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Campionatele republicane de caiac-canoe

DISPUTE INTERESANTE

Gh. Danielov — Gh. Simionov pe locul trei la canoe dublu !

Miine, debutul stagiunii 1975/76

CONCENTRAREA TUTUROR EFORTURILOR
PENTRU RIDICAREA NIVELULUI

FOTBALULUI NOSTRU
M line se deschide un nou sezon competițional fotbalistic. în

ceputul îl face cea mai importantă întrecere. Divizia A, a- 
junsă la a 58-a ediție a sa. Imperativul sub care se inaugu
rează stagiunea 1975,76 este acela al ridicării întregii activități 
fotbalistice la un nivel superior, astfel ca ea să intre în 
rîndul sporturilor care și-au dobindit un binemeritat renume

internațional. Pentru că, așa cum se cunoaște, fotbalul se pla
sează actualmente la un nivel nesatisfăcător sub aspectul calității, 
nereușind, în ansamblul competițiilor, să ofere întreceri de o 

valoare corespunzătoare marelui interes arătat de iubitorii de sport 
de la noi, condițiilor de care se bucură. Fotbalul n-a izbutit să se 
afirme, în măsură mulțumitoare, nici pe plan internațional, mai cu 
seamă în domeniul competițiilor oficiale de club el răminind pe o 
poziție slabă. E nevoie, în consecință, de reale perfecționări în 
toate sectoarele vieții fotbalistice. Ele pot fi și trebuie să fie rea
lizate — în sezonul care începe — printr-o mobilizare totală, lu
cidă. organizată, a tuturor forțelor. Dintre obiectivele care trebuie 
urmărite cu precădere, vom aminti pe cele mai importante.

O esențială condiție a progresului activității fotbalistice de 
performantă este aceea a unei mereu sporite și tot mai perfecțio
nate pregătiri. în primul rînd Ia Divizia A. dar și la celelalte eșa
loane. se impune o mai puternică intensificare a antrenamentelor, 
o neîncetată modernizare a metodelor de pregătire, se cere o ma
ximă exigentă în desfășurarea nu numai a întregului proces de 
instruire, dar — în egală măsură — și a celui educativ, pentru 
ducerea unei vieți fără reproș în afara stadionului.

O altă condiție a progresului este și aceea a angajării fiecă
rui meci cu toată convingerea și corectitudinea. Această obligație 
de onoare a oricărui fotbalist reprezintă nu numai marea sa da
torie față de sportul căruia i s-a dedicat, față de coechipieri, de 
spectatori, față de el însuși, dar îl ajută să urce cu adevărat pe 
scara perfecționării ; dînd întotdeauna tot ceea ce are mai bun, ju
cătorul do frunte va căuta și va reuși mereu să se autodepășească, 
se va perfecționa mai rapid.

Preocuparea pentru intrarea tinerelor talente în circuitul per
formanței nu trebuie să se micșoreze nici un moment. Mai cu 
seamă că. în ultima perioadă de timp, se înregistrează o scădere 
a numărului și valorii elementelor 
tensificarea acțiunilor de căutare și 
se impune. Pe de altă parte, suita 
în loturile pentru noul campionat, 
pepiniere de juniori, se cere a fi mai bine fructificată valoric.

Toate strădaniile, toate acțiunile, toate forțele trebuie să asi
gure reprezentarea fotbalului nostru — atît pe planul echipelor 
naționale, cit și pe acela al cluburilor — Ia o cotă superioară 
trecutelor sezoane. Urmează una dintre cele mai solicitante „sta
giuni" pentru selecționatele noastre, pentru echipele de club, che
mate să înfrunte adversari de faimă. Iată cel mai potrivit mo
ment spre a demonstra că fotbalul nostru este capabil de acel pas 
înainte în arena internațională pe care îl așteptăm de atîta vreme !

Desfășurînd sub semnul unei neîncetate munci, a unei de
pline corectitudini, cu arbitraje obiective și competente și în fata 
unui public în întrecere și el pentru sportivitate noul sezon corn- 
petițional, fotbalul românesc trebuie să realizeze supremul obiec

tiv : ridicarea ștachetei calității acolo unde posibilitățile sale, popu
laritatea și condițiile de care dispune o pretind 5

Citiți în paginile 4—5 : • Loturile complete ale celor 18 
participante la Divizia A de fotbal • Ultimele informații din 
taberele combatantelor, programul primei etape, alte știri
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ȘEDINȚA DE ANALIZĂ DE LA CLUBUL DINAMO
Joi după-amiază a avut loc o 

ședință de analiză a stadiului de 
, pregătire a sportivilor nominalizați 

din cadrul clubului Dinamo Bucu- 
, rești pentru Jocurile Olimpice de 
t la Montreal. Au fost prezente ca- 
1 dre de conducere ale Ministerului 

de Interne, ale C.N.E.F.S. și ale 
f'clubului, secretari generali ai unor 
'/federații, președinți de secții de la 
'Dinamo, numeroși antrenori și 

■"specialiști ai acestui club.
După ce col. Liță Csma. pre

ședintele clubului, a prezentat un 
raport, numeroși participanți au 

t luat cuvintul. dezbătând cu exi-

Patzaichin 
din nou 
primul 
canoist 
al tării

\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 1
I

de perspectivă titularizate, in- 
promovare a tinerilor jucători 
de înglobări de elemente noi, 
multe provenind din propriile 

II

pregătirilor efectuate de sportivii 
dinamoviști în spiritul indicațiilor 
din Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Conferin
ței pe țară a mișcării sportive. în 
acest context, s-a subliniat faptul 
că măsurile luate cu sprijinul și 
sub îndrumarea permanentă a con
ducerii Ministerului de Interne au 
determinat realizarea unor rezul
tate mai bune in organizarea acti
vității secțiilor șl clubului, in ob
ținerea unor performanțe valoroa
se. Totodată, s-a arătat că, în ca
drul acestui ciclu olimpic, clubul 
a avut ca obiectiv prioritar al în-

Vreme frumoasă, în sfîrșit, ieri 
la Snagov, în prima zi a finale
lor campionatelor republicane de 
caiac-canoe. Dimineața s-au des
fășurat semifinalele în cele șapte 
probe olimpice clasice — înche- 
iate_ cu rezultate normale —, iar 
după-amiază au fost desemnați 
campionii în cele șapte curse. Fi
nalele, interesante, viu disputate, 
au fost dominate, firesc, de repre
zentanții cluburilor Steaua și Di
namo, care dau cei mai mulți 
componenți loturilor naționale. 
Dacă în urmă cu două zile dina- 
moviștii își adjudecau patru din 
cele șapte curse și, totodată, titlul 
la echipe, ieri steliștii au inver
sat scorul, cîștigînd ei patru pro
be. Și această satisfacție le-a fost

ca- 
de- 
(a- 

cea

be. Și această satisfacție le-a 
adusă chiar de ultima probă, 
iacul de patru, care miercuri 
cisese succesul dinamoviștilor 
ceștia nu au prezentat acum__
mai puternică echipă). Interesant 
de remarcat că sportivii de la Di
namo au cîștigat toate probele de 
simplu, in timp ce echipajele de 
la Steaua s-au dovedit în toate 
cursele mai bune. Rezultatele in
dividuale confirmă în general ie
rarhiile cunoscute, singura surpri
ză veritabilă constituind-o victoria 
categorică la canoe dublu a pe
rechii I. Erofei — I. Haralambie 
(Steaua), cuplul Gh. Danielov — 
Gh. Simionov (fost campion mon
dial al distantei) clasîndu-se doar 
pe locul al treilea. In rest, cum 
spuneam, victorii pe linie ale fa- 
voriților.

Rezultate tehnice : K 1 — 1 000 
: 1. Vasile Dîba (Dinamo) 4:18,0,

Vladimir MORARU

rn

(Continuare în pag. a 7-a)

(VOMEAZĂ IA MINSK
Ieri după-amiază, un grup de 

pentatlonlștâ români a plecat, pe 
calea aerului, spre Moscova, ur- 
mlnd ca în cursul nopții să-și con
tinue drumul spre Minsk, unde în 
perioada 17—21 august vor lua 
parte la un important concurs in
ternațional. Antrenorul Gheorghe 
Tomiuc îi are la dispoziție pe Du
mitru Spirlea, Albert Covaci. Ale
xandru Naghi și Iuliu Galovici.

„TROFEUL TOMIS“ LA VOLEI MASCULIN
In derbyu! de ieri, Polonia România 3-2

CONSTANTA, 15 (prin telefon). 
Așa cum se anticipa, partida din
tre reprezentativa României și 
campioana mondială, echipa Polo
niei, a oferit spectatorilor pre- 
zenți în Sala sporturilor din lo- 

zați. acordînd toată atenția trans
punerii în practică a Programului 
de pregătire pentru J.O. și a în
drumărilor privind pregătirea lo
turilor olimpice în 1975, elaborate 
de C.N.E.F.S. și Comitetul Olimpic 
Român.

Raportul, ea șt dezbaterile au 
sublimat, însă, că mai există rămî- 
nerl în urmă în activitatea de per
formanță, in munca de educație a 
sportivilor. Neajunsurile se dato
rează faptului că unii antrenori șl 
sportivi nu au depus tin volum co
respunzător de muncă, iar condu-

Dintre asociațiile sportive din 
Constanta, cea de la Complexul 
C.F.R. se remarcă printr-o frumoa
să și intensă activitate, care an
grenează în întreceri numeroși ti
neri și vîrstnici. Totodată, cei 3 500 
de sportivi ai asociației, încadrați 
activ în procesul de producție, se 
străduiesc, alături de colegii lor de 
muncă, să realizeze și să depă
șească sarcinile de plan. „Avem 
un colectiv harnic — ne-a spus 
Dumitru Marin, președintele comi
tetului sindicatului — care a reușit, 
lucrînd cu conștiinciozitate și pa
siune, să realizeze cincinalul îna
inte de termen, depășind cu 22 de 
zile angajamentul inițial de 4 ani 
și jumătate. Aceasta a însemnat, 
printre altele, transportarea în plus 
a peste 260 000 tone, făcîndu-se tot
odată o economie de combustibil 
de peste 300 de tone. Firește, în 
rîndul celor care au muncit zi de 
zi, dînd dovadă de înaltă răspun
dere profesională și abnegație pa
triotică. s-au aflat și membrii aso
ciației noastre .sportive. Acum, a- 
propierea marelui eveniment de 1« 
23 August a dat un nou imbold 
întrecerii socialiste, colectivul de 
la C.F.R. fiind ferm holărit să ob
țină noi succese".

Este greu ca din numărul mare 
de membri ai asociației sportive 
să evidentiezi doar cîțiva. Totuși, 
oricît de sumară ar fi lista celor 
pe care-i amintim, din ea nu pot 
lipsi lăcătușul Gh. Tudose. meca
nicul de locomotivă C. Giuroiu, 
strungarul C. Radulescu, tehnicia

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ
ZILEI PRESEI ROMANE

col abo-

La Casa ziariștilor din Capitală 
a avut loc vineri adunarea festivă 
consacrată Zilei presei române și 
celei de-a 44-a aniversări 
ției primului număr al 
„Scînteia".

Au participat redactori, 
ratori, corespondenți ai presei cen
trale, Radioteleviziunii, Agenției 
române de presă — „Agerpres".

Despre semnificația acestei săr
bători a vorbit Anghel Paraschiv. 
rcdactor-șef adjunct al ziarului 
„Scînteia".

în încheierea adunării a fost a- 
doptată o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune între 
altele : Participant» la adunarea 
festivă își exprimă șl cu acest pri
lej devotamentul lor nețărmurit 
fată de cauza partidului, patriei 
și poporului, sentimentele de pro
fundă recunoștință față de Comi
tetul Central, față de dumneavoas
tră personal pentru sprijinul acor
dat presei, pentru grija și atenția 
deosebite manifestate în îndruma
rea ei. în înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al PartiduluL 
presei îi revin sarcini de înaltă 
răspundere. Vă asigurăm că pentru 
toți lucrătorii presei scrise și au- 
dio-vizuale îndeplinirea acestor 
sarcini constituie suprema datorie, 
îndemnul fierbinte al conștiinței 
noastre comuniste.

Indicațiile dumneavoastră, stima
te și iubite tovarășe secretar gene
ral. cu privire Ia întărirea conti
nuă a spiritului revoluționar, mi- 

a apari- 
ziarului

calitate, la turneul internațional 
dotat cu „Trofeul Tomis", un spec
tacol de înaltă clasă.

Jucătorii noștri, dornici sâ aibă 
o comportare bună, au abordat 
partida cu mult aplomb, surprin- 
zîndu-șî adversarii, aceiași care a- 
nul trecut urcau pe cea mai înal
tă treaptă a campionatelor mon
diale. Combinînd eficace la fileu 
și atacînd în forță, voleibaliștii an
trenați de Aurel Drăgan șl Florin 
Balaiș s-au detașat rapid, elevii lui 
II. Wagner neputind să reziste eu 
toate eforturile făcute la blocaj și 
în linia a doua. Pe rînd, Schreiber, 
Tutovan, Dumănoiu, Pop și une
ori ridicătorii Oros și Arbuzov au 
punctat 'decisiv, cîștigînd detașat 
primul set. Replica echipei Polo
niei nu s-a lăsat așteptată și, a- 
vîndu-1 pe Wostowicz în deosebi
tă vervă, a reușit să-și impună — 
pentru un moment — superiori
tatea, detașîndu-se în cel de-al 
doilea set cu 4 puncte (8—4). De 
la acest scor, evoluția echipei 
noastre cunoaște o linie ascenden
tă, se recuperează handicapul și 
se obține o detașare de 3 puncte 

nul P. Biru. care pot fi întâlniți în 
timpul liber la arena de popice, 
do terenurile de fotbal, rugby șl 
volei. „Ne-am străduit — ne spune 
C. Rădulescu — să ne îndeplinim 
angajamentele asumate nu numai 
din punct de vedere calendaristic 
cl și calitativ. Acest mod de lu
cru a reprezentat la noi caracte
ristica generală. Iar sportul este 
pentru cei mai mulți dintre noi e 
posibilitate excelentă de refacem 
și recreare activă".

Intr-adevăr, activitatea asociați
ei sportive se materializează prin
tr-o suită de manifestări care reu
nește pe terenul de sport sute de 
participanți. In cadrul campionate
lor de casă au loc pasionante dis
pute la fotbal, handbal, atletism, 
șah, tenis de masă. „Apropierea 
zilei de 23 August — ne declara 
Tănase Frolea, președintele aso
ciației — a prilejuit și o serie do 
competiții omagiale. Una dintre 
acestea a avut Ioc la popice, pri
lej cu care au fost invitați și spor
tivi de la asociațiile C.F.R. din Tg. 
Mureș, Oradea, București și Bra
șov. Altele sînt în plină desfășu
rare, ele corespunzind dorințelor 
și necesităților membrilor colecti
vului nostru".

Se poate spune, așadar, că la 
Complexul C.F.R. Constanta spor
tul a găsit, printre harnicii mun
citori. ingineri și tehnicieni, prie
teni statornici.

F. EMANUEL

litant, analizarea cu înaltă exigen
ța și principialitate a activității 
sociale, combaterea fermă, intran
sigentă a lipsurilor. promovarea 
neobosită a noului, a experienței 
înaintate constituie pentru fiecare 
colectiv redacțional, pentru fiecare 
ziarist, un luminos program de ac
țiune căruia îi consacră întreaga 
lor capacitate creatoare.

Pentru ziariștii României socia
liste este un titlu de mîndrie a- 
cela de a milita pentru afirmarea 
și promovarea politicii externe a 
partidului și statului nostru, orien
tată ferm spre făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, politică 
ale cărei obiective imediate și de 
perspectivă le-ati expus cu atîta 
claritate și strălucire Ia Congresul 
al XI-lea, precum și, recent, la 
Helsinki, cu prilejul semnării do
cumentului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa.

Pe deplin conștienți de menirea 
și responsabilitatea presei comu
niste în edificarea noii orînduirl, 
însuflețiți de înaltul exemplu de 
clarviziune, energie și fermitate 
comunistă pe care ÎI dați în per
manență in promovarea intereselor 
majore ale patriei și poporului, vă 
asigurăm, stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ccaușescu. că ziariștii 
din întreaga țară, fără deosebire 
de naționalitate, vor îi întotdeauna 
în primele rînduri. slujind cu pa
siune și abnegație înaltele țeluri 
ale politicii Partidului Comunist 
Român, ale înfloririi continue a 
României socialiste.

intr-un 
situația

au avut

țină egalarea (12—12) și, 
final dificil, să echilibreze 
la seturi.

Următoarele două seturi _______
» desfășurare aproape identică. pe 
rfnd -echipa României șl cea a Po
loniei impunîndu-se clar. O siir- 
gură observație : victoria voleiba
liștilor polonezi în setul al 4-lea 
s-a conturat totuși ceva mai greu. 
$1 a venit setul al 5-lea. In entu
ziasmul general al publicului, ju
cătorii noștri se distanțează (3—1), 
dat, imediat, spre dezamăgirea a- 
celorași spectatori, ei trec printr-o 
perioadă dificilă, 
conducerea 
iremediabil 
română nu 
punct după 
litatea : 11—11. In continuare 
ciul devine dramatic. Redăm 
luțla scorului, cu precizarea 
fiecare punct s-a obținut la capă
tul a numeroase schimbări de ser-

Polonezii iau 
cu 11—3 și totul părea 
pierdut. Dar echipa 
renunță și realizează 
punct, restabilind ega- 

me- 
evo- 

că

Em. FÂNTÂNEAMU



■i'o ATRACTIVA MANIFESTARE

r REMARCĂRI LA CAMPIONATUL
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

■■
DE DIRT-TRACK

denumirea de ..Ziya sporturilor tehnico-aplicative" va 
duminică 17 august, incepind de la orele 9, în parcul

r
tț

Hâr .! ' !
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CONCURS REPUBL1- 
MOTOC ROS, LA 
fotografie, Aurel 

Cimpina),

M1INE. 
CAN DE 
RENI. în 
nescu (Energia 
dintre principalii favoriți ai . 
bei rezervate seniorilor. El ocupă 
locul doi în campionatul național, 
a cărui cta.pă finală va avea loc 
la 31 august, la Cimpina.

MO- 
fo- 

unul 
pro-

republi-A luat sfîrșit campionatul
can de dirt-track. spectaculos gen de 
alergări motocicliste pe pistele de 
zgură. In acest an. titlul de cam
pion .al țării a revenit metalurgistu
lui Gheorghe Sora, care s-a dove
dit cel mai bun alergător, grație 
seriozității sale în pregătire, cunoș
tințelor mecanice, ca șl vieții spor
tive pe care o duce. Locul doi a re
venit sibianului ion Bobilneanu. de 
asemenea un exemplu de seriozitate 
în pregătire. Duelurile sale sportive, 
cu Sora in special, pe pistele din 
București, Sibiu sau Brăila au im
presionat asistența. Ion Marinescu 
este ciștigătorul locului trei. Un aler
gător cu experiență, curajos, talentat, 
aflat întotdeauna printre protago
niștii întrecerilor. Rămîn de neînțe
les căzăturile sale (din fericire, fără 
urmări). Am mai aminti. în conti
nuare. de Cornel Voiculeseu, care 
în acest an a fost un alergător bun, 
dar n-a realizat încă saltul valoric 
așteptat. Despre el se poate spune 
că a rămas la nivelul anului 1974. 
Progres remarcabil a înregistrat si- 
bianul Nicolae Riureanu, a cărui 
comportare oferă optimism pentru

u 

evoluțiile sale viitoare. In grupa B, 
comportare promițătoare au avut ti
nerii Gheorghe Dumitru, Marin Do- 
bre, Traian BoruIescU — toți mem
bri. ai clubului Metalul București.

încheiem aceste rîndurl, lelieittnd 
pe trei dintre cel care au asigurat 
reușita acestui campionat: Paul E- 
nescu, antrenor la Metalul București, 
Costică Carabulea, - antrenor la Vo
ința Sibiu, șl Andrei Uiapeu. secre
tarul comisiei sportive de dirt-traclr. 
Așteptăm, însă, cu interes infuzia de 
tineret promisă la București, Sibiu, 
Arad și. mai ales. Brăila, unde a luat 
ființă in acest an o secție condusă 
de fostul campion Ion Cueu.

