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Excursie de masă cu bicicletele

DUMINICĂ LA CICLOTURISM

BOGATA AGENDA 
BUCUREȘTEANA

înSportivii bucureșteni continuă, 
zilele premergătoare marii sărbă
tori a poporului nostru, seria ma
nifestărilor sportive dedicate Zilei 
de 23 August.

Astfel, la nivelul SECTORULUI 
II, asociațiile sportive sindicale se 
vor întrece, începind de luni pînă 
la 25 august, în cadrul unei com
petiții dotată cu „Cupa 23 August", 
care va cuprinde întîlniri și con
cursuri de fotbal, volei, handbal, 
tenis de masă și de cîmp, și orien
tare turistică. Amintim printre a- 
sociațiile sportive cu cea mai pro
digioasă activitate atît pe planul 
educației fizice și sportului, cit și 
cel al producției materiale, pe cele 
ale întreprinderilor și instituțiilor 
I.I.R.U.C., Electronica. U.R.A. O- 
bor, Moar3 Dîmbovița, I.P.R.S. Bă- 
neasa, Suveica, A.MJ.T., CXL. Pi
pera, F.E.A. Dacă la nivelul secto
rului se așteaptă ca această acțiu
ne să fie încununată de succes, nu 
mai puțin interesante râmîn și ini
țiativele unor asociații sportive de 
a organiza duminici sportive des
chise salariaților. Pe această linie 
pot fi amintite acțiunile ce vor fi 
declanșate duminică 12 și miercuri 
15 august, pe baza sportivă de la 
Colentina-Fundeni. de către „Su
veica" și respectiv „Dîmbovița". 
Spicuim din program întreceri la 
fotbal, volei, tenis și handbal. 
Sportivii din cele două unități in
dustriale au făcut în același timp 
invitații și colegilor de la I.P.R-S. 
Băneasa și Electronica.

CUPA ZIARULUI SPORTUL

ie

și tinerii amatori de sport din 
SECTORUL III semnează cîteva 
inițiative lăudabile. Vom aminti 
doar „Cupa 23 August* la volei, 
șah și tenis de masă, la care au 
participat 20 de echipe, reprezen
tante ale sectoarelor și atelierelor 
din cadrul Uzinei ce mecanică fi
nă. întrecerile de fotbal din cadrul 
unei competiții organizată la nivel 
<le sector (cu care ocazie s-au re
marcat fc
I-E.A.B-S.. Metale frigul, I.G.M.A, 
Acumulatorul. FJLB. ș: altele> sau 
„Cupa 23 August" la fc-maL orga
nizată de Consiliul pentru educație 
fizică în colaborare cu organizația 
de sector a U.T.C„ rezervata ama
torilor nelegitimați. TX fc cinstea 
marii aniversări, a luat ființă o 
nouă asociație sportivă „Tarentul". 
a întreprinderii LI.M.B. în progra
mul noii unități sportive sfct no- 
late activități la sah, volei, tenis 
de masă, fotbal si. bineînțeles. in
troducerea gimnasticii în producție.
TURNEU INTERNATIONAL DE 

VOLEI LA M. CIUC
La sfirsâtul acestei sâpiâmiru. o- 

rașul Miercurea Crac va găzdui 
un interesant turneu internațional 
de volei feminin, dotai cu C u na 
23 August". Fartc.pa ectupelc 
Spartakus-Szegedin. Medicina-Tc. 
Mureș- Voința ți Școala sporti
vă din Miercurea Cmc.
NUMEROASE CONCURSURI 

LA ORADEA
In î.ntimp;narea zilei de 23 Au

gust, Consiliul municipal al sindi
catelor Oradea și Comitetul muni
cipal U-TjC, în colaborare cu Con
siliul județean pentru educație fi
zică și sport Bihor, a orgac-zat o 
mare competiție de masă, rezerva"! 
sportivilor nelegitimați ia urtr-ătoa
rele discipline: atletism (triatlon) 

feminin și masinxhn. 
— feminin și masculin, 

feminin ți masculin și po- 
echipe mixte.

V. SERE coresp.

pe echipe 
fotbal - 
handbal 
volei 
pice

D'
mur

Pentru acest sfirșit de săptămină 
vă propunem să înscrieți în agenda 
dumneavoastră o acțiune de mare 
interes, eficiență și atracție pen
tru petrecerea timpului liber: 
-CUPA ZIARULUI SPORTUL" la 

dumi-

nică (adunarea la ora 8. la STA
DIONUL DLNAMO. plecarea fiind 
fixată Ia ora 9». Va fi o dimineață 

i, în aer curat, găzduită de 
n an* i al al padui 11 ilogo— 

(aflată la 12 kilometri de
Capitală) și care vă dă posibilita
tea de a vă odihni și relaxa, sau 
de a practica diferite discipline 
sport-ve (înot, ciclism, jocuri cu 
mingea). Este o invitație mai mult 
decit tentantă, la care este de 
teptat ca un mare număr de 
tâțeni să răspundă afirmativ, 
această oră. membrii Comisiei
cicloturism a C-M.BEES. (printre 
care îi amintim pe pasionați! ciclo
turiști George Varieri — arhitect. 
Ion Pasca — profesor de educație 
fizică, Vasile Ioniță — tipograf. 
Laarentiu Bălața — arhitect. Vic
tor Valațiu — profesor de educa

aș- 
ce- 
La 
de

ție fizică, Vasile Geogian — pen
sionar) se află în mijlocul amato
rilor participanți la excursie din 
întreprinderi, instituții sau școli, o- 
ferindu-le amănunte despre orga
nizarea „CUPEI ZIARULUI SPOR
TUL". Iată, și pe această cale, alte 
noutăți :

• „CUPA SPORTUL" — O 
EXCURSIE CICLOTURISTICA AC
CESIBILA TUTUROR. Anunțăm că 
această acțiune este o formă ne- 
competițională de practicare a spor
tului. Toți participanții vor alcătui 
o coloană ordonată, care va rula 
în ritm mediu, accesibil, pînă la 
sosirea în pădurea Mogoșoaia. în
toarcerea (prevăzută pentru ora 17) 
se va desfășura în aceleași con
diții.

MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN 
COMUN SPRE PĂDUREA MOGO
ȘOAIA. Pentru membrii familiei 
care nu posedă biciclete, dar, do
resc să-i însoțească pe cicloturiști 
și să-și petreacă împreună cu ei 
duminica serviciul circulație al
I. T.B. le pune la dispoziție 
toarele informații: la orele
II. din cartierele Berceni 
Metalurgiei), Balta Albă 
Barajul Dunării) și Militari 
Apusului) pleacă autobuze — curse 
rapide — cu destupați a pădurea 
Mogoșoaia. Se mai poate apela și 
la mașina 60 (capătul tramvaielor 
6 și 20), cu porniri din 5 în 5 mi
nute.

Reamintim că ziarul nostru va 
acorda cupe și premii sectorului, 
asociației sportive și cicloturiștilor 
ce se vor remarca cu prilejul ac
țiunii „CUPA ZIARULUI SPOR
TUL".

urmă- 
9,10 și 
(strada 
(strada 
(strada

Dumitrache, într-o atitudine caracteristică, i-a depășit pe apărătorii echipei oaspe și va șuta la poartă. Fază 
din meciul Dinamo — Amrokan Phenian Foto : I. MIHÂICA

V V

DUMINICA, SE DA STARTUL
IN CAMPIONATUL DE FOTBAL
— Loturile celor 18 participante

la a 56-a ediție a Diviziei A

Ne mai despart puține ore de începerea campionatului 
de fotbal. Ultimele zile sînt utilizate de antrenorii princi
palelor participante — formațiile Diviziei A — pentru cele 
din urmă verificări publice. Un asemenea joc a susținut 
ieri după amiază campioana țării, DINAMO BUCUREȘTI, 
în compania formației AMROKAN (R.P.D, Coreeană), par
tidă care s-a încheiat cu rezultatul de 2—0 (2—0).

Intre timp, au fost definitivate loturile cu cere se vor an
gaja în campionat cele 18 participante la primul eșalon 
valoric al fotbalului nostru.

Vi Ie prezentăm în pagina a 3-a.

CRITERIUL OLIMPIC LA CAIAC-CANOE
A kz

FAVORipi - ÎNVINGĂTORI IN TOATE FINALELE
Ieri, după o repriză de ploaie rece, 

pista nautică de la Snagov a găzduit 
finalele importantei competiții care, 
de fapt, a început miercuri, odată cu 
disputarea seriilor si recalificărilor 5 
CRITERIUL OLIMPIC. Am remarcat, 
în primul rînd, numeroasa partici
pare — peste 310 concurenți, repre
zentând 21 de cluburi din București 
și din țară. Simpla lectură a listelor 
de start arăta că la aceste întreceri 
au luat parte majoritatea sportivilor 
fruntași și — desigur într-un alt plu
ton valoric — un mare număr de 
tinere speranțe ale caiacului și ca- 
noei. Favoriții au cîștigat (dar nu 
întotdeauna lejer) în toate cele 7 fi
nale, desfășurate conform progra
mului olimpic. Cu toate că ne aflăm 
spre finalul sezonului competițional, 
s-a evidențiat cu claritate buna pre
gătire a echipajelor angajate timp 
de două zile, dar mai ales ieri după 
amiază, în cursele finale, într-o lup-

tă extrem de disputată și spectacu
loasă pentru locurile fruntașe și, de
sigur, pentru... punctele puse în joc I

Victoriile au fost împărțite între 
reprezentanții a trei cluburi : DI
NAMO — 3, STEAUA — 3 și DEL
TA TULCEA — 1. Competiția a fost 
autoritar dominată, ca și la edițiile 
trecute, de sportivii de la Dinamo și 
Steaua, dar de data aceasta pe lin
gă succesul realizat de Maria Coz- 
ma se impun a fi remarcate și alte 
rezultate bune, îndeosebi cel al Ve- 
nerei Petre de la C.N.U., în proba 
de caiac simplu fete.

REZULTATE TEHNICE : K1 — 1 000 
m : 1. V. Simiocenco (Steaua) 3:51,7 ; 2. 
C. Macarenco (Dinamo) 3:51,9 ; 3. A. Va- 
rabiev (Dinamo) 3:53,5. CI — 1 000 m: 
1. L. varabiov (Dinamo) 4:16,8 ; 2. Gr.
Denisov (Steaua) 4:19,0 ; 3. V. Calabiciov 
(Dinamo) 4:19,1. El — 500 m fete : 1.
Maria Cozma (Delta Tulcea) 2:06,5 ; 2.
Ioana Simionov (Dinamo) 2:10,6 ; 3. Ve
nera Petre (CNU) 2:11,3. K 2 — 1 000 m :

1. I. Dragulschi — Pavel Erast (Steaua) 
3:30,8 ; 2. Fr. Foldi — Șt. Fbldi (Dinamo) 
3:32,0 ; 3. Șt. Pocora — I. irimia (Steaua) 
3:36,0. C 2 — 1 000 m : 1. Gh. Danilov — 
Gh. Simionov (Steaua) 3:48,2 ; 2. Ghera- 
sim Munteanu — Vasile Serghei (Dinamo) 
3:49,4 : 3. Șt. Nemeș — S. Nemeș (Di
namo) 3:54,3. K 2 — 500 m fete : 1. vio
rica Dumitru — Maria Niehiforov (Di
namo) 1:51,3 ; 2. M. Aftene — Paulina 
Humă (Dinamo) 1:55,6 ; 3. Maria Ivanov 
— N. Nichitov (Steaua) 1:56,0. K 4 — 1 000 
m : 1. A. Sciotnic — M. Zafiu — I. Bi
vol — P. Tudose (Dlnamo) 3:09,2 ; 2. N. 
Slmlonenco — I. Petre — I. Ivanov — 
C. Simion (Dinamo) 3:09,5 ; 3. C. Coșni- 
țâ — I. serghei — R. vartolomeu — I. 
Terente (Steaua) 3:10,0.

