
PLECAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU IN CRIMEEA ’ 7 »

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
plecat, duminică după-atniază, in 
l’.R.S.S.. răspunzînd invitației C.C. al 
P.C.U.S de a petrece citeva zile de 
odihnă în Crimeea.

La plecare, pe aeroportul „Mihail 
Kogălniceanu", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de tovarășii Emil 
Bodnaras, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofiii, Ilie Verdeț. Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dânălache, Emil Drăgănescu, Janos

Fazekas, Petre Lupu, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, precum și reprezen
tanți ai organelor județene și muni
cipale de partid și de stat Constanța, 
ai organizațiilor de masă și obștești 
locale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice in 
țara noastră, și membri ai amba
sadei.

Numeroși constănțeni, care in a- 
cesta zile au avut în mai multe rin- 
duri bucuria de a se reintilni cu 
conducătorul iubit al partidului ;i

statului nostru, au venit — și acum, 
Pe aeroport — să-l salute cu căldură 
Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei 
aclamă cu însuflețire ,,Ceaușescu —■ 
P.C.R, Ceaușescu și poporul", aplau
dă și ovaționează îndelung. In aceas
tă nouă si entuziastă manifestație 
făcută secretarului general al parti
dului se regăsesc pregnant exprimate 
simțămintele de profundă dragoste și 
prețuire pe care le nutrește între
gul nostru popor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de activitatea 
sa laborioasă si neobosită pusă in 
slujba înfloririi patriei, a cauzei so
cialismului ți păcii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit delegația de partid și guvernamentală a R.D. Vietnam, condusă de tovarășul Fam Van Dong

Tovarășul Nicolae Ceaușestu. se
cretar general al Partidului Cano
nist Român, presedir.te.e Cur.su;—— 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, duminică dimi
neața, în stațiunea Neptun, pe tova
rășul Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al Cnmltrculuă Cen
tral al Partidului celor ce Meaeesc 
clin Vietnam, prim-ministru al 
t ernului R. D. Vietnam, și pe **- 
brii delegației Partidului r»:;r -e 
Muncesc din Vietnam si govern--- 
Republicii Democrate Vietnam 
care o conduce in vizita oSrralâ dr 
prietenie ce o ir.treprir.de — țara 
noastră, la invitația C.C. a. P.C ?-

Intimpinînd cu cordialitate pe cas- 
peți, tovarășul Ni- lae Ceausescu s-a 
îmbrățișat cu căldură cu tovartșai 
Fam Van Dong.

Cu prilejul întrevederii au avu» 
loc convorbiri Intre Wr Mijii 
Nicolae Ceaușescu și tovarâțal Fam 
Van Dong.

Tovarășul Fam Van D;ng a tra=s- 
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie frâțeasră din 
partea tovarășilor Ton Duc Thang. 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam. Le Duan, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, si 
a guvernului R. D. Vietnam, pre
cum și urări de noi succese poporu
lui român in opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

în riTMirie CamiKtuhn Central u 
Partidului eeiar dt- Muncesc ±.-. 
Viet—al guvere-lai R. D. Vict- 
aan și al poporului vietnamez, pri
es— exsKtra Fam Van IX.tg a n-

leral. pr-ufjcd inter~ațy*~aitst. ur-- 
Iru ajutorul pema-ecr și v>. adari- 
tatea eu poporul tie*~amez in . 
sa dreaccâ.

pettra =a«*- 
jal yarsE-: A. pentru arările K sec- 
tmec-te^» exprimate. — arăoul
Nlrtlae Ceonir t r» a rugat pe p-tm — 
ministru a; fuveg—.. R D Vțe*t-
oa*n ca, -* ț-apoaersa în patrie. *4 
adreseze, d—. cartea sa. cc. ecrtâu. 
aotat prietenesc towăsSer Tta Dar 
Tha-g sz Le Duan, g.iem — ar 
brav.lttî pcoor vietnamez ararea o» 
a cE-țdte m'-tirz tec mai sari ** 
Câurirea vtețzi «ale Ubere să tsfize 
rîtoare. in InXăz"—u’ea asztra—_;r 
«ale. In ecescz uit ea crtoduirii socia-
Este.

Ct'ducâtcrcl partidului si statu
lui ocstz-u a reafirmat sclsdarf laîea 
militantă față de emirul popor viet
namez. astturtndu-l de Ut spmsrzJ 
Partidului Comunist Rimă- Rectt- 
blteii Socialiste Rcmânia și al po- 
sa consacrată recxtstr arpei pasate*, 
edificării socialismului in R. D-

,,TROFEUL TOMIS ' LA VOLEI FEMININ

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNVINS-O 
PE CEA A JAPONIEI (3-0), 

DAR S-A CLASAT PE LOCUL 2!
CONSTANȚA, 29 (prin telefon). 

Desfășurată timp de 5 zile. în Sala 
Sporturilor din localitate, competi
ția voleibalistică feminină dotată cu 
„Trofeul Tomis" s-a încheiat cu vic
toria formației Japoniei, grație u- 
nui setaveraj mai bun decît al 
primei noastre reprezentative.

Programul ultimei zile a început 
cu meciul dintre echipele Romă- 
niei-tineret și Ungariei. Tinerele 
noastre jucătoare și-au dominat în 
permanență adversarele, au acțio
nat cu multă dezinvoltură la fileu, 
s-au apărat bine în linia a doua, 
impunîndu-se după o oră de joc cu 
3—0 (15—6, 15—13, 15—11). In
urma acestei victorii, sextetul nos
tru ocupă locul 4 în clasament. An
trenorii Leonid Sorbală șl Lucian 
Topciov au utilizat următoarele ju
cătoare : Nadia Ureche (Margareta

Bako), Ileana Teodorescu, Petruța 
Tache, Rodica Cilibiu (Maria Popa), 
Doina Stoian și Cristina Liubx In- 
tîlnirea a fost condusă bine de 
cuplul de arbitri Sodja Austria) ș. 
Joseph (Anglia). Pentru performan
ța realizată și. mai ales, pentru mo
dul cum au evoluat in aceste zile, 
sportivele 
rită toate

Partida 
României 
teptărtlor,
mărit o partidă atn 
de pasiocantă. încheiată, spre sa
tisfacția generală, cn saetesaî repre- 
zentativei României re S—• (15—12.

lotului de tineret 
feliei țările.
vedetă a opus ech. 
și Japoniei Conft 
numeresui r a îe 

oeoseb

Emanue.' FĂNTĂNEANU
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Bilanț în progres, promițător pentru viitoarele Jocuri Olimpice

TOTAL, 13 MEDALII: 2 AUR, 5 ARGINT, 6 BRONZ,

\ iecr. am. pentru dezvoltarea Vietna- 
c_.._ de Suc ne calea păcii, inde- 
. :r zt-ntra re-
--_Lc-vrei patriei.

Coci, rbirca cordială și priete- 
reas’ă c.-tre tovarășul Nicolae 
Ceauseseu sa tovarășul Fam Vaa 
D:rg a prUejuit un larg schimb de 
ManutE si vederi privind activi
tatea si ccetK uoările actssa’e ale 
Part Z- Comunist Român si
Part—-1 celor ce Muncesc dm 
Viesram. re-ațitlc de solidaritate 
t-ztească nir.tre cele dctiă partide.

Întrevederea o decurs Intr-o at- 
m.sferă de caldă prietenie și înțele
gere r-vizrosa. in spiritul bunelor 
— ipd evoste-ite intre cele două țări★

T:. arăss! Năralae Ceaușescu,
retar .-eoera. al Partidului Co
rns» Rooota, președintele Consi- 

âe Scot ac Republicii Socia-
■ 3 mtnza. a oferit, duminică, un 
■o lu onoarea delegației Partidu- 

:, r re Muncesc din Vietnam 
r- -n__ _ Republicii Democrate
_-ar- tnndasă de tovarășul Fam 

z - ■ . □ Biroului Po-
e ai C-C. al Partidului celor ce 
aresc dte Vietnam. prim-ministru 
j. -m — ci R. D. Vietnam.

dejunului, care s-a des- 
o atm. sferă de caldă 
arăsii Nicolae Ceaușescu 
Dtttg aa rostit toasturi.

De la stingă la dreapta, cu
pluri. cîștigătoare ale meda
liilor de argint: GH. DANIE
LOV — GH. SIMIONOV și 
VASILE SERGHEI — GHE

RASIM MUNTEANU

TAMPERE, 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Duminică după-amiază la Kauka- 
jărvi, fetițe, în frumoase costume na
ționale finlandeze, au împărțit din 
nou buchete de trandafiri învingăto
rilor și laureaților celei de a Xl-a 
ediții a Campionatelor mondiale de 
caiac-canoe. Am avut și în această 
ultimă zi a finalelor prilejul să vedem

motivele să fie vesel

WTOMOBIIISIII ROMĂ\I W RTALIZAT 
P[RTORMĂ\TT MERITORII î\ ȘUIUL DUNĂRII
• Frații Eugen si Alexandru lonescu-Cristea pe locul 

al patrulea in clasamentul general individual

NU-I DESTUL SĂ SPUI DE 100 DE ORI
Haide, tovarășe, la sport!

<r» Discuție cu președintele comitetului 
sindicatului C.P.C.S., NICOLAE NIȚESCU.

• Și in acest domeniu, vorbele tot 
pe fapte se sprijină • „Ne am

pe tema educației sportive de masă recunoscut greșeala ți am relansat
gimnastica la locul de muncă

E .-.r- t. Cum două din aceste 
nr. 30, format din polo-

. și Mystkowski și nr.
-j-. din românii Gologan și 

:tpa . au sosit cu peste o oră
.....-.ie. ele :i-au mai 

reușit să se claseze, făcînd ca în
trecerea să fie încheiată, de fapt, 
de numai 16 automobile. Așadar. 

„Raliul Dunării" au abandonat 
.. --... 28 de echipaje, pro-
t destuT de însemnat, care scoa

te In evidență 
petiției europene, 
de două nopți și 
țârii noastre.

Ir. partea a doua a raliului a 
abandonat unul din favoriții între
cerii — campionul european Raf- 
farlc Pinto, „trădat" de diferen- 
ț:a.L mașinii sale, un Fiat 124 
Abarth. Pinto a ieșit din cursă 
după ce obținuse rezultate foarte 
bune în patru probe speciale. Din 
echipa țării noastre au ieșit din 
cursă Florin Morassi (i s-a spart 
baia de ulei în etapa Cîmpulung —

asemenea buchete înmînate, odată cu 
medaliile, sportivilor români. Bilanțul 
realizat duminică de echipa noastră 
poartă strălucirea a 9 medalii — A 
de argint și 5 de bronz, ceea ce con
firmă valoarea reprezentanților noștri 
și lupta acerbă a acestora pentru pri
mele locuri in aproape toate probele 
întrecerilor. Trebuie remarcată in mod 
deosebit contribuția adusă în această 
a doua zi a finalelor de canoiștii 
Gheorghe Danielov și Gheorghe Si- 
mionov la C 2 — 500 m, Vasile Ser- 
ghei și Gherasim Munteanu la C 2 —• 
10 000 m, Lipat Varabiev ia C1 — 
10 000 m, caiaciștii Ion Terente și An- 
trop Varabiev la K2 — 10 000 m, toți 
medaliați cu argint, Ivan Patzaichin la 
Ci—500 m, Ion Dragulschi și Pavel 
Erast la K 2 — 500 m, Viorica Dumi
tru, Maria Nichiforov, Maria Cosma și 
Maria Ivanov la K 4 — 500 m, V. Si- 
miocenco, R. Vartolomeu, A. Sciotnic, 
M. Zafiu la ștafetă, A. Sciotnic, C. 
Macarencu, C. Coșniță și V. Simio- 
cenco la K 4 — 10 000 m — toți me
daliați cu bronz.

Este adevărat, duminică a lipsit stră
lucirea supremă a medaliilor de aur. 
Am așteptat-o, desigur, cu o mare 
dorință, tot așa cum sportivii noștri 
și-au dorit-o și au luptat pentru ea, 
Ne-a părut rău că în ciuda efortu
rilor ei n-au reușit să cucerească încă 
un titlu, dar ne-a bucurat salba me
daliilor de argint și bronz și mărturi
sirile canoiștilor noștri (PATZAICHIN : 
„Mai am mult de lucru cu explozia 
din start" ; DANIELOV și SIMIONOV : 
„în finiș am pierdut 5 sutimi de se
cundă, dar acum știm că trebuie să 
muncim mai mult"), ceea ce ne-a a- 
rătat că ei știu să și piardă, să pre- 
țuiască valoarea partenerilor de în
trecere. Asta face uneori cit o me
dalie. Bilanțul general al echipei 
noastre cuprinde, așadar, două meda
lii de aur, 5 de argint și 6 de bronz, 
ceea ce dovedește cu prisosință con
solidarea pozițiilor de prestigiy cuce
rite în arena internațională.

Vă prezentăm acum cîteva secvențe 
din filmul ultimelor finale. Programul 
a debutat cu proba sprinterilor. La 
start, se aliniază Geza Csapo, proaspă
tul campion mondial la K1 — 1 000 m, 
polonezul Slezdjewski și cehoslovacul 
Soucek clasați pe primele două locuri 
la ediția trecută a campionatelor mon
diale, precum șl un alt pretendent la 
medalii, sovieticul Vitali Truksin. Prin
tre partlcipanțl se află ș! reprezentantul 
nostru Mihai Zafiu care s-a menținut

în permanență pe poziția 7—8, încheind 
proba pe locul 9. Rezultate: 1. GEZA 
CSAPO (Ungaria) 1:52,77, 2. Vitali Truk
sin (U.R.S.S.) 1:53,38, 3. Gregor Slezd- 
jewski (Polonia) 1:54,19, 4. Jean Pierre 
Burny (Belgia) 1:55,00, 5. Blass (R.F-G.) 
1:55,71, 6. Soucek (Cehoslovacia) i:55,88.

A urmat finala probei de canoe sim
plu 500 m, in care speram cu toții că 
talentatul Ivan Patzaichin va obțină 
mult doritul event de aur. Din păcate, 
el n-a reușit această performanță, ob- 
ținînd, ca și la c.M. de la Belgrad, doar 
medalia de bronz. Desigur, și ea valo
roasă în palmaresul canoistuluj nostru 
ca și In oel al echipei reprezentative. 
Rezultate : 1. M. dabvas (Ungaria) 
2:05,02, 2. Seduiov (U.R.S.S.) 2:05,42, 3. 
IVAN PATZAICHIN (România) 2:07,42, 
4. Eicke (R.F.G.) 2:09,40, 5. Wood (Ca
nada) 2:10,86, 6. Aitamlrano (Mexic)

.2:12,15.
Din nou start. De data aceasta pentru 

echipajele de K2 — 500 m, care presu
punea o luptă strînsă între caiaciștii 
maghiari, sovietici .și polonezi, și, spe
ram cu toții, reprezentanții țarii noastre

Ion Dragulschi și Pavel Erast. S-a ple
cat extrem de rapid, echipajul nostru, 
fiind în față încă de la începutul cursei. 
Ordinea la 250 m : România, R.F.G., 
U.R.S.S., dar ea avea să se schimbe 
foarte curînd, odată cu atacul declan
șat de Deme șl Ratkay (Ungaria). Dra
gulschi și Erast mențin în continuare 
un avantaj, pînă aproape de finișul 
cursei pe care insă nu-1 pot păstra cla- 
sîndu-se pe locul 3 și cucerind medaliile 
de bronz, O performanță care arata 
valoarea actuală, dar și perspectivele 
acestui echipaj. Rezultate : 1. U.R.S.S. 
1:41,57, 2. Ungaria 1:42,08, 3. România
(Ion Dragulschi — Pavel Erast) 1:42,46, 
4. Polonia 1:42,63, 5. Bulgaria 1:43,83, 6. 
Finlanda 1:44,86.

In continuare, s-a desfășurat finala 
la canoe 2 — 500 m. Pentru citeva clipe 
urmărind dramaticul final al cursei am

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

BRAVO DRACI FLĂCĂI Șl FETE,

MEREU MAI MULTE MEDALII!

flăcăii și fetele noastre de la caiac și canoe ne-au adus multă 
satisfacție în zilele campionatelor mondiale de la Tampere. I-am 
văzut la televizor și ne-am bucurat privindu-i cum au cu

cerit medaliile de aur, argint și bronz, 13 la număr, dintre care două 
au o strălucire care dă cele mai mari bucurii.

Ne plac mult acești sportivi, cuceritori ai apelor, pe care îi ve
dem atît de rar și aproape numai la televizor. Dar în aceste clipe 
ei ne apar atit de dragi pentru că avem întotdeauna încrederea că 
îi vom vedea pe podium, pe primele locuri, cu medalii pe piepturile 
lor puternice. Din dîrza lor bătălie cu apa și adversarii înțelegem 
enorma lor cantitate de antrenament pentru a face față concuren
ței excepționale din aceste sporturi. în acest an ei au progresat, 
nume noi, de debutanți au cucerit medalii, ceea ce este îmbucurător, 
chiar dacă nu au sporit numărul medaliilor de aur. Au mărit însă 
zestrea cu 4 medalii, de la 9 cîștigate în 1971 la Belgrad, Ia 13 
acum la Tampere, deci caiaciștii și canoiștii noștri, inclusiv fetele, 
s-au urcat pe podium la 13 din cele 18 probe ale actualelor cam
pionate mondiale.

Sportivii și federația noastră de specialitate privesc de pe acum 
înainte spre 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal ’76, și iată că 
în prezent, spre deosebire de 1971, cele două medalii de aur sînt 
cucerite la probele olimpice. Deci o satisfacție în plus, speranțe pen
tru viitoarele Jocuri Olimpice, pentru care sîntem convinși că 
medaliații noștri de azi și cei ce s-au situat pe locurile fruntașe 
următoare se vor pregăti în așa fel în viitorii trei ani, îneît canoiștii 
și caiaciștii noștri să contribuie în 1976 și mai mult decît pînă acum 
la zestrea olimpică românească.

• Un sat turistic al combinatului! • Și visele au, uneori, nevoie de aprobare

• O propagandă pornind și de la... exemple negative 

eficientă, insuficient folosit i medicul

• Un ajutor de reală

ti-
li-

— ...O discuție despre educarea 
pografilor pentru mișcarea in aer 
ber, pentru practicarea sistematică a 
exercițillor fizice, a sportului, a tu
rismului, va fi oricînd în Combinatul 
poligrafic al „Casei Scînteii" la ea 
acasă. Și vă rog să mă credeți — to
varășe reporter •— că am în vedere 
nu numai cunoscuta noastră ospita
litate, ci mai ales o tradițională „pri
ză" a mișcării sportive și a educa
ției fizice la noi, la C.P.C.S.,^ o ade- 

' ziune deloc întîmplătoare față de un 
fenomen ce apără, conservă și întă
rește sănătatea unor oameni care știu, 
în’general, ce înseamnă pentru ei — 
care lucrează adeseori într-un mediu 
cu o anumită toxicitate — beneficiile 
lui.