Modesto FERRARINI

La „Vinăloarea de vulpi4

APARATE CORESPUNZĂTOARE
ÎNALTEI PERFORMANȚE!

„Vînătoarca de vulpi“ devine tot 
mai îndrăgită de tinerii radioama
tori. De aceea, sint explicabile efor
turile depuse de federația de spe
cialitate pentru dezvoltarea aces
tei activități. Asigurarea aparatu
rii necesare — radioemițătoare, 
care în zona de concurs devin 
„vulpi", și receptoare pentru ..înar
marea" sportivilor — a constituit 
principala preocupare pentru Ra- 
dioclubul Central și radioclubu- 
rile județene, ca și pentru cer
curile de radioamatorism de pe 
lingă casele pionierilor. Dar, dacă 
pentru activitatea de masă, mal 
puțin pretențioasă, problema a fost 
aproape rezolvată, nu același lu
cru se poate spune în ceea ce 
privește marea performantă, în ă- 
ceastă direcție, au fost obținutș. o 
scamă de succese, de valoare in
ternațională (la concursul interna
țional de ..vinătoare de vulpi", 
desfășurat nu de mult la Rostock, 
în Republica Democrată Germană, 
„vînătorii" români au ocupat lo
curile 3 — din opt țări partici
pante — atit la proba de 3.5 MHz, 
cit și Ia cea de 144 MHz, iar fes.

clasat ne același loc la 
fiind însă descalificate 
de 144 MHz). Trebuie 
că acestea ș-au obținut 
unor eforturi fizice deo- 

Ei

tele s-au 
3.5 MHz. 
la proba 
spus însă 
cu prețul
sebite din partea sportivilor, 
sînt deficitari la capitolul goniome- 
trare și aceasta din cauza apara
turii, care i-a pus de multe ori în 
inferioritate față de ceilalți concu
rentă în- competițiile internaționale.

învățămintele dobîndite cu oca
zia diferitelor intilniri, în care s-a 
manifestat această carență, impun 
asigurarea unei aparaturi perfec
ționate, cel puțin pentru lotul re
prezentativ. Nu sc pune. însă, pro
blema vreunor piese din import, 
deoarece multi dintre radioamato
rii fruntași se dovedesc buni cer
cetători in electronică si ei pot — 
cu sprijinul federației și pe baza 
realizărilor industriei noastre de 
specialitate — să construiască o 
aparatură modernă. în special re
ceptoare de concurs cu caracteris
tici de funcționare si folosire su
perioare.

Ion HOABĂN

Sub
avea loc _ . .
„23 August" din Capitală, lingă turnul de parașutism, o suită de 
întreceri și demonstrații sportive tehnico-aplicative. Manifestarea, 
aflată la a doua ediție, este organizată de. Comitetul municipal 
București al U.T.C., cu sprijinul C.M.B.E.F.S. și al Clubului spor
tiv municipal. In program sînt cuprinse lansări de parașutiști din 
turn, în cădere liberă și aterizare la punct fix. concurs de înde- 
minare Ia motociclism — pentru trei clase, pină la 70 cmc, pină 
la 175 cmc și peste 175 cmc —, concurs de tir cu arme cu aer 
comprimat, demonstrații dc aeromodele ctc.

"t

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE RACHETOMODELE
Joi a început, pe aerodromul 

municipiului Deva, finala campio
natului republican de rachetomo- 
dele (machete și clasice). Participă 
cei mai buni sportivi din princi-

palele centre modelistice ale țârii.’
Concursul se va încheia miine, 17 
august, cînd vor fi cunoscuți oiști-; 
gătorii.

COMPETIȚIE

Cu cîteva zile in urmă, pe cim
pul de zbor al Aeroclubului, ..Mu
reșul". domnea o animație deose
bită. în văzduh, ps toată valea, 
dinspre Reghin spre Luduș, imenși 
nori Cumulus alunecau spre vest, 
condiții excelente pentru zborul 
planoarelor. astfel că. tinerii clevi- 
piloți, se precipitau pe lingă apa
rate, nerăbdători să decoleze cit 
mai repede. Dispecerul de servi
ciu. tînărul instructor Eranti.se 
Bardosi. ne dă — grăbit și ol 
primele relații : „Comandantul 
află in zbor. De azi-dimineată

se
...... ......... . o

efectuat peste 30 de decolări cu 
avionul, remorcând 
Majoritatea elevilor 
teme in zona aerodromului,
1 din ei sint plecați in zbor de 
distantă, pe ruta triunghiulară Tg. 
Mures — Reghin — Sihgiorzul de

planoarele. 
efectuează 

dar

zi

de 
de 
ce

Pădure — Tg. Mures. Este o 
bună pentru noi..."

în ultima vreme, planoriștii 
la Tg. Mureș au, beneficiat 
numeroase asemenea zile, ceea
i-a și făcut să se angajeze într-o 
antrenantă competiție cu timpul, 
folosind la maximum bogata do
tare tehnică de care dispun — de 
la planoare de școală și antrena
ment, Ia aparate de inaltă perfor
manță, de fabricație românească. 
Aeroclubul și-a îndeplinit integral 
sarcinile, atit la grupele de înce
pători, cit și Ia cele de antrena
ment și performanță. De un suc
ces deosebit se bucură desfășura
rea taberei U.T.C. cu profil avia
tic. organizată aici. Sint revela
toare doar cîteva cifre din jurnalul 
aeroclubului : in ultima lună, pia- 
noriștii de la „Mureșul" au par
curs peste 1 500 km, au totalizat 
peste 500 ore zbor, numai in ac
tivitatea obișnuită, de instrucție.

TIMPUL
impus executarea aceea ce a

pest? 1 109 decolări avion-pianor.
Se cuvine pr< < iz.it ca, in b>.U‘W5 
remorcher a fost îndeplinită de 
un singur om, comandantul. Zoi- 
tan Demeter, aviator cu îndelun
gată experiență.

Cu pilotul Zoltan Demeter am 
stat dc vorbă, doar cîteva minute, 
într-o pauză impusă de realimen
tarea avionului :

— „Mureșul" s-a situat in ulti
mii ani printre aerocluburile frun
tașe, ne spune, și dorim ca nuri 
de data aceasta să nu fim mai 
prejos.

— Cum ați reușit acest lucru ?
— Datorită accentului deosebit 

pe care l-am pus pe pregătirea 
teoretică de specialitate, pe care 
am făcut-o elevilor pe timpul ier
nii. precum si muncii polUica- 
educative pe care o ducem cu ei, 
disciplinei ferme care domnește pe 
timpul de zbor...

Notăm din relatările comandan
tului numele unor sportivi frun
tași, ca : Zoltan Nagy, Valeria Ma
noil. Radu Chinezu. Cristinco De
meter, precum și preocupările 
pentru promovarea tineretului, 
apoi selecționarea unui lot de per
formeri ai aeroclubului, printr-un' 
concurs județean, și altele. Urmă- 
rim, apoi, îndelung decolările „pes
cărușilor" și zborul lor pc sub 
str.eașinile de argint ale norilor.

— Sa nolati, ne spune coman
dantul la despărțire, că tinerii 
noștri tin să dedice succesele lor, 
modeste. Congresului al X-lea al 
U.T.C. si Conferinței naționale a 
U.A.S.C.R. Toți sînt utecisti Si 
multi dintre ei studenți, astfel că 
este firesc să fie așa.

r
i i i i i i i i i
i i i 
L

SIMBATA

BOX : teren Timpuri Noi. ora 
18: finala „Cupei Speranțelor”.

CAIAC-CANOE: Lacul Snagov,
ora 9: Campionatele republicane, 
semifinalele la probele de vi
teza; ora 14,30: finalele la vi
teza, cursele de fond.

FOTBAL: teren Triumf, ora 15: 
Tehnometol — Oțelul (amical), 
ora 17: Triumf — Progresul Bucu
rești (amical).

DUMINICĂ
BOX: teren Timpuri Noi, ora 

10: Gală de verificare a boxeri
lor seniori.

FOTBAL: stadionul „23 August", 
ora 15,15: Sportul studențesc — 

Cluj-Napoca (Div. A), ora 
Rapid — Olimpia S. Mare

-U" 
17:
(Dlv. A); stadionul Giulești, oro 
9.15: Sportul studențesc — „U" 
Cluj-Napoca (tineret-speranțe): 
ora 11 : Rapid — Olimpia S. More 
(tîneret-sperante); teren Autobu
zul, oro 11: Autobuzul — Prahova 
Ploiești (amical).

ȘEDINȚA DE ANALIZA
DE LA CLUBUL DINAMO

(Urmare din pag. 1)

cerea clubului nu a dovedit maxi
mum de exigență și perseverență 
în aplicarea hotăririlor stabilite. 
De aceea, pe viitor, planurile de 
pregătire vor trebui să fie res
pectate integral, pentru realizarea 
saltului valoric necesar. Pentru ca 
performantele să cunoască o creș
tere necontenită, au fost stabilite 
sarcini concrete în vederea îmbu
nătățirii simțitoare și perfecționă
rii procesului instruct! v-educativ. 
Participanții s-au angajat ferm să 
îndrume și să conducă activitatea 
de pregătire pe toate planurile, 
astfel ca la J.O. din 1976 sportivii 
români, printre care și cei de la 
Dinamo București, să obțină rezul
tate cit mai valoroase, care să 
sporească prestigiul sportului ro
mânesc.

în cuvîntul adresat participan- 
ților, general lt. Alexandru Dă- 
nescu. adjunct al ministrului de 
interne, a arătat că, într-adevăr, 
sportivii clubului Dinamo au ob
ținut o serie de succese, dar ele

trebuie mult sporite: De aceea, ca
drele tehnice trebuie să munceas
că cu mai mult spirit de răspun
dere și dăruire, iar birourile sec
țiilor și conducerea clubului să ur
mărească- îndeplinirea sarcinilor, 
să ia măsuri pentru aplicarea ho- 
tărîrilor federațiilor și ale celorlalte 
organe de resort.

în încheiere, general It. Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S., 
după ce a evidențiat o serie de 

■succese ale clubului Dinamo, a 
subliniat însă că ele nu trebuie să 
creeze o stare de automulțumire. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor la 
J.O. 1976, așa cum indică impor
tantele documente de partid,, este 
necesar să se facă un front comun, 
să. fie cimentată colaborarea între 
toate organele și organizațiile, in
tre sportivi, antrenori și celelalte 
cadre de specialitate. Jocurile O- 
limpice nu înseamnă — a precizat 
vorbitorul -r o sumă de campio
nate mondiale, ci reprezintă o 
competiție infinit mai dură și mai 
dificilă. în consecință, și eforturi
le în pregătire trebuie să atingă 
parametrii corespunzători.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Viorel TONCEANU

I.N. STANICA, RM. VtLCEA. Gola
verajul este de multe ori salvator, dar 
și mai sigur o echipă se salvează prin 
punctele acumulate. Steagul roșu a... 
uitat acest lucru, îngrijindu-se doar 
de golaveraj. Nu e mai puțin adevărat 

■ că rar se întimplă ca o echipă cu 
golaveraj pozitiv să... retrogradeze. 
Referindu-ne la propunerea dv., ea 
este greșit adresată nouă, și nu Fe
derației. Se pare, insă, că ea nu face 
nici un serviciu nimănui.

pe Stan Smith ? De 
fost foarte aproape de 
formanțâ. chiar in anii

2. Dacă Ion Tiriac l-a_ învins vreodată . 
două ori a 
această per- 
de glorie ai,..

E vorba datenismanulul american.
meciul de la București, din finala Cu
pei Davis (1972), dar, mai ales, de cel 
din 1969, de la Cleveland, din finala 
aceleiași competiții, cînd Tiriac a con
dus cu 2—1 la seturi 1

Regre- 
nu în-

NICKY GH„ BUCUREȘTI, 
tăm, dar epigramele trimise 
țrunesc calitățile necesare pentru a 
fi publicate. Ceea ce nu înseamnă, 
însă, că nu mai puteți încerca.

NICOLAE SlRBU, SIBIU. „De cînd 
aștept ca o echipa din Sibiu să joace 
In Divizia A ele fotbal Să vă spun 
exact de cînd: de 25 de ani! In 1950, 
formația sibiană Locomotiva a parti
cipat la campionatul Diviziei A. Ani- 
versind un slert de veac de la acest...

eveniment, Sibiul fotbalistic poate că 
se gîndește să marcheze momentul 
așa cum se cuvine, deschlzînd din 
nou porțile Diviziei A. Și prea mulți 
contracandidațl In seria a in-a nu 
prea se văd. Dar, poți să știi 1

MIHU TEGEAN, BUZĂU. Informa
ția pe care ați citit-o este riguros e- 
xaclă : excelentul nostru atlet Ilie 
Florolu, care s-a impus în ultimul 
timp șl în arena internațională, în 
probele de fond, nu are decit... 51 de 
kilograme. Este o explicație în plus 
a faptului că... zboară pe pistele de 
atletism ! Șl noi așteptăm cu încrede
re și cu emoție noile sale performan
țe.

OCTAVIAN FEKETE, TlRGU MU
REȘ. 1. De cînd există „Cupa Româ
niei", actul final s-a desfășurat in 
București. Dar nu trebuie să ne su
pere și apariția unor păreri potrivit 
cărora finala ar trebui să se dispute 
și în provincie. Este un punct de ve
dere, la care te poți ralia sau nu, cu 
argumente pro și... contra.

CtTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 19 AUGUST 1975EXCEPȚIONALA LOTO

Se atribuie autoturisme, < 
cursii peste hotare si cîștiguri 
bani.

Se ciștigă și cu 3 numere din 
sau 24 numere, extrase.

ex- 
în

18

Variantele de 15 lei participă la 
toate extragerile.

Nu lăsați în 
rea biletelor.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 15 AUGUST 

1975

ultima zi procura-

AZI ESTE ULTIMA 
BULETINELOR LA

ZI PENTRU COMPLETAREA 
CONCURSUL PRONOSPORT 

17 AUGUST 1975

ȘI DEPUNEREA 
DE DUMINICĂ

FOND GENERAL 
GURI : 922.560 
Ici report cat.

Extragerea I
18 38 37 30

lei din
1

27 50

Concursul de mîine 
tractive intilniri din

cuprinde a- 
prima etapă

a noii ediții a campionatului na
țional de fotbal.

Participați cu cit mai multe va- 
. ____ _i____ cui u! Pro_____ ;

Extragerea a
86 39 40 77

II-a :
65 28

DE ClȘTI- 
care 215.138

68 31 81

71 89 20
Plata cîșligurilor va începe în

Capitală de la 25 august pină la 15 
octombrie, in țară de la 29 august 
pină la 15 octombrie 1975 inclusiv.

PUȘA COI.OJI. COMUNA ICLOD. 
Nu vă gîndiți decit la echipa dv. fa
vorită, Dinamo București. Să sperăm 
că șl fotbaliștii de la Dlnamo se gin- 
dese la fel de mult 
Proba, o vom putea

la suporterii lor. 
face chiar mllne!

CIAPA, SIBIU.PROF. NICOLAE
Gindițl-vă la elevii dv. cu notă mică 
la purtare și... aveți răspunsul dorit.

T. GÎRLEANU, COMUNA BIR- 
SEȘTI. 1. Nu contează că sinteți 1 
contra ...10. din moment ce adevărul 
este de partea dv. : Iile Năstare a 
rutient. ele două ori e.jnseeuti' — în

numai Ia noi, ci aproape în toate ță-’ 
rile — dacă nu In totalitatea lor — fi
nala acestei competiții se dispută In 
capitalele respective. 2. Marian Ionl- 
ță, portarul Rapidului, este un „pro
dus" al acestei echipe. Să așteptăm 
viitoarele sale evoluții. Pină în pre
zent, bine... spre foarte bine 1

Eranti.se


j-s sî
Jș „Este necesar să se manifeste mai multă inițiativă și consecvență în organizarea

și desfășurarea unor largi competiții și întreceri sportive de masă, pe plan local și 
republican, inclusiv în organizarea unor concursuri cu caracter mixt, cultural-sportiv.

g în acest scop, școlile și întreaga rețea de invățămint, organizațiile de pionieri, organi- 
zațiile de U.T.C., asociațiile studenților comuniști, sindicatele și cluburile sportive 
trebuie să facă totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condițiuni sarcinile și

# atribuțiile ce le au în domeniul educației fizice și sportului*.
(Din MESAJUL adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU participați

|| ților la Conferința pe țară a mișcării sportive)
3

3

ZECI DE MII DE TINERI PE STADIOANE!
„CUPA CONGRESULUI AL X-LEA AL U.T.C
SI A CONFERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R."
• în aceste zile —ultimele etape județene

ale competiției • Intense pregătiri pentru
finalele de volei și oină

' ■ După ce a reunit, în etapele de masă, sute și 
sule de echipe, voleiul va figura 
oină — în programul finalelor de

— alături de 
la București.

IN INTiMPINAREA 
MARII SĂRBĂTORI

Alături de ceilalți oameni ai muncii, tineretul țării se pregătește, ia 
aceste zile, să intimpine marea sărbătoare a eliberării patriei cu cit ma* 
multe și mai frumoase succese în producție, la tocurile de muncă si d» 
învățătură. Tradițional, tinerii adaugă, cu entuziasm, acestor realizări și 
numeroase acțiuni sportive dedicate diet de 23 August. In toate județele 
țării se desfășoară competiții omagiala, la care, după cum ne relatează 
corespondenții noștri, participă ea însuflețire zeci de mii de tineri.

Apropierea marilor evenimente 
politice din viața tineretului țării 
noastre este, semnificativ, marcată 
<tl aceste zile și prin numeroase 
competiții sportive de masă, 

(pe o largă audiență în rin- 
?lu’. tinerilor muncitori. țărani, 
felevi, studenți, intelectuali și mili
tari se bucură, îndeosebi, „Cupa 
Congresului al X-lea al U.T.C. și 
* Conferinței a X-a a U.A.S.C.R." 
’Organizată — in primele etape — 
ta un mare număr de sporturi : 
atletism, volei, oină, fotbal, bas
chet, handbal, tenis de masă, te
nis de cîmp, cros. înot, tir, orien
tare turistică, ciclism, ansambluri 
de gimnastică, trîntă, popice, șah.

începute cu două luni în urmă, 
la nivelul unităților de bază, așa 
cum se prevede, ca orientare pri
oritară, în Hotărîrea Plenarei C.C. 
»l P.C.R. din februarie — martie 

St973 și cum se indică în Mesajul 
. adresat de tovarășul NICOLAE 
Îl/EAUȘESCU partieipanților la 
^Conferința pe țară a mișcării spor
tive, întrecerile — desfășurate în 
întreprinderi, instituții, comune, 
’școli, facultăți, unități militare, 
"locuri de practică, tabere, șantiere 
fale tineretului, în cartiere — au 
^cunoscut un frumos succes de par
ticipare, angrenînd, în fiecare ju
deț, Zeci de mii de concurenți.

Din numeroasele date centrali
zate de comisia de organizare a 
competiției vom aminti doar cî- 

’teva, suficiente, credem, pentru a 
sublinia atit popularitatea acestor 
întreceri, cît și preocuparea susținu- 

manifestată de factorii de resort.
LA CONCURSURILE DIN CA

DRUL ETAPELOR DE MASA au 
f participat, de exemplu, peste 40 000 
1 de tineri și tinere în județul Ba
cău, mai bine de 20 000 în județul 

falfov, circa 30 000 în județul Su- 
_eeava, 20 000 în județul Vrancea, 
*45 000 in județul Timiș, 45 000 în 

■județul Maramureș, 31 000 în jude
țul Botoșani.

