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Spectatorii care au urmărit 
sîmbătă și duminică, partidele ce 
fotbal din cadrul „Cupei munici
piului București*, disputate pe Sta
dionul „23 August*4, au avut prilejul 
să asiste si la o adevărată 
a sporturilor*. Prin grija organi
zatorilor (C.M.B.E.F.S. și 
orcane și organizații cu 
din Capitală) pe gazon sau pe pis
ta de atletism, toate cluburile 
bucureștene și-au trimis reprezen
tanții — unii dintre ei sportivi cu 
cărfi de vizită prestigioase. Ei 
și-au demonstrat virtuțile și mă
iestria. arătînd. în același timp, 
întreaga frumusețe specifică a unor 
discipline — foarte diferite intre 
ele — ca ciclismul, oină, judo-ul. 
culturismul, halterele, gimnastica 
acrobatică, călăria, atletismul, bo
xul, luptele, sau aero și racheto- 
modelismul. Așadar, cei prezenți 
în tribune au putut aplauda atît 
evoluții în cadrul unor discipline 
bine cunoscute de ei, dar au pu
tut cunoaște și vedea — unii dintre 
ei, pentru prima dată — sporturi 
mai puțin populare (culturism, ra
cheta și aeromodelism, judo). Din 
acest| punct de vedere, se poate a- 
precia că inițiativa a fost excelen
tă, conducind spre popularizarea 
sportului. în general, si" a unor 
ramuri mai puțin răspîndite. în 
special. Cluburile și asociațiile 
sportive bucureștene (Dinamo, Stea
ua, Progresul. Rapid. Constructorul, 
Olimpia, C.P.B., 
sportive nr. 1, 
Clubul sportiv
I O.R., Energia, Flacăra roșie, Vii-

-paradă

celelalte 
atribuții

torul, Liceul 35, Filmul, Grivița 
roșie) 
ten ții 
mării.

A ieșit 
în evidență posibilitatea ca pe vii
tor să se folosească Intr-o măsură 
și mai mare asemenea prilejuri nu 
numai pentru propaganda vizuală 
sportivă ci și pentru cea auditivă: 
la stațiile de amplificare s-ar pu
tea citi îndemnuri adresate părin
ților și anunța, într-o formă con
vingătoare, avantajele practicării 
diferitelor sporturi, adresele clubu
rilor, ale bazelor sportive, zileie 
destinate acțiunilor de selecție, 
precum și programele de antrena
ment. numele profesorilor și antre
norilor și succesele 
etc.

Pe 
mai 
gen 
citeva forme de r 
specifice sportului de 
startul alergării în sac. 
niat tineri din sectorul 8. iar la 
tracțiune la fringhie s-au Întrecut 
echipele campioane ale tuturor sec
toarelor din Capitală. •'Reamintim 
că tot aici a sosit simbătă și Șta
feta 23 Augusf“. Ia care au parti
cipat și tineri ce nu practică spor
tul de performanță). Au fost. deci, 
tot atitea activități-etalon pe ca-e 
Ie pot organiza — pentru felurite 
categorii de oameni și cu mini
mum de eforturi materiale 
asociațiile sportive.

Acțiunile demonstrative 
de stadionul .33 August* 
zele meciurilor de fotbal 
stituit — și așa este normal — mai 
mult decit un simplu divertismer.t 
pentru trecerea mai rapidă a 
„timpilor morți* pe care le are 
un cuplaj fotbalistic; ele cu fast. 
in primul rind. un dialog intre 
spectatori si sportivi, o propagandă 
cu efecte favorabile in direcția a- 
tragerii spre terenurile de sport a 
cetățenilor de orice rirstă.

au
și au răspuns prompt che-

înțeles deplin aceste in-

însă, cu această ocazie,

elevilor lor

stadionul -23 August* 
avut loc. insă, si un 
de întreceri. Este vorba 
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masă. La 
s-au ali-
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ECHIPA ROMÂNIEI N SEMIFINALELE
SPRINTUL FINAL AȘTEPTAT A FOST DUS

3-2 cu reprezentativa U.R.S.S. - o calificare prestigioasă 
liie Năstase tranșează in trei seturi duelul cu finalistul Wimbletlonului 
..ExdiTeriul maturității*1 a fost trecut in mod strălucit de Toma Ovici 

nul trecut, tot in luna august, atunci cir.d in
i a eliminat echipa Australiei, in

~ adeg u latin: „Deși pare că ne jucăm, ceea 
trie" (Pro Patria est. luaere dum videmur).

H repetăm deoarece avem convingerea că modul 
ier, o victorie in extremis, care la un moment dat părea îndoielnică, a fost 
realizată m principal datorită ambiției maxime a jucătorilor noștri, liie Nâstase 
s< Toma Ovici, care șiicu că numai folosind la maximum toate resursele lor 
vor putea să depășească cdversarii valoroși care ținteau și ei tot atit de mult 
□ semifinalele „Cupei Davis“. De aitrel, se accentuează din ce în ce mai 

mult tendința sportivilor noștri de a privi jocul lor ca pe o problemă serioasă 
care satisface sau nemuitumește sute de mii de oameni. Acesta este un semn 
de bon avgar pentru activitatea internațională a sportivilor români și adagiul 
latin amintit se potrivește tuturor.

La fel de sem-îScathr pentru suportul moral al reprezentanților noștri este 
încurajarea sportivă <fin partea publicului cit și atenția care li se acordă de 
către o4: o :ă i'e nc-s:.-e sportive, oreocupate de toate problemele echipelor 
reprezentative și înainte de intJnirile internaționale și după disputarea aces
tora, și la victorie și la ârfringere. Ieri, imediat după terminarea meciului, pre
set: nte e C.N E.F.S., tovarășul Emil Drăgănescu, a felicitat călduros echipa în 
wmnele 8irouiui Executiv cl C N.E.FS. Jucătorii, in frunte cu llie Năstase, au 
m_ t C.N.E.F-5. ș’ cu declarat că vor face tot ceea ce le stă în puteri 
penta o comportare c.t mai bună in semifinale. Ei ne-au rugat să transmitem 
tatarar «tartorilor teniseta dm tera noastră cele mai afectuoase mulțumiri pen
tru încurajările lor. (AN.)

Anul trecut, 
a României

a treia zi echipa de tenis 
ziarul nostru a apărut un 
ce facem este pentru pa-

irezistibil al victoriei de

9

în pagina § 3-aî

FOTBAL
• Universitatea Craiova a 

ciștigat trofeul „F.C. Aregș XX".
• Steagul roșu învinge Stea

ua după executarea loviturilor 
de la 11 metri.

• Numeroase meciuri ami
cale de verificare preced uver
tura campionatului.

„CUPEI DAVIS"
PÎNÂ LA CAPĂT!

T. RADU

Gloria, Școlile
3 și de atletism, 
școlar. Metalul,

„Meciul cam picai tor"

zz//

său. nimeni altul decît finalistul ul
timului Wimbledon, este net' dominat 
de la primele schimburi de mingi, 
t ură în derută încă înainte ca ta
bela de scor să se fi schimbat pen
tru intîia oară. Alek Metreveli pri
mește doi „ași* în careul său de la 
campionul Forest Hills-ului, la ghe
mul de debut. Apoi, cînd se apro
piase de egalare în ghemul următor
1- 'O—30), este pasat fulgerător ia fi
ica de trei ori consecutiv și tribu
nele salută cu ovații primul break :
2— 0. Avea să fie cel mai scurt set 
a! după-amiezii. llie iși scoate din 
repertoriul său de artist al tenisului 
cei mai reușit rol, cel de învingător 
dinainte stabilit. Joacă așa cum vrea 
și totul :i reușește. Variație în lo-

it-.iri. senimbâri de direcție, atacuri 
surprinzătoare, mingi de mare pre
cizie în apărare. Metreveli nu poa- 

ghem după 
21 minute — 
llie Năstase! 
ton, la în-

t ? ține pasul, pierde 
ghem. Si — după exact 
set ciștigat Ia zero de

N:.. o schimbare de
cernitul setului doi. Năstase se im
pune chiar mai rapid în primul său 
ghem la serviciu, adjudecîndu-1 net, 
eu patru mingi cîștigătoare. Apoi, 
din nou break pe ghemul de servi

Argentina Menis și-a demon
strat încă o dată excelenta 
ei valoare cîștigînd arunca
rea discului cu peste 6 rn 
avans fată de cea de a doua 

clasată

1LIE NASTASETOMA OVICI
ciu al lui Metreveli, cînd lui llie îi 
reușesc un'stop superb și un voie de 
stînga tras parcă la riglă... Se ajunge, 
normal, la 3—0, după care — în fine 
— campionul sovietic reușește să 
marcheze primul ghem. Trecuseră de 
la start aproape trei sferturi de oră!

După 3—1 a venit un așteptat 4—2, 
dar trecînd prin două breakuri, de 
ambele părți. Mică surpriză de a-I 
vedea pe Nâstase pierzîndu-și servi
ciul, după ce de la 0—40 revenise la 
30—49 și greșea un stop cu care .ar 
fi trebuit să egaleze. La ghemul ur
mător, Năstase .iși mărește cota ..a- 
șilor* servind un al zecelea spre dis
perarea lui Metreveli, care încerca
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SEMIFINALA INTER—ZONE
LA 17-19 AUGUST

Cîștigînd finala zonei eu- 
Topene (grupa A) a „Cupei 
Davis“, echipa României se 
califică pentru faza inter-zo- 
ne a competiției. Ea urmea
ză să întâlnească in penulti
mul tur — semifinala inter
zonală — pe campioana zo
nei americane, care va fi 
decisă în meciul S.U.A.-Chi- 
le, in curs de desfășurare. în 
caz de victorie a tenismani- 
lor americani, • 
punînd echipele 
României urmează să 
loc la San 
lele de

ră., în timp ce Toma Ovici era purtat pe brațe — veritabilă 
□ drigâ a victoriei, iar llie Nâstase aplauda scena în care se 

reedita, parcă, un moment similar, petrecut acum 4 ani, la Wim
bledon, c.nd el însuși era purtat pe umeri, după partida cu Cox, un 
spectator sleit de puteri îmi spunea la ureche: „Acum, aveți ce scrie .

Și totuși, pentru că superlativul nu prea are nuanțe, am să vă re
produc citeva cuvinte ale lui Tache Caralulis, spuse acum o săptă- 
mî.nă, pe terenul central de la Șosea, unde bătrinul maestru împarte 
cu dărnicie din tainele fără sfirșit ale tenisului: „Ce-ai zice daca această 
nouă aventură a tenisului nostru le-ar întrece pe toate celelalte?" l-am 
răspuns că o eventuală victorie asupra echipei lui Metreveli n-ar fi o 
aventură, ci un fapt în ordinea lucrurilor. Tache Caralulis m-a privit cu 
îngăduință: „Nu e vorba de meciul cu echipa lui Metreveli, Visurile 
msle zboară mult mai departe. Mă gindesc din nou Ia Stan Smith... Nu 
ride. Voi, cronicarii, apelați prea des la clasamente, la palmarese, la ie
rarhii, la tradiții, la antecedente, la raporturi de forțe, la cifre privind 
numărul jucătorilor, la statistici legate de numărul vestiarelor, al ra
chetelor, al mingilor... Noi, jucătorii, știm să visăm. Acesta e și mo
tivul pentru care nu ne impâcăm uneori cu voi, cei din tribună, care ne 
judecați ca niște oameni cu un puls între 70 
gem la 180 din zece in zece secunde, o dată 
smash, o dată la o dublă greșeală și de 15 
laite momente ale unei partide".

Am tăcut. N-am vrut sâ-l contrazic pe 
e foarte greu să comentezi un vis. Tache Caralulis credea în tot ce 
spunea. El a crezut atit de mult, incit a fost, poate, singurul care a 
declarat tuturor, în numele visului său,, că tragerea la sorți in partida 
cu Metreveli ar fi cea mai bună cu putința.

Cele trei zile atroce petrecute in Parcul Cupei Daviș i-au dat drep
tate lui Tache Carolulis. in timp ce noi, cei cu pulsul longeviv, 
răsit uneori arena epuizați de jocul chinuitor 
lis era imperturbabil, credincios visului său. 
maestru s-a ridicat agale de pe scaunul său, 
recteze o decizie nelegată de linia de ver, ci 
treveli. Peste numai citeva clipe, văzind că 
părtășește părerea, s-a așezat din nou in fotoliul de nuiele, pentru a-și 
contempla echipa și reveriile.

Mă gindesc, incă o dată, că Tache Caralulis are dreptate. Jucătorii 
trăiesc altfel tenisul. Ei sînt cuprinși mereu de o frenezie la care noi 
nu reușim să ne acordăm, llie Năstase, această coardă de vioară în
tinsă la maximum, care înregistrează dureros orice zgomot apt să „co
recteze" melodia doar de el știută, a fost cel mai nestăpînit spectator 
ai meciului ultim. „Bravo Torni!" — strigătul total al campionului nostru 
— o fost încă una din expresiile formidabilei deosebiri de atitudine în
tre cel care arde pe tipsia de zgură și cei care își potrivesc coifurile 
de hirtje, împotriva soarelui nemilos.

Victoria de ieri a fost deplină. Și incontestabilă. Cele trei puncte 
ole victoriei (Năstase 2, Ovici 1) însumează un scor categoric (54—16 
la gomes-uri), care e foarte rar in analele Cupei Davis — cînd se în- 
t.lnesc adversari de forțe apropiate. Această victorie este opera inega
labilului Năstase, a curajosului Sântei și — nu în ultimul rînd — a re
velației acestui sezon, Toma Ovici, poate singurul nostru jucător care 
refuză tentația saltului, pentru a urca treaptă cu treaptă.

Nea Tache, ai avut dreptate: marea tentativă continuă I
loan CHIRiLA

și 80, pe noi, care ajun- 
la un cros, o dată la un 
mii de ori in toate cele-

17.
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realizată® Peiformanțâ

in final, calificarea • Manasa Coocond. Mara Lâcă și Besa Neacsade 4 x 400 adm echipeim

prețioase • cavort 11 p-ooelpuncte

Europei*

electrizant

CAIAC-CANOE PENTRU JUNIORI

a decis.

ponentele ștaf< 
care au ai 
tele victo 
do'iei

ieri, pe stadionul Re- 
după amiază de vis.

„Cupei —
nu numai un superb

pentru prima oara! • Argentina Metis și Vexa VoropoeM — «mțatcare • Ștafeta

semifinala o-
■ S.U.A. și 

ai be. 
Francisco, în zi- 
18 și 19 august.

ECHIPA FEMININĂ DE ATLETISM A ROMÂNEI

ÎN FINALA CUPEI EUROPEI

Atletele di.i R D. Geraaaă

Tache Caralulis, în fond,

Renate Stecher, campioană olimpi
că și recordmană mondială, și-a 
onorat participarea realizînd o cla
ră victorie în proba de 100 m.

al scorului, Tache
O singură dată, 
pentru a încerca 
de un second al 
arbitrul Brunetti nu-i im

am pâ- 
Caralu- 
vechiul 
să co- 

lui Me-
se agațe _____ ___ , __

bil parcă pînă atunci. 5—2

■ Am trăit, 
publicii, o 
Semifinala 
ne-a oferit 
spectacol atletic, mai 
poate decît o finală de fotbal, ci 
si o magnifică bucurie: România 
s-a calificat — pentru prima oară 
în istoria atletismului nostru — in 
finala „Cupei Europei"! Fetele au

4x40*)_ r - - _  -
pe Mariana C

esperat.

Oasaaventui general
RD GERMANĂ 
ROMANIA 
Ungaria 
Italia 
Elveția 
Norvegia

clasată pe Ioc
sau pe Maria Linei s 
ei cursă la 1500 zn 
mai nimerit este săUN OMAGIU IN
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vv.y.w.v.W 
acest set, mai favora- 

Și apoi 
f.—2, din nou contra serviciului A 
fost cel mai disputat ghem, cu cinci 
egalități, trei avantaje pentru Me
treveli și altele trei pentru Năstase. 
ultimul aducind decizia cu un pa- 
sir.g uluitor.

