftrul Băiut 
Minerul Suncuîuș 

M.

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I
I
I

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.
5.
9.

10.
11.
12.
13
14. CUPROM Baia

A

23 3 4 64-22 49
22 2 6 65-24 46
15 4 11 50-44 34

14 5 11 66-33 33
14 4 12 56-43 32
13 5 12 40-38 31
13 4 13 34-34 30
11 7 12 34-28 29
13 3 14 41-49 29
12 3 15 44-42 27
10 6 14 32-59 26
9 7 14 37-40 25

11 2 17 41-63 24
8 6 16 40-56 22
8 6 16 31-70 22
8 5 17 25-55 21

A
21 4 5 65-14 46
17 5 8 64-27 39
16 6 8 50-27 38
14 5 11 52-36 33
14 2 14 46-41 30
12 6 12 32-38 30
11 7 12 44-35 29
12 5 13 49-45 29
13 2 15 41-58 28
12 3 15 52-60 27
12 3 15 39-53 27
10 7 13 38-54 27
11 5 14 40-59 27
9 8 13 50-60 26

— Voința București
— Steagul roșu Brașov
— Dunărea Giurgiu
— Chimia Rm. Vîlcea
— Ș.N. Oltenița
— Metalul Mija
— Progresul București

Tractorul Brașov 
Electroputere Craiova 
Metalul București 
Nitramonia Făgăraș 
Minerul Motru 
C.S. Tîrgoviște 
Chimia Tr. Măgurele 
Autobuzul București — Metrom Brașov 
Automatica Alexandria — Dinamo Slatina

ETAPA A V-A, 21 SEPTEMBRIE 1975

ETAPA A X-A, 26 OCTOMBRIE 1975

Chimia Rm. Vîlcea 
Progresul București 
Metrom Brașov 
Electroputere Craiova 
Voința București 
Steagul roșu Brașov 
Dunărea Giurgiu 
Metalul Mija 
Ș.N. Oltenița

— Chimia Tr. Măgurele
— Autobuzul București
— Dinamo Slatina
— Minerul Motru
— Metalul București
— Tractorul Brașov
— Nitramonia Făgăraș
— Automatica Alexandria
— C.S. Tîrgoviște

ETAPA A VI-A, 28 SEPTEMBRIE 1975

C.S. Tîrgoviște
Voința București

— Autobuzul București
— Electroputere Crai ova

Ș. N. Oltenița 
Chimia Tr. Măgurele 
Chimia Rm. Vîlcea 
Voința București 
Steagul roșu Brașov 

_ ____„__ _ _______ Progresul București 
Automatica Alexandria — Nitramonia Făgăraș 
Dunărea Giurgiu — Metalul Mija 
Autobuzul București — Tractorul Brașov

ETAPA A Xl-A, 2 NOIEMBRIE 1975

Metrom Brașov 
C. S. Tîrgoviște 
Metalul București
Dinamo Slatina 
Minerul Motru 
Electroputere Craiova

Progresul București
Ș.N. Oltenița 
Steagul roșu Brașov 
Chimia Tr. Măgurele
Metalul Mija 
Chimia Rm. Vîlcea 
Tractorul Brașov 
Nitramonia Făgăraș

— Automatica Alexandria
— Metalul București
— C. S. Tîrgoviște
— Autobuzul București
— Metrom Brașov
— Dinamo Slatina
— Minerul Motru
— Electroputere Craiova

— Chimia Tr. Măgurele
14 DECEMBRIE 1975
— Dunărea Giurgiu
— Metalul București
— Tractorul Brașov
— Autobuzul Buc.
— S. N. Oltenița
— Automatica Alexandria
— Electroputere Craiova
— Chimia Rm. Vîlcea 
 Minerul Motru



