
SUB SEMNUL UNITĂȚII 
DE MONOLIT A ÎNTREGULUI POPOR

ÎN JURUL PARTIDULUI

ÎN CAPITALA A AVUT LOC PARADA MILITARĂ

COLOANA SPORTIVILOR - UN VIBRANT MESAJ 
DE DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ FAȚĂ DE PARTID, 

FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Peste 6 000 de tineri și tinere din 

asociațiile și cluburile sportive ale 
Capitalei au participat ieri la ma
rea demonstrație a oamenilor mun
cii consacrată sărbătoririi celei de 
a 27-a aniversări a eliberării pa
triei.

A fost o paradă superbă, a ro- 
busteții și măiestriei, dar — înainte 
de toate — un mesaj vibrant de 
dragoste și recunoștință adîncă pe 
care tineretul nostru le nutrește 
față de partid, față de secretarul 
său general, pentru condițiile mi
nunate de viață, de învățătură și 
muncă ce i-au fost create, de afir
mare în toate domeniile de activi
tate.

Timp de o jumătate de oră pri
virile ne-au fost incîntate de băieții 
zvelți și fetele frumoase din coloa
nă, de coloritul minunat al costu
melor, de exercițiile ingenioase care 
— într-o admirabilă înșiruire — au 
reușit să sugereze viața intensă, 
trepidantă, a stadioanelor, dragostea 
tineretului pentru practicarea exer
cițiului fizic, ca un mijloc eficient 
de întărire a sănătății și ridicării
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ENTUZIASTE DEMONSTRAȚII ALE SPORTIVILOR DIN ÎNTREAGA ȚARĂ
CLUJ

Cu un final de mare încărcătură 
estetică și emoționantă, demon
strația sportivă — a oamenilor 
muncii — a adus în Piața Victo
riei un plus de prospețime și vi
goare, de culoare și armonie, 
Grupuri policrome, trecînd în ca
dența pasului sportiv, alternînd 
cu care alegorice și cu grațioase 
grupuri ale purtătoarelor de eșar
fe și flori, au manifestat cu en
tuziasm pentru marea sărbătoare 
a poporului român și s-au anga
jat, totodată, să nu-și precupețeas
că eforturile pentru creșterea mă
iestriei lor sportive și pentru îm
plinirea cu succes a tuturor obli
gațiilor pe care școala sau pro
ducția le pun în fața lor.

Printre cei care și-au prezentat 

capacității de muncă, dorința lui de 
afirmare pe planul dificil și rigu
ros al performanței, pentru ridica
rea necontenită a prestigiului spor
tiv al patriei, pentru gloria Româ
niei socialiste.

...Sub unduirea de mătase a stea
gurilor roșii și tricolore, purtate de 
un grup compact de tineri, înalți 
și drepți ca niște brazi, perfect a- 
liniați, coloana pătrunde în Piața 
Aviatorilor, purtînd în față lozinca 
„TRĂIASCĂ 23 AUGUST", stemele 
partidului și a patriei.

Reprezentanții sectoarelor, sportivi 
și sportive din asociațiile întreprin
derilor și instituțiilor Bucureștiului, 
execută cu precizie temele pe care 
le-au pregătit. Pe un fond sonor 
inspirat, creat de marea fanfară mi
litară și de un imens cor de ostași, 
tinerii înscriu cu trupurile lor, in 
fața tribunei oficiale, cuvinte și ini
țiale dragi: „23 AUGUST", „P.C.R.". 
„R.S.R.". Un grup de f.te lansea
ză spre înălțimi mari baloane mul
ticolore, adevărate sonde meteoro
logice, de care sint prinse eșarfe 
mari pe care stă scris: „CEAUȘESCU- 

împlinirile de pînă azi și și-au 
exprimat gîndurile pentru mîine, 
am recunoscut sportivi ai reduta
bilului C.S.M. Cluj, de două- ori 
medaliat cu argint în întrecerea 
pe țară a cluburilor sportive, re
prezentanți ai Universității, club 
intrat în a doua jumătate de se
col a existenței sale, mesageri ai 
„Voinței11, ai puternicelor asociații 
sportive Armata, Tehnofrig, Meta
lul roșu, Clujeana ș.a.

Nușa DEMIAN

GALAȚI
Demonstrația celor 'peste 5 000 

de sportivi gălățeni s-a desfășu
rat sub semnul importantelor rea
lizări obținute în consolidarea ba
zei materiale a sportului din ora
șul nostru și a progreselor însem
nate înregis*“ate în ridicarea mă

Piața Aviatorilor din Capitală, lo
cul unde se desfășoară tradiționalele 
manifestări de . masă prilejuite de 
marile sărbători ale poporului nos
tru, a. găzduit ieri impunătoarea pa
radă militară și grandioasa demon
strație a oamenilor mumii, consacra
tă celei de-a 27-a aniversări a eli
berării patriei de sub jugul fascist.

în această zi, sute de mii de 
oameni ai muncii din Capitală și-au 
exprimat în chip impresionant, alături 
de milioanele de cetățeni ai patriei 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — unitatea de mo
nolit în jurul partidului, a condu
cerii sale, în frunte cu tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, hotărîrea de 
neclintit de a înfăptui neabătut po
litica internă și externă a partidului, 
au raportat prin bilanțuri grăitoare 
succese de prestigiu dobîndite în 
munca plină de avînt pentru înfăp
tuirea prevederilor primului an al 
noului cincinal, a hotăririlor istorice 
ale celui de-al X-lea Congres al 
partidului.

în marea piață, tribuna centrală 
este dominată de stema Republicii 
Socialiste România. încadrată de da
tele festive „1944—1971”. Dedesubt, 
o urare scumpă tuturor — „TRĂ
IASCĂ 23 AUGUST, ZIUA ELIBE
RĂRII ROMÂNIEI DE SUB JU
GUL FASCIST". De cealaltă parte a 
pieței re află portretele marilor dai-

P.C.R.", „ROMANIA", „23 AU
GUST", „PACE".

Cluburile bucureștene s-au între
cut în a prezenta pe distanțe de 
timp foarte scurte, care nu depă
șeau deseori 60 de secunde lucruri 
cit mai frumoase, caracteristice 
preocupărilor lor. Elevii Capitalei 
au transformat platoul pieții in
tr-un veritabil teren polisportiv. In 
fața tribunei oficiale se efectuau, 
pe o plasă elastică, elemente de 
mare spectacol din gimnastica acro
batică. In planul secund, o floare 
imensă a devenit o piramidă vie, 
iar de jur împrejur, copiii sugerau 
sporturile pe care le practică, gim
nastică, tir, box, rugby, fotbal, 
handbal ș.a.

„Metalul" a excelat — ca de obi
cei — în piramidele sale pe moto
ciclete, „Voința" a avut o foarte 
frumoasă repriză de exerciții cu 
maci, Steaua, Dinamo, Rapid, uni
tăți fruntașe, au defilat cu campio-

Valeriu CHIOSE
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iestriei. Au trecut prin fața tribu
nelor sportivii secțiilor de perfor
manță ale cluburilor Dunărea, Po
litehnica, Oțelul, ai asociațiilor 
sportive sindicale și celor școlare. 
De o primire entuziastă s-a bu
curat demonstrația micilor sportivi 
care înfățișau noile sporturi prac
ticate la nivel de performanță în 
Galați : hochei, patinaj artistic, 
tenis de cîmp, -carting.

Elevii școlii sportive au prezen
tat frumoase momente de gimnas
tică și au înscris cu trupurile lor 
cuvinte dragi tuturor i „P.C.R.“ și 
„R.S.R.".

T. SIRIQPOL

TIMIȘOARA
Timp de trei ore, pe Bulevar

dul Republicii, peste 80 000 de ti
mișoreni au participat la demon

căli ai proletariatului : Marx, En
gels, Lenin. Pe fundalul azuriu al 
tribunelor se pot citi urările : „TRĂ
IASCĂ PARTIDUL COMUNIST RO
MAN, FORȚA POLITICA CONDU
CĂTOARE A SOCIETĂȚII NOAS
TRE!” „TRAIASCA ȘI ÎNFLOREASCĂ 
SCUMPA NOASTRĂ PATRIE. RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA !”, 
„TRĂIASCĂ POPORUI. ROMAN, 
CONSTRUCTOR AL SOCIALISMU
LUI „TRĂIASCĂ UNITATEA TA
RILOR SOCIALISTE, A MIȘCĂRII 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI IN

TERNAȚIONALE, A TUTUROR 
FORȚELOR ANTIIMPERI ALISTE!”. 
„TRĂIASCĂ PACEA Ș! PRIETENIA 
ÎNTRE POPOARE !”

Imaginea festivă este întregită de 
prezența trupelor Forțelor noastre 
Armate, aliniate pentru paradă.

Ora 8 — întîmpinați cu vii și
puternice aplauze de asistența din 
tribune sosesc conducătorii partidu
lui și statului. In tribuna oficială iau 
loc tovarășii : NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer. Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil. Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dânălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Petre Blajovici, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea. Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Ion Iliescu, Va- 
sile Patilineț, Ion Stănescu. Mihai 
Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Alături de conducătorii de partid 
și de stat ai țării noastre, în tri
buna oficială au luat loc tovarășii : 
Kenji Miyamoto, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Japonia, San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, Mi
hai A. Leseciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. Li Dă- 
șîn, membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, șeful Di
recției Generale Politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare. Țvie- 
tin Miatovici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Henri Kra- 
sucki, membru al Biroului Politic al 
P.C. Francez, secretar al Confedera
ției Generale a Muncii, Agostino 
Novella, membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Italian. Jos 
Van Eynde, președintele Partidului 
Socialist Belgian, Jan Debrouwere,

strația de 23 August. încheierea 
defilării a revenit, tradițional, co
loanei celor 3 500 de sportivi, re
prezentanți ai peste 80 de asociații 
și cluburi sportive din oraș. Spor
tivii timișoreni, care activează cu 
17 echipe în divizia A și cu 18 
în divizia B — în rîndul cărora 
i-am văzut pe internaționalii P. 
Cernău, R. Gunesch, Cristina Met- 
zenrad, Tereza Popa, I. Micoroiu 
și alții — au raportat că anul, a- 
cesta au obținut peste 100 de ti
tluri de campioni ai țării, au rea
lizat 278 de noi recorduri județe
ne la atletism, natație, tir și hal
tere.

Tribunele au aplaudat, deopotri
vă, pe micii gimnaști de la clubul 
feroviar, care au impresionat prin 
gingășia și precizia mișcărilor, pe
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membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Belgia, Janis Katsouridis, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului A.K.E.L. din 
Cipru, Hugh Moore, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. din Irlanda, 
Ăbdalah Ahmed El Khamry, membru 
al Comitetului Executiv, secretar ge
neral adjunct al Frontului Național, 
ministrul informațiilor și culturii din 
Republica Democratică Populară a 
Yemenului, Boris Grigorievici An
dreev, conducătorul delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-române.

Tn celelalte tribune se aflau con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești. vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, participant! la insurec
ția armată din august 1944, generali 
activi și în rezervă, foști comandanți 
de mari unități pe frontul antihit
lerist, muncitori fruntași din în
treprinderile bucureștene, acade
micieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, activiști ai organe
lor centrale de partid și de stat, zi
ariști români și străini.

în tribune se aflau, de asemenea, 
membrii delegației Partidului Comu
nist din Japonia: Tomio Nishizawa,

VICTORIE CATEGORICĂ A SPORTIVILOR ROMÂNI 
IN CEA DE A lll-a BALCANIADĂ A NATAȚIEI 

® Reprezentanții noștri au obfinut 17 succese 9 înotătorii români pe locul I 

in concursul masculin și feminin 9 Marian Slavic (6 medalii de aur) și Anca Groza 
(4 titluri) campionii edifiei • Alte victorii la sărituri și polo

Dominînd întrecerile celei de a 
3-a Balcaniade, înotătorii români 
au totalizat 12 titluri de campioni, 
un punctaj superior atît în clasa
mentul masculin, cît și în cel femi
nin, clasîndu-se — alături de să
ritori și jucătorii de polo — pe 
primul loc în noua ierarhie balca
nică. Succesul sportivilor noștri a 
fost deplin, dublat de performanțe 
valoroase și un număr de 34 de re
corduri naționale într-o competiție, 
cu rezultate mai bune față de edi
țiile precedente și cu 16 noi recor
duri balcanice.

ANCA GROZA — 
ÎNOTATOAREA NR. 1 

A BALCANIADEI

Tînăra sportivă bucureșteancă, 
pregătită de M. Negrea și Cr. Vlă- 
duță, a stabilit o splendidă perfor
manță la această a treia ediție a 
competiției, cucerind 4 titluri de 
campioană, pe care le-a dublat cu 
noi recorduri naționale, toate de 
bună valoare europeană. Ieri, în di
ficila probă de tetratlon (400 m), 
Anca Groza, apelînd la ultimele re
surse, a înotat economic, adoptînd 
cea mai bună tactică. Lideră după 
lungimile de delfin, ea a permis 
sportivelor bulgare să preia condu
cerea pe „suta" de spate. Apoi, la 
bras, a atacat decisiv și cu avanta
jul căpătat, ea a sprintat liniștită 
spre sosire, oprind cronometrele 
după 5:32,0. în acest fel, A. Groza 

membru al Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Koichiro 
Ueda. membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Eizo Kobayashi, membru su
pleant al C.C. al P.C.J., Hiroshi 
Kikunami. activist la secția interna
țională a C.C. al P.C.J.; membrii de
legației Partidului Comunist din Spa
nia: Santiago Alvarez, Ramon Mende- 
zona, Juan Calanda și Mauricio Perez, 
membri ai Comitetului Executiv al 
P.C.S; Carlo Galluzzi și Abdon Alinovi, 
membri ai Direcțiunii Partidului Co
munist Italian; Claude Poperen, 

membru supleant al Biroului Politic 
al P.C. Francez; membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
roâne; membrii delegației militare 
chjneze; grupul de ziariști chinezi, 
precum și un grup de turiști din R. 
P. Chineză, condus de tovarășul Tin 
Pin, membru al Comitetului orășenesc 
de partid Pekin, președintele Comi
tetului Revoluționar al raionului Tun- 
van, secretar al Comitetului regional 
de partid; delegația comunei Pra- 
văt din R. P. Bulgaria.

Au participat, de asemenea, grupuri 
de activiști de partid, de stat, ai or
ganizațiilor sindicale din U.R.S.S., 
Cuba, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria,

rămîne singura înotătoare neînvin
să în cadrul acestei competiții.

CEAKAROV L-A ÎNTRECUT
PE SLAVIC LA 200 M MIXT

Așteptată cu un mare interes, 
disputa dintre Marian Slavic și bul
garul Angel Ceakarov pe distanța 
de 200 m mixt, a adus adversarilor 
noștri un nou succes. Cei doi înotă

IN NUMĂRUL1 DE AZI;

> FOTBAL:
Prima etapa, foarte echilibrată, 
promite un campionat de mare luptă

• ATLETISM: .
Echipa României a învins formația 
Ungariei, la juniori

• TENIS:
In „Cupa Davis" Brazilia — România 2-1.

Azi au loc partidele decisive
I”“| .'.ii l„ .'..«lj. .......

R. P. Polonă, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. D. Coreeană, R. P. Mongolă, ai 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, din Italia, Franța, 
Brazilia, Belgia, Peru, Haiti, Marea 
Britanie, Olanda, S.U.A., Danemarca, 
Republica Arabă Unită, Republica 
Democratică Populară a Yemenului, 
care se află în aceste zile în tara 
noastră.