CLASAMENT PE CLUBURI : 1. DI
NAMO 141 ; 2. Steaua 107 ; 3. Delta Tul
cea 19 : 4. CNU 15 ; 5. Pescarul Tulcea 
12 ; 6. Ancora Galați 8 ; 7. Olimpia Bucu
rești 6 ; 8. Politehnica Timișoara 5 ; 9. 
U.T.A. 4 ; 10. Voința București 3 ; 11.
C. S. Brăila 2.

Dan GÂRLEȘTEANU

SPORTIVII ROMÂNI LA UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA

care însă nu au așternut

© Selecționatele participante se pot confunda cu 
lambol", deosebit de util, a definitivat lotul 
țională Handicapul de talie poate și trebuie să

• Despre performeri, dar mai ales despre miile de... anoni mi

• Sărbătorilor populare sătești li s-au adăugat festivalur He cultural-sportive

e me-

de Fază din meciul cu Canada, din cadrul „Cupei Mării Negre".

D mitrie CALLIMACHI 
Petre HENȚ

SPORTIVA- Șl 
TOTUȘI...

Contraatac al echipei române : Rodica Goian (în stingă) primește balonul, în vreme ce coechipierele ei 
Ecaterina Savu și Clara Szabo (tricouri de culoare închisă) o urmăresc. Toate trei, jucătoare de bază ale 
selecționatei universitare române.

Frumosul Strand municipal din Baia Mare, locul cu cea mai 
populație din oraș, in aceste zile călduroase.

in rîndurile 
despre 

nici ei 
activ i-

Așa, 
de la Minaur 
ediției trecute

munților b:zâ;

REPORTERII NOȘTRI PE TEREX, IN MIJLOCLL PREOCLPĂRILOR PEXTRL APLICAREA 

PREVEDERILOR HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIX 28 FEBRLARIE-2 MARTIE A.C.

LA BAIA MARE, SPORTUL FACE 
CASĂ BUNĂ CU OBICEIURILE STRĂBUNE

Pentru călătorul care s'.râbaîe 
Tara Maramureșului, regiunea c 
mai de nord a tării. încinsă de mi 
de o neasemuită frumusețe, surp 
zele apar la lot pasul. Mari înt 
prinderi construite in anii din î 
mă. numeroase blocuri ridicate pen
tru locuitorii orașelor maranrire- 
șene, apariția antenelor de televizor 
mai pretutindeni pe casele sătenilor, 
iată cîteva manifestări ale vremur 
noi, 
lu) uitării peste frumoasele

VACANȚA

•F *£ J
ca 
vorbim 

ii. deși 
n afara 
ioane.

AZI ÎNCEPE LA
INTERNATIONAL

CLUJ „CRITERIUL 
AL JUNIORILOR"

• Ciclistul M. Rindașu
de Ia F. LAS- 
s-a disputat

CLUJ, 9 (prin telefon 
ZLO). Joi dimineață 
pe șoseaua Cluj — Zalău (între co
munele Nădășel și Sîncraîul Alma- 
șrlui) finala campionatului național 
de contratimp individual. Au luat 
startul 49 de rutieri, reprezentînd 
principalele centre cicliste din țară. 
Iată clasamentul :

1. Mircea Rindașu (Metalul Plo
peni) — a realizat pe 40 km timpul 
de 59:03 (m.o. 40,643 km) — campion al 
României; 2. Mircea Virgil (Olimpia) 
1 h.00:23; 3. Costel Cîr.je (Dinamo) 1 h 
00:35 ; 4 Nicolae Andronache (Meta 
Iul Plopeni) 1 h 00:41; 5. Vasile Teo 
dor (Dinamo) 1 h. 00:51; 6. Alexan
dru Zaroschi (Metalul Plopeni) 1 h. 
01:96.

învingător la contratimp
Incepîrd de vineri se dispută in 

localitate „Criteriul internațional al 
juniorilor" competiție la care parti
cipă numeroși alergători din Româ
nia, Bulgaria, Ungaria și R.D. Ger
mană. Competiția programează miine 
(n.r. astăzi) etapa I pe ruta Cluj — 
Turda — Cluj (60 km), sîmbătă .‘a- 
pa a II-a, Cluj — Huedin — Cluj 
(70 km), iar duminică etapa a IlI-a, 
ultima, pe circuit, 30 km. Competiția 
va supune, desigur, speranțele ciclis
mului nostru unui sever examen, va 
da posibilitate tehnicienilor să esti
meze valoarea lor reală, stadiu] de 
pregătire la care se află. Sperăm că 
se vor realiza performanțe meritorii 
și în cadrul acestei ediții a tradițio
nalei întreceri.

BASCHETBALISTELE ȚINTESC
0 NOUA AFIRMARE INTERNAȚIONALA

primele reprezentative naționale ® „Testul
• Gabriela Ciocan reintră în activitatea competi
ție suplinit

supe
rs să 
osind 

In a- 
i. alâ- 

târii. 
e mai 
&ajatâ 
Iii so-

a 
u nerăbdare 
urneu inter- 
la care ur- 

e echipe valoroase 
. ivacia si L'n

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipa României
CONSTANȚA. 9 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru județean).
Puține locuri se mai găseau în 

Sala sporturilor din localitate îna
intea începerii programului penul
timei zile a competiției voleibalis- 
tice masculine dotată cu „Trofeul 
Tomis", deoarece se întilneau, în
tr-o partidă decisivă pentru desem
narea cîștigătoarei, echipele Româ
niei și Uniunii Sovietice.