Consemnăm cu 
satisfacție faptul 
că, în. spiritul a- 
celorași documen
te de partid, în- 
lr-uii mare număr 
de județe întrece
rile au fost or
ganizate ÎN CA
DRUL UNOR AC
TIVITĂȚI CUL
TURAL - SPOR
TIVE COMPLEXE, 
DUMINICI CUL
TURAL - SPOR
TIVE, SERBĂRI 
TRADIȚIONALE și 
evidențiindu-se înFESTIVALURI, 

mod deosebit județele Bacău, Su
ceava, Hunedoara, Maramureș, Iași, 
Teleorman, Timiș și Mehedinți.

Cu o săptămînă in urmă au în
ceput și concursurile din cadrul e- 
tapei județene — la volei și oină 
— care, pe lîngă succesul de par
ticipare de care aminteam, au re
liefat și buna, pregătire a echipe
lor participante, eforturile organi
zatorilor de a asigura, în conti
nuare, acestei ample competiții un 
cadru cit mai sărbătoresc. Mai 
mult, manifestind o lăudabilă ini
țiativă, factorii de resort din nu
meroase județe au organizat eta
pa județeană și la alte ramuri de 
sport decît cele prevăzute în regu
lament. Astfel, în județul Boto
șani, la Dorohoi, s-au desfășurat 
întreceri — în al'ara celor de volei 
și oină — la handbal, fotbal și 
atletism, cu participarea a aproape 
700 de tineri. în județul Harghita 
întrecerile au fost programate în- 
tr-o comună cu frumoasă tradiție 
sportivă, la .Lunca' de Sus, și au 
reunit peste 300 de participant.

O inițiativă asemănătoare ș-a 
manifestat și în Suceava, con
cursurile județene fiind organizate 
la Gura Humorului.

Pînă în prezent, această etapă — 
ultima inaintea finalelor — a fost 
disputată în județele Alba, Argeș, 
Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, 
Galați. Gorj, Iași, Ilfov, Maramu
reș, Mureș, Teleorman, Timiș, 
Tulcea, urmînd ca astăzi și miine 
să se desfășoare ultimele întreceri 
județene.

Este, desigur, remarcabil și fap
tul că în cele mai multe județe, 
municipii și comune „Cupa Con
gresului al X-lea al U.T.C. și a 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R." a 
prilejuit o impulsionare generală 
a vieții Sportive a tineretului, pre
cum și o eficientă acțiune de în
tărire a bazei materiale, așa cum 
s-a îritîmpi’at, de pildă, în jude
țul Bacău, unde au fost amena
jate 20 de complexe sportive să
tești și 15 terenuri de tenis, sau 
in județul Suceava, unde au fost 
puse la dispoziția tineretului încă 
35 de terenuri de volei și oină.

Iată numai cîteva repere ale fru
mosului succes înregistrat de a- 
ceastă competiție polisportivă o- 
magială, aflată acum foarte aproa
pe de finale, în vederea cărora 
organizatorii — Comitetul Central 
al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R„ 
cu sprijinul C.N.E.F.S. (Inclusiv 
al federațiilor de specialitate), 
U.G.S.R., M.E.I. și U.N.C.A.P. — 
desfășoară intense pregătiri, pen
tru ca întrecerile de volei șl oină, 
ce se vor disputa între 24 fl TI 
august, la București, să încunu
neze această sărbătoare a sportului 
de masă,

BRAȘOV. Devenita tradiționali, 
„Cupa 23 August" polarizează, de 
mai multă vreme, activitatea spor
tivă a tineretului de la Tractorul 
Brașov. Ediția din acest an a an
grenat în întreceri sportivi din 24 
de sectoare de muncă la volei, 
handbal, popice, șah, tenis de ma
să, înot și oină. Rină acum s-au 
remarcat reprezentanții secțiilor 
oțelărie, șasiu T 45, motor, prese 
și autoutilări. (C. Gruia — coresp, 
județean).

BOTOȘANI. în cinstea zilei 
de 23 August, la Botoșani s-a or
ganizat „Ziua sportului muncito
resc". la care au luat parte peste 
900 de concurenți din asociațiile 
sportive sindicale și din coopera
tivele meșteșugărești. S-au remar
cat : M. Moraru (Metalul), M. A- 
văcărițeî (Victoria), Maria Po- 
povici, Maria Chirilă (Confecția) 
la cros, M. Gînju la tenis de cîmp, 
Metalul la fotbal. Voința la hand
bal, Lumina-Invățămînt și Textila 
la handbal. (G. Cristescu — 
coresp.).

SIBIU. Consiliul municipal al 
sindicatelor, în colaborare cu 
C.J.E.F.S., organizează competiții 
în care vor fi angrenați peste 
10 000 de oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile munici-. 
piului. (Iile Ioneseu — coresp. ju
dețean).

TIMIȘOARA. „Cupa Eliberării", 
In acest municipiu, a fost inaugu-

rată de către întrecerile celor 150 
da șahiști, găzduite de clubul M» 
divina. S-a dat apoi startul între
cerilor de canotaj, ciclism, box. po
pica șl fotbal, ale căror finale var 
avea loc în zilele de 23 și 24 au
gust. (P. Arcan — coresp. jude
țean).

JUD. ILFOV. Cu ocazia zilei da 
23 August, C.J.E.F.S. Ilfov or
ganizează, pentru categoriile pro
moție și onoare, o competiție fot
balistică pe raza localităților Giur
giu, Oltenița și Bolintin. Cu ace
lași prilej, sportivii din VărășU, 
Brezoaiele și Gruiu vor susține in- 
tîlniri amicale cu parteneri din 
R. P. Bulgaria. (M. Slivna — 
coresp.).

BAIA MARE. Peste 150 de an
gajați de la Filatura de bumbae 
din Bala Mare au participat la în
trecerile de tenis de masă și fot
bal organizate în cinstea aniversă
rii de la 23 August. Sprijinită de 
președintele asociației sportive 
Textila, ing. Gheorghe Du rain, și 
da către președintele comitetului 
sindicatului, Grigorc Crișan, ac
țiunea s-a bucurat de un real suc
ces. în întrecerile de tenis cie ma
să, pe primele trei locuri s-au cla
sat A. Bone (Suveica), V. Moraru 
(Suveica) și A. Ignat (Centrale), 
iar in cele de fotbal formațiile E- 
lectrica. Termica și Metalul. (V. 
Săsăranu — coresp.).

REALIZĂRI PE MĂSURA PREOCUPĂRILOR..

Itinerant cicloturistice pionierești

„FLOAREA PRIETENIEI"
Din peisajul activi

tăților sportiv—educa
tive pionierești ale a- 
cestei veri se depar
tajează, ca importan
ță șl originalitate, ex
pediția cicloturistică 
,, Floor ea prieteniei1" 
(11 și 22 august). Or
ganizată de C.N.O.P., 
acțiunea face parte 
din suita manifestări
lor dedicate celei de 
a |U-a Conferințe na
ționale a Organizați

ei pionierilor. Partlcl- 
panții — pionieri din 
20 do județe — par
curg două trasee di
ferite : Cărei — Bucu
rești (661 km) și Su
ceava — Bucureștii 
(512 km). Caravanele 
străbat și poposesc 
în localități binecu
noscute pentru monu
mentele lor istorice, 
obiectivele culturale și 
economice — tot ati- 
tea puncte de mare

interes ce Intră te 
programul de vi zi fee» 
întflnir! $1 manifestări 
educative oferite de 
către organizatori. La 
rîndul lor, pionierii 
din orașele—gazdă iau 
parte la diferite acti
vități patriotice, spor
tive și culturale.

Ieri, caravanele te
merarilor clcloturiști 
au parcurs distantele 
P, Neamț — Bacău și 
Quj-Napoca — Luduș*

'• „Duminicile cultural-sportive* 
au intrat in tradiția activității aso
ciațiilor din comunele învecinată 
orașului Găeștl. Astfel, In comunele 
Petrești șl Gura Foii au loe săptM- 
mînal asemenea manifestări, In pro
gramul cărora figurează Întreceri <M 
atletism, fotbal, ciclism, handbal, 
volei șl jocuri distractive.
• Deși ștrandul din Ttrgovișle, ea 

două bazine, unu! pentru adulți «I 
altul pentru copil, șl-* deschis da 
mult porțile, centrul de Inițiere de 
aici nu a reușit să— școlarizeze pe 
nici unul din numeroșii amatori. 
Motivul î Lecțiile au fost abandonate 
pe parcurs de către factorii respon
sabili. Păcat I
• Conducerea asociației sporttoe 

Știința de pe lingă liceul teorette 
din Găeștl organizează, cu regulari 
tate, concursuri da atletism, volta 
handbal șl cros, la buna lor deto 
fășurare adueîndu-șl o Important* 
contribuție profesorii Iomm Barta 
șl Stellau C'oșoiu.

• în schimb, la Liceul Agro-tar 
dustrial din Găeștl, care dispune de 
o bază sportivă corespunzătoare, Mt 
există o activitate la nivelul posta», 
lităților, organizindu-se foarte re» 
concursuri pentru atragerea elevWto 
in practicarea sporturilor preferata
'• In aceste zile, membrii cercului 

sportiv i.M.U.T. din Morenl (po- 
ședlnte — AL Alexandrescu) luereata 
In orele lor libere la amenajarea 
unul teren de tenis, situat lingă eto- 
but întreprinderii. Da asemenea, tto 
bltorll sportului de aici șl-au repe
rat pista de popice, pe cart sa pl 
avut loe primele jocuri.
• Activitatea eerculul sporttr 

Voința de pe lingă cooperativa meș
teșugărească „înfrățirea” din Mo
renl (președinte — ion Pantea) sa 
rezumă doar la sporadice jocuri de 
popice șl fotbal, neglijîndu-se ce

rtațele tetelor (cu o mare pondere ia 
această unitate), care slut dornice 
să practice exerciții fizice de natură 
să le refacă organismul după o zi 
de muncă.

• Copil ai muncitorilor de la 
Fabrica de postav din Prejmer (Jud. 
Brașov) au urmat un curs de tat
tler» ta tainele sportului alb. de 
lets șl băieți au trecut cu succes 
examenul final. Iar ta prezent • 
nouă scrie da copil participă la 
lecțlUa de tenis de cfmp, condusa 
tto Instructorul Mircea Irimla, nialo- 
tra M Central* termic* a fabricii.

PE AGENDA
INIȚIATIVELOR...

Pentru că, de mai multe ori, în această vară, am dedicat rubri
cile și paginile noastre principalelor competiții de masă cu caracter 

4 central, organizate — în baza prevederilor Hotărîrii de partid din 
,.11973 — de Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, în cola
borare cu alți factori cu atribuții în acest domeniu, și făcînd preci- 
iszarea că aceste acțiuni („Cupa tineretului", „Sport și sănătate", „Ami- 
‘ «iî drumeției" și „înotul pentru toți") rămîn obiectivele principale 
Fjpentru toate organele și organizațiile sportive, în numărul de astăzi 
țrae propunem sublinierea altor inițiative, Ia nivel central și județean, 
Omenite să contribuie în mod eficient Ia îmbunătățirea de ansamblu a 
"activității sportix-e de masă, potrivit cerințelor formulate prin docu
mentele de partid.

f CUPA „TOT ÎNAINTE" la tenis, o interesan
tă și atractivă competiție rezervată pionierilor, 

‘ue apropie de finala pe țară (2d — 31 august, la 
^București), care, nu ne îndoim, va cunoaște un 
Jtrumos succes propagandistic, de participare și 
J— sperăm — de depistare a celor mai talentate 
islemente pentru acest sport.

: „CUPA SPERANȚELOR", o altă întrecere de 
-(tradiție și de largă audiență, reunind cele mai 
Jjaloroase echipe de fotbal ale pionierilor și e- 
Hfevilor, își va disputa finalele pe țară între 28 
pKUgust și 8 septembrie la Constanța.
5 „CUPA CASELOR DE PIONIERI", tot la te
nis, dar inclusă, după cum se vede, în activi

tatea organizatorică și sportivă a unor unități 
iîpSliă nu de mult prezente doar sporadic în lar- 
jțgul perimetru al sportului pionieresc. Finala 
pe țară — intre 1 și 5 septembrie, Ia Vaslui.

„CROSUL TINERILOR MUNCITORI", una

La ștrandul din 
Buzău, copiii in- 
va(ă înotul. Foto : 
C. STOICESCU

CÎT MAI MULTE TINERE PE STADIOANE ! 
înscriem la acest capitol inițiativele unor orga
ne sportive județene : „Spartachiada fetelor", 
programată astăzi și mîine. la Mizil, „Festivalul 
sportului feminin", care se va desfășura, în zi
lele de 22 și 23 august, la Hunedoara, „Cupa 
Diana" și „Cupa felelor" (la tetratlon), prevă
zute să se dispute, de asemenea, în zilele de 23 
și 24 august, la Negrești și, respectiv. Botoșani.

„CUPA FORESTIERULUI", competiție poli
sportivă organizată pe ramură de producție, a 
lost înscrisă la loc de frunte în calendarul în
trecerilor de masă județene, și, fără îndoială, 
așteptăm cu mult interes concursurile ce vor a- 
vea loc între 7 și 21 septembrie, la Rădăuți.

de 1a Dunăre. Este, se înțelege, o tentantă in
vitație — pentru astăzi și mîine — adresată ti
neretului gălățean.

MAI MULTE INIȚIATIVE DIN JUDEȚUb 
BUZĂU ne sînt semnalate de corespondentul 
nostru, Nicu Dragu. Aflăm, astfel, că în tabăra 
de odihnă pentru pionieri și școlari de la Ar- 
băuași se organizează săptăminal întreceri da 
atletism, fotbal, volei, handbal, tenis de masă, 
șah și orientare turistică, toate în cadrul unei 
competiții inedite : „Spartaehiada taberei". Se 
desfășoară, de asemenea, concursuri pentru tre
cerea normelor complexului „Sport și sănătate" 
(acțiune în care se evidențiază asociația Voința 
Buzău), întreceri de tenis și tenis de masă,

F
ără îrtdokrlă că •- 
xempleio pe cor* 
an dorit să le în
fățișăm m cuprin
sul acestei pogiai 
ou epuizează, aî- 

ăe puțin, bogata agen
dă a acțiurwkx ți oompet»- 
tWor d« masă care se des
fășoară in aceste sile, sau 
oare sint programate pentru 
perioada imediat următoare. 
Important este, după părerea 
noastră, faptul că, deși ne 
aflăm încă in sac an ța do 
«ară a elevilor, un mare nu
măr de tineri ți tinere unt 
angrenați în practicarea e- 
xercițiitar fizice, in diferite și. 
după cum se vede, atracti
ve ți interesante activități 
sportiv» de masă. La aceas
ta contribuie, desigur, atit 
acțiunile centrale, cit și ini
țiala'vele, tot mai numeroa
se, manifestate de organele 
sportive județene și munici
pale, de unele asociații din 
întreprinderi, instituții, de la 
sate.

Este, de asemenea, îmbu
curătoare constatarea că, 
potrivit indicațiilor de partid, 
se acordă mai mare atenție 
întrecerilor de masă organi
zate la nivelul unităților de 
bază. In această direcție, ini
țiativele locale, mai ales ale 
asociațiilor sportive, sint, 
insă, prea puține șl, impli
cit, de eficiență redusă. Se 
face încă prea puțin pen
tru organizarea concursurilor 
cu caracter mixt, cultural- 
sporti.», pentru cuprinderea 
unui număr cit mai more do 
tineri in acțiunile de tracei» 
a normelor ți probelor com
plexului „Sport ți sănătate*, 
pentru dezvoltarea activității 
sportive in cartiere, pentru 
inițierea cft mai mvftor e«- 
cursli și drumeții.

lata numai citeva dintre 
obiectivele care, in perioa
da următoare, pe o vreme 
atit de favorabilă, trebuie să 
stea mai mult în atenția tu
turor organelor sportive, a 
tuturor factorilor cu atribuții 
în domeniul sportului.



SUB SEMNUL UNOR

CU ACEASTĂ ETAPĂ
SE INAUGUREAZĂ ÎNTRECEREA
PITEȘTI : F. G ARGEȘ — U.T.A. .. r .

C. Hiculescu — M. Popescu (ambii din București) șl M. Fedivc (Seceavo).

PETROȘANI JIUL — A.S-A. TG. MUREȘ
C Mănușă rid® - Gh. VwHescu I (ambii din București) *1 C. Teodweec* 

(Buzău).

BACĂU : SPORT CLUB — POLITEHNICA TIMIȘOARA
C Dinulescu - A. Munich (ambii din București) șl R. Șerbon (Oolcvc).

CRAIOVA : UNIVERSITATEA — POLITEHNICA IAȘI
k. Stincan - Gh. Retezon (ambii din București) |i U Honig (Arad).

ORADEA : F. C. BIHOR — F.C. CONSTANȚA
C Bărbuletcu - M. Baxea (ambii din București) fi AL Kne (Craiova).

CLUJ-NAPOCA : C.F.R. — DINAMO
a Ghițâ Gh. lonescu (ambii dl* Brașov^ Se Drăgulld (Drobeta 

C*. Severin).
începe la ora 15. fiind televizat In livtregim*,

REȘIȚA : F.C.M. — STEAUA
V. Topan - A. Pop (ambii din Cluj-Napoca) și V. lacob (Oradea). 

BUCUREȘTI : SPORTUL STUDENȚESC — „U" CLUJ-NAPOCA
l. Rus (Tg. Mureș) - St. Marian (Sighișoara) fi N. Barno (Tîrnăvent). 
Stadionul ..23 August', de la ar. 15,15.

BUCUREȘTI : RAPID — OLIMPIA SATU MARE
N. Cursaru - N. Morolanu (ambii din Ploiești) fi N. Dinei» (Am. Vîkea). 
Stadionul ,,23 August", de la •«« 17.

Ora de începere a partidelor — 17, cu excepția partidei 
(Ke la Cluj-Napoca șl a celei din deschiderea. cuplajului din 
Capitală.

I
I IMPORTANTE OBIECTIVE

I

Miine, primul eșalon al fotbalului românesc, Divizia A. ia 
startul in a 58-a ediție a competiției care și-a creat o așa 
de puternică popularitate în rîndul iubitorilor de sport. 
Deschiderea noului sezon fotbalistic se efectuează sub seninul 
unor sarcini importante, decisive pentru mersul înainte al 
acestei ramuri sportive, pentru ridicarea ci la un nivel va
loric demn de renumele și stima atîtor altor discipline ale 
sportului românesc.

Iată, avem acum In fața noastră atitea ocazii, atitea mo
mente, atitea mijloace pentru a reiiza acest salt al fotbalu
lui, pentru a-1 impune și mai puternic pe plan interna
țional. O putem face dacă fiecare dintre noi, cei care acti
văm nemijlocit în domeniul celui mai iubit sport, va depune 
cele mai sincere, mai continue eforturi, dacă fiecare va 
acționa cu competență, cu o mare dăruire în activitatea de 
fiecare zi.

Sigur că principala contribuție, cea care reprezintă pon
derea în ansamblul vieții fotbalistice, trebuie să o aducă 
jucătorii fruntași și tehnicienii eșalonului performanței. 
Muncind cu rîvnă și seriozitate, făcîml totul pentru o com
portare ireproșabilă în teren și în afara stadionului, ei pot 
— prin calitățile de atitea ori dovedite — să marcheze in 
sezonul care începe miine o netă creștere a valorii jocului 
și rezultatelor. Beneficiind de o contribuție și mai eficientă 
a factorilor organizatorici, trebuie realizat, în sezonul 1975/76, 
acel obiectiv primordial al activității fotbalistice românești, 
depășirea nivelului 
Urăm deplin succes 
tul ediției nr. 58 a

nesaiisfăcător la care ea se plasează, 
competitoarelor care se aliniază Ia star- 
Diviziei A !

TUDOR VASILE 
prim-vicepreședinte al F.R. Fotbal

ULTIMELE VEȘTI
• RAPID. După cum se 

»tee, giuleștenii au evwkiat 
miercuri la Atena. Joi după- 
•miază s-au înapoiat In Ca
pitalii și și-au continuat pre
gătirile. Lotul eete <x»n®iiet 
• OLIMPIA SATU MARJE. 
Antrenamente și un joc tu 
familie. Sigură este indispo
nibilitatea lui laneu ți reb 
semnul Întrebării folosirea iui 
Rnoblau și Bereta (ambii ne 
iretabiliți după accidentele 
referite). Lipsește de la echi
pă antrenorul Traian Ioneacn, 
Internat în spital.