Sint prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Tn decorul sărbătoresc al Pieței A- 
viatorilor, un sunet prelung de trom
petă anunță începerea festivității în
chinate celei de-a 27-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fascist.

In fața tribunei centrale, genera
lul de armată Ion Ionlțâ, ministrul 
Forțelor Armate, primește raportul 
comandantului paradei, general-loco- 
tenent Nicolae Militaru. Ministrul 
Forțelor Armate trece apoi în re
vistă trupele și îi felicită pe militari 
cu prilejul marii noastre sărbători 
naționale. Militarii răspund cu țumul-

(Continual e in pag. a 2-a)

tori se prezentau înaintea startului 
cu cîte trei titluri individuale, ur- 
mînd să tranșeze în mod direct fru
moasa lor rivalitate sportivă. Slavic 
a condus după lungimile de delfin 
și spate ; la bras însă, campionul 
bulgar s-a desprins irezistibil și

Adrian VASILIU
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În Capitală a avut ioc parada militară
și demonstrația oamenilor muncii

(Urmare din pag. 1)

ÎN „CUPA 23 AUGUST" PENTRU JUNIORI

FINALĂ ROMÂNEASCĂ
tuoase urale. Urcind la tribuna cen
trală, generalul de armată Ion Io
nita prezintă raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Consi
liului de Stat. Comandantul suprem al 
Foițelor noastre Armate.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România, in timp 
ce răsună 21 de salve de artilerie.

Ostașii ce alcătuiesc batalioanele 
aliniate in piață, impunătorul cor de 
1 500 de militari, marea fanfară, into
nează cîntecul „Poporul ne-a dat 
arma / Partidul ne-a crescut/ Ca pa
triei să-i facem / Zid de netrecut...”

Tncepe defilarea trupelor. In Ini
mile și în conștiința militarilor stă
ruie îndemnul adresat de secretarul 
general al partidului in urmă cu câ
teva zile, la marea adunare popu
lară consacrată Împlinirii a 150 de 
ani de la mișcarea revoluționară 
condusă de TUdor Vladimirescu și 
.festivitatea acordării gradului de 0- 
jtițer unei noi promoții de absolvenți 
ai școlilor militare; „Să nu uitați 
niciodată, tovarăși militari, că sînteți 
urmașii armatelor lui Mircea cel Bă- 
trin. ale Iui Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazul, urmașii pandurilor Iui Tu
dor Vladinflrescu, jii armatelor care 
au luptat în 1877 pentru independența 
patriei, ai acelora care au luptat în 
războiul din 1916—1918 pentru apăra
rea pămîntului țării, Împotriva co
tropitorilor. ai armatelor care au lup
tat împotriva fascismului.

Acești înaintași ai voștri vă chea
mă să fiți gata fntotdeauna gă ser
viți poporul, patria",

M Strajă de nădejde a cuceririlor 
revoluționare, socialiste ale poporu
lui, forțele noastre armate, bucurîn- 
du-se de grifa deosebită a partidului 
și statului, a tuturor celor ce mun
cesc. au dovedit cu prilejul paradei 
un înalt pfevel de pregătire. Rapor- 
tind că patria sa poate baza pe e-

nergla. responsabilitatea și cutezanța 
lor, pe patriotismul lor înflăcărat, mi
litarii forțelor noastre armate au 
reafirmat, de ziua marii noastre săr-

Moment de la parada militară.

bători naționale, că sînt .scut de nă
dejde al înfăptuirilor socialiste, al 
independenței și suveranității națio
nale. în același timp, in spiritul po-

învățând și muncind tineretul patriei noastre se pregătește pentru a fi gata oncind să apere cuceririle 
revoluționare ale României Socialiste.

Demonstrații in întreaga țară
liticii profund internaționaliste a 
Partidului Comunist Român, armata 
noastră este gata oricînd ca, alături 
de armatele țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, ale celor
lalte țări socialiste, să apere cauza 
socialismului și păcii.

în piață își tac apariția gărzile pa
triotice, unități înarmate ale poporu
lui. Sînt muncitori, ingineri, tehnici
eni, economiști din fabrici și uzine, 
intelectuali tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei — poporul însuși, care și-a 
cucerit prin lupte și jertfe libertatea 
și viata fericită de astăzi și care este 
hotărît să-și apere cuceririle sale re
voluționare.

Defilează apoi, în frumoasele lor 
uniforme azurii, detașamentele de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei.

La marea demonstrație sînt pre- 
zenți și brigadierii de pe marile șan
tiere ale construcției socialiste.

Fanfara face o scurtă pauză. Deo
dată, din toate colțurile pieței, gru
puri de copii, purtători ai cravatelor 
roșii, se îndreaptă spre tribuna cen
trală. în acordurile fanfarei, ei re
cită versurile imnului lor „Mulțumim 
din inimă partidului" și oferă cu 
dragoste, în semn de fierbinte recu
noștință, buchete de flori conducă
torilor de partid si de stat, care le 
mulțumesc și îi îmbrățișează.

Un fluviu viu, o masă fremătînd 
sub faldurile roșii și tricolore se a- 
propie de imensa piață. Zeci și zeci 
de mii de glasuri scandează la uni
son „CEAUȘESCU—P.C.R.". Mulțimile 
poartă pe talazul lor lozinci ce slă
vesc partidul, patria, mari portrete 
ale tovarășului Ceaușescu. ale ce
lorlalți conducători ai partidului și 
statului. Este o expresie vibrantă a 
dragostei și încrederii în Partidul 
Comunist Român, în conducătorul în
cercat al partidului și statului nos
tru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a unității de monolit dintre 
partid și popor. Rînduri, rînduri, 
trec muncitori. Ingineri, tehnicieni, 
economiști din marile întreprin
deri ale orașului. De pretutindeni, se 
scandează: „August douăzeci și trei 
a pus țării nou temei!”, „Tot po- 
poru-i strîns unit, sub stindardul tău 
partid!", ,,De partid condus poporul 
își clădește viitorul!".

Grandioasa demonstrație a celor 
peste 150 000 de oameni ai muncii din 
Capitală s-a desfășurat sub Bemnul 
bucuriei generate de izbînzile în mun
că, de viața noastră nouă, a optimis
mului și încrederii în viitorul patriei 
noastre socialiste.

(Urmare din pag. 1)

handbalistele de la Universitatea, 
fotbaliștii de la C.F.R. șl Politeh
nica, halterofilii de la Electromo
tor, luptătorii de la C.F.R., pe ca
notoarele de la Voința. Au fost 
salutați cu căldură tinerii de la 
asociațiile sportive școlare Electro- 

. motor și Construcții, cit și cei do 
jla asociațiile sportive militare care 
[du înscris cu trupurile lor „23 
AUGUST", „P.C.R.", „R.S.R.". Co- 
lbana sportivilor timișoreni a fost 
încheiată de elevii Liceului nr. 4 
cu program de educație fizică. Ei 
au executat în fața tribunelor 
exerciții de gimnastică sportivă și 
modernă și âu construit reușite pi
ramide.

Petre ARCAN

BACĂU
Intr-o ordine perfectă, cu chipu

rile radiind de bucurie, au trecut 
prin fața tribunei oficiale sportivii, 
reprezentanții celor 40 de echipe 
participante în diverse campionate 
republicane și ai celor peste 200 de 
formații înscrise în campionatele 
județene, municipale și orășenești, 
cărora — pentru rezultatele bune 
obținute — le-a fost decernat dra
pelul de județ fruntaș pe țară.

Apoi au defilat cei mai mici spor
tivi din orașul Bacău : elevii șco
lilor generâle și ai lioeelor. în grup 
se aflau luptătorii Adrian Popa, 
medaliat cu bronz la europenele de 
juniori și Dorin Mocanu, campion 
republican de juniori. Au urmat 
reprezentanții asociațiilor A.S.A., 
Letca, Victoria U.R.A., Partizanul, 
Confecția, Fabrica de șuruburi, Vo
ința, Orizontul, Proletarul, Școala 
Sportivă Bacău, care se mîndresc cu 
Sportivi ca Geta Măgirescu, cam
pioană balcanică de junioare la at
letism. De tribună se apropie vii
torii componenți ai loturilor repu
blicane — elevii Liceului cu pro
gram de fotbal. Apariția sportivilor 
de la Sport Club Bacău, care în ul
timul tirtip au obținut rezultate fru
moase, este primită cu vii aplauze.

BRAȘOV
în coloană celor aproape 2 500 de 

Sportivi brașoveni se aflau repre
zentanți ai cluburilor Tractorul, 
Voința, Politehnica, Steagul roșu și 
Dinamo, ai marilor asociații spor
tive Armata, Rulmentul, Metrom, 
C.I.B.O., C.F.R., cei ai școlilor spor
tive și ai Aeroclubului. Ei au ra
portat, în această zi de sărbătoare, 
un bilanț bogat obținut pe terenuri 
Sportive, printre care 81 de titluri 
de campioni ai țării, 16 recorduri 
republicane și 42 județene. Carele 
ăle^^ce, din mers’

săriturile acrobatice executate de 
motoclcliștii de la Steagul roșu au 
lăsat o minunată impresie.

Carol GRUIA

CRAIOVA
în această zi însorită, șuvoiului 

de oameni veseli care au trecut 
prin Piața Al. I. Cuza, i-a urmat 
demonstrația sportivilor. Peste 3 000 
de tineri cu trupuri vînjoase, arse' 
de soare, au defilat prin fața tri
bunelor. I-am zărit în coloănă pe 
mulți fruntași ai sportului craiovean, 
campionii de lupte M. Ianculescu 
și I. Stoica, speranțele ciclismului 
C. Cristea și N. Andronache, mem
brii echipei de volei Universitatea, 
recent promovată în campionatul 
diviziei A ș.a. Reușite demonstra
ții de hadbal, box și alte sporturi 
au dat culoare acestei entuziaste de
monstrații. ,

Ștefan GURGUI

TG. MUREȘ
Peste 2 500 sportivi români, ma

ghiari și de alte naționalități au 
demonstrat cu entuziasm în fața tri
bunelor amplasate în centrul orașu
lui unde, în ultimul timp, s-au ridi
cat două impunătoare edificii noi 
— Teatrul de Stat și marele Hotel 
turistic cu 12 etaje (aflat încă în 
construcție). în cadrul coloanei s-a 
aflat proaspătul deținător al meda
liei de argint la C.E. de atletism la 
Helsinki și recordman al țării la 
săritura în înălțime, Csaba Dosa, 
alături de antrenorul său Zoltan 
Szabo. Am mai remarcat prezența 
sportivilor de la Școala sportivă, 
asociațiile Comerțul, Lemnarul, Oțe
lul, A.S.A., Mureșul, Confecții, Vo
ința. O grupă de cicliști de la C.S. 
Mureșul a încheiat defilarea spor
tivilor mureșeni.

Ion PAUȘ

IAȘI
Coloana celor 2 500 de sportivi 

ieșeni a fost deschisă de un car 
alegoric care arăta treapta înaltă 
pe care a ajuns sportul pe melea
gurile moldovene.

Numeroase aplauze sînt adresate 
sportivilor din asociațiile Voința 
care desfășoară o bogată activitate 
de masă, și celor de la clubul de 
veche tradiție muncitorească, Nico- 
lina. Sportivii de performanță de la 
Politehnica, în frunte cu echipa de 
fotbal, centrul de copii și juniori 
sînt apreciați pentru ținuta lor. Un 
frumos și sugestiv car alegoric al 
C.S.M. precum și demonstrațiile mi
cilor voleibaliști, baschetbaliști și 
scrimeri ai lașului sînt primite cu 
Vii aplauze.

Dunjitru DIACONESCU

COLOANA SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

hii lor, cu cupe și medalii. Pe carul 
alegoric al steliștilor citim bilanțul 
cu care este întîmpinată aniversa
rea (in 1972) a 25 de ani de la crea
rea clubului lor; în perioada 1947— 
1971 reprezentanții Săi au adus spor
tului românesc 23 de medalii olim-

program (combinat) de gimnastică 
sportivă, modernă și acrobatică.

Au fost atît de multe lucruri fru
moase îneît un „clasament" nu poa
te fi alcătuit. Și nici nu ne este în 
intenție așa ceva. Toate organiza
țiile sportive bucureștene merită 
laude și felicitări pentru reușita de
plină.

In preajma aniversării a 25 de ani de activitate, clubul Steaua se 
prezintă cu un buchet de frumoase succese.

pice, 102 medalii la campionatele, 
mondiale, 117 la cele europene și 
97 în competițiile balcanice.

Carul alegoric al dinamoviștilor, 
cu cinci tineri ținînd torța olimpi
că, exprimă angajamentul clubului 
de a pregăti ireproșabil pe „olimpi
cii" săi in vederea marii întreceri 
de la Milnchen.

Studenții și studentele Institutu
lui de Educație Fizică și Sport au 
îneîntat asistența cu • un splendid

în încheiere să-i amintim pe au
torii scenariului, profesorii de edu
cație fizică Gh. Dumitrescu, Gh. 
Dumitru, Gh. Artiu și Emil Jecu, 
care au pregătit filmul coloanei la 
propunerile catedrei de gimnastică a 
I.E.F.S. și ale profesorilor de educa
ție fizică din cluburile sportive.

Fotografii de
Dragoș NEAGU

Echipele noastre (I și II) au

BRAȘOV, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Ieri, s-au desfășu
rat ultimele jocuri din grupele 
preliminarii ale turneului interna
țional de juniori dotat cu „Cupa 
23 August". în seria întîia s-au ju
cat partidele :

ROMANIA — IUGOSLAVIA 
2—1 (1—0)

Rar se poate vedea în meciurile 
juniorilor un fotbal de nivel atît de 
ridicat cum ne-a fost dat să urmă
rim în prima repriză a întîlnirii 
dintre echipele României și Iugo
slaviei. încurajați frenetic de cei 
aproape 9 000 de spectatori, fotba
liștii români încep în trombă, a- 
mințind că sînt puși pe fapte mari, 
în min. 4, Ion Ion reia „peste" — 
de la cîțiva metri — o Centrare a 
lui Anghelini, deschizînd cascada 
de oCazii ce va urma la poarta no
rocosului portar iugoslav. Un minut 
mai tîrziu, același Ion Ion — în 
urma unui un-doi cu Șumulanschi 
— zguduie bară transversală cu un 
șut de la rhargineă Careului. Atacu
rile acestea furibunde duc la rea
lizarea golului : în min. 13, o com
binație Istrâtescu-Anghellni-ioh se 
încheie cu un șut al ultimului în 
bară, de aici mingea revine în te
ren și este reluată de Bartale în 
colțul lung al porții lui Atanaso
vici : 1—0. Jocul păstrează, în con
tinuare, același aspect, românii do- 
minînd autoritar, făcînd spectacol, 
dar ratînd cu nonșalanță faze clare 
de gol : min. 20 — Șumulanschi nu 
reușește intercepția unei pase exce
lente trimisă în careu de Bartale ; 
min. 35 — Ion Ion scapă singur și 
de la 8 m trage, pentru a treia oară 
în bară 1

Așa cum se întîmplă însă de obi
cei în fotbal, dcaziile ratate se răz
bună : imediat după reluare, o gre
șeală a lui Enaehe — a. trimis prea 
ușor balonul acasă — este specu
lată de Lukaci și... 1—1! Gollil ă- 
duce consternare în tribune și prin
tre băieții noștri (se simte de acum 
o ușoară oboseală, urmare, poate, 
a celor opt meciuri pe care le-au 
susținut în. numai două săptămîni), 
care-și pierd busola, acțiunile lor 
ofensive nemaiavînd claritatea și 
luciditatea din prima parte a jocu-

lti. Iugoslavii se retrag deliberat 
în apărare (în general, pe tot par
cursul întîlnirii, atacurile lor au 
fost sporadice și nepericuloase). — 
încercînd să păstreze un rezultat 
care i-ar fi dus în finală. Ultimele 
minute sînt un adevărat asediu la 
poarta acestora. Golul plutește în 
aer, dar nu cade decît în ultimul 
minut, cînd Șutnulanschi șutează la 
firul ierbii o minge ce va intra în 
plasă. Succesul reprezentanților 
noștri este absolut meritat.