Evident, ne aflam ir. fata unei 
partide a lui llie Xăstase. în care el 
dicteazâ Iotul. Chiar dacă, in debu- 

manse. ivi pierde iar 
momentul cînd se auro- 

cu un stop 
llie iși ia 
tabela de 
ghem ne 
din grea 
al patru-

r dai 
as

:ul ci 
! (M tot 
). Imediat, 
dune care 

ghetn In 
stă 
în

Radu VOIA 
T. MACARSCHI
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CAMPIONATELE EUROPENE DE

ECHIPAJELE NOASTRE DE CAIAC 4 BĂIEȚI
SI CANOE 1 AU CUCERIT MEDALIILE DE BRONZ

fost — așa cum le cunoaștem — 
la înălțimea misiunii onorante pe 
care o aveau. Au luptat cu bărbă
ție, au răsturnat toate calculele, 
s-au depășit în goana după victo- 
rie și au învins atlete cu renume 
in arena mondială, reprezentative 
cu mare tradiție în istoria seculară 
a atletismului.

Spectatorii prezenți în tribunele 
stadionului din Dealul Spirii au 
ovaționat îndelung fiecare perfor
manță și au aplaudat cu entuzi
asm, cu o căldură care ne-a ume
zit ochii, calificarea echipei fe
minine tn finala uneia dintre cele 
mai prestigioase competiții in
ternaționale. Pe cine să eviden
țiem? Pe Argentina Menis și Vio
rica Viscopoleanu — care au cîș- 
tigat probele lor, pe Niculina 
Lungu, Doina Bădescu, Mariana 
Suman și Ileana SilaL — com-

1n umbra „Cupei Dens* *-< zesfer 
pe stadionul Republicii, o ewfiMaaM 
nifestare atletică al :ă-n s-e c-c <-

dit la fel de palpitant ca la toata. A feet ia»ba 
de o semifinală a „Cupei Europei* pentru adett. 
cu șase participante dintre cere cs«at pn”.'Ie 
două din clasamentul final urmau so «e ccJ: her 
pentru finala europeană, p-intre cele taie tocar-r 
fruntașe de pe bătrinul continent. Fc-roritz : r~c. 
echipele RJD.G. ți R. P. Ungare, eon fi looser* 
de altfel, avantaj in clasament pe-.n ca. 
in cele din urmă, la proba de ftofetă Lrr.9 er 
echipa României să reușească să inm^i sele^.o- 
nata R. P. Ungare, ți astfel să tntreac* pe .-z 
nr. 2 a semifinalei, ra numai • jumătate de puort 
Au alergat fetele noastre ca niște ccprvw'c .1 
fugit Doina Bădescu, parcă fusese Unsazâ d.~ 
pușcă, a luat un avantaj de aproape !• *n pe 
care această superbă Ileana Silei l-a dus rină la 
sfirșit, in fața lui Balogh (ultimul schimb ji echi
pei maghiare) care s-a prăbușit extenuată de 
efort. Cei aproape 2 000 de spectatori, număr in
credibil de mic. au ovaționat acest frumos suc
ces al atletelor noastre.

A fost parcă cel mai frumos dar pe care U 
putea primi această incomparabilă sportivă, Lia 
Manoliu, sărbătorită la începutul reuniunii atle
tice de ieri, cu prilejul retragerii din activitatea 
competițională, cu un bilanț impresionant: 16
titluri de campioană a țării, 188 de victorii pentru 
echipa națională. 6 participări la Jocurile Olim
pice, de-a lungul a 20 de ani (1952—1972), campi-

CJLU.S 
pe atei a 
tor. ăcr t 
ceea ce ne-a dcrnxt e 
fiul axtior ; nedcl zi 
broaz. recxrrixri mov

Atlr.e noi (lâaeă).
(Menis), calele cu rtasau (A 
buchet de fete fi de pe» 5x e^nțe a 
săndrgR.

A fost o dspe-cmixtă ctlmci imp 
nu mmsrt prin nsnaele noastre
prin prezenta unor sacri vedete ale atler 
nmzjc’.. ec Renate Stecher. Mimica Zehrt. Anne
xe Ehrhardt.

O dnoă-amiază atletică reconfortantă, onorată 
ezcelent si a'e atletele noastre, ca ți de atletele 
străine, din păcate foarte puțin considerată ce 
public, de amatorii de sport din Capitală. 
mal nostru are nevoie de spectatori de 
pentru a se dervoîta. pentru a crește 
tormanțe.

fnttînirea de ieri ar fi meritat chiar un 
plin. Deci, cei ce-au rămas datori, sint spectatorii 
absenți I

Să-mi permiteți si omagiem și in numele lor 
pe atletele noastre, pe atletele 
ansamblul general al reuniunii, 
■nalritantă a echipei României.

oaspete. pentru 
și calificarea

Aurel NEAGU

WALCZ, 5 (prin teeton, de Io tri-

zue âe întreceri ex
alate, in cadrul se
tărilor șî semifinale- 

Rarttm pavoazat sărbă- 
re. a -1 duminică dimi-

fiaaleie celei de a IV-a e- 
a campsooatrioc europene de

irite cu un mare interes de 
cei pește • 000 de spectatori, fie
care din cele nouă curse finale 
a avut o desfășurare palpitantă.

; _ - - ■■ •. : ■ z-
fii pentru a putea desemna cițtigâ-

Reprezentanții țării noastre au 
cucerit — la aceste finale — două 
medalii de bronz, in probele de 
caiac 4 băieți și C 7. dar in con
dițiile în care absolut toate cele 
22 de țări participante au prezen
tat garnituri extrem de puternice 
și experimentate, bilanțul juniorilor 
români ne apare cu totul in altă 
lumină, cele două medalii, chiar 
dacă sînt doar de bronz, căpătînd 
o mai mare valoare. Subliniem a- 
cest lucru pentru că, așa cum se 
poate vedea șl din parcurgerea re
zultatelor, ierarhiile care erau an
ticipate au fost deseori răsturnate,

Gh. Simiocencu — unul din ca- 
noifrii noștri clasați pe locul 3 in 
finala probei de C 7.

Radu Șofran, component al echi
pajului de caiac 4 medaliat Cu 
bronz.

caiaciști și canoiști din țări fără 
tradiție in acest sport reușind să 
urce pe podiumul de premiere.

In fruntea capitolului de surprize 
i-am clasa pe reprezentanții țârii 
gazdă care au Întrecut pînă și cele 
mai optimiste pronosticuri ale spe
cialiștilor polonezi, cucerind o me
dalie de aur, una de argint și două 
de bronz. Cele mai multe medalii 
au fost, însă, obținute de sportivii 
din R. D. Geremană (4 de aur și

3 de argint) și Uniunea Sovietfbă 
(3 de aur, 2 de argint și 2 de 
bronz).

Revenind Ia reprezentanții ,țăni 
noastre, vom începe prin a ne ex- „ 
prima mirarea cauzată de faptul . 
că mai multe echipaje, care se dp^A 
vediseră redutabile în serii și

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag, a 2-a)



BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR

Formația de polo a țârii
întrecerile ultimei reuniuni a 

Balcaniadei înotătorilor juniori s-au 
desfășurat ieri după-amiază, la ba
zinul Dinamo, sub semnul unei a- 
prige dispute între sportivii români 
și cei greci. Oaspeții dețineau, după 
primele două zile, un avantaj de 
12 puncte, datorită, în special, ex
celentei evoluții a junioarelor în 
frunte cu multipla campioană și 
recordmană Helen Avlonitou. Re
prezentanții noștri au încercat însă, 
chiar după primele starturi, de a 
echilibra situația în listele de punc
taj.

Adrian Horvat (elev al prof. Dan 
Ionescu) ne-a confirmat din nou 

•: largile sale posibilități. Aflat la
;ri . cel de al 4-lea start — cursa de 

100 m spate — tînărul înotător 
bucureștean a parcurs destul de 
relaxat prima lungime, pentru ca 
pe cea de a doua să-l întreacă de 
justețe pe Evanghelos Koskinas, 
campionul de anul trecut. Din pă
cate însă, reprezentanta țării noas
tre în proba similiară a fetelor, Ka
rin Parutsch, nu a mai reușit să-și 
biseze succesul de la „sută", fiind 
de această dată învinsă clar . de 
Natașa Konstantinidou.

Au urmat întrecerile brasiștilor 
pe distanta de 200 m. Mai întîi nu 
luat startul fetele. Chiar de 
mii metri ne-am dat seama 
ta pentru întîietate se va 
între sportivele Greciei și 
niei. Maria Vlandousis

la pri- 
că lup- 
da tot 
Româ- 

terminase
simbătă învingătoare la 100 m și 
avea toate șansele de a sosi din 
nou prima și a repeta victoria de 
anul trecut. După primele două lun
gimi, Camelia Hoțescu deținea un 
ușor avantaj. .Vlandousis a revenit 
puternic și la 150 m ambele spor
tive au întors concomitent. Lupta a 
fost aprigă pe ultimii metri. Cu un 
efort deosebit, românca, cu un an 
mai tînără decît adversara sa, a 
atins prima peretele de la sosire 
după 2:55,7. în disputa juniorilor, 
învingător a ieșit iugoslavul Ferdo 
Hitrec, astfel că în acel moment 
echipa română redusese 5 puncte 
din handicap.

Cursele de tetratlon au tranșat, 
însă, definitiv rivalitatea dintre ce
le două formații în (.favoarea celei 
mai omogene, cu sportivi mai bine 
pregătiți. Si aceasta a fost selec
ționata Eladei. Afroditis Lanaras a 
suplinit-o cu succes pe Avlonitou la 
400 m mixt, sosind cu multe secun
de' înaintea adversarelor sale, iar 
C. Charalambidis s-a clasat pe lo
cul doi după bulgarul R. Gavlashki. 
în timp ce sportivii noștri Al. Ba
rany (mai ales) și Cătălina Pănu- 
lescu au ocupat poziții mai slabe. .

Ca o încununare a eforturilor și 
talentului său, Helen Avlonitou a 
cîștigat în final și cel de al 7-lea 
titlu balcanic, în proba de 800 m 
liber, devenind astfel recordmana 
absolută a acestei ediții, în care au 
fost îmbunătățite 17 recorduri bal
canic» în 28 de probe.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
spate (b) ! 1. A. HORVAT (R) 65.3 
— campion balcanic, 2. E. Koskinas 
(G) 65.6, 3. M. Balant (T) 66.1. 4. G. 
Mantohorov (B) 68,7, 5. O. Esen (T)

Ediția inaugurală a Balcaniadei de 
sărituri a juniorilor a fost modestă 
ca participare, la întreceri aflîn- 
du-se doar reprezentanții României 
și Bulgariei. In aceste condiții, dis
puta s-a rezumat la un duel în 
clasamentele individuale și pe echi
pe, cîștigat în final de România 
care o totalizat 1336,10 p. față de 
1321,95 p. în probele individuale, 
vom remarca succesele obținute de 
Sorana Prelipceanu și Vasile Ne- 
delcu la trambulină, după salturi 
spectaculoase și bine puse la punct. 
La platformă, Nedelcu a concurat

EB

noastre pe primul loc datorită golaverajului superior

ieri la 100
Adrian Horvat, unul din punctele 

m spate cel
forte ale echipei române, a cîștigat 
de al 4-lea titlu balcanic

Foto : Ion MII-lAiCA
1. N ATAȘA
2:35,7 (re-

77,8; 200 m spate (f): 
KOSTANTINIDOU (G) 
cord balcanic) — campioană balcani
că, 2. Karin Parutsch (R) 2:40,0 3. 
Svetla Lilkova (B) 2:43,5, 4. Lica Si- 
lic (I) 2:51,7 ; 200 m bras (b) i 1. F. 
HITREC (I) 2:41,2 — campion balca
nic, 2. O. Karapetkov (B) 2:45,4, 3. 
S Cernat (R) 2:49.4 ; 200 m bras (f):
I. CAMELIA HOȚESCU (R) 2:55,5
(record balcanic) — campioană bal
canică, 2. Maria Vlandousis (G) 
2:55,7, 3. Slobodanka Bogdanovicl (I) 
3:02,1, 4. Rene Boneva (B) 3:02,4, * 
Gulizar Gepioglu (T) 3:13.0 ; 400 m mixt " ' ' ~ ------ ■ —- -
5:05,9 (rec. balcanic) — campion bal
canic, 
3. F.
(R) 5.19,8.
400 m mixt (f) 1 1. AFRODITIS LA- 
NAIIA (G) 5:39,4 — campioană bal
canică, 2. Dubravka Bjelici (I) 5:46,6, 
3. Cătălina Pănulescu (R) 5:48,4. 4. 
Nell Sankeva (B) 5:52,5, 5. Serap Ki
zilsu (T) 6:22.8 : 800 m liber (f) : 1. 
HELEN AVLONITOU (G) 9:56,0 (re
cord balcanic) — campioană balca
nică, 2. Savina Ganeva (B) 10:10,2 3. 
Eugenia Cristescu (R) 10:33,0, 4. Diu- 
la Rusinovici 
m liber (b) : 
17:59,0 (record balcanic) 
balcanic, 2. G Pandev (B) 18:29.9.
II. Svetz (R) 18:33,0 (record
cat. A), 4. j. Slavec (I) 18:33,0 :

Clasament junioare t 1. GRECIA 
89 p, 2. România 67 p. 3. Bulgaria 
46 p, 4. Iugoslavia 40 p, 5. Turcia 7 p;

Clasament juniori : 1. ROMANIA 
69 p, 2. Grecia 63 p, 3. Iugoslavia 
55 p. 4. Bulgaria 51 p. 5. Turcia 13 p;

Clasament general : 1. GRECIA
152 p. 2. ROMANIA 136 p, 3. Bulga
ria 97 p, 4. Iugoslavia 95 p, 5. Tur
cia 20 p.

Partida decisivă a turneului de 
polo, România — Iugoslavia, a de
butat spectaculos. Mracevici, cu un 
șut de la 8 metri, l-a obligat pe 
Spînu să scoată prima oară mingea 
din plasă (0—1). în acțiunea ur
mătoare a fost rindul lui L. Rădu- 
canu să expedieze fulgerător, de 
la mare distanță, un balon, adu- 
cînd echipei sale egalarea i 1—1. 
Apoi, iugoslavii au beneficiat ce 
,om în plus", au ratat, iar Scbervan.

avantaj 
reprizei 

Răducanu 
de 

Au

5.
(b) I 1. R. GAVLASHKI (B)
2. C. Charalambidis (G) 5:06,0, 

Hitrec (I) 5:18,0, 4. Al. Barany 
5. A. Kizilsu (T) 5:26,0 ;

(I) 11-02,2; 1500
1. C. DARAS (G) 

campion - - - - o
copii

iar 
slaba 

această

suferind (durere la coloană). 
Angela Popescu a dovedit 
pregătire a săritoarelor la 
specialitate.

Rezultate: trambulină
1. V. NEDELCU (România)
2. R. Todorov (Bulgaria) 363.80 p ; 
junioare: 1. SORANA 
CEANU (România)
2. Anastasia Mitkova
330,20 p; platformă juniori:!. R. TO
DOROV 357.60 p, 2. V. Nedelcu 
230,55 p; junioare: 1. ANASTASIA 
MITKOVA 270,35 p, 2. Angela Po
pescu 267.15 p.

juniori:
440.25 p.

PRELIP-
397,85 p, 

(Bulgaria)

Campionatul motoretelor românești

A. CRISBAI Șl STEAGUL ROȘU BRAȘOV I-
CÎSTIGĂTORII PRIMEI FAZE

interceptînd balonul l-a lansat pe 
Preda și... 2—1 pentru România. 
Replica adversarilor a fost promp
tă ; la o nouă situație de superiori
tate, Miskovici a egalat (2—2) și 
apoi și-a adus echipa în 
(2—3). Al 6-lea gol al 
inaugurale l-a realizat
(sup. num.) : 3—3. ‘ Ploaie 
goluri și în repriza secundă, 
înscris pe rînd Răducanu (s.n.), 
Druzejici, Gopcevici (s.n.), Preda, 
Garvan și Cocora (s.n.). Scoi- egal : 
6—6.

In ultimele două reprize echipele 
au menținut același ritm infernal. 
Portarii au fost însă maj atenți, 
astfel că nu s-au mai înscris decît 
4 goluri : Druzejici (s.n.), Teodorcs- 
cu (s.n.), Druzejici și Preda (s.n.). 
Formația iugoslavă s-a aflat în 
ultimul minut cu un om în plus, 
dar rezultatul nu a mai fost mo
dificat. Scor final 8—8 (3—3, 3—3, 
1—2. 1—0). Corect arbitrajul lui 
A. Angella. în al doilea meci : 
Bulgaria — Turcia 9—4. în urma 
acestor rezultate, poloiștii români, 
cu un golaveraj superior, a-j cuce
rit titlul balcanic. Clasament final : 
1. ROMANIA 7 p (34—15), 2. Iugo
slavia 7 p (36—19). 3. Bulgaria
4 p. 4. Grecia 2 p, 5. Turcia 0 p.