SPERANȚE 
ÎN... STANȚE

DINAMO
Vom conduce icniși balul 
<jfdrd sd ratdm... finalul)

A.S.A. TÎRGU MUREȘ

F4 urcăm prin joc, 
Doar... un singur loc 1

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Chr angajament cit două : 
JVw vom mai juca in... noud 1

SPORTUL STUDENȚESC
Untem modești (nu facem teatrul), 
Vrem ca și-acuma: locul patru

STEAUA
gleaua. sus, și-n clasament, 
Htt numai pe... firmament I

F.C.M. REȘIȚA
Promitem, <Je la început, 
Că nu vom da nici un... retnrt

F. C. ARGEȘ
Văn start ne-am propus, 
Ps Argeș... In sus /

U.T.A.
Taft vedea: „Bătrina dnamni* 
Va... întineri la toamnă l

OLIMPIA SATU MARE
Clnd Satu-i... Mare, cum adhcd, 
•d fie — Olimpia mai... mică 7

F. C. CONSTANȚA
fn campionatul țării 
Huit peste... nivelul mării 1

POLITEHNICA TIMIȘOARA
JPe vo?n face, datoria. 
Cal puțin cit „galeria"

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA
Hotărlți, studenții spun : 
Vom avea un „an* mai bun

POLITEHNICA |AȘ|
t>upâ doi ani cu emoții, 
Vn... repaus vrem cu toțfi !

JIUL PETROȘANI
NU se-ntîmplă iar minuni, 
I>acă nu... „băgăm cărbuni*!

C.F.R. CLUJ-NAPOCA
Ne vom schimba de-acuma genul, 
Cu nu cumva să pierdem... trenul

i 
SPORT CLUB BACAU

Ne bucurăm pentru prezență 
& ne scuzați pentru... absență

RAPID
CNadij.» nostru-i cam ața • 
CWe puncte-n „B" țin „A* ]

F. G BIHOR
....

• SPORTUL STUDENȚESC 
»-a antrenat miercuri în 
compania formației sale de 
juniori. Olteanu s-a refăcut 
complet, și va juca mîine. 
• UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA a susținut un meci 
ile verificare eu Metalul Aiud 
(soar 4—-2 ; au marcat : Cîm- 
peanu II (2), Baiacliu și Bi- 
•heacu). întreg lotul este apt 
de joc.

• F. C. ARGEȘ a susținut 
Joi după-amiază un ultim 
meci de verificare cu Vultu
rii Cîmpulung, vineri a efec
tuat două antrenamente, iar 
■îmbăta va face unul de o 
intensitate ușoară • U.T.A. 
a avut joi după-amiază doi 
parteneri, Constructorul Arad 
și Gloria Arad, cu care a ju
cat cite 45 de minute. Arăda- 
nii se vor deplasa slmbătă 
la București, iar duminică, 
cu autocarul. își vor continua 
călătoria la Pitești.

• JIUL. Antrenamente obiș
nuite în cursul săptămînii. 
Tonea este indisponibil (pen
tru două luni și jumătate), 
după o accidentare care i-a 
cauzat o fractură de pero- 
neu. • A.S.A. TG. MUREȘ. 
Tot lotul este apt de joc. Joi, 
meci amical cu echipa ma
ghiară Vasas Diosgyor (scor 
3—2). Spre Petroșani, se plea
că în dimineața de astăzi, eu 
•utoearul.

DE LA
• SPORT CLUB BACAU. 

Toți jucătorii din lot sint va
lizi. Miercuri, formația antre
nată de Gh. Constantin a ju
cat cu Textila Buhuși, ciști- 
gînd cu 5—1. Joi, Vineri și 
sîmbătă —- antrenamente nor
male • POLITEHNICA TI
MIȘOARA a plecat spre Ba
cău prin... Botoșani, unde a 
jucat joi cu divizionara B din 
localitate. Din lotul timișore
nilor, pregătiți de cei doi 
foști antrenori băcăuani, ab
sentează atacantul Colee.

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Ultima verificare, joi, 
cu F.O.B. Balș. Deși în cursul 
săptămînii Boc (care a fost 
bolnav) și Bălăci (după două 
intervenții chirurgicale) și-au 
reluat antrenamentele, ei nu 
pot juca duminică • POLI
TEHNICA IAȘI. Miercuri, joc- 
școală cu formația de juniori. 
Plecarea spre Craiova, cu a- 
vionul. vineri, pînă la Bucu
rești, de unde echipa și-a 
continuat drumul cu autoca
rul.

• F. C. BIHOR. După par
tida de marți, susținută în 
compania formației Vasas 
Diosgyor, a efectuat zilnic an
trenamente, Ia care au parti
cipat toți jucătorii (mai puțin 
Kun H) • F. C. CONSTAN
ȚA a plecat miercuri după- 
amiază, cu autocarul, la Bu
zău, unde joi a susținut o

ECHIPE
partidă amicală cu Gloria, 
(Scor : 2I pentru buzoieni). 
Azi constănțenii vor călători, 
cu autocarul, pînă la Bucu
rești, iar apoi vor pleca, cu 
avionul, la Oradea.

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA. 
Feroviarii au susținut ultimul 
meci amical cu Arieșul Tur
da și au învins cu 4—1. Au 
marcat Goștilean (2), Bilă și 
Aduni (din 11 m). Lotul este 
complet, fără indisponibili
tăți. • DINAMO BUCU
REȘTI. Campionii s-au depla-

■ sat la Baia Mare, unde, joi, 
au jucat cu divizionara B 
F.C. Baia Mare (Scor : 1—0 
pentru gazde). Este problema
tică utilizarea lui Bucureseu 
ji Mate eseu, care au suferit 
accidentări.

• F.C.M. REȘIȚA și-a în
cheiat, ieri, printr-un ultim 
antrenament, pregătirile pen
tru jocul cu Steaua. Miercuri, 
elevii lui Ion Reinhardt au 
jucat cu formația de tineret- 
speranțe, iar joi au efectuat 
două ședințe de pregătire. 
Nici o indisponibilitate (în a- 
fara aceleia a lui Beldcanu) 
în lot • STEAUA a plecat 
vineri dimineața, cu autoca
rul, spre Reșița. Bucureștenii 
fac o „‘haltă" la Craiova și 
vor sosi astăzi în „cetatea o- 
țelului". Nici un accidentat 
în lot

CIFRE DIN CELE 57
Mîine începe o 

MMiâ ediție, o 58-a, a 
Diviziei A. Conside
răm că e prezentare 
•tatisticâ a principale
lor aspecte desprinse 
dta desfășurarea celor 
K7 de ediții de plnâ 
•cvm eu este tfpsîtă 
de interes»

CAMPIOANELE 
DIVIZIEI A

Această ediție, care 
debutează mîine, este 
« 38 a sub formă
sfa divizie (prima a 
owt loc în 1932/33). 
Cele 37 de titluri de 
campioană au revenit 
«nui număr de 11 e- 
chipe : Dinamo — 8 
titluri. Steaua (C.C.A.)
- 7, U.T.A. (LTJL. 
Ramura roșie) «• 6, 
Venus București șl 
Ripens ia Timișoara — 
cîte 4, Petrolul Ploiești
— 3, Unirea Tricolor 
București, I. C. Ora- 
dea, Rapid București, 
F. C. Argeș și Univer
sitatea Craiova — 
cite unul»

GOLGETERII 
DE-A LUNGUL 

ANILOR

După cum se știe, 
flecare ediție are cîte
• campioană, dar In 
aceiași timp și cite un 
ficîgoter. Au fast «I-
UxatG cînd doi Jucă
tori (I. Bogdan fi 
Swy Nictrfoscu, e&y»

Dumitrache, ediția
1970/71), aflindu-se la 
egalitate, au cucerit 
titlul In edițiile res
pective. Mai mult de 
un titlu de golgeter 
au obținut ; Șt. Dobay 
r U Oblemenco — 
cîte 4, Gh. Constantin 
>1 M. Adam — cîte 3, 

L. Bonyhadi, Gh. Vacii, 
T. Ozon, |. Ciosescu, |. 
lonescu fi H. Dumi- 
troche — cîte 2,

CINE VA MARCA 
GOLUL CU NR.

20.000 7

Pînă în prezent, de-a 
lungul desfășurării 

campionatelor Diviziei 
A |-au marcat 19 990 
d® goluri. Mal mult 
ca sigur că mîine, in 
cadrul primei etape o 
ediției a 58-a, îl vom 
cunoaște pe autorul 
golului cu nr. 20 000.

oblemenco și 
ADAM, LA 4 ȘI, 

RESPECTIV, 
6 GOLURI DE 

RECORDUL LUI 
OZON (157)

înaintea ediției care 
începe mîine, situația 
în clasamentul golge- 
terilor Diviziei A (cel 
care au cel puțin 100 
de goluri înscrise) este 
•rmătoarea: 1. Ozon 
157, 2. Oblemenco 153, 
«Adam 151, 4. Co». 
ftantin 149» 5. Dridaa 
î K.?, 6 Dobay -.JQ,

DE EDIȚII
I 103, 14. Dumitrache
101, 15. Baratki 100.

noi jucători
(R. I PU’I AM ȘI I 

M. ADAM) CU 328 
DE PREZENTE IN

DIVIZIA A

Vă prezentăm ordi- ! 
n«a primilor 10 jucă- ‘ 
tori în clasamentul ! 
prezențelor în Divizia 
A | Cîmpeanu și Adam I 
au evoluat în cite , 
328 de partide, 
Le re tec 327, I. Jenei ‘ 
315, Pescaru 300, Pa- 
honțu 298, Greavu 294, 
Nâsturescu 290, Kopaș 
287, Birou 286.

RAPID PE PRIMUL
LOC ÎN 

CLASAMENTUL...
CLASAMENTELOR

Iotă cum se prezintă , 
un clasament al... cla- ( 
samentelor, întocmit pe j 
baza adiționării reali- ; 
zărilor celor 18 parti
cipante la ediția a i 
58-a :

1. Rapid 936 p, 2. j 
Dinamo 877 p, 3. | 
Steaua 822 p, 4. U.T.A. 
806 p, 5. „U” Cluj-Na
poca 776 p, 6. Jiul 556 
p, 7. F. C. Bihor 489 p, j 
8. F. C. Constanța 431 
p, 9. Politehnica Timi
șoara 421 p, 10. F. C. 
Argeș 378 p, 11. Sport 
club Bacău 351 p, 12. 
Universitatea Craiova 
350 p, 13. Politehnica 
lași 312 p, 14. C.F.R. 
Ciut-NaO'Tca n 5 5

ACTUALITĂȚI
• PENTRU O CORECTA ȚINUTA IN TE

REN. F.R.F. a stabilit ca, la partidele 
primei etape a Diviziei A, de mitne. 
atit observatorii federali, cit și arbi
trii să verifice ținuta fiecărui jucător 
(aspectul echipamentului, corectitudinea 
lui etc.) Acelor sportivi care nu se pre
zintă la jocuri într-o ținuta în confor
mitate cu dispozițiile forului de specia
litate, li se vor reține carnetele de le
gitimare și ei vor fi convocați, în cursul 
săptămînii viitoare, in fața Comisiei de 
disciplină.
• NU AU DREPT DE JOC IN ETAPA 

DE MBNE. O serie de jucători, suspen
dați de comisia de disciplină sau care 
nu au trecut testul de rezistență, nu pot 
evolua în formațiile lor. lată lista aces
tora: Deselnicu (Universitatea Craiovo) 
— 3 etape suspendare; Fazekaș (A.S.A.) 
și Berneanu (Universitatea Craiova) — 
2 etape; Neagu (Rapid) — o etapă; Bă
lan și P. Grigore (Jiul), Salomir („U" 
Cluj-Napoca) — nu ou reușit la testul 
de rezistență; Aelenei (S. C. Bacău), 
Boc și Bălăci (Universitatea Craiova), 
Cotec („Poli" Timișoara), Kun II (F. C. 
Bihor) — nu s-au prezentat la test, fiind 
bolnavi sau accidentați; Crișan (Univer
sitatea Craiova) — nu s-a prezentat la 
test.
• CONVOCAREA LOTULUI NAȚIONAL. 

In vederea partidei amicale cu Juventus, 
care va avea loc miercuri 20 august, la 
Torino, componenții lotului național se 
vor reuni duminică seara, ora 22.30, la 
București.
• CONSFĂTUIREA CONDUCĂTORILOR 

$1 ANTRENORILOR ECHIPELOR DIN DI
VIZIA B. La sediul Federației de fotbal 
va avea loc, luni, o consfătuire cu con
ducătorii și antrenorii echipelor din Di
vizia B. Consfătuirea va începe la ora 10.

• BILETELE PENTRU CUPLAJUL de 
mîine, de p® stadionul ,,23 August" din 
Capitală, s-ou pus In vînzare ta ca
sele obișnuite.
• SELECȚII LA CENTRUL DE COPII PRO-

r_----------------
ÎNCEPE AL 58-lea CAM

FORMAȚIILE DIV
SÎNT GATA I

• Marele deziderat al întrecerii - joc 

locuri, pe 18 stadioane, la dispozil 
pe ,,prima scenă“ • Promovatele — vr 
au schimbat antrenorii principali

etapa de
Publicăm mai |os laturile echipelor așa cura s-au 

wnen 15 august a.c.

^ortui ttudențetc
BUCUREȘTI, sir. 

rul 7, tel. 49 19 25.

STADION : „Poli
tehnica", capacitate 
6.000 locuri; CULORI: 
„alb-negru".

PREȘEDINTE: Arh. 
Emil Barbu Popescu ; 
vicepreședinte : prof. 
Liviu Celceriu.

FORMAȚIA

Ștefan Furtună 140, seeto-

ANTRENORI : An
gelo Niculeseu (prin
cipal), Ion Voiea (se
cund), Mircea Radu
lescu (tineret-speran- 
țe) ; MEDIC : Florin 
Brălilă.

PROBABILA

Suciu
Tonâsescu Cozan Oheonu Grigore 

Chihaia Cassai Radulescu
Petreanu M. Sondu Manca

REZERVE : Verțonschi, Ciuprtu (Metahtl Buc. 
— cu carantină), Măndoiu, Ciugarin (Steaua), 
Manea, Munteanu, lorgulescu (Dunărea Giur
giu), T. Ilie (Sport Club Bacău), Grosu, Roșu, 
Niță (C.S. Tirgoviște — cu carantină), C. Po
pescu (Șoimii Sibiu — cu carantină), Lețeanu.

GUmțria
SATU MARE, b-dul Eliberării 6, tel. 13612.

STADION : „Olim
pia", capacitate 14 000 
de locuri ; CUI,ORI : 
„galben-al bastru".

PREȘEDINTE DE 
ONOARE : ing. Ser
giu Mucanu ; vicepre
ședinte : Mircea >.u- 
pan.

ANTRENORI : Tra
ian lonescu (princi
pal), Gheorghe Ola 
(secund), Iosif Kal
mar (tineret-speran- 
țe) : MEDIC: Pavel 
Suciu.

PROBABILĂ

Berete hi
Bath ori I

Bigan

Popescu Kaizer
(Tractorul Brașov)

Gherine Mureșan
(»U" Cluj-Napoca)

Bocșa Popa
(Petrolul PI.)
Both I

Hațeganu

'REZERVE : Pusztai, Filip, Kineses (Olimpia 
Oradea), Bothori II, Helvei, M. Nicolae (Electra 
București), Knoblau, Borota, laneu, Naom.

Republicii nr. 102, tel.PETROȘANI, b-dul 
957/42930.

STADION : „Jiul", 
capacitate 6000 de 
locuri: CULORI; „alb- 
negru".

PREȘEDINTE: Ion 
Carpineț î vicepreșe
dinte : prof. Mircea 
Pascu ! președintele

secției : ing. Otto A- 
braham.

ANTRENORI : prof. 
Ion lonescu (princi
pal), Teodor Pop (se
cund), Alexandru Co- 
șereanu (tineret-spe- 
ranțe) ; MEDICI 
Gheorghe David,

FORMAȚIA PROBABILA

L Gabriel
NIțu Rusu

Moldovan
(Dinamo București)

Stocker Loca
(S. C. Tuicea)

G. Stan Tonta
(Fkjcăra Moreni)

J_

Mulțescu Roznai Stoichiță
REZERVE : Homon, Cuiea (S. N. Oltenița),



NAȚIONAL

cel Mare 9, tel. 12 77 00,

A. 3'. Armata — tat«a j
*

NARE A
BUCUREȘTI, șos. Ștefan CRAIOVA, str. Săvinești 10, tel. 941/11.213.

g 
s TART

ate! • 345 000 de

STADION : „Dina
mo", capacitate 15.000 
locuri; CULORI : „alb- 
roșu".

PREȘEDINTE : col. 
Cosma Liță ; vicepre
ședinte cu probleme 
de fotbal : col. Gheor
ghe Turtureanu.

ANTRENORI : Du
mitru Nicolae-Nicușor 
(principal), Ion Nun
weiller (secund), Lică 
Nunweiller (tineret- 
speranțe) ; MEDIC 4 
Mircea Ciortea.

STADION : „23 Au
gust", capacitate 15 400 
locuri; CULORI: „roș- 
albastru".

PREȘEDINTE : 
eol. Gh. Pintilie.

n.

ANTRENORI 4 Ti- 
beriu Bone (principal). 
Ștefan Brassay (se
cund) : MEDIC : Eme- 
rieh Halmagy.

PROBABILĂ

STADION : „Cen
tral", capacitate 40 000 
locuri; CULORI: „alb- 
albastru".

PREȘEDINTE: prof, 
dr. George Vraciu ; 
președintele secției : 
Mircea Popa.

ANTRENORI : Con
stantin Cernăianu 
(principal). Constantin 
Oțet (secund), Con
stantin Deliu (tineret- 
speranțe) : MEDIC :
Vasile Frinculescu.

FORMAȚIA PROBABILA
orilor • Nume noi

Ințe • Cinci echipe 
I . .
tulari absenți in

Constantinescu
Cheron Sătmăreanu ti G. Sandu 

Dinu D. Georgescu
R. Nunweiller Zamfir

Deleana
Custov

Lucescu

Gligore

Vorodi

Both fl

Kiss

Nogel

Boldni

Isptr Gnuțon

Noghi

FORMAȚIA PROBABILA

Purcoru

Negrilă Ciupitu Constantinescu Purima
(U.T.A.)

mentor, prnă in seara iilor de

REZERVE : Cavei, Ștefan, Dobrău, M. Ma
rian, Lucuță, Moteescu (de Io Steagul roșu Bv.), 
Augustin, I. Marin, Dragnea (Progresul Buc.), 
Noghi (C.S.U. Brașov), Dânilă („Poli" lași), Du- 
mitrache, Bucurescu (Chimia Rm. Vilcea), Vrin- 
ceanu.

'alea Plevnei 114, tel. 31 06 82.

Mirresan Hvxjnol
Stri robea nu Cămătaru Ștefănescu

Pisloru, Foiekoș,

I mu",
I cin
I u-al-

ANTRENORI : Eme
rick Jenei (principal), 
Carol Crăiniceanu (se
cund) 
da 
țe) ; MEDIC : 
Ghimpețeanu.

Vasile Zavo-
(tuierct - speran-

Mugur

ȚIA PROBABILA

Mororu
I’igu

Dumitru
Botez

(S.C. Bacău)

Sameș 
(Gloria 

lordănescu
Zamfir

(Petrolul)

Zahru
Buzău)

REZERVE : Solyom, Szblosi,
Pint ea, Popa, Mcrthe (Viitorul Gheorghieni), 
Kortesi, Feher (F, C. Baia Mare), Unohioj.

Nedelcu II
(F.C.M. Galați)

Oblemenco Morcu

Boc, Deselnicu, 
Țe-

REZERVE : Lung, Boldici, 
Bameonu, Chivu, Donose, Bălăci, Crișan, 
gean (C.F.R. Cluj-Napoca).