— Să luăm, oare, tovarășe preșe
dinte, introducerea dv, în chip de a- 
vertisment că am nimerit-o în plin, 
că vă prezentați, cu alte cuvinte, nu
mai cu realizări la tema pe care o 
discutăm ?

— Ah, nu 1 Din păcate, activitatea 
noastră în acest domeniu are și ru
brici pline, dar și rubrici goale. Și, 
firește, o sumă de proiecte — unele 
dintre ele au și început să prindă 
viață —, majoritatea inspirate din 
importanta Hotărîre a Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului.
i gînă a ajuM^ la

vorbesc 
de ceea 
se Uce
lucrător

de 
ce

cu
nu

așteptați, bănuiesc, să vă 
ceea ce este și se vede, 
s-a făcut pină acum și 
continuare.

— Intuiția dv. de vechi
literele și. implicit, cu— gazetarii 
vă înșeală. Fără îndoială că io dru
mul spre proiecte prefer o punte a 
faptelor, pe care să nu le poată con
testa nimeni, nici eu, nici oricine alt; 
cineva.

— Scurtind „protocolul*, am să 
intru direct în subiect și am să vă 
spun că am trăit aici, la Combinatul 
poligrafic Casa Scînteii, o experiență 
foarte edificatoare. Am făcut, in re
petate rînduri, in chip intensiv aș 
spune, propagandă verbală pentru 
sport, pentru educație fizică. Rezul
tatul ? Cu totul nesatisfăcător. Omul 
te ascultă, dă din cap și își vede 
mai departe de ale lui. Adeseori gin- 
dește cam așa : „Are și el, săracu’ 
(adică noi, propagandiștii, inițiatorii) 
sarcină să ne vorbească, să ne con
vingă, Să-l ascultăm, ca să nu se su
pere...." Așa se face că am plecat nu 
o dată de la adunări cu zeci, cu sute 
de oameni, fără nici un rezultat, a- 
dunări de pe urma cărora nu s-a 
făcut nimic, sau aproape nimic. Mi-am 
dat seama, cu timpul, că nu-i sufi
cient să spui de 100 de ori „Haide, 
tovarășe, la sport !“ Mai trebuie ceva. 
Mai trebuie să creezi condiții, r-«i 
trebuie să organizezi activități care 
s> Wffi, ele tn 1O£U1 tăU’

in

in 
a- 
in

Sze
*

dificultatea com- 
desfășurată timp 

o zi pe teritoriul

Dumitru ȘOMUZ

(Continuare in pag. a 2-a)

BALCANIADA DE ATLETISM A JUNIORILOR

ÎN ZIUA A DOUA A COMPETIȚIEI,
7 VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMANI
• Gheorghe Ghipu și Ludmila Panaiotova

Ziua a doua a întrecerilor ediției 
a patra a Balcaniadei juniorilor, de 
pe Stadionul Republicii, a debutat 
sub semnul revirimentului tinerilor 
noștri reprezentanți care au reali
zat o suită de frumoase victorii, 
dublate și de cîteva performanțe 
remarcabile. Astfel, Dorel Cristudor 
s-a revanșat, pe distanța de 200 m, 
asupra bulgarului Petar Petrov 
care-1 învinsese în ajun, pe 100 m.

cei mai
Cu 21,1 secunde campionul nostru 
a îmbunătățit recordul de juniori 
al probei cu 0,4 s, timpul său fiind 
de certă valoare internațională și-l 
recomandă pentru apropiatele cam
pionate europene de juniori de la 
Duisburg. La fel de spectaculoasă a 
fost și victoria ieșencei Coculeana 
Bucătarii în dificila probă a pen
tatlonului. Punctajul său, doar la 2 
puncte de granița celor 4000 p, a

Concret. zx»L aicL ne-am ocupat, 
primul rind. de amenajarea unei 
tractive baze sportive intr-un loc 
care aveam oricum asigurată o oare
care afluență de salariap. La și lingă 
ștrandul combinatului, de la lacul He
răstrău, ștrand și el modernizat (cu 
două bazine, pentru copii și pentru 
adulți), am amenajat două terenuri 
de volei, cinci terenuri de tenis, un 
teren pentru baschet, o popică rie, un 
teren pentru fotbal. întreținute bine, 
toate aceste terenuri au ajuns, cu 
timpul, să fie aproape în permanen
ță ocupate de amatorii de sport, al 
căror număr a ajuns la cifre care 
mi se par foarte grăitoare. Ca să vă 
dau doar un exemplu, am să vă spun 
că in cadrul unor duminici cultural- 
sportive, de pildă (duminici în care 
au fost organizate întreceri de volei, 
tenis, popice, mini-fotbal, alergări 
etc.), am înregistrat următoarea pre
zență : la 22 aprilie — 2 700 de par
ticipant, la 21 mai — 1 200 de parti
cipant, la 3 iunie — 2 200 de parti
cipant!, la 17 iunie — 2 800 de par
ticipant.

— Asta înseamnă că aceste acțiuni
Marius POPESCU

(Continuare jn pag. a 2-a)

buni atlefi ai concursului
consacrării internaționale, este mult 
superior fostului record republican 
de junioare.

O impresie deosebită a lăsat și 
de această- dată metalurgistul bucu- 
reștean Gheorghe Ghipu care a 
cîștigat, în stil de mare campion, 
cursa de 800 m. La jumătatea dis
tanței Ghipu 
avans substanțial 
mărit 
cu o diferență apreciabilă.

Se poate spune că Gheorghe 
Ghipu la băieți și Ludmila Panaio- 
tova la fete au fost personalitățile 
atletice care s-au detașat în această 
ediție a Balcaniadei, nu numai prin 
victoriile repurtate cît mai ales prin 
maniera cu care s-au impus în fața 
adversarilor, prin ușurința cu care 
au învins și care, de fapt, lasă sa 
se întrevadă clasa acestor tineri 
atleți care vor avea, fără îndoială, 
un cuvînt greu de spus în întrece
rile „europenelor" de la Duisburg. 
Atleta bulgară este un mare talent 
despre care, sîntem siguri, vom 
avea prilejul să mai auzim în atle
tismul continental. Celor trei victo
rii din prima zi (100 m, lungime și 
4x100 m) Panaiotova i-a adăugat 
ieri și pe a patra, la 200 m.

Cea de a patra Balcaniadă a ju
niorilor a fost dominată de repre
zentanții Bulgariei care au marcat 
o impresionantă creștere a rezulta
telor în raport cu comportarea lor 
la precedenta ediție a competiției, 
de la Izmir. Atleții români au rea-

avea de acum un 
pe care și l-a 

pe parcurs, încheind cursa

Romeo VILARA 
Paul SLÂVESCU

Criitudor cîștigă clar cursa de 200 m In carș a reajizat un valoroș recjrij juniori Eîj&j Jpa MIHAlCA i {Continuare in £gg, j i a)
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\CTMTATII SPORTIVE DE MASA
IN DIVIZIA DE POLO,

VICTORII LA SCOR
polo

PE STADIONUL METALUL
desfășurate 
X-a a di-

DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ PENTRU FRUNTAȘII ÎN PRODUCȚIE
Pentru fruntașii în producție de 

pe Platforma industrială „23 Au
gust" din Capitală, Consiliul sin
dicatelor din sectorul 3, Comitetul 
U.T.C. de sector și clubul Meta
lul au organizat o frumoasă du
minică cultural-sportivă, 
rată pe stadionul din șoseaua 
telimon, gazdă tradițională a 
manifestări de acest gen.

Numeroși oameni ai muncii 
întreprinderile „Ș3 August", 
greșul, F.R.B., Electroaparataj, 
«Republica" și altele au asistat, 
și au participat ei înșiși, la între
ceri atractive de fotbal, judo, box, 
handbal, cros, dirt-track.

Programul a început cu un in
teresant meci de fotbal susținut de 
echipele „Sculărie“ și „Mecanic 
șef" din cadrul Uzinei „23 August",

desfășu-
Pan-
unor

din
Pro-

cîștîgat de sculeri cu 3—0. Parti
da feminină de fotbal Minerva — 
Selecționata sectorului 3, câștigată 
de Minerva cu 2—0, a fost deose
bit de atractivă și mult gustată 
de public. Desfășurată în jurul sta
dionului, cursa de cros s-a bucu
rat de un deosebit succes, dînd 
cîștig de cauză lui Eugen Dumi
trescu (la .seniori) și lui Stelian 
Sandu (la juniori), ambii de la 
Uzinele „23 August". în pauza me
ciului amical 
vizionarele B 
(1—1), clubul 
celor prezenți 
dirt-track, avîndu-i drept protago
niști pe maeștrii sportului C. Voi- 
culescu, și I. Marinescu. Pe teren 
au urmat, apoi, frumoase demon
strații de box și judo. Au impre-

de fotbal dintre di- 
Metalul și Progresul 
metalurgist a oferit 
o demonstrație de

SE LUCREAZĂ LA O NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ ÎN CAPITALĂ

Forfotă și muncă pe un fost loc 
viran din strada Livip Rebreanu. 
Zeci de tineri din unitățile comer
ciale ale Capitalei, precum și mun
citori cu calificare în materie de
pun eforturi pentru amenajarea 
unui nou spațiu dedicat activități
lor sportive.

Este vorba despre viitorul com
plex sportiv al asociației ..Spartac", 
care va cuprinde două terenuri de 
fotbal (unul gazonat), zece tere
nuri de tenis (de zgură și bitumi- 
nizate). suprafețe pentru volei și 
handbal.

Terenul central va fi „îmbrăți
șat" de o pistă de atletism și va 
fi dotat cu sectoare de aruncări 
șl sărituri, iar tribunele ce se vor 
construi aici vor avea o capacitate 
do 10.000 de locuri. Nu au fost ui
tate

denitare etc., care vor fi găzduite 
o clădire cu două nivele.

Pînă în prezent s-a lucrat la ni
velarea spațiului destinat acestor 
lucrări și la împrejmuirea lui.

D. NEGREA

sionat, mai ales, evoluțiile boxeri
lor Nedelcu Mocanu, Gheorghe 
Vasilache, Gheorghe Bădilă, Va- 
leriu Prodah. ale tinerilor judokani 
Victor Cojocaru, Marin Constan
tin și ale fetelor. Geta Anghelescu 
și Ioana Iliescu. în cadrul turneu
lui fulger de handbal, cupa pusa 
în joc a revenit echipei Gloria, 
care. în finala competiției, a ter
minat la egalitate (10—10) cu Me
talul, dar a beneficiat de un gol
averaj general mai bun.

în încheierea programului spot-, 
tiv a urmat un interesant meci de 
fotbal dintre foștii jucători ai Me
talului șl Gloriei, cîștîgat de pri
mii cu scorul de 5—2. Tuturor în
vingătorilor le-au fost oferite di
plome și premii acordate de Con
siliul sindical al sectorului 3.

în partea a doua a spectacolului, 
numeroși artiști amatori din sec
tor au prezentat un bogat program 
de muzică ușoară, populară și mo
mente vesele, la care șl-au dat 
concursul formațiile artistice ale 
Uzinelor „23 August", F.R.B., Pro
gresul și Electroaparataj.

Octavian GUȚU

Meciurile de 
ieri în cadrul etapei a 
viziei A. grupa B. s-au încheiat cu 
următoarele rezultate :

GRISUL ORADEA — VAGONUL 
ARAD 7—3 (2—0, 3—1, 0—1, 2—1) 
Gazdele au dominat în primele 
două reprize, cînd au acționat cu 
mai multă viteză decît adversarii. 
Au înscris Freund 3, Bone 2, Fe- 
her și Chlrllă pentru Crișul, res
pectiv Leszai 
dus foarte 
(București).
resp.),

olimpia 
ȘCOLARUL 
(0—1, 0—0,
pregătiți fizic, 
impus în ultima repriză. Au înscris 
Pițigoi 2, Constant! nescu 2, Fom- 
sen și Nicolau pentru Școlarul, 
respectiv Bartovici (4 m). Cel mai 
bun de pe teren : portarul Blro 
de la Olimpia. A arbitrat cu gre
șeli N. Toth (Cluj). (Ilie GHIȘA
— coresp. jud.).

MUREȘUL TG.
DUSTR1Ă 
10—4 (2—2, 
un joc mai 
cîștîgat pe merit. Au înscris C. La
dislau 4. Simon 3, Both 2, Lucaci 
1 pentru Mureșul, respectiv Gri
gore .3 (1 din 4 m) și Rott. A con
dus bine R. Timoc (Cluj). (I. PAUȘ
— coresp. jud.).

2 și Aron. A con- 
bine

(EM.
Gh. Dumitru

SlJRANYLCo-

ORADEA — 
bucurești 

1—3, 0—3). Mai 
bucureștenii

c. s.
1-ti
bine
s-au

MURES — IN- 
LlNEI TIMIȘOARA 
2—0, 5—1, 1—1). Cu 
ordonat, localnicii au

nici vestiarele, grupurile sa-

„CROSUL TABERELOR"
în scopul de a se asigura școla

rilor prezenți în taberele 
lăți o activitate sportivă de masă 
susținută, pe aleile din ~ 
publică a fost organizat 
taberelor", la care 
1 000 de pionieri.

Iată cîștigătorii, în 
goriilor de vîrstă : I. 
Chiadric, O. Oprea, 
V. Pascu, S. Tăbăcaru și V. Lupu.

din Ga-

au

Grădina
..Crosul 

participat

ordinea cate- 
Dr.agomir, V
V. Cioeirlia,

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE PENTRU

PIONIERI Șl ȘCOLARI

LUPTĂTORII DE LA STEAUA AU CUCERIT
4 TITLURI DE CAMPIONI LA „LIBERE"

IAȘI, 29 (prin telefon). — Dumi
nică la amiază, în Sala sporturilor 
din localitate s-au încheiat între
cerile campionatelor republicane de 
lupte libere ale seniorilor. Deși or
ganizatorii au programat partidele 
finale duminică dimineața, multe 
dintre meciurile decisive pentru de
semnarea campionilor naționali s-au 
consumat încă de simbătă seara. 
De pildă, la cat. 57 kg s-au întîlhit 
timișoreanul Petre Cearnău șl tî- 
nărul Grigore Coridrat (Brașov), a- 
mîndoi aspiranți ța primul loc. par
tidă la capătul căreia învingătorul 
avea să îmbrace tricoul de cam
pion. Firește, favorit pornea Cear
nău, sportiv cu mare experiență in
ternațională, care a realizat în lun
ga sa carieră sportivă multe rezul
tate de prestigiu. După două mi
nute de luptă dîrză. Cearnău a ini
țiat un atac, dar adversarul său, a- 
tent, l-a contrat surprinzător și, cu 
un „cîrlig" la ambele picioare, l-a 
făcut să ajungă în poziție pericu
loasă de „pod", de unde n-a mai 
putut evita tușul. Un singur mo
ment de neatenție și fostul campion 
național a ieșit din lupta pentru 
primele locuri ale categoriei.

Un alt meci la fel de important 
pentru stabilirea clasamentului fi
nal la cat. 82 kg a fost cel dintre 
medaliatul cu bronz la 
Miinchen. Vasile Iorga . .
Vasile Țigănaș (Iași). Ieșeanul a 
luptat extrem de decis

J.O. de la 
(Brăila), și

și încă din

CRAULIȘTII AU RIDICAT COTA REZULTATELOR
PRIMEI REUNIUNI FINALE A
• Ion Midăuș —noul campion

• Mircea Hoboiu revine in

NAȚIONALELOR" DE ÎNOT
sprinte.iior • Anca Groza a corectat (63,3) recordul „iutei"

fruntea ierarhiei spatiștilor

primele secunde ale meciului el a 
realizat uti punct tehnic, fixîndu-și 
adversarul la parter. Iorga a ega
lat situația și lupta s-a menținut 
echilibrată pînă în ultimul minut al 
disputei 
Iorga a 
obținînd 
campion

O mare surpriză s-a produs la 
cat. 68 kg. Un luptător mai puțin 
cunoscut, din Tirgoviște, Florin Nei- 
cev (antrenor — Seldamet A%izi> a 
terminat învingător la această ca
tegorie. deși pe tabloul de con
curs erau prezenți sportivi cu pre
tenții ca brașoveanul Petroniu An- 
drone și Gheorghe Ciuntu (Galați), 
în ultimul meci, Neicev l-a fixat 
cu umerii pe saltea pe Ciuntu. asi- 
gurîndu-și locul I în clasament.

Evoluînd La cat. 90 kg. ieșeanul 
Stelian Morcov s-a comportat foar
te bine în acest concurs, dar în fi
nal n-a reușit să-l depășească si 
pe ultimul său adversar. Ion Dumi
tru (București), care pînă în mo
mentul întîlnirii decisive avea un 
punct mai puțin de penalizare. 
Cum meciul lor s-a terminat nede- 
cls, acel punct s-a dovedit hotărî- 
tor, titlul de campion revenindu-i 
lui Dumitru. Un meci extrem de 
disputat l-au realizat în finala cat. 
52 kg Ion Arapu (București) și 
Emil Butu (Iași). După o luptă dra
matică, 
realizat 
vins I.

Deși 
semnarea campionului 
grea, dintre Ludovic

cînd, cu o nouă fixare, 
luat avantajul decisiv (5-4), 
cel de al 5-lea titlu de 
național.

spectaculoasă, în care s-au 
29 de puncte tehnice, a în- 
Arapu (17-12). 
meciul decisiv pentru de

ls categoria 
Simon (Tg. 

Mureș) și Ștefan Stîhgu (Bucu
rești), s-a încheiat cu o dublă des-

calificare, bucureșteanul avîiid ast
fel mari șanse să intre iii posesia 
celui de al 10-lea titlu de cam
pion, in ultimul său meci el 
reușit 
goraș 
ceasta 
clasat

Iată 
care categorie :

Cat. 48 kg : 1. GH. ȘTEFAN
(Steaua), 2. I. Iatagan (C. S. Tîr- 
goviște), 3 A. Fejer (Dinamo Bra
șov) ; cat. 52 kg : 1. ION ARAPU 
(Steaua), 2. E. Butu (Nieolina Iași), 
3. T. Pâtrașcu (C. S. Tirgoviște) ; 
cat. 57 kg : 1. GRIGORE CON-
DRAT (Dinamo Brașov), 2. N. Pre
sura (Dunărea Galați), 3. N. Du- 
mi.m (Hidrotehnica Constanța) : 
cat. 62 kg : 1. PETRE 
(Steaua), 
Brașov), 
Brașov) ; 
NEICEV 
Androne
Ciuntu (Dunărea) ; cat. 74 kg : 1. 
EMILIAN CRISTIAN (Dinamo Bra
șov), 2. Gh. 
șov), 3. T. 
cat. 82 kg 
(Progresul
(Nieolina Iași), 3. T. Balaș (St. roșu 
Brașov) ; cat. 90 kg : 1. ION DU
MITRU (Steaua). 2. S. Morcov (Ni- 
colina Iași), 3. L. Rădoi (Rapid) : 
cat. 100 kg : 1. ȘTEFAN ENACHE 
(Nieolina Iași), 2. E. Panait (Stea
ua), 3. I. Marton (Dinamo Brașov) ; 
cat. +100 kg : 1. Ladislau Simon 
(Murejul Tg. Mureș). 2. Șt. Stîngu 
(Steaua), 3. Șt. Grigoraș (C. S. Tîr- 
goviște).

ii-a 
să-l învingă pe Sandu Gri- 
(Tîrgoviște), performanța a- 
realizînd-o Simon, care s-a 
pe primul loc.
pe primii trei clasați la fie-

COMAN 
(St. roșu 
(Dinamo 
FLORIN 

P.