Arbitrul Nicolae Moroianu a con
dus cu greșeli, care ne-au dezavan
tajat, următoarele echipe I

ROMANIA t Ciurea — Anghe- 
lini, Naghi, Bedea, Enache, Ion Ion, 
Dumitriu, Istrătesou, Șumulanschi, 
Bartale (min. 63 Sandu), Szabados 
(min. 73 Minculescu).

IUGOSLAVIA i Atanasovici — 
Vulici, Popovici (min. 41 Raduka), 
Stoianovici (min. 25 Radovanovici), 
Luketici, Car, Lukaci, Petrovici, 
Ivanovici, Matkovici (min. 42 Jali- 
cici), Kokovici.

CEHOSLOVACIA — GRECIA 
3—0 (0—0)

Juniorii greci, care luptaseră ex
traordinar cu o zi înainte împotri
va formației noastre au părut obo
siți, au făcut multe greșeli elemen-

ciștigaf grupeleț V

tare și au pierdut la un scor de... 
forfait. După un debut liniștit, cu 
faze de mijlocul terenului, echipa 
Cehoslovaciei își impune treptat jo
cul, dar nu va reuși să se desprin
dă în învingătoare decît în repriza 
secnndă. Golurile cad cu o regula
ritate de metronom i min. 45, 2vo- 
nik realizează un schimb de pase 
cu Masek, pătrunde în careu și tra
ge — de la 10 m - sub bară; 
min. 50, Masek execută la „păian
jen" o lovitură liberă de la 13 
metri; min. 55, Kvonik îl păcălește 
din nou pe portarul advers cu un 
șut din apropiere 1 3—0, rezultatul 
final al acestei partide fără miză.

Clasamentul grupei 1: 1. ROMÂ
NIA 1 3 2 1 0 4—2 5 ; 2. Iugoslavia 
3 2 0 1 
3 111 
2—7 0.

5—3
3—2

în grupa a

A

4 ; 3. Cehoslovacia
3 ; 4. Grecia 3 0 0 3

Vladimir MORARU
în grupa a doua, la Tg. Secuiesc, 

s-au înregistrat rezultatele 1 Româ
nia Il-Selecționata orașului Brașov 
4—o (2—0); Turcia-R.D.G. 2—0 
(1—0). Clasamentul grupei: 1. Ro
mânia II 3 2 1 0 6—1 5: 2. Turcia 
3 2 0 1 6—1 4 ; 3. R.D.G. 3 111 
2—3 3; 4. Sel. Brașov 3 0 0 3 0—9 0.

Finala competiției — România I- 
România II — se Va disputa marți 
pe stadionul Tineretului.

AZI, ÎN SALA FLOREASCA

de handbal feminin
edi-Miine începe cea de a XlV-a 

tie a campionatului republican femi
nin de handbal. încă din această pri
mă etapă, iubitorii handbalului vor 
avea prilejui să asiste la cîteva par
tide care se anunță deosebit de in
teresante, cum sînt cele dintre Uni
versitatea Timișoara și Voința Otldr- 
hei, Textila Buhiiși și IEFS București, 
Rulmentul Brașov și Confecția. Și 
meciul de la Cluj, care va opune 
proaspetei promovate „U” Cluj, pe 
revelația ultimelor etapp ale trecu
tului campionat, Mureșul Tg. Mureș, 
se pare că va îl extrem de disputat.

In Capitală, de Ia orâ 17.S0. Rapid 
București Va întîlni pe campioana ță
rii, Universitatea București, într-un 
meci în care ambiția debutului vă fi 
elementul principal al disputei. Jo
cul se va desfășura pe terenul Giu
lești. *

De azi, sala Floreasca din Capi
tală își deschide porțile pentru iu
bitorii baschetului. Ocazia este ofe
rită de turneul internațional de 
baschet dotat cu „Cupa Prietenia". 
La această competiție participă cî
teva dintre cele mai bune echipe 
naționale de juniori din Europa, 
reprezentative ale țărilor socialiste 
la care se adaugă cîte o formație 
din America Latină și Asia (Cuba 
și R.P.D. Coreeană). întrecerea 
suscită un interes major în rîn- 
durile 
avînd 
cadrul 
Izmir, 
all avut același număr de 
ierarhia fiind stabilită în 
de victoriile directe.

La marele turneu care 
azi, formațiilor din Balcani (Ro
mânia și Bulgaria) li s-au alăturat 
o serie de echipe din Europa, care 
se bucură de un binemeritat pres
tigiu în arena internațională. Este 
suficient să amintim printre aces-

specialiștilor acestui sport 
în vedere că de curînd, în 
Balcaniadei juniorilor de la 
primele trei echipe clasate 

puncte, 
funcție

începe

tea teamurile din U.R.S.S., Ceho
slovacia și Polonia care, cu sigu
ranță, vor ridica la un nivel su
perior valoarea competiției.

Desigur, reprezentativa Româ
niei va căuta să confirme în fața 
acestor reputate echipe valoarea 
baschetului nostru, mai ales că la 
ultima întrecere balcanică formația 
antrenată de prof. Gh. Chiraleu a 
lăsat o frumoasă impresie.

Așadar, de azi, cu începere de * 
la ora 15,30. iubitorii baschetului 
vor răspunde prezent la această 
importantă confruntare interna
țională. Intrarea generală : 3 lei, 
pentru elevi și studenți — 1 leu.

Iată programul primelor două 
zile ; luni, de la ora 15,30 : R.D. 
Germană — R.P.D. Coreeană, Ro
mânia B — Polonia, România A 
— Ungaria, Cuba — U.R.S.S. : 
marți: România B — U.R.S.S., Un
garia — Cehoslovacia, Polonia — 
Bulgaria, R. D. Germană — Româ
nia A.

Alleții juniori români au întrecut și echipa Ungariei
La au ohtinut victoria

Turul ciclist internațional

al județului Brașov
începînd de miercuri se va des

fășura pe meleagurile brașovene 
a 17-a ediție a turului ciclist al ju
dețului Brașov. în vederea acestui 
important eveniment sportiv, pre
parativele au fost încheiate, orga
nizatorii așteptînd, în cursul zilei 
de luni, sosirea delegațiilor spor
tive din străinătate : Bulgaria, Ce
hoslovacia, Italia și Iugoslavia. 
Cursa va avea un traseu de 423,5 
km, împărțit în patru etape.

Ședința tehnică are loc 
ora 18,30, la sediul 
Brașov.

GYULA, 22 (prin telefon). în 
localitate a avut loc întîlnirea din
tre reprezentativele de juniori și 
junioare ale Ungariei și României. 
Producînd o mare surpriză, tinerii 
atleți români au obținut o frumoasă 
victorie cu scorul de 109—102 (după 
prima zi ei conduceau cu 58—48 p). 
In schimb, întrecerea fetelor a fost 
dominată de reprezentantele echi
pei gazdă care au învins cu 82—53 
p. Trebuie arătat însă că formația 
română a ............“ *

sprinterei Eleonora Monoranu, ușo,^ 
accidentată.

Cel mai în formă dintre sportivii 
noștri s-a dovedit a fi alergătorul 
Gheorghe Ghipu care a cîștigat 
două probe, 400 m și 800 m, stabi
lind trei noi recorduri: 49,2 s (ju
niori II) ȘI, respectiv, 1:51,6 (juniori 
I și II).

Rezultatele acestei
Vom publica în
miercuri, al ziarului

C, GRUIA —

fost lipsită de aportul

întîlniri le 
numărul viitor, 

nostru.

marți, la 
C.J.E.F.S.

coresp.

Școala Sportivă Tg. Mureș

la handbal
al Școlii 

recent în 
întrece- 

„Cu- 
băieți

Pe noul teren sportiv 
sportive Tg. Mureș, dat 
folosință, s-au desfășurat 
rile celei de a ireia ediții a 
pei Eliberării" la handbal, 
și fete, organizată de Școala spor
tivă din localitate. Din cele opt e- 
chipe participante (două din Kosi
ce — Cehoslovacia) foarte 
s-au comportat 
handbalistele de la Școala sportivă 
Tg. Mureș, care au cucerit trofeul 
pus în joc. Iată ultimele rezultate: 
” I M — Școala sportivă Tg.

— Maraton Kosice 23—12, 
sportivă Sf. Gheorghe — 
sportivă Năsăud f 17—12 : 

— Școala sportivă Tg. Mu- 
M arat on Kosice 6—6, Școa-

bine
handbaliștii și

BĂIEȚI 
Mureș 
Școala 
Școala 
FETE - 
reș —
Za sportivă Bistrița — Școala spor
tivă Odorhei 19—9. Clasament — 
BĂIEȚI: 1. Școala sportivă Tg. Mu
reș 6 p, 2. Maraton Kosice 4 p, 3. 
Școala sportivă Sf. Gheorghe 2 p ; 
FETE — 1. Școala sportivă Tg. 
Mureș 5 p, 2. Școala sportivă Bis
trița 4 p, 3, Școala sportivă Odor
hei 2 p.

I. PAUȘ — coresp.

♦

Ana Sălăgean
din nou recordmană a țării

Pe stadionul din Poiana Brașov 
a avut loc concursul internațional 
de atletism dotat cu „Cupa Me
talul". Cu acest prilej atleții noș
tri fruntași au înregistrat cîteva re
zultate remarcabile între care două 
recorduri. Vechea atletă Ana Sălă
gean, al cărei record republican fu
sese întrecut de Valentina Cioltan 
la campionatele naționale, a reve
nit în fruntea aruncătoarelor de 
greutate din țara noastră, cu o per
formanță de 16,66 m. Al doilea re
cord — egalat — a fost înregistrat 
în cursa feminină de 100 m, Ma
riana Goth obținînd rezultatul de 
11,5. La ‘ 
sportivi 
și Italia.

întreceri au luat parte și 
din Cehoslovacia, Polonia

rezultate : FEMEI : 100 m: 
Goth 11,5, Valeria Bufanu

100 m: Gh.44,80 m ; BĂRBAȚI :
Zamfirescu 10,5, T. Puiu 10,6, 400 
m: M. Ling 50,0 ; 800 m: M. Neam- 
țu 1:53,8, P. Lupan 1:54,5 ; 5000 m : 
O. Scheible 14:30,0, C. Andreica 
14:33,6, N. Dumitru 14:41,0; 110 mg: 
N. Perța 14,1, M. Rosa (Ceh.) 14,3 ; 
lungime : V. Jurcă 7,62 ; înălțime : 
R. Baudis (Ceh.) 2,06 m, V. Sire 
(Ceh.) 2,06 m, C. Dreptu 2,00 m ; 
prăjină : N. Ligor 4,50 m, C. Lihu 
4,50 m ; disc : M. Andrzejowski 
(Pol.) 49,10 m ; ciocan : Fr. Schnei
der 61,72 m; suliță : M. Vojteli 
(Ceh.) 67,32 m, M. Petra 63,88 m.

Cîteva 
Mariana 
11,6, Aura Mărășescu 12,0 ; 400 m : 
Doina Bădescu 55,1, Marilena Bă- 
dițoiu 57,1, Gherghina Iordache 
57,8 ; 800 m : Rafira Fița 2:08,0, 
Maria Linca 2:11,5, Iordache 2:14,0; 
100 mg : Vera Slavicova (Ceh.) 14,1, 
Elena Mîrza 14,4 ; lungime: Alina 
Popescu 6,28, Bufanu 6,26; înălți
me : Marghiolița Matei 1,72 m, Ja
roslava Valentova (Ceh.) 1,64, Ana- 
lisa Lănci (It.) 1,64 ; greutate: Ana 
Sălăgean 16,66 m, Loghin 15,46; 
suliță: Loghin 48,66 m, Stela Cion- 
tu 47,06 m, Olga Jiranova (Ceh.)

Werjem

In atenția participanților la Pronosport!
Întrucît meciurile etapei a Il-a a 

campionatului de fotbal divizia B 
se dispută luni 23 august a.c. în 
loc de duminică 22 august, a.c., re
zultatele complete ale concursului 
Pronosport nr. 34, vor fi publicate 
— la această rubrică — în ziarul 
de miercuri 23 august a.c.

Participanții pot lua cunoștință 
de rezultatele concursului Prono
sport nr. 34, incepînd din seara zi
lei de astăzi la toate agențiile Loto- 
Pronosport din întreaga țară.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSPORT.

AZI
FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 

11 : Progresul București-Metalul Plo- 
penl (divizia B) ; terenul construc
torul, ora 9,30 : Unirea Tricolor Buc.- 
F.R.B. (feminin), ora 11 : Unirea Tri
color Buc.-Sirena Buc. (divizia ~ 
terenul T.M.B., ora 11 : T. M. 
Autobuzul Buc. (divizia C) ; 
nul Voința, ora 11 : Voința 
Celuloza Călărași (divizia C) ; 
nul Laromct, ora 11 : Laromet___
Tehnometal Buc. (divizia C) ; terenul 
Flacăra roșie, ora 11 : Flacăra roșie 
Buc.-Mașlni unelte Buc. (divizia C) : 
stadionul Dinamo, ora 11 : Dinamo 
Obor-Ollmpla Giurgiu (d<vizia C).

MlINE

C) : 
BUC.- 
tere- 
Buc.- 
lere- 
Buc.-

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 15,30 întreceri în cadrul turneu
lui internațional „Cupa Prietenia".

FOTBAL : Teren Constructorii!,
ora 11 : unirea Tricolor Buc.-Parti
zan Pleven (Bulgaria).

HANDBAL : Teren Giulești, ora 
17 : Rapid Buc.rUnlversitatea Buc. 
(A, f).

*
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ETAPA VIITOARE

marginea su

C L

fost reprizi 
echilibrului, 

deschis scorul

(0-0)
(0-0) 

disputat sîmbătă)

1- 2.
1— 2.

3. 
4—13.

REZULTATE TEHNICE
u

mai decisă

Băcăuanii

colțul lung al
a urmat sin-

După 
oprit in

Deselnicu 7, Bîtlan 7, Ve- 
Strîmbeanu 7, Ivan 7, Niță 
. 80 Martinovlcl), Pirvu 7

apărătorii craioveni șl mingea s-a
Foto: Theo MACARSCHI

ÎNVAȚĂ SĂ MEARGĂ

n-a rezistat...

• DINAMO BUCUREȘTI DĂ O LOVITURĂ DIN START 9 Avantajul terenului anulat de 5 echipe care nu se tem 
© Debutantele încep să cunoască tăria diviziei A

—N ampionatul diviziei Ă' șl-a des-
pe stadioane 
îndrăgostit de 
angajat, de la 

’ • cit 
frun-

C ampionatul d 
chis porțile

A pătruns 
marele tnubiîc 

fotbal, echipele s-au 
început, în lupta pentru un loc 
mai bun sub soarele diviziei 1__
tașe, iar desfășurarea meciurilor și 
rfizttitâteie ăcestfei prime ^tape âu 
adus destule elemente de senzațional 
la startul campionatului.