Adrian VASILIU

ODESA, 5 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru).

Pe stadionul Cernomoreț din lo
calitate s-au încheiat, duminică 
după-amiază, întrecerile celei de a 
VII-a ediții a concursului atleților 
juniori din țările socialiste. După 
trei zile de dispute dîrze, intere
sante, soldate — unele dintre ele — 
și cu rezultate de reală valoare, 
speranțele atletismului din U.R.S.S., 
R.D.G., Cuba, Polonia, Cehoslova
cia, România, Bulgaria, Ungaria și 
R. P. Mongolă și-au desemnat cîș- 
tigătorii la cele 35 de probe cu
prinse în program.

După cum anticipam, și așa cum 
am relatat în cronicile anterioare, 
competiția a fost dominată — măr
turisim mai categoric chiar decît 
ne așteptam — de tinerii atleți ai 
țării gazdă și cei din R.D.G., care 
au lăsat să le „scape" doar șapte 
titluri — șase la bă'eți (din 21 de 
probe) și unul la fete — împârțin- 
du-și în mod egal victoriile, cite 14. 
Speranțele atletice ale acestor două 
țări, forțe de prim rang în atle
tismul mondial la seniori, ne-au 
convins că schimbul de mîine al 
primelor garnituri este asigurat. 
Merită, remarcată și delegația spor
tivă — redusă numeri? — din Cu
ba, care a cîștigat probe, oferin-

CAMPIONATUL NATIONAL
DE ZBOR FARA MOTOR

Etapa a IV-a a campionatului 
național de zbor fără motor (cu 
invitați străini), triunghi de viteză 
pe traseul Iași — 
veni — Iași (302 
lungă dintre cele disputate pînă 
acum, i-a solicitat 
concurenți. Dintre cei 24 de pârti
ei panți numai 17 au realizat proba 
integral, restul aterizînd pe par
curs. "
1. 
2.
3. 
Și 
mașcu 942 p ; 7. M. Bîndea 938 p ;
8. O. Passetchnik (U.R.S.S.) 936 p ;
9. I. Iosub 933 p ; 10. V. Sliumba 
(U.R.S.S.) 931 p.
GENERAL : 1. T. Wala (Cehoslova
cia) 3 835 p ; 2. I. Vaura (Ceho
slovacia) 3,319 p ; 3. V. Sliumba 
(U.R.S.S.) 3 727 p ; 4. O. Passetchnik 
(U.R.S.S.) 3 662 p ; 5. P. Zenovei 
3 544 p; 6. N. Mihăiță 3 488 p ; 
7. Z. Nagy 3 385 p ; 8. M. Bîndea 
3 381 p : 9. E. Iliescu 3 372 p ;
10. M. Finescu 3 350 p.

Hîrtopi — Să- 
km), cea mai

din plin pe

CLASAMENTUL PROBEI :
Wala (Cehoslovacia) 1 000 p ; 
Vaura (Cehoslovacia) 996 p ; 
Nagy 950 p ; 4—5. M. Finescu 

N. Mihăiță 947 p ; 6. V. Ro-

T. 
I. 
Z.

CLASAMENTUL

undu-ne și prilejul de a vedea 
sprinter de mare clasă, pe nume 
Silvio Leonard.

Cu părere de rău, trebuie să 
spunem că, comportarea sportivilor 
noștri, apreciată în ansamblu, nu 
poate primi un calificativ satisfă
cător. La prea multe probe atleții 
români aproape că n-au contat în 
lupta pentru primele locuri, Ia 
prea multe probe rezultatele junio
rilor noștri obținute aici, la Odesa, 
nu „seamănă" cu cele cu care erau 
creditați înaintea acestui concurs. 
Bilanțul lor — o medalie de argint 
(Gheorghe Buruiană, la 5 000 m) ș* 
două de bronz (Vasilica Bocra. la 
1 500 m și Mariana Nan, la arun
carea discului) și alte cîteva locuri, 
puține la număr, în apropierea po
diumului este „subțire". Au fost, 
într-adevăr, mulți debutanți în 
echipă, au lipsit cîteva valori certe 
ale atletismului nostru pentru ju
niori (Niculina Lungu. Doina Spînu 
și alții), care s-ar fi imous —■ pro
babil — aici, dar mărturisim că 
așteptam mai mult de la cei care 
se numesc „speranțele atletismului 
românesc". Și, repetăm, pretențiile 
noastre nu vizau atît un număr 
mai mare de medalii, ci în primul 
rînd, comportări și performante 
mai bune. Spuneam în avancronica, 
concursului că, pentru a putea face 
față tăriei competiției, ei trebuiau 
nu numai să concureze la nivelul

lor maxim din acest 
să se autodepășească. 
majoritate a celor 45 
mâni n-a făcut acest lucru.

Iată rezultatele ultimei zile :
BĂIEȚI : 200 m : 1. S. Leonard 

(Cuba) 21,0... (M. Slav 23,0, C. O- 
breja 22,4, E. Smuda 22,5 — nu 
s-au calificat în finală) ; 3 000 m : 
K. Ustinovici (U.R.S.S.) 8:20,8 ; 
110 mg: J. Cervovski (Cehoslova
cia) 14,5... 5. I. Crișan 15,1... (în se
rii A. Cali‘.r.?nte 15,8) ; 400 mg : 
E. Petrzyk (Polonia) 51,4... 7. H. 
Toboc 55,7 ; triplusalt : A. Herrera 
(Cuba) 15,96 m ; prăjină : A. 
strikov (U.R.S.S.) 4,80 m ; 
P. Block (R.D.G.) 54,16 m ; 
tlon: K. Wendland (R.D.G.) 
p ; 4x400

FETE :
(R.D.G.) 24,5... (Ibolia Slavic 
Steluța Vintilă 26,0 și Daniela Me- 
linte 26,7 — nu s-au calificat în 
finală) ; 800 m : Kristine Stohl 
(R.D.G.) 2:06,8... 4. Mariana Pau- 
leseu 2:13.2 ; înălțime : Doris Mat
zen (R.D.G.) 1,77 m... 6—11. Cristi
na Goesler și Cleopatra Farcaș 1,65 
m ; disc : Brigitte Zander (R.D.G.) 
49,90 m... 3. Mariana Nan 
suliță: Ludmila Zadko 
51,98 m ; pentatlon : 1.
Smirnova (U.R.S.S.) 4 029 
in : U.R.S.S. 3:44,8... 5.
3:57,4.

aS

sezon, ci și 
Or, marea 

de atleți ro

(R.D.G.) 54,16 m ;

m : Polonia 3:14,5 ;
200 m : Silvia

Vov- 
disc : 
ileca-
7 040

Goltz
26,1,

47,50 m ;
(U.R.S.S.) 
Ecaterina 
p; 4x400 
România

Vladimir MORARU

AZI, LA ARENA DUNĂREA DIN GALATI

START 
ÎN TURNEUL 
PRIETENIA" 

LA BOX
rr

frumosul port dunărean au 
toate reprezentativele celor 

țări oaspete, iar sportivii au și

în 
sosit 
zece 
făcut și primele antrenamente ce 
acomodare. în zilele premergătoare 
competiției au fost zăriți în sala 
Constructorul, la Voința sau Du
nărea, grupuri de boxeri ce se pre
găteau împreună, care-și manifes
tau bucuria că se vor întrece în
tr-o mare manifestație sportivă re
zervată speranțelor pugilistice din 
11 țări socialiste. Au fost văzuți 
tineri din Cuba cu cei din R. P. Mon
golă și R.P.D. Coreeană, polonezi 
și maghiari, români și bulgari. Ei 
își împărtășeau fără rezerve din 
secretele „nobilei arte", se antre
nau într-o ambianță de frumoasă 
colaborare.

Luni dimineață, toți participanții 
vor fi supuși unui sever control 
medical, după care boxerii se vor 
îndrepta spre altă operație tradi
țională, cîntarul. Va urma tragerea 
la sorți a combatanților și se vor 
alcătui tablourile pe categorii. 
Odată rezolvate aceste probleme 
organizatorice, nu mai rămîne decît 
să urmărim evoluția în ring a celor 
peste o sută de sportivi înscriși la 
Turneul „Prietenia".

Paul IOVAN

C. E. DE CAIAC-CANOE PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag 1)

finale, n-au mai reușit să evolueze 
cu succes în ultima fază a com
petiției. Este vorba în primul rînd 
de reprezentantul nostru la. canoe 
simplu, Gheorghe Lungu, clasat 
doar pe locul 5. El a acuzat, însă, 
că în momentul plecării din start 
barca sa a fost ținută și sîntem 
tentați să-i acordăm încredere ți- 
nînd seama de faptul că în cea 
de a doua parte a cursei el a depus 
eforturi lăudabile pentru recupera
rea handicapului neașteptat pe 
care-1 avea față de ceilalți concu- 
renți. Iată, deci, că după ce a 
cîștigat și seria și semifinala, 
Gheorghe Lungu nu reușește în 
nală să ocupe unul din primele 
trei locuri.

O situație oarecum asemănătoare 
este și aceea de la C 2 unde cuplul

fi-

Silvan Ivan și Șt. Parmac, deși 
era creditat cu șanse la o medalie 
în urma evoluției din fazele pre
liminare ale competiției, a ocupat 
în finală poziția a 6-a. Un rezultat 
la fel de modest a înregistrat și 
echipajul de caiac 4 fete, clasat 
tot pe locul 6, în timp ce echipajele 
de caiac 2 fete și băieți, precum 
și reprezentantul nostru la caiac 
simplu, Ionel Sold, au evoluat mult 
sub posibilități, ocupîpd în ordine 
locurile 7, 9 și, respectiv, 7. Ono
rabilă ni s-a părut a fi, însă, po
ziția cucerită de Stela Moldoveanu 
la caiac 1 (locul 5), care — trebuie 
să reamintim — pentru a 
semifinală a concurat și 
ficări.

Să ne 
echipaje 
medalii.

4
Sofran, Florin Matachc, Ga- 
Pamacai și Ionel Sold. La 
100 de metri de start, băieții

ajunge în 
în recali-

cele două 
au cucerit

oprim acum la 
românești care
Primul dintre ele, cel de 
băieți a fost format din

VOLEIBALIȘTI DIN ȘASE TARI ÎNCEP, AZI,
DISPUTELE DIN „TROFEUL T0M1S"99

ora 16
Aceasta săpta.

iuL din nou. in perm pian Este 
rindul echipelor masculine să-și 
dispute întiietatea in tradîLoeaiul 
turneu organizat de țara noastră 
și dotat cu „Trofeul Tomis". După 
cum se știe. Ia competiția care în
cepe azi, de la ora IC in sala 
sporturilor din Constanta, participă 
o serie de echipe din elita volju 
Iui mondial — Japonia (carapMN 
olimpică și medaliată cu brâtiz 
C.M.). U.R.SJS. (campioană eu 
peana și „bronz" la J.O.). Bnlt- 
ria (vicecampioanâ rr.

xe

i PROGRAMUL DE AZI
16: ROMANIA

MEXIC
Bulgaria — Cehoslovc 

Japonia — U.R-S.S.
Partide!» România — Mex*c
Japonia — U.R.S.S. va* 

putea fi urmării ’ micul 
ecran. prima smisie
directă, a doua 
22,40 (aspecte

era

ȘÎ

TG. JIU, 5 (prin telefon). Fără 
doar și poate că întrecerile actua
lului campionat republican de re
gularitate Și ' ' 
motoretelor românești Mobra, 
cîștigat în popularitate (37 
concurenți au fost prezenți la star
tul ediției de anul trecut, iar de 
această dată și-au disputat întîie- 
tatea în prima etapă a campiona
tului 62 de alergători). Ținînd sea
ma că printre participant! s-au a- 
flat și mulți începători — din mu
nicipiile Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ploiești, Sibiu și alte orașe — fe-ț 
derația de specialitate a ales un 
traseu cu un grad de dificultate 
corespunzător : 25 la sută drumuri 
de categoria a IV-a, iar restul, șo
sele asfaltate (peste 500 km parcurși 
în cele trei zile de întreceri).

Un adversar, pe cît de nepre
văzut pe atît de neîndurător, a fost 
ploaia căzută în cursul zilelor de 

.sîmbătă și duminică, precum și dru
mul foarte anevoios dintre Tetila — 
Baia de Fier (peste 30 km). Concu- 
renții, au fost supuși la un serios 
examen, astfel că doar 23 de piloți 
n-au primit nici un punct de pe
nalizare. Pentru departajare în cla
samentul primei faze, a fost nece
sară organizarea, duminică, a două 
concursuri de viteză pe circuit (fie
care din ele de cite 20 minute + 
două ture) pe un traseu ales în 
centrul orașului (unul pentru cei 
penalizați, altul pentru cei nepena
lizați). La întrecerile — mult gus- 

. tate de numerosul public aflat pe 
marginile 
vingători Adam Crisbai la nepena- 
lizați și 
Uzați.

Cum 
titlului 
Metalul 
loiu, la 
au pierdut prin Cornel Voiculescu. 
penalizat cu un punct întrucît nu 
i-a pornit motorul, iar Berloiu, deși 
n-are nici un punct de penalizare 
a sosit în circuitul de viteză pe 
locul 9.

Clasamentul primei faze. INDI
VIDUAL : 1. Adam Crisbai (Stea-

rezistență, rezervat 
a 

de

traseului — au ieșit în-

Cristian Dovitz la pena-

s-au comportat deținătorii 
de anul trecut — echipa 
București și Nicolae Ber- 

individuai ? Bucureștenii

gul roșu Brașov II). 2. Petre Lucaci 
(St. roșu II), 3. Ion Ionescu (St. 
roșu I), 4. Traian Moașa (St. roșu 
I), 5. Mircea _ ~
nești II), 6. 
Cîmpina), 7. 
ința Sibiu), 
(Locomotiva 
Berloiu (Torpedo I), 
Pucheanu (Torpedo II) 
zero puncte penalizare.
1. St. roșu I — Op. 
(Ion Ionescu, Traian Moașa. Dumi
tru Vasilescu), 2. Torpedo Zărnești 
II — 0 p ; 3. Voința Sibiu — 0
4. Torpedo Zărnești I — 0
5. Metalul București — 1 p ; 6. 
roșu II 5 p penalizare.

A doua fază a campionatului este 
programată în toamnă, pe un tra
seu în jurul orașului Brașov.

Pavel (Torpedo Zăr- 
Ștefan Chițu (Poiana 
Ion Bobîlneanu (Vo- 
8. Mihai
Ploiești),

Mezincescu
9. Nicolae

10. Nicolae 
— toți cu

ECHIPE : 
penalizare

p; 
p; 
st.

Traian ICANITESCU
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canică). Cehoslovacia
C.E.). Mexic și, bineînțeles. Româ
nia (campioană balcanică și locul 3 
la C.E.) — existînd. deci, toate pre
misele pentru ca să asistăm la 
partide de un înalt nivel tehnic 
și spectacular.

De altfel, actuala ediție a „Tro
feului Tomis" are o dublă impor
tanță : prima — de verificare a 
stadiului de pregătire a echipelor 
in vederea unor apropiate disput» 
de anvergură (Universiadă — Ja
ponia, Mexic, U.R.S.S. ; turneul de 
la Praga — Cehoslovacia, Bulga
ria) ; a doua — de acumulare, de 
rodare a unor tineri voleibaliști 
pentru anii următori, cum este ca
zul reprezentativei noastre. Eloc
ventă în acest sens este și opinia 
antrenorului garniturii Cehoslova
ciei, Karel Paulus : „Am acceptat 
să luăm parte la intrecerile de la 
Constanța, deoarece, cunoscind va
loarea turneului, am dorit să rea
lizăm o ultimă verificare a nive
lului nostru actual, înaintea dispu- 
gfir ii ! g—-----------

caiac 
Radu 
vrilă 
circa 
noștri se instalează în fruntea plu
tonului. Ei au condus pînă dincolo 
de jumătatea cursei, cînd au înre
gistrat o ușoară slăbire de ritm, ur
mată imediat de pierderea avan
tajului. Strock-ul nostru, Radu Șo- 
fran, a intuit imediat cauza și a 
accelerat din nou, dar dublul 
schimb de tempo a permis echipa
jelor U.R.S.S. și Ungariei să treacă 
linia de sosire cu puțin înaintea 
ambarcațiunii noastre.