ARAD, str. Aurel Vlaleu nr. 36, tel. 960 33544.REȘIȚA, str. 6 Martie 25, tel. 964.12688, Cloșca șl Crișan nr. 15,

J tlj Q yi
l/|rr U o Fio

lirtrescu (F.C.M. Galați), Dome 
I medoara), Smoroadoche, $toi- 
IC. Stroie (Sportul studențesc), 
IS- Argeș), L. Sțvoe (Sportul 
I :iu (Voința București), Agiu 
I)

Constanța -
I t>d. Republicii 24, tel. 916 16142.

DE 
-odor 
D1N- 
Ma-

ANTRENORI : Petre 
Comăniță (principal), 
Costieă Tema (se
cund), Constantin Tîl- 
vescu (tineret-speran- 
țe) : MEDIC : Nicolae 
Andreeseu.

ȚIA PROBABILA

Popa
onescu I

Ak^oescu
Bălosu

i M. 
(F.C.

Nistor

Măre ulescu

Popescu
Argeș)
Turcu

(Chimia Rm.ănescu, Stana
(Minerul Cavnic), Gătej (Ca- 
), Sălceanu (F.C.M. Galați), 
meister (F. C. Baia Mare), 
:he, Moldovan, Codin.

STADION : „Valea 
Domanului", capacita
te 20 000 de locuri ; 
CULORI : „roșu-ne-
gru".

PREȘEDINTE : Con
stantin Sfirlogea.

ANTRENORI : Ion

Reinhardt (principal), 
Pantelimon Bratu (se
cund și antrenorul e- 
chipei de tineret-spe- 
ranțe), I. Kutlimay 
(preparator fizic); ME
DIC : Ion Sporea.

PITEȘTI, sir. Horia, 
tel. 976/33.642.

STADION : „1 Mai", 
capacitate 17000 locuri; 

CULORI : „alb-violef.
PREȘEDINTE DE 

ONOARE : llie Dima; 
PREȘEDINTE; 
Popescu.

Ion

ANTRENORI : Flo
rin Halagian (princi
pal), Vânase Dima 
(secund), Leonte la- 
novschi 
ranțe) ; MEDIC < 
Tomes eu.

Tănase 1
Eeonte 
(tineret-spe- 

Paui

STADION : „U.T.A.“, 
capacitate 12.000 de 
locuri; CULORI: „alb- 
roșu".

PREȘEDINTE î Ni- 
eolac Bretoteanu ; vi
cepreședinte : Alexan
dru Panici ; președin-

tele secției : Romulus 
Pîrru.

ANTRENORI : Ni
colae Dumitrescu 
(principal). Alexandru 
Dan (secund) . ME
DIC : Dorn Șerban.

PROBABILAFORMAȚIA
FORMAȚIA PROBABILA

lorqulescuIKeș
Ariciu

Prgulea Kiss Herqone FiHpoKu Kukla
Zomfh DumrUeseu CifsteoBora Pușcaș

Schepp BroșovschiDom ideMustoțea
Flore® Colnic SimaA reale

Rodu * Dobrm D. Popescu

Tănose I
(F. C. Constanța)

Goli
Arad)

REZERVE : Constantin, Georgevici, Ologean®, 
Beldeanu, Grigore (Metalul Oțelul Roșu), Nes- 
torovki, Căprioru.

Pojoni
(Rapid

REZERVE : Cristian, 
goviște), Simion (Progresul Braito), Bwbuie-scu, 
Tovna, C. Ot wjui, Radu #L

lovăneșcu
(F.C. Constanța)Atodiresei Bojin

(,Poti“ Timișoara)

PROBABILA

tel. 951/Piafa PăciiTIMIȘOARA, Piața Horațiu nr. I, tel. 961 33472. IAȘI, str. Ștefan Gheorghiu 5, tel. 980 14731.
22.616.

(secund), N. 
(tineret-sp€-

Remus Cim- 
președintele 
dr. Mircea

STADION : „1 Mai", 
capacitate 36 000 de 
locuri; CULORI: „alb- 
violct".

PREȘEDINTE : prof, 
dr. docent Gh. Silaș ; 
vicepreședinte : Ion
Ghidei ; președintele

secției : prof. dr. ing. 
Ioan De Sabata.

ANTRENORI : Pe- 
trică Răduleseu (prin
cipal), Constantin Ra
dulescu 
Godeanu 
ranțe).
MEDIC : Virgil Radu.

STADION : „Muni
cipal", capacitate 
26.000 de locuri ; CU
LORI : .,alb-negru“.

PREȘEDINTE DE 
ONOARE : acad. prof. 
Ștefan Pascu ; PRE
ȘEDINTE : prof. univ. 
Ioan Albu ; vicepre-

Jivan

Hamza Cringoșu
(Rapid Arad)

Arnăirt Moyer

Speriata, Stan (C.S, TV-

jedinte: 
peanu ;

.secției : 
Luea.

ANTRENORI ! Paul 
Popescu (principal), 
Gheorghe Neta (se
cund), Vasile Băluțiu 
(tineret-speranl e).

Roșea

Anghel

REZERVE :
Lața, Floareș, 
(C.S. Botoșani -

Mehedințu Dembrovschi

Giuchici Petrescu

Cetona, Păltinișan, Mioc, Popa, 
Istrătescu, Cotec, Macovei 
cu carantină)

L, Piața Victoriei nr. 17, tel.

____ .

FORMAȚIA PROBABILĂ

Lâzăreanu
Vasiliu Ciocan

Cimpeanu H
BaiacFu

r.R.“,-
1 de
-alb-

ing. 
>reșe- 

ing.

ANTRENORI : dr. 
Constantin Rădulescu 
(coordonator), Nicolae 
Săbăslău (principal), 
Emil Chirilă (secund); 
MEDIC ; Tiberiu Ră- 
cășanu.

i Ț I A PROBABILA

Moldovan 
:an Vișan
ui Turda)

Boca

Rtoman

Mihai

■

Goftilean 
(Un#ec Dej)

Adom

Pexa
Anca

Coca

REZERVE : Gheorghiu (Oțelul Galați). Pirvu, 
Giurgiu (revenit de Io Unirea Sînnicolaul Ma
so), Bedea, Ștefănescu (Petrolul Ploeșl), 
Cojocaru (Chimia Brăila), Cura (revenit de io 
Rapid Arad).

STADION : „23 Au
gust", capacitate 12 380 
de locuri ; CULORI : 
alb-albastru".
PREȘEDINTE : prof, 

ir. docent Nicolae 
Boțan : vicepreședin
te : Constantin Her
man.

ANTRENORI : llie 
Dană (principal). Leo
nid Antohi (secund), 
Kurt Gross (tincret- 
speranțe) : MEDIC :
Ion Apostol.

Soft on

FORMAȚIA PROBABILA

Cost aș

Anton Dinu

Romilă Ciobanu
(Stea un)

Muresan
(Petrolul)

Simionaș

IncieD. lonescu Nemțeonu
(Ceahlăul P. Neamț)

Poroțchi
Bichescu

Uifăleanu
REZERVE : Duha, Salomir, Alba, Moțat (Ra

pid București), Bagiu (Vulturii Textila Lugoj — 
cu carantină), Furnea, Varoneanu (tod. skmei 
C. Târzii — cu carantină), Munteanu, Voczi, 
Reveș ; Barbu și Hurl oi (plecați să-și satisfacă 
stagiul militar).

(Me

Vulcan 11, tel. 991 11765.BUCUREȘTI, șos. Giulești 18, tel. 17.01.40. ORADEA, Sts, Iosif

REZERVE : Baumgartner, Mihăilă, Banu 
«olul Mija caro, toă), Ciocirkm, Slmro
nov. Costea.

BACĂU, str. Eliberării 39, tel. 931 12765.

STADION : „23 Au
gust", capacitate 15 000 
de locuri ; CULORI : 
kalb-roșu“.

PREȘEDINTE : prof. 
Cornel Costinescu ; 
președintele secției : 
Gheorghe Boca.

ANTRENORI : Gheor- 
ghe Constantin (prin
cipal), Mircea Nedel
cu (secund). Dumitru 
Chiriță (tineret-spe- 
ranțe) ; MEDIC : Du
mitru Rusu.

STADION : „Giu
lești", capacitate 23 000 
de locuri ; CULORI : 
„alb-vișiniu“.

PREȘEDINTE : FI. 
Ștefănescu ; vicepre
ședinte cu probleme 
de fotbal : Liviu Mi-

hăilescu ; președintele 
secției : Ion Lepădatu.

ANTRENORI : Ion 
Motroc (principal), Va- 
sile Copil (secund), 
Teofil Codreanu (ti- 
neret-speranțe) ; ME
DIC : Ștefan Bir-zu.

FORMAȚIA PROBABILĂ

Pruteanu

Valmer
Ponă

FORMAȚIA PROBABILA

Duțon
Băluță

Pop Grigoraș

Savu

loniță

Rrșniță

FI. Marin Iordan

Angeles cu

Coman
Catargiu Bădin Morgasoiu 

(Univ. Craiova)
Hrițcu

Groțaru
(Politehnica lași)

REZERVE : Ursache, Stoica (Știința 
Lunca, Sinăuceanu, Drăuceanu (Știința 
Florea, Șoșu, Cărpuci, Panait (Știința 
Chitara. Aelenei (Steaua), Berceanu

Bocău), 
Bacău), 
Bacău), 
(T. M.

Mihalache M. Stelian Manea

REZERVE : Răducartu, Roșco, Ad. Dumitru 
(Sportul studențesc), Niță, Cinco (revenit de la

„F. C. 
capacitate 

locuri ; CU- 
„roș-albasiru". 

DE

STADION I 
Bihor“, 
25 000 
LORI :

PREȘEDINTE 
ONOARE : ing. Horia 
Cosma; PREȘEDIN
TE i Vasile Popa.

ANTRENORI : Ro
bert Cosmoc (princi
pal), Gheorghe Staieu

■ cund), Ion Ionic- 
(tineret - speranțe) 
MEDICI Ovidiu Bă
lanei.

P.

FORMAȚIA PROBABILA

Vi dac

Nicolae Sătmăreanu 1 Dărăban Popovic
(Steaua)

Al. Noghi 
(Jiul)

Agud Bene îick

Soclu Florescu VI ad

REZERVE : Albu, Sărac, Grecu .'Metalul Mija]



TESTUL NOTTINGHAM», 
DE GREUTATE PENTRU
Joi debutează in Anglia o nouă

EXAMEN PREOLIMPIC
SCHIFUL ROMÂNESC
ediție a C. M. de canotaj

în ciuda unor condiții de pregătire dintre cele mai bune

despart doar cinci zileNe mai despart doar cinci zile 
• ■ primele starturi ale noii ediții

Campionatelor mondiale de ea- 
otaj, programate pe pista artifi- 
kală de la Holme Picrrepont, în 
propiere de localitatea engleză 
lottmgham. Această a II-a ediție 
lentru fete și a IV-a pentru băieți 
Iste așteptată cu un interes justi
ficat, pe de o parte pentru că ra- 
fortul de forțe pe plan mondial 
La echilibrat foarte mult, iar pe 
le alta pentru că actualele „mon- 
|iale“ reprezintă și pentru canotaj 
In dificil examen preolimpic. In 
lunctic de rezultatele acestui exa- 
pen, schifiștii din cele 33 de țări 
tare și-au anunțat participarea își 
lor orienta (sau... reorienta !) pre- 
lătirile dinaintea sezonului J.O. ’76. 
I Conștienti de importanta „testu- 
Li Nottingham", obiectiv inter
mediar în programul olimpic al 
pilotajului nostru, tehnicienii ro
mâni și-au sporit considerabil pre
tențiile și exigentele fată de com- 
lonenții lotului reprezentativ. Can- 
Itativ (numărul de kilometri, 
larcurși în pregătiri a crescut 
Lull față de sezonul precedent) și, 
pai ales, calitativ, nivelul antre- 
lamentelor a fost ridicat, pentru 
l upa rea unui loc în ambar cati- 
|e care vor pleca la Nottingham, 
Kectuindu-se multe și migăloase 
Electii. Sarcina antrenorilor lotu
șii a fost îngreuiată în desemnarea 
Ichipajelor și ' 
ptor ! — că 
A Snagov în 
Ea constatat 
Iru de forte, 
Einin, cit și 
■nd mult în 
mii trecuți. Cum spuneam, însă, 
Iretențiile au crescut și ele, iar la 
Enondiale" trebuie să plece cei 
lai buni dintre cei buni I Toc- 
lai in această idee au fost o- 
fcrate modif’zări în echipajele am 
Inine tradiționale, modificări care 
marții în aparentă un aspect spec-

taculos. Bunăoară, toate eforturile 
făcute de cuplul Cornelia Neacșu 
— Marinei» Ghijă (deținătoarele 
titlului suprem la 2 f.c.) de a ob
ține un nou „mandat" pentru apă
rarea culorilor tării șl la C.M. de 
la Nottingham s-au soldat cu un 
eșec pentru ele, dar, sperăm, cu 
un cîștig pentru lotul reprezenta
tiv. Confruntarea campioanelor 
mondiale cu noul cuplu Marlena 
Predescu — Angelica Cheriio a

*

z. it- is ■ ■I ;

de faptul — imbucu- 
între sportivii aflați 

garniturile lărgite 
un accentuat echili- 
loturile (atît cel fe
ed masculin) cîști- 
omogenitate față de

de selecție și a constanței. este 
cooptarea în barcă a două schifiste 
tinere, Gherghina Preda șl Felicia 
Afrăsiloaia, care se vor alătura 
consacratelor Ioana Tudoran și E- 
lisabeta Lazăr. în sfîrșit, la fel de 
dificilă s-a dovedit și alcătuirea 
celorlalte echipaje reprezentative, 
ale căror formule finale sînt, însă, 
socotite de tehnicienii federației 
drept optime.

Și iată-ne în fața startului C.M.,

ffiili -

:y:

..’v

v>:

1

Marlena Predescu — Angelica Chertic, echipajul care va reprezenta tara 
noastră in proba de 2 f.c., in care România deține supremația mon

dială
fost tranșată, nu o dată, în favoa
rea acestora din urmă și încă în- 
tr-o manieră care nu mai admi
te comentarii. O luptă Ia fel de 
interesantă s-a dat și pentru com
pletarea celor două locuri rămase... 
vacante la 4+1 vîsle fete, unde re. 
tragerea Teodorei Boicu și conva
lescența Doinei Bărdaș au creat 
antrenorilor multe probleme. So
luția, adoptată tot pe baza pistelor

GENOA RUGBYSTICA ESTIVALA
Dominată de importantul turneu in îndepărtata Nouă Zeelandă, ac- 

kala perioadă din cugbyul romanesc consemnează și al,te evenimente, 
ecum și obișnuitele pregătiri ale divizionarelor A in Vederea noului 
unpionat (startul : 7 septembrie).

SEZON BOGAT PENTRU lOIUl DE TINEREI
Pentru reprezenta
ta secundă a tării, 
zonul international, 
Ire ii va proba vir- 
țilc, se apropie, el 
nd bogat : turneu 
Leningrad (29 au- 

Ist — 6 septembrie), 
Irneu pe litoralul 
Ilgar, revanșa (la 7 
Icembrie) a meciului 
I Franța, de anul tre-

cut, în care victoria a 
revenit culorilor noas
tre. Pregătirea pri
mei competiții a adus 
pe agenda de lucru a 
antrenorilor Eduard 
Denischi și Ion Ț’uțu- 
ianu, in afara unor 
ședințe de pregătire 
comună, cîteva parti
de de verificare : cu 
Dinamo și cu Olimpia-

OASPEȚI DIN IPANTA
Două echipe franceze vor efectua turnee in 
ka noastră. Este vorba de Club Oiympiqit* 
kinicipal d’Argenteuil-I’aris (care va întilni la 
august pe Rapid, la 21 august pe C.F.R, Bra- 

v, iar la 24 august pe Constructorul Buzău) 
de St. Medard (care va evolua în compania 

rmațiilor Rapid, Farul și Grivița Roșie).

Constructorul. Cu a- 
ceasta din urmă, se- 
lectionabilii au jucat 
joi. A fost o întîlnire 
utilă, presărată cu faze 
spectaculoase, accen
tul fiind pus pe rea
lizarea OMOGENITĂ
ȚII. Cei doi teh
nicieni s-au declarat 
mulțumiți îndeosebi 
de Cioarec, Fuicu, 
Boroi, Murariu, Bidi- 
rel, Marghescu, Bcne- 
dek. Următorul „ami
cal" — cu Grivița 
Roșie, astăzi. Men
ționăm că jucătorul 
Borș, care inițial fi
gura în acest lot, a 
făcut și el deplasarea 
în Noua Zeelandă.

în fața unui examen despre a că
rui asprime am mai avut prilejul 
să vorbim. Primele care vor intra 
in „focul bătăliei" sînt fetele. De 
evoluția lor depinde, în mare mă
sură, buna reprezentare a tradiți
ilor și prestigiului schifului româ
nesc, știut fiind că la precedenta 
ediție a C.M., canotajul feminin 
ne-a adus prin patru echipaje tot 
atîtea medalii (1 de aur — 2 f.c., 
1 de argint — 4+1 visle și 2 de 
bronz 
librul 
nai a 
valul 
acum, . .............
oră fiind cele ale Bulgariei și Po
loniei, care emit tot mai serioase 
pretenții la primele locuri în ie
rarhia mondială a schifului femi
nin. Vom mai adăuga aici că 
echipajele din R. D. Germană se 
află la capătul unui sezon pe care 
l-au dominat mai autoritar ca 
niciodată, că ambarcațiunile 
U.R.S.S., după un debut modest în 
’75, au înregistrat o permanentă 
ascensiune de formă și că, in plus, 
canotoarele din Franța, Cehoslova
cia, Olanda, R. F. Germania, 
S.U.A., Ungaria și chiar Anglia pot 
fi cotate in multe probe ca „out
sider".

Ca întotdeauna, însă, avem în
credere în valoarea și puterea de 
luptă a fetelor noastre, în dîrzenia 
lor, în ambiția cu care-și apără 
șansele, Sperăm, deci, că la apro
piatele. „mondiale" de la Nottin
gham canotajul românesc — atît 
cel feminin, cît și cel masculin — 
va înscrie o nouă pagină frumoasă 
în istoria sa.

,— 8+1 și 4+1 rame). Echl- 
de forțe pe plan internațio- 
crescut, însă, mult în inter- 
scurs de la Lucerna și pînă 
printre aparițiile de ultimă

Hori a ALEXANDRESCU

DESPRE TRANSFERĂRI.»
I Am încercat să aflăm lista completă a transferărilor. Dar lucrul 
festa a fost... imposibil ! Pentru simplul motiv că. în lipsa celor doi 
gajați (aflați cu lotul reprezentativ la Antipozi), ușa forului de spe- 
klitale este în permanență închisă. Credem că s-ar fi putut găsi o 
luție acceptabilă, prin folosirea activului obștesc, de care federația 

duce lipsă, pehtru că, la urma urmei, activitatea rugbystică, chiar 
perioadă necompetițională, nu se reduce doar la turneul primei 

pipe a țârii.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI... PREGĂTIRI.»
tARUL CONSTAN- 

efectuează antre- 
nente zilnice. Pri- 

perioadă a fost 
iicată rezistenței 
ierale, apoi s-a tre

ia rezistentă în 
;im de viteză și 
ță, la perfecționa- 

tehnicii indivi
de. Dacă în sezo- 
I trecut campionii 
I avut un lot res- 
ks, ei vor porni a- 
i la drum cu „a- 
ziții" de valoare :

Dobre și A. Cristea 
de la T.C. Ind. Con
stanța, cărora li se a- 
daugă N. Dinu (Con
structorul C-ța) — 
„un mijlocaș la gră
madă de mare per
spectivă", după cum 
afirmă antrenorul Mi
hai Nacs —, C. Cră
ciun și Durcă (Chimia 
Năvodari), L. Oltea- 
nu (Șc. sp. nr. 2 C-ța), 
Florea, Tudor și M. 
Mușat (de la propriul 
centru de juniori).