2. C. Moldovan
3. Gh. Dobrânel
cat. 68 kg ; 1.
(C. S. Tirgoviște). 2. 
(St. roșu Brașov), 3. Gh.

Paraschiv (Dinamo Bra- 
Pancă (Dinamo Buc.) ; 

: 1. VASILE IORGA
Brăila). 2. V. Țigănaș

Mihai TRANCA

LA VĂLENII DE MUNTE,

ȘT. CHIȚU-PR1NCIPALUL ANIMATOR AL PENULTIMEI
ETAPE A CAMPIONATULUI Of M0T0CR0Sde după-amiază 

nu 
Va 
de 
de

în reuniunea 
timpul a fost excelent. Favoriții 
reușeau să-și ascundă emoțiile, 
pierde Slavic — după patru anj 
succese neîntrerupte — titlul 
campion al sprintului ? Va reuși 
Oprițescu să ducă medalia de aur 
în orașul de pe malul Someșului ? 
Oprițescu a plecat cel mai rapid și 
a întors înaintea adversarilor săi 
după 25.7 s. Pe a doua lungime 
îr.sâ. elevul lui O. Miadin, puțin 
crispat, nu a mai avut parcă vi
goarea de dimineață, și a permis 
lui Miclâuț și Slavic să-l ajungă în 
apropierea peretelui. Sosire de fo
tografie. După noastră,

Valsul recordurilor — scontat, de 
altfel — a început ieri la ba
zinul din șoseaua Ștefan cel Mare. 
Marcînd un ușor crescendo In a- 
cest sezon, noii campioni (și uneori 
secundanții lor) și-au însoțit pri
mele evoluții cu performanțe opti
me, operînd mai multe corecturi 
în tabela oficială.

dul „sutei". Acest lucru nu s-a 
întîmiplat însă și în proba femi
nină. Anca Groza, marea favorită, 
a parcurs cele două lungimi cu 
vigoarea pe care l-am mai admi
rat-o în acest sezon ți la capătul 
celor 100 de metri cronometrele 
arătau pentru campioana dinamo- 
vistă 63,3, cifră superioară cu nouă 
zecimi vechiului record de senioa
re deținut din august 1967 de către 
actuala ei antrenoare, Cristina 13a- 
laban-Șoptereanu. Excelentă și per
formanța celei de a doua clasate, 
Daniela Georgescu : 64,2, timp care 
egalează vechiul record al senioa
relor și reprezintă un nou record 
de junioare al țării.

VĂLENII DE 
leton). Ajuns la 
pionatui republican 
continuat duminică pe un traseu ales 
în fața gării din localitate, un traseu 
parcă mai dificil decît cele din 
niunile anterioare.

Vremea a fost excelentă, iar 
litatea (care crește vertiginos

MUNTE, 29 (prin te- 
a Vll-a etapă, cam- 

de motoeros a

ren-

Nii 
măcar 
ran (deși accidentat la antrenamen
tul oficial), FI, Davidescu (pe o mo
tocicletă uzată), Fr. Szlnte (cit ț-a. 
mers motorul) și juniorul Gh. Barb'i 
(urmărit de ghinion, se pare, în fie
care „rundă") s-au numărat printre 

.animatorii acestei frumoase etape.
Buna organizare a întrecerii, asi
gurată de asociația sportivă Locomo
tiva Ploiești, a contribuit 
spectacolului motociclistic.

Iată cîștigătorii etapei ciăsa 70 
cmc (motorete: Mobra) 
(Torpedo Zărnești) ; juniori — 
rabagiu (Locomotiva Ploiești) ;
cmc —
500 cmc
Jiu).
cmc : 1.
cranian (St.
Zainea 
juniori 
nești) 30 p, 
Cîmpulung)
Cîmpina) 26 
Chitu 47 
na Cîmpina)
Brașov) 28 p ; 500 elite 
pescu 46 p, 2. Tr, Moașa (St. r. Bra
șov) 40 p, 3. C. Goran (Poiana Cîm
pina) 33 p.

putem încheia fără a aminti, 
în treacăt, că seniorii C. Go-

riva- 
pcediții) și cel al Palatului pionieri

lor din Capitală.
Iată acum cîștigătorii, pe tipuri 

de navomodele : veliere, clasa 400— 
900 mm — Liviu Munteanu (Pa
latul pionierilor București) ; reite
ra, clasa 900—1 000 mm — Tudor 
Marian 
elice — 
militare, 
Dascălu 
elice — 
civile, cu două elici 
răscu (Olt).

Galați, au 
naționale de 

rezervate elevilor și 
echipaje 

Construc-

lacul Brateș, din 
loc campionatele SPRINTERII ÎN MARE VERVA

Pe 
avut 
navomodele, 
școlarilor. Au participat 
din toate județele țării,
ția excelentă a navomodelelor, pri
ceperea și ambiția micilor sportivi 
au făcut ca întrecerile să se bucure 
de un succes remarcabil. Compor- 
tîndu-se excelent, echipajul Casei 
pionierilor din Galați, pregătit de 
maestrul spartului Gh. Anghel, 
s-a impus net cu 592,4 p. Pe locu
rile Următoare s-au clasat echipajul 
județului Vrancea (revelația acestei

(Galați) ; militare, cu o 
Mihai Stratulat (Iași); 

cu două elici — Mircea 
(Rm. Vileea) ; civile, cu o 
Istvan Gereb (Harghita) ; 

Tudor Mă-

întrecerile actualei ediții au de
butat furtunos. Chiar din prima 
probă a reuniunii inaugurale ne-am 
dat seama că înotător

LOTH DE RII6DY PREGĂTEȘTE
VIITORUL SEZON INTERNATIONAL

de zilele 
lotul național 

cu

vacan- 
de 

sîrg 
s-a

Profitînd 
țoi de vară, 
rugby, care-și prepară 
Viitorul sezon internațional, 
deplasat pe masivul Piatra Arsă,
unde își va continua pregătirile 
pînă la 16 august, dată după care 
jucătorii din lot se vor reintegra 
echipelor lor de club. Va fi și 
timpul, deoarece la 19 august în
cape „CUPA FEDERAȚIEI", 
o săptămînă mai tîrziu — 
pionatui. Reamintim că din 
național, care se pregătește 
conducerea antrenorilor D. Ionescu 
(principal) și T. Radulescu (se
cund), fac parte următorii jucători: 
fundași — Durbac (Steaua) și Duță 
(Universitatea Timișoara) ; aripi — 
Teleașă (Steaua), Nica și Constan
tin (ambii Dinamo) ; centri — 
Enache (Steaua), Marica și Mo- 
trescu (ambii Politehnica Iași) ; 
mijlocași la deschidere — Nicoles-

iar 
cam- 
lotul 
sub

T. SIRIOPOL — coresp.

RECORDUL 
A REZISTAT

LUI WETTERNECK 
DOAR DOUA ZILE I

probabil de recen-

cu (Dinamo), Ghețu (Universitatea 
Timișoara) și Comănici (Grivița 
roșie) ; mijlocași la grămadă — 
Florescu (Dinamo) și Barbu (Gri
vița roșie) ; înaintați linia a treia 
— Florin Constantin (Știința Pe
troșani), Stoica Enciu (Grivița ro
șie), Tătucu (Universitatea Timi
șoara), Octavian Corneliu (Steaua), 
Mihalache și Fugigi (ambii Spor
tul studențesc) ; înaintași linia a 
doua — Postolache (Steaua), Ata- 
nasiu (Sportul studențesc), Dumi
tru și Dărâban (ambii Farul) ; îna
intași linia întîi — Baciu (Dina
mo), Dinu (Știinta Petroșani). Cior
nei și Cioarec (ambii Steaua) ; ta- 
loneri — Popovici (Universitatea 
Timișoara), 
studențesc) și Orteleean 
Petroșani). Un lot, după 
vede,- valoros, de la care 
nostru așteaptă fapte mari...

Ambiționat ,
ta reușită a fostului său coechipier, 
D. Wetterneek (record național la 
200 m spate cu 2:18,2), Mircea 
Uohoiu, actualmente reprezentant 
al clubului Steaua, s-a mobilizat 
serios ieri după-amiază și, dato
rită mai ales unor excelente în
toarceri, și-a distanțat adversarii 
principali la titlul probei de 200 
m spate, reintrînd în posesia recor
dului național (2:17.5) O altă plă
cută surpriză — evoluția tinerei 
Camelia Hoțescu în proba de 200 
m bras. Ploieșteanca, în vîrstă de 
numai 14 ani, și-a confirmat suc
cesul din primăvară (campioană în 
bazin acoperit), întreeînd-o net pe 
Anca Georgescu, principala favo
rită. Eleva antrenorului V. Vasiliu 
a realizat 2:54.6 — nou record al 
categoriei sale de vîrstă.

măsură ce competiția se apropie de 
sfîrșlt) dintre candidații la locurile 
fruntașe a dat naștere lâ întreceri 
dirze, spectaculoase, mult gustate de 
iniile de spectatori. în disputa se
niorilor de la clasele 250 și 500 cmc, 
care au luat startul împreună, vedeta 
penultimei etape a campionatului a 
fost căpitanul echipei naționale, cîm- 
pineanul Ștefan Chițu. El ă condus 
autoritar în ambele manșe, făcîud 
Un antrenament „tare" în vederea 
etapei a IlI-a (19 august — Iugo ■ 
slavia) din cadrul „Cupei Dunării", 
al cărei lider este. Cel care i-a im
pus un ritm susținut a fost coechi
pierul său M. Banu și, în mai mică 
măsură, brașoveanul A, Crlsbay, ne
voit .să oprească pe parcurs 
a. , remedia o . defecțiune. , 
„5bO“-iștllor P. Filipescu și Tr.' Mi 
s-a încheiat cu victoria ' primului, 
care a mai făcut, astfel, un pas spre 
cucerirea titlului. La tel de pasio
nante au fost și probele rezervate 
juniorilor și posesorilor de motorete 
M obra.

la reușita

pentru
Duelul 

’oașa

E. Mtilnfer
N. A- 

250
Șt.. Chitu (Poiana Cîmpina) ; 
— P. Filipescu (I.T.A. Tg.

Clasamente generale : cl. 70 
E. Miilner 52 p : 2. I. Lăn- 

r. Brașov) 30 p ; 3. D.
(Locomotiva Ploiești) 17 p : 

~ Lucaci (Torpedo Zăr- 
T. Isac (Muscelul 

Gh. Oproiu (Poiana 
p ; 250 cmc — 1. Șt.

2. M. Banu (Poia- 
p, 3. P. Lucaci (St. r.

1. P. Filj-

1. E.
2—3. 
și

p,
36
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(Urmare din pag 1)

Anca Groza primește felicitări 
toare fi... actuala
Șoptereanu

antrenoare a
pentru noul ei record de la fosta dețină- 
ino’.ătoarei dinamoi iste, Cristina Balaban- 

Foto ; P. ROMOȘAN
ln-fapte mari, 

cursei dg 100 m.
tași sînt puși pe 
tr-una din seriile 
clujeanul Zeno Oprițescu a parcurs 
în forță și ritm susținut (25.4 la 
50 m) cele două lungim: și a a.uns 
la sosire după 54.7 s (record 
nai), timp aflat la numai o 
de recordul național al 1 
Slavic. în celelalte serii - 
cu 56.1. Vițelariu cu 57,0 
Slaric cu 58 1.

Popovici
Iorjulescu (Sportul 

(Știința 
cum se 
rugbyul

p?rso-

Urmare din pag. 1)
4

HAIDE, TOVARĂȘE, LA SPORT!
au avut un evident succes. V-aș în
treba, însă, tovarășe Nițescu, în altă 
ordine de idei, despre activității» de 
educație fizică și sportive care au un 
caracter continuu, săptăniînal și chiar 
cotidian. Cum stați, ce-ați făcut, și 
ce faceți în această privință ?

— Ați atins un punct nevralgic. 
La acest capitol am avut, cîndva, în 
primul rînd, gimnastica la locul de 
muncă. Organizată deficitar, ea du
cea la pierderea unui timp din pro
cesul de producție. Urmarea ? In loc 
să se corecteze organizarea acestei 
importante activități, astfel ca să nu 
se mal piardă timpul productiv, s-a 
renunțat la gimnastică. Ne-am dat, 
ulterior, seama că am greșit și am 
relansat gimnastica la locul de mun
că. Deocamdată doar la corectură, 
offset-retuș, tiefdruck-retuș, taster, 
secții, după cum se știe, cu microcli
mate favorabile, lipsite de obișnuitele 
noxe tipografice (praf, acizi, plumb 
etc.).

— ...Gimnastica se face chiar în 
incinta acestor secții ?

— Da, tocmai pentru că au mi
croclimate favorabile. Urmează ca și 
pentru lucrătorii din celelalte secții 
(linotipe, paginație etc.) să găsim, în 
viitorul apropiat, soluții corespunză
toare pentru efectuarea gimnasticii 
(pe terase, la aer), cu grija ca să nu 
fie afectat nici timpul de producție.

Poate o să vi se pară că insist 
mult asupra amănuntelor, dar 
întreba în ce constă, efectiv, la 
gimnastica la locul de muncă ? 
Nu este un amănunt, de altfel

oricum v-aș fi spus că gimnastica 
făcută la noi are, în afara exerci- 
țiilor, să le zic așa, clasice, un rol 
de corectare a pozițiilor statice, frec
vente la locurile de muncă. Am al
cătuit programele de gimnastică sub 
îndrumarea directă a medicilor de la

prea 
v-aș 
dv..

policlinică, cu care, de altfel, cola
borăm strîns, fiind avantajați, fireș
te, și de faptul că-i avem în apro
piere, spitalul și policlinica aflindu-se 
chiar în clădirea Combinatului.

Și pentru că am ajuns la ajutorul 
— insuficient folosit, totuși, al medi
cilor — am să vă vorbesc despre u- 
nele gînduri și chiar proiecte reale 
în domeniul colaborării noastre cu ei. 
Convinși fiind că există o categorie 
de oameni — cei mai refractari edu
cației fizice — care nu-și dau seama 
de imensele sale foloase pînă nu văd, 
cu ochii lor, marile diferențe pe care 
le înregistrează organismele celor 
care resping orice activitate sportivă 
prin comparație cu cele ale oameni
lor care-1 consacră, zilnic, cîtva timp, 
ne-am gîndit la o propagandă care 
să plece de la grăitoare exemple... 
negative. Da, nu glumesc. Vă spu
neam că avem chiar In incinta Casei 
Scînteii un spital. Vom apela la câți
va medici de acolo care să ilustreze, 
în cadrul unor conferințe, efectele 
vieții antisportive (sau nesportive, 
pur și simplu) — sedentarism, fumat 
excesiv sau abuz de alcool, adăugate 
noxelor activității profesionale de la 
noi — prin CAZURI de bolnavi re
crutați din secțiile Combinatului. Ne 
gîndim la filme, Ia pliante, ce vor 
avea, vă asigur, o reală eficacitate, 
cum tot prin filme sau prin confe
rințe In prezența fostului pacient cre
dem că vom reuși să convingem ce 
foloase are educația fizică pentru re
cuperarea organismelor afectate, cînd
va, de o boală, pentru refacerea și 
întărirea capacității de muncă. Ne 
așteptăm ca folosind și o asemenea 
propagandă PE VIU să cîștigăm, pen
tru educația sportivă, tot mai mulți 
simpatizanți și practicant!.

— Am aflat că și in privința turis
mului, a acțiunilor recreativ» de sfîr- 
șit de săptămină, ați avut unele re
zultate demne de notat...

— ...Aș putea să mă eschivez de la

un răspuns autocritic la acest 
dindu-vă o cifră care, poate, 
l-ar mulțumi. Cam 800 
participă — pe sezon — 
pe care le organizăm 
mult ? E puțin ? Să vă

de sa 
la excur 

periedk

pe noi nu ne mulțumește ce 
lizat plnă acum. Am fi 
in direcția asta — bună 
at posibilitatea plătirii 
costului acestor excu 
avem destule resur 
Ne gîndim. de pildă 
pe care nu vi-1 
unui sat turistic al 
plasat, să zicem. | 
sau la Pădurea Pust 
te aproape de București), 
citeva zeci de căsuțe sim 
jat și întreținut de noi, 
grafii noștri să-și aibă Io- 
știut de odihnă și recreare 
de săptâmină. Este un ad< 
pe care 
in fapt.

— îmi 
cutare ?

— La
puteți da un termen de ev-
ora asta încă nu, pentru 

știți și dv., și visele au uneori 
voie de aprobare. Sperăm. însă, 
convingem pe toată lumea cu iniția
tiva noastră reprezintă un progres 
necesar, perfect realizabil, si cu efec
te dintre cele mai favorabile,

— Speranța dv., tov. președinte Ni- 
țescu, a reușit să entuziasmeze, deo
camdată, pe semnatarul acestor rin- 
duri, care-și dorește, pentru un iilor 
cit inai apropiat, un reportaj din satul 
turistic al Combinatului ( asci Stin- 
teii.

— Vă mulțumesc pentru încurajare 
și vă asigur că la viitoarea noast-ă 
intîlnire multe dintre prevederile 
llotărîrii Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului vor ti, 
din punctul de vedere al întreprin 
derii noastre, obiective îndeplinite.

ie

Oprițes' ■u și Miclăuș au atins mar- 
bazmalji exact în același 
ca o fracțiune înaintea lui 

Toți cei trei arbitri de so- 
au văzut pe 
ui Miclăuț și 

oficiale :
Miclduș, 

Oprițescu și 
i Slaric.