„CUPA PRIETENIA»
LA BASCHET - JUNIOARE

LA PRIMA EDIȚIE
Selecționatele de junioare mici 

(născute în 1958 și mai tinere) din 
7 țări își dispută, în decurs de o 
sâptămînă, întîietatea în cadrul 
ediției inaugurale a turneului de 
baschet „Cupa Prietenia" rezervat 
acestei categorii de vîrstă. Parti
cipantele sînt reprezentativele 
Bulgariei, Cehoslovaciei. Cubei. 
Poloniei, României, Ungariei si 
U.R.S.S., cărora li se adaugă si 
echipa secundă a tării noastre. 
Speranțele baschetului feminin din 
aceste țări vor susține turneul, în 
«al® Grupului școlar al M.I.U„ in- 
cepînd de luni 18 august Forma
țiile României vor evolua după 
următoru] program : luni. ora 
14.30: România A — România B; 
marți, ora 15: România B — Ce
hoslovacia, ora 19.30: România A

C.M. DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

Asianian. Horinceanu, obosit, n-a 
rezistat ritmului impus de adver
sar și, cu un tur de braț, a fost 
dus la parter și învins prin tuș 
In min. 2.

Sportivul nostru nr. 1, Ștefan 
ttusu, campionul european al ca-

ZAHARIA FELEA

tegoriei 68 kg, a intrat în finală 
fără nici un punct de penalizare 
după 7 meciuri susținute. Acest 
tur de forță și-a spus cuvîntul în 
meciul decisiv cu Nalbadian 
(U.R.S.S.), în fata căruia nu a 
reușit să realizeze puncte tehnice

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. UNGARĂ PROIECTE SPORTIVE
PE MALURILE LACULUI BALATON
în plin șezon estival, pe malu

rile lacului Balaton, căruia i se 
zice șl „marea Ungariei", pulsează 

jn vie activitate sportivă. Firește, 
«ba e vorba doar de tradiționalele 
i turnee de box, șah. baschet, lupte,' 
tiare reunesc. în fiecare an, sute 

Kte sportivi de performantă din 
vuimeroase țări europene, ct în 
jprtmul rfnd de activitatea șpor- 
,ravă cu caracter de masă, rezer- 
"wată celor aproape două milioane 
de tineri care vin aici, în fiecare 
Vară, pentru a-și petrece conce- 
Sul de odihnă. într-o singură 

fie de 10 zile, <Je pildă; malurile 
f umosului lac din centrul Unga
riei sînt populate de aproape 
850 000 de tineri! Dacă, pînă nu 
Vte mult, activitatea sportivă de 
Jrnasă era organizată sporadic și 
dohr la propria inițiativă a vi- 
liegîaturfștilor, de curlnd a luat 
ființă un Comitet sportiv al lacu
lui Balaton, care -va organiza șl 
coordona activitatea sportivă- de 
masă, oferind miilor de tineri ve
ni ti în vacanță sau în concediu 
cele mai bune condiții pentru 
practicarea sportului. Președinte 
al acestui comitet (care cuprinde 
15 membri) a fost ales dr. 
6?atmâri Istvân, vicepreședinte M 
Oficiului național pentru educație 
fizică și sport din Ungaria. Pentru 
o cit mai bună organizare a acti
vității sportive, comitetul va cola
bora cu organizațiile de tineret șl 
de pionieri, precum șl cu oficine 
de turism. Un sprijin real, atît în 
organizarea activității sportive de 
Masă, cit și la amenajarea bazelor 
sportive simple, îl vor da Oficiile 
județene pentru educație fizică ți 
sport, limitrofe lacului Balaton, 
cele de la Veszprem șî Somogy.

Dacă pînă în prezent doar copiii 
și adolescenții s-au bucurat, în 
taberele sportive organizate pe 

— Ungaria; miercuri. ora 15: 
România B — Ungaria, ora 19.30: 
România A — U.R.S.S.; joi, ora 
ÎS: România B — Polonia, ora 
19.30: România A — Cuba; sim- 
bătă ora 15: România B — 
U.R.S.S., ora 19,30 : România A — 
Cehoslovacia; duminică, ora 15 : 
România B — Bulgaria, ora 13 : 
România A — Polonia; luni, ora 
15: România B — Cuba, ora 18: 
România A — Bulgaria. Vineri — 
zi de odihnă.

Selecționatele A (antrenor Gh. 
Lăzărescu) si B (antrenor D. 
Leabu) se antrenează de cîteva 
săptămîni în sola M.I.U. si speră 
să aibă o comportare bună în 
severa confruntare cu valoroasele 
lor partenere de întrecere.