POLITEHNICA IAȘI î 
se află la Gura Hu
morului, pentru inter
valul 11—21 august. 
Noul antrenor, Titi 
Ionescu, a programat 
două ședințe pe zi. 
In perspectivă ; me
ciuri amicale cu echi
pa Minerul, din loca
litate. Au fost trans
ferați Diaconescu (fost 
la Constructorul Bu
zău) și Manea (Fa
rul).

IMP1A CONSTRUCTORUL MERITUOASA PROMOVATA IN ..A”
chipa care a dominat, indubi- 
1, prin seriozitate și constanță, 
uia ediție a întrecerii divlzio- 
clor B. din seria I, a fost 
mpia-Construciorul. Acum, pe 
na scenă, clubul bucureștean 
I că va fi mult mai greu și lu- 
pză ca atare. Citeva nume noi, 
k cunoscute : Gh. Bucur (fost 
[Steaua). Vlad Dumitrescu (Gri
ll Roșie), Chiricencu (Dinamo, 
brnațional de juniori). Dar iată-i

și pe ceilalți, component! ai lotu
lui : Spețeann, Ciurea, Ghimbășan, 
Timișan, M. Ghiță, Dima, Dogarii, 
Tudor, Rusen, Făgărășanu, Suditu, 
N. Ene, Tablă, F. Alexandru, Bo- 
iangian, Ciorogarin, Meiu, Sichet, 
Al. Oprea, M. Marin, Slăbuțeauu, 
Moise, II. Ionescu. Colectivul de 
tehnicieni este format din Eduard 
Denischi, AI. Carnabel, I. Fodor și 
M. Ilorșa (numărul de 4 antrenori 
este determinat de existența unei 
puternice pepiniere).

VALOAREA INTERNAȚIONALĂ
A SPERANȚELOR VOLEIULUI NOSTRU 

RĂMÎNE MODESTĂ
Unele concluzii după desfășurarea 

C. E. de volei pentru juniori-tineret
Cea de a 5-a ediție a campiona

telor europene de volei pentru e- 
chipe de juniori-tineret, desfășurată 
în R. F. Germania, s-a soldat, ca 
și în edițiile precedente, cu victo
ria reprezentativelor U.R.S.S. (fe
minină și masculină). Reprezentati
vele țării noastre nc-au produs o 
dublă insatisfacție, clasîndu-se 
(amîndouă) pe un modest loc 9 și 
neonorînd, astfel, promisiunile făcute 
înainte de plecarea la C.E., acelea 
de a obține unul din locurile frun
tașe. întîmplare ? Neșansă? Nici 
una, nici alta ! ... Echipele noastre, 
cărora li s-au asigurat condiții din
tre cele mai bune pentru pregătire, 
nu au putut mai mult, dovedind, 
deopotrivă, lipsă de valoare și de 
pregătire. Se cuvine, deci, să recu
noaștem că poziția a 9-a corespunde 
pe deplin potențialului individual și 
colectiv al voleibaliștilor și voleiba
listelor noastre, că formații de obicei 
mai slab cotate decît cele ale Româ
niei s-au prezentat de această dată 
cu o selecție și o pregătire tehni- 
co-tgctică superioare.

Slaba comportare a reprezentati
velor noastre la această ediție a 
C.E. ar putea fi explicată și prin 
media de vîrstă mai scăzută față 
de cea a celorlalte formații (și la 
băieți, și la fete), prin perturbațiile 
produse în pregătirea finală de către 
sesiunea de examene, prin două 

absențe importante (Enescu și Bărolu) 
din echipa masculină... Dar, pe lingă 
aceste impedimente mai mult sau 
mai puțin importante, evoluțiile de 
nivel mediocru ale sportivilor noștri 
au la bază cauze mai profunde, 
frizînd conținutul activității interne 
la nivelul juniorilor, cauze care vor 
avea, cu siguranță, ecouri și asupra 
rezultatelor internaționale viitoare 
ale echipelor de seniori. Vom rea
minti cîteva dintre ele, în nădejdea 
că se va întreprinde ceva măcar pen
tru generațiile mai tinere.

In primul rînd, faptul că la băieți 
— de pildă — nu am putut prezenta, 
decit 2 jucători de 20 de ani și 3 
de 19 ani, iar la fete doar 3 și, res
pectiv, 4 jucătoare (în timp ce alte 
echipe au aliniat loturi aproape în 
întregime de aceste vîrste !) repre
zintă un indiciu al crizei acute de 
elemente valoroase, determinată de 
slabul randament al secțiilor de ju
niori din cadrul școlilor sportive, clu
burilor și asociațiilor. Și, dacă soco
tim că numai divizia națională a ju
niorilor și școlarilor numără aproape 
100 de echipe cu peste 1 000 de ju
cători și jucătoare, faptul că într-un 
an nu apar decît 4—5 elemente do 
valoare vine să confirme aprecierea 
do mai sus. De altfel, campioana 
feminină a acestui eșalon (Șc. sp. 
Sibiu) nu oferă nici o jucătoare lo
tului ! Prin urmare, în general se 
lucrează cu elemente lipsite de posi
bilități.

în privința selecției, reprezentati
vele noastre au fost net handicapate 
ca talie. De pildă, formația mascu
lină a Coloniei, una dintre adversa
rele principale în grupa de la Osna- 
bruck, avea un plus de înălțime de 
42 cm la 11 jucători. Deci, în medie, 
fiecare voleibalist român era cu circa 
4 cm mai scund I

Dar carențele cele mai profunde 
le-au prezentat echipele noastre la

capitolul pregătirii tehnico-tactice. 
De altminteri, din discuțiile pe caro 
le-am avut cu specialiștii străini în 
legătură cu echipa masculină a reieșit 
faptul că numai atacul dă satisfacție 
(in special prin trăgătorii principali 
Macavei și Corcheș și, sporadic, prin 
secunzii Manole și Chezan), în timp 
ce tehnica și tactica în apărare șE 
în coordonarea jocului sînt deficitare. 

Intr-adevăr, execuțiile jucătorilor 
noștri au lăsat de dorit : preluări 
din serviciu nesigure, lovirea defec
tuoasă a mingii la preluări în deget« 
sau la pasc (execuție adesea pasi
bilă de sancționare pentru comiterea 
de „dublă**, „ținută** sau „condusă"), 
necunoașterea tehnicii elementare a 
blocajului (un singur jucător — 
Mircea Popescu — il efectua cum tre
buie), ineficiența intervențiilor in k 
linia a doua. Cu atît de multe lipsuri, 
firește că nici moralul de concurs nu 
putea fi ridicat. Interesant este că 
echipa a deprins mai bine jocul, l-a 
practicat ceva mai aproape de exi
gențe spre finalul competiției, învă- 
țînd din aceasta ! Dar, nu era de 
dorit ca ea să se prezinte cu lecția 
învățată de acasă ? Aceleași aprecieri 
privind capacitatea tehnico-tactică 
sînt valabile și pentru echipa femi
nină, cu singura deosebire că la 
aceasta nu a dat satisfacție nici a- 
tacul. De altfel, încă de la „Trofeul 
Tomis", cu cîteva zile înaintea C.E., 
s-au văzut posibilitățile reduse de 
care dispun componentele lotului.

Continuînd cu cauzele care au dus 
la ocuparea locului 9 la „europene", nu 
putem să nu semnalăm și faptul că 
sportivii și sportivele selecționate în 
loturile noastre de juniori-tineret au 
o redusă experiență de concurs, ca 
urmare a faptului că, deși sînt la 
vîrsta la care ar trebui să facă parte 
din echipe ale primului eșalon intern, 
majoritatea băieților au fost opriți in 
divizia școlară, al cărei nivel nu este 
de natură să le înlesnească ascensiu
nea valorică. Doar Corcheș și Chezan 
(prin grija antrenorului lor C. Ben- 
geanu) au jucat efectiv în campiona
tul trecut, în timp ce Macavei a 
făcut mai mult „tușă" la Steaua. La 
fete, în schimb, 11 din cele 12 spor
tive fac parte din echipe de A. Insă, 
numai două joacă în sextetele de 
bază (Doina Botezan și Maria O- 
breja). Pentru că la noi unele clu
buri, care nu fac nimic sau aproape 
nimic în sectorul juniorilor. își umflă 
efectivele cu jucători și jucătoare cte 
perspectivă de la alte unități, pw 
carc-I țintuiesc 2—3 ani pe banca re
zervelor. Nu-i utilizează pentru că 
nu au suficientă experiență, dar nici 
nu-i lasă să și-o cîștigc mai curînd 
în altă parte. Iar federația întirzie să 
Intervină ferm pentru o dirijare judi
cioasă a puținelor elemente ce răsar, 
din clnd în cind, prin divizia școlară...

Spațiul nu ne îngăduie să prezen
tăm mai pe larg cauzele care dau 
înapoi voleiul nostru pe scara valori
lor internaționale. Am făcut-o de alt- 
feL și cu alte prilejuri. Așteptăm o 
analiză temeinică din partea biroului 
federal, atît a comportării reprezen
tativelor de juniori-tineret la C. E. 
(comportare care trebuie privită ca 
un efect), cît mai ales a cauzelor 
care au determinat-o. Și, bineînțeles, 
măsuri concrete...

Aurelian BREBEANU

INSUFICIENTA EFICACITATE A BASCHETBALISTELOR JUNIOARE
• 25 de aruncări libere ratate in meciul decisiv al Balcaniadei 

junioarelor mari! • Buna evoluție nu a putut fi fructificată din cauza 

impreciziei aruncărilor la coș • „Cupa Prietenia" la junioare mici, 

va arăta — oare — un progres in această piivință ?

După succesul obținut în 
1974, la Botoșani, unde s-au cla
sat pe primul loc în cadrul Bal
caniadei junioarelor, tinerele 
baschetbaliste ale tării noastre 
au încercat anul acesta repeta
rea performantei. Și, în ciuda 
faptului că se aflau în deplasa
re, ele au fost la un pas de a 
cuceri titlul balcanic la ediția a 
X-a a competiției desfășurată, 
cu putină vreme în urmă, la 
Tuzla. în frumosul orășel iugo
slav, junioarele țării noastre au 
repurtat un succes net asupra 
selecționatei Bulgariei (68—45), 
învingătoare în șase ediții ale 
campionatelor balcanice, iar în 
partida decisivă — cu formația 
Iugoslaviei — au cedat la un coș
— 78—80 — după ce la pauză 
realizaseră o dilerență — 45—30
— care le dădea dreptul să spe
re în succesul finail. Din păcate, 
aspirațiile nu au fost împlinite, 
echipa română ratînd prea mult

dramatic. Deși învinse, junioa
rele noastre au cules frumoase 
aprecieri din partea tehnicieni
lor aflați la Tuzla, precum și a 
Colegiului central al antrenori
lor, care a decis promovarea u- 
nor jucătoare, remarcate la Tuz
la, în lotul național de senioare. 
Este vorba de Corina Colțescu, 
Ana Iatan, Ana Aszalos, Maria
na Sandu și Florentina Căprița. 
Demn de subliniat faptul că trei 
dintre acestea au talie ridicată 
(Sandu — 1,84 ni, Colțescu — 
1,82 m, Iatan — 1,80 m), fapt 
care contribuie la sporirea me
diei de înălțime a echipei de se
nioare, iar celelalte două au de
monstrat mari calități de condu
cătoare de joc.

Să întrerupem, însă, această 
serie de laude — meritate de 
altfel — pentru a reveni asu
pra unui aspect doar amintit în 
rîndurile de mai sus. Este vorba 
de ratările consemnate în întîl-

noastre au dovedit lipsă de 
eficacitate la aruncările din ac
țiune, dar mai cu seamă la cele 
libere. 25 de execuții ratate (din
tre care 5 în ultimele 80 de se
cunde) constituie o cifră îngri
jorătoare, chiar dacă ne referim 
la o formație de junioare. Mai 
grav este, însă, faptul că efi
cienta scăzută este o defecțiune 
mal veche a baschetbalistelor 
noastre fruntașe (junioare și 
chiar senioare) și că, după cum 
se vede, ea se perpetuează. 
Chiar și meciurile amicale sus
ținute de lotul de junioare (la 
Constanța, în deschiderea reu
niunilor din cadrul „Cupei Mă
rii Negre"), în compania e- 
chipelor Olimpia-Constructorul, 
Progresul București și Uni
versitatea Cluj-Napoca, au con
semnat din nou prea mul
tele ratări ale junioarelor fb- 
mânce. Ceea ce nu poate duce 
decît la limitarea posibilităților 
de a obține performanțe superi
oare, în ciuda calităților certe 
ale componentelor lotului de ju
nioare. Sperăm, însă, că aceste, 
constatări au fost făcute și de 
antrenorii loturilor românești, și< 
că aceștia au procedat în con
secință. Ne vom convinge de a- 
cest lucru între 18 și 25 au
gust, cind capitala țării, noastre 
va găzdui „Cupa Prietenia", 
competiție rezervată junioarelor



îlCUPA PRIETENIA1 LA BASCHET-JUNIOARE
® Loturile reprezentative ale României ® Primele oaspete, sportivele cubaneze

Dintre reprezentativele oaspete 
participante la ediția inaugurală a 
„Cupei Prietenia" la baschet-ju- 
nioare, prima sosită în Capitală a 
fost cea a Cubei. Sportivele cu- 

.baneze, deși au aterizat pe aero
portul internațional Otopeni în 
cursul nopții de joi, au ținut ca 
vineri dimineață să efectueze un 
antrenament de acomodare in sala 
Grupului școlar M.I.U., unde vor 
avea loc. începînd de luni, meciu
rile „Cupei Prietenia". Cu prilejul 
antrenamentului, am pulul, admira 
viteza de execuție și de deplasare 
a baschetbalistelor cubaneze, inde- 
mînarea remarcabilă in minuit’ea 
balonului și. mai cu seamă, preci
zia în aruncările la ■ coș de la se- 
midi.stanță și distantă, majoritatea 
realizate din săritură.

Selecționatele A și B ale Româ
niei și-au continuat pregătirile in 
aceeași sală, sub îndrumarea an
trenorilor Gh. Lăzărescu și D. 
Leabu, care vor prezenta următoa
rele Ioturi (intre paranteze, clubul 
de care aparțin și talia) : A : Mo-

nica Așteleanu (Șc. sp. Satu Mare 
— 1,78), Iudith Gross (Șc. sp. Satu 
Mare — 1,78), Gabriela Dugăeșeseu 
(Șc. sp. Constanța — 1,82), Mirela 
Trică (Șc. sp.. Constanța — 1,85), 
Maia Cuțtiv (Șc. Sp. Ploiești — 
1,80), Omoke Szasz (Șc. sp. Ora
dea — 1,74), Adriana Consianiines- 
cu (Crișul 1,85), Mirela Neuman 
(Șc. sp. Brașov — 1,78), Emilia 
Alixandru (Progresul — 1.75), Mi- 
haela Vasilica (Oiimpia-C'onstruc- 
torul — 1,65). Camelia Tănăscscu 
(Olimpia-Constructorul 1.84), Mi- 
haela Radu (Lie. 35 — 1,65) ; B : 
Uta Sălăjan (Lie. ..Bolyai" Tg. Mu
reș — 1,83), Cătălina Gura (Șc. sp. 
Ploiești — 1,74), Eunița Zăhără- 
chescu (Șc. sp. Ploiești — 1,70), Ca
melia Dumitrescu (Șc. sp. Pitești 
—• 1,87). Camelia Vlad (Șc. sp. 
Constanța — 1,75). Mariana Opres- 
eu (Șc. sp. Constanta — 1.80), Con
stanța Ivănescu (Progresul — 1.74), 
Georgeta Simioană (Progresul — 
1.85). Viorica Popa (Olimpia-Con
structorul — 1,72), Doina Crețu 
(Olimpia-Constructorul — 1,66).

£

MARIAN ONCICA NOU RECORD

REPUBLICAN DE JUNIORI LA TIR

TACTICA POATE DECIDE SUCCESUL Șl IN ATLETISM!

Cu toate că întrecerile campionate
lor republicane de tir ale juniorilor 
la probele rezervate armelor cu glonț 
se desfășoară de două zile, încă nu 
se cunoaște nici un deținător de ti
tlu» De ce ? Pentru ca la această 
ediție fiecare probă se dispută de 
două ori, conform formulei campio
natelor europene de juniori șl seni
oare (Sofia, 3—6 septembrie). Iar fe
derația de specialitate a dorit ca 
aceste competiții de acum, de la noi, 
să constituie o repetiție generală îna
intea campionatelor continentale. 
Prin urmare, campionii de juniori ai 
României vor fi desemnați prin adi- 
țiune de puncte (de Ia ambele manșe 
ale fiecărei probe). Azi, se va con
cura la manșa a H-a a probelor care 
au început joi, iar duminică se vor 
încheia probele inaugurate vineri. 
Pînă atunci, vom sublinia un rezul
tat foarte bun reușit de Marian 
Oncică (C.S.M. București). 597 p la 
armă standard GO de focuri culcat, 
ceea ce reprezintă un nou record al 
țării (v.r. 59G p). în aceeași probă 
de joi (manșa I), campionul Euro
pei de seniori la armă liberă cali
bru redus 60 f culcat, Mircea Ilea, 
a înscris 595 p. Lupta de azi va fi 
deschisă pentru titlul de campion al 
României.

Sîmbătă și duminică cele trei com-

petiții (campionatele republicane de 
juniori, Criteriul juniorilor mici și 
,,Cupa Eliberării" pentru senioare) 
continuă la poligonul Tunari, de 
Ia ora 9. Duminică, în jurul orei 15, 
va avea loc festivitatea de închidere.

Tot azi și mîîne. dar ia Baia Mare, 
sînt programate campionatele națio
nale de juniori la probele de talere 
aruncate din șanț și din turn.

Tn majori tatei a probelor atletice 
înving, de regula, cei mai buni, cei 
mai puternici, cel mai bine pre
gătiți la ora concursului respec
tiv. Există însă cîteva probe la 
■S.a-rex a .uaui. a-
tlet nu-i sînt fiec6sare numai cali
tățile pe care le-am enunțat, la mo
dul general, ci are nevoie și de o 
anume .iscusință, de pricepere tac
tică. în atletism, în alergările de 
eemifond și fond, există atât de mul
te variante de tactică incit cineva-, 
exagerînd 
posibilele 
Ia șah !

Fiecare 
tactica în , . 
litățile proprii, ele caracteristicile ad
versarilor cu care urmează să se 
întreacă. Această tactică urmează să 
fie modificată, de la caz la caz, pe 
parcursul distanței, valoarea unui a- 
lergător fiind dată și de capacitatea 
de a sesiza rapid momentul cel mai 
propice pentru aplicarea tacticii ce
lei mai bune, mai' eficiente.