Neînvinse după trei zile, cele 
două formații s-au angajat într-o 
dispută interesantă, dominată de 
ambițiile fiecărei formații de a rea
liza victoria. După aproape două 
ore, cei care au reușit să se impună 
au fost voleibaliștii sovietici, care 
și-au adjudecat partida cu 3—1 
(2—15, 15—10, 15—10, 15—8). Me
ciul a debutat în nota de superio
ritate a sextetului român care, ca

Fiind vorba de un joc sportiv 
practicat cu predilecție de studenți, 
este firesc ca selecționatele femi
nine de baschet ce vor lua parte 
la Universiada de la Moscova să 
aibă în alcătuire majoritatea com
ponentelor primelor reprezentative 
(unele chiar să se confunde cu a- 
cestea) și, deci, valoarea tehnică a 
întrecerilor să se ridice la un nivel 

deosebit de înalt. în acest sens,

este suficient să precizăm că prin
tre echipele înscrise se află URSS 
— campioană mondială și europea
nă, Cehoslovacia — vicecampioană 
mondială, Bulgaria — vicecampioa
nă a Europei, Iugoslavia, Polonia, 
Cuba, România și alte formații ca
re, de-a lungul anilor, și-au cuce
rit un binemeritat prestigiu pe plan 
internațional. în mod cert, turneul 
va prilejui o dispută aprigă, echi-

librată, în care tinerele sportive 
vor lupta nu numai pentru o po
ziție cit mai bună în clasamentul 
final, ci și pentru a demonstra 
progresul baschetului feminin, care, 
datorită calităților lui, și-a cucerit

întrecută în meciul cu U.R.S.S.: 1-3
și în partida din seara precedentă 
cu reprezentativa Cehoslovaciei, ac
ționează cu multă precizie la fileu,

PROGRAMUL DE VINERI ;
De la ora 16 :
România — Japonia
(meci transmis în direct la

T.V.),
Cehoslovacia — Mexic 
U.R.S.S. — Bulgaria.

iar blocajul este prompt, stăvilind 
acțiunile trăgătorilor sovietici, 
chipa 
după 
setul 
15—2 
rioară, reprezentanții noștri se văd

E- 
noastră acumulează punct 

punct, se distanțează, cîștigînd 
la o diferență nesperată : 

! Și, tot ca în ziua ante-

mult prea devreme învingători, se 
deconectează și permit adversarilor 
o revenire puternică, consemnată, 
de altfel, și de tabela de marcaj 
(după șase egalități) : 1—1, 2—2,
3—3, 5—5, 6—6 și 8—8. Sextetul so
vietic își adjudecă victoria în urma 
finalizării acțiunilor de atac în care 
au excelat Tciulak și Kondra. Evo
luția descendentă, vizibilă în spe
cial la organizarea blocajului, la 
primirea serviciilor și la dublaj, 
continuă și în setul următor, chiar 
dacă asistăm la un ușor reviriment 
(4—1, 7—4), oferind voleibaliștilor 
sovietici posibilitatea să acționeze 
nestingheriți la fileu, construind 
atacuri eficace din pase scurte sau

Cornel POPA

(Continuare în pag. a 4-a)

dreptul de a fi înscris în progra
mul Jocurilor Olimpice de la Mont
real.

în aceste condiții, dar ținînd sea
ma și de evoluțiile anterioare mo
deste (în 1970, la Torino, echipa 
studențească a României s-a clasat 
pe locul 5, penultima), este de aș
teptat ca actualul lot care ne va re
prezenta țara să se comporte cit 
mai bine, să realizeze o perfor
manță prin care să confirme unele 
comportări remarcabile, printre 
care obținerea locului 5 la cam
pionatul european desfășurat, anul 
trecut, în Bulgaria. Pentru atinge
rea scopului, baschetbalistele ro
mânce au susținut cîteva teste edi
ficatoare, participînd la turneul de 
la Messina (clasament final : Italia, 
R.P. Chineză, Iugoslavia, România, 
Ungaria, Italia — junioare), la 
„Cupa Mării Negre" (România, Ce
hoslovacia, Polonia, Canada) și la 
turneul de la lambol 
Cehoslovacia, Polonia, 
Canada, Selecționata de 
orașului Moscova). în
acestor întreceri, antrenorii Sigis
mund Ferencz și loan Nicolau au 
încercat diverse formule de echipe, 
de tactici în ofensivă și în defen
sivă, iar în ultima competiție, cea . 
de la lambol, au rulat întregul lot, 
accentuînd utilizarea jucătoarelor 
tinere, mai puțin folosite în dispu
tele anterioare.
ultimul dinaintea
fost deosebit de util și edificator

(Bulgaria,
România, 

junioare a 
tot cursul

„Testul lambol", 
Universiadei, a

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-ai

STAN SMITH IN FRUNTEA 
ECHIPEI S.U.A. PENTRU 

MECIUL CU ROMÂNIA
• Marty Riessen întărește echipa americană ® Se va
juca pe un teren de ciment • Meciul S.U.A.-România

decalat cu O ZI

O telegramă expediată de Fede
rația de tenis din S.U.A. comunică 
lotul echipei nord-americane pentru 
semifinala cu România. Forurile 
de conducere ale tenisului de peste 
Ocean au procedat la întărirea 
echipei, care va avea următoarea al
cătuire : Stan Smith, Gorman, Rie
ssen și Van Dillen. Prezența fos
tului jucător profesionist Marty 
Riessen face nesigură titularizarea 
lui Tom Gorman.

Federația de tenis americană îl 
propune ca arbitru neutru pe ca
nadianul Mike Blanchard. Se spe
cifică, totodată, că Mike Blanchard 
va oficia în calitate de arbitru 
principal și în cadrul marelui tur
neu de la Forest Hills.

Meciul S.U.A. — România, se va

juca 
nia), 
gust.
17—19) este o propunere a Federa
ției americane.

Terenul de joc are o suprafață 
de ciment. Mingile vor fi Wilson", 
ele se remarcă printr-o viteză deo
sebită.

Semifinala Cupei Davis se va 
juca la complexul sportiv Round 
Hill Golf and Country Club din 
Alamo.

Echipa României va locui la ho
telul Sheraton Motor Inn din loca
litatea Concord (California), în 
apropiere de San Francisco. Antre
namentele jucătorilor români se 
vor desfășura Ia complexul Con
cord Tennis Club.