GRECO ROMANE 
și a pierdut cu 2—9 (sovieticul a 
primit două avertismente în re
priza a treia), fiind astfel obligat 
să se mulțumească cu medalia de 
argint.

Ultimul eportiv român care a 
evoluat în reuniunea finală a fost 
Zaharia Felea. El a avut ca ad
versar pe unul dintre cei mai buni 
luptători ai campionatelor, sude- 
zul Anderssen (0 p penalizare In 
7 meciuri). Felea i-a opus o dirză 
rezistentă numai în prima repriză, 
mai apoi, superioritatea adversa
rului spunindu-și cuvîntul, el a 
fost învins prin tuș in ultima re- - 
priză.

A fost o întrecere deosebit de 
dificilă (dominată de luptătorii 
din U.R.S.S.) la capătul căreia re
prezentanții țării gazdă nu au ob
ținut decît un titlu !

Iată campionii. în ordinea celor 
zece categorii: Fatkulin (U.R.S.S.); 
Aslanian (U.R.S.S.) ; Korceaghin 
(U.R.S.S.) ; Stoikov (Bulgaria) ; 
Nalbadian (U.R.S.S.) ; Abhasaev 
(U.R.S.S.) ; Anderssen (Sue
dia) ; Loss (U.R.S.S.); Mizgaitis 
(U.R.S.S.) ; Maisuradze (U.R.S.S.).

Vineri încep C.M. de lupte 
libere.

PERFORMANTE BUNE OBȚINUTE DE CICLIȘTII SOVIETICI
într-un concurs de ciclism pe 

velodrom, desfășurat la Tbilisi, 
proba de 1000 m cu start de pe 
loc a revenit concurentului sovie
tic Eugen Rapp în 1:07,45. în ca- 

malul lacului Balaton, de condiții 
optime pentru practicarea sportu
lui, în viitor se prevede construi
rea unor baze sportive simple pen
tru toți turiștii, pentru toate cate
goriile de vîrstâ. Astfel, în afara 
unui mare număr de ambarcațiuni 
care vor putea fi închiriate de cei 
interesați (pentru canotaj, yachting 
sau caiac-canoe), pe malurile la
cului se vor amenaja terenuri 
joacă pentru copii, terenuri 
volei, baschet, tenis.

în multe, centre lucrările au 
început. De pildă, în stațiunile 
la FiizfS și Keszthely, tenisul 
poate practica și seara, grație in
stalațiilor electrice de iluminare 
în nocturnă. Se va mări numărul 
centrelor de inițiere in înot sau 
tenis, precum și în alte discipline 
solicitate de vizitatori.

în felul acesta, lunile Se v®ră 
vor cunoaște în stațiunile de la 
Balaton o intensă activitate spor-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Ia concursul ân 

Ia Paris, francezul Trăncănelii a 
sărit 5,36 na cu prăjina, polonezul 
Maltoowsfcl 
1500 m in 
Haddou s-a 
in 13:46,3.

AUTO • ___ ...________ _______
premiu al Austriei" va avea loc du
minică la Zeitweg. înaintea acestei 
probe, în clasamentul C. M. conduce 
Nikl Lauda cu ' 
los Reutemann 
Fittipaldi — S3

a dștigat proba da
9-.M.7, Iar marocana» 

clasat primul la 5 OM m

Cel de tă 18-lea iMare

M p, urmat de Car- 
— M p șl Emerson 
P.
Irt '„Cupa lntercon-BASCHET • ... _____  ______

ttnentalâ" : Ia Hamilton, Iugoslavia — 
Canada 87—81 (40—36) ; la Ctudad de 
Mexico, Mexic — Italia 93—93 (5» — 
46) ; la Rio de Janeiro, U.R.S.S. —

SAU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
ACADEMIEI OLIMPICE INTERNAȚIONALE

Foștii campioni olimpici Mihaela Peneș și Bob Mathias printre participant
La Olympia, în Grecia, s-a des

fășurat recent cea de a 15-a se
siune a Academiei Olimpice Inter
nationale, dedicată, ca de obicei,' 
problemelor teoretice ale mișcării 
olimpice mondiale, istoriei și ști
inței acestui domeniu. Au urmărit 
prelegerile și ău însuflețit semi- 
nariile 129 de participanți din 42 
de țări.