In cinci din cele opt partide, n-au 
existat învingători și învinși, ci, poa
te, mulțumiți și nemuițtimiți, rntîl- 
nirîle încheîndu-se la egalitate și în
lemnind, prin aceasta, un succes 
pentru formațiile oaspete : pentru
U.T.A., UhiverSitatea Craiova, Uni
versitatea Cluj, Farul și Jiul. Dar, 
evident, cea mai burtă „plecare'4 a 
avut-o Di.harno București, care se 
întoarce de pe meleagurile clujene 
cii ambele puncte așteptate de gaz
de. Dacă ne referim și Ia rezul-

țațele obținute acum de principalii ri
vali — prezumtivi — ai dinamoviști- 
lor, Steaua și Rapid, s-ar putea spu
ne că Dinamo a cucerit în această 
etapă trei puncte : cele două realiza
te prin propriile ei forțe și punctul... 
pierdut de celelalte două formații 
buciireșterte, pe teren propriu.

De remarcat curajul Cu care au 
âbordat lupta sportivă apfoapfe ttfa- 
te echipele care au evoluat îh de
plasare. Universitatea Cluj reușind 
chiar să înscrie ției goluri la Iașr, 
rod al unui joc deschis, ofensiv. De 
asemenea, U.T.A. și Universitatea 
Craiova, cu excepția unor perioade 
de prudență, care rhâi mbit le-au 
dăunat decît le-au folbsit, att arătat 
destule resurse în atac, contribuind 
la dinamismul partidelor respective 
și fiind răsplătite, în ultimă Instan
ță, cu meritorii rezultate de egali
tate.

(meciul s-a

Steagul roșu — Petrolul 3—0
S.C. Bacău — F.C. Argeș 4—1
C.F.R. Cluj — Dinamo 1—3
Politehnica — „U" Cluj 3-3
A.S. Armata — Farul 0—0
Crișul — Jiul 0—0
Steaua — Univ. Craiova 1—1
Rapid — U.T.A. 1—1

*.... .

’UCESCU
(Dinamo)

Clasamentul abia

ECHIPA ETAPEI
VIDAC
(U.T.A.)
III

UNIV, CRAIOVA 
DINAMO
JIUL
PETROLUL
F.C. ARGEȘ
U.T.A.
FARUL
„U" CLUJ

C.F.R. CLUJ 
STEAGUL ROȘU 

A.S. ARMATA 
CRISUL 
RAPID 

STEAUA 
POLITEHNICA

S.C. BACĂU

S.C. BACĂU 
STEAGUL ROȘU 
DINAMO 
„U" CLUJ
UNIV. CRAIOVA 
U.T.A.
FARUL 
JIUL 
POLITEHNICA 
STEAUA 
RAPID 
A.S. ARMATA 
CRIȘUL 
C.F.R. CLUJ 
F.C. ARGEȘ

14.
15—16.
15-16. PETROLUL

3-0
3—1
3—3

0—0
0-0
3—3

NUNWEILLER 
(Dinamo) 

ANCA 
„U" Cluj) 

MUNTEANU 
(„U" Cluj)

■■■■■■■...

MARES
(Farul) 

DOMIDE 
(UT.A.)

RUGIUBEI
(S.C. Bacău)

GHIRCA
(Farul)

ȚARĂLUNGĂ
(Univ. Crdiova)

ECHILIBRUL

începutul unei activități (fotbalistice în cazul nostru), presupune o 
bună doză de neprevăzut, chiar dacă datele (jucători, antrenori etc.) 
sînt cunoscute de toată lumea. Declarațiile cu iz psihologic de dinainte, 
schemele factice pregătite îh taină, schemele acelea ce se vor decisive, 
rezultatele amicale, ei bine toate acestea își pierd importanța o dată 
cu primul fluier al arbitrului. Competiția sportivă își are datele ei, mai 
dure și mai adevărate și „un-doi"-ul realizat pe pajiștea de la Bușteni 
se va repeta acum cu mult mai greu.

începutul unui campionat este însoțit mereu de un dulce sentimen
talism, ca începutul unei primăveri, reîntîlnirea spectatorilor cu jucătorii 
preferați este așteptată cu multă emoție și duioșie. Patimile pentru 
sport sînt mult atenuate, prima etapă nu taie capul nimănui, luftul 
„incredibil" de la 4 metri acum nu pare a fi o tragedie. Publicul îți 
iartă mai ușor de data asta o înfrîngere sau un punct pierdut acasă, 
dar cu siguranță își va aduce aminte de el peste cîteva luni, atunci 
cînd se trage linia Și se fac sdcdfelile. La început, șansele sînt aceleași 
pentru toți. Toți pornesc de Ic Zero, nimeni nu-i pe locul ce miroase 
a B, nimeni nu-i în plasa posibilei campioane, și de aceea Florile 
dinaintea primei etape sînt naturale și fără țepi perfizi lipiți sîmbătă 
noaptea. Rezultatele bombă lipsesc, clasamentul de abia se naște și 
începe să învețe să meargă. Și totuși, primul penalty al campionatului 
a fost ratat, Tamango cel care l-a respins, salvînd golul sigur, a înca
sat ceva mai tîrziu o boabă copilărească, pe sus acolo unde nimeni 
nu-l poate întrece. La lași, spectatorii au zîmbit îngăduitori ta 0—1, 
mai crispat la 0—2, iar la î—3 priveau cu resemnare pe teren și tot 
cu resemnare se gîndeau la planurile de victorie finală ale antrenoru
lui local. Egalitatea de ultim moment a adus liniște și-n dulcete tîrg 
al leșului. Pentru că după prima etapă, zece echipe se țin de braf, sînt 
egale în clasament pentru o săptămînă. Liniște-i cam Dește tot. De 
fapt emoțiile tuturor încep miercuri la primul trial al selecționabililor. 
Pîhă la Helsinki Și pînă la ultimul meci din „europene", cel de la Bucu
rești, ochii noștri îi privesc mai alent pe ei, pe cei din națională.

Nu le-a trebuit prea mult timp 
jucătorilor craioveni să-și dea sea
ma (poate și la sugestia preala
bilă a antrenorului lor...) că punc
tul nevralgie al apărării Stelei tl 
constituie blocul fisurat de pe 
dreapta: Hălmăgeanu—Ciugarin.

Și chiar îh .minutul 3, oaspeții 
aii prima măre ocazie de gol a 
partidei, facilitată și lucrată 
Țarălungă și Pîrvu 
parte, dar ratată pe cealaltă ex
tremă, de Niță.

Iată de ce, pistonînd mereu, pe 
această parte, studenții i-ău obli
gat pe jucătorii militari 
peste măsură 
mul sfert de 
zivă a Stelei 
turbulentă ții 
oaspeților — 
la tăcere.

Paradoxal, dar marea ratare 
gemănață a lui Dumitriu III 
Vigu din min. 15 — cînd n- 
știut să folosească bîlbîiala 
Deselnicu la 6 in de buturile 
Papuc — l-a scos mai decis 
atac pe bucureșteni. Și astfel 
min. 21, o inspirată schimbare 
atac a lui Vigu pe aripa dreaptă 
îl molipsește pe > Pantea care, 
după efectuarea unui scurt arc de 
cerc șutează cu stîngul, cu efect, 
bara laterală fiind cea care-1 sal
vează pe Papuc de gol I Steaua 
scoate, în sfîrșit, și apărătorii la 
ătac, Negrea (min. 34 — șut nă- 
praznic de la 25 m) și Vigu (din 
nou un șut în bara laterală —

da
pe această

să fie 
de precauți îh pri- 
oră, galeria explo- 

— pe alocuri prea 
jignitoare la adresa 
fiind redusă și ea

în-
Și 

.-au 
lui 
lui 
la 
în 
de

STEACUl RO5U30
PETROLUL 0

laBRAȘOV, 22 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Partida inaugurală din orașul 
la poalele Tîmpei a început în- 
tr-un ritm alert, dar jocul nu a a- 
vut mult timp nici o culoare, fot
baliștii celor două echipe etalînd 
mai mult voință decît rafinament 
și mai multă ambiție decît subtili
tate, repezindu-se cîte șase-șapte 
pe un metru pătrat de gazon, în- 
tr-un joc de luptă mai degrabă 
confuz.

Cu cîteva întreruperi de durata 
unei lumini de licurici, Steagul ro
șu va domina prima repriză cu 
autoritate — mai ales datorită „pis
tonului" Kadar —, reușind două 
goluri — Ghergheli min. 8 și 26 — 
din afara careului mare, dintre care 
ultimul, un void superb de la 20 
de metri, a turnat parcă benzină 
peste tribune.

Pînă la pauză, confruntarea nu

de

min, 40) dvînd cea 
prezență ofensivă.

Repriza sectindă 
golurilor, 
După ce 
(min. 48) — ca o consecință a unui 
dribling inspirat la 
prafeței de pedeapsă șî încheiat cu 
un șut cu boltă în 
porții lui Papuc — 
gura perioadă anostă a meciului, 
Steaua considerând prematur con
turile încheiate, iar craiovenii a-

fepriza
Vigu a

a

un dribling prelungit, șutat cu boltă,
plasa porții lui Papuc: 1—u pentru Steaua.

Stadlonul Republicii: vreme căl
duroasă : teren bun ; spectatori ,a- 
proxlmativ 15 060. Aii înscris : VIGU 
(min. 45) și OBLEiVifit'JcO (mtn. 82) : 
șuturi la DOartă : 13—8 (pe poartă 
6—5) ; raport de cornere : 4—4.

STEAIJÂ : Haidu 8 — Hălmăgeanu 
6. Ciugarin 6. Negrea 7. Crlstache 7, 
Naom 7, Vigu 9. Panțea 8. Aelenei 
6, lordănescu 6. Dumitriu III 5 (min. 
77 Ion Constantin).

UNIVERSITATEA : Papuc 7 — Ni-

culescu 7, 
lea 7, v - 
6„ (Slin., __ ______
(min. 46 Donose 5), Oblenienco 7, 
Țarălungă 8.

A arbitrat MIRCEA ROTARU (lași) 
Jr-*-ajutat bifie la tușe de 
V. Bulmistrluc (Iași) și I. ȚI t rea 
(Galați).

Trofeul Petschovschi : 6.
La tlneret-rezerve : Steaua — Uni

versitatea Craiova 1—3 (0—2).

cuzînd înlocuirea celui de al doi
lea vîrf de atac, Pirvu, acciden
tat înainte de pauză. Jocul își re
capătă nota de dinamism, în ulti
mul sfert de oră, ambele căreuri 
fiind iar alertate. lordânescu 
(min. 73) șutează pe lingă poarta 
goală, Pantea trimite din nou ba
lonul în bară (min. 75), ca un mi
nut mai tîrziu Haidu și Papuc 
să fie obligați să blocheze balo
nul la picioarele lui Donose și, 
respectiv, Dumitriu III.

Golul egalizator al 
(min. 82), înscris de 
riienco, are coautori... 
Ciugarin, Negrea și 
n-au intervenit la i 
Țarălungă, efectuată 
mic, chiar între jucătorii militari. 
Dar. cum gafele de apărare ca 
și „barele", fac parte tot din joc, 
rezultatul a reflectat, în cele din 
urmă, echilibrul acestei partide 
care a plăcut spectatorilor.

Paul SLĂVESCU

Universității 
către Oble- 
morali pe 

Haidu, care 
centrarea lui 

în careul

Brașovenii au cîștîgat
mai ușor decît se așteptau...
și-a schimbat aspectul. Ivăncescu 
și Rusu s-au aventurat adesea în 
atac, în vreme ce Petrolul — cu 
trei debutanți dezorientați ca niș
te alpiniști fără busolă și fragili ca 
niște statuiete de ipsos — nu a 
reușit decît cîteva lovituri de colț, 
demonstrînd doar dîrzenie și abne
gație.

Repriza secundă a pornit la fel 
de repede, dar ceva mai limpede 
parcă. Deși jocul 
pierdut mult din farmec, ploiește- 
nîi n-au izbutit să 
reori din propria 
ren, permițîndu-i ■ lui Florescu — 
care a fructificat o pasă generoasă 
venită de la Gyorfi, — să pecetlu
iască scorul ; 3—0 pentru Steagul 
roșu.

Pînă la sfîrșit, am mai notat 
două bare — Gruber, min. 64 și 
Ivăncescu, min. 76 —, și două ac
cidentări (Pescaru și Crîngașu).

După cîteva minute mai curajoase, 
Petrolul se reîntoarce, cuminte, în 
defensivă, scăpînd ca prin urechile 
acului de alte goluri 
min. 86, 88, Ghergheli

— Drăgoi, 
min. 89 —,

timp căl- 
spectatori 

marcat:

gazdelor și-a

evadeze decît ra- 
jumătate de te-

Atacul gazdelor

Stadionul Tineretului ; 
duros : teren excelent ; 
aproximativ 8 000. Au 
GHERGHELI (min, 8 șl 26), și FLO
RESCU (min. 68). Raportul șuturilor 
la poartă 16—13 (pe spațiul porții 
8—3). Raport de cornere 6—3.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — 
Ivăncescu T, Jenei 7, Olteanu 8, Rusu 
7, Pescaru 7 (min. 75 Șerbănoiu), Ka
dar 9, Necula 6 (min. 83 Drăgoi), Flo
rescu 7, Ghergheli 8, Gyfirfl 7.

PETROLUL : Mărculescu 6 — Gru
ber 6, Bădin 6, Mocanu 6, N. Io- 
nescu 7, Moraru 6 (min. 55 Dfncuță 
6), Clupitu 7, Harapu 5, 
Țaporea 5, Grozea 5 
dovan).

A arbitrat N.
★ ★★■A"*-, ajutat la 
Motorga șl Gh. Micloș 
rești).

Trofeul Petschovschi : ..
La titieret-rezerve : Steagul roșu — 

Petrolul 0—1 (9—9).

Dobre 5, 
(min. 67 Mol-

PETRICEANU 
linie de Gh. 
(toți din Bucu-

7.

anihilat de o apărare rutinată
TG. MUREȘ, 22 (prin telefon, de 

trimisul nostru).
La reîntîlnirea 

proximativ 10 009 
avut prilejul să

cu divizia A, 
de spectatori 
urmărească

la

a- 
au 
un

Stadionul 23 August ; timp fru- 
mds (cam cald, totuși) ; teren foar
te bun ; spectatori aproximativ 
10 000. Raportul șuturilor la poartă 
16—10 (pe spațiul porții 7—2). Raport 
de cornere 13—1.

A.S.A. TG. MUREȘ : Nagel 8 —
Szdlldsl 7, Toth 8, Ispir 8, Czako 
7, Nagy 7, Bâlonl 7, Hajnal 7, Varodl
6, Mureșan 6, Fazekaș 6 (min. 63 
Caniaro 6).

FARUL : Ștefănescu 9 — Stoica
7, Bălosu 8, Mareș 8, Ghirca 7, Mus
tață 6, Tănase 7, Oprea 7, Tufan 6, 
Caraman 6, Kallo 5 (min. 46 Ologu 
5).

A arbitrat C. GHIȚA ir-ir-ir, a- 
jutat la linie (cu unele greșeli in 
aprecierea ofsaidului) de G. Pop șl

Trofeul Petschovschi t 8.
La tlneret-rezerve

2—1 (2—0).
A.S.A. — Farul

ansamblu, agre- 
vedere calitativ, 
poartă (datorate

surclasează o echipă dezorientată
la

su- 
au 

t-a7

BACĂU, (22 (prin telefbn, ds 
trimisul nostru).