Și mai palpitantă a fost sosirea

în proba de C 7, în care tinerii 
sportivi români (Simion Isai, Silvan 
Ivan, Gheorghe Lungu, Ivan Ga
vrilov, Gheorghe Simiocencu, Petre 
Capusta, Ștefan Parmac) au con
dus pînă aproape de sfîrșitul cursei, 
cînd ambarcațiunea lor a deviat 
spre un alt culoar. Revenirea la 
direcția bună a însemnat pierderea 
a cîteva prețioase secunde și, im
plicit, primele două locuri de pe 
podiumul de premiere.

REZULTATE TEHNICE
K1 — 500 m : 1. B. Davigneau 

(R.D.G.) 1:47,62 ; 2. J. Kosztyan (Un
garia) 1:48,12 ; 3. B. Constantinov (Bul
garia) 1:48,43.

K2 — 500 m fete : 1. 
1:49,58 ; 2. R.D. Germană 
Polonia 1:53,92.

C2 — 500 m: 1. R.D _
1:46,53 ; 2. U.R.S.S. 1:47,01; 3. Polo
nia 1:49,70.

K2
2. Ungaria 1:37,320 ; 3. U.R.S.S. 1:39,38. 

K4 — 500 m fete : 1. R.D. Germa
nă 1:42,60; 2. Polonia 1:44,00 ; 3. R.F. 
Germania 1:44,13.

CI — 500 m : 1. B. Ananiev (Bul
garia) 1:59,79 ; 2. U. 
2:00,7* ; 3. S. Petrenko 
2:02,25.

K4 — 500 m: 1. U.R.S.S. 1:28.07 ; 
2. R.D. Germană 1:29,23 ; 3. România 
1:29,54.

K1 — 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.)

U.R.S.S. 
1:50,76 ; 3.

Germană

Polonia 1:37,315;

Frses (R.D.G.);
(U.R.S.S.)

500 m fete: 1. .A. Ohde
2:02,29 ; 2 T. Korszuneva 

2:04,25 ; 3. S. Hollcvay 
(Canada) 2:04,85. .

C7 — 500 m : 1. U.R.S.S. 1:32,35 ; 
2. Ungaria 1:32,94 ; 3. România 1:34,88.

Vie activitate

internațională la handbal
IN „CUPA BALATON" 

DANEMARCA—ROMÂNIA 8—7

BUDAPESTA, 5 (Agerpres). Tur
neul internațional feminin dotat cu 
„Cupa Balaton" a continuat cu 
partidele etapei a patra, înregis- 
trîndu-se următoarele rezultate; 
Danemarca — România 8—7 (5—3), 
Ungaria — R. F. Germania 16—9 
(9—3), R. D. Germană — Selecțio
nata orașului Veszprem 16—7 (6—4).

găraș cu scorul de 13—12 (8—5).
în urma acestor rezultate, clasa

mentul final al competiției se pre
zintă astfel : 1. CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA, 2. A.K.S. Chorzo’.v. 
3. Dinamo Pancevo, 4. Chimia Fă
găraș.

STEAUA T.U.S.
25—13

MULHEIM

HIPISM
TOȚI VREM CURSE CORECTE! a ■ ■

LA TIMIȘOARA, 
„CUPA CONSTRUCTORUL"

telor de Ia Fraga, 
pe cele planificate 
ci ia li. ce nu se mai

Reprezentativa Romă 
razia să confirme că 

ascendent.

care 
in Cupa Mon- 
organizează".

liei are o- 
se află pe 

un drum ascendent. început prin 
evoluțiile promițătoare de la Balca
niadă și disputele de la Olsztyn ■ _ 
din R. D. Germană. Voleibaliștii

inlocuic-e noștri nu au mai cucerit locul în- 
tii în această competiție din 1968. 
Să sperăm că ei vor reuși ca de 
această dată să satisfacă dorințele 
numeroșilor suporteri.

Așteptînd cu interes partidele a- 
cestui al XII-lea turneu interna
tional, să urâm st 
ticipanților.

VACANȚĂ DE LUCRU

| PENTRU JUNIORII BASCHETULUI

ror par

TIMIȘOARA. 5 (prin telefon, dc 
la corespondentul nostru CON
STANTIN CREȚE). Desfășurată 
timp de trei zile în localitate, „Cupa 
Constructorul" a fost cucerită de 
echipa feminină a asociației orga
nizatoare care a dispus, în ultima 
zi, de AJC.S. Chorzow cu 10—9 
(6—4). Tot duminică, Dinamo Pan- 
cevo a învins formația Chimia Fă-

Handbaliștii de la 
inaugurat activitatea 
nală printr-un meci 
nut, duminică dimineață, pe tere
nul din incinta bazei de la Ghen- 
cea, în compania echipei T.U.S. 
Mulheim (R.F.G.). După o întrecere 
care a stat permanent la discreția 
campionilor români, aceștia au cu
cerit victoria cu scorul de 25—13 
(12—4). Punctele au fost înscrise de 
Voina 6, Chicid 6, Tudosie 6, Stokl 
2, Goran. Marinescu, Coasă, Voicu, 
Capră cite 1 pentru Steaua, res
pectiv Dahler 3, Schmidt 3, Schmitz 
2, Dotsch 2, Hartmann 1, Genn 2.

Steaua și-au 
competițio- 

amical susți-

cîteva ore in cea mai... înalta
TABĂRĂ SPORTIVĂ A TĂRII

de ieri, deși teoretic 
polarizeze atenția a-

____ ,______ „Criteriul cailor de 3 
ani", cei circa 3 000 de spectatori 
s-au pasionat să discute evoluțiile 
trăpașilor noștri la mitingul inter
național 
ti<a, fără 
efectuat 
ceea ce, 
formanțe deosebite. Revenind asu
pra principalului rezultat de ieri, 
Begonia, în formă ascendentă, a 
învins în final pe Hegemona și 
Perja. Greu de acceptat în peri
metrul performanțelor normale au 
fost evoluțiile lui Susănica, Stacan, 
Palmier și Ofis. Există un turn cu 
arbitri, există performanțe revoltă
tor de contradictorii, dar peste fie
care reuniune plutește o pace idi
lică, fără sancțiuni. Toți vrem curse 
frumoase, corecte. Să ne adresăm, 
deci — cu sau fără speranțe — 
celor din turnul arbitrilor ! Altfel, 
sînt vorbe goale...

Reuniunea 
trebuia să 
sistenței prin

de la Moscova, unde aceș- 
să se claseze strălucit, au 
recorduri în jur de 1,22. 
în esență, constituie per-

2, event 29, ordinea 
Rigo (I.

3, event
Teodora

23 ; cursa 
Jug, sim-
6 : cursa
31,2. Bu-

Oană) 38,3,
18, ordinea 
(V. Moise)
4, event 27, ordinea

REZULTATE TEHNICE : cursa I : 
Susănica (G. Avram) 40,5, Stacan. 
simplu 8, ordinea 13 ; cursa II : 
Ismail (Tr. Marcu) 42, Vișina, sim
plu
III : 
piu
IV :
suioc, simplu
80 ; cursa V : Măcieș (D. Todută) 
27,9, Topaz, simplu 6, event 105, 
ordinea 67. triplucîștigător 185 ; 
cursa VI : Begonia (D. Toduță) 23, 
Hegemona, Perja, simplu 12, event 
63, ordinea 75, ordinea triplă 717 
și triplucîștigător 1 085 : cursa VII : 
Palmier (Tr. Dinu) 29,8, Ofis sim
plu 7, event 84, ordinea 86, triplu
cîștigător 544 ; cursa a VIII : Jun
gla (I. Toderaș) 45,1, Pirola, sim
plu 3, event 15, ordinea 9. Pariul 
austriac s-a ridicat 'a suma de lei 
24 902, și s-a închis.

riiddy DUMITRESCU

La puține ore de Ia începutul 
vizitei în orașul Rădăuți, gazdele 
— pline de voia bună, caracteris
tică moldovenilor — aveau să 
ne spună : „Știți, de vreo cîteva 
zile, media de înălțime a concetă
țenilor noștri a crescut cu cițira
centimetri.. “ într-adevăr, așa 
era ! Spre excelentele baze sportive 
de la liceele nr. 1 și 2, se îndrep
tau, grupuri, grupuri, echipați pen
tru un nou antrenament, sportivii 
participant! la Tabăra centrală de 
baschet pentru juniorii mici. 
„Mici" este un fel de a spune, de
oarece — așa cum 
convingem puțin mai 
constituiau cea 
bără școlară : 
elevi selecționați 
tive și liceele cu 
cație fizică din 
veau talie între 
36 îni/re 1,90 și 1,94 m, 
1.95 și 2.01 m I Iată, 
început, o veste bună 
nostru juvenil posedă băieți 
condiție fără de care, acest 
nu poate concura acum, cu 
rezultate pe plan mondial, 
dacă aducem în discuție faptul că 
toți au vîrste între 14 și 16 ani 
ne vin în minte multiplele posi
bilități de a se lucra cu aceste 
elemente de perspectivă, spre care 
(dacă ele vor li pregătite atent 
și competent din punct de vedere

timp de încă șapte 
îndrepta speranțele

aveam să ne 
tîrziu — ei 
„înaltă" ta- 
cei 127 de 

școlile spor-

ma i
din

din
program de edu- 

toată
1,85

țara, 39 a- 
și 1,89 m, 
iar 16 între 
deci, de la 
: baschetul 

înalți, 
sport 
bune

Iar

fizic și tehnic, 
ani) ne putem 
pentru Olimpiada din 1980.

Așadar, viitorul baschetului nos
tru se pregătește în aceste zile la 
Rădăuți, sub conducerea unui 
colectiv format din 11 profesori 
și antrenori : C. Savinescu — di
rector. M. Vasilescu, C. Moldovan. 
Gh. Pascale. E. Ambrus, N. Bran
dis. S. Galfalvi, M. Vaizer, M. 
Hondrilă, Cornelia Mircioiu și I 
Bălu. Fiind vorba de viitorul bas
chetului românesc, am dorit să 
aflăm cît mai multe amănunte 
despre procesul de instruire care 
se desfășoară aici, despre unele 
aspecte ale programului de lucru 
și despre condițiile generale de 
pregătire. Le-am aflat, în mare 
parte, într-o discuție cu directorul 
taberei, Constantin Savinescu.

— Cu scopul de a cunoaște po
sibilitățile și a stabili direcțiile 
procesului de instruire, am proce
dat de la început la o amplă in
vestigație motrice și tehnică a tu
turor elevilor veniți. După consta
tările făcute (în principal, faptul 
că tinerii au o talie înaltă 
sau foarte înaltă și prezintă difi 
cultăți în învățarea corectă a ele 
mentelor tehnice și în motricita
te) pregătirea a fost axată pe în 
sușirea, corectarea și perfecționa 
rea procedeelor de bază. In plus, 
intre lecțiile de baschet au fost

intercalate lecții de atletism și 
exerciții de gimnastică, urmărin- 
du-se dezvoltarea proporțională fi 
multilaterală a copiilor.

într-adevăr. cu două ore înainte, 
văzusem că cele două porticuri de 
gimnastică de la terenurile de 
baschet erau pur și simplu asaltate 
de către inaltii baschetbaliști. Tre
buiau să facă eforturi cu mult mai 
mari 
Dar, sub panourile Olimpiadei din 
1980 nu se poate ajunge decît prin- 
tr-o

deeft în cazurile obișnuite.

muncă dură, aspră 
multe ori, neplăcută, 
timp, pe stadion, pe 
gropile de nisip se 
mai multe... școli : 
gării, școala săriturii, 
carii și toate împreună constitu
iau școala învățării baschetului. 
Dar nimeni nu se plîngea că pre
țul ar fi prea scump...

Profesorul Savinescu își continua 
șirul vorbelor...

— N aș vrea, însă să se creadă 
ă toate lucrurile merg ca pe roa

te. Mai sînt încă multe de corijat. 
Noua orientare dată acestei tabere 
r- organizată de M.E.I. și F.R.B. 
— de a lucra cu elemente de 
■perspectivă ar necesita prezența 
Centrului de cercetări științifice

25 August", pentru a completa in 
vestigațiile noastre cu acelea so 
ciologice, psihice sau motrice și

și, de 
în același 

pistă sau la 
organizaseră 
școala aler- 
școala arun-

consemnarea tuturor acestor date 
in fișe speciale pe baza cărora 
să se întocmească planuri de pers
pectivă. Necesară ar fi și colabora
rea reprezentanților Centrului de 
medicină sportivă. Aș propune 
F. R. Baschet întocmirea unei evi
dențe precise a celor mai dotate 
elemente, pe baza căreia să se 
urmărească evoluția și să se diri
jeze pregătirea. Să nu uităm că 
aici sînt peste 40 de tineri cu ta
lie înaltă șl foarte înaltă — peste 
1,90 m — un adevărat fond de 
cadre pentru marea performanță 
în baschetul nostru! Pentru atin
gerea acestui scop, aș mai sugera 
ca în vacanța de iarnă să se or
ganizeze, pentru cel puțin 50 din
tre acești elevi, tabere interme
diare de pregătire pentru perfec
ționarea lor,

tn fine, spre seară, discuția 
noastră s-a terminat, iar Ia sediul 
taberei, aflat în plin centrul orașu
lui, sportivii se reîntorceau după o 
nouă zi de muncă. Pașii nu le mai 
erau tot atît de ușori ca la plecare. 
Și cuvintele sau glumele erau mai 
puține ia număr. Dar se simțea în 
toată această oboseală faptul că 
toți — elevi și profesori 
mulțumiți de ceea ce 
de nou) pas pe care-1 
în drumul spre înalta 
ță...

— erau 
făcuseră, 

adăugaseră 
performan-

Radu TIMOFTE
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STEAGUL ROȘU A CUCERIT PENTRU A DOUA OARĂ 
„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

/

Periat (jwdtonl cu *r. 11). caRAPID -SPORTUL STUDENȚESC Z-O (0-0)
Meci, în general, modest, cu faze 

anoste, frinte la jumătatea lor. Pri
ma parte, plată, a „trăit" doar prin 
cele cîteva ocazii de gol, de la în
ceputul ei, cînd Manea (min. 1), 
O. lonescu (min. 5) și Ion Constan
tin (min. 8) au încercat cu șuturi 
banale (dar imprecise) vigilența 
lui Răducanu. De altfel, și tribuna 
a fost apatică, în mod firesc, în 
această perioadă, singurele aplauze 
țișnind din mijlocul ei, doar in 
momentul cînd s-a anunțat la me
gafon victoria prețioasă din „Cupa 
Davis“. Repriza a doua a fost mai 
animată, trăgîndu-și sporul de ca
litate din vioiciunea mai mare 
a jucătorilor și din realizările lui 
Neagu, autorul celor două goluri 
(min. 51, șut violent de la 25 m : 
min. 66, reluarea promptă a balo
nului respins de Suciu la penalty-ul 
— henț în careu — executat de 
M. Stelian).

A fost, în mod clar, un meci de 
verificare, cu înlocuiri insolite ce 
jucători. Dar dacă prima etapă de 
campionat s-ar fi desfășurat ieri, 
aprecierea noastră ar fi pendulat 
între calificativul : slab și satisfă
cător.

A arbitrat bine R- Stiaeaa 
(București).

RAPID : Răducar.-j text K
Ioniță) — Pop, ANGELESCU. Ro
taru, Codrea (mia. 66 Czncâ) — 
RÎSNIȚA. NL Sieisan — Năsttmeseu, 
Dumitriu II, NEAGU, Periat (—_- 
46 Strat).

SPORTUL STUDENȚESC : Soc j 
— Tănăsescu. Kraus, Mânoot j, 
MANEA — Șerbămcâ, Cazan —

coechipierii săi Neam F- Dumi-
trr» n fa fața porții rrtic-.terti 
roceorei deschiderea sccnUai. 
Lacral aceste se sa taihapia a- 

bia cspc ptate

ToCaa (min- 46 Maîdoreanu.i. O. 
loosen taun. 75 Grosu’. Ioc Coa- 
stantm, LVCACT

Ice C'JPEN

STEAGDL ROȘU-STEWÂ 6-5 (0-1. 1-1)

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 13 RE

ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DIN 5 AUGUST 1973.