Gazde au fost noi conducători 
ai sportului grec : M. A. Nicolaidis, 
președintele Comitetului Olimpic 
Elen, și Ath. Tzartzanos, președin
tele Academiei (care a luat locul 
Iui Ep. Petralias). în timpul se
siunii, a făcut o vizită la Olympia 
și președintele Comitetului Inter
național Olimpic, lordul Killanin. 
care s-a întreținut cu participantli 
pe diverse teme de mare actuali
tate ale lumii olimpice. A asistat 
la lucrările sesiunii Alexandru Șî- 
perco, membru al C.I.O. pentru

CONTINUĂ TURNEUL

DE TENIS

DE LA TORONTO
14 (Agerpres).TORONTO,

Turneul internațional de tenis 
la Toronto a continuat cu desfă
șurarea partidelor din turul 2. 
Campionul român Ilie Năstase l-a 
învins cu Ci—4. 7—6 pe americanul 
Steve Krulevitz. Alte rezultate : 
Alexander — Proisy 7—6, 6—2;
Dent — Bertolucci 7—6, 6—1;
Dowdeswell — Kodes 7—6. 5—2 
(abandon); Panatta — Pala 6—2, 
6—2; Koch — Benavides 6—2, 
6—3; Borg — Cano 6—2, 6—3; Hol
mes — Barry Phillips Moore 7—5, 
2—6, 6—4. Cîteva rezultate din 
proba de simplu feminin : Marga
ret Court — Sue Mappin
6— 3; Julie Heldman — Marita 
Redondo 6—4, 6—4; Diane From- 
holtz — Natalie Fuchs 6—7, 6—2,
7— 5; Tina Zwaan — Pam Teeguar-
den 7—5, 6—4; Julie Anthony — 
Gail Chanfreau 6—3. 7—5.

de

6—1.

drul aceleiași competiții, echipa 
U.R.S.S. a stabilit un nou record 
sovietic în proba de urmărire, 
obținînd la capătul celor 4 000 m 
cu timpul de 4:22,52.

Dar impresiile dv 7

— Adică 7

Concurs de yachting pe lacul 
Balaton

tlvă de masă. Fără îndoială că la 
popularizarea sportului vor con
tribui și numeroasele întreceri și 
turnee internaționale programate 
aici.

Brazilia 76—72 (42—40) : la Davton,
B.U.A. — Grecia 104—56 (56—23).

CICLISM • La Plancoet, Eddy 
Merckx a cîștlgat cursa de 120 km 
în 2 h 00dl, învingtnd Ia sprintul fi
nal pe francezii Guimard, Thfive- 
net, câștigătorul ultimei ediții a Tu
rului Franței. După 30 de sec. a so
sit olandezul Zoetemelk.

HOCHEI PE GHEAȚA • ta Bra
unlage (R.F.G.), Spartak Moscova a 
dispus de selecționata Poloniei ct» 

la Bad 
o selec-

12—1. Cu o zl în urmă, 
Nauheim, Polonia Intrecuse 
ționată locală cu 9—2.

MOTO « După ce prima ___
â „MareTul Premiu al Angliei" de la 
Silverstone revenise lui Johnny Cec
coto (Venezuela) cu o medie orară

membru în Comisia 
Academia Olimpică 
(comisie care și-a 

anuală la Olympia).

România și 
CJ.O. pentru 
Internațională 
ținut ședința _ . .

Printre conferențiarii de anul a- 
cesta s-au remarcat: ziaristul spa
niol Andres Varela, documentaris
tul austriac Erich Kamper, prof, 
univ. Frantz Lotz (Wurzburg, 
R.F.G.), Jean Dnrry, directorul 
Muzeului sportului din Paris etc.

Participanțîlor le-au fost prezen
tate, în cursul sesiunii, ultimele 
noutăți privitoare la preparativele 
organizatorice efectuate Ia : Mont
real (J.O. de vară 1976) — prin 
.Tames Worall, membru al Comite
tului de organizare (COJO); Inns
bruck (J.O. de iarnă 1976) ■— prin 
Alfred Nagl, membru al COJO • 
Moscova (J.O. de vară 1980) — prin 
Nikolai Kurdiukov, secretar gene
ral al Comitetului olimpic sovietic.