în localitatea Alamo (Califor- 
în zilele de 18, 19 și 20 au- 
Decalarea cu o zi (față de



j activității 
sg sportive
B de masă

UN NOU COMPLEX 
SPORTIV LA BRAD

In cadrul amplei acțiuni de în
frumusețare a orașului lor, cetățe
nii din Brad (județul Hunedoara) 
și-au propus să amenajeze — prin 
muncă patriotică — un mare com
plex sportiv, care se încadrează ar
monios în decorul vechii așezări 
minere ardelene.

Pentru finalizarea acestui obiec
tiv au fost efectuate — voluntar •— 
lucrări în valoare de peste 2 500 000 
lei, ia care au participat aproape 
3 000 de salariați și elevi din în
treprinderile și școlile orașului. 
Complexul dispune de terenuri de 
fotbal, volei, baschet, handbal, tri
bune pentru 2 000 de spectatori, 
grupuri sanitare etc.

Duminică, în cinstea Zilei mine
rului. se va desfășura aici o mare 
serbare polisportivă.

A. JURCA — coresp.

SPORTUL LA BAIA MARE
(Urmare din pag. 1)

garia. Boxerii, la rindu-le, se pregă
teau să-i înfrunte pe pugiliștii cu
noscutului club budapestan Epitok. 
lată-i si pe fotbaliștii de la Minerul, 
pentru care campionatul bate la ușă, 
încercîndu-șî forțele în compania co
legilor lor de la Cavnic (1—1). pro
movați și ei în divizia B. Atleții, 
printre care „speranțele" locale Au
relia Filip si Elisabeta Bakalar, com
ponente ale loturilor naționale de

SPORTUL PE TERENURI FĂRĂ TRIBUNE
A fost deosebit de plăcut pentru 

noi să constatăm că Hotărîrea Plena
rei Comitetului Central al Partidului 
cu privire Ia dezvoltarea continuă 
a educației fizice si sportului a gă
sit un larg ecou în inimile calde 
ale maramureșenilor. Am luat cunoș
tință de numeroase inițiative care 
au condus la întreceri cu un ca
racter larg, popular. S-a avut în ve
dere sarcina trasată prin Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. care preciza că „acti
vitatea de educație fizică și sportul 
de masă vor fi orientate cu priori
tate spre folosirea formelor simple, 
accesibile, desfășurate în aer liber". 
Se indică în aceeași Hotărîre că „o 
deosebită atenție se va acorda acti
vităților sportive și turistice care se 
pot practica în mod organizat sau 
independent și au o influență favo
rabilă asupra stării fizice și sănătății, 
extinderii atletismului, gimnasticii, 
excursiilor, înotului, mersului pe bi
cicletă. schiului, patinajului, precum 
și altor ramuri sportive".

Acestor deziderate, organele spor
tive din Baia Mare le-au răspuns in
tr-un mod exemplar. Numeroasele 
acțiuni sportive de masă stau mărtu
rie interesului cu care Consiliul ju
dețean pentru educație fizică si sport. 
In fruntea căruia se află tovarășul 
Victor Pordea, secretar al comitetu
lui județean al P.C.R., un mare iubi
tor al sportului, si tovarășul Ion Pop, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S., pri
vește activitatea sportivă de masă.

SPORT SI SĂNĂTATE
INIȚIATIVE

Statornic și entuziast prieten 
al sportului, confratele nostru 
Virgil Ludu ne-a trimis la re
dacție buletinul (editat lunar de 
C.J.E.F.S.) comisiei pentru acti
vitățile de masă din județul 
Brașov, Înscriem, cu plăcere, a- 
ceastă lăudabilă preocupare de 
explicare și popularizare a tot 
ceea ce se face pentru generoasa 
idee de sport și sănătate, prin
tre inițiativele care — după pă
rerea noastră pot stimula 
eficient eforturile de îndeplinire 
a importantelor prevederi cu
prinse în Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie- 
2 martie, cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice 
și sportului.

Este, intr-adevăr, necesar ca 
frumoasele acțiuni întreprinse 
în ultima vreme în acest dome 
niu să fie larg cunoscute, ca 
experiența pozitivă a unor aso 
ciații, activiști sportivi, profe
sori de specialitate să fie gene
ralizată la nivelul întregului ju
deț. „Sumarul" buletinului ni se 
pare, de altfel, convingător în 
ceea ce privește seriozitatea Și 
pasiunea autorilor. Aflăm că 
peste 150 000 de oameni ai mun 
cil, în marea lor majoritate ti
neri, participă cu o regularitate. 
pe care o dorim păstrată și în 
viitor, la bogatul calendar al ac
tivităților de masă, realizat cu

Crosul a cunoscut un puternic reviriment In mijlocul tineretului 
tulcean. Iată un aspect de la un recent concurs organizat pe aleea 
din fața portului. Foto : I. M1HAICA

CUPE HARGHITENE

La M. Ciuc, Bălan, Toplița și 
Odorheiul Secuiesc se desfășoară 
în aceste zile numeroase întreceri 
de masă dotate cu „Cupa mineru
lui", „Cupa muncitorului forestier" 
și „Cupa Femina".

La Bălan, de pildă, concursurile 
organizate în cinstea Zilei mine
rului au angrenat peste 300 de ti
neri la fotbal, volei, atletism, po
pice și orientare turistică. Cei mai 
bine pregătiți s-au dovedit a fi re
prezentanții asociației sportive Har- 
ghita-Băi, care au intrat în posesia 
trofeului.

MULTIPLE ÎNTRECERI LA 
I. T. DACIA.

Muncitorii sportivi de la I. T. 
Dacia din Capitală participă în a- 
ceste zile, premergătoare marelui 
eveniment de la 23 August, la nu
meroase acțiuni sportive de masă.

Amănunte despre activitatea iu
bitorilor exercițiului fizic și miș
cării în aer liber de aici, ne-a fur
nizat președintele asociației, Virgi! 
Pricepe.