I. Dinamo Obor — Unirea Tricolor 1 
II. Laromet — Electronica Obor x

III. Sirena Buc. — Voința Buc. 1
IV. Oituz Tg. O. — Constructorul 1 
V. Textila Buhuși — Locomotiva Adj.

ANULAT 
VI. Portul C-ța — Cim. Medgidia 1 

VII. IMU Med. — Granitul Babadag 1 
VIII. Marina Mang. — Electrica C-ța 1 

IX. Vagonul — Electromotor Tim. 1 
X. UM Timiș. — Furnirul Deta

XI. Min. G.H. — Danubiana Roman 1 
XII. Străduința Sv. — Foresta 'Fălt. x 

XIII. Victoria Roman — Avîntul Frasin 1 
Fond de premii : 110:253.

Meciul acesta reprezenta. ce 
fapt, revanșa Ia ftoala ectt.es tre
cute cișugatâ de brașoveni cu 1—4. 
Aseară, după numai trei rr..mr.e se 
părea că Steaua va cuceri de data 
asta trofeul, pentru că Asud în
scrisese dintr-o poziție cifictlâ in 
careu, cu ~s.il N fi g ~.. *ne—
hotărît) și Adunache «netnspcrat 
ieșit la balon). Debutul acesta 
furtunos, plus acel 5—1 reaLzat de 
militari, sîmbătă, cu Rapid, crea
seră opinia generală că echipa an
trenată de Gh. Constantin va opri 
Cupa Municipiului în... Capitală.

Lipsesc însă șuturile, lipsesc fa
zele de poartă, și spectacolul nu-i 
de prea bună calitate. La pauza, 
schimbările efectuate de bucureș- 
teni dau mai multă vigoare atacu
lui, dar nu și luciditatea necesară. 
Și, așa, a venit minutul 65 neanun
țat, cînd Cadar a intuit culoarul și 
șutul său foarte puternic, de la 25 
de metri a adus egalarea, confe
rind, în sfîrșit, disputei, o oarecare 
cotă de interes, spectaculozitate și 
nerv. Fiecare echipă vrea să fugă 
de seria penaltyurilor. dar nici una 
nu reușește să obțină victoria in 
cele 90 de minute de joc, fie pen
tru că Iordache apără foarte bine 
șutul lui Șerbănoiu (min. 69). Ce

că Tâtaru ez.tâ m deoă mot-ente 
bune tnrn n ML S. asa. se 
£?QC3e ia peoaiTsrL Pt. trans
ferai Tătarx Iracre apoc J* Cadar 

era: ’ Născase să «tecttte Sezsspurat. 
pe mijlneal portă_ p—■— -*-*»*t j tai 

mai ratează ceiela .» Vr.’.zn de 
la 11 m «Gyorfi. Pesea-u. Serba- 
notu. Amarandâ. Festam Pantea 
și... Adamache 3. astfel incit echipa 
Iui Nicolae Proca cișt.gă partida cu 
6—5. păștrînd pentru ir<â un an 
„Cupa municipiului București, Tn 
orașul de sub Tîmpa.

Arbitrul bucurestean Gi. M:ea» 
a condus bine următoarei- formarii:

STEAUA: Ioccaehe — Bxă. Saa- 
randache. CIUGARIN N loeeseu 
— Dumitriu IV. ION ION (wn 23 
Iovănescu) — PANTEA. Răciră*., 
(min. 58 Tâtaru». Ațud «nun. 44
Năstase). SZABADOS (min 46 A- 
marance.).

STEAGUL ROȘU : A~am.tr -«
(min. 46 Parcară; nun. M ADA
MACHE) — HLriab. Jeneu NagÎL, 
RVSU — CADAR. Serbă.--._ —
Zoî.ncă (mia. 46 Iambor). Gher
ghef. PESCARU. GyorC

Mircea M. 1CNEÎCJ
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F c xx FESTIVITĂȚILE
Ieri dimineață, la Casa sindicatelor din Pitești, a avut loc o adunare 

festivă prilejuită de aniversarea a două decenii de la înființarea 
echipei F.C. Argeș. La adunare au luat parte tovarășul Ion Dincă. 

prim-secretar al Comitetului jt-dețean de partid, alți membri ai Biroului 
Comitetului județean de partid, reprezentanți ai organizațiilor și institu
țiilor locale cu atribuții în domeniul sportului, precum și vechi anima
tori ai fotbalului piteștean, antrenori și jucători. Au fost, de asemenea, 
prezenți tovarășul general locotenent Marin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Ion Alcxandrescu, se
cretar al F.R.F., reprezentanți ai presei sportive.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Hie Dima, președintele Consi
liului județean de educați t fizică și sport Argeș. Președintele F.C. Argeș, 
Puiu Rapaport, a prezeniat un raport în care a trecut în revistă activi
tatea și rezultatele în cel 20 de ani de existență. în continuare au adus 
cuvîntul de salut reprezentanții unor cluburi și organizații sportive din 
municipiu și județ.

Felicitîndu-i, în numele Biroului executiv al C.N.E.F.S. pe jucători, 
antrenori și conducătorii clubului din Pitești, pentru rezultatele frumoase 
obținute, tovarășul general locotenent Marin Dragnea a înmînat clubului 
o cupă din partea Consiliului Național, iar unora dintre animatorii clu
bului diplome de onoare.

în încheierea adunării a luat cuvîntul tovarășul Ion Dincă, prim- 
secretar al Comitetului județean de partid care, apreciind activitatea și 
rezultatele de pînă acum ale clubului, a subliniat rolul și sarcinile de 
răspundere ce revin jucătorilor, antrenorilor și conducerii F.C. Argeș pen
tru îndeplinirea importantelor sarcini reieșite din Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului.

într-o atmosferă de entuziasm, participanții la adunare au adoptat 
textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

Celor prezenți le-a fost prezentat apoi filmul „F.C. Argeș—XX".

F.C. ARGEȘ-O.F.K. BEOGRAD 10 (1-0)
PITEȘTI. 5 (prin telefon). în des

chiderea cuplajului, F.C. Argeș tran
șa în favoarea sa disputa cu for
mația belgrădeană O.F.K; Piteștenii, 
în dorința de a finaliza, au încercat 
să pună în valoare viteza celor două 
extreme, însă Troi și Jercan nu au 
putut fisura masivul zid de apărare 
advers. Din primele minute ale în- 
tilnirii s-a văzut că oaspeții doresc 
ca participarea lor la acest turneu 
jubiliar să nu fie strict simbolică, 
ci să se încheie cu o victorie. în 
acest scop ei și-au întărit sistemul 
defensiv și printr-un joc combinativ 
la mijlocul terenului au încercat 
să-și depășească adversarii. Dar,

străduințele lor n-au fost încununate 
de succes, deoarece, practic, atunci cînd 
au trecut de fundașii piteșteni, portarul 
Ariciu a intervenit prompt, rezolvind 
situațiile critice.

In primele 20 de minute ale parti
dei, jocul a fost ceva mai calm, cu 
puține faze - la porți. In continuare, 
piteștenii au construit cîteva acțiuni 
mai periculoase și în min. 30 s-a 
înscris unicul gol. Pigulea a inițiat 
un atac și s-a intercalat în linia 
ofensivă. Cînd acțiunea a ajuns în 
careul advers, apărătorii oaspeți l-au 
obstrucționat pe Dobrin și arbitrul 
a acordat cu ușurință penalty, trans
format de Dobrin.MECIURI AMICALE

SPORT CLU3 BACĂU — VELEJ 
MOSTAR 2—2 10—1)

Disputată sîmbătă după-amiază, 
partida dintre cele două echipe a 
prilejuit o dispută dîrză, intere
santă. presărată cu numeroase faze 
la poartă. Oaspeții s-au dovedit 
foarte bine pregătiți fizic și teh
nic. punind deseori la încercare 
poarta apărată excelent de Ghiță. 
Băcăuan.i au jucat ceva mai bine 
în repriza a doua, cînd au con
trolat mai mult jocul. Cele patru 
goluri au fost înscrise de Dem- 
brovscl'.: (min. 55, din 11 m) și Bâ- 
tațâ (min. ’89) respectiv Topici 
tzniii. 1 ți 83).

«FORT CLUB BACĂU : Ghiță — 
Voider, Catargiu, Velicu, Comă- 
aesr- — Hri’cu. Dutan — Pană 
(■ia 12 CSoancă. min. 46 Vă- 
tatta, Dembrovschi, Munteanu, Bă-

A arbitrat Marin Nicolaescu (Ca
ransebeș).

Doru GLĂVAN — coresp.

C.F.R. CLUJ — B.V.S.C. BUDAPESTA 
2—0 (î— 0)

A fost o partidă plăcută, în 
care feroviarii au jucat mai bine, 
creîndu-și numeroase faze de gol, 
dar materializînd numai de două 
ori prin Țegean și Petrescu.

C.F.R. CLUJ: Gadja (Len.ghei) 
— Lupu, Dragomir (Penzeș), Vișan, 
Catona — M. Bretan, Cojocarii 
(Mureșan) — Bucur, Țegean, Boca 
(Szoke), Petrescu.

A arbitrat E. Călăbăjos /(Cluj). 
V. MOREA-coresp.

POLITEHNICA IAȘI — PETROLUL 
FLOIEȘTI 1—0 (0—0)

DE IERI DE
în repriza secundă, tempo-ul jo

cului a mai crescut, s-au creat mai 
multe faze frumoase, dar înaintașii 
n-au fructifcat nici una dintre oca
zii. Asemenea posibilități au avut, 
în special, Dobrin, în min. 56, cînd 
de la aproximativ 10 m a trimis ba
lonul pe lîngă poartă și, respectiv, 
Santraci, în min. 73, cară a șutat 
puternio dar portarul Ariciu a deviat 
balonul în afara spațiului porții.

LA PITEȘTI
A arbitrat Em. Vlaiculcscu (Plo-, 

iești) următoarele formații 1
F.C. ARGEȘ : Ariciu — Pigulea^ 

Barbu, Vlad, Ivan — .Mustățea, M. [ 
Popescu — Troi, Roșu) (min. 65 Pre- I 
purgel), Dobrin, Jercan.

O.F.K.: Borota — Vukasinovici 
(min. 65. Atoiljkovici), Bozovici, Me- 
sanovici, Mitrovici — Kurbalija, Lu- . 
ktci, Basic! — Turudja, Zec, Steva- • 
novici (min. 46 Santraci).

Pompiliu VINTILĂ

UNIVERSITATEA CRAIOVA- 
VASAS BUDAPESTA 2 0 (10)
PITEȘTI, 5 (prin telefon). Studen

ții craiovenl au încheiat cu o fru
moasă victorie participarea la tur
neul „F.C. Argeș XX“, cucerind nu 
numai cupa acordată primei clasate, 
dar — datorită celor două goluri în
scrise vineri și duminică de Țară- 
lungă — și trofeul atribuit golgete- 
rului turneului.

Așteptată cu nerăbdare, partida a 
corespuns așteptărilor prilejuind un 
joc viu, disputat cu ardoare, în care 
craiovenii au făcut încă odată dova
da că alcătuieso o echipă valoroasă, 
bine pregătită pentru . campionatul 
ce va începe duminica viitoare.

încă din primele minute, craiove
nii inițiază foarte multe acțiuni d- 
fensive, mingea îl caută nu numai 
pe „tunarul" lor, Oblemenco, ci și 
pe Mareu, Țarălungă, sau pe noul 
venit Ștefânescu. Mareu are o poziție 
foarte bună în min. 21, dar interna
ționalul Tamas iese inspirat și blo
chează balonul. Oaspeții răspund la 
fel de incisiv și, două minute mai 
tîrziu, Szabo se găsește singur în 
fața porții apărată de Manta, dar 
acesta reușește să respingă în cor
ner. în minutul următor, Oblemen
co este cel care întîrzie să șuteze 
la o minge centrată de Mareu. Ta
bela de marcaj indică în continuare 
0—0, dar, așa cum se spune, golul plu
tește în aer. Și, intr-adevăr, după

alte cîteva ocazii ratate la ambelo' 
porți, în min. 37, Țarălungă înscrie 
pr,imul gol al meciului; el trece, 
printre apărătorii formației din Bu
dapesta, Tamas este driblat și ci, iad, 
șutul șeptarului craiovean trimită 
balonul în poarta goală : 1—0.

Se părea că acesta va fi rezultatul 
final, dar în min. 88, după numeroa
se situații de gol la ambele porți, 
Oblemenco, care pînă atunci irosise 
destule situații bune, reușește, în 
aplauzele publicului, să înscrie al 
acilea gol al meciului, consfințind 
astfel victoria craiovenilor.

Arbitrul Gheorghe I.imona, din.' 
București, a condus următoarele e- 
chipe :

UNIVERSITATEA CRAIOVA î 
Manta — Niculescu, Bădin, Deselni- 
cu, Velea — Ștefânescu (min. 46 Ni- 
ță), Strîmbeanu, Balaji (min. 85 Ivan)
— Țarălungă. Oblemenco, Mareu 
(min. 50 Bălan).

VVASAS BUDAPESTA : Tamas —* 
Tordk, Fabian. Lakinger, Ihasz (min. 
70 Szoke) — Komjati, Varadi, Kovacs
— Szabo, Toth, Gass. (

Așadar, o aplaudată victorie a for
mației Universitatea Craiova, care 
cîștigă trofeul, urmată de Vasas Bu
dapesta, F.C. Argeș și O.F.K. Beo
grad.

Mircea TUDORAN

S. NENIȚA — coresp.

C.SM REȘCA — S.C. KARL MARX 
STADT 1—1 (1—C)

Reș- :erc »-au reușit să confirme, 
I «ie data —e—«r» jocurile bune e- 
I Cectaete te perioada de pregătire. 
| Ec.'.pa oaspete a dat o replică 
: «Erei, p'-accirej un joc în forță, 
I ariecr Pr.iss! gsri al partidei a 
I tosr. reaitzxt «ie Atodresei (min. 19), 
I :n ursa anei centrări efectuate 
I de Fiorea. Oaspeți egalează in re- 
I pe-_za tefaviă pen Baratcah (nun. 
I S5> Rez=2tacul este echitabil.

CAJL : Cues — Redntc, George- 
I viei. Kma Kafka — Pușcaș. Bel- 
I «Seanu — Atndireaei. Nesterovic;. 
' CipruQra Fiorea.

Ieșeni au avut multe ocazii de 
gol în ambele reprize. A marcat 
Simionaș, în min. 83, la o acțiune 
personală.

POLITEHNICA: Pop — Anton, 
Stoicescu, lanul, Micloș — Ro-mi- 
lă II, Simionaș — Incze IV, Toacă 
(Samoilă), Marica (Moldovan), 
Ailoaiei.

PETROLUL: Rămureanu — Ciu
pim, Eparu, Crîngașu, Gruber — 
Dineuță, Angelescu — Zamfir 
(Pisau), Cozarec, Pîrvu, Dobre.

A arbitrat P. Mărășescu (Iași). 
D. DIACONESCU-coresp.

METALUL BUCUREȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0)

Partida a însemnat pentru am
bele echipe un ultim test de ve
rificare înaintea începerii noului 
campionat. în prima repriză, Me-

---------------- -■ -------------------------------------------------------- -------------- ------

j ACTMTATIi SPORTIVE DE AAASA

LA MO7RU, PREGĂTIRI PENTRU 
SĂRBĂTORIREA ZILEI 

MINERULUI

în cinstea Zilei minerului, 
C.O.E.F.S. Motru va organiza un 
bogat și atractiv program cultural- 
sportiv la care vor participa peste 
3 000 de tineri. Pentru ca întrece
rile să se poată desfășura în con
diții optime, zilnic, peste 200 de 
cetățeni efectuează ore de mun
că patriotică la noul complex 
sportiv format din două terenuri 
de fotbal, un bazin de înot, o po- 
picărie și o pistă de atletism. Iată 
și disciplinele cuprinse în pro
gram: atletism, orientare turistică, 
volei, handbal, popice, tenis de ma
să și de cimp, box, fotbal. în în
cheierea manifestărilor cul'ural- 
sportive va avea loc o serbare 
cîmpeneac ă.

( JUGANARU-coresp.