De mult interes s-a bucurat 
printre participant! prezența la se
siune a doi cunoscuți foști cam
pioni olimpici : românca Mihaela 
Peneș și dccatlonistul american 
Bob Mathias, care au fost solicitați 
să-și prezinte experiența sportivă 
de la tribuna Academiei.

Gin
Prezent la meciurile din „Cupa municipiului București"

MILJAN MILJAN1CI DESPRE

Antrenorul iugoslav Miljan Mil- 
janici. actualul director tehnic al 
clubului Real Madrid, a urmărit 
simbătă și duminică pe stadionul 
„23 August" jocul campioanei 
României, viitoare adversară a 
madrilenilor in Cupa campionilor 
europeni.

— Cunosc fotbalul românesc — 
a început oaspetele dialogul nos
tru — dar pe dinarmoviști nu i-am 
văzut niciodată. Or, ei sînt acum 
„la ordinea zilei". Prilej mai bun 
nici că se putea ca. in două zile, 
să-i pot urmări evoluând de tot 
atîtea ori.

— între 24 și 27 august. Dinamo 
și Real Madrid vor participa la 
turneul de la Palma de Majorca—

— Acolo voi observa in primul 
rlnd jocul echipei mele, așa că de
plasarea la București a fost foarte 
utilă. Secretarul general al clubu
lui, dr. Calderon, a urmărit pe Di
namo în turneul de la Dordrecht 
și impresiile au fost favorabile.- 
Concluziile sale m-au „urcat" in 
avionul spre București.

■— Nu am venit să văd pe Di
namo cîștigînd sau pierzind. M-au 
interesat capacitatea valorică a for
mației. modul ei de n se organiza 
in joc, jucătorii pe care nu i-am 
văzut in „națională". Independent 
de rezultate, impresiile rămin a- 
celeași.

— Un Dinu foarte activ la mij
locul terenului, motorul echipei, 
Cheran, Sătmăreanu II, Dudu Geor
gescu confirmind impresiile de la 
Madrid după acel excelent 1—1, 
iar tinerii Dobrău. Vrînceanu, Na- 
ghi jucători tineri cu calități pro
mițătoare. A lipsit Lucescu. de a- 
ceea poate s-a produs o anume de
reglare în jocul atacanților, iar 
Dumiirache este, pare-se, departe 
de forma, de odinioară. Dar dacă 
colegul Nlcușor ar urmări în a- 
ceste zile jocul Realului, in privin
ța formei acesteia ar trage si el 
aceleași concluzii, fiindcă echipele 
noastre sînt in drum spre forma

de 176,9 km, manșa a doua a fost 
clștigată de englezul Barry Sheens, 
care a parcurs traseul de 164,870 km 
în 56:25,2 (medie orară 175,4 km). 
Ceccoto a abandonat, m urma unei 
defecțiuni tehnice. In clasamentul 
C. M. conduce Sheens cu 45 p, ur
mat de australianul Findlay.

ȘAH • După 5 runde, în turneul 
de la Polianlța — Zdroj conduce 
Doda cu 3'A p, urmat de Averbach 
șl Uhlman cu cîte 2 p.

YACHTING ® C. M. clasa 420, la 
Medemblick (Olanda) : 1. Wlthe-
hurst 
Carles 
sa 605 
plana 
englez

(Olanda) :
(S.U.A.), 2. Russo (Ft.), 3.
(Ol.) » Prima manșă la cla- 
a C. E., desfășurată la Sllva- 
(Elveția) a revenit echipajului
Loveday — Lewis.

JUNIORII ROMÂNI
LA BALCANIADA DE BOX

Prima ediție a campionatelor 
balcanice de box pentru juniori se 
va desfășura între 16 și 19 sep
tembrie în orașul Bursa (Turcia); 
în vederea acestui eveniment, ti
nerii pugiliști români se pregătesc 
sub îndrumarea antrenorilor Eu
gen Fiirdsz și Gh. Iliută. Din lobul 
selecționabililor se remarcă : I. 
Cipere (semimuscă) învingător in 
„Turneul Prietenia" de la HaHe, 
C. Hajnal (ușoară), I. Cicu (semi- 
mijlocie), Gh. Oțetea (pană) «1 
alții.