Nici chiar cei mai optimiști 
porteri ăi echipei băcăuane nu 
anticipat o victorie la un Scor
tegoric. Formația locală a debutat 
foarte bine în noua ediție a cam
pionatului. Din primele minute, bă
căuanii au luat jocul pe cont pro
priu. au construit avalanșe de a-

Stadionul 23 August, teren buh, 
timp excelent, spectatori aproxima
tiv 9 000. Au marcat RUGIUBEI (min. 
35 și 41). COMA NES CU (min. 41). 
BALUȚA (min, 83). respectiv DO- 

Raport de șuturi 
Pe spațiul porțiii 
cornere 6—6.
BACAU : .Fiigaciu 

Velicu .8.
Vdlmer 7), 

5 (min, 36 
7, Rugiu-

cOmaneScu
(min,

BRIN (min. 87). 
la poartă J8—8.
10—5. Raport de

SPORT CLUB
7 — Mioc 8, Catârglu 7. 
Comănescu 7 (min. 60 ’
Vătafu 8. Duțan 8. Pană 
Băluță 7), Dembrovschi 
bei 9, Sorin Avram 8.

F. C. ARGEȘ : Ariciu
Stan 6) — Pigulea 5, Ciolan 4. Vlad 
6, Ivan II 5. Ptepurgel l (min 73 
Dohrescu). M. Popescu 5. Radu 6, 
Roșu 5, Dobrin 5. Jercan 6.

A arbitrat GH. LIMONA 4- +-V.
ajutat bine la Urile de 
șl M. Haîmovlcl (toți 
rești).

Trofeul Petschovschi :
La tineret rezerve : L.

— F. C. Argeș 3—0 (2—0)

pul a trimis balonul în poartă : 1—0 
pentru Sport C'lub. După 6 minute, 
Rugiubei. infiltrat între apărătorii 
piteșteni a șutat sec. portarul Ari
ciu a plonjat defectuos și mingea 
a poposit îh plasă: 2—6. Abia au 
trecut trei minute și Ariciu a ieșit 
inoportun la o centrare a lut "Sorin 
Avram, iar Comăneșcu, pe fază, a 
expediat balonul în poartă : 3—0.

După pauză, îh majoritatea tim
pului jocul a avut un singur sens: 
spre poarta formației F. C. Argeș, 
în această parte a rneciu'ui apă
rarea oaspeților, în frunte cu por
tarul Stan, a aeționat mai bine, dar 
spre sfîi'Șitul partidei, în rriih. 83, 
BăJută a ridicat diferența la 4 
goihri. Gu trei mintite înainte de 
fluierul final, Dobrin, îh urma unei 
Scțiilnî personale, a redus din han
dicap: 4—f.

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori 7 000. Au 
marcat : ȘOO (min. 6). LUCESCU 
(min. 31 din 11 m) și DOftU PO
PESCU (min. 34 șl 68). Raport de 
șuturi la poartă : 24—21, (pe spațiul 
notțil : ii—20). Raport tie ebrnerg : 
8—7.

C.F.R. : Totolanu 9 — Cojocaru 8. 
Șoptereanu 7., Dragomir 6, Penzeș 6, 
Roman 5, M. Bretan 7, Șoo 6 (min. 60 
P.. Gheorghe), Ștraț 5 (min. 46 S. 
Bretan 5). Vișăn 7, Tegean 7.

DINAMO : Andrei 8 — Cheran 7, 
Nunweiller III 8. Stoenescu 7, De- 
Itanu 6. Sătmăreanu II 8, Mustătea 
7, Sălceanu 6. Lucescu 9, Doru Po
pescu 7, Florlăh Dumitrescu 7 (min. 
72 Haidu).

A arbitrat EMIL VLAICULESCU 
A**.**. ajutat la linie cie 
Moraru și I. Chirlcă (teji din 
iești).

Ttofeui Petschovschi : io.
La tlneret-rezerve : C.F.R. —

namo 0—4 (0—0).

4 (min. 60

Em. 
din

: 8. 
s. C.

M. 
Pie

Bi

de la tri-

în marea 
respectînd 
forte, cel 
învins pe 
au licitat

Martin
Bucu-

Bacău

și au în- 
mică sau

Trebuie menționat și faptul 
antrenorul Titus OzOn a renunțat 
să însoțească echipa F. C. Argeș la 
Bacău, deoarece conducerea clubu
lui nu a luat măsuri în urma unor 
noi acte de indisciplină comise de 
jucătorul Dobrin îh timpul pregă
tirilor pentru campionat.

Porr^iliu VINTILA

CL(JJ, 22 (prin telefon, 
rfiisul nostru).

Așa cum se întîmplă 
majoritate a cazurilor, 
logica raporturilor de 
evident mai puternic a 
cei măi Slab. Moraliștii
întotdeauna cu plăcere cazurile 
cînd buturuga mică a răsturnat 
caful măre, cazuri care în fotbal 
rămîn adeseori de neuitat, ieșind 
proeminent din tipare. Adevărul 
este însă că în marea majoritate 
ă situațiilor carul mare privește 
nepăsător buturuga mică, regulă 
de la care nu făce excepție nici 
Capriciosul fotbal. Ieri, la Cluj, 
această diferență de condiție s-a 
exprimat cu ătîta pregnanță, în- 
cît spectatorilor le-a fost foarte 
limpede că favoriții lor n-au nici 
o șansă în fața unui adversar su
perior cu cel puțih o clasă.

Deși s-a prezentat lipsită de in
ternaționalii Radu Nunweiller (ac
cidentat), Dinu șl Dumitrache (sus
pendați), cu o garnitură năavînd

omogenitatea necesară și aplombul 
zilelor sale faste, echipa campioa
nă a funcționat, totuși, ca o ma
șinărie puternică, avînd în Luces
cu, Nunweiller III. Andrei. D. Po- 
peScu, Sătm'ăreanu II și Fl. Dumi
trescu rotițele care au înclinat cu 
lișurihță bălănța victoriei.

Spre bucuria publicului, începu
tul partidei anunța o surpriză. Ti
miditatea de abordare a jocului do 
către campioni este sancționată în 
min. 6 de golul lui Șoo. care fruc
tifică o pasă inteligentă a funda
șului Șoptereanu, fază la care în
treaga apărare dinamovistă este 
realmente spectatoare. Cîteva șar
je ale fundașilor localnici, lansați 
în atac pe partea lui Deleanu, dau 
senzația unei posibile.: agftajrâri a 
scorului, dar ofensivele clujene sd 
sting, treptat. Surpriza 4a«4gistrată 
pe tabela de plărcaj tfălește doar 
pînă în min. 31, cînd Lucescu exe
cută impecabil urr penalty, obținut 
de Nunweiller III, a cărui lovitu
ră de cap a fost deviată cu mina 
de către Cojocaru în bară: 
Trei minute mai tîrziu, 
pescu șutează sec de la 
vingîndu-1 pe talentatul 
(omul nr. 1 al gazdelor): 
tarul clujean, care și-a salvat echi
pa de la un scor dublu, are cîteva 
parade aplaudate la scenă deschi
să. în min. 68, de pildă, respinge 
de două ori șutul lui Fl. Dumi
trescu de la numai 6 rri, fiind 
„executat" abia de către cea de a 
treia lovitură trimisă de D. Popes
cu din fața porții: 1—3. La origi
nea acestei canonade a stat cursa 
superbă a lui Lucescu, care a 
traversat toată jumătatea de teren 
adversă, servindu-și impecabil „pe 
tavă" coechipierii. Aceasta a fost 
simpla istorie a unei partide aproa
pe fără istoric...

1—1. 
Doru Po- 
13 m, în- 
Totoianu 

1—2. Por-

Marius POPESCU

meci antrenant în 
abil din punct de 
cu multe faze de 
echipei gazdă), dar și cu perioade 
de joc încîlcit, cu acțiuni ce pur
tau amprenta întîmplării. La pri
mul meci în divizia A, deși han
dicapate de lipsa; tțtul^rjloj Șolyom

și Lucaci. gazdele au mizat pe 
victorie, desfășurînd un joc ofen
siv. Dar, tocmai atacul, care în 
divizia B marcase mai bine de o 
jumătate de sută de goluri, n-a 
dat randamentul așteptat. Și oca
zii au fost în minutele 5, 25, 30, 
38, 70, dar Nagy a întîrziat să șu- 
teze, Mureșan a vrut să-l dribleze 
și pe portarul Ștefănescu, iar Haj- 
nal a trimis o dată fulgerător în 
bară (min. 30). Iar cînd golurile 
au părut aproape sigure (min. 51 
și 54), la șuturile lui Fazekaș și 
Nagy, portarul Ștefănescu a inter
venit excepțional. Oaspeții, care au 
de partea lor experiența competi- 
țională, au făcut un joc de aș
teptare, de scurgere a timpului și 
au contraatacat destul de rar. To
tuși, în minutele 29 și 79, Caraman 
și Mustață au ratat cele mai mari 
ocazii de gol. în min. 75, gazdele 
ar fi trebuit să beneficieze de un 
11 m, Ia faultul lui Stoica asupra 
lui Mureșan. Că lovitura ar fl fost 
transformată sau ratată, nu știm. 
Dar, pentru că nu a fost acorda
tă, arbitrul a pierdut două stele. 
Oricum, rezultatul de egalitate rea
lizat de gazde nu poate fi motivat 
prin ezitarea arbitrului, ci mai 
degrabă prin ineficacitatea atacu
lui și jocul bun al apărării con- 
stănțene.

terminînd în 10 jucători, în ge
nunchi, un meci în care nu se 
descurcase nici cu garnitura com
pletă.

In rezumat, o partidă la discre
ția gazdelor, mai insistente și mai 
viclene, încheiată cu 
del sensului jocului, 
re care anunță Zile 
elevii lui Ilie Oană.

un rezultat fi- 
cu o înfrînge- 
grele pentru

Ovidiu IOANIȚOAIA

POLITEHNICA 3(01

Constqjjtio ALEXE

tacuri la poarta adversă 
cercat, prin șuturi de la 
de la mare distanță, vigilența lui 
Ariciu și, apoi, a lui Stan. Cvartetul 
ofensiv al lui Sport Club, după 
schimbarea Iui Pană cu Băiuță a 
hărțuit mai tot timpul pe apără
torii piteșteni, care, de altfel, au 
depus eforturi deosebite pentru a 
destrăma acțiunile de la poarta lor. 
Replica jucătorilor de la F. C. Ar
geș a fost destul de palidă, preocu
parea lor principală, încă din star
tul întîlnirii, fiind aceea de a pune 
accentul pe defensivă. Ei au jucat 
crispat, au acționat pe contrăățâe, 
dar eforturile tuturor înaintașilor 
au fost slabe, lipsite de randament, 
în plus, primul apărător al buturi
lor piteștene — Ariciu — a avut 
cîteva intervenții neinspirate de 
care au profitat prompt atacanții 
Sport Clubului.

în prima parte, dominarea gaz
delor a fost categorică, dar minu
tele s-au scurs fără ca tabela de 
marcaj Să fie modificată. De abia 
în min. 35, Băiuță a centrat că la 
carte, Rugiubei a plonjat și cu ca-

ORADEA, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Propulsată puternic din start, de 
un public numeros și nerăbdător, 
echipă Crișul s-a lansat viguros în 
atac, declanștnd ofensiva pe partea 
noului tandem Moldovan-Suciu.

Treptat însă, elanul gazdelor 
este abil tăiat de fdtbalișfii petro- 
șeneni. „căliți" ani de-a rîndul, la 
jarul diviziei A. Mijlocașii Urmaș 
și Libărdi sîcîie „rampele de lan
sare" ale adversarului, exercitînd 
un presing metodic asupra 
Moldovan și Dărăban. Ce 
prin acest prim 
mației lui Eugen 
prompt rbzolvat
Stocker și Georgeviei, care mătură 
în fața porții lui Suciu, profitînd 
și de slăbiciunile cuplului Cociș-

lui 
trece 

„filtru" al for- 
Iordache, este 

in extremis dz

Ieșenii
s-au chinuit pentru un punct

IAȘI, 22 (prin telefon, de la trimi
sul nostru).

A fost de ajuns ca spectatorii 
Ieșeni să-l vadă la o încălzire pe Cu- 
perman șl Moldoveana certați pînă în 
ultima oră cu antrenorul lor, pentru 
ca nimeni să nu-și facă probleme. Vic
toria gazdelor părea înainte de joc 
un fa de drept natural. „Poli" dove
dise numeroase valențe în sezonul tre
cut, Iar diplomatul Gil Mărdărescu pro
misese doar, atîtea, dar lumea uitase 
(sau nu voise să gîndeaarîț de debu
tul plin de ambiții al Iul Ștefan Onlsle 
la catedra universitarilor de pe So
meș ; lumea uitase de elanul cluje
nilor dovedit și acum două campionate 
la Iași (2—0 pentru „U“ I), uitase de 
vicleniile Iul Adam șl Anca șl de ca- 
UtățUe im fexa, yițjleanu sau Mun-

teanu. Dar întregul stadion, spectato
rii șl fotbaliștii, aveau să-și aducă cu- 
rînd aminte de toate acestea — mai bine 
zis prin min. 13 atunci ctnd Adam, 
bine lansat de Uifăleanu, a Intrat în 
careu, înscriind. Golul venise să argu
menteze șl mal mult (împotriva anti
cipațiilor) diferența din teren, acolo 
unde „U“ impresiona prin luciditate, 
insistență șl rafinament tehnlco-tactic. 
în contrast cu jucătorii echipei gazdă 
haotici, nervoși șl duri (Incze primește 
un avertisment In min. 24). De altfel, 
singurul șut pe poartă ăl ieșenilor in 
întreaga repriză I spune aproape totul, 
dacă socotim că jucătorii clujeni au ex
pediat cinci șuturi dintre care două 
bare (min. 42 Lică șutează sub bara 
transversală ; în min. 45 Adam tiim'te 
cu capul în bara din stînga portarului 
Ieșean), și au avut două ocâzil dintre

SPERANȚE PE JUMĂTATE IMP! ISITE
■ ■

Stadion Crișul ; canlcujă, 35 grade la umbră ; teren bun ; spectatori a- 
proXimătiv 15 000. Șuturi pe poartă : 22—9 (pe spațiul porții 19—4). Raport 
de cornere : 16—2.

CRIȘUL : Bologăn 8 — Petre Nlcolae 7, Lucaci 7, Neșu 7, Balogh 6, Mol
dovan 6, Dărăban 5 (min. 75 N. Alexandru), Suciu 7, Schiopu 7, Coclș 5 (min. 
68 Arnojchi 6), Cefan 6.

JIUL : Suciu 9 — Al. Georgescu 6 (miri. 73 Tonca), Georgeviei 8. Stocker 
7, M. Popescu 6, Urmeș 8, Dodu 6, Libardi 7, Peronescu 5, Mulțescu 5, Naldin 
6 (min. 66 Em. Georgescu).

A arbitrat V. TOPAN -Ă-4r4t'^« ajutat la linie de Gh. Vereș și I. Constan- 
tinescu (toți din Cluj).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : Crișul — Jiul

spune,Schiopu, care, orice s-ar 
nu s!nt vîrfuri de meserie.