Oprițescu, îna- 
Slavic. Crono- 
54,7—54,8—54 9 
55,0—55,0—54.8 
55,0—54,9—55.0

Arbitrul general a 
nsă ordinea : 1. Miclăuș, 2. 
i. 3. Slavic.
ca decizia îl nedreptățește 

an. In ceea ce ne privește, 
-sie greu să ne exprimăm în lipsa 

tografii, care ar fi înlăturat 
iscuție. Oricum, însă, pentru 
oară în istoria înotului ro- 
. trei sprinteri înregistrează 

dintre 
cam-

enea cifre 
■ fi meritat

și oricare 
ieri să fie

iră îndoială că emoțiile 
eți să rateze ieri

i-au 
recor-

REZULTATE TEHNICE : 10« m liber 
(te) : l.ION MiCLAUȘ (Dinamo) 54,8
(t.p.). 2. Z. oprițegeu (CSM Cluj) 55 0, 
3. M. Slavic (Steaua) 55,o, 4. A. Vlțeiariu 
(Dinamo) 5€,4. 5. E. Aimer (Steaua) 57,Ș;

m liber (f) : 1. ANCA GROZA (Di
namo) 63.3 — reio-rd. 2. Daniela Geor
gescu (Dinamo) 64.2 — rec. de junioare,
3. Cătălina Pănuiescu (Petrolul) 66.7,
4. Rdiko Horvath (Crișul) 87.7, 5. Mi- 
nola Vasiîiade (Rapid) 68.3 (r.p.): 209 m 
bras (b) : 1. OCTAVIAN HESLER (Stea
ua) 2:34.7. S. E. Hempel (Steaua) 2:37.», 
3 G. Săruîeanu (Rapid) 2:43.6: 300 ni 
bras (f) : 1. CAMELIA HOȚESCU (Șc.

Ploiești) 2154,6 
Anea

— record deGeorgescu (Din.)Dumitru (Prahova) 
-■ ----- 5.

•P. 
categ.
2:58,3. 
3:01.5, 
lăgia
200 m . .. ------ —
(Steaua) 2:17,5 — record, 2. T. Nuțeanu 
(Din.) 2:29,3. 3. A. Horvat (sc. sp. 1) 
2:20 8. 4. D. Gropșan (Șc. sp. Hes.) s:25..: 
4x2K» m liber : 1. STEAUA t:M 1 2. Di
namo 3:51.». 3. Șc. »p. Reșița 9:15.4: ÎW 
ni spate (fi : 1. LAVINLA DONIA (Șc. 
sn. Res.) 2:39.5. 2. Kar:n Parutsch ($c- 
sp. Timiș.) 2:39.3. 3. Valeria VUsceanu 
(Petrolul) 2:W.J — r«c. tete categ. B ; 
1500 m liber : 1. EUCEN ALMER (Stea
ua) 17:13.1. 2. D. Naghi (Mur.) 18:18 8- 
3. E. Pop (Mur.) 1S38A.

întrecerile cotiimug azi. cu ser.; (ora 
9.39) ai Iinai» (ora 11).

A, 2.
3. Domnie»
4 Adelina Hidos (Din.) 3:03.4. 
.Anastasest-u (CSȘ) 3:04,5 (r.p.)ț
spate țb) : 1. MIRCEA HOHOlU

Adrian VASILIU

CUPA TRANSILVANIEI"
CLUJ. 27 (prin telefon). — Cea 

a 20-a ediție a tradiționalei 
mpetiții de tenis dotate cu -Cu- 

Transilvaniei" are în acest an 
meter internațional prin partici- 
rea unui grup de oaspeți ceho- 
>vaci, de la V.S.S. Kosice. Unul 

tre aceștia, Karel Hingis, a avut 
luptat cu capul de serie nr. 1 
întrecerii, dinamovistul brașo- 

ean Iosif Kerekes, de care a fost 
învins cu 3—6. 3—6. Al doilea cap 
de serie, clujeanul Lucian Boldor. 
a dispus cu 6—1, 6—4 de fostul 
campion național de juniori Codin

HIPISM Pl-

După o alergare plină de neprevăzut, 
pe uiUtnij zeci de metri Hoțoman a reu
șit să iiiirîngă. in „Premiul municipiu
lui București-, di! ?.a rezistență pe < are 
.-au opus-o Rapsod șl Raliu. învingăto
rul — bine condus de Marcu — a cobo- 
rit recordul la 1.26.9. Revelatorii primele 
victorii — de la începutul stagiunii — 
ale driverului Naeu. Încolo, caruselul 
performanțelor contradictorii a culmina 
cu victoria iul Brâdet și comportare 
lamentabilă a Orfelinei, pentru că suc 
cesul iepei Perja — al treilea consecutiv 
— poate fi apreciat ca aparținind celot 
cind adversarii nu doresc să dispute în- 
tiieialea unui anumit concurent. Se 
vede cu legitimă neplăcere cum conti
nuă eu brio folosirea crăcilor in locu* 
bicelor. Oană, de pildă, credem că a 
o ■ •f’-nzit toti copacii din jurul graidu- 
■ i pentru obținerea unei atari improvi
zam salvatoare I Pe cind înhă.marea 
cal'or eu frînebu in locul harnașam<‘n:e- 
lo. ?;.. R.zu tște tehnice : cursa I Cas-

LA TENIS
Dumitrescu (Jiul Pe'roșani). a 
rui reintrare a fosî așteptată 

alte partide : C Hu 
P. Hu

ca
cti 

’.peinteres. în
(Sănătatea Oradea)
(Politehnica Cluj) 6—0. 3—6. 12- 
O. Negru (Politehnica Cluj) — 
Ambroz (Kosice) ti—4. 5—6. 11 
Gh. Milfai — A. Fodor (ambii 
Mureș) 
condus 
decisiv 
notăm
Szabasosova 
ria Denov :

P. «ADVAMY — coresp

10 ;
Ț

-9 : 
Tg.

3—6. 6—1. 7—5 (ultimul a 
cu 5—0 și mecibal setul 

!). în întrecerea feminină, 
victoria cehoslovacei Priska 

în fața arădence-, Ma- 
3 ■— 6 6—1. 6—1.

CONSTATĂRI AMARE
Nac-tj

21: cufmi a
35.3. Fer.ga 13: cursa

34.5.

Partizan aim*» 
II -a (T
simpiu 2, evet 
a IU» B_5j 

Ha*,?șana. simplu 
ordinea fi: cursa a IV-a Tu

4. ev
Ruscu’a
5. erdi- 

cursa a Vl-a

telana (A!. 
5. ordinea 
Marinescu) 
24. ordinea 
(S. Orache) 
event 9.
Oița (I. Ivan) 3«.6. Ris. simplu
3. ordinea 132: cursa a V-a 

(Al. Nacu) 32. Palm:®- simplu 
nea 24. triplu ciștigâtor 140:
loțoman (Tr. Marcul 25.9 Rapsod. Raliu, 
amplu 3. event 16. ordinea 51. triplu 
■ÎJtigfitor 436. ordinea triplă 255: cursa 
VH-a Perja (V. Gheorghe) 36 1. Begonia, 
simplu 8. event 13. ordinea 111. triplu 
eiștigâtor 123: cursa VHt-a Brâdet (N. 
Slmlon) 40. Manșeta simplu 5. event 
163. ordinea 55. Pariul austriac s-a r.di- 
eat la sume de lei 34 623 și a fost cîștîgat 
de trei tichete a 8 combinații, cu 6 cai 
a lei 2164 fiecare- Report : 17 316. Re
trageri ; Nuvelă.

4.
Jâ-

Niddy DUMITRESCU

Curtea de Argeș) și Horst Graef 
(defecțiune la axul cu came).

Alergătorii noștri s-au compor
tat excelent în acest raliu. Eugen 
Ionescu-Cristea, avîndu-1 coechi
pier pe fratele său, maestrul spor
tului Alexandru Ionescu-Cristea, a 
reușit să ocupe locul al patrulea 
în clasamentul general individual, 
după cei trei ași ai întrecerilor ru
tiere internaționale : Rohrl, Bar- 
basio și Munari. Locul obținut de 
cuplul fraților Ionescu-Cristea în 
clasamentul general reprezintă cel 
mai bun rezultat al automobiliș- 
tilor noștri din istoria de un dece
niu a , Raliului Dunării".

Merită evidențiată, de asemepea, 
comportarea meritorie a fraților 
Dorin și Cornel Motoc (locul al 
6-lea în clasamentul general), pre-

cum și 
stantin 
Popescu), care a reușit să soseas
că printre primele zece echipaje, 
cu o Dacie 1 300. Totodată, trebuie 
subliniată și evoluția în raliu a 
echipei „Dacia" (formată din San
ta, Olaru și Răuță), care a reușit 
să treacă in corpore linia de so
sire.

Clasament general individual; 
1. W. ROHRL — J. BERGER 
(R.F.G., Opel Ascona 1900), 2. S. 
Barbasio — L. Macaluso (Italia
— Fiat 124 Abarth), 3. S. Munari
— M. Manucci (Italia — Lancia
Fulvia HF 1600), 4. E. IONESCU-
CRISTEA — A. IONESCU-CRIS
TEA (România, R. 12 Gordini), 5. 
I. Toplodolski — V. Iliev (Bulga
ria — R 12 Gordini). 6. D. Motoc
— C. Motoc (România, R 12 Gor
dini) etc.

aceea a brașoveanului Con- 
Pescaru (coechipier Mircea

în zilele de 18 și 19 august

RALIUL AUTOMOBILISTIC AL CÎSTIGĂTORILOR
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LA L0T0-PR0N0SP0RT
In zilele de 

desfișiiră un i 
listic : .Raliul 
Pr»B»s*»rt~. A 
ediție, acest in
nizal de Administrația d< 

, în colaborare 
Român — urm. 
său publicitar

îOU UMM.UT1 
cislilâlori foi 
Hat la cea 
leresaPit rali

Pronospoi 
bii Olubu 
SĂ scorni 
âctitUQini lor automobilist!

t a.c. se va 
•uuxnobi- 

r la Loto- 
de a doua 
iu — orga- 
Siat Loto- 
u Automo- 
rțște pe lîn- 
dezvxtltarea 
e ale par-

rr a:
A tui

ticipantuor. FMiicarea jmâieîiriiri lor
In cor. du cer ^asinii sii eduCafea lor
In regulilor de circulație,
precum și căliifîcarea și aninPnareu
automobiliiiicr fncepâtori pen tru »-i
putea iua u » la cumpeiițu 1 n terne
si internaționalle.

un Co- 
tovară- 
general 

Vasile 
al

La acest cor.-.ttr 
mitet de onoare s 
sii Ghrsrih» Guri 
al A S. LzMo-Pronosport, ing 
lordăcte»s.H, secretar general
A. CJL. $1 ctL Victor Be4a. șeful Di
recției circulației din I.G.M., precum 
și un Comitet de organizare prezidat 
de tovarășul Avram Lăptoiu, din par
tea AA. Loto-Pronocport), pot parti- 
ripa cord- âtori proprietari ai auto- 
tariaaaetor clstigate la Loto-Prono- 
sport, precum si alți posesori de auto
turisme insrrfee In circulație, a că-

r stare tehnică și echipament Mnt 
nforme dispozițiunilor In vigoare, 
îndurătorii (pitotii) mașinilor in- 
rise In concurs (aceiași de la start

pini la sosire) trebuie sa fie posesori 
ai permiselor de conducere categoria
B. indiferent de vechimea acestora, 
cu și fără licență. Pentru însoțitorii 
lor (navigar.ții) nu este. Insă, obliga
toriu permisul de conducere. De 
menționat că 3 sau 4 echi 
stitui o echipă, care să 
întreprindere, instituție, 
asociație sportivă, cerc 
A.C.R.

Mașinile vor intra în 
partite pe următoarele clase: pînă la 
750 cmc, între 751 și 1000 cmc, între

C

ronducere.
□eje pot con- 
reprezinte o 
club sau 

sau filială

concurs îm-

1001 și 1150 cmc, între 1151 și 1300 
cmc și peste 1300 cmc.

Raliul se va desfășura în două 
etape. Simbătă 18 august va avea loc 
prima etapă, în care concurenții se 
or reuni la Sibiu, parcurgînd unul 

dir. următoarele 8 trasee de concen
trare : 1. București — Ploiești — Bra-

v — Sighișoara — Bălăușeri — Tir- 
năveni — Sibiu ; 2. Brăila — Buzău— 
Ploiești — Brașov — Sibiu : 3. Bacău
— Adjud — Gh. Gheorghlu-Dej ’ — 
Brașov — Sighișoara — Mediaș — Si
biu : 4. Brașov — Miercurea Ciuc — 
Reghin — Tg. Mureș — Mediaș — 
Sibiu ; 5. Sibiu — Hm. Vileea — Tg. 
Jiu — Petroșani — Hațeg — Sebeș — 
Sibiu ; 6 Cluj — Tg. Mureș — Sovata
— Odor hei — Mediaș — Sibiu ; 
Vileea — Drăgășani — Craiova 
Jiu — Rm. Vileea — 
Petroșani — Tg. Jiu 
Sibiu.

7. Rm.
— Tg

Sibiu; 8. Deva — 
— Rm. Vileea —

în etapa a doua, concurenții vor 
avea de străbătut un traseu comun 
(Sibiu — Rm. Vileea — Pitești — Gă- 
ețti — Titu — București). în condiți
ile circulației normale, și vor fi su- 
cusi ur.or probe speciale, de viteză și 
îr.demînare.

Cei ce doresc să ia startul în acest 
raliu vor trebui să adreseze o cerere- 
tip de participare la filiala județeană 
A.C.R. sau sucursala județeană Loto- 
Pronosport dintr-unul din cele S 
puncte de plecare în traseele de con
centrare mai sus menționate. înscri
erile se fac pină la 10 august, luin- 
du-se în considerație și cererile de 
participare trimise prin fsostă, avînd 
pe plic ștampila cu data maximă 7 
august.

Pe baza clasamentelor (general, be 
clase și pe echipe), care Vor fi în
tocmite separat pentru începători si 
avansați, se vor acorda cîștigătohilor 
și următorilor clasați premii în bani, 
mențiuni și diplome de participare.



„CUPA MUNimUlUI BUCUREȘTI“-
0 utilă avanpremieră a semnului

C.F.R. CLUJ ȘI-A INAUGURAT STADIONUL
PRINTR-0 VICTORIE INTERNAȚIONALĂ»

2-7 cu telecfionata Cubei
CLUJ, 2» 

Sîmbătă 28 
C.F.R. Cluj 
Acolo, în micul 
muriți, în liniște, sub directa ». 
eficienta supraveghere a ar.’rer.u- 
rului dr Constantin RAdulenx 
echipa clujeană a căutat să-’: i - 
carce „acumulatorii" cu energ „ 
necbsară viitoarelor confruntă.-, 
aprige din campionat, în care c - 
i’8Ște să confirme buna sa e 
ție din ediția precedentă. La Ta- 
plița, jucătorii feroviari ai 
cit mult, fără rabat, efect 
cîte trei antrenameme z.l.n.< 
tui program extrem de 
s-au supus absolut toți jocâtoriL 
începînd cu cei mai tineri — 
Boca, Ciupe. Moga Mureșan — 
și terminind cu cei „v;rstaici'‘, 
Adam, Dragomir. Femes. Marius 
Brelan.

Sîmbătă, ceferiștii, încheind pe
rioada de 12 zile de la TepUța. a„ 
revenit în orașul de pe Semes r-er- 
tru a susține primul meci 
rificare în fața propmîor 
teri. Un meci aparte, cel 
programat pe noul »ta±o; 
Peste 10 000 de clujeni a 
— în ciuda timpului răci

(prin telefon). Pîr.â 
iulie, divizionara A 
s-a aflat la Topiiu 

orășel dintre

nd *1 
Aces-

de la 
eleni 
rapid

re- 
Ve-
în- 
dr
cea

C.F R. CLUJ : Gadja - 
Dragomir. Vișan, Catona 
Bretan, Cojocaru (min. 
san). Țegean (min. 60 
Bucur, Adam. Petrescu.

Lupu, 
- M. 

72 Mure- 
Boca) —

Ci

nene.

a a executa: un spec'aculoă 
>i" cu Petrescu * urmat o 

pe „siînga- a acestuia, o 
re impecab. A la Bucur, pe 

opusa, .cap" Liapoi ia țe
sut violent al acestuia de la 
ș. gol imparabii - Alb-vio- 

tu dominat Si în continuare, 
dam t.min. l»i și același Țe- 
(mia. —) au relua: impre- 
ă insa câ. în plini dominare 
av.ariror, oaspeții au ega^* 
421 pe contraatac, prin Ra- 
Naac*. care — dupâ ce l-a 
: pe Gadja — a marcat din-

SELECȚIONATA CUBEI : Be
ne:: — Sotomayor. Loredo, Valen
zuela. Garces — Roldan, Elejalde 
— Cepeno. Perez (min. 65 Masso), 
Nunez (min. 65 Alcuy), Hernandez.

Spectatorii din Capitală știu că, 
de șapte ani, în săptămîna care 
precede începerea unui nou cam
pionat, i se oferă o interesantă a- 
vanpremierâ : „CUPA MUNICIPIU
LUI BUCUREȘTI’. Așa va fi și a- 
nul acesta, cînd organizatorul tra
diționalei competiții — C.M.B.E.F.S. 
— este prezent la întîlnirea cu iu
bitorii de fotbal ai Capitalei.

Așa cum s-a rogi anunțat, trei e- 
chipe bucureștene — Steaua, Rapid 
și Sportul studențesc — alături de 
Steagul roșu Brașov se aliniază la 
start. Primele trei sînt invitate din 
oficiu, a patra 
ediției trecute : 
tigătorii ediției 
este normal și 
zenți spre a-și 
mai reamintim
vea loc pe stadionul 
sîmbătă 4 august (Sportul studen
țesc — Steagul roșu și Steaua — 
Rapid) și duminică 5 august (in pri
mul meci învinsele între ele, în al

este o invitată a 
brașovenii sînt ciș- 
a 6-a, ultima, și 
sportiv să fie pre- 
apăra trofeul. Vă 

că partidele vor a- 
„23 August”,

laurențiu DUMITRESCU

doilea învingătoarele intre ele), lo- 
• vitura de începere a primului joc 

din fiecare cuplaj avînd loc la a- 
ceași oră : 18.

Organizatorii s-au gindit la rolul 
util de „ultimă repetiție” pe care 
întîlnirile din „Cupa Municipiului 
București" îl au pentru cele patru 
divizionare A. în consecință, au sta
bilit în regulamentul competiției cî- 
teva clauze, ținînd cont de acest 
considerent. Astfel, în primul rînd, 
antrenorii îi vor putea utiliza și pe 
jucătorii 
al doilea 
cătaților 
rifice un 
jucători, 
rulare a 
nirii FIECARE ECHIPA POATE 
SCHIMBA CINCI JUCĂTORI. Aș
teptăm cu nerăbdare primele apa
riții ale valoroaselor echipe angre
nate în a 7-a ediție a „CUPEI MU
NICIPIULUI BUCUREȘTI”.

în curs de transferare. în 
rînd, spre a oferi condu- 

tehnici posibilitatea să ve- 
număr cît mai mare de 

să facă deci o veritabilă 
loturilor, în cursul întîl-

PARTICIPANT! LA TURNEUL „F. C. ARGEȘ XX“55

de ve- 
supor-

C.PJL 
i ținu* 
no*, cu 

nori amenințători — si a- > e la 
Inaugurarea moderne, baze spor
tive, amplasate în cartierul Gruia 
pe locul vechiului teren al C.F.R.- 
ului.