Recenta Balcaniadă a atleților se
niori ne-a arătat, în diferite curse, 
tot felul de „mostre" tactice. La 
10 000 m de exemplu. Die Floroiu 
s-a postat de la bun început în 
fruntea grupului de alergători și, 
impunînd tempoul care l-a conve
nit, s-a debarasat de ei, cîștigînd cu 
un avans substanțial — 28:33.8 față 
de 2.8:50,0 realizat de Mihail Kousis 
(Grecia). La fel a procedat, după 
două zile, și la 5 000 m, numai că 
tempoul alergării sale n-a mai fost 
chiar atât de ridicat incit să-1. fi a- 
jutat să se distanțeze de ceilalți 
concurenți. Ba ' mai mult, Kousis a 
trecut și el, două ture, la condu
cerea cursei, în finalul eî, cu in
tenția vădită de a-l stopa pe Fio- 
roiu, de a nu-1 lăsa să se desprindă 
de grupul fruntaș din care făcea 
parte și celălalt sportiv grec. Spi
ros Kondosoros. Acesta, „cuminte", 
a stat tot timpul, cum se spune, la 
„cutie" și a sprintat pe ultima por
țiune a cursei, unde s-a dovedit su
perior recordmanului nostru. Poate 
că pentru a cîștiga și Ja 5 000 m, 
Floroiu ar fi trebuit să Impună 
cursei un ritm mai viu, ca pentru 
un rezultat de 13:40,0. să zicem, că
ruia nu i-ar mai fi rezistat nici 
Kousis, nici Kondosoros, nici cei-

evident, ie compara cu 
combinații, fără limită, de

alergător își pregătește 
funcție, bineînțeles, de ca-

Marți, in sala Floreasca

EVOLUEAZĂ FORMAȚIA MASCULINĂ DE VOLEI
A POLONIEI, CAMPIOANA MONDIALA

voleiului 
la fața 

partide 
turneului

în timp ce iubitorii 
din Constanța urmăresc, 
locului, o suită de 
interesante în cadrul 
dotat cu „Trofeul Tom.is“, iată că
și pasionații acestui sport din Ca
pitală vor avea prilejul să asiste 
la un atractiv program internațio
nal. Astfel, marți, sala Floreasca

va găzdui, de la ora 16.30. două 
jocuri internaționale demonstra
tive, în care vor evolua echipele 
noastre reprezentative. Cea femi- . 
nină va întîlni selecționata Cana
dei, iar formația masculină a 
României se va întrece cu campi
oana lumii, echipa Poloniei.

lalți. Așa, insă, cu un ritm pentru 
13:59,0, cu cit s-a cîștigat, succesul 
fonxlislului grec nici nu constituie 
o șurpriză prea ___ _

Luciano Susanj. așa cum l-am mal 
Văzut. și .altădată, exact la 600 m 
a «printâf sec și... gata cursa ! A- 
nul trecut, la C. E. de la Roma, 
pe ultimii 200 m și-a asigurat asupra 
celorlalți coneurenți un avans de 
10 m. Tactica aceasta, devenită a- 
proapc șablon, l-a condus la multe 
succese pe campionul iugoslav. Doi 
semifondiști — americanul Wohlhu- 
ter și kenyanul -Boyt — i-au găsit

mar®.

dat, cel puțin, de gîndit Natalei Aîț. 
drei și antrenorului său, mai 
după ce văzuseră că Stereva avusese 
viteză s-o întreacă po Suman, aii* 
toare recentă a unul rezultat de 
11,5 pe 100 m. Dar, Natalia Andren* 
prinsă în jocul cuplului bulgar 
Ceavdarova—Stereva, n-a atacat efor 
cisiv la 1 200 m, ci mult mai -târ
ziu, pe ultima linie dreaptă, cînd 
soarta cursei era ca și lămurită. 
Evident, cu un sprint mal bun, Ste
reva a învins din nou !

Cele două curse feminine de s<-, 
mifond, îndeosebi, ne-au .. ara'.at c-

DOUA GALE DE BOX
terenul

Du clești.

iși 
să 
Jel 
pe 
lui

de 5 000 m, pentru, a-l .Ji- 
Foto : Dragoș NEAGU

jocului tactic de echipă; 
și Ceavdarov.3 și-au saeri-

eu rsei

CAMPIONATELE
REPUBLICANE

(Urmare din pao T)

18. pe
Calea

Turda 
Bistrița 

Sighet 
Timișoara

— Victoria Călan
— F. C. Baia Mare
— Mureșul Deva

Mihail Kousis a trecut la conducerea 
niști“ p6 Flc-roiu.
însă antidotul, ci fiind printre pu
ținii care l-au învins pe Susanj în 
acest an. Au făcut-o fie impunînd 
cursei un ritm foarte rapid, care 
să nu-1 mai lase iugoslavului posibi
litatea sprintului de la 600 m, fie 
venind, foarte puternic pe ultimii 
metri ai cursei. Gliipu a încercat 
ceva asemănător acum, la București, 
dar tempoul său (400 m — 52,1) nu 
l-a deranjat prea mult pe Susanj, 
care oricum are o viteză de bază 
mai bună. La 1 500 m, Ghlpu și-a 
putut valorifica însă sprintul supe
rior pe o distanță mai lungă și a 
cîștigat clar, așa cum a făcut — 
cu săptămîni în urmă — la Torino, 
în semifinala „Cupei Europei", In 
fața unor adversari cu rezultate an
terioare mai bune.

La 800 m femei, Mariana Suman 
a condus de la început, avînd-o, ca 
un „ghimpe1, în coastă pe record
mana mondială Svetla Zlateva-Kole- 
va, care n-a lăsat-o nici o clipă 6ă 
respire. De fapt. Zlateva, cum s-a 
văzut, a jucat doar un rol secun
dar, de „amenințare", titulara fiind 
Mikolina Stereva, tot timpul pe 
poziția a treia. Pe ultima linie 
dreaptă, cînd Zlateva își încheiase 
misiunea tactică, Stereva, mai 
proaspătă, a găsit resurse s-o în
treacă în finiș pe Mariana. întâmpla
rea de la «00 m ar fi trebuit să fi

iiciența
Zlateva . ______
ficat pur și simplu șansele, ca și 
Kousis Ia 5 000 m, pentru a netezi 
succesul lui Stereva, respectiv 
al iui Kondosoros. Un gest fru
mos, o tactică utilă. Ce șe întâmplă,', 
din acest punct de vedere, in echi
pa noastră ? Fiecare concurent 
face cursa proprie șl nu caută 
se susțină, să se ajute In vreun 
oarecare. Nu știm să-l fi văzut 
Onescu făcîndu-1 vreo, cursă __
Ghlpu, pe Rafira Lovin — Marianei’ 
Suman, pe Lupan sau Andieica lui 
Floroiu etc. Din acest punct de ve
dere. exemplele sînt — din păcate — 
multe, foarte multe. Nici discuție.' 
Intr-o competiție flecare concurent 
iși dispută și luptă pentru șansa sa, 
dap atunci cind este vorba de o 
competiție pe echipe, de anumite 
curse mai deosebite, tactica de c- 
chipă trebuie să primeze înaintea 
unor Interese individuale...

Romeo VILARA

Azi și mi ine, pe terenul „Timpuri Noi”

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI B, EDIȚIA 1975-1976 SERIA A III-A

ETAPA I,
Turda
Sighet
Timișoara 
Orăștie 
Baia Mare

Azi, de Ia ora
Timpuri Noi, din ___
va avea loc reuniunea finală a 
„Cupei speranțelor". Gala de veri
ficare a pugiliștilor seniori, ce fu
sese anunțată inițial pentru dumi
nică dimineața, în parcul sportiv 
Dinamo, se va disputa, de )■' ora 
10, tot pe terenul Timpuri Noi.AUGUST 1975

— Gaz metan Mediaș
— Corvinul Hunedoara 
— Min. Moldova Nouă 
— Victoria Călan
— Metalurgistul Cugir
— Victoria Cărei
— C.F.R. Timișoara
— Șoimii Sibiu
— Ind. s. C. Turzii
31 AUGUST 1975
— Dacia Orăștie

— Sticla Turda
— C.I.L. Sighet
— U. M. Timișoara
— Unirea Tomnatic
— F. C. Baia Mare
— Mureșul Deva
— Gloria Bistrița
— Rapid Arad

7 SEPTEMBRIE 1975
— Șoimii Sibiu
— C.F.R. Timișoara
— F. C. Baia Mare
— Gaz metan Mediaș
— Ind. s. C. Turzii
— Corvinul Hunedoara
— Metalurgistul Cugir
— Unirea Tomnatic
— Victoria Cărei

14 SEPTEMBRIE 1975
— Mureșul Deva
— Gaz metan Mediaș
— Min. Moldova Nouă
— Sticla Turda
— Victoria Călan
— Metalurgistul Cugir
— C.I.L. Sighet
— U. M. Timișoara
— Rapid Arad

21 SEPTEMBRIE 1975
— Rapid Arad
— Min. Moldova Nouă
— Victoria Călan
— C.F.R. Timișoara
— Dacia Orăștie
— Ind. s. C. Turzii
— Șoimii Sibiu
— Gloria Bistrița
— Unirea Tomnatic

28 SEPTEMBRIE 1975
— Victoria Cărei
— Gloria Bistrița
— F. C. Baia Mare
— Unirea Tomnatic
— Mureșul Deva

24
Stiela
C.I.L. 
U. M. 
Dacia 
F. C.
Mureșul Deva 
Unirea Tomnatic 
Rapid Arad 
Gloria Bistrița

ETAPA A il-A,
C.F.R, Timișoara 
Șoimii Sibiu 
Victoria Călan 
Ind. s. C. Turzii 
Victoria Cărei 
Gaz metan Mediaș 
Corvinul Hunedoara 
Min. Moldova Nouă 
Metalurgistul Cugir

ETAPA A III-A,
U. M. Timișoara 
Min. Moldova Nouă 
Sticla Turda
C.I.L. Sighet 
Rapid Arad 
Victoria Călan 
Dacia Orăștie 
Mureșul Deva 
Gloria Bistrița

ETAPA A IV-A,
Ind. s. C. Turzii 
Gloria Bistrița 
Corvinul Hunedoara 
Victoria Cărei 
Unirea 
Șoimii 
F. C. 
Dacia 
C.F.R.

ETAPA A V-A,
Corvinul Hunedoara 
F. C. Baia Mare 
Victoria Cărei 
Metalurgistul Cugir 
Mureșul Deva 
C.I.L. Sighet 
Gaz metan Mediaș 
Sticla Turda 
U. M. Timișoara

ETAPA A VI-A, 
Min. Moldova Nouă 
Metalurgistul Cugir 
Rapid Arad 
Gaz metan Mediaș 
Victoria Călan

Tomnatic 
Sibiu 
Baia Mare 
Orășlie 
Timișoara

Sticla Turda 
Dacia Orăștie 
C.I.L. Sighet

ETAPA A VII-A,
Gloria Bistrița 
Unirea Tomnatic 
Min. Moldova Nouă 
C.F.R. Timișoara 
Șoimii Sibiu 
Mureșul Deva 
F. C. Baia Mare 
Ind. s. C. Turzii 
Corvinul Hunedoara
ETAPA A VIII-A,

Unirea Tomnatic 
U. M. Timișoara 
Gaz metan Mediaș 
Victoria Călan 
Sticla Turda 
Victoria Cărei 
Rapid Arad 
C.I.L. Sighet 
Gloria Bistrița

ETAPA A IX-A,
F. C. Baia Mare 
Rapid /Trail 
Metalurgistul Cugir 
Șoimii Sibiu 
Dacia Orăștie 
Corvinul Hunedoara 
Min. Moldova Nouă 
C.F.R. Timișoara 
Sticla Turda

ETAPA A X-A, :
Victoria Cărei 
Ind. s. C. Turzii 
Mureșul Deva 
Corvinul Hunedoara 
U. M. Timișoara 
Min. Moldova Nouă 
C.I.L. Sighet 
Gaz metan Mediaș 
Victoria Călan

ETAPA A Xl-A,
Rapid Arad 
Dacia Orăștie 
Unirea 
Șoimii 
Gloria 
U. M,

— Ind. s. C. Turzii
— Corvinul Hunedoara
— Șoimii Sibiu

5 OCTOMBRIE 1975
— Rapid Arad
— Dacia Orăștie
— C.I.L. Sighet
— Victoria Cărei
— Victoria Călan
— Sticla Turda
— U. M. Timișoara
— Metalurgistul Cugir
— Gaz metan Mediaș

12 OCTOMBRIE 1975
— Corvinul Hunedoara
— Metalurgistul Cugir 
— Ind. s. C. Turzii 
— Min. Moldova Nouă 
— C.F.R. Timișoara
— Șoimii Sibiu
— Dacia Orăștie
— Mureșul Deva 
— F. C. Baia Mare

19 OCTOMBRIE 1975
— Mureșul Deva 
— Victoria Cărei
— Victoria Călan 
— Unirea Tomnatic
— Gloria Bistrița 
— U. M. Timișoara 
— Gaz metan Mediaș 
— Ind. s. C. Turzii
— C.I.L. Sighet

26 OCTOMBRIE 1975
— Metalurgistul Cugir 
— Șoimii 
— C.F.R.
— Gloria
— Sticla
— Dacia
— Unirea Tomnatic
— Rapid Arad
— F. C. Baia Mare

2 NOIEMBRIE 1975
— Min. Moldova Nouă 
— C.I.L. Sighet
— F. C. Baia Mare
— C.F.R. Timișoara 
— Victoria Călan
— Mureșul Deva 
— Sticla Turda
— Corvinul Hunedoara
— Victoria Cărei

— Dacia Orăștie
— Min. Moldova Nouă
— U. M. Timișoara
— Ind. s. C. Turzii
— Rapid Arad
— Gaz metan Mediaș

Sibiu
Timișoara 
Bistrița
Turda 
Orăștie

Tomnatic
Sibiu 
Bistrița 
Timișoara 

Metalurgistul Cugir 
Ind. s. C. Turzii 
Gaz metan Mediaș

ETAPA A Xll-A, 9 NOIEMBRIE 1975
Unirea Tomnatic — Gloria Bistrița

Șoimii Sibiu 
Sticla Turda 
Victoria Cărei 
F. C. Baia Mare 
Victoria Cărei 
Mureșul Deva 
Metalurgistul Cugir — Corvinul Hunedoara

ETAPA A XIII-A,
C.I.L. Sighet 
Corvittul Hunedoara 
Gloria Bistrița 
F. C. Baia Mare 
C.F.R. Timișoara 
Rapid Arați 
Ind. s. C. Turzii 
Min. Moldova Nouă 
Dacia Orăștie

ETAPA A XIV-A,
Mureșul Deva 
Gaz metan Mediaș 
Sticla Turda 
Metalurgistul Cugir 
Min. Moldova Nouă 
Corvinul Hunedoara 
U. M. Timișoara 
Dacia Orăștie 
C.I.L. Sighet

ETAPA A XV-A,
Victoria Călan 
Ind. s. C. Turzii 
Gloria Bistrița 
Victoria Cărei 
Gaz metan Mediaș 
Unirea 
Rapid 
C.F.R. 
Șoimii

ETAPA A XVI-A,
F. C. Baia Mare 
Mureșul Deva 
Victoria Călan 
Unirea Tomnatic 
C.I.L. Sighet 
Corvinul Hunedoara 
U. M. Timișoara 
Sticla Turda 
Gloria Bistrița
ETAPA A XVII-A,

C.F.R. Timișoara 
Dacia Orăștie 
Șoimii Sibiu 
Metalurgistul Cugir 
Rapid Arad 
Gaz metan Mediaș 
Victoria Cărei 
Min. Moldova Nouă

DE CAIAC-CANOE

2. A. Sciotnic (Dinamo) 4:19.5. 3.
S. Borbandi (Steaua) 4:20.0 : C 1

Patzaiehin 
Varabiev 

Luneu (E>i- 
— 500 m : 

(Dinamo)

Tomnatic 
Arad 
Timișoara 
Sibiu

16 NOIEMBRIE 1975
— U. M. Timișoara
— Sticla Turda
— Mureșul Deva
— Șoimii Sibiu
— Victoria Călan
— Unirea Tomnatic
— Victoria Cărei
— Metalurgistul Cugir
— Gaz metan Mediaș

23 NOIEMBRIE 1975
— Șoimii Sibiu
— C.F.R. Timișoara
— Victoria Călan
— Unirea Tomnatic
— Ind. s. C. Turzii
— F. C. Baia Mare
— Gloria Bistrița
— Victoria Cărei
— Rapid Arad

30 NOIEMBRIE 1975
— U. M. Timișoara
— Dacia Orăștie
— C.I.L. Sighet
— Corvinul Hunedoara
— Metalurgistul Cugir
— Sticla Turda
— Mureșul Deva
— F. C. Baia Mare
— Min. Moldova Nouă
7 DECEMBRIE 1975
— Dacia Orăștie
— Metalurgistul Cugir
— Ind. s. C. Turzii
— Min. Moldova Nouă
— Victoria Cărei
— Șoimii Sibiu
— Gaz metan Mediaș
— Rapid . Arad
— C.F.R. Timișoara
14 DECEMBRIE 1975
— Corvinul Hunedoara
— Sticla
— Gloria
— C.I.L.
— U. M.

— 1000 in : 1. Ivan
(Dinamo) 4:38,6, 2. L. 
(Dinamo) 4:43,7. 3. Gh. 
namo) 4:52,2 ; K 1 F
1. Maria Mihoreanu
2:14,5, 2. Agafia Orlov (Steaua) 
2:16,2, 3. Victoria Denesiuc (Snort 
Club Tulcea) 2:18,5; K 2 — 1000 
m : 1. Steaua (Larion Serghei — 
Folicarp Malihin) 3:46.2, 2. Steaua 
(E. Pavcl — I. Dragulschi) 3:48,5; 
3. Steaua (S. Pocora — I. Iritnia) 
3:48,7 ; C 2 — 1 000 m : 1. Steaua 
(Ivan Erofei — Ivan Haralambie) 
4:08,5, 2. Dinamo (P. Cozlov — P 
Marcov) 4:14.5, 3. Steaua (Gh. Da- 
nielov — Gh. Simionov) .4:14,7 
K 2 F — 500 m : 1. Steaua (Mari 
Ivanov—Nastasia Nichitov) , 2:00,0
2. Dinamo (Maria Nichiforjv 
Paula Simion) 2:01.0, 3. Sport Clu 
Tulcea (Nastasia Buri — F. S. 
mionenco) 2:05,5 ; K 4 — 1 000 ni 
1. Steaua (Nicușor Eșanu — Co 
stantin Soare — Costel Coșniță 
Vasiie Simioeenco) 3:19,0, 2. Stea 
(Z. Susoi — Gh. Pamacai — 
Dumitru — A. Ștefan) 3:23,1, 
Dinamo (R. Sofran — N. Ticu 
P. Tudose — C. Sarnachi) 3:24,

Campionatele se încheie astăz 
dimineața (de Ia ora 9) sînt pro 
gramate semifinalele în probe 
de viteză, iar după-amîază (cu în 
cepere de la ora 14) vor avea 1 
finalele de viteză și cursele d 
fond.
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C. M. de lupte libere pentru juniori
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La întreceri participă

168 de sportivi din 25 de țări
HAȘKOVO, 15 (prin telefon), 

întrecerile de „libere" din cadrul 
campionatelor mondiale de juniori 
au început, vineri, pe cele trei 
saltele instalate pe stadionul Spar
tak din orășelul bulgar Hașkovo. 
Interesul deosebit pentru întreceri 
a fost manifestat încă din ziua 
inaugurală, prin cei 6 000 de spec
tatori care au asistat la ambele 
reuniuni. De menționat că la lupte 
libere numărul concurenților este 
mai mare decît la greco-romane : 
168 de sportivi din 25 de țări. Cei 
mai mulți sînt înscriși la catego
riile mici : cite 21 la 52 kg și 68 
kg. In schimb, la categoriile mari 
sînt prezenți cei mai puțini 1 15 
la cat. grea și doar 8 la super- 
grea. Printre cei înscriși la super- 
grea se află și românul Andrei 
lanco. mezinul „mondialelor" (doar 
16 ani). Mai subliniem că România 
are reprezentanți la toate cele 10 

. categorii.
Sorții nu 

tivii noștri, 
de a întîlni 
sari foarte . .
înregistrat șase victorii, față de pa
tru înfrîngeri. Un meci foarte fru
mos l-a susținut Aurel Șuteu (48 kg) 
care a acumulat 12 p în fața sue
dezului Lundell. Cu aceeași deci
zie a cîștigat O. Buia (68 kg) în 
fața italianului Magistrinni. La cat. 
90 kg. I. Ivanov a fost declarat în
vingător prin descalificare în fața 
francezului Didri. Un spectacol 
frumos l-a realizat T. Seregelyi (82 
kg) în confruntarea cu cehoslova
cul Szabo. După acțiuni pe deplin 
reușite (retururi, salturi și ridi
cări pe umeri), sportivul român a 
învins prin tuș în min. 4. obți- 
nind punctajul de 12—0. Au mai

au favorizat pe spor- 
care au avut neșansa 
în primul tur adver- 

dificili. Totuși, ei au

cîștigat : G. Anghel (57 kg) în fața 
lui Fobert (Canada) și C. E’odore 
(74 kg) în fața lui Nemeth (Un
garia). Au pierdut : C. Măndilă 
(52 kg) în fața lui Mackarti 
(S.U.A.), Gh. Parepa (62 kg) în 
fața lui Mikourov (U.R.S.S.). C. 
Șandru (100 kg) în fața lui Wie- 
lenberg (S.U.A.) și A. Ia ne o (4-100 
kg) în fața Iul Bewlsby (S.U.A.).