Pe fondul acestui sumar 
tactic, timpul curge nemilos pen
tru tifosii din tribună, nevoiți să 
asiste aproape întreaga repriză la 
un joc cenușiu, fără faze de poar
tă. Abia în min. 42, Suciu, noul

tablou

Stadionul ,,23 August4' ; teren, bun ; timp foarte călduros : spectatori 
aproximativ 8 000. An marcat : ADAM (min. 13). LICA (min. 46), LUPULES
CU (min. 63), MUNTEANU I (min. 69). MOLDOVEANU (min. 78) șt ROMILA 
ț™ j ~ 3°0)' Raport de ««mere : 8-7. Șuturi lâ poartă 19-14 (pe spațiul por-

POLITEHNICA : Costaș 6 — Romilă 6, lanul 7, Alecu 5 (pentru durități), 
Greerosu 6, Mărdărescu II 6, Simlonaș 5. Incze 4 (min. 57 Marica 7), Cuper- 
man 6, Biltboacă 4 (min. 46 Lupulescu 6), Moldoveanu 6.

»U“ CLUJ : Ștefan 6 — Crețu 8, Pe’xa 8. Solomon 7, Mihăllă 7, Anca 8, 
Sudy 8, ULfăleanu 7, Munteanu I 9, Adam 8 (min. 75 lordache), Llcă 7 (min. 
63 Fanea Lazăr 6).

A arbitrat O. ANDERCO (Șatu Mare) ajutat la tușe de V. Că-
tană (Cărei) șl V. Trifu (Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tlneret-rezerve : Politehnica — »U“ 1—2 (1—1).

care cea a lui Munteanu (semlluft tn 
min. 21, singur în careu).

Firesc, gazdele și-au legat toate Ilu
ziile de repriza secundă, însă abia a 
reînceput jocul șl, în min. 46. Uifă
leanu scapă de Greerosu, trimite min
gea la marginea careului mare și... 
atîta ă așteptat Lică î 0-2. Ștefan Oni- 
sie intuiește totuși pericolul ăutomul- 
țumiril elevilor săi și încălzește un om 
(Fanea Lăzăr) pentru întărirea defen
sivei. Dar Lupulescu (reduce din han
dicap cu capul (portarul ștefan atinge 
mingea pe linia porții însă nu o re
ține) $i așa rănasc speranțele în Co- 
pou. Inepuizabilul Munteanu se duce 
îiișă bolid spre o minge Și, dintr-un unghi 
dificil, atacantul de pe înscrie.

Acum tnsă, totuși clujenii renunță la 
Jocul lor comblnativ și sigur de pînă 
atunci, înloculndu-l cu un Joc nervos, 
cu trage'rl de timp pentru care echipa 
primește un avertisment colectiv. Stu
denții Napocăi își văd eforturile ame
nințate (în min. 78 centrează excelent 
Mărica și înscrie Moldoveana eu capul) 
și chiar zdruncinate de alerta Jucători
lor gazdă, care izbutesc egaiarea în 
min. 90, Fanea Lăzăr îi spune ceva 
arbitrului în momentul egâlării, îl ia 
de mînecă să-l ducă spre tușier șl este 
eliminat. In faza respectivă nu fusese 
aici o greșeală de arbitraj. Greșise por
tarul și, în primul rind, fundașii.

Mircea M. IONESCU

1—0 (0—0).

portar al Jiului, este realmente in 
pericol : Cefan centrează înalt 
de pe aripa stîngă, mingea îl gă
sește pe Gociș, complet nemarcat, 
la marginea careului mic, dar 
acesta plasează, cu capul, balo
nul, alături de poartă.

La reluare, acțiunile orădene 
Sînt mai decise și ceva mai clare. 
Dărăban „cară" mai puțin ca ’n 
prima parte, 
mai lucid, ambii furnizînd 
din linia 
cronicarii 
curge năvalnic, golul plutește 
aer dar, pe intervalul a ț 
secunde (min. 54), Suciu va 
terveni salvator, acordînd 
cornere. în min. 7‘_, 
Și mai aproape de gol : 
de curînd i..'.._2__, „
drum liber în careul advers, 

— - -J metri

,cară“ mai puțin ca 
Moldovan este și el 

celor
I ceea ce numim noi 
„mingi de gol". Crișul 

în 
puține 
i in- 

două 
74, orădenii sînt 
_ : Arnoțchi,

introdus, își croiește 
----- ... d-tir 

c’nd ajunge la 8—10 metri de 
poartă, șutează destul de stîngaci 
în ultimul apărător al formației 
oaspete; mingea revine la Șchio- 
pu care trimite cu sete în poarta • 
apărată acum de.. Georgeviei.
. Ce n-au adus 74 de minute de 
joc nu va aduce nici finalul si ast- -p,-xl -A_ i._» r-. . , , ;divizia A 

pro- 
localnicilor.

fel startul Crișului în 
se situează sub ceea ce își 
puseseră suporterii 
Oarecum peste plan, acest punct 
prețios cucerit de Jiul care, tre
buie spus, în repriza a doua' n-n 
șutat decît o singură dată spre 
poarta lui Bologan.

G. NICOLAESCU



A lll-a
(Urmare din pag. 1)

toate eforturile făcute de Slavic pe 
ultimii 50 de metri s-au dovedit 
inutile. Ceakarov a cîștigat în 
2:17,8, nou record balcanic și re
cord național, dobîndind astfel a 
4-a medalie de aur.

ULTIMA CURSĂ A CRISTINEI

Ieri seară, la lumina nocturnei 
din piscina Dinamo s-a consumat 
un fapt care a trecut (poate), celor 
mai mulți, neobservat. La startul 
primei serii contratimp a probei de 
800 m liber, țara noastră a fost re
prezentată de multipla campioană 
și recordmană Cristina Balaban. 
Pentru singura înotătoare româncă 
medaliată cu bronz la un campio
nat european (Utrecht 1966) era 
cea din urmă cursă oficială, care 
încheia o îndelungată carieră la
borioasă, ce a oferit multe satisfacții 
natației românești. Ambițioasă, me
reu dispusă să lupte pe culoarul 
său pînă la ultimul efort pentru 
victorie, Cristina nu și-a trădat su
porterii nici în cursa de ieri. La 
vîrsta cînd alte naiade au părăsit 
de mult arena competițională, Cris
tina găsește încă resurse și cîștigă 
cursa cu 10:22,5, aducînd puncte 
prețioase echipei sale în disputa 
pentru întîietate cu formația Bul
gariei. Performanța nu i-a permis 
însă decît să obțină o medalie de 
bronz, deoarece în seria următoare, 
Sevda Neicova și tînăra Eugenia 
Cristescu au parcurs cele 16 lun
gimi într-un ritm mai rapid. Neico
va a condus în cea mai mare parte 
a întrecerii, Cristescu a sprintat ex
cepțional pe ultimii 30 de metri, 
ajungîndu-și adversara chiar pe 
linia de sosire. Arbitrii au prefe
rat-o însă pe Neicova, micuța Eu
genia fiind nevoită să se mulțu
mească cu medalia de argint.

„Cupa Europei"
la natație

. A doua ediție a „Cupei Europei1 
li natație se va desfășura în zile
le de 28 și 29 august în orașele 
Uppsala (Suedia) și Torino —echi
pe masculine, Bratislava și Udine 
■— echipe feminine.

Creată în anul 1967 de Liga 
europeană de natație, această com
petiție se desfășoară după progra
mul olimpic, la fiecare doi ani, in 
intervalul dintre Jocurile Olimpi
ce și Campionatele europene.

Echipa masculină a României 
va participa la grupa B de la To
rino, împreună cu formațiile 
Austriei, Finlandei, Angliei, Olan
dei, Italiei, Cehoslovaciei și Iugo
slaviei.

Udine

Turneu preolimpic de box
Intre 13 și 11 septembrie, la 

Milnchen și Augsburg se va des
fășura un mare tzirneu preolimpic 
de box, la care au fost invitați 16 
de pugiliști amatori din 22 de 
țări ale Europei, Asiei și Africii.

TN SFÎRȘIT, Șl EUGEN ALMER 
CAMPION

CUPEI DAVISIN FINALA INTER-ZONE A

ști categorice la sărituri și polo

tabela de scor
reprezentativa

teren, atunci 
are șanse bune

,Cupei Davis“.
Mandarine, 
un public 

ca și de o 
ale arbitri-

Eugen Aimer, învingător în maratonul celor 15
Foto: N. DRAGOȘ

BALCANIADA DE NATAȚIE
O altă sportivă bulgară, Svetloza- 

ra Ignatova, a cîștigat cursa de 200 
m spate în 2:34,9. Reșițeanca La- 
vinia Donia(14 ani) s-a clasat însă pe 
locul III cu 2:38,6, astfel că nici a- 
ceste rezultate nu au mai putut mo
difica ordinea în clasament. înotă
toarele bulgare au reușit să cîștige 
7 titluri, dar echipa României a to
talizat 169 p, cu 5 mai mult decît 
adversara sa, cîștigînd pentru pri
ma dată această competiție.

Au trebuit să treacă patru zile 
de concurs, în care a luptat mult 
pentru punctele reprezentativei 
masculine, pentru ca Eugen Aimer 
să-și vadă în sfîrșit recompensate 
eforturile cu primul titlu balcanic 
din cariera sa. Reșițeanul a făcut 
obișnuita sa cursă solitară în mara
tonul celor 15 „sute", nefiind în 
nici un moriient amenințat de ad
versarii săi. Timpul realizat (17:27,4) 
reprezintă un nou record balcanic.

Marian Slavic (54,8 în primul 
schimb — nou record național și 
balcanic) și coechipierii săi, Kokai, 
Miclăuș și Oprițescu din ștafeta de 
4X100 m liber ne-au adus în final 
al 12-lea titlu balcanic și un nou 
record național.

Ultimelle finale ale întrecerilor bal
canice de sărituri au confirmat supe
rioritatea sportivilor români. Ion Ca
nea, la platformă, și Melania Decu-

seară, la trambulină au completat 
perfect tabloul învingătorilor actualei 
ediții, toate cele 4 titluri rămînînd 
astfel, (ca și în 1969, la Izmir) în po-

REZULTATE TEHNICE
SĂRITURI. Trambulină (f): 1. 

MELANIA
374.19
334.44 p, 3. M. Alexandrova (B)
326.19 ....................
304,26 
6. Grile (I) 206,22 p ; 
(b) : 1. ION GANEA 
p, 2. A. Saracinski 
p, 3. I. Ilieș (R) 356,64 p. 4. L. 
Veselinov (B) 284.16 p, 5. E. I’ia- 
dis (G) 275,61 p, 6. B. Gaber (I) 
233,85 p ; Clasament general : 1. 
ROMÂNIA 2902,74 p, 2. Bulga
ria 2528,70 p, 3. Iugoslavia
1751.44 p, 4. Grecia 1304,99 p, 5. 
Turcia 255,48 p.

ÎNOT. 4x100 m mixt (b) : în 
urma contestației introduse de 
delegația greacă, echipa Bulga
riei (sportivii au sărit în apă 
înainte de finalul întrecerii) a 
fost descalificată. Și, astfel : 1.
ROMÂNIA 4:09,1 — (rec.) — rec. 
balcanic, 2. Iugoslavia 4:09,5, 3. 
Grecia 4:17,4 (rec.), 4. Turcia
4:17.4 ; 200 m mixt (b) : 1. AN
GEL CEAKAROV (B) 2:17,8 (rec.)
— rec. balcanic, 2. M. Slavic (R) 
2:18,5, 3. V. Dobrev (B) 2:21,6, 
4. C. Boskinas (G) 2:21,8. 5. S. 
Rudan (I) 2:24,0, 6. D. Wetter- 
neck (R) 2:24,0 ; 400 m mixt (f): 
1. ANCA GROZA (R) 5:32,0 (rec.)
— rec. balcanic, 2. M. Nikolova 
(B) 5:33,9 (rec.), 3. H. Peiceva 
(B) 5:41,0, 4. M. Beri (G) 5:44,0 
(rec.), 5. A. Constantinidou (G)

p.

P.
P,

. DECUSEARÂ
2. S. Prelipceanu

4. M. Najdenova 
Drencici (I)

(R)
(R)

(B)
240,27 p, 

Platformă 
(R) 396,93 
(B) 371,37

5:44,2. 6. J. Efendici (I) 5:54,3, 
.. .8. C. Vîjeu (R) 6:03,3 ; 200 m 
spate (f) : 1. SVETLOZARA IG
NATOVA (B) 2:34,9, 2. G. Pilici 
(I) 2:38,0, 3. L. Donia (R) 2:38,6, 
4.. V. Eliopolou (G) 2:39,2, 5. D. 
Pop (R) 2:40,2, 6. A. Berisțianou 
(G) 2:42,0 ; 800 m liber (f) : 1.
SEVDA NEICOVA, (B) .10:16,7 
(rec.) — rec. balcanic, 2. E. Cris
tescu (R) 10:16,9, 3. C. Balaban 
(R) 10:22,5, 
10:31,3, 5.
10:36,3, 6.
10:47,5 ; 1500 m liber (b): 1. EU
GEN ALMER (R) 17:27,4 — rec. 
balcanic, 2. D. Teodoropoulos (G) 
17:54,8 — rec. — 3. Georgiev (B) 
17:57,8, 4. D. Naghi ,(R) 18:06,4, 
5. V. Rogusici (î) 18:11,5, 6. K. 
Encev (B) 18:26,7 ; 4x100 m li
ber (b) : 1. ROMÂNIA (Slavic 
54,8 în primul schimb — rec. na
țional și balcanic) 3:43.5 — (rec.) 
— rec. balcanic, 2. Iugoslavia 
3:45,0, 3. Bulgaria 3:47,2.

Clasament final: 1. ROMÂNIA 
364 p (195—169),. 2. Bulgaria 321 
p (157—164), 3. Iugoslavia 263 
p (134—129), 4. Grecia 194 p 
(106—88), 5. Turcia 48 p (30—18).

POLO. România-Turcia 8—3 
(2—0, 2—2, 2—0, 2—1) și Bulga- 
ria-Grecia 7^ (1—0, 2—2, 2—1, 
2—1). Clasament: 1. ROMÂNIA 
6 p, 2. Bulgaria 4 p, 3. Grecia 2 
p, 4. Turcia 0 p.

4. S. Pavletici 
D. Asenova 
A. Loucatou

(I) 
(B) 
(G)

ECHIPA BUIGARIEI-CAMPIOANA BALCANICA IA BASCHET
VIDIN, 22 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Așa cum era de așteptat echipa 

țării noastre nu a putut face față 
puternicului (deși secund) team al 
Iugoslaviei, de care a fost învinsă 
sîmbătă seara cu 86—74 (45—39). 
Dar, spre deosebire de partida pre
cedentă (cu selecționata Greciei), de 
astă dată am avut măcar satisfacția 
de a-i vedea pe jucătorii noștri „bă- 
tîndu-se11 pînă la epuizare și reali
zînd adeseori faze de 
baschet, viu aplaudate de 
sul public.