Handbaliștii, voleibaliștii și fot
baliștii, precum și amatorii de cros 
sînt angrenați în competiții dedi
cate marii sărbători a poporului ro
mân, inițiate la nivel de sector.

juniori, continuau disputa lor neîn
cetată cu acele cronometrelor, în timp 
ce gimnasta Iuliana Simonfi Ișl cizela 
„solul" în vederea unor viitoare con
cursuri, iar trăgătorii. In frunte cu 
consacratul Pintilie Gleb și Vasiie 
ErdOs (un mare talent, ni s-a racs) 
spărgeau taler după taler..

Ați înțeles, desigur, că 
mit de fapt pe cei mal ____
sportivi din oraș. Dar nu despre 
cestia dorim să vă vorbim, 
miile de anonimi care 
sportului băimărean.

l-am no- 
e un ascut!
i desnre 

dau culoare

O importantă pondere 
acestor acțiuni revine, 
ciațiilor sportive din c 
unități ale industriei

în realizarea 
desigur, asn- 

?le două ma-i 
socialiste d'a 

oraș, întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase (I.M.M.N.) ți Uzina 
mecanică de mașini și utilai minin’’ 
(U.M.M.U.M.) — A. S. To pi torul sl 
A. S. Oțelul.

„Noi continuăm aici o mai veche 
tradiție sportivă, aceea a fostei e- 
chipe de fotbal Phonix. născută ime
diat după primul război (1918) — ne 
spunea Mihai Bob, președintele a*"»- 
clației sportive Tocătorul. Dar. dacă 
în trecut exclusivitate 
balul, acum pe lingă 
din categoria C

avea doar fot- 
echipa noastră 
creat si alteam

SPORTUL SE ALATURĂ OBICEIURILOR TRADIȚIONALE

respectă cu grijă 
obiceiurile moștenite

Maramureșenii 
multe dintre 
din moși-strămoși. Unul dintre aces
tea este și sărbătoarea numită -Tin- 
jaua", care se organizează anual în 
comuna Hoteni. in luna mai, prilej 
cu care este sărbătorit primul om 
care a ieșit la arat. Astfel, în pre
zența a mii de săteni au loc de
monstrații de gimnastică si box. pre
cum si întreceri de fotbal, volei si 
oină. Este contribuția tinerilor de )a 
oraș la popularizarea sportului, la 
reușita deplină a sărbătorii tradițio
nale. Fuga în saci, trasul fringhiel, 
cățărarea pe stîlpi. mersul pe picin-

BRAȘOVENE
contribuția efectivă a factorilor 
județeni cu atribuții tn dome
niul educației fizice și sportului 
(organizațiile U-T.C., sindicale, 
de pionieri, învățământ, coope
rație meșteșugărească etc.).

Agenda competițiilor de masă 
ne arată nu numai CIT ci și CUM 
se muncește în această direcție 
— termene precise, obiective re
alizate, răspunderi concrete, 
nominale, mijloacele folosite. 
Buletinul de care vorbim este, 
de altfel, o oglindă fidelă a 
muncii desfășurate de toți cei 
care au în responsabilitate dez
voltarea continuă a sportului de 
masă brașovean. Este, în această 
ordine de idei, lesne de văzut 
și de apreciat rezultatele obți
nute în organizarea diferitelor 
întreceri, în cadrul centrelor de 
inițiere sportivă, în acțiunile de 
selecție, în extinderea activită
ților la centrele de Culturism, 
gimnastică de întreținere, cul
tură fizică medicală, ansambluri 
Și demonstrații etc. Totul arată 
cit de atent este urmărită și sti
mulată activitatea sportivă de 
masă, locul important pe care 
ea îl ocupă în preocupările 
C.JEF.S și ale celorlalți factori 
cu atribuții.

Consemnăm, de aceea, iniția
tiva brașoveană. sugerînd tot
odată forurilor de resort extin
derea ei și în celelalte județe.

De asemenea, se desfășoară cu 
regularitate campionatele de casă 
la mai multe discipline, cunoscîn- 
du-se pînă acum laureații la fotbal 
(Secția Mecanic-șef), volei feminin 
(Secția Țesătorie) și masculin („Teh- 
nic-administrativ"). Sînt în curs de 
disputare întrecerile individuale la 
șah și tenis de masă.

Printre fruntașii în producție 
care se numără, în același timp, și 
în rindul animatorilor activității 
sportive îi putem cita pe Ion Pascu. 
Ion Ștefan, Velimir Popovici și 
Dumitru Cojocaru.

Un loc important printre prefe
rințele sportive ale textiliștilor de 
la „Dacia" ii ocupă și turismul, ac
țiunile de acest gen succedîndu-se 
săptămînal, pe cele mai variate și 
pitorești trasee din țară.

Dumitru NEGREA
FESTIVALUL SPORTULUI 

FEMININ
Timp de 2 zile, pe terenurile din 

Hunedoara, s-a desfășurat Festiva
lul sportului feminin, la care au 
participat peste 200 de tinere din 
asociațiile Sănătatea, Vidra, Drum 
Nou, Școala sportivă ș.a. Au avut 
loc întreceri de atletism, fotbal, vo
lei, handbal, tenis de masă și șah. 
Reprezentantele asociației Sănătatea 
au fost învingătoare în toate dis
ciplinele.

secții cu bogate activități. Pentru că 
tot am inceput cu fotbalul, vă pu
tem spune că avem un campionat a! 
secțiilor din întreprindere cu 24 de 
formații. Am mai putea vorbi despre 
secția noastră de tenis (cu o echipă 
afiliată si eiteva terenuri amenajate 
prin muncă voluntară, dintre care u- 
au| pregătit chiar si pentru nocturnă), 
despre cea de sah rjucătorii noștri 
au participat la etapa finală pentru 
promovarea in divizia A), despre 
judo (cu sală proprie peoua antre
namente). despre echipele noastre de 
handbal, de volei, de tenis de masă. 
Nu exagerăm afirmind că la acti
vitățile sportive ale asociației noas
tre sportive iau parte peste 2 806 de 
salariați din întreprindere".