După o mică festivitate inaugu
rală — defilarea echipelor de fot
bal, volei și palo ale asociației 
C.F.R. și un cuvînt de deschidere 
rostit de tov. Aron Dudaș. direc
torul Regionalei C.F.R. Cluj și 
președinte de onoare al asociației 
sportive — a urmat meciul din
tre C.F.R. Cluj ți Selecționata 
Cubei, echipă afli, a in turneu în 
țara hhastră. La ora 11. arbitrai 
clujean Tiberiu Ga boș a fluierat 
începutul acestei partide așteptată 
și urmărită cu viu interes de miile 
de suporteri din tribune. A fost 
o revedere plăcută a simpatizan- 
ților C.F.R.-ului cu Vișan, Gadja, 
Cojocaru, Aduni și coechipierii lor. 
care s-au prezentat destul de bine 
pe excelentul gazon al noului sta-

La reluare. C F.R. Cluj a pre
sat continuu. Țegean a șutai pu- 
•errLc ce trei ori consecutiv (min. 
47. 43. 49>. Catena (min. 64) și 
Petrescu (min. 70) l-au imitat, dar 
ex.eientul portar Wiliavr. Benett 
s a itrerpus, de fiecare dată, in
spirat și prompt, pe traiectoria șu
turilor eiacanților clujeni. Spre 
sfîrșitul meciului, cubanezii s-au 
repliat și mai mult, încercînd să 
închidă culoarele spre poarta lor 
pentru a menține acest 1—1 care 
i-ar fi mulțumit. N-au reușit pînă 
la urmă pentru că, în min. 77, 
Adam a marcat din apropiere, la 
o învălmășeală, golul victoriei. Și 
astfel C.F.R., revelația ediției tre
cute a campionatului nostru, și-a 
inaugurat noua sa „casă” (stadion 
excelent, utilat din toate punctele 
de vedere) cu un frumos succes 
internațional. Deși, trebuie Să re
cunoaștem, 
de minute 
mente de _
De altfel, deficiențele din jocul 
echipei sale au fost evidențiate, la 
siirșitul meciului, și de antrenorul 
C. Radulescu Asupra înlăturării 
acestora va căuta să insiste în ur
mătoarele meciuri de verificare,

pe parcursul celor 90 
a avut și destule rno- 

joc lent, neconvingător.

MECIURI AMICALE
„U" CLUJ — POLITEHNICA TIMI

ȘOARA 3—1 (3—0)

di- 
de

„VASAS BUDAPESTA 1973“ 
SUB BAGHETA LUI BAROTI
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AR FI BINE DACĂ...
După acest 0-3 de la Lens, cronicarul are două alternative :
a) să deplîngă înfringerea și, mai ales, scorul ;
b) să o situeze într-un context mai obiectiv.
Dați-i voie să aleagă 0 doua alternativă, pentru că neașteptatul 0-3 

de la Lens este un avertisment.
Acest al doilea test francez poate fi interpretat chiar dacă nu a fost 

văzut. Probabil că ,,tricolorii", incîntati oarecum de faptul că au ,,exe
cutat" îh numai o jumătate de oră o echipă din primul cvintet al Fran
ței (Nancy), s-au lăsat tentați de jocul regulii de trei simplă, făcînd un 
calcut nu tocmai exact la startul meciului cu recenta promovată Lens. 
In acest calcul a fost omis, desigur, coeficientul de ambiție al unei noi 
promovate, care avea de ciștigat mult mai mult decit consacrata Nancy.

Acest 0-3 cu Lens confirmă ideea că turneul în Franța a fost, totuși, 
bine ales. Acum patru ani, la Reims, „tricolorii" au primit acel tăios duș 
al lui 0—2, care a fost, în cele din urmă, la originea regrupării^ echipei 
pentru Mexic. Cu un an înaintea acelui 0—2, în Belgia, la Liege „tri
colorii" primiseră un alt duș, și mai glacial (0—5 cu Standard), care 
ăvea să fie la originea frumosului 1—1 de pe Wembley.

Acest 0-3 cu Lens este un avertisment, pentru că ii invită ia reflecții 
atît pe antrenori cit și pe jucători. Și unii și alții știu acum cauzele in
time ale lui 0-3. Și' unii și alții vor ști, sperăm, să cîntărească toate 
datele jocului, pentru a afla cit anume ține de fluctuația de formă ine
rentă unui turneu de iulie și cit anume se poate atribui altor cauze.

Ar fi foarte bine ca acest rezultat neașteptat să fie consecința unui 
efort peste normă la Poiana Brașovului. Ar fi foarte bine dacă înlocuirea - 
lui Dumitrache și Nunweiller VI — jucători care au nevoie de o adaptare 
mai lungă — s-ar datora aceleiași cauze. Ar însemna că în perioada pe
trecută la Poiana Brașovului „tricolorii" au forat în mod deliberat peste 
cotele obișnuite, în perspectiva unui grafic de formă care nu ține prea 
mult la rezultatele cifrice obținute pe itinerariul francez, ei vizind fără 
oscilații vîrful de formă al finalului de septembrie.

Cele trei goluri primite la Lens s-ar putea datora, în altă1 ordine de 
idei, neglijării sistemului defensiv. Desigur că ideea testării lui Tănă- 
sescu nu poate fi incriminată. Pe de altă parte, însă,’noua formulă a 
cuplului de stoperi amintește, prin contrast, de faptul că toarte echipele 
mari au cupluri centrale defensive în care vigoarea și elanul unuia din
tre stoperi sînt compensate, în mod obligatoriu, de prudența și rrtaturita- 
tea celuilalt.

Punînd totul în balanță, concluzia firească este aceea că rezultatul 
de la Lens rămîne un avertisment dat la timp. Poate că ar fi fost și mai 
bine dacă meciul cu Lens ar fi fost primul test ai turneului. Și așa, însă, 
cele două rezultate contradictorii de pînă acum invită la un efort de 
sinteză în meciul de la Nice. Să sperăm că vicecampioatșa Franței va 
juca în forță, refuzînd să ia drept reper scorul de sîmbătă.'O.C.G. Nice 
poate fi un bun partener de întrecere, mai ales pentru că (dorește, pro
babil, să-și ia o revanșă in fața publicului său, afectat de faptul că e- 
chipa sa favorită a pierdut recent un prim meci de pregătire cu Steaua 
roșie Belgrad.

Așteptăm cu nerăbdare reacția „tricolorilor". Calitatea acestei reac
ții poate fi, cu adevărat, un test fundamental.

loan CHIRILA
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DUPĂ AL DOILEA MECI
AL „TESTULUI FRANCEZ”

Pe un teren greu, cele două 
vizionare A au făcut un joc 
modest nivel tehnic și spectacular. 
Mai incisivi, studenții clujeni (care 
joi au realizat 2—2 cu Olimpia 
Oradea) au terminat învingători 
cu scorul de 3—1 (3—0), prin go
lurile marcate de Uifăleanu (min. 
5), Naghi (min. 21), Coca (min. 
40). Pentru echipa timișoreană a 
înscris Dașcu (min. 60). Au evo
luat echipele :

„U” CLUJ : Ștefan 
Pexa Matei, Cimpeanu 
(Furnea), Fanea 
(Bucur), Șoo, Coca 
teanu), Naghi.

Politehnica 
Jivan (Catona) — 
dințu, Ârnăutu, Maier 
(Chimiuc), Șchiopu — Dima (Floa- 
reș), Dașcu, Bojin (I.ața), Bungău.

avînd posibilitatea 
lucru pe toți elevii 
ocazii de gol, dar 
tarii au demonstrat
(I. Ionescu — coresp. județean).

să-i vadă la 
lor. Au> existat 
amîndoi por- 

o formă bună.

&

Echipa Vasa.s Budapesta și prețiosul trofeu, „Cupa Ungariei”, ciștigat in urina victoriei repurtată în finala 
de acum citeva săptămiM în fața lut Honved Budapesta (cu 4—3)

C. S. TÎRGOVIȘTE — SPORTUL 
STUDENȚESC (TINERET-REZERVE) 

2—0 (0—0)

Mihâilă, 
■ Hurloi 

Utfdleanu 
(Suciu, Mun-

TIMIȘOARA : 
Popa. Mehe- 

Fiilop

STEAGUL ROȘU — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 0—0

Cele două divizionare A au ofe
rit spectatorilor im meci de bună 
calitate, cu 
bele porți. 
din poziții 
neral, atît 
venii s-au

numeroase faze la ani- 
S-a ratat însă mult, 
clare de gol- în ge- 
localnicii cit 
dovedit bine 

punct cu pregătirile. (C. 
coresp.).

și craio- 
puși la 

I.urae —

TRACTORUL BRAȘOV
2—2 (0—2)

STEAUA

Steaua și-a încheiat pregătirile ia 
munte prin acest joc, susținut in 
compania divizionarei B Tracto
rul. în prima repriză, militarii au 
jucat mai bine, reușind să înscrie 
de două ori, prin Răducanu (min. 
6 și 41). în partea a doua a me
ciului, gazdele au inițiativa și ob
țin egalarea, autorii golurilor fiind 
Ivăncescu (min. 61) și C'hereateș 

(min. 73). (C, Gruia — coresp.)

F. C. BIHOR U.T.A. 1—1 (1—1)

Arădenii au deschis scorul, în 
min. 9, prin Kun II, avînd în con
tinuare citeva bune ocazii de gol, 
pe care însă le-au ratat. Jucătorii 
echipei gazdă au reușit egalarea 
în min. 30, cînd I.emac a înscris 
în urma unei frumoase acțiuni co
lective, (I. Ghișa — coresp. jude
țean).

METALUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 1—1 (1—1)

Un numeros public a urmărit 
pe stadionul din Șos. Pantelimon 
un meci de bună calitate între di
vizionarele B din București. Me
talul și Progresul, care au rulat 
de-a lungul celor 90 de minute 
toți jucătorii de care dispun. Au 
marcat : Nedelcu (din 11 m.) pen
tru Metalul și. respectiv Sandu Ion 
(min. 37) (O. Guțu).

A. S. ARMATA TG. MUREȘ —
VIITORUL TG. MUREȘ 10—1 (3—1)

înaintarea echipei militare tîrg- 
mureșene, în mare vervă de joc, 
și-a creat multe ocazii de gol, con- 
cretizînd zece dintre ele. Divizio
nara C Viitorul Tg. Mureș a opus 
o palidă rezistență, mai ales în 
repriza secundă.

C.S.M. SIBIU —
CUGIR

METALURGISTUL
0—0

divizionare B,Pentru ambele 
această partidă de verificare s-a 
dovedit foarte utilă, antrenorii

După o primă repriză anostă, 
jocul a devenit în cea secundă mai 
interesant Gazdele, care au do
minat în majoritatea timpului, și- 
au concretizat superioritatea prin 
golurile înscrise de Suva (min. 57 
și 75). (M. Avana — coresp. jude
țean).

JIUL PETROȘANI — POLITEHNICA 
IAȘI 1—0 (0—0)

Politehnica Iași, venită de la 
Borsec, unde a efectuat un stagiu 
de pregătire, a întilnit ieri la Piatra 
Neamț Jiul Petroșani, care a făcut 
pregătiri în acest oraș. S-a jucat 
prudent, fazele mai clare fiind con
struite de Jiul. Ocazii bune de gol 
a ratat Marica (min. 42 ți S6>. 
marcat Mulțeseu (min. 77).

A

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —
ȘTIINȚA BACAU C—1 (0—C)

Joc frumos, încheiat cu victoria 
meritată a oaspeților. A marcat : 
Grosaru (min. 81).

C. NEMȚEANU — coresp.

F. C. CONSTANTA — SPORTUL 
STUDENȚESC 1—2 (1—1)

al localnicilor, victorie 
oaspeților, care au fost 

balon. Au înscris: Ion 
(min. 18 și 60) pentru

Joc slab 
meritată a 
primii la 
Constantin 
învingători, respectiv Tănase (min. 
451 pentru localnici. A arbitrat foar
te bine Rauch Marjan (Iugoslavia).

F. C. ARGEȘ — RAPID 0—2 (0—1)

După un joc în care feroviarii 
s-au impus, victoria 
prin cele două goluri realizate de 
Marin SteliRn (min. 39 și 65).

le-a revenit,

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TIMIȘOARA 
4-4) (3—0)

„Careul de a$i“, «im poate fi a- 
preciat turneul internațional săr
bătoresc organizat, la a 20-a sa 
aniversare, de F.C. Argeș (partici
pantele ocupind locurile 2 și 3 în 
campionatele respective). are în 
VASAS BUDAPESTA una 
principalele sale atacții.

Unul din cele mai vechi cluburi 
din Ungaria (a fost înființat în 
1904). Vasas are cinci titluri na
ționale în palmares, din 1945 în
coace. iar anul acesta a adăugat 
și frumoasa performanță de a 
cuceri ..Cupa Ungariei", victorie 
care îi dă drep.ul să par'.uipe 
toamnă la . Cupa cupelor".

Ș; pentru că a venit vorba 
competițiile europene, sa 
tim. pe scurt, prezențele ; 
aceste întreceri, 
pioană. a jucat 
.Cupa campionilor europeni", 
ediția 1957 58 a avut cea mai bună 
comportare : a eliminat pe Ț.D.N A. 
Sofia cu 1—2 și 6—1, pe ~ 
Boys Lausanne cu 1—1 și 2—1, pe 
Ajaa: Amsterdam cu 2—2 
dar în semifinale a fost învinsă cu 
4—2 (0—4 și 2—0) de 
eîștigătoarea „Cupei*, 
a avut, de asemenea.
re remarcabilă, fiind eliminată în 
sferturi de Benfica Lisabona cu 
0—0 și 0—3. după ce. la rîndul 
ei, scosese din competiție pe Dun
dalk Dublin cu 1—0 și 8—1 și pe 
Valur Reykjavik cu 6—0 și 5—1. în 
ediția 1961 62 a cedat din primul 
tur faimosului Real Madrid (0—2 
și 1—3) ; în 1962 63 (4—1 și 7—0 
cu Ffidrikstad și 1—1. 2—2 și 0—I 
cu Feyenoord Rotterdam) și în 
1966 67 (5—0 și 0—2 cu Sporting 
Lisabona, 1—2 și 0—2 cu Interna- 
zionale Milano) a fost eliminată 
în optimi.

Și, pentru a încheia cu acest 
succint palmares, sa no ăm pre
zența sa în Cupa U.E.F.A. 1971 72 
(1—o ți 1—1 cu Shelbourne Dublin,

din

in

de
i anain- 
sale in 

Ca echipă cam- 
de cinci ori în

Young

și 4—n

Real Madrid,
In 1967 68 

o comporta-

au asis- 
reșițenii 

Au mar-
10), FIo- 
(min. 63, 
a folosit

Peste 5 000 de spectatori 
tat la o partidă în care 
s-au dovedit net superiori, 
cat : Nestorovici (min. 8 și 
rea (min. 30) și Beldeanu 
din 11 m). C.S.M. Reșița
formația : Gornea (Ilîeș) — Rednie 
(Ulogeanu), Georgevici, Kiss, Kafka 
— Pușcaș (Beldeanu). Roșea (Pău- 
uescu) — Atodiresei, Căprioru. Nes
torovich Florea. (O. GLAVAN — 
coresp.).

CHIMIA RM. ViLCEA — 
DUNAREA GIURGIU 2—2 (0—2)
Antrenorul cîștigătoarei „Cupei 

României”, Dumitru Aneseu, a fo
losit în acest meci întreg lotul de 
jucători. Vîlcenii se prezintă destul 
de bine pregătiți la ora actuală, 
lucru care poate fi spus și despre 
oaspeți. Au marcat ; Cristache (min. 
17) și Buduru (min. 29 din 11 m) 
pentru Dunărea, respectiv Ierdache 
(min. 83) și Gojgaru (min. 90).

1—0 și 0—2 cu St. Johnstone •— 
Scoția),* precum și faptul că -a cu
cerit de trei ori „Cupa Europei 
Centrale” (1956, 1957 și 1969).

Adăugind nenumăratele 
internaționale amicale, ca 
meroasele turnee la care a 
pat -(pentru că Vasas se 
de reputație peste hotare), subli
niem experiența internațională a 

din elita fotbalului

partide 
și nu- 

partici- 
bucură

de

acestei echipe 
maghiar.

Fruntașă a 
ultimele trei 
ocupat locurile 3. 
dispune de un li 
virstâ medie 
un tehnician 
L«jos Ba roti. 
Cu acest lot 
foarte bună : 
mai ales in 

o vict

(în 
â 

Vasas 
cu o 
și de 
ție —

campionatului 
ediții, de pildă.

6 și 3). 
>t omogen.

de 24 de ani.
de mare repute 
fost selecționer unic, 
a avut o comportare 

în ultimul campionat, 
retur, cînd a și re

purtat o victorie netă, cu 3—0,
asupra lui Ujpesti Dozsa, campioa
na țării. Ca variantă de joc. Va
sas este adepta lui 1—4—3—3. in 
care a jucat în 27 din cele 30 de 
partide de campionat. Jucătorii, 
insă, știu să treacă, la nevoie, și 
la alte variante, la - 1—1—3—2 și
1—1—4—2. în funcție de joc și ad
versa:-.

La începutul acestei luni, Vasas 
și-a reluat, sub supravegherea lui 
Baroti, pregătirile pentru viitorul 
sezon. în primul meci de pregă
tire (10—1 cu echipa sa secundă), 
a folosit formația obișnuită, 
zentă în majoritatea 
din campionatul trecut 
teze, am notat virsta, 
greutatea și prezențele 
Ungariei) : —
11 A) — ' 
bian (27—1.80—72—13 A). 
(26—1.8O—T2 
1.74—72—27 A)
1 72—69). MiUler (25—1.81—64), Ko
vacs (23 — 1.T6 — 68). Gass (21 — 
1 77—66). Toth (23—1.76—69), Va- 
radt (20—1.84—79—6 A).

Lotul, folosit în campionat mai 
cuprinde jucătorii: portarul Mesza- 
ros (23—1,83—69), fundașii-mijlo- 
cași Lakinger (30—1.80—73). L. 
Puskas (29—1,74—71—7 A), Bpzsant 
(25—1.78—73), atacanții Szabo (25— 
1,76—75), Szoke (23—1.78—71—11 
A) și Pupos (20—1.74—72).

O caracteristică a echipei
bază : linia de fund cuprinde ju
cători virstnici. ceea ce înseamnă 
experiență și gîndire ; în schimb, 
liniile de mijloc și de atac sînt for
mate din jucători tineri, deci vi
goare. elan și ambiție, totul grefat 
pe talent.

Aceasta este echipa Vasas, pe 
care vom avea prilejul s-o urmă
rim la 3 august la București și la 
5 august la Pitești.

P. GAȚU I

După neașteptata înfrîngere a lo
tului nostru reprezentativ la Lens 
(0—3), rezultat pe care l-am anun
țat în numărul de ieri al ziarului 
nostru, am luat legătura telefonică 
cu orașul din nordul Franței, unde 
au evoluat, sîmbătă seara, fotba
liștii români, spre a afla 
în legătură cu acest al 
al turneului.