„CUPA METALURGISTULUI-

în organizarea Comitetului sin
dical și a Comitetului oamenilor 
muncii din cadrul Centralei de 
prelucrări metalurgice, în Ca
pitală s-a desfășurat prima e- 
diție a „Cupei metalurgistului4. 
Gazda întrecerilor a fost aso
ciația sportivă Gloria. Au luat 
parte sportivi de la Unirea Iași. 
Industria sîrmei C. Turzii, Lamino
rul Brăila și Gloria București. După 
întreceri aprig disputate, formația 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii a 
cîștigat competiția de fotbal (în fi
nală, 1—0 cu Laminorul Brăila), 
Flacăra roșie București pe cea de 
handbal (în finală 13—12 cu Re
colta), iar Gloria București s-a 
impus în întrecerea la popice.

Remarcăm faptul că, în paralel 
cu întrecerile sportive, s-au desfă
șurat, în sala clubului Uzinelor Re
publica, o interesantă sesiune de 
comunicări tehnico-științifice și un 
concurs pe meserii, cu diferite te
me : „Cel mai bun frezor", „Cel 
mai bun laminator44 etc.

în partea a doua a frumoasei 
acțiuni cultural-sportive, cei pre
zenți au participat la un program 
susținut de 250 de artiști amatori 
din Roman, Cîmpia Turzii, Iași, 
Aiud, Brăila, Buzău și București.

Cctavian GUȚU

„CUPA 23 AUGUST"
Calendarul competițiilor sponive 

de masă închinate de către locuito
rii orașului Roman Zilei insurec
ției naționale antifasciste armate 
cuprinde „Cupa 23 August" la volei, 
minifotbal. înot și tenis de cimp. 
La întreceri au participa: tineri 
din întreprinderile și instituțiile o- 
rașuluî. Pe terenurile sportive ale 
Liceului .Roman Vodă- și ale Șco
lii generale nr. 1 s-a desfășurat o 
altă competiție, dotată cu aceLas 
trofeu, la tenis de cimp. dar re
zervată elevilor rorrașran:.

G. GROAPA — coresp.

„CUPA MARAMUREȘULUI* LA 
OINĂ

Formațiile sătești campioane la 
oină ale județelor Maramureș. Sa» 
Mare, Sălaj și Baia Mare s-au in- 
tîlnit duminică. în cadrul unei in
teresante întreceri, care a avut 
drept scop pregătirea lor pentru 
faza finală pe țară a „Cupei tine
retului de la sate". In urma unor 
disputate partide, pe primele locuri 
s-au clasat, în ordine, comunele 
Voivodeni, Groși. Rohia ți Mociva. 
Iată scorurile înregistrate de în
vingători : 20—0 cu Mociva, 8—5 
cu Groși și 11—2 cu Rohia.

R. C. POP — coresp.

ZIUA MARINEI LA GALAȚI

Și în străvechiul port dunărean 
Galați, „Ziua marinei1* a fost săr
bătorită într-o atmosferă de deo
sebită efervescență, generată de 
importantele realizări obținute în 
domeniul producției materiale, de 
către harnicul colectiv al Coman
damentului flotei fluviale. Astfel, 
pe primul trimestru al anului, ci
frele raportate sînt edificatoare: 
depășirea planului la trafic portu
ar cu 40 000 de tone; la planul de 
dragaj cu 123,9 la sută; la între
țineri și construcții hidrotehnice 
cu 128,8 la sută. Revenind la ma
nifestările sportive organizate în 
cinstea „Zilei marinei", trebuie să 
spunem faptul că la tradiționalele 
întreceri marinărești care s-au des
fășurat pe apele fluviului, au asis
tat multe mii de gălățeni, în conti
nuare, s-au desfășurat întreceri de 
caiac-canoe și acvapîane.
T, SIRIOPOL — coresp. județean

avie
ezemî

e* aoi ri teă 
le fmce *> rț

pe literal din toate eolțanle {4ni. In admirabila 
inseparabile ale odihr.ei școlarilor

„LIPA TINEPETLLII PE LA SALE IN PLINA DESEAȘIPARE
Activitatea sportivă rurală cunoaș

te In această perioadă o deosebit 
intensificare. In centrul preocupă
rilor organizațiilor U.T.C. județene 
sau din diferitele localități, ale con
siliilor locale pentru educație fizică 
și spert, ale uniunilor județene a.e 
cooperativelor agricole de producție 
se află desfășurarea, in bune con
diții, a etapelor județene din cadrul 
..Cupei tineretului de la sate- — 
ediția de vară — la volei și oină.

Faza finală a competiției se va 
desfășura între 25—28 august la Ti
mișoara (amintind că finala la irintă 
va avea loc în luna decembrie și 
că celelalte discipline sportive inclu
se în program sînt handbalul, atle
tismul și fotbalul).

La această oră etapele care dau 
dreptul celor mai bune echipe să
tești sau comunale de a reprezenta 
județele lor în orașul de pe Bega, 
s-au desfășurat în mare majoritate. 
Au mai rămas să se dispute doar 
întrecerile din județele Constanța, 
Dolj, Ilfov, Satu Mare (volei) și 
Ialomița (oină), acțiuni ce vor avea 
loo pe data de 18 august. Iată și 
cîteva dintre formațiile care au 
reușit să se impună în fața partene
relor de întrecere: comunele Ghio- 
roc la volei fete, Sîmbăteni Ia volei 
băieți și Almaș la oină din județul 
Arad, Domnești (ip volei băieți și

fete) și TI*eș*i din Argeș. Cristi- 
neșli. Barem și Broscăuți din Bv- 
tosani. Cîahara la oină din Con
stanța. Carcam la oină din Ilfov,
Rohia Ia oină din Maramureș, Ghe- 
rîîeștî la oină și volei fete și Fo- 
doleni la volei băieți din Neamț.

Anul aresta, Întrecerile tradițio
nalei „Cupe a tineretului de Ia sa
te- se desfășoară sub semnul IIo- 

.ririi Pitr.arei C.C. al P.C.R din 
2S februarie — 2 martie a.c. Acest 
fapt a avut o influență covirșitoare, 
in primul rînd, asupra modului în 
care s-au desfășurat etapele pe lo
calități. pe centre de comună și pe 
județ. A fost mult îmbunătățită ac
tivitatea de propagandă, prin multi
plicarea mijloacelor întrebuințate. 
Numai astfel a fost posibil ca nu
mărul tinerilor sportivi din mediul 
rural care s-au aliniat la startul în
trecerilor sâ se ridice la cifra re
cord, înregistrată pînă acum : 
850 000. Au contribuit la acest suc
ces activizarea forurilor răspunză
toare de la nivelul organizațiilor 
U.T.C., precum și mult mai eficienta 
colaborare a acestora cu consiliile 
pentru educație fizică și sport cu 
uniunile județene ale C.A.P., • cu 
asociațiile sportive și consiliile 
populare din localitățile rurale.

Un alt cîștig ce s-a făcut remar
cat pînă acum a fost mai buna or-

ganizare a întrecerilor propriu-zise. 
Cadrai adecvat de concurs, găzdui
rea manifestârUcr pe un număr spo
ri: de baze și terenuri amenajate, în 
ultima] timp, prin munca voluntară 
a tinerilor atenția și prezența orga- 
nelor locale de partid au determinat, 
intr-o măsură sporită, răspîndirea 
printre locuitorii mediului rural a 
educației fizice șl sportului ca pe 
niște comnonente firești ale vieții 
satelor și comunelor noastre.

Și tot la acest capitol poate fi 
amintit și un alt fapt pozitiv. Acțiu
nile cu caracter sportiv s-au imple- 
tit cu manifestările culturale tradi
ționale, astfel că duminicie au că
pătat atributele unor zile de agre
ment. mișcare, destindere și odihnă 
activă. în sprijinul celor afirmate, 
un bun exemplu îl constituie județul 
Neamț. Toate cele 71 de sate și co
mune au organizat etapele pe locali
tăți, iar fazele găzduite de către cele 
17 centre de comună au constituit 
tot atîtea reale succese.

Iată, așadar, că această competiție 
își aduce din plin contribuția la lăr
girea ariei de activități, specifice 
sportului de masă. Și credem că, în 
completare, finalele de la Timișoara 
se vor situa pe aceeași linie.

Rd. Ti

Chiar dacă a fost vorba de un amical de pregătire, întrecerea dintre echipele 
bucureștene Progresul și Metalul disputată ieri pe stadionul 'primei for-, 

mâții a fost aprigă, așa cum o dovedește și această fază...

talul s-a prezentat ceva mai bine 
decît partenera sa, avînd o mat 
bună circulație a balonului, dato
rată. în special, liniei de mijlocași 
(Profir și Negrea). Progresul a ju
cat mai organizat la începutul re
prizei secunde, cînd și-a creat 
bune ocazii de gol, ratate însă cu 
ușurință de Făgaș, Batacliu și 
Bartales. De remarcat că Sumu- 
lanschi (Metalul) a trimis o dată 
mingea în bară, în min. 88. Unicul 
gpl al partidei a fost înscris de 
Profir (min. 17) la o eroare a por
tarului Giron. A arbitrat bine 
P. Maximilian (București).

POLITEHNICA: Catona (Jivan) 
—. Popa, Mehedinții, Meyer, Arnăut
— Surdan, Floareș — Dașcu (Lața), 
Dojin, Bungău, Covalcic (Șchio- 
pu). „U“ CLUJ: Ștefan (Lăzăreanu)
— Mihăilă, Pexa, Matei, Cîmpea- 
nu (Ciocan) — Fanea, Uifăleanti
— Urnea (Suciu), Coca (Muntea-, 
nu), Hurloi (Naghi), Barbu.

C. CREȚU-coresp.

PROGRESUL BRĂILA — F.C. CONS
TANȚA 1—2 (0—1)

V. IORDACHE

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
„U" CLUJ 1—0 (0—0)

Un joc de luptă, bazat mai mult 
pe capacitatea de efort, în care 
timișorenii și-au depășit, adversarii, 
fiind superiori Ia toate capitolele. 
Unicul gol al meciului a fost în
scris în min. 85 de Lața la c pasă 
a lui Bungău. A arbitrat S. Biră- 
escu (Timișo-â).

După un joc mediocru, constăn- 
țenii, au obținut victoria cu 2—L 
(1—0), datorită unor greșeli ale a- 
părătorilor localnici. Au marcat : 
Vigu (min. 26), Teodorescu (auto
gol min. 66) pentru F. C. Constan
ța, respectiv Cotigă I (min. 82).

Divizionara A, F. C. Constanța, 
a evoluat în următoarea alcătuire : 
Ștefânescu (Popa) — Jurcă, Anto
nescu (Lică), Bălostt, Nistor — 
Oprea, Vigu, Tănase, Mărculescu 
(Negoescu), Caraman (Mihu), Turcu.

A arbitrat T. Podaru (Brăila).
N. COSTIN—coresp.

TÎRGUL DE VARA
PUNE LA DISPOZI
ȚIA DV, PÎNĂ LA 
31 AUGUST, UM 
BOGAT SORTIMENT 
DE;

rochii, 
bluze, 
fuste, 
compleuri, 
halate din țesături 
bumbac, 
tip bumbac, 
bumbac în amestec, 
malipol, 
mătase 
și relon

pentru femei, ado
lescenți și copii, pre
cum și alte articole 
de îmbrăcăminte și 
încălțăminte de se
zon.

REDUCERI DE 
PREJURI PÎNĂ 

LA 25«/o
(6 960)

ectt.es


ECHIPA ROMÂNIEI-ÎN SEMIFINALELE „CUPEI DAVIS“
(Urmare din pag. I)

îea, cînd asistăm din nou la schim
buri spectaculoase. 2—2, 3—2, 3—3. 
4—3.... Ghemul opt începe cu două 
crosuri consecutive ale lui Ilie, care 
ridică tribunele în picioare. Apoi, 
jonglerii tactice care-1 aduc pe Alek 
în pragul breakului (15—4d). Reduce 
din handicap cu o minge de apărare 
foarte frumoasă (30—40). Dar apoi se 
înclină în fata unui smeci necruțător 
al românului. 5—3. credeam câ acest 
ghem este penultimul. Metreveli lup
tă însă enorm contra serviciului, în 
ce) următor. Lungi raliuri. în care 
Năstase ezită să forțeze, ratează 
mingi favorabile : 5—4. Tot prin
break se încheie această luptă între 
campioni și chiar cu unul la zero, 
cînd Iui Ilie nu-i măi putea sta nimic 
împotrivă.

Egalare, în scorul meciului Româ
nia— U.R.S.S.: 2—2! Timp total de 
joc — lh47. A arbitrat în scaun, 
atent. Al. Zdrențu.

TOMA 0V1CI-TEIMUREAZ KAKUL1A
6-3, 6-3, 6-1

Poate că meritul cel mai mare al 
lui Toma Ovici, încă înainte de a-și 
fi parafat victoria, a fost ieri faptul 
că de la primele mingi a readus în
crederea în inimile chiar ale celor 
mai sceptici dintre noi. L-am văzut 
acționînd lucid, stăpîn pe sine, ști
ind perfect ce vrea și ce trebuie să 
facă. Ne-a dat tuturor o lecție de 
maturitate tactică, de deplină cu
noaștere a tenisului. Nu pot, chiar 
de aci, din aceste rînduri de cronică 
strict tehnică a meciului, să nu-î 
adresez totuși un cald : Bravo
„Torni" Ovici !

Și Ovici și-a început jocul pe pa
rametrii Scopului urmărit, cu lungi 
raliuri, bine cîntărite. atacând rar. 
dar oportun, pistonînd reverul lui 
Timureaz Kakulia, acolo unde coechi
pierul lui Alek este mai vulnerabil. 
Apoi schimbări surprinzătoare pe 
dreapta, cu drive-ul său percutant, 
care adesea l-a lăsat spectator pe 
gruzin. Din al patrulea ghem, acesta 
începe să dea semne de declin. își 
pierde serviciul. 3—1 și 4—1. Ovici 
stăpînește jocul. El servește mult 
mai atent, de data aceasta, greșește 
puțin și își obligă adversarul la gre
șeli. Toate încercările lui Kakulia 
de a schimba mersul defavorabil al 
acestui set se sfarmă în fața acestei 
adevărate „redute" pe care o are 
în fată. In ghemul al 9-lea, Ovici 
servește și cîștigă la zero ! 6—3, dar 
după mai bine de trei sferturi de 
oră de dîrză luptă.

Mai dîrz chiar, este setul doi. Te- 
nismanul' sovietic încearcă să accele
reze ritmul jocului, lovește cu pute
re de pe dreapta, vine mai des la 
fileu. Prilej pentru Oviei de a-și

Atent fi prompt. 
Ilie Năstase va
ți învingătorul 
acestui duel la

fileu

încerca precizia în pasinguri și dacă 
primele nu-i reușesc, cele următoare 
au darul să descurajeze definitiv pe 
adversar, 2—1, dar numai pe break. 
De două ori, jucătorul nostru reu
șește să puncteze pe serviciul sovie
ticului. Ajunge din r.ou la 3—1 și 
4—2. Istoria primului set se repetă, 
dar cu emoții în final, unde tensiu
nea jocului crește. Kakulia respinge 
două setbaluri, la 5—2. Reduce han
dicapul : 5—3 Servește și este din 
nou depășit de Ovici într-un finis 
convingător.

Jucătorul român spulberă orice 
dubii în mijlocul setului trei, cînd 
— respingind atacuri în serie ale ad
versarului — se distanțează la 3—1. 
De aci, nu mai lasă nici un ghem 
adversarului. vizibil descumpănit. 
Trăim emoțiile „numărătoarei inver
se" în ultimul ghem, cînd Ovici se 
apropie la trei mingi de victorie 
(la-^0). la două (30—15), la una sin
gură (40—15), mai este ținut în loc 
o singură dată (40—30), ca apoi să 
se desprindă triumfător !

Echipa României cîștigă cu 3—2 
finala europeană și se califică pentru 
faza inter-zone a „Cupei Davis". în 
acest ultim meci, care a scris isto
rie pentru tenisul nostru, am crono
metrat 2 ore și 8 minute de joc, nu
mărate fiind și cîteva pauze în care 
arbitrul M. Algiu — și el foarte ,,pe 
fază" — a avut ingrata sarcină de a 
restabili liniștea în tribune, uneori 
prea agitate. Fapt explicabil, în a- 
ceastă zi în care fiecare spectator 
și-a simțit inima bătînd mai cu pu
tere pentru echipa noastră, pentru 
tenismenii noștri.