FILBERT BAYI
A CONCURAT

LA PEKIN
BEKIN, 14 (Agerpres). — Atle

tul tanzanian Filbert Bayi a câș
tigat cu timpul de 14:03,4, proba 
de 5 000 m plat din cadrul con
cursului de la Pekin, care p fost 
urmărit de peste 60 000 de ^snee- 
tatorl. în cursul acestei reuniuni 
atletice, sportivii din R.D. Chineză 
a.u terminat învingători în 17 
probe.

necesară unei competiții oficiale'. 
Dar plnă la 17 septembrie, mal 
este...

— Ați 
Realului,

amintit de pregătirii»
sînt noutăți 7
mai mare noutate : să- 

excelentă a jucătorilor.
— Cea 

nătatea 
Spun asta pentru că, in sezonul 
trecut, 11 jucători au suportat in
tervenții chirurgicale, Breitner șt 
Netzer gu lipsit in finalul cam
pionatului si la ultimele jocuri de 
cupă. Acum totul este rezolvat, sub 
aspect medical. Atît primul joc, de 
la 19 august, cu selecționata Fran
ței, la Paris, ca și turneul de la 
Palma de Majorca le așteptăm ca 
pe niște teste importante înaintea 
încheierii unui 
cepem 
brie.

„11" cu care să în-
campionatul, la 7 septem-

DUȘAN BUGARIN

DE PRETUTINDENI
LA SFIKȘITUJ. acestei luni expir* 

termenul de înscriere la viitorul cam
pionat mondial de fotbal al căruț tur
neu final va avea loc, în 1978. în Ar
gentina. Secretariatul federației in
ternaționale de fotbal (FIFA) a 
anunțat că pini în prezent s-au în
scris la această competiție 68 d« 
țări, printre care : Anglia,, ^7* F. 
Germania. Spania. Romania, tT.R.S.S^ 
Portugalia, Franța. Grecia, S.U.A^' 
Argentina, Mexic, Ungaria șl altele.

LA MANCHESTER echipele Man
chester United șl Steaua roșie din 
Belgrad — viitoarea adversară a U- 
nlversitățli Craiova in Cupa U.E.F.Al 
— au terminat la egalitate : 4—4 
(2-3).

LA VALENCIA, în meci amical,' 
F. C. Valencia — Uonvf-d Budapesta 
2—2 (2—1). Au Înscris : Sztlcs șl 
Mate pentru oaspeți, respectiv Cla- 
ramunt și Barachln.

LA OSLO, In grupa a 3-a a C E; 
Suedia — Norvegia 2—0 
marcat Sandberg (min. 
Clasamentul grupei

1. Iugoslavia
2. Irl. Nord
3. Suedia
4. Norvegia
IN MECI amical, 

lemania — C. F. 
(0-6).

30
(1-0). A

I șt 54);
1 8- 4 S
14-34
2 B- 5 4
4 5-12 I

4
3
4
5

]» AachCn : AI-
Barcelona 1—t

START tn campionatul Ceho-' 
slovaciei: T.Z.K. Trtnec — Slavi» 
Praga 0—1 ; Idaz Jablonee — Dukla 
Praga 1—0 ; Bohemians Praga — 
Jednota Trencln 3—3 ; Skoda Plsen 
— Spartak Trnava 1—1 ; SMo Union 
Teplice — Inter Bratislava 0—15 
lokomotiv Koslce — Bănite Ostrav» 
3—1 ; Slovan Bratislava — v.S.S; 
Koslce 4—0.

IN CAMPIONATUL U.R.S.S. : Di
namo Moscova — Cernomoret Ode- 
sa 1—0 ; Karpatt Lvov — Dnepr 
Dnepropetrovsk 1—o : Torpedo Mos
cova — Pahtakor Tașkent 4—1.

IN CAMPIONATUL POLONIEI (c- 
tapa a 3-a) : Lech Poznan — L.K.S. 
Lodz 1—1 ; Stal Mielec — Legia Var
șovia 6—0 : Wisla Cracovia — Za- 
glebie Sosnowlec 1—0 ; Ruch Chor- 
zow — Slask Wroclaw 1—2. în cla
sament conduce Wisla Cracovia cu 
5 p, urmată de Stal Mielec cu 4 p.