Seara au început întrecerile din 
cadrul turului secund. Cu 
înaintea închiderii ediției, 
cheiaseră disputele doar 
sportivi români, care au 
următoarele, rezultate : Anghel l-a 
învins pe polonezul Schultz, Fo
dore l-a întrecut prin descalificare 
pe Topuz (Turcia), iar Șuteu și 
Parepa au pierdut : primul prin 
tuș în fața lui Bclogloazov 
(U.R.S.S.), al doilea la puncte, 
după o partidă extrem de echili
brată (13—14) în fața lui Williams 
(S.U.A.).

FLORIN GHEORGHIU A ClȘTIGAT 
.TURNEUL DIN FRANȚA

PARIS, 15 (Agerpres). — Turneul 
internațional de șah desfășurat la 
Istres, în apropiere de Marsilia, a 
fost cîștigat de Florin Gheorghiu 
(România), care a totalizat 9,5 
puncte din 11 posibile. Pe locul doi 
s-a clasat iugoslavul Martinovicî 
cu 8,5 puncte. Alți doi șahiști ro
mâni, Ciocâltea și Pavlov, partici
pant! la acest turneu, au avut o 
frumoasă comportare, realizînd cîte 
8 puncte.

I

CUPĂ EUROPEI
LA ATLETISM

și . mline se' vor desfă- 
stadioriul din Nisa între- 

finale ale celei de a V-a 
a „Cupei Europei 
ia atletism. în

(deținătoarea
la Edinburg a 

R.D.

Astăzi 
șura pe 
cerile 
ediții 
Zauli 
feminină 
in 1973. 
ntația R.D. Germane) 
Marea Britanie. Bulgaria, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania. Po
lonia. România și U.R.S.S. In între
cere;’ echipelor masculine (forma
ția Uniunii Sovietice a cîștigat 
cupa. în urmă cu doi ani) vor lua 
linie : Marea Britanie, Finlanda. 
Franța. R.D. Germană, R.F. Ger
mania. Italia, Polonia și U.R.S.S.

— Bruno 
competiția 
trofeului, 
fost for- 

participă :

Interviu cu di. Ahileas Karamanlis.

puțin 
își în- 

patru 
obținut

Toma RĂBȘAN

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE HANDBAL DE LA MARTIN

Teri s-au încheiat, la Martin (R.S. 
Cehoslovacă), întrecerile din cadrul 
turneului internațional de handbal 
masculin, la care au luat parte cîteva 
dintre cele mai puternice formații 
din Europa, printre care șl reprezen
tativa țării noastre. Iată rezultatele 
jocurilor finale : locurile Vll-Vin : 
Cehoslovacia (tineret) — Bulgaria 
19—13 (10—9) ; locurile V-VI : R.D. 
Germană — Uniunea Sovietică 25—19 
(13—9) ; locurile IH-IV : Polonia — 
Ungaria 23—19 (14—11).

Cel mal Important meci cel pentru 
desemnarea echipei cîștlgătoare a 
turneului a opus selecționatele Româ
niei și Cehoslovaciei. Fină la închide
rea ediției nu ne-a parvenit rezulta
tul.

înotătorii români din nou în întreceri

AZIz LA SOFIA, START IN „CUPA EUROPEI
SOFIA, 15 (prin telefon). La nu

mai o săptămînă după ce au par
ticipat la Balcaniada de la Sa
lonic, cei mai buni înotători ai 
României vor concura azi și
mîine —. în bazinul „Spartak- 
Levski" din Sofia, în cadrul gru
pei B a „Cupei Europei", alături 
de cel din echipele Bulgariei, Iu
goslaviei, Olandei, Poloniei și 
Spaniei. Dintre acestea, selecțio
natele Olandei și Spaniei sînt 
principale favorite ale întrecerii, 
avînd 
clasare 
și de 
„Cupei 
gariei, _
mâniei, între care există un sen
sibil echilibru valoric, vor dis
puta celelalte locuri.

După încheierea 
sportivii români au

mari șanse decele mâi
pe locul I în grupa B 

promovare în grupa A a 
Europei". Formațiile Bul- 

Iugoslaviei, Poloniei și Ro-

Balcaniadei,
_____  ______ ... plecat spre 

Bulgaria și au făcut un popas de 
două zile în orașul Petric. Apoi, 
ei și-au continuat drumul la Sofia, 
iar odată ajunși aici au și efec
tuat antrenamente în bazinul 
„Spartak-Levski", unde vor con
cura următorii : M. Slavic (200 m 
și 400 m craul), Z. Oprițescu (100 m 
craul), E. Aimer (1 500 m), A. Ilor- 
vat (100 m și 200 m spate), L. 
Șoptereanu (100 si 200 m bras), 
I. Miclăuș (100 și 200 m delfin), 
D. VVetternek (200 și 400 m mixt).

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

viciu și cu prețul unor eforturi 
considerabile de ambele părți. Așa
dar, 11—12, 12—12, 13—12. 1.4—13
(de patru ori au avut posibilitatea 
■jucătorii noștri să încheie victo
rioși meciul, dar tot de atîtea ori 
ei au acționat timid, fără decizie), 
14—14, 14—16. Și 3—2 (6. —13, 4, 
—9, 14) pentru Polonia. Revanșa a- 
cestei partide va avea loc marți 
după-amiază, în sala Floreasca din 
Capitală.

Arbitrii T. Rujda (Iugoslavia) țî 
Tu ■ Mcszaros (Ungaria) au condus

foarte bine următoarele formații t 
ROMÂNIA — Oros, Pop (Cr. Ion), 
Dumănoiu (Chiș, Păușescu), Schrei
ber, Tutovan (Bartha), Arbuzov 
(Chițigoi) ; POLONIA — Gaw- 
lowski (Ștefanski), Lasko, Ry- 
baczewski, Czaja (Bosek), Sadalski 
(Jasinkiewicz), Lubiedewski (Wos- 
lowicz).

In cea de a doua partidă a zi
lei : Iugoslavia — Ungaria 3—1 
(—15. 4, 11. 2). Au arbitrat bine 
C. Mușat (România) și I. Havrot 
(Polonia).

Sîmbătă, de la ora 16 : Polonia 
— Ungaria și Cehoslovacia — Iu
goslavia.

//

I. Șveț și K. Vrînceanu vor com
pleta ștafetele.

Din lotul României, M. Slavic 
este sportivul cu șanse mai mari 
de a cuceri locul întîi în probele 
la care participă.

ministrul sportului din Grecia
Aflat printre oaspeții Jocuri

lor Balcanice de atletism de la 
București, dl. AHILEAS KA
RAMANLIS, ministru pe lingă 
Președinția Consiliului de Mi
niștri al Republicii Elene, mi
nistrul sportului, a avut ama
bilitatea de a acorda un inter
viu ziarului „SPORTUL".

— Vă rugăm să evocați, 
pentru cititorii noștri, im
presiile pe care vi le-au pro
dus întrecerile atletice de la 
București.

— Impresiile sînt excelente. 
Desfășurarea întrecerilor a fost 
foarte reușită, iar arbitrajul o- 
biectiv. Cu sinceră emoție am 
simțit simpatia cu care spec
tatorii români i-au încurajat 
pe toți participant», deci și pe 
atleții greci și pentru aceasta 
le mulțumesc. De asemenea, 
am fost impresionat de primi
rea călduroasă pe care mi-a 
făcut-o conducerea C.N.E.F.S. 
cît și de eficiența convorbirilor 
avute la București.

— Cum apreciați relațiile 
sportive româno-elene și 
cum vedeți dezvoltarea lor 
în viilor ?

— După cum se știe, relați
ile sportive dintre țările noastre 
sînt foarte amicale. Jocurile 
Balcanice reprezintă o ocazie 
deosebită de confirmare a trăi- 
niciei acestor legături. In cola
borare cu autoritățile sportive 
competente, am căzut de acord 
și asupra altor modalități care 
să lege și mai mult pe sportivii 
din România șl Grecia. Do
rința noastră este să cultivăm 
aceste relații.

— Ce semnificație acor
dați progresului sportului 
din Balcani și cum evoluea
ză, după opinia dv., relațiile

DEZVOLTARE

sportive intre popoarele bal
canice ?

— Sporturile se dezvoltă con
tinuu în Balcani. Acesta este și 
rezultatul spiritului prietenesc 
care animă popoarele noastre. 
Aceasta este și demonstrația 
înțelepciunii politicii guverne
lor noastre, care recunosc im
portanța sportului ca factor de 
întreținere a spiritului păcii și 
colaborării. Grecia, care a avut 
initiative în domeniul strîngerii 
relațiilor între țările balcanice, 
simte o mîndrie deosebită față 
de rezultatele obținute. întîlni- 
rile continue, ca și contactele 
necesare ‘ pentru stabilirea ba
zelor unei și mai largi colabo
rări în acest domeniu, vor con
duce fără îndoială la zile tot 
mai fericite pentru sportul ță
rilor din Balcani.

CONCURSUL DE ÎNOT
In ultima zl a concursului inter

național de înot de la Pekin, pro
ba de 100 m liber bărbați a fost 
cîștig-ată de Li Er-lin (R.P. Chine
ză) cu timpul de 55,56. Li Kuo-sen 
(R.P. Chineză) a obținut victoria 
în proba de 200 m bras în 2:29,31.

DE LA PEKIN
In oursa feminină de 800 m liber, 
pe pirimul loc s-a situat Sin Poh- 
Leng (Singapore), cronometrată în 
9:44,86, iar Yeh Sun-Yan (R.P. 
Chineză) a terminat victorios la 
100 m spate bărbați, cu rezultatul 
de 1:04,88.

SURPRIZELE CONTINUA ÎN TURNEUL

DE TENIS DE
TORONTO, 15 (Agerpres). — 

Turneul de tenis de la Toronto 
continuă sub semnul surprizelor. 
După ce Drysdale, Franulovici, 
Jauffret și Kodes au fost scoși 
din cursă în primele două tururi, 
optimile de finală au înregistrat 
eliminarea suedezului Bjărn Borg, 
care a pierdut cu 4—6. 6—2, 3—6 
în fata jucătorului vest-genman 
Hans-Joachim Plotz. Tenismanul 
român Ilie Năstase s-a calificat 
pentru sferturile de finală, între- 
cind cu 6—2, 6—2 pe brazilianul 
Thomas Koch. Alte rezultate : Pa- 
natta — Solomon 6—-2, 6—4; Oran- 
tes —■ Holmes 6—2, 6—0; Alexan
der — Higueras 6—0, 6—1; Gis
bert — Molina 2—6, 7—6, 7—6 ;
Fibak — Kronlc 6—3. 6—0. La du
blu, primul tur: Năstase, Kodes 
— Molina, Velasco 6—3, 5—7, 6—2.

LA TORONTO
La simplu femei, Diane Fromholtz 
a învins-o cu 6—2, 3—6, 6—2 pe 
Margaret Court.

¥
Connors și Ilie Năstase au fost 

desemnați oapi de serie la turneul 
de tenis ce se va desfășura săptă
mâna viitoare în orașul South 
Orange (New Jersey). Pe lista 
participanților mai figurează Roche, 
Lutz, V. Amritraj, Graebner, 
Gerulaitis.

★
Rezultate din turneul de tenis 

de la Columbus (Ohio) : Smith — 
K. MacMillan 6—4, 6—2; Lutz — 
Estep 6—1, 6—3; Delaney — Met
ier 7—6, 6—3; Gorman — A. Am
ritraj 5—7, 7—-5, 7—6; V. Amritraj 
— Teacher 6—2. 7—6.

NOU RECORD MONDIAL LA ARUNCAREA CIOCANULUI: 79,30 ffl
MUNCHEN, 15 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Frankfurt pe Main, atletul 
vest-german Walter Schmidt a 
stabilit un nou record mondial la

aruncarea ciocanului, cu perfor
manta de 79,30 m. Vechiul record 
(78,50 m) aparținea lui Karl-Hans 
Riehm (R.F.G.).

FOTBAL MERIDIANE
MARȚI 19 august, la Paris, selec

ționata Franței va susține un joc 
de verificare In compania formației 
Real Madrid — adversara echipei Di
namo București în primul tur al 
C.C.E. In echipa Franței au fost se
lecționați 16 jucători, printre care 
Baratelli, Tresor, Bereta și Guillou.

SELECȚIONATA It. D. Germane, 
care participă la turneul de la Ca
racas, a învins cu 1—0 (1—0) for
mația argentiniană Rosario Central 
și a cîștigat cu 2—1 (2—0) meciul
cu echipa portugheză Boavista 
Porto.

ECHIPA Panathinaikos Atena a 
terminat la egalitate, 1—1 (0—1), me
ciul amical, susținut la Skoplje, cu 
formația iugoslavă Vardar.

PICTORIȚA $1 SPORTUL
mare parte din- 
pictoriței france- 

înfățișează

Cea mal 
tre pînzele 
ze Nadie Feuz 
scene sportive. „Sportul este 
mișcare, este viața, este o 
sărbătoare” — explica ea pa
siunea manifestată pentru acest 
domeniu.

Conștientă că numaî studi
ind pe viu mișcările atletice 
le poate reda veridic, artista 
este nelipsită de pe stadi
oanele de rugby șl fotbal, ca 
și de la reuniunile pugilistice.

NOU RECORD NAUTIC
Canadianca Cynthia Nicho

las, în vîrstă de 17 ani, a 
stabilit un nou record al tra
versării Canalului Mînecii, îno- 
tînd distanța dintre coasta 
britanică și cea franceză în 
9 ore și 46 minute, cu 13 mi
nute mai puțin decît vechiul 
record, din 1967, care apar
ținea australiencei Linda 
McGill.

CONTROLUL 
SUPORTERILOR

După scandalul provocat de 
suporterii echipe» de fotbal 
Leeds United în finala C.C.E. 
d® la Paris, cu Bayern MGn- 
chen, oficialitățile din Anglia 
au luat decizii importante 
pentru a preveni manifestările 
nesportive ale suporterilor 
unor formații. Astfel, echipele

intrare pe stadion vor putea 
fi vîndute numai de către clu
burile interesate (șl nu de 
birourile de turism). De ase
menea: spectatorii vor fi con
trolați la intrarea pe stadio- 
ne; se va interzice vînzarea 
de băuturi alcoolice în in
cinta stadioanelor; băuturile 
răcoritoare nu se vor vinde în 
sticle, cl numai în ambalaje 
de material plastic. In plus.

din 
au dis

ci du- 
Capul 
Dover 

revenit 
printre 

i afla

fete engleze (compuse 
cîte 40 de persoane) < 
putat o cursă — care 
rat 11 ore — între 
Gris-Nez (Franța) șl 
(Anglia). Victoria a 
echipei „Boys Club”, 
componenții căreia se 
campionul de box Joe Bug- 
ner, cealaltă echipă, 
Tables*, fiind condusă 
alt fost campion de

.Round 
de un 

box,

cîteva decenii. Matura a fost 
antrenor federal în Ungaria, 
a promovat zeci de luptători 
de valoare, care au devenit 
campioni olimpici și mon
diali. Matura Mihaly o scris 
și numeroase tratate de spe
cialitate privind tehnica șl 
tactica luptelor greco-romane.

I
I

fn tlmpu! călătoriilor cu tre
nul, cu avionul sau cu auto
carul, se va interzice supor
terilor consumarea băuturilor 
alcoolice.

Henry Cooper I Cursa, orga
nizată în scop de binefacere, 
era destinată să aducă circa 
100.000 de lire Asociației 
ajutorare a infirmilor.

BREVIAR

angajate în competițiile eu
ropene: Derby County, West 
Ham United, Liverpool, Ever
ton, Aston Villa și Ipswich 
Town vor fl obligate sâ la 
masurile cele mai severe îm
potriva acelora care tulbură 
ordinea și disciplina, cu oca 
zia deplasărilor sau a jocu
rilor de teren propriu. Potri
vit acestor măsuri, biletele

ȘTAFETE 
IN... CANALUL

Celebrînd a 100-a 
a primei traversări 
Canalului Mînecii,

de

• Unul dintre cei mal buni 
baschetbaliști al tuturor tim
purilor, Wilt Chamberlain (39 
de ani, înalt de 2,18 m), este 
în prezent conducătorul unul 
club profesionist de... volei, 
Southern California Rangers. 
Recent, fostul baschetbalist a 
declarat că se va dedica 
însuși voleiului, opărind 
fața fileuluî I

el 
în

de

I
I
I

MiNECII 
anlversore 

înot a 
două șta-

în• A încetat din viață, 
vîrstă de 75 de ani, reputa
tul specialist maghiar «n 
lupte Matura Mihaly. Timp de

• Fost campion mondial 
lupte libere, francezul Daniei 
Robin a fost însărcinat de 
către Federația Internațională 
de lupte să conducă cursuri 
de pregătire șl inițiere in u- 
nele țări sud-americnne.

I
I

PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul concur

sului desfășurat la Copenhaga, pro
ba de 400 m garduri a revenit ugan- 
dezului John Akii-Bua, cronometrat 
în 49,4. Alte rezultate : 200 m mas
culin : Monzell (Olanda) — 21,5 ;
înălțime femei : Van Doorn (Olan
da) — 1,84 m ; 5 000 m : Scott (Aus
tralia) — 13:47,1 ; 1 500 m femei;. 
Van Gerven (Olanda) — 4:19,3.

AUTO • Competiția dotată cu 
„Trofeul orașului Pergusa" a revenit 
pilotului italian Mario Casoni (Pors
che), care a realizat o medie orară 
de 174,296 km. • Pilotul englez 
Brian Redman, pe „Lola Chevro
let", a cîștigat „Marele premiu de 
la Mansfield" (Ohio), realizînd pe 
distanța de 160 km o medie orară 
de peste 150 km. • PîniL la înche
ierea campionatului mondial de au- 
tomobilism-viteză (formula I) mat 
sînt de disputat 4 probe (din cele 
15 incluse în program). După ..Ma
rele premiu al Austriei" (17 august, 
la Zeltweg), urmează „Marele pre
miu al Italiei “ (7 septembrie, la 
Monza), „Marele premiu al Cana
dei" (21 septembrie, la Mosport) și 
„Marele premiu al S.U.A.* (5 octom
brie. la Watkins Glen). Cele mat 
mari șanse de a cuceri titlul mon
dial le are pilotul austriac Nikf 
Lauda, care are în clasament un a- 
vans de 17 p față de Reutemann 
(Argentina). De cînd s-a inițiat a- 
ceastă competiție, de aproape 25 de 
ani, un singur pilot a reușit să cu
cerească titlul de trei ori. Este vor
ba de argentineanul Juan Manuel 
Fangio. Scoțianul Jacky Stewart a 
obținut victoria de două ori.

CICLISM • Turul Columbiei a 
fost cîștigat anul acesta de italianul 
Francesco Moser, cronometrat pe 
distanța de 246 km cu timpul de 
6 h 40:13. Pe locul 2 s-a clasat Fa
brizio Fabbri.

ȘAH • La Vilnius, jn turneul zo
nal de șah pentru campionatul mon
dial, după runda a 5-a, în fruntea 
clasamentului se află TainKpov, 
Vasiukov șl Savon cu 3’A p fieca'fiC* 
Locul 4 este ocupat de Holmov, cu 
3 p. • După 6 runde, în turneul 
de la Polianița — Zdroj conduc Ivan 
Klovan (U.R.S.S.) și Jan Placetka 
(Cehoslovacia) cu cite 4 p. în runda 
a 6-a, Klovan a remizat cu Popov, 
Placetka a cîștigat la Rodrigues, 
iar Doda a pierdut la Rogoff.