întrecerea a început. în 
dominare a elevilor 
Ranko Zeravica, superiori prin gi- 
ganții Jelovac și Knezevic (cîte 
2,06 m fiecare) sub panouri. Totuși, 
Tarău, Oczelak și ceva mai tîrziu 
Georgescu, ajutați de flotările coe
chipierilor nu au cedat și s-au stră
duit ca printr-o combativitate spo
rită să suplinească handicapul de 
talie. Pierderea însă a multor mingi 
din. cauza unor aruncări pripite, 
după doar 2—3 pase, a făcut ca ta
bela de marcaj să indice scor fa
vorabil iugoslavilor: 12—7 min. 7, 
36—32 min. 15. Ne „ținem11 însă de 
adversari printr-o ' apărare severă, 
atacuri poziționale' cu durată de 20 
secunde (în sfîrșit !)*și aruncări pre-

adevărat 
numero-

nota de 
celebrului

cise de la semidistanță. Spre sur
prinderea publicului, formația ro
mână reușește să egaleze în min. 
23 (51—51) și chiar să conducă cu 
două coșuri: 60—56 în min. 30. 
Cînd lucrurile mergeau din ce în 
ce mai bine și baschetbaliștii noș
tri imprimaseră un ritm alert, con
venabil, a intervenit accidentarea 
temporară a lui Albu, lovit fără in
tenție la ochi de Slavnic. înlocuirea 
lui Albu și apoi o nouă întrerupere 
produsă de alt accident (ușoară ră
nire la cap a lui Diaconescu, care 
a necesitat oprirea meciului și in
tervenția medicului) i-au scos pe 
jucători din ritmul despre care 
spuneam și au dereglat mecanis
mul reprezentativei române. Profi- 
tînd, sportivii iugoslavi au remon
tat imediat și au preluat conduce
rea. Revenirea lui Albu în teren 
(Diaconescu nu fusese înlocuit) nu a 
mai putut modifica evoluția me
ciului, formația iugoslavă punînd 
stăpînire definitivă pe joc în spe
cial prin acțiunile pivoților, aces
tea fiind facilitate și de arbitrajul 
lejer prestat de H. Erdem 
și V. Lazarov 
și Knezevic nu 
sească din plin 
intrări forțate și pivotări 
coatele își aveau și ele rostul lor.

Scorul de 86—74 (45—39) a fost

realizat de : Jelovac (24), Knezevic 
(16), Basin (10), Slavnic (1), Ifko- 
vic (15), Marter (8), Damianovic (4), 
Zecevic (4) pentru Iugoslavia, res
pectiv Albu (17), Savu (14), Dia- 
conescu (10), Tarău (13), Georgescu 
(8), Oczelak (7), Cîmpeanu (3) și 
Chivulescu (2) pentru România.

în celălalt meci de sîmbătă seara 
Bulgaria a făcut scor în fața Tur
ciei : 88—69 (51—27).

In ultima. zi a turneului: Tur
cia — Grecia 89—80 (50—37) și 
Bulgaria — Iugoslavia 80—72 (35— 
40). Clasament final: 1.
8 p 2. Iugoslavia 7 p 3. Turcia 
5 p (+8) 4. Grecia 5 p (+5) 5. 
România 5 p (—13). Jelovac 
(coșgeter) și Albu (cel mai tehnic 
jucător) au fost premiați.

Bulgaria

ur- 
de- 
se-

sesia reprezentanților noștri. Ca 
mare, echipa țării noastre cîștigă 
tașat această competiție, înaintea 
lecționatelor Bulgariei, Iugoslaviei, 
Greciei și Turciei. In fine, mai merită 
a fi subliniate frumoasele evoluții ale 
tinerilor Sorana Prelipceanu și Ion 
Ilieș, care 
podiumul

au urcat, de asemenea, pe 
de premiere.

★
clar al culorilor noastre,Succes

scontat de altfel, și în turneul de 
polo. Echipa României a făcut un 
galop de sănătate în cele trei zile, 
realizînd o victorie categorică și în 
meciul de aseară cu Turcia: 8—3 
(2—0, 2—2. 2—0, 2—1). Pentru meda
liile de argint și bronz, Bulgaria a 
întrecut Grecia cu 7—4 (1—0, 2—2, 
2-1, 2—1).

(Bulgaria), 
s-au jenat 
gabaritul

(Turcia) 
Jelovac 
să folo- 
lor prin 
în care

EUROPENELE DE TENIS DE MASĂ ALE JUNIORILOR

Ligia Lupu și Ștefan Moraru
OSTENDE, 22 (prin telefon). Ulti

ma zi a campionatelor europene de 
tenis de masă ale juniorilor a adus 
evoluții frumoase pentru trei dintre 
reprezentanții noștri. Ligia Lupu și 
Ștefan Moraru au ajuns pînă în semi
finalele probelor de simplu copii, iar 
Marin Firănescu S-a clasat în primii 
opt la simplu juniori, pierzînd doar 
în fața unuia dintre favoriți, sovieti
cul Strokatov. Iată rezultatele pînă 
la ora convorbirii telefonice: simplu 
juniori, turul II: Martin (Franța) — 
Popovici 2—1, turul III: Falg (R.F.G.) 
— Bobocică 2—0, Firănescu—Vikstrom 
(Suedia) 2—0. optimi: Firănescu— 
Nemeth (Ungaria) 2—0, 
finală: Strokatov C------- 
seu 2—0; simplu junioare; semifina
le: Vostova (Cehoslovacia) — Lotta
ler (Ungaria) 2—0, Silhanova (Ceho
slovacia) — Juhos (Ungaria) 2—0; 
simplu copii (băieți), turul I: Moraru 
—Glans (Suedia) 2—1. Geisman 
(U.R.S.S.) — Buzescu 2—1, turul II: 
Moraru—Kitchener (Anglia) 2—0, 
sferturi de finală: Moraru—Hansen 
(Danemarca) 2—1, semifinale: Burna- 
zian (U.R.S.S.) — Moraru 2—0, finala: 
Burnazian—Geisman 2—0; simplu co
pii (fete): turui I: Șinteoan—Ger- 
miat (Belgia) 2—1, turul II: Lupu— 
Walker (Anglia) 2—0, Șinteoan—Bog
ner (Austria) 2—1, sferturi de finală:

in semifinalele competiției

Firănescu— 
„—v, sferturi de 
(U.R.S.S.)— Firăne-

Lupu—Traunig (Austria) 2—1, Smido- 
va (Cehoslovacia) — Șinteoan 2—0, 
semifinale: Antonian (U.R.S.S.) —
Lupu 2—0, finala: Smidova (Cehoslo
vacia) — Antonian 2—1.

Dublu băieți, turul I: Bobocică Po- 
povici—Ovcarik, Muha (Cehoslovacia) 
2—1, turul II: Bobocică, Popovici— 
Heri, Spescha (Elveția) 2—0, Boboci
că, Popovici — Peterlini, Giontella 
(Italia) 2—1, sferturi de finală: Stro
katov, Fursov (U.R.S.S.) — Boboci
că, Popovici 2—0; dublu fete, turul 
I: Șinteoan, Lupu—Hellin. Remy 
(Belgia) 2—0, turul II: Șinteoan, Lu
pu—Hellman, Olsson (Suedia) 2—0, 
turul III: Șinteoan, Lupu—Arntz, 
Fierlier (Olanda) 2—0, sferturi de fi
nală: Howard, Hellaby (Anglia) — 
Șinteoan, Lupu 2—0, semifinale: An
tonian, Batyrova (U.R.S.S.)—Juhos, 
Lottaler (Ungaria) 2—0, Vostova, Sil- 
hanova (Cehoslovacia)—Howard, Hel
laby 2—0; dublu mixt, turul III: Șin
teoan, Popovici—Walker, Walker (An
glia) 2—0, turul IV: Bergeret, Con
stant (Franța) — Șinteoan, Popovici 
2—0, semifinale: Toninger, Baum 
(R.F.G.)—Vostova. Ovcarik (Cehoslo
vacia) 2—0, Antonian, Strokatov 
(U.R.S.S.) — Lottaler, Nemeth (Un
garia) 2—1.

ION POP
antrenor

Tenismenii români sint conduși la Sao Paulo: 1-2
9

SAO PAULO, 22. — Tenismenii 
Braziliei au luat conducerea, după 
a doua zi a meciului cu reprezen
tativa României, din cadrul fina
lei inter-zone a 
Thomas Koch și Edson 
puternic susținuți de 
entuziast și zgomotos, 
serie de decizii injuste 
ior de linie brazilieni, ău reușit 
să se impună, față de Ilie Năstase 
și Ion Țiriac, in partida de dublu, 
a treia din seria celor cinci care 
trebuie să decidă pe învingători.

Programul după amiezii a înce
put cu .festivitatea de prezentare a 
celor două formații, conduse de 
căpitanii de echipă prof. Șt. Geor
gescu (România) și Alcidos Proco- 
pio . (Brazilia)., Apoi, ,1a ora 12,45 
(ora locală) au ieșit pe teren pere
chile Năstase-Țiriac și Koch-Man
darino, pentru disputarea partidei 
de duolu.

Jocul a debutat în avantajul ro
mânilor, care prin forța și regula
ritatea serviciilor, ca și prin vole- 
uri necruțătoare, domină net. Năs
tase și Țiriac cîștigă primdl set 
cu 6—1. Urmează o revenire a bra
zilienilor, dar și primele mingi 
litigioase. La protestele, justificate, 
ale echipei române, publicul voci
ferează și' împiedică buna desfășu
rare a partidei. După cîștigarea se
tului doi (6—3) de către brazilieni, 
aceleași elemente pun în cumpănă 
întreg rezultatul partidei, care a- 
mehință. să fie evident viciat. In
tervențiile, numeroase, ale arbitru
lui englez “ 
reușesc să 
tribune și 
români continuă o luptă inegală.

Derek N. Hardwick nu 
restabilească liniștea, în 
pe teren, unde jucătorii

Koch-Mandarino cîștigă setul 
trei, apoi Năstase-Țiriac egalează, 
eu prețul unor remarcabile efor
turi, mărite și de căldura neobiș
nuit de ridicată (+32 grade) din 
această după amiază. Ultimul- set, 
al cincilea, este disputat cu deose
bită ardoare. Jucătorii români în
cearcă zadarnic să redreseze o si
tuație periclitată, în fața unor ad
versari pe care, în alte ocazii, i-au 
dominat fără drept de apel. Bra
zilienii își adjudecă dublul cu 
scorul final de 1—6, 6—3, 6—3, 
3—6, 6—4.

Deci, avantajul luat de echipa 
română, după prima partidă, cî.ști- 
gată strălucit de Ilie Năstase, n-a 
putut fi menținut, în grelele con
diții de joc de pe arena „Pinhei
ros11 din Sao Paulo. încă din pri
mele comentarii transmise de 
agențiile internaționale de presă 
a reieșit că brazilienii aruncă 
luptă toate mijloacele pentru 
schimba soarta unei întreceri, 
care sînt dominați din start 
adversari superiori. Năstase, 
jocul cu Mandarino, ă fost pus 
fața unor decizii de arbitraj liti
gioase, dar el a trecut cu deplină 
superioritate peste aceste incidente, 
în schimb, Țiriac n-a putut men
ține în fața lui Koch, un avantaj, 
care-i era smuls pur și simplu din 
mîini. „A cîștigă la Sao Paulo, este 
egal cu a traversa pe jos Matto 
Grosso..— avea să spună cu 
amară ironie tenismanul român, 
la încheierea partidei.

Ca și în acea dramatică întîlnire 
Koch-Țiriac, din prima zi, parti
da de dublu a început sub semnul 
superiorității românești, trebuind

să fie, pină la urmă, concedată 
brazilienilor, în condiții lesne de 
închipuit.

Rămîne de văzut acum dacă 
jucătorii români nu pot readuce 
rezultatul întregii întîlniri în limi
tele normalului, în aceste ultime 
două jocuri de simplu programate 
pentru după amiaza de luni. Se 
întîlnesc, în ordine: Năstase cu 
Koch și Tiriac cu Mandarino. Da
că raportul real de forțe poate fi 
încă respectat pe 
echipa română mai 
de victorie.

Deocamdată, însă, 
arată: 2—1 pentru 
Braziliei.

CAMPIONATELE EUROPENE MASCULINE DE CANOTAJ

în 
a 

în 
de 
în 
în

Încep campionatele 
mondiale de ciclism

Comportare sub posibilii® a sportivilor români
COPENHAGA, 22 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
în prezența unei numeroase 

entuziaste asistențe, duminică 
lacul Bagsvaerd s-au desfășurat 
întrecerile finale ale campionatelor 
europene masculine de 
Conform programului, 
de schif 4 +1 au deschis 
prima medalie de aur 
ediții fiind cucerită de sportivii din 
R.F. a Germaniei. Rezultate: 1. 
R.F. a Germaniei 6:12.82, 2. R.D. 
Germană 6:14,95. 3. U.R.S.S. 6:14,98, 
4. Noua Zeelandă 6:19,04, 5. Elveția 
6:20,47, 6. Cehoslovacia 6:28,78.

Canotorii români Ivan Cacenco 
și Francisc Papp au luat startul 
în următoarea probă rezervată 
schifurilor de 2 f.c. Buletinul me
teo al concursului arăta la începu
tul cursei că viteza vîntului ' a 
atins 8,4 m pe secundă, lucru ce 
avea să dezavantajeze pe schifiștii 
români, obișr.uiți cu 'liniștitul Sna- 
gov, cu valuri care oricum nu 
trec peste bordaj. Plecarea în 
această finală este foarte puternică, 
pe primii 500 metri în fruntea ce
lor 6 echipaje aflîndu-se schifiștii 
din R.D.G. Ei sînt urmați în or
dine ca sportivii din U.R.S.S. Ro
mânia, Iugoslavia, Polonia și Ceho
slovacia. Cuplul Cacenco-Papp 
va pierde însă secunde prețioase 
pe ultima parte a traseului ocu
pînd în final locul 6. Rezultate: 
1. R.D. Germană 6:43,40, 2. Ceho
slovacia 6:48,57, 3. Polonia 6:51,46, 
4. U.R.S.S, 6:58,53, 5. Iugoslavia 
6:58,87, 6. România 7:06,71.

O cursă interesantă, urmărită ca 
de fiecare dată cu atenție, a fost 
cea rezervată schifurilor de sim
plu. Evoluînd într-o manieră de 
adevărat as al vîslelor, argentinia
nul Alberto Demiddi, favoritul

Și 
pe

canotaj, 
echipajele 
concursul 
a acestei

titlul 
satis-

acestei finale și-a adjudecat 
de campion european spre 
facția radio și telereporterilor sud- 
americani veniți anume în Dane
marca pentru a urmări pe cel care 
anul trecut, la St. Catharines cu
cerise medalia de aur la campio
natele mondiale din Canada. Re
zultate: 1. Alberto IJemiddi (Ar
gentina) 6:57,99, 2. G. Dralger (R.D. 
Germană) 7:01,41, 3. P. Watkinson 
(Noua Zeelandă) 7:02,34, 4. U. Hild 
(R.F. a Germaniei) 7:07,01, 5. ~ 
Malisev (U.R.S.S.) 7:09,73, 6. 
Dietz (S.U.A.) 7:13,89.

Cea de a patra mare finală 
schif 2 + 1 — a reunit pe linia 
plecare sportivi, de renume mon
dial, printre aceștia aflîndu-se și 
canotorii Ștefan Tudor, Petre Cea- 
pttra + Gheorghe Gheorghiu. Bar
ca, care în anul 1970 a adus ca
notajului românesc prima medalie 
de aur cucerită la un campionat 
mondial, nu s-a acomodat deloc 
cu pista, cu valurile stîmite de 
vînt. Echipajul a realizat un timp 
inferior curselor obișnuite, ocupînd 
locul 4 după o dispută de mare 
intensitate. Rezultate: 1. R.D. Ger
mană 6:56,94, 2. Cehoslovacia
5:58,43, 3. U.R.S.S. 6:59,59, 
mânia 7:11,58, 5. Polonia 
6. Olanda 7:17,89.

Un rezultat meritoriu a 
tînărul echipaj de 4 f.c. 
din Emerich Tușa, Dumitru Iva
nov, Dumitru Grumezeseu și Ilie 
O-anță, care au debutat pe arena 
nautică europeană cu un loc 4 
promițător. Rezultate: 1. R.D. Ger
mană 6:00,72, 2. Norvegia 6:03,59, 
3. R.F. a Germaniei 6:06 02, 4. Ro
mânia 6:07,99, 5. U.R.S.S. 6:09,01, 
6. Italia 6:20,59.