Iată efteva dintre notele culese din 
catalogul unei asociații care pare a

La A. S. Oțelul pr 
s- concentrează in j

3P

ti» încsț 
campion t* 

uei. care se 
tur-retur. și la care oar- 
formații Animatorii fn- 

tt activiștii voluntari Elmer 
Ștefan Strebeli. Frumoasă 
desigur, dar sportivii de 
sintem convinși, ar dori

să practice si alte sporturi. Ce do
vadă mai bună decît faptul că. în 
prezent, ei lucrează Ia amenajarea 
unor terenuri de handbal s! volei 7 

r.

roange sînt de asemenea Probe la 
care tinerii săteni și orășeni se în
trec în a-«i dovedi iscusința, reali- 
zind spectacole Pline ăe farmec si 
voie bună.

Asemenea sărbători populare, de
numite festivaluri cultural-sportive au 
loc anual și In comunele Stelarul, 
Sloiceni, Izvoarele etc. Chiar dumi
nică, va avea ioc un astfel de fes
tival. numit „Hora la Prislop*. 1 
impreiurimile orașului Borșa. festi 
val oare a ajuns la cea de a V1-» 
ediție si la care participă reprezen
tanți ai județelor Maramureș. Su
ceava si Bistrița-Năsăud. Va fi im 
nou si minunat prilej pentru excursii 
pe jos si cu bicicleta, pentru între
ceri sportive de tot felul.

Dacă la aceste acțiuni sportive, 
de o astfel de amploare adăugăm și 
alte activități îr.tilnite pe stadionul 
orașului (competiția interjudețeană 
de oină cu participant! din Maramu
reș, Satu Mare, Bistrlța-Năsăud șl 
Sălai) sau la Ștrandul municipal (cu 
cele patru bazine solicitate din pilc, 
unde sute de copii au deprins tainele 
înotului) vom afla imaginea sportivă 
a Băii Mari, acum în zilele de va
canță. imagine care r.e-a impresio
nat cu atît mai mult cu cit ea ne 
certifică faptul că aici sportul — 
deși nu cu foarte mare tradiție — a 
devenit o parte integrantă a vieții 
noi. socialiste, oe care o trăiește 
Baia Măre.

TIR Incepînd de mîtne orașul Ale
xandria va găzdui o mare și importantă 
competiție, „Cupa României- ediția 1973- 
în program figurează două probe de 
pușcă : sport 3x2a focuri șl standard 
(3x20 f). La confruntările pentru valoro
sul trofeu participă trăgători din 12 ju
dețe și din Capitală, printre care ți nu
meroși țintașl fruntași, cu excepția celor 
din loturile naționale. • IN CINSTEA 
ZILEI DE 23 AUGUST, Clubul sportiv 
Școlarul București organizează un mare 
concurs dotat cu .Cupa Școlarul* pentru 
juniori. întrecerile se vor desfășura sim- 
bătă șl duminică pe poligonul Tunari 
din Capitală și la ele vor participa con
curent! din București, Brașov, ploiești, 
Arad, Iași, Bacău. Cluj. Giurgiu, Baia 
Mare șl Focșadi. în program : probe de 
pușcă (standard ș: aer 
pistol (viteză, sport șl

comprimat) și 
aer comprimat).

de viteză a clu-PATINAJ secția
bului sportiv Dinamo Brașov (antrenor 
Ernest Ulrich) are o serie de campioni 
naționali, atit în întrecerile pe luciul 
ghețll. cit șl pe pistele de asfalt în 
aceste zile, dlnamovtștli se pregătesc in
tens pe... uscat, în vederea fazelor deci
sive ale campionatului republican de pa
tinaj pe rotile PînS in prezent, condu
cerea tehnică a secției brașovene a or
ganizat patru concursuri de selecție a 
noi elemente talentate șl eiteva reuniuni 
cu norme de control pentru patinatorii 
consacrati- în confruntările avansaților 
s-au remarcat Vasile Coroș (deținător al 
titlurilor la probele de 1500 și 2000 m pe 
rotile). Radu Nicollcioiu, Ladislau Foct,

Balcaniada de baschet a juniorilor

PROCENTAJE SLABE Șl: 
ROMÂNIA - GRECIA 44-57

BOTEVGRAD. 9 (prin telefon). 
In frumoasa sală de sport din lo
calitate au început întrecerile edi
ției a Xl-a a campionatului balca
nic de baschet rezervat selecționa
telor de juniori. In partida de de
but, echipa României (deținătoarea 
titlului) a înregistrat o înfrîngere 
categorică tn fața formației Gre
ciei care și-a adjudecat victoria cu 
scorul de 57—44 (28—15). Sportivii 
greci au avut în Sakelariou un ju
cător deosebit de eficace, care nu 
a putut fi stăvilit, și ca urmare 
acesta a înscris 20 de puncte. E- 
chipa română a evoluat mulțumi
tor în acțiunile poziționale și în 
lupta sub panou, dar lipsa preci
ziei în aruncările la coș a fost ho- 
tăritoare. Astfel, ea a înscris doar 
17 din „cele 60 de aruncări din ac
țiune (procentaj 28 la sută) și 10 
din cele 28 de aruncări libere (pro
centaj 35 la sută!), în vreme 
ce adversarii au realizat 45 la sută 
la aruncările din acțiune (23 din 
51) și 78 la sută la cele libere (11 
din 14). In aceste condiții, insuc
cesul nu a putut fi evitat și ră- 
mîne ca, în confruntările viitoare, 
baschetbaliștii români să încerce să 
refacă terenul pierdut prin înfrîn- 
gerea suferită în fața formației Gre
ciei. Punctele echipei române au 
fost înscrise de Osacenco 15, Stra- 
tulat 11, Dragnea 4, Vidican 3, 
Uglai 3, Mihalache 2, Caraion 4, 
Fluturaș 2. în următoarele întîl- 
niri România va juca în ordine 
cu Bulgaria, Iugoslavia, Turcia și 
Bulgaria B.