„Cupa Principesa Sofia *

ROMÂNCELE S-EU CALIFICAT
PENTRU TURNEUL FINAL

ECHIPA S.U.A. CONDUCE CU 2-0
IN FINALA ZONEI AMERICANE

In finala zonei americane a „Cupei 
Davis“. care opune la Little Rock (Ar
kansas). selecționatele Chile și SUA. 
după primele două partide de simplu 
scorul este de 2—0 in favoarea tenis- 
menilor americani. Stan Smith a cîști- 
gat cu 7—9. 6—2, 8—6, 6—1 partida cu 
Patricio Cornejo, întreruptă în prima zi 
din. cauza întunericului.

La Praga. tenismenii Cehoslovaciei au 
luat conducerea cu 2—1 în fața celor ai 
Italiei. în cadrul finalei europene (grupa 
B). Perechea cehoslovacă Jan Kodes — 
Frantisek Pala a cîștigat în trei seturi, 
cu 6—2. 8—6. 6—4. partida de dublu sus
ținută cu Giordano Majoli — Pietro Mar- 
zano. Ultimele două simpluri se dispută 
astăzi.

BRAȘOV. 5 (prin telefon). Rela
tam în transmisia telefonică de 
sîmtătă seara despre emoțiile pe 
care Mariana Simionescu le-a adus 
în tabăra jucătoarelor noastre, pier- 
zînd un set și lăsîndu-ne să între
vedem — nu cu satisfacție — cali
ficarea echipei Cehoslovaciei pen
tru turneul final al „Cupei Princi
pesa Sofia", ce se va desfășura în 
orașul spaniol Coruna. Dar, cum 
au aflat cititorii, Mariana Simio
nescu a reușit totuși să termine în
vingătoare în partida sa cu Ivona 
Brzakova.

Iată, însă, că partida de dublu 
pe care am dorit-o cîștigată de pe
rechea română, a răsturnat toate 
calculele, dîndu-ne iarăși prilej de 
temeri. Virginia Ruzici și Mariana 
Simionescu — în alte confruntări 
foarte sincronizate — au fost de 
nerecunoscut îri meciul cu dublul 
cehoslovac Regina Marsikova— 
Ivona Brzakova ; nu și-au găsit lo
cul cel mai bun pe teren, au gre
șit enorm, în egală măsură. atît 
la serviciu cît și la intercepții, 
întîlnirea s-a terminat cu scorul 
de 6—4, 6—4, în favoarea jucătoa
relor cehoslovace. Rezultatul a de
venit 2—1 pentru România.

Următoarea partidă de simplu 
s-a disputat între Simona Nun- 
weiller și Daniela Jindrova. Timo
rată de ideea că rezultatul meciu

lui ei ar putea califca formația 
noastră sau ar aduce încă un punct 
adversarelor. Simona Nunweiller a 
jucat ca o începătoare. Chiar și 
mingile cele mai ușoare trimise de 
Jindrova erau returnate în out sau 
în fileu. In aceste condiții, jucătoa- 
rea cehoslovacă a devenit stăpînă 
pe situație și a cîștigat în două 
seturi: 6—0, 6—1!!

De modul în care avea să evo
lueze Virginia Ruzici în confrunta
rea cu Regina Marsikova depin
dea. așadar, calificarea reprezen
tativei noastre. Jucătoarea româncă 
a știut să abordeze- magistral un 
meci decisiv cu o adversară nu 
numai bună tehniciană, dar și ho- 
tărîtă să ciștige. In primul set. Ru
zici a jucat dezlănțuit și a cîștigat 
cu 6—0. După atacul violent din 
primul set. Ruzici și-a permis mo
mente de relaxare cedînd trei ghe
muri, în cel de al doilea set. Așa
dar, 6—3, victorie cu 2—0 în par
tida cu Regina Marsikova și punc
tul decisiv în întîlnirea cu Ceho
slovacia: 3—2 pentru România.
Echipa României s-a calificat pen
tru turneul final de la Coruna 
(17—18—19 august) unde va avea 
ca primă adversară formția cîști- 
gătoâre a zonei R. F. Germania, 
Anglia, Iugoslavia și Austria.

In partida Mexic—Elveția 3—2.
Ion GAVRILESCU

ECHIPA FEMININA OE ATLETISM A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

turnante a preluat șefia. Turul doi 
ci^noaște un ritm din ce în ce mai 
accelerat. Reprezentanta noastră re
zistă în frunte, înlăturînd atacurile 
prin mărirea la maximum a tempo- 
ului. Cam la 700 m Elfi Rost reu
șește, totuși, să se detașeze în învin
gătoare. Acest lucru se afla însă 
prevăzut în calculele noastre. Ceea 
ce nu -exista și, din păcate, avea să 
se întimple era faptul că Marta. Ve- 
lekei avea s-o întreacă și ea la fi
niș (mai erau doar 20 m pînă la so
sire) pe Ileana Silai. Am pierdut 
deci un punct prețios... Clasament :

1. ELFI ROST (R.D.G.) 2:04,8. 2.
Marta Velekei (U) 2:05,4. 3. Ileana Si
lai (R) 2:05,6, 4. Gabriella Dorio (Ita
lia) 2:06,4, 5. Ase Svinsholt (Norve
gia 2:08,2, 6. Marianne Kern (Elveția) 
2.11,8.

STECHER, CA O FURTUNA I
Cea. mai rapidă sprinteră a tutu

ror timpurilor, Renate Stecher si-a 
demonstrat și ieri, aici la București, 
marea-i clasă, cîștigînd cu autoritate 
proba de 100 m plat în care, de fapt, 
singura problemă era cea a timpului 
pe care avea să-1 înregistreze. Din 
păcate o boare de vîr.t potrivnic 
(1,34 m) a fost destul de tare la ni
velul pistei, astfel că cel puțin o 
zecime de secundă, dacă nu chiar 
două i-au fost adăugate performanței sale.

Campioana noastră Mariana Con
dovici a luat un start slab și în 
ciuda eforturilor depuse nu a mai 
putut reface handicapul. Clasament :

1 RENATE STECHER (R.D.G.) 
11,4. 2. Cecilia MOjinari (I) 11,7, 3. 
Judit Szabo (U) 11,8, 4. Mariana Con
dovici (R) 11,9, 5. Eva Seim (N) 12,3, 
6. Doris Weber (E) 12,5.

CAMPIOANA OLIMPICA A CÎȘTIGAT 
CU EMOȚII

învingătoarea de la Miinchen și 
necordmană a lumii, Ruth Fuchs, 
marea favorită a aruncării suliței, 
a cîștigat, ce e drept, disputa de pe 
stadionul Republicii, dar cu destule 
emoții. Aceste emoții i-au fost provo
cate de faptul că sulița lansată de 
ea n-a aterizat regulamentar, de cî
teva ori, încercările sale fiind consi
derate nereușite. Cînd mai rămăsese 
doar <? singură aruncare din concurs 
șj ea conducea, părînd cîștigătoare, 
atleta maghiară Kucserka a avut, 
evident, o încercare mult mai lungă 
dectt a sa, dar nici sulița acesteia 
n-a aterizat regulamentar.

Evoluînd Ia nivelul posibilităților 
sale obișnuite campioana noastră 
Elena Neacșu a ocupat un meritoriu 
Ioc doi. Clasament i

1. RB\*H FUCHS (R.D.G.) 54,30 m, 
2. Elena Neacșu (R) 52,42 m, 3. Maria 
Kucserka (U) 51,46 m, 4. Klara Ulrich 
(E) 44,36 ni. 5. Lise Inger Ramton 
(N) 43,30 m, 6. Giuliana Amici (I) 
42,26 m.

VICTORIE DETAȘATĂ
La 400 m n-a existat nici un mo

ment vreo îndoială i excelenta Moni
ka Zehrt a pornit puternic șî n-a 
încetinit ritmul decît după ce a tre
cut linia de sosire. Ea s-a detașat cu 
o... clasă de restul concurentelor. 
Mariana Suman a fost aproape de 
cea mai bună valoare exprimată în 
acest sezon (avea 55,2 s). Clasament:

1. MONIKA ZEHRT (R.D.G.) 51.8, 
2. Vreni Leiser (E) 53,3, 3. Judit Sza
bo (U) 53.9, 4. Donata Govoni (I) 
54,2, 5. Mariana Suman (R) 55,2, 6. 
Tone Rolland (N) 57.1.

NORMAL, MARITTA LANGE
In mod firesc, redutabila aruncă

toare din R.D. Germană. Maritta 
Lange era favorita întrecerii la greu
tate. Rezultatele ei anterioare o re
comandau, în această privință, cu 
prisosință. Pentru locul doi, judecind 
după performanțele din acest sezon, 
Valentina Cioltan se prezenta cu un 
ușor avantaj în fața recordmanei ma
ghiare Judit Bognăr dar nu omiteam 
faptul că, anul trecut, aceasta de
ținea o suită de performanțe de 
peste 18 metri și că ar fi putut ob
ține și acum un asemenea rezultat. 
Disputa lor a fost, cu adevărat, la 
înălțime, ambele atlete evoluînd la 
cel mai ridicat nivel de valoare din 
acest sezon de concursuri. Remarcăm 
în mod special comportarea atletei 
noastre, deși a fost întrecută de 
Bognar, care s-a apropiat la numai 
opt centimetri de recordul țării. Cla- 
sament :

1. MARITTA LANCE (R.D.G.) 18,09 
m. 2. Judit Bognar (V) 17,91 m, 3. Va
lentina Cioltan (R) 17,78 m, 4. Cin- 
zia Petrucci (I) 14,35 m, 5. Sissel 
Langballe (N) 13,76 m, 6. Vreni Roth 
(E) 13,68 m.

ACEASTA ESTE ȘTAFETA I

Formația de ștafetă de 4x100 m a 
R. D. Germane a demonstrat ceea ce 
este, de fapt, o cursă de... ștafetă. 
Patru atlete de o valoare aproxima
tiv egală, care se cunosc bine, chiar 
foarte bine, astfel că schimburile 
s-au desfășurat în mod cursiv și 
loarte rapid.

De fapt formațiile care au avut 
mai multă omogenitate si. firesc, o 
mai bună valoare a individualită
ților au avut și ieri cîștig de cauză 
în stabilirea clasamentului probei. 
Din păcate — și nu este pentru pri
ma oară cînd subliniem acest fapt 
— echipa noastră nu a evoluat sa
tisfăcător.

Clasamentul :
1. R. D. GERMANĂ (Stecker, Sci- 

niigkeit, Kandarr, Heinich) 43,4, 2.
Ungaria 45,3, 3. Italia 45,5, 4. Româ
nia (Ene. Lazăr. Ratz. Condovici) 
45,9, 5. Elveția 47,3, 6. Norvegia 47,8.

BRAVO MARIANA I
De la startul probei de 200 m a 

lipsit Renate Stecher, dar locul său 
a fost luat de o alergătoare nu mai 
puțin cunoscută. Este vorba de Petra 
Vogt-Kandarr, campioană europeană 
la 100 m și 200 m, în 1969, la Atena, 
deținătoare și ea a unor performanțe 
remarcabile. Astfel că Petra a cîști
gat clar, dominlnd cursa chiar de 
ia jumătatea turnantei.

O comportare remarcabilă, pentru 
care î se cuvin sincere felicitări, a 
avut campioana noastră Mariana 
Condovici. La a treia ei participare 
de ieri, Mariana a luptat în mod 
exemplar și, mai ales pe partea a 
doua a cursei, a forțat pentru un 
rezultat bun și mai ales ca să obțină 
cîștig de cauză în fața puternicei 
Gybrgy Balogh, finalistă a probei 
la campionatele europene de la Hel
sinki. Mariana a avut, în cele din 
urmă, această dublă satisfacție, rea- 
lizîndu-și cu 23,4 s cel mai bun re
zultat din cariera sa sportivă. Cla
sament :

1. PETRA KANDARR (R.D.G.) 22,8 
(cea mai bună performantă obținută 
vreodată pe stadionul nostru), 2. Ma
riana Condovici (R) 23,4, 3. Gybrgy 
Balogh (U) 23,7, 4. Laura Nappi (T) 
24,1, 5. Annemarie Flueckinger (E) 
24.4. «. Eva Seim (N) 25.8.

A DOUA TINEREȚE A VIORICAI
Angela Schmalfeld, reprezentanta 

R. D. Germane, pornea ca mare fa-

în cursul dimineții de dumi
nică, la sediul Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, Emil Ghibu, secretar 
al C.N.E.F.S. a primit pe con
ducătorii echipelor participante 
la semifinala Cupei Europei. Cu 
acest prilej au fost purtate dis
cuții într-un spirit prietenesc.

vorită în proba de săritură în lun
gime. Cei 6,76 m — realizați în a- 
cest sezon — o recomandau si îi 
dădeau dreptul să spere la locul L 
Viorica Viscopoleanu, cu experiența 
și valoarea sa. a jucat însă o carte 
mare. Ea a știut că primele perfor
manțe realizate într-un concurs de o 
asemenea anvergură pot să creeze o 
presiune psihologică. S-a concentrat 
din toate fibrele ființei ei si din 
prima încercare a obținut 6,31 m. 
Schmalfeld a depășit. Apoi, la a 
doua săritură, Viorica a dovedit că 
are încă o înaltă valoare : 6,45 ! A- 
flat lingă noi, ziaristul italian Gior
gio Lo Giudice. de la Gazzetta deiio 
Sport din Roma, exclama : „Splen
did ! Viorica dumneavoastră trăiește 
o a doua tinerețe, la fel de frumoasă 
ca și prima!" Așa este. Vioria. î i 
prelungește cariera sportivă într-un 
mod admirabil. Cu performanța din 
încercarea a doua ea a domir.at 
autoritar (si psihic) această probă 
care ne-a adus prima mare satisfac
ție a reuniunii. Bravo, Viorica, Bra
vo ! Clasament :

1. VIORII A VISCOPOLEANl R. 
6,45 m : 2. Angela Schmalfeld (R.D.G.: 
6.39 m. 3. Margit Papp (L) 6.15 m.
4. Berit Berihelsen (N) 6.12. 5. Silvia 
Chersoni (I) 5.72 m. 6. Isabelle I.us’i 
(E) 5.28 in.

EHRHARDT, CA DE OBICEI
Valeria sufanu a venit la stadion 

gata de concurs.’ A făcut chiar în
călzirea. dar piciorul accidentat a 
supârat-o evident si cu toată do
rința ei de a lupta alături de fe
tele din națională pentru califi: ar»i 
în finala de la Edinburg (Scoți 
nu a putut lua startul In cursa de 
100 mg, fiind înlocuită. în ultimul 
moment, de Elena Mirra.

Campioana olimpică Ehrhardt a cis- 
tigat clar de tot : așa cum. de altfel, 
face mereu de doi ani încoace. Cla
sament :

1. Annclle Ehrhardt (R.D.G.) 12.7.
2. Ilona Bruzsenyak (L) 13,2, 3. Ileana 
Ongar (I) 13.7. 4. Elena Mirza (R) 13.8.
5. Wold-Sidsel Kjellar (N) 14,7. e
Franzi Dockler (E) 154).

REZULTATE EXCELENTE LA ÎNĂLȚIME
Lipsită de surprize, proba de sări

tură în înălțime s-a încheiat cu un 
rezultat demn de o mare competiție 
internațională : Rosemarie Witschas 
- 1,87 m. Poate că de la Cornelia 

Popescu așteptam mai mult. Ne gin- 
deam că-i stă în putință un rezul
tat de 1,84 m. N-am uitat însă câ 
a fost accidentată si că revenirea 
este înceată, că este obligată să ma
nifeste prudență, să nu forțeze la 
antrenamente pentru ca vindecarea 
să vină sigur. Clasament :

1. ROSEMARIE WITSCHAS (R.D.G.) 
1,87 m, 2. Sara Simeoni (I) 1,82 m.
3. Cornelia Popescu (R) 1,80 m, 4—5. 
Kari Karlsen (N) și Erika Rudolf (U) 
1,73 m, 6. Doria Bisang (E) 1,70 m-
SPRINTUL IREZISTIBIL AL MĂRIEI 

LINCA
La 1 500 m, plutonul alergătoare

lor a plecat liniștit. Abia pe partea 
a doua a cursei elvețianca Marijke

BELIAVSKI (U.R.S.S.) ESTE NOUL CAMPION
MONDIAL DE SAH AL JUNIORILOR

5

• Biriescu (România) — pe locul 10
LONDRA, 5 (Agerpres). — Cam

pionatul mondial de șah pentru ju
niori, desfășurat la Thornaby on 
Tees (Anglia), s-a încheiat cu vic
toria tînărului maestru sovietic 
Aleksandr Beliavski, care a tota
lizat 8V2 puncte din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
în ordine : Miles (Anglia) — 3 p, 
Marianovici (Iugoslavia), Christian
sen (S.U.A.), Stean (Anglia) — 
7>/2 p, Bloch (R.S.A.), Leow (Singa
pore) — 5 p, Diecks (Irlanda), Co

oper (Anglia) — 4Vs p. Biriescu 
(România) — 3>/s p, Momeni (Iran) 
— 2Vs p. Freile (Ecuador) — 2 p.