Penultima finală a campionate
lor europene a fost rezervată pro-

z. 
u.

de

4. Ro-
7:13,65,

obținut 
compus

bei de schif 2 vîsle. în această în
trecere canotorii din R.D. Germană 
au condus aproape de la un capăt 
la celălalt al pistei învingînd, apoi, 
printr-un finiș debordant. Așadar, 
a 4-a medalie de aur cucerită în 
finalele de la Bagsvaerd. Rezultate: 
1. R.D. Germană 6:15,27, 2. Nor
vegia 6:15,65, 3. U.R.S.S. 6:25,20, 
4. Danemarca 6:25,57, 5. Belgia 
6:38 23, 6. Brazilia 6:46,29.

Cea de a 56-a ediție a campiona
telor europene masculine de ca
notaj s-a încheiat cu finala probei 
de schif 8 + 1. Spectacolul oferit 
de cele 6 ambarcații angrenate în 
întrecere a fost impresionant prin 
frumusețea disputei și prin lupta 
strînsă pentru întîietate. Au cuce
rit titlul de campioni europeni 
sportivii din Noua Zeelandă, ex
cepțional de bine pregătiți. Rezul
tate: 1. Noua Zeelandă 5:33,92, 2. 
R.D. Germană 5:34,32, 3. U.R.S.S. 
5:39,74, 4. Ungaria 5:42,46, 5.
Olanda 5:46,23, 6. R.F. a Germaniei 
5:48,73.

Peste 400 de cicliști, reprezen- 
tînd 30 de țări, vor lua parte la 
campionatele mondiale de velo
drom (programate între 25 și' 31
august la Varese, în Italia) și care 
vor preceda campionatele mondi
ale de șosea, ce vor avea loc la 
Mendrisio (Elveția) între 2 și 5 
septembrie.

După cum se știe. Elveția, ța
ra organizatoare a campionatelor 
mondiale de ciclism din acest an, 
nu a putut oferi condiții cores
punzătoare pentru concursul de 
pistă, astfel că aceste întreceri 
au fost transferate în Italia. Pe 
velodromul din Varese vor evo
lua, între alții, francezul Daniel 
Morelon, campion olimpic, en
glezul Huh Porter, danezul Ped?r 
Pedersen, elvețianul Xavier Kur- 
mann.

La campionatele mondiale de 
ciclism pe șosea, Uniunea Sovieti
că va fi reprezentată de un 
de 10 rutieri conduși de 
campion olimpic Viktor 
nov. Din echipă fac parte 
dislav Neliubin, Dimitri Trișcin, 
Anatoli Starkov, Aleksandr Gu- 
siatnikov, Nikolai Dmitriuk, Ghe- 
nadi Komhatov, Nikolai Sitnik, 
Valeri Lihaciov, Boris Sukov și 
Alexei Vodianikov.

lot 
fostul 

Kapito- 
Val-

Lotul maghiar 
pentru C.M. de lupte

Vasile TOFAN

Federația de specialitate a Unga
riei a definitivat lotul de sportivi 
care va participa la campionatele 
mondiale de lupte, programate la 
Sofia între 27 august și 5 septem
brie.

în turneul de lupte greco-romane 
vor evolua, printre alții, Janos 
Varga (cat. 57 kg), Antal Steer (cat. 
68 kg), Miklos Hegedus (cat. 74 kg), 
Jozsef Percsi (cat. 92 kg) și Ferenc 
Kiss (cat. 100 kg).

botul pentru competiția de lupte 
libere cuprinde, printre alții, pe 
Attila Latak (cat. 48 kg), Marton 
Erdos (cat. 52 kg), Karoly Buzas 
(cat. 74 kg), Andras Deak (82 kg) și 
Istvan Maroti (cat. peste 100 kg).

TELEX 9 TELEX 0 TELEX
In meciul atletic care a avut loc la 
Edinburg, echipa Scoției a învins cu 
scorul de 108—93 puncte, selecționata 
Belgiei. In proba de 2 mile, atletul 
belgian Emile Puttermans a stabilit un 
nou record al lumii cu timpul de 8:17,8. 
Vechiul record era de 8:19,6 și apar
ținea australianului Ron Clarke.
M
in concursul Internațional de atletism 
de la Budapesta, maghiarul Nemeth 
a terminat învingător in proba de a- 
runcarea suliței cu 84,04 m. Pe locu
rile următoare : Doninș (U.R.S.S.) —
79,82 m șl Nlklcluk (Polonia) — 78,26
m. Sprinterul sovietic Korneliuk a cîș
tigat proba de 100 m cu timpulDumitru STANCULESCU

CAMPIONATE NAȚIONALE IN PLINA DESFĂȘURARE
Ungaria : Două echipe la 

egalitate sînt în frunte

ma- 
sîm- 

dln 
al 

______ _____ _ , a 
fost amînat." Iată rezultatele înregistra
te : Ferencvăros — Videoton 6—2, Păcsl 
Ddzsa — Honvăd 0—6, Salgotarjăn — 
Tatabănya 3—2, GySri Răba — DidsgyOr 
2—3, Eger — Komlâ 1—1, Egyetărtăs — 
Vasas 0—3, Szombathely — M.T.K. 3—0. 
In clasament ,pe primele două locuri 
se află Ferencvăros și Salgdtarjăn, fie
care cu cîte 5 p șl cu golaveraj egal : 
9—4.

Etapa a in-a din campionatul 
ghiar s-a disputat eșalonat: Joi, : 
bâtă șl duminică. In plus, unul 
cele mai Importante Jocuri, cel 
liderului, UJpesti Dozsa cu Csepel,

Anglia : O etapă a surprizelor

Cîteva surprize de proporții au punctat 
cea de-a treia etapă a campionatului 
primei ligi engleze. Astfel, Arsenal Lon
dra, deținătoarea titlului, a fost învinsă 
cu 3—1 de către Manchester United. „Tu
narii" au deschis scorul prin McLlntock. 
dar apoi gazdele au luat Jocul pe cont 
propriu, marcînd prin Gowllng, J. 
Charlton șl Kldd. Marea surpriză s-a 
înregistrat. însă, la Liverpool, unde 
formația locală Everton a pierdut cu 
0—1 în fața noii promovate Sheffield 
United, care e la a treia victorie con
secutivă. Alte rezultate : Chelsea — 
Manchester City 2—2, Leeds — Wolver
hampton 0—0, Leicester — Derby County 
0—2, Newcastle — Liverpool 3—2, Nottin
gham — West Ham 1—0, Stoke — Crys-

tal Palace 3—1, Southampton — Ipswich 
Town 0—9, Tottenham — Huddersfield
4— 1, West Bromwich — Coventry 1—I. 
In cursul săptămînli trecute s-au mal 
înregistrat următoarele rezultate : Chel
sea — Manchester U. 2—3, Derby Countv- 
West Ham 2—0, Manchester C. — Crys
tal Palace 4—0, Leicester — Nottingham 
2—1, Tottenham — Newcastle 0—0, West 
Bromwich — Everton 2—0. In clasament 
conduce Sheffield United cu 6 p, ur
mată de Manchester United cu 5 p.

R.F.G. : Conduce Bochum 
noua promovată

Singurul rezultat mal puțin așteptat 
în etapa a doua a campionatului vest- 
german s-a ‘ ‘ ‘ ’
unde echipa 
întrecută cu 
Bochum. Un 
între Hertha 
dus de două . . _ . .
Hertha a ratat un 11 m, scorul rămi- 
nînd 2—2. Celelalte rezultate : Borussia 
Moenchengladbach — Arminia Bielefeld
5— 1, Borussia Dortmund — Hamburger 
S.V. 1—1, Eintracht Frankfurt — F.C. 
Kdln 2—2, Schalke 04 — M.S.V. Duisburg 
2—0, Werder Bremen — F.C. Kaiserslau
tern 2—2, Fortuna Dilsseldorf — Hanno
ver 96 2—0, Eintracht Braunschweig 
V.f.B. Stuttgart 1—1. In fruntea 
samentulul se află V.f.L. Bochum 
Schalke 04 cu cite 4 p, urmate de Ham
burger S.V., Bayern, Stuttgart și F.C. 
Kaiserslautern, toate cu cîte 3 p.

MECIURI PENTRU
CIUDAD DE MEXICO, 22 (Agerpres). 

— Campionatul mondial feminin de 
fotbal a programat alte două partide. 
La Ciudad de Mexico selecționata Ar
gentinei a întrecut cu scorul de 4—1 
(3—1) echipa Angliei. Cea mal bună 
Jucătoare de pe teren a fost Elba Sel-

înregistrat la Oberhausen, 
locală Rot Weiss, a fost 
2—3 de noua promovaiâ 
meci dramatic s-a disputat 
și Bayern Munchen. Con
or!, Bayern a egalat, apoi

C.M. FEMININ

U.R.S.S. : Dinamo Kiev 
învingătoare în derby

In cel mai important Joe din 
drul campionatului unional,

ca- 
Dinatno

Kiev a dispus în deplasare cu 3—2 de 
Spartak Moscova, după care, a învins 
acasă pe Șahtlor Donețk cu scorul de 
4—3. Alte rezultate din . cursul săptă- 
mînil : Dinamo Minsk — Zenit Lenin
grad 1—o, Neftci Baku — Dinamo Tbi
lisi 0—2, S.K.A. Rostov pe Don — Kar- 
pati Lvov 3—0, Ț.S.K.A. Moscova — 
Kairat Alma Ata 0—1, Spartak Mos
cova — Dinamo Moscova 1—1.

va, care a marcat toate cele patru go
luri ale învingătoarelor.

In grupa de la Guadalajara s-au în- 
tîlnlt reprezentativele Italiei șl Franței. 
La capătul unul meci disputat, fotba
listele Italience au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin golul marcat 
de Elena Schiavo in mln. 25.

Ignacio Prieto, unul dintre com
ponența echipei National Monte- 
tevideo, care sosește în această 
săptămînă în Europa. ■ Formația 
uruguayană urmează să susțină 
jocuri în Grecia, Spania și Italia, 
după o escală în Israel.

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa Italiană U. S. Cagliari a întîl- 

nlt pe teren propriu într-un med a- 
mical formația portugheză Benfica Li
sabona. Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 4—1 (2—1) prin golurile 
înscrise de Eusebio (mln. 35 și 71), Bat
tista (mln. 34) șl Jorge (mln. 67). 
Pundul gazdelor a fost marcat în 
minutul 5 de Gori.
• Pentru a doua oară, echipa bul

gară Ț.9.K.A. Cerveno Zname cîștigă 
turneul Internațional de la Palma de 
Malorca (Spania). In finală, fotbaliștii 
bulgari au dispus de formația F. C. Bar
celona cu 2—1 (1—1), prin golurile
marcate de Jekov (min. 18 șl 64). Pen
tru învinși a înscris Arietta (mln. 38). 
In primul med, Ț.S.K.A. învinsese pe 
Atletico Bilbao cu 2—1 (1—0).
• In primul Joc al turneului Interna

țional de fotbal „Festa Delig", care, se 
desfășoară în localitatea spaniolă Elche, 
Panathinalkos Atena a terminat la e- 
galltațe : 2—2 (1—2) eu formația F. C. 
Blche. Au marcat Domazos (mln. 9), 
Kamaras (mln. 87) șl respectiv Alva- 
rito (min. 19) și SltJa (min. 38).
• Turneul triunghiular de fotbal de 

la Las Palmas a fost cîștigat de echipa 
Las Palmas, care în ultimul med a 
fost învinsă cu scorul de 1—0 (0—0) 
de formația belgiană Royal Beerschot. 
în celelalte două partide ale competi
ției s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Las Palmas — Belenenses 3—1; 
Belenenses — Royal Beerschot 2—1.
• La Brest s-a desfășurat tradiționa

lul meci de fotbal, care la fiecare înce
put de sezon aduce în teren cele mal 
bune formații ale Franței, cîștigătoarea 
campionatului șt deținătoarea Cupei. 
S-au întîlnit echipele Marsilia șl Ren
nes, meciul termlnîndu-se la egalitate : 
2—2. Prin tragere la sorți, trofeul pus 
în Joc a fost atribuit echipei Marsilia.
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10,2. La aruncarea greutății victoria a 
revenit sportivului polonez Komar cu 
19,94 m, urmat de maghiarul Varju, 
cu 19,69 m. In concursul feminin, Ko
lesnikova (U.R.S.S.) a ocupat primul loc 
la ~ J -----------
la

în finala probei de dublu femei, 
cadrul campionatelor ' „
tenis ale Poloniei, jucătoarele sovietice 
Morozova șl Blrlukova au învins cu 
4—6, 6—3, 6—0 perechea Roubln (Fran
ța) — Llndstroom (Finlanda).■
In „Cupa europeană", care are loc la 
Londra, proba feminină de sărituri de 
la trambulină a revenit Marinei Janicke 
(R.D.G.), cu 406,62 p. Proba masculină 
a fost cîștlgată de marele favorit, Ita
lianul Klaus Dlblasl, ca 482,34 p.

400 m cu 53,3, iar Rudas (Ungaria) 
aruncarea suliței — 56,86 m.

din
internaționale ae

Cunoscutul automobilist finlandez Han- 
nu Mikkola a suferit un accident in 
timpul desfășurării raliului celor ^1600 
de lacuri”, competiție care a început 
sîmbătă seara. El a fost internat la spi
tal. Coechipierul său, suedezul Palm, 
este ușor rănit.

Titlul de campioană a 
polo pe apă a revenit 
din Zagreb. Jucătorii 
au un avans substanțial 
mal pot pierde titlul,

Iugoslaviei la 
echipei Mladost 
acestei .formații 
de puncte și nu 

_____ ____ , indiferent de 
rezultatele pe care le vor obține în 
ultimele două etape. In meciul decisiv, 
el au dispus cu scorul de 7—6 de prin
cipala pretendentă la titlu, echipa Par
tizan din Belgrad.

La Waldkraiburg se desfășoară tradi
ționalul med internațional de natație 
dintre echipele R. F. a Germaniei, O- 
landel șl Angliei. După prima zl, gaz
dele au realizat 86 p, fiind urmate 
de echipele Olandei cu 67 p șl Angliei 
cu 55 p. în proba de 200 m liber mas
culin W. Lampe (R.F.G.) a fost cro
nometrat în 1:56,6.

Pe lacul Avigllana, situat în apropiere 
de Torino, au început întrecerile cam
pionatelor europene de schi nautic pen
tru lunlori. Proba masculină de slalom 
a fost cîștlgată de englezul James Car
ne, cu 28 p. In proba ’ '
nină, victoria a revenit 
Ilene Silvia Terraclano

similară femi- 
sportlvei lta- 

- 25,3 p.

Pe circuitul de la „Culton Park" s-a 
' ! auto- 

aur“.
disputat tradiționala competiție 
moblllstlcă dotată cu „Cupa de __ _
Primul loc a revenit cunoscutului cam
pion englez John Surtees, care a par
curs distanța de 179 km în 57:38,6. El 
a fost urmat în clasament de Howden 
Gently (Noua Zeelandă) șl Chris Craft 
(Anglia).

Suzana Makai
este în frunte

par-

SOFIA 22 (Agerpres). — După 
disputarea a cinci runde, în turne
ul internațional feminin de șah de 
la Sofia conduce maestra româncă 
Suzana Makai, cu 4 puncte. Pe 
locurile următoare sînt clasate Liu- 
barskaia (U.R.S.S. — 3l/2 p și Ere- 
tova (Cehoslavacia) — 3 p.
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