„Trebuie să spunem, 
locului — ne-a declarat 
Robert Cosmoc — că 
făcut un joc slab. Comportarea sa 
pe ansamblu s-a situat sub aștep
tări. Jucătorii au luat partida prea 
ușor, au crezut — în mod greșit 
— că vor primi o replică mai slabă 
decit la Nancy, acolo unde au ju
cat împotriva unei formații mult 
mai bine clasată. în schimb, ad
versarul și-a luat măsuri speciale, 
a acționat în forță, tjneori chiar 
dur, și-a organizat apărarea cu 6— 
7 oameni, de parcă ar fi jucat in 
deplasare, și a declanșat rapide și 
hotărîte contraatacuri. Aș putea să 
invoc și elementul arbitraj, dar 
cred că nu acesta a fost elementul 
determinant; să ne referim în pri
mul rînd la faptul că formația 
noastră, cu o capacitate generală 
net superioară echipei Lens și cu 
o experiență internațională de a- 
senienea mult mal mare, n-a reușit 
să treacă peste momentele dificile, 
nu și-a mai revenit din surprin
derea provocată de startul furtu
nos al gazdelor și a cedat. La cele 
trei goluri, apărătorii au greșit 
grav : Dinu s-a hazardat prea mult 
in atac, lăsînd spatele neacoperil, 
iar Tănăsescu nu a făcut față si-

amănunte 
doilea joc

din capul 
antrenorul 
echipa a

tuației. Atacul, deși a avut nenu
mărate ocazii de a înscrie, a ratat 
cu nemiluita, trăgînd și de două 
ori în bară. Schimbările pe jcare 
le-am făcut la pauză și după aceea 
nu au reușit sfe 
impas și, astfel, 
învinși”.

Foarte afectat 
s-au comportat jucătorii era și an
trenorul principal Valentin Stănes- 
cu, care sublinia că va lua toate 
măsurile, după înfringerea din a- 
cest al doilea, joc, pentru ca fie
care component al lotului să tragă 
învățămintele ce se cuvin. în pri
vința randamentului, antrenorii o- 
pinau că numai Dobrin a jucat 
bine pe toată durata întâlnirii, că 
Dumitru a avut unele momente re
marcabile. Și cam atît. Haidu nu 
poartă vina nici unuia dintre go
luri. Lotul nostru a dominat 70 de 
minute, a jras 18 șuturi la poartă, 
și — totuși, — n-a reușit măcar o 
reducere a handicapului.

Acum, toată atenția se îndreaptă 
spre al treilea și cel mai greu 
meci al turneu Iții, cel eu Nice, for
mație în care evoluează un întreg 
pluton de internaționali 
Baratetli, ChorĂla, Huck, 
Revelli, alături de fostul 
al lui Ajax, Van Dyck,

Jucătorii noștri au 
ieri, duminică, 
foarte tare la 
mineață urmează să plece cu auto
carul la Paris, de unde, la ora 
17.15 (ora capitalei Franței) se în
dreaptă cu avionul spre Nice, unde 
vor evolua miercuri, 1 august.

scoată echipa din 
am părăsit terenul

de modul eum

francezi :
Loubet, 
atacant

efectuat si 
antrenament 

iar astăzi di-

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
EDIȚIA 1973-1974, SERIA

— Cimentul Fieni
— Petrolul Tîrgoviște
— Chimia Turnu Măgurele
— Automatica Alexandria
— ARO cimpulung

pre- 
întâlnirilor 

(în paran- 
înălțimea, 

în echipa 
Tamas (32—1,84—75— 

Tă'ok (22—1,75—65), Fa- 
Vidats 

(32— 
(20—

18 A), luhasz
— Komjati

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALo

ETAPA
Vulturii Cimpulung 
Cetatea Turnu Măgurele 
Dacia Pitești 
Cimentul Fieni 
Unirea Drăgășani 
C.F.R, Roșiori 
Răsăritul Caracal 
Progresul Corabia

ETAPA
ARO Cimpulung 
Textilistui Pitești 
Chimia Găești 
Chimia Turnu Măgurele 
Recolta Stoicânești 
Petrolul Tîrgoviște 
Petrolul Videle 
Automatica Alexandria

ETAPA A
Răsăritul Caracal 
Automatica Alexandria 
Vulturii Cimpulung 
Cetatea Turnu Măgurele 
Progresul Corabia 
Recolta Stoicânești 
Dacia Pitești 
C.F.R. Roșiori

ETAPA
F. C. PETROLUL — 

SELECȚIONATA ALEXANDRIEI 
(R. A. EGIPT) 0—0

PLOIEȘTI. 29 (prin telefon), 
în cel de al doilea joc al turneului 
pe care îl întreprinde în țara noas
tră, selecționata orașului Alexan
dria (Republica Arabă Egipt) a în- 
tîlnit ieri după-amiază pe divi
zionara A din localitate, F. C. Pe
trolul. Peste 6 000 de spectatori au 
urmărit o partidă viu disputată, în 
care ambele echipe au luptat cu 
toată ambiția pentru obținerea 
victoriei. Formația locală a avut 
mai multe acțiuni ofensive, petro-

liștii dovedindu-se însă deficitari 
la capitolul finalizare : Pîrvu, Is- 
t rât eseu. Oprișan și Dobre au ratat 
ocazii dintre cele mai clare. A ar
bitrat bine Alexandru Pîrvu (Bucu
rești). F. C. Petrolul a jucat în 
următoarea alcătuire : Mihai Io
nescu (min. 45 Rămureanu) — 
Gruber, Tudorie. Crîngasu, Ciupitu 
— Angeleseu (min. 45 Istrătescu), 
Eperu — Cuperman (min. 60 Pi
să v), Dincuță, Dobre (min. 60 Pir- 
vn), Cotigă (min. 45 Oprișan).

V. Al.BU — coresp. județean

PRONOSPORT

MiNERUL BAIA MARE — 
ELORE BEKESCSABA 

(R. P. UNGARĂ) 2—1 (1—0/

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 

PRONOSPORT DIN 3S IULIE HT3

1. Voința Buc. — Dinamo Ober
II. Sirena Buc. — Electronica Obor

III. Daromet Buc. — Unirea Tricolor
IV. Dahubian* Roman — Străduința 

Suceava
X”. Min. G. H. — Avîntul Frasin 

VI. Foresta Fălticeni — Vict.

2
1

X

1 
1

Roman 
anulat

VII. Prahova PI. — Carpați Sinaia 
VIII. Loc. Adj. —- Trotușul Gh.-Dej

IX. Cimentul Med. — Marina Mangalia 2
X. Electrica C-ța — IMU Medgidia 1
XI. Granitul Babadâg — Portul C-ța 2 

XII. Electromotor Tim. — Unirea TOm. i
XIII. Furnirul Deta — Vagonul Arad

Fond de premii, lei 138.178.

X
2

X

Rubrică redactată de
LOTO-PKONOSPO8I

Meci foarte frumos, încheiat cu 
victoria meritată a echipei băimă- 
rene. Au marcat : Condruc (min. 
21) și Coman (min. 70) pentru în
vingători, respectiv Ziblauer (min. 
85). De remarcat că, în min. 80, 
Mieriul (Minerul) a ratat un 11 m.

T. TOHATAN coresp județ.

I, 12 AUGUST
— Petrolul Tîrgoviște
— Chimia Gâești
— Recolta Stoicânești
— Petrolul Videle
— Automatica Alexandria
— Textilistui Pitești
— Chimia Turnu Măgurele
— ARO cimpulung

ll-A, 19 AUGUST
— Cetatea Turnu Măgurele
— Vulturii Cimpulung
— C.F.R. Roșiori
— Dacia Pitești
— Răsăritul Caracal
— Unirea Drăgășanl
— Progresul Corabia
— Cimentul Fieni

L III-A, 26 AUGUST
— Cimentul Fieni
— Petrolul Tirgoviște
— Chimia Turnu Măgurele
— Textilistui Pitești
— Unirea Drăgășahi
— Chimia Gâești
— ARO Cimpulung 
—- Petrolul Videle

IV-A, 9 SEPTEMBRIE
— Petrolul Videle
— C.F.R, Roșiori
— Răsăritul Caracal
— Vulturii Câmpulung
— Cetatea Turnu Măgurele
— Textilistui Pitești
— Recolta Stoicănești
— Progresul Corabia

V- A, 16 SEPTEMBRIE
— Cliimia Găești
— Progresul Corabia
— Recolta Stoicânești
— AHO Cimpulung
— Automatica Alexandria
— Dacia Pitești
— Petrolul Tîrgoviște
— Chimia Turnu Măgurele

VI- A, 30 SEPTEMBRIE
— Unirea Drăgășani
— Petrolul Videle
— Răsăritul Caracal
— Automatica Alexandria
— Chimia Turnu Măgurele
— Vulturii Cimpulung
— Cimentul Fieni
— Dacia Pitești

VII- A, 7 OCTOMBRIE
— Răsăritul Caracal
— ARO câmpulung
— Textilistui Pitești
— C.F.R. Roșiori
— Chimia Găești
— Recolta Stoicânești
— Petrolul Videle
— Cetatea Turnu Măgurele

..ll-A, 14 OCTOMBRIE
— Unirea Drăgășani
— Textilistui Pitești
— Progresul Coi’ahia

A

A
Chimia Turnu Măgurele 
Cimentul Fieni
Petrolul Tîrgoviște 
Chimia Gâești 
Dacia Pitești
Aho Cimpulung 
Unirea Drăgășani 
Automatica Alexandria

AETAPA
Textilistui Pitești 
Răsăritul Caracal 
C.F.R. Roșiori 
Petrolul Videle 
Vulturii Cimpulung 
Unirea Drăgășani 
('etatea Turnu Măgurele 
Cimentul Fieni

ETAPA A
C.F.R, Roșiori 
Chimia Găești 
Alto Cimpulung
Recolta Stoicânești 
Textilistui Pitești 
Cetatea Turnu Măgurele 
Progresul Corabia 
Petrolul Tîrgoviște

ETAPA A
Dacia Pitești 
Chimia Turnu Măgurele 
Cimentul Fieni
Petrolul Tîrgoviște 
Automatica Alexandria 
Progresul Corabia 
Vulturii Cimpulung 
Unirea Drăgășani

ETAPA A
Chimia Găești 
Dacia Pitești 
C.F.R Roșiori

Recolta Stoicănești 
Petrolul Videle
Cetatea Turnu Măgurele 
Hâsârttul Caracal 
Vulturii Cimpulung

ETAPA A
Progresul Corabia 
Petrolul Tîrgoviște 
Cetatea Turnu Măgurele 
Unire» Drăgășanj 
ARO Cimpulung 
C.F.R, Roșiori 
Cimentul Fieni 
Textilistui Pitești

ETAPA A
Automatica Alexandru 
Petrolul Videle.
Dacia Pitești
Chimia Găești
Chimia Turnu Măgurele 
Progresul Corabia 
Recolta 
Vulturii

Stoicânești
Cimpulung

ETAPA
Stoicănești

A
Recoha Sioicănești 
Texvilistut Pitești
C.F.R. Roșiori 
Răsăritul Cariu’al
Cimenlui Pierii 
AntomaUra Alexandria 
Chimia Turnu Măgurele 
ARO Cimpulung

IX- A, 21 OCTOMBRIE
— Dacia Pitești
— Chimia Turnu Măgurele
— Recolta Stoicânești
— Petrolul Videle
— Chimia Găești
— Răsăritul Caracal
— Vulturii Cimpulung
— Automatica Alexandria

X- A, 28 OCTOMBRIE
— ARO cimpulung
— Cetatea Turnu Măgurele
— Cimentul Fieni
— Răsăritul caracal
— Unirea Drăgășani 
— Petrolul Tîrgoviște 
— Textilistui Pitești 
— C.F.R. Roșiori

XI- A, 4 NOIEMBRIE
— Vulturii Cimpulung
— Petrolul Tîrgoviște
— Cetatea Turnu Măgurele
— Petrolul Videle
— Chimia Gâești
— Dacia Pitești
— Progresul Corabia
— Unirea Drăgășani

ETAPA A Xll-A, 11 NOIEMBRIE
Cetatea Tuinut Măgurele 
Unirea Drăgășani 
Vulturii Cimpulung 
C.F.R, Roșiori 
Textilistui Pitești 
Chimia Găești 
Petrolul Tîrgoviște 
Petrolul Videle

ETAPA A ]
Răsăritul Caracal 
Automatica Alexandria 
Petrolul Tîrgoviște 
Unirea Drăgășani 
Dacia Pitești 
ARO Cimpulung 
Progresul Corabia 
Chimia Turnu Măgurele

ETAPA A
C.F.R, Roșiori 
Cimentul Fieni 
Chimia Găești 
Recolta Stoicftnești 
Vulturii Cimpulung 
Automatica Alexandria 
Textilistui Pitești 
Cetatea Turnu Măgurele

ETAPA A
Chimia Turnu Măgurele 
Răsăritul Caracal 
Unirea Drăgășani 
Dacia Pitești 
ARO cimpulung 
Petrolul Tîrgoviște 
Progresul Corabia

— Cimentul Fieni
— Răsăritul Caracal
— Dacia Pitești
— Automatica Alexandria
— Progresul Corabia
— Chimia Turnu Măgurele
— ARO Cimpulung
— Recolta Stoicânești

XIII- A, 18 NOIEMBRIE
— Textilistui Pitești
— Cetatea Turnu Măgurele
— Recolta Sioicănești
— Vulturii Cimpulung
— Petrolul Videle
— Cimentul Fieni
— Chimia Gâești
— C.F.R, Roșiori

XIV- A, 25 NOIEMBRIE
— ARO cimpulung
— Petrolul Tîrgoviște
— Dacia Pitești
— Chimia Turnu Măgurele
— Progresul Corabia
— Petrolul Videle
— Unirea Drăgășani
— Răsăritul Caracal

XV- A, 2 DECEMBRIE
— Automatica Alexandria
— Vulturii Cimpulung
— Cimentul Fieni
— C.F.R. Roșiori
— Recolta Stoicânești
— Chimia Gâești
— Cetatea Turnu Măgurele 
ț ’^Oisiiu m?‘i



Â XII a EDIȚIE A „CUPEI MĂRII NEGRE" LA BASCHET FEMININ

Tradiționala competiție feminină 
da baschet „Cupa Mării Negre“, a- 
junsă anul acesta la a XII-a ediție, 
se bucură din nou de o participare 
valoroasă. Intr-adevăr, la startul ei 
vor fi prezente reprezentativele 
Cehoslovaciei (locul 2 la campio
natul mondial disputat în anul 1971 
la Rio de Janeiro, locul 3 la cam- 
pionatul european .din anul 1966. 

; locul 3 la cel din 1972), Poloniei 
(♦'(medaliată cu bronz la „europene
le" din 1968), României (cotată prin
tre fruntașele din Europa ale a-
;cestui joc sportiv), precum și cea 
■a Cmadei, aceasta constituind ine- 
d'tul întrecerii. Toate formațiile 
oaspete au sosit la Constanta, mai

precis la hotelul „Dacia" din Ma
maia, în cursul zilelor de sîmbătă 
(Polonia și Canada) și duminică 
(Cehoslovacia) și au efectuat pri
mele antrenamente de acomodare 
în Sala sporturilor din Constanța> 
care va găzdui meciurile.

Selecționata României s-a antre
nat zilnic în sala complexului clu
bului sportiv Farul, iar duminică 
a făcut și ea un antrenament în 
Sala sporturilor din Constanța (pînă 
în această zi, sal.a a fost ocupată 
de participantele la turneul de volei 
„Trofeul Tomis"). într-o convorbire 
telefonică purtată cu unul dintre 
antrenori, prof. Ioan Nicolau, am 
aflat că baschetbalistele românce

s-au pregătit cu seriozitate, atît 
în sală cît și pe plaja din fața ho
telului „Dacia", și că sînt hotărî te 
să respecte tradiția din ultima vre
me în ceea ce privește câștigătoa
rea „Cupei Mării Negre” (Româ
nia a cucerit ultimele trei ediții). 
Dar aceleași aspirații le are și e- 
chipa Cehoslovaciei, care a semnat 
cele două participări anterioare 
cu tot atâtea victorii. în orice caz. 
întâlnirile acestui turneu se anunță 
atractive pentru public și utile pen
tru loturile aflate în întrecere, care 
au prilejul unei severe verificări în 
vederea viitoarelor confruntări ofi
ciale.

PALMARESUL 
„CUPEI MĂRII NEGRE"

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

DAVIS CUPriANII ECHIPEI U.R.S.S.
SINT IN DRUM SPRE BUCUREȘTI

ÎN TURNEUL

INTERZONAL

FL
A

GHEORGHIU
REMIZAT

BASCHETBALIȘTII DE LA SIMMENTHAL 1962 :

1963 :

1964 :

MESSINA, 29 (prin telefon).
neul internațional de baschet

i.culin s-a încheiat, ca și la Paler- 
imo, cu victoria echipei Simmenthal

■ Milano, urmată în clasament de re- 
‘prezentativele U.R.S.S., Bulgariei și 

. României. In partida decisivă pen
tru primul loc, formația italiană a 
întrecut cu 82—76 (40—43, 74—74) 
selecționata U.R.S.S. De menționat 
că baschetbaliștii sovietici (aflați

i cu numai 4 jucători pe teren) au 
■avut un avans de două puncte cu

■ trei minute înaintea încheierii celor
40 de minute de joc regulamentare, 
clar o încercare la coș neinspirată 
a permis gazdelor un contraatac și 
egalarea. în prelungiri, alți echi
pieri ai 
incit în

; ren un 
situație

■_ meciul,
j Reprezentativa

o partidă satisfăcătoare în compa-

Tur- 
mas-

în prelungiri, alți echi- 
U.R.S.S. 
min. 42 
singur 
în care 
conform

au părăsit terenul, 
se mai afla pe te- 
jucător — Krikun, 
arbitrii au oprit 
regulamentului.
României a făcut

nia formației Simmenthal, de care 
a fost învinsă la limită : 62—60 
(40—36). Au înscris Novac 18, Tarău 
14, Pîrșu 8, Zdrenghea 8, Georgescu 
4, Oczelak 4, Cernat 2, Diaconescu 
2 pentru România, respectiv Bru- 
matti 18, Massini 12, Fultz 6, Ken-, 
ney 6, Brostherhaus (un alt nord- 
american folosit de Simmenthal) 5. 
Ielini 6, Vecchiato 5, Borlenghini 4. 
In ultima partidă, cu Bulgaria, an
trenorul Al. Popescu a folosit mai 
mult jucătorii neutilizați în întâlni
rile anterioare. Victoria a revenit 
selecționatei bulgare, cu scorul de 
68—63 (39—27). Au înscris Tarău 
17, Georgescu 9, Demian 4, Roman 
2, Pîrșu 6, Mănăilă 2, Cernat 5, 
Diaconescu 9. Novac 5, Popa 2, Oc
zelak 2 pentru România, respectiv 
Golomeev (coșgeterul turneului) 20, 
Hristov 19, Branzov 14, Borisov 10, 
Pandov 2, Romanschi 3.