Titlul de campion a fost decis 
în runda finală — a 11-a, Beliav
ski l-a învins în 47 de mutări pe 
iugoslavul Marianovici, care fusese 
lider încă din prima rundă. Rezul
tatele celorlalte partide : Stean- 
Freile 1—0 : Miles-Diecks 1—0 ; 
Christiansen-Leow 1—0 ; Biricscu- 
Bloch remiză; Momeni-Cooper re
miză.

TURNEUL INTERZONAL

A ÎNCEPUT MECIUL

ATLETIC DINTRE S.U.A. 
Șl SELECȚIONATA AFRICII

DAKAR, 5 (Agerpres). — La 
Dakar (Senegal), se desfășoară me
ciul atletic dintre echipele S.U.A. 
și selecționata Africii. După prima 
zi oaspeții conduc cu 58—48 la
masculin și cu 49—28 la feminin. 
Iată cîștigătorii cîtorva probe: 
masculin: 100 m : Williams (S.U.A.) 
10,1 ; 400 m : Asati (Africa) 46,2 ; 
lungime : Lanier (S.U.A.) 8,03 m ; 
110 m garduri: White (S.U.A.) 13,6; 
1500 m : Jipcho (Africa) 3:37,6 ; 
5000 m : Ifter (Africa) 13:53,9 ; șta
feta 4x100 m : 39,2 ; feminin : 100 
m : Watson (S.U.A.) 11,5 ; 100 m 
garduri : Johnson (S.U.A.) 13,4 :
înălțime : Moller (S.U.A.). 1,75 m 
disc : Hart (Africa) 47,74 m : șta
feta 4x100 m : (S.U.A.) 44,08.

FL. GHEORGHIU A REMIZAT Șl CU KERES
RIO DE JANEIRO, 5 (Agerpres). 

— După consumarea a 9 runde, în 
turneul interzonal de șah de la Pe- 
tropolis (Brazilia), marele maestru 
iugoslav Liubomir Liubojcvici se 
menține lider al clasamentului, cu 
6>/2 puncte și o partidă întreruptă,

TURNEUL DE TENIS 

DE LA LOUISVILLE
NEW YORK, 5 (Agerpres). —■ Fi

nala turneului internațional de tenis 
de la Louisville (Kentucky), se va 
disputa între australianul John New
combe și spaniolul Manuel Orantes. 
In semifinale, Newcombe l-a elimi
nat cu 6—3, 7—6 pe argentinianul 
Villas în timp ce Orantes l-a învins 
cu 6—2, 6—2 pe Gerulaitis (S.U.A.). 
Iată și rezultatele semifinalelor pro
bei de dublu bărbați : Orantes (Spa
nia), Tiriac (România) — Ashe, Tan
ner (S.U.A.) 7—5, 6—3 ; Newcombe 
(Australia), Graebner (S.U.A.) — Ge- 
rulaitis, Froehling (S.U.A.) 7—6, 7—6.

urmat de Mecking (Brazilia) —6p, 
Portish (Ungaria) 5‘A p (1), Șa- 
histul român Florin Gheorghiu se 
află pe locul 10, cu 31,': P și o par
tidă întreruptă.

Rezultate din runda a 9-a : Ke- 
res-Gheorghiu remiză: Portisch-lv- 
kov 1—0; Gheller-Smîslov remiză j 
Hort-Byasas 1—0; Mecking-Poluga- 
evski remiză. în runda a 10-a, Flo
rin Gheorghiu (cu piesele albe) îl 
va întîlni pe marele maestru sovie
tic Vasili Smîsiov.

Automobilistul englez David Purley, 
cu „Premiul Roșu și Negru Joe Siffert“, 
care i-a fost decernat, în urma erois
mului și curajului pe care l-a arătat la 
M.P. de la Zandvoort, cînd a încercat — 
în vreme ce oficialii nu îndrăzneau să 
se apropie — să-1 salvez© din flăcări 
pe coechipierul său Roger Williamson.

Telefoto : A P. — AGERPRES.

FINALĂ ÎNTRE ANGLIA

Șl SPANIA ÎN „CUPA GALEA“
PARIS, 5 (Agerpres). — Finala com

petiției de tenis, pentru echipele de ti
neret ..Cupa Galea“ se va disputa . la 
Vichy între formațiile Angliei și Spaniei, 
în semifinale, Anglia a eliminat Ceho
slovacia cu 3—1. iar Spania a cîștigat cu 
3—0 în fața Mexicului. Ultimele partide 
ale celor două meciuri nu s-au putut 
termina din cauza ploii.

' fiJi Trf.r:.*-± .

A doua tinerețe 
campioană c-lim

a Viorieăi Viscopoleanu ! Cu o admirabil 
'ică a reușit sd d< tine pro a de sâr

Io sta

măi rezistât rixm'Jiui, 
gir.d grupul fruntaș la 5 conc’i- 
La 1 100 m. se desprind Hoff- 

■ si dacchi-Pigni- care-și vor 
i locul I. O sută de metri mii 
? atx â și Maria Lincă. Ni 

inima, dacă a fost prea 
? Dar Lincă. deși țalonati 

Kulcsar. s->rinteazâ pute

t si . lupți cd din 
ux Niculina Lungu. 
Mariana Suman si

ca a lost

au. nu

de- 
de 

uic. 
cedează nici un metru 
— termină pe locul III 

; prețios echipei, oe 
oncurentei maghia-»

si — soler 
aduetnd u 
rar? i l-a 
Clasament

1. Gl.XHILD 
(R.D.G.) 4:12,0. 2. 
(I) 4.12^, 
4. Magda 
Andersen
(E) 4^J7,5.

HOFFMEISTEi: 
Paola Pigni-Cacvhi 

3. Maria Lincă (K) 4:14.9. 
Kulcsar (L) 4:15.3. 5. Grete 
(N) 4:20.5, 6. Marijke Moser

ARGENTINA MENIS: PESTE 6 m
AVANS
campioană ce este, Ar- 

nici o spe- 
Ea a domi-

Ca o mjre 
gentina Menis n-a lăsat 
ranțâ adversarelor sale, 
nat copios proba de aruncarea discu
lui. obținînd, încă din nrima încer
care, 65,96 m, performanță de va
loare mondială. Cea de a doua cla
sată. Gabriele Hinzmann a rămas 
cu peste 6 metri in urmă... Elocvent 
pentru valoarea campioanei noastre, 
este preocuparea sa permanentă. în 
concurs, nu de depășirea adversare
lor (cu care, în general, nu are pro
bleme...), ci de readucerea pe melea
gurile noastre a recordului mondial 
care-i este atît da. drag. Clasament :

1. ARGENTINA MENIS (R) 65,96
m, 2. Gabriele Hinzmann (R.D.G.) 
59,86 m, X Gabriela Varga (LT) 50,36 
m. 4. Rita Pfister (E) 49,02 m. 5. Re

ni, 6. Annenata Scaglia (I) 45,14
Granrud (N) 43,12 m.
CALIFICAREA DECISA LA 4 X 400 m

ultimei probe.înaintea desfășurării __ .
reprezentativa Ungariei deținea încă 
un ușor avans, în clasamentul ge
neral, în fața echipei noastre. Deci 
pentru a ne putea califica în finala 
Cupei Europei, fetele de la 4 X 400 m 
trebuiau neapărat să le întreacă pe 
alergătoarele maghiare. Concurînd

descu. 
lai a 
ruia ( _
Sincere felicitări ! Clasament;

1. R. D. GERM ANĂ (Zehrt. Dietsch. 
Kuehne. Anton) J^îl-5. 2. România
3:37.7 — nou record național. X î n
tării 3:29.#. 4. Italia 3:39.5. 5. Elve
ția 3:47.7, 6. Norxcgia 3:49A.

GHIPU
PE 800 m

In

ca.” 
‘âla !

I: 46.4

cadrul concursului 
Nisa, ieri, pe 800

de
m.la

GHEORGHE GHIPU a inre- 
gistrat un nou record 
blican de seniori 
cu 1:46,4. El 
treilea, după 
(R.D.G.) 1:45,7 
lippe (Franța) 
cord francez.

repu- 
și juniori 

s-a clasat al 
Dieter Fromm 
și Marcel Phi- 
1:45,8 — re-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
6—12 TENTS Turnee pentru Marele premiu. — F.I.L.T., 

la Cincinnati (Ohio) și Tanglewood (N. 
Carolina).

6-11 YACHTING Campionatele europene pentru clasele 
Finn Dinghies, la Gdingen (Polonia) și 
Dragon, la Barcelona.

8—12 TIR Campionatele europene de „mistreț aler
gător" la Dortmund (R.F.G.).

i 9—11 ÎNOT Campionatele europene pentru juniori, la 
Leeds.

10—17 YACHTING Campionatele mondiale, clasa Jolle 470, 
la Kiel.

11—12 GIMNASTICA
moderna Meci U.R.S.S. — R.F. Germania, la Mos

cova.
12 CICLISM Cursa celor 14 cantoane. în Elveția.

AUTO Cursă pentru C.M. de formula a Il-a la
Karlskrona (Suedia).

MOTO Marele premiu al Luxemburgului (C.M. — 
clasa 500 cmc); Marele premiu al 
U.R.S.S. la motocros (clasa 250 cmc).

CAMPIONATELE EUROPENE DE CĂLĂRIE (juniori)

A FOST DESEMNATĂ ÎNVINGĂTOAREA
IN PROBA PE ECHIPE

ANVERS, 5 (prin telefon). 
La baza hipică „St. Hubert" din 
apropierea Anvers-ului au luat 
sfîrșit întrecerile din cadrul cam-, 
pionatului european de călărie, 
rezervat juniorilor. Duminică, în 
ultima zi, s-a desfășurat proba 
rezervată echipelor. S-au dispu
tat două manșe, pe un parcurs cu 
12 obstacole, necesitînd 15 sărituri. 
Numeroșii spectatori au asistat la 
evoluții bune ale tinerilor călăreți, 
care și-au pus în joc toată gama 
de cunoștințe pentru realizarea 
unui rezultat cît mai bun. Lipsa 
de experiență a juniorilor noștri, 
depășiți de miza concursului, nu 
le-a permis (mai cu seamă dato
rită numeroaselor greșeli comise

în manșa I, cînd au fest penalizați 
cu 52 p.), să ocupe un loc superior. 
Revenirea din manșa a doua (doar 
20 p penalizare), cînd au depășit 
multe echipe din prima parte a 
clasamentului, nu a fost sufici
entă pentru recuperarea handica
pului.

Clasament general: 1. Elveția 
12 p — campioană europeană, 2. 
Franță 19 p. 3. Belgia 28 p... 
14.România 72 p. (Nicolae Vlad 
20 p + 4 p, Dania Popescu 20 p 
+ 8 p, Gheorghe Nicolae 12 p + 8 
P)-

DUMITRU NEDELEA
secretar general al F.R.C.P.M.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
Peste 80 000 de spectatori au 

urmărit, pe stadionul central din 
Pekin, meciul internațional amical 
dintre echipele R. P- Chineze și 
Guineei. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 5—2 (3—1).

★

Reprezentativa Poloniei, aflată 
în turneu in S.U.A., a jucat la 
Chicago, in compania selecționatei 
orașului. Fotbaliștii polonezi 
terminat învingători cu scorul 
1—0 (0—0). prin golul înscris
minutul 87 de Kasperczik, din lovi
tură de la 11 m-

au 
de 
in

In turneul de la Coruna, Alîctico 
Madrid a învins cu scorpl de 
4—2 (2—0) pe L’jpesti Dozsa Buda
pesta. Brazilianul Beccera a înscris 
două goluri, celelalte fiind realizate 
de Luis și de argentinianul Ove- 
jero. Bene a marcat cele două 
puncte ale echipei budapestane.

în al doilea meci. Ajax Amster
dam a fost 
formația 
Trnava cu 
Golurile au
(2). Hagara. Crajcovici și 
pentru învingători, respectiv 
Hulshoff și Neeskens.

surprinzător învinsă de 
cehoslovacă Spartak 

scorul de 5—3 (0—2). 
fost marcate de Adamec 

Kuna,
Rep,

TELEX•TELEX•TELEX
în a doua zi > concursului atletic „Me
morial-’. fraților Zr.amensfc- : aruncarea 
ciocanului : Malikov (U.R.S.S.) 72:06 m; 
llf mg : Proveidiev (U.R_S.S.) 13.8; arun
carea discului : Liahov (U.R.S.S.) 61,18
m ; 100 mg : Kononova (U-R-S.S.) 13.7;
aruncarea su^ței : Marakina (U.R.S.S.) 
60.08 m.

Continulndu-și turneul in Europa, echipa 
feminină de baschet a Canadei a evo
luat la Fraga. In compania echipei se
cunde " ’’ *'
diene 
90—7»■
In cadru) concursului de 
tos Angeles (California),
R'.ck Demor.t a cițtlgat proba de 200 m 
t.ber în 1:56,04, iar compatriotul său 
John Hencken a terminat învingător în

proba de 100 m bras în 1:06,45. In proba 
masculina de 200 m fluture victoria a 
revenit lui Delgado (Ecuador), cronome
trat în 2:04,38. In proba feminină de 200 
m liber, cunoscuta recordmană Shirley 
Babashoff — 2:05,32 — a întrecut-o pe 
compatrioata sa Keena Rothammer — 
2:05,91. Alte, rezultate ; 400 m mixt mas
culin : Steve Furnlss (SUA) — 4:36,63; 
200 m fluture feminin : Nina Mcmnis 
(SUA) — 2:22,91; 400 m mixt feminin : 
Sue Atwood (SUA) — 5:08,74.

a Cehoslovaciei. Jucătoarele cana- 
au obținut victoria 
(U—33).

cu scorul de

nata(ie de la americanul

Meciul pentru titlul mondial de box la 
categoria muscă (lăsat vacant de thai- 
landezul Borkhorsor) s-a disputat la 
Maracaibo intre venezueleanul Betulio 
Gonzalez șl mexicanul Miguel Canto. La 
capătul celor 15 reprize, victoria a fost 
atribuită la puncte lui Gonzalez, care 
devine astfel campion mondial.

CELE SASE FINALISTE ALE CUPEI EUROPEI [FEMEI]
acum cele șaseSe cunosc de 

echipe finaliste în Cupa Europei 
— Bruno Zauli. 
minină. Din semifinala de la Bucu
rești s-au calificat R.D, Germană 
și România, de la Varșovia au 
promovat Uniunea Sovietică și 
Bulgaria, iar de la Sittard, R. F. 
Germania și Anglia. în ceea ce pri
vește întrecerile masculine rezulta
tele le vom publica în numărul 
nostru viitor.

Iată acum cîteva din rezultatele

în competiția fe-

înregistrate, în Olanda, la Sittard: 
100 m — Richter (R..F.G.) 11,7,
200 m — Teliez (Franța) 22,4, 400 
m: Wanstein (R.F.G.) 54,4, 800 m 
Falck (R.D.G.) 2:04,7 (Nikolici
— 2:05,5), 1500 m — Tittel (R.F.G.),
4:16,7, 100 mg — Vernon (Anglia) 
13,7, lungime — Focici (Iugoslavia) 
6,08 m, înălțime — Wartel (Fran
ța) 1,86 — nou record, greutate
— Fibingerova (Cehoslovacia) 19.29 
m, disc — Westermann (R.F.G.) 
61,90 țn, suliță — Urbancici

(Iugoslavia) 58,96 ni. 4x100 m
— R. F. Germania 44,0, 4x400 m
— R. F. Germania 3:39,3. După 
cum se vede, cu excepția pobei de 
aruncarea suliței, rezultatele ce
lelalte au fost mai slabe decît 
cele înregistrate în semifinal^ 
minină de la București!

fe-

F.
3.

Clasamentul general: 1. R. 
Germania 60 p, 2. Anglia 57 p, 
Franța 50 P, 4. Olanda 49 p, 5. Iugo. 
slavia 38 p, 6. Cehoslovacia 28 pi