Intr-un alt meci, U.R.S.S. — Bul
garia 68—61 (42—40).

1965 :

1966 :

1967 :

1968 :

1969 :

1970 :

1971 :

1972 :

1. ROMANIA, 2. R.S.S. Ucrai
neană, 3. Iugoslavia, 4. Un
garia
1. Cehoslovacia. 2, ROMA
NIA. 3. Bulgaria. 4. Franța 
1. ROMANIA. 2. Polonia, 3. 
R. D. Germană, 4. Iugoslavia 
1. ROMANIA (senioare). 2. 
Radnicki Belgrad, 3. Chemie 
Halle. 4. România (junioare) 
L ROMANIA. 2. Polonia, 3. 
R.S.S. Moldovenească, 4. Ro
mânia B
1. Leningrad, 2. BUCUREȘTI,
3. Berlin, 4. Praga
1. R.S.S. Lituaniană. 2. RO
MANIA. 3. Bulgaria-tineret,
4. Italia
1. Cehoslovacia, 2. ROMÂ
NIA, 3. Polonia
1. ROMANIA. 2. Ungaria, 3. 
Polonia, 4. Franța, 5. Cuba
1. ROMÂNIA A. 2. Polonia, 
3. Bulgaria, 4. România B
1. ROM.ANIA, 2. Cuba, 3. 
Franța, 4. Polonia

PROGRAMUL DE AZI

Ora
Ora

18 : Cehoslovacia — Polonia
19,30 : România — Canada

0 Din nou
României ©
dispută cu
definitiv

greu,
al

în finala europeană, cu echipa
„Cei 4“ calificați după o dramatică
francezii • Kakulia coechipier
lui Metreveli • în fața unui meci

cu team-ul lui Ilie Năstase
Intre Metreveli și 
abia după întreru- 

sovietic :

CU PORTISCH
JANEIRO, 29 (Agerpres).

hi
Aleksandr Metreveli, 
prima rachetă a repre

zentativei sovietice
La ora cînd vă transmitem aceste 

rînduri (n.r. sîmbătă seara), tenisma- 
nii reprezentativei U.R.S.S. ies de pe 
terenurile frumoasei ‘ .
din parcul Lujniki, de la unul 
ultimele 
plecării 
aci toți 
prezintă 
competiție 
In fruntea lor, multiplul < 
unional Aleksandr Metreveli, 
dat de noul său coleg de echipă Tei- 
mureaz Kakulia, apoi Serghei Liha- 
ciov, cel care apare tradițional în 
formația de dublu. în sfîrșit debu
tantul Șamil Terpiscev, completând 
..cuartetul" jucătorilor apti de a intra 
în focul luptei. Veghează la destine
le echipei căpitanul nejucător Serghei

baze sportive 
din 

lor antrenamente, dinaintea 
spre București. Sînt reuniți 
cei patru echipieri care re- 
tensiul sovietic în marea 

dotată cu „Cupa Davis", 
campion 

, secon-

fostul 
de un 
a doua

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
& <’

A Xl-a
A CM.

fost convinși că Gheorghe Danielov șl 
Gheorghe Slmionov vor reușit să cuce
rească victoria in această finală, in care

(Urmare din pag. 1)

LA

GHEORGHE DANIELOV

CuAul ION TERENTE —

MEDALII DE ARGINT

Pocora

MEDALII DE BRONZ

K1
biet a

C1

(Urmare din pag. 1)

Viorica Dumitru
500 m

au luptat cu o mare ambiție pentru ti
tlul suprem. De altfel, pe tabela elec
tronică de rezultate echipajul românesc

IVAN PATZAICHIN
1000 m

Ion Terente — Antrop Vara 
biev — K2 — 10 000 m

GHEORGHE SIMIONOV
C2 — 1000 m

EDIȚIE

ion Dragulschi — Pavel Erast 
— K2 — 1000 m
Gheorghe Danielov 
ghe Slmionov —

Vasile Serghei
Munteanu — C 2

Lipat Varabiev
10 000 m

Ivan Patzaichin
500 m

Gheor-
C2 — 500 m
— Gherasim
— 10 000 m
— CI — R-S-S. 5- 

n-mArua
Pcl-r-ia C
7—8. Belzia C-

BILANTA ROMANESC

MEDALII DE AUR

Ion Dragulschi — Pavel E- 
rast — K2 — 500 m

Atanasie Sciofnic — Vasile 
Simiocenco — Roman Vartolo- 
meu — Mihai Zafiu — ștafeta 
de K 4X500 m

Viorica Dumitru — Maria 
Cozma — Maria Nichiforov — 
Maria Ivanov — K4 — 500 m

Atanasie Sciotnic — Cuprian 
Macarencu — Costel Coșniță — 
Vasile Simiocenco — K 4 — 
10 000 m

LIPAT VARABIEV

a apărut pe pri 
ia sosire a dat- in* 
mației sovietice, 
Slmionov aveau • 
nu te mai tirziu medaliile de arg: 
zultate : 1. U.R.S.S. 1:53.53, 2. I 
(Gheorghe Danielov — Gheorghe Simio- 
nov) 1:53.58, 3. Polonia 1:54.*4. 4. Unga
ria 1:57,12. 5. Cehoslovacia 1:58.03. i. 
Bulgaria 1:59,31.

S-au aliniat, apoi, la start cele 6 echi
paje de caiac 4 — 500 m fete. Au condus 
întreaga cursă caiacistele so' 
lelalte locuri pe podium dispi 
formațiile României și Ungar 
a decis echipajul nostru pe i 
rezultat bun și o nouă mi 
bronz. Rezultate : 1. U.R.S S.
Ungaria 1:46.94 , 3. România (Viorica Du
mitru — Maria Nichiforov — Mar^ Coa
rna — Maria Ivanov) 1:47,12, 4. R-F.G- 
1:50,53, 5. Polonia 1:50,87, 6. Ang—a 
2:04,54.

In ultima probă de viteză cea de
1 4x500 m — ștafeta — s-au 
start 6 reprezentative, protagoniști ii.r 
caiaciștii din U.R.S.S.. Ungara, și R 
mânia. Aceasta a fost, de altfel, și o 
dinea finală a probei. în care sp 
români au obținut medalia de bronz. 
Rezultate ; 1. U.R.S.S. 7:31.53. 2. Ungaria 
7:38,96. 3. România (Simiocenco, Var-
tolomeu, Sciotnic, Zafiu) 7:40,97, 4. Po
lonia 7:48,61, 5. R.F.G. 7:55,39, 6. Spania 
7:58,89.

Programul finalelor a cuprins, în 
continuare, probele de fond pe dis
tanța de 10 km, care ne-au adus, de 
asemenea, satisfacția unor rezultate 
excelente și a cîtorva medalii care 
au întregit bilanțul echipei noastre. 
La canoe 2—10 000 m am avut plăcu
tul prilej să consemnăm cucerirea 
medaliei de argint de către Vasile 
Serghei și Serafim Munteanu care au 
făcut o cursă tactică splendidă, af.in- 
du-se tot timpul în plutonul fruntaș 
— de altfel foarte restrlQS — condus

xr-.^r
e : 1.

45:37.M.
*• 3

CLASAMENT PE MEDALII

1 ; Dafie-

Lisat Vara

peste aut oe toe-ua 
lui carrOist ntaghii 
In final, Iurc 
tar.țere și sâ
Rezultate: 1- Iarceako lU-R-S-S.
48:42.*. 2. Vorobiev Remania 49:1141,
3. Wichman (Unțana 51:’cJ9. 4. Alta
mirano (Mexic) 51:31 
hoslovacia) 51 
landa) 52:19,75.

A urmat atartul In proba de caiac 
2—10 000 m și, la 
cursa de caiac 1— 
cerea echipajelor 

tanții României
de dubiu, repre- 

zenianțu nomamei, Ion Terente 
Antrup Varabiev au continua:

BALCANIADA DE ATLETISM A JUNIORILOR
(Urmare din pag. 1)

lizat, în general, multe performan
țe frumoase, dar au și capotat la 
unele probe la care erau acreditați 
cu primele șanse. Asupra acestor 
aspecte vom reveni într-un comen
tariu viitor.

Alte rezultate de SlMBATA : BĂIEȚI : 
10 KM MARȘ : 1. Georgel Costache (R) 
45:02,8 — campion balcanic, 2. V. Galu- 
sici (I>. 46:12.0. 3. C. costache (R) 47:27,8, 
4 C. Patusinschi (R) 47:49,2, 5. D. Ha
rapi (B) 49:00,2. 6. T. Doukas (G) 51:44,6; 
4x100 M î 1. Bulgaria (Petrov, Eftimov, 
Goutev, Hedialkov) 41,1 — campioană
balcanică, 2. România (Miloiu, Obreja, 
Știrbii, Cristudor) 41.9, 3. Iugoslavia 42,2, 
4. Grecia 42,7, 5. Turcia 44,2; DISC : 1. 
Gheorghi Ninov (B) 48,88 m — campion 
balcanic, 2. I. Iliev (B) 43,36 m. 3. N. 
Dumitrescu (R) 41,54 m, 4. VI. Milio (I) 
41.10 m. 5. N. Loukidis (G) 40,82 m, 6. 
A Georgakopoulos (G) 40,36 m; FETE : 
DISC : 1. Metka Papier (I) 46,40 m — 
campioană balcanică, 2. Florența iones- 
cu (R) 45.40 m. 3. Donka Todorova (B)» 
44L4B m. 4. Mariana Nan (R) 44,28 m, 5. 
Liliana Iotova (B) 42,48 m, 6. Elena Con- 
drasch: (R) 42,34 m: LUNGIME : 1. Li
liana Panaiotova (B) 6,28 m — campi
oană balcanică, 2. Doina Spinu (R) 6,20

3. N'eli Gheorghleva (B) 6,18 m, 4. 
:-er.e Paadati (G) 5.71 m, 5. Doina PO- 
ces-- 5.59 m, 6. Zorica Djurdjevicl

5.52 : 4x100 M: 1. Bulgaria (Pa
naiotova. Penkova. Ivanova, Gheorghie- 
va) 46 5 — campioană balcanică, nou re
cord. ’. Iugoslavia 46,9. 3. România (Ne- 
delea. Măgirescu. Surdu, Musteață) 47,2, 
4. Grecia 49.5, Turcia — descalificată. 
PRĂJINĂ : 1. Dimitrios Kitteas (G) 4,80 
m — campion balcanic, 2. M. Voicu (R) 
4.50 tn. J—L V. Tonev (B) și S. Koțev 
(B> 4.40 m, 5. D. Apostolos (G) 4,20 m> 
6 D. vâslei (I) 4.10 m: __

Rezultate de DUMINICA : BĂIEȚI :
210 M : 1. Dorel Cristudor (B) 21,1 — 
campion balcanic, nou record. 2. P. Pe-

trov (B) 21,2 — nou record, 3. E. Ef'--- 
mov (B) 21,6. 4. K. GOUtev (B) 21,7. 5. 
T. Groseta (I) 21,8, 6. C. Obreja (R) 21 
800 M : 1. Gheorghe Ghipu (R) 1:4?.5
— campion balcanic, 2. D. Star.
1:52,8, 3. C. Gargarettas (G) 1:53.5, 4.
M. Osmanov (B) 1:53,7. 5. M. Sedar (D 
1:54.0. 6. P. Skok (I) 1:54.2; GREUTATE: 
1. Evgheni Popov (B) 15,90 m — cam
pion balcanic, 2. P. Neagu (R) 15,90 m,
3. I. Iliev (B) 15,89 m, 4. V. Mocanu (R). 
15,14 m, 5. N. Loukidis (G) 14,93 m, 6. 
C. Preda (R) 14,88 m.

110 MG : 1. Emil Kaloianov (B) 14,3 — 
campion balcanic, 
Mandelos (G) 14.8. 3. ------------- -
4. D. Stăniloiu (R) 15,1, 5. Gh. petrescu 
(R) 15,1. 6. Ad. Calimente (R) 15.5: 2000 
M OBST. : 1. Vladimir Kanev (B) 5:42.2
— campion balcanic. 2. N. Onescu (R)
5:43,4. 3. M. Ifrim (R) 5:46,4, 4. P. Kour- 
tis (G) 5:48,2, 5. A. Gyorgy (R) 5:54.8.
6. B. Borisov (B) 6:00,6: 5000 M: 1.
Dușan Janicijevici (I) 14:37,8 — campion

Gh. Buruiană (R) 14:42,0 —
~ ” Zafiris (R) 14:42,4. 4.

' ' ’ C. Frangulis
(B) 14:59,2;

nou record, 2. G. 
I. I. Petrov (B) 14.9.

balcanic, 2. 
nou record, 3. V.
Fr. Mathe (R) 14:49.0. 5.
(G) 14:54,8, 6. V. Letcev , .
TRIPLU : 1. Janos Hegedus (I) 15:28 m 
— campion balcanic, 2. D. Frîncu (R) 
15,12 m, ’ 3. I. Ghioroaie (R) 14.84 m. 4.
B. Bedrosian (R) 14.74 m, 5. D. Tețov 
(B) 14,74 m, 6. Act. Marinescu (R) 14.74 
m; SULIȚA : 1.
76,90 m — campion balcanic, 2. 
nlcev (B) ~ 
m, 4. I.
Anghelov ------ ..
(G) 60,22 m: ÎNĂLȚIME : 1. constantin 
Cîrstea (R) 2,12 m — campion balcanic, 
2. D. Patronis (G) 2,12 m, 3—4. D. Te- 
mim (I) șl U. Papatolls (G) 2,08 m. 5—6.
C. Antal (R) și M. Zară (R) 2,04 m; 
4x400 M : 1. iugoslavia (Gluhak, Radu- 
novici, Manzur, Sedai) 3:14,9 — campi
oană balcanică, 2. România (Kraus, O- 
breja, Korodi, Miloiu) 3:15,8, 3. Grecia 
3:17.4, 4. Bulgaria 3:21,1, 5. Turcia 3:39.9; 
DECATLON : 1. Rumen Markov (B) 7094 
p — campion balcanic, nou record. 2. S. 
Dellski (B) 6319 p, 3. S. Simeonidis (G) 
6282 p, 4. I. iminovicl (R) 3979 p, 5. V.

Jurăscu (Tt) 3474 p. «. S. Spuo^>_i€•$ 
(G) 4K4 p.
Rezultate in probele feminine: 2M mt 1. 

Liliana Panaiotova (B) 23.6 — campioană 
balcanică, nou record 2. Vera Vel:»- 
r.ovska (D 24.3. X G alina Per.kova 3) 
24 4. 4. ilara Mustață (R) 34.9. 5. Bra-
nlslava Gak (I> ».l. 6. Adnana Surdu 
(R) 2S.3: PENTATLON : 1. Coeuleana
Bucâtaru (R> 39M p (14.0 — 10.94 m — 
1.62 m — 5.» m — 26.2) — campioană 
balcanică, nou record. 2 .Sevetuana Sred- 
kova <B> 1M8 p. X Douna Crăciun iRJ
2665 p. 4. Marina Ianeva (B) 3557 p. 
5. Cristina Karayani (G) 2790 p; SULIȚA:
l. Toni Hristova (B) 49.20 m — campi
oană balcanică. 2. Sofia Sipovaț (I) 4€.>5
m. 3. Sofia Sakcrafa (G) 45.44 m — nou
record. 4. Adriana Icnită fR) 45.02 m. 5 
Slavka Arabag.eva ‘B) 44.74 m. 6. Ar.r.a 
Verouli (G) 44 20 m: ÎNĂLȚIME : 1. Mă
ria Giurgiu (B> 1.74 m — campioană
balcanică. 2—3. Georgia Trini (G) și Ta
tiana Kamareva (B) 1.70 m. 4—8. Brteita 
Horvart (I). Argentina Pavel (R). pad-ia 
Borogovați (I) și Maria Constantin (R) 
1.65 m:

800 M : 1. Bosița Pehlivanova (B) 2:08.3 
— campioană balcanică. 2. Elisabeta Ba- 
kalar (R| 2:08.8 — rec. junioare n. ‘ 
Zora Tonecici (I) 2:09.4. 
jar (I) 2:10.6. 5. “ ‘
2:10.6. 6. *

Gheorghe Megelea (R) 
’ î. C. De-

67,80 m, 3. T. Zalar (I) 62.40 
Gheorghe (R) 62,38 m. 5. V.
(B) 62,04. m, 6. G. Milonas

campion balcanic.

3. 
Liljana Susn- 
Păulescu (R) 
(R) 2:10.9. 7.
GREUTATE : 

16,26 — c-am- 
Anna 

— nou record. 3.
(B) 1X66 m. 4. ^Gi- 

Cristină Mălăncipiu 
4x400 M : 1. România (Tă- 

Lungu) 3:45,0 —

4.
Mariana 

___ _ Viorica Neaga 
Viorica Jitaru (R) 2:10.9;
1. Rouska Djendova (B) 
pioană balcanică, nou record. 2. 
Verouli (G) 14.85 m ---------
Verginia Veselinova , ------ .... - -
zela Molnar (I) 13.14 m. 5. Domnica Nis- 
tor (R) 12.88 m. 6. Cristina Mălăncipiu 
(R) 12.71 m: ‘ ‘ 
răngoe. Filip. Leam, .
campioană balcanică, nou record, 2. Iu
goslavia 3:46, 0— nou record. 3. Bulga
ria 3:47.1 — nou record, 4. Grecia 4:06,8, 
5. Turcia 4:10,7.

CLASAMENTUL PE TITLURI
1. Bulgaria 17 (9 la băieți și 8 la fete)
2. România 11 (6-u5)
3. Iugoslavia 6 (5-j-l)
4. Grecia 1 (14-0)

reali:ir.d o performanță 
■ie pe linia rezultatelor 

echipajelor roasire. Re- 
Lngaria. 2. România, 3. Bel- 

000 Ion Pocora s-a 
rezultat meritoriu, 
ominată de cunos- 
tic Saporenko. Re- 

iporenko (U.R.S.S.), 2.
a). 3. Andersen (Dane- 
rri (Italia), 5. 
Styd (Polonia).

probă a acestei 
mondiale s-au 
caiaq 4—10 0C0

ediții a 
întâlnit 

m. în 
entanții României — Sciot- 

Waearencu — Cosniță — Simio- 
- au ocupat locul 3, obținind o 
■Cal:e de bronz. Rezultate : 1. 

logaria 35:’.-L58. 2. R.F.G. 36:23.21, 3. 
Romania 3S29.40. 4. U.R.S.S. 37:00.39.

ivilor romăr.i se Ina- 
rului, marți in ju-

Andreev, 
mai bine

Pentru 
că se află atît 
premul trofeu al tenisului, la numai 
doi pași... Și pentru a doua oară, 
adversară în finala europeană îi 
este puternica formație a României. 
Ca și anul trecut, tenismenii români 
și sovietici dau asaltul decisiv pen
tru calificarea în faza interzonală a 
competiției. Cu deosebirea că acum 
cei care pleacă la drum sînt sporti
vii Uniunii Sovietice, care răspund 
vizitei făcute de echipa română la 
Tbilisi, în iulie trecut.

Se știe prea bine, prezența jucăto
rilor sovietici în finala grupei A con
tinentale se datorează victoriei lor 
din semifinala zonală de la Moscova, 
cu francezii. Meciul U.R.S.S. —■ Fran
ța a suscitat comentarii ample, date 
fiind și condițiile speciale în care 
s-a desfășurat. După amînări succe
sive, datorate intemperiilor, el avea 
să se termine abia miercurea trecu
tă, la capătul a 12 zile de ședere a 
echipei franceze în capitala sovie
tică !

Să recapitulăm, cu acest prilej, 
principalele faze ale acestei drama
tice dispute, încheiate cu o victorie 
la limită a tenismenilor U.R.S.S., la 
scorul de 3—2, după ce aceștia fuse
seră de două ori conduși în meci 
(0—1 și 1—2). Jocurile începeau du
minică, pe același teren central de 
la Lujniki, după ce în zilele prece
dente francezii respinseseră o propu
nere a gazdelor de a juca pe teren 
acoperit, în sala Șahteor. După cum 
se știe, primul punct a fost marcat 
de oaspeți, Jauffret cîștigînd neaș
teptat de ușor în fața lui Kakulia 
(6—4, 6—4, 6—3). A urmat o partidă

campion de acum 
deceniu.
oară, echipa sovieli- 
de aproape de su-

dîrz disputată, 
Proisy, cîștigată 
pere de campionul sovietic : 6—3. 
6—8, 7—5, 6—2. De notat că francezul 
condusese de două ori (3—2 și 5—4) 
în a patra manșă. După o victorie 
în trei seturi la dublu, prin „vete
ranul" Barthes (33 ani) și Jauffret, se 
părea că se deschid porțile unei vic
torii franceze. Dar ultima zi s-a ară
tat favorabilă echipei gazde. Metre
veli, foarte concentrat în ultima man
șă, învinge după un meci-maraton 
pe Jauffret (6-—1, 6—3, 4—6, 4—6,
6—4). Un singur break, in setul deci
siv, s-a arătat suficient pentru vic
toria camoionului unional. La 2—2, 
pentru ultimul punct al întâlnirii au 
luptat tinerele rachete, Patrick 
Proisy și Teimureaz Kakulia. Primul 
îl învinsese pe sovietic, în acest an, 
în turneul de la Cairo, părînd de 
puțin favorit. Voința de luptă si con
centrarea în joc a tenișrnanului so
vietic, pe de o parte, apoi tracul și 
contractarea francezului pe de alta, 
au infirmat însă orice pronostic de
favorabil gazdelor. Kakulia a cîști
gat cu 3—0 (la 3, 3 si' 4 !), consfințind 
victoria echipei U.R.S.S.

De altfel, cu acest ultim meci. Tei
mureaz Kakulia își cîștigă definitiv 
locul de echioier nr. 2 în reprezen
tativa sovietică. Este primul fapt im
portant care rezultă din această în
tîlnire. care a precedat pe aceea ce 
urmează să se desfășoare la Bucu
rești. Asupra ei, aci, în capitala so
vietică, părerile specialiștilor sînt 
foarte rezervate. Iată ce ne spunea, 
la acest subiect, conducătorul secund 
al echipei sovietice, maestrul spor
tului S. V. Gusev : „Pentru finala de 
la București, un pronostic este greu 
de făcut. Ne-am bucurat de victoria 
lui Kakulia în fața lui Proisy, dar 
am auzit și de meciul excelent al lui 
Ovici împotriva cunoscutului as neo
zeelandez Fairlie. Pot spune doar că 
întâlnirea de dublu dintre echipele 
României și U.R.S.S. va atârna greu 
în balanța întregului rezultat. In ge
neral, ne așteptăm la o dispută dîr- 
ză. Avem în vedere și faptul că vom 
avea de învins și un public cunoscă
tor, care știe să-1 susțină pe Ilie 
Năstase, cînd joacă acasă. Noi conti
nuăm să sperăm că ne vom întoarce 
de la București cu un rezultat bun !" 

Aceste opinii ale specialistului so- 
vetie sînt împărtășite, desigur, și de 
ceilalți membri ai echipei, care pă
răsește 
pentru a 
nentale.

RIO DE
Turneul interzonal de șah de la Pe- 
tropolis (Brazilia) a continuat cu par
tidele din runda a 4-a. Marele maes
tru sovietic Lev Polugaevski l-a în
vins în 26 de mutări pe canadianul 
Byasas, iar marele maestru brazilian 
Costa Mecking a cîștigjit jn 33 de mu
tări partida cu Tan (Singapore). Arbi
trii au consemnat remiza în partidele 
Smîslov (U.R.S.S.) -» Savon (U.R.S.S.); 
Keres (U.R.S.S.) — Bronstein
(U.R.S.S.); Gheorghiu (Româaia) — 
Portisch (Ungaria); Liubojevici 
goslavia) — Ivkov (Iugoslavia), 
dele Hug (Elveția) — Hort 
slovacia) și Kagan (Israel) — 
(Argentina) s-au întrerupt. In 
ment conduce Liubojevici, cu
Șahistul roman Florin Gheorghiu, 
care a remizat toate cele 4 partide 
susținute pînă acum, are 2 p.

(Iu- 
Parti- 

(Ceho- 
Panno 
clasa-

3*2.

PENTATLONISTI! ROMÂNI

DE LA BUDAPESTA
29 (Agerpres). — Ca- 
găzduiește un concurs 
pentatlon modern la

Moscova,

luni 
sosi

iulie

Moscova, cu avionul, 
la locul finalei conti-

1973.
N. CREȚU

NOU RECORD EUROPEAN
LA 100 m BRAS

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — In 
ziua a .doua a campionatelor unionale 
de înot, care se desfășoară la Rostov 
pe Don. Mihail Kiriukin a stabilit un 
r.ou record european la 100. m bras, 
cu timpul de 1:05,5. Recordul anterior 
aparținea compatriotului său Nikolai 
Pankin și era de 1:05,8. In prima zi : 
100 m liber: Vladimir Bure 52,6; 200 m 
bras: Mihail Kiriukin 2:24,9.

VIITOARELE C.M. DE SCHI
LA ST. MORITZ

(Agerpres). — comitetulZVRICB, __ _ _
de organizare a Campionatului mondial 
de schi alpin a anunțat programul defi
nitiv al acestei competiții. Întrecerile vor 
avea loc între 3 și 10 februarie 1974 în 
stațiunea de sporturi de iarnă Saint Mo
ri*, z (Elveția) după următorul program: 
3 februarie — coborîre masculin. 5 fe
bruarie — coborire feminin, 6 februa
rie — slalom uriaș masculin (ambele 
manșe), 7 februarie — slalom special 
feminin (ambele manșe), 8 februarie zi 
de c-dihnă, 9 februarie — slalom uriaș 
femei, 10 februarie — slalom special 
masculin (ambele manșe).

BUDAPESTA, 
pitala Ungariei 
internațional de 
care participă echipe din 7 țări. Pri
ma probă — călăria — a fost cîști
gată de Călina (Olimpia București), 
urmat de Dumitru Spirlea, de la ace
lași club, ambii cu cite 1100 puncte. 
Clasamentul pe echipe: 1. Honved 
Budapesta — 3 300 puncte; 2. Olimpia 
București — 3 268 puncte. întrecerile 
continuă azi.

TINERI SPORTIVI CANADIENI

PEKIN, 29 (Agerpres). — La Pekin, 
în prezența a peste 10 000 de specta
tori, selecționata de tenis de masă 
(juniori) a Canadei a șusținut prima 
întîlnire din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în R. P. Chineză. 
Gazdele au cîștigat toate partidele 
desfășurate. Jucătorii canadieni au 
efectuat, înaintea acestor meciuri, 
cinci antrenamente în comun cu cei 
mai buni juniori din R. P. Chineză. 
Din echipa gazdă s-a remarcat Wei 
Li-Chieh, iar de la oaspeți s-a evi
dențiat Leslie Ward.

CUPLUL NĂSTASE-GISBERT

ÎNVINGĂTOR LA ISTANBUL
• Finala probei de simplu se dispută astăzi

LA ISTANBUL, ieri nu s-a putut 
disputa decît finala probei de 
dublu, în care perechea formată 
din Ilie Năstase și spaniolul Juan 
Gisbert au învins cu scorul de 2—6, 
6—2, 6—3, 6—2 perechea australia
nă Ball, Giltinan. Finala probei de 
simplu se dispută astăzi după-masă, 
și îi va opune pe cei doi învingă
tori ai probei de dublu, Năstase și 
Gisbert.

Franței. R. 
cu 5—0 de _ .
trecut cu 4—1 Elveția. în semi
finale, Italia a eliminat cu 3—2 
Spania, iar R. F. Germania a în
trecut cu 4—0 echipa Suediei.

F, Germania a dispus 
Belgia, iar Italia a în-

NUMEROASE TURNEE

AU CONTINUAT întrecerile de 
Ia Baastad. Suedezul Leif Johansson 
l-a întrecut cu 6—4. 
pe australianul Mulligan, 
naiul 
Borg 
tida

1—6, 10—8
Princi- 

favorit, tînărul suedez Bjorn 
a cîștigat cu 
cu francezul

6—1, 6—2 par- 
Pierre Barthes-

INTERNAȚIONALE DE TENIS
ÎN CADRUL turneului feminin 

de junioare pe echipe de la Le 
Touquet, selecționata Suediei a în
vins cu scorul de 3—1 echipa

TROFEUL TOMIS" LA VOLEI FEMININ
15—8). Spre deosebire deîn- 

n seara precedentă, cu 
le cehoslovace, de aceas- 
ucătoarele noastre s-au 
mult mai bine, reușind o 

te prețioasă. De altfel prin- 
atuuri ale succesului au 

erviciul bine plasat și blo- 
gresiv și prompt. De aseme- 

atacurile în forță în care au 
excelat Constanța Bălășoiu, Gabrie
la Popa. Mariana îonescu și Vene
ra Hoffman au adus puncte preți
oase echipei noastre.
parte a £ leului, jucătoarele nipone, 
vădit

(Polonia). Au evoluat următoarele 
sextete: ROMANIA : Gabriela
Popa. Victoria Caranda. Venera 
Hoffman (Constanța Dinculițâ), 
Mariana Ionescu, Eugenia Rebar,

CLASAMENTUL FINAL 
AL TURNEULUI

icia 
tineret

TURNEUL feminin de laÎN
Cleveland, americanca Chris Evert 
a învins-o cu 6—2, 6—0 pe compa
trioata sa Pat Bostrom, calificîn- 
du-se pentru semifinale. Janioy* 
Metcalf (S.U.A.) a cîștigat 
6—2, 6—4 în fața jucătoarei 
Pretori us (R.S.A.).

cu 
Pat

și

De ceala’:.

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2

O

1
1
2
3
3
5

12: 3 
13: 4 
10: 7
8:10
7:11
0:15

9
9
8

I

5
■omodate de apărarea noas

tră la fileu și siguranța în linia a 
Vouă, nu și-au mai putut impune 
jocul obișnuit, cedînd fără drept de 
apel. Partida a fost bine condusă 
de Taraku (Iugoslavia) și Kosmițki

Bălăsoiu. JAPONIA :Constanța
Mariko Sasaki. Kaem: Matsokawa 
(H; torni Ono). Noriko Harada 
(Taeko Yair.azaky), Juri Yokoyama.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
30.vn—5.vm Manifestații sportive In cadrul Festiva-

X lului Mondial al T_r.eretu.ul șl Sruden;:-
TENIS lor. la Berlin.

Turnee internaționale pentru Marele Pre
miu F.LL.T., la Louisville ți Columbus 
(S.U.A).

1—5 HANDBAL „Trofeul Balaton" (f), la Balaton (Unga
ria).

CANOTAJ C.M. pentru juniori, la Noting ham (An-
FOTBAL

glia).
2 Islanda — Norvegia, preliminariile C.M. 

(gr. a m-a europeană), la Reykjavik.
2—7 TENIS Finala „Cupei Călea-, la Vichj (Fran-
3—5 ATLETISM

ța).
Concursul „Prietenia", la Odesa; „Memo
rialul Znamenski-, la Leningrad.

LUPTE Concurs internațional de lupte libere, la 
Budapesta.

CAIAC-CANOE C.E. de juniori, la Walcz (Polonia).
TENIS Finale zonale în „Cupa Davis" : România

— U.R.S.S.: cehoslovacia — Italia; 
S.U.A. — Chile.

4—5 ATLETISM Cupa Europei (semifinale, masculin și 
feminin) la Nice, Liubljana, Oslo, Bucu
rești, Sitard și Varșovia.

4—12 BASCHET C.E. (junioare) la San Remo și Loano 
(Italia).

5 FOTBAL Peru — Chile, meci de baraj in preli
minariile C.M. (gr. a in-a sud-america- 
nă). la Montevideo; Ghana — Zair, pre
liminarii C.M. (turul III, zona africană), 
la Acera.

5—12 TENIS DE MASA C. E. (juniori) la Atena

ț™
.. Bedactia ti adm^^atiaî Suciți, sk, mic P&ola ar- 16 i teKfeWfr evresfondepu njy?, interurban si

Nlikhiko Shiokawa, Kyoko Kawa- 
shitna (Kyoko Myazaki).

In încheierea competiției 
putat întâlnirea dintre 
Cehoslovaciei și Poloniei. 
Jigat voleibalistele cehoslovace cu 
3—0 (15—10, 18—16. 15—8), după o 
partidă de slab nivel tehnic și spec
tacular. pe alocuri chiar anostă. 
Au condus bine K. Franke (R.F.GJ 
și Krentzer (Austria).

s-a dis- 
echipele 
Au dș-

OLANDEZUL Tom Okker 
americanul de culoare Arthur 
Ashe își vor disputa finala tur
neului de la Washington. în 
finale, Okker l-a întrecut cu 
6—i pe chilianul Fillol, iar 
l-a învins cu 6—4, 6—0 pe 
patriotul său Tom Gorman.

semi-
6—1,
Ashe 
com-

FINALA, de la Bretton Woods 
(S.U.A.) va opune pe indianul Vi
jay Amritraj și americanul Jimmy 
Connors. In semifinale Amritraj 
l-a învins cu 6—4. 6—3 pe John 
Alexander (Australia), în timp ce 
Connors l-a eliminat cu 6—1, 6—4 
pe Ian Fletcher (Australia).

TELEX.TELEX•TELEX
Pe velodromul Pordenone din Tries», 
cicVstnl danez Oile Ritter a stabilă un 
nou record mondial al orei (cu antre
nament mecanic) pancurgind distanța de 
~521 km.

In turneul final al campionatului mon
dial de șah pentru juniori, după 5 run
de. în clasament conduce Marianovtci 
(Iugoslavia) cu F. p și o partidă între
ruptă. urmată de SeLavsk; (L'RSSi șl 
Miles (Anglia) cu T • p fiecare. Rezultate 
din runda a 5-a : Beuavskt — Christian
sen (SUA) 1—0: Miles (Anglia) — cooper 
(Anglia) remiză: Leow (Singapore) — 
Bloch (RSA) 1—0: Friel e (Ecuador) — 
Moment (Iran) remiză. Restul partidelor 
au fost Întrerupte.

Etapa a 3-a a cursei cicliste de 6 zile, 
care se desfășoară in Suedia, a fost 
cîștigată de australianul Don Wilson, 
cronometrat pe distanța de 40 km cu 
timpul de Ih #4:43. în clasamentul gene
ral. pe primul loc a trecut rutierul so
vietic Valeri Lihaciov. urmat de olan
dezul Fed or den Hertog, la 29 sec. și 
suedezul Bern: Johansson la 2:21.

Disputat In prezența a 12 000 de spec
tatori, meciul amical de fotbal dintre 
echipa Ajax Amsterdam și formația 
franceză F.C. Metz s-a încheiat cu sco
rul de 2—1 (1—0) în favoarea jucători
lor olandezi. Au marcat Hulshoff, Kei
zer, respectiv Tota.

La Odesa a început meciul atletic dintre 
selecționatele de juniori ale SUA și 
URSS. După prima zi. scorul general 
este de 106—102 puncte în favoarea gaz
delor. La masculin, conduc atlețli ame
ricani cu 64—61, iar la feminin, atletele 
sovietice cu 45—38. In proba de săritură 
cu prăjina, 
Krlvozub a
m.

tînărul atlet sovietic Serghei 
realizat performanța de 5,10

Cu prilejulCu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Praga, Nadenicek a reall-

zat în proba de 110 m garduri 13,5, iar 
Danes a aruncat discul la 62,42 
proba de triplu salt, victoria a 
Iul Broda cu 16,21 m. Maly a 
proba de săritură in înălțime cu 
Alexa s-a clasat pe locul doi cu 
Korbanova a terminat 
proba de săritură în înălțime 
1.85 m.

m. In 
revenit 
ciștigat 
2.18 
2.15 

victorioasă 
femei,

m. 
m.
în 
cu

mondiale 
Grenoble,

A 27-a ediție a campionatelor 
de tir cu arcul a început la 
cu participarea a 183 de sportivi și spor
tive. După primele două manșe, ia fe
minin conduce Linda Myers (SUA) —- 
1688 p. iar la masculin — Viktor sidoruk 
(URSS) — 1575 p.

Campionatu! european de yachting la 
clasa „420“. desfășurat la Czerna Poszu- 
ma (Cehoslovacia), a fost cîștigat de 
echipajul belgian Ruben și Olivier Ha- 
merljinck. Pe locul doi s-au clasat spa
niolii Angel Gutiererz și Paquito Castel- 
las. Clasa „Olandezul zburător'* a 
nit echipajului italian Bertocchi. 
toii

reve- 
Apos-

cam-La Bad Godesberg au continuat 
f'Pr.ateie de natație ale R.F. Germania.

n proba de 400 m liber femei Uta 
Schuetz a stabilit un nou record națio
nal, cu timpul de 4:34,28. Folkert Meeu.w 
a cîștigat proba de 200 m fluture în 
2:06,5, iar Walter Kusch, corecordman al 
Europei, a terminat învingător în proba 
de 100 m bras cu rezultatul de 1:06,82.■
Pugrilistul american de culoare Benny 
Briscoe, fost șalanger la titlul mondial 
deținut de „mijlociul" argentinian Carlos 
Monzon, și-a făcut reintrarea, la phila
delphia. El 1-a Învins prin abandon. în 
repriza a 8-a, pe Bill Douglas. Briscoe 
urmează să-1 întâlnească la 18 august. 
Intr-o semifinală oficială, pe australianul 
Tony Mundine. boxerul care l-a învins 
prin abandon, în repriza, a 4-a, pe fran
cezul Cohen, intr-un meci desfășurat la 
Paris.

țcjex : sporim by?, |Ș0. Tiparul P. W?*35*