într-o partidă interesantă, în care 
și-au disputat întîietatea două din
tre favorite, reprezentativa Iugo
slaviei a cîștigat, după o întrecere 
echilibrată, în fața Bulgariei cu 
scorul de 70—61 (41—23). Victoria 
juniorilor iugoslavi a fost decisă în 
prima repriză, cînd au depășit net 
defensiva selecționatei gazdă. In
tr-un alt joc, neoficial, Turcia a 
învins echipa secundă a Bulgariei 
cu 79—41 (37—20).

NOI RECORDURI
TINERILOR

întrecerile campionatelor na
ționale ale copiilor prilejuiesc o 
dispută interesantă între tinerii 
înotători ai cluburilor Petrolul 
Ploiești, Crișul Oradea și Școlii 
sportive nr. 2. care au cucerit pînă 
în prezent cele mai multe titluri, 
în a doua reuniune a finalelor au 
fost stabilite și alte trei recorduri 
naționale. Jlez'Xtafe tehnicej

CATEG. A - 400 m liber '(b) i 
AL. NOAPTEȘ (Sc. sp. 2) 4:55,0, 
M, Secuianu (Prahova) 4:57,9, 
M. Mandache (Petr.) 5:02,3; 400 m 
liber (f): MIHAELA COSTEA 
(CSȘ) 5:18,7, Angela Vamoși (Cr.) 
5:34,7, Văii Dragomir (Șc. sp. 2) 
5:36,5; 100 m spate (b) L SVETZ
(Șc. sp. 2) 684, H. Habet’er (Șc. sp. 
Timiș) 69.2, M. Oncescu (Șc. sp. 2) 
70,4: 100 m spate (f): MARTA TA- 
VASZI (Cr.) 1:19.8. Ana Georgiu 
(Șc. sp. Reș.) 1:20,3, Marina Cris- 
tea (Steaua) 1:20.5: 100 m delfin
(D : CARMEN CALIN (Petr.) 1:19,7. 
Cecilia Roșu (Șc. șjx PloieștiW :23,5. 
Rene Damian (T>haf£Î£3,6;«*M m 
delfin (b): ȘT.MITU (Șc. sp. 3 Gal.) 
1:13,4. Gh. Stoenescu (Rapid) 1:14,3,

LA

SE CLĂDEȘTE
I-am reîntîlnit, în plină vară, la 

cabana Cheia Rișnoavei. Bine dis
puși, luminoși, așa cum îi știm de 
ani. Ultima oară îi văzusem la sfîr- 
șitul finalei campionatului republi
can de juniori la rugby. în timp ce 
antrenoarea Mariana Luce seu era 
purtată pe brațe de jucătorii echi
pei sale — Șc. sportivă nr. 2 — 
care ciștigaseră titlul de campioni, 
antrenorii Cornel Munteanu și Ni
colae Vizitiu — căci despre ei este 
vorba — erau „negri de supărare". 
Formația pregătită de ei — Clubul 
sportiv școlar București — pierduse 
un titlu republican după ce în ul
timii zece ani, le cîștigase, conse
cutiv, pe toate.

La Cheia, în jurul unei mese așe
zată la umbra unui copac, discuția 
a pornit, firesc, de la acea finală.

— A fost un șoc — spunea Cor
nel Munteanu. Cu o echipă în care 
erau mulți dintre cei ce învinse
seră „XV"-le Franței, nu ne aș
teptam să pierdem. Dar tinerii noș
tri rugbyști au crezut în ziua aceea 
că este de ajuns să „ai nume", să 
fii internațional, pentru a câștiga...

N. Vizitiu ne pune imediat în 
temă în ceea ce privește prezența 
lor la Cheia Rîșnoavei. Clubu’ 
sportiv școlar a organizat o tabără 
școlară pentru membrii viitoarei 
echipe de rugby : „Din vechea e- 
chipă, ni se spune, n-au mai rămas 
decît Buga, Ninu, Milea, Toma și

Attila Varga, Mihail Marian, Gabriela 
Cirică și Magda Solldsy, tineri aflați în 
evident progres. în disputele începători
lor. s-au evidențiat Florin Gâzdău și Mo
nica Silvianu. în zilele de 20 și 21 au
gust, dinamovîștii vor participa la etapa 
județeană a campionatului pe rotile pro
gramată a avea loc pe aleile asfaltate 
din Poiana Brașov.

q TOATE SPORTURILE ]
VOLEI. In cadrul verificărilor e- 

fectuate în vederea participării la Uni
versiadă, Selecționata feminină studen
țească a României a jucat, la Rm. Vîl- 
cea, în compania echipei Mexicului. 
După cum ne transmite corespondentul 
Dragomir Roșianu, sportivele românce 
au avut o evoluție excelentă, oglindită, 
de altfel, în scorul partidei-: 3—0 (3, 0. 
4). în deschidere. într-o întîlnire amicală, 
voleibalistele de la Medicina București 
au dispus de cele de lâ Universitatea 
Craiova cu 3—0 (7, 5. lî).

POLO. Dupâ cum anunță federația 
de specialitate din Iugoslavia. întrecerile 
campionatului, balcanic de polo progra
mate inițial In localitatea Kraguevac 
șl-au schimbat orașul gazdă. Turneul va

CAMPIONATUL EUROPEAN DE LA DUISBURG -
EXAMEN AL POLOISTILOR JUNIORI

în timp ce primele reprezenta
tive ale* polo-ului european se 
pregătesc pentru cel dinții cam
pionat al lumii, formațiile cadeți- 
lor (jucători născuțl în 1953 sau 
mal tineri), la rîndul lor, se află 
în preajma unui mare examen : 
al treilea campionat continental 
programat tn localitatea vest-ger- 
mană Duisburg între 15 și 19 au
gust

Competiția din acest an se anun
ță, ca și la edițiile precedente, deo
sebit de echilibrată, opt forma
ții (Ungaria, U.RSS., Spania, 
R. F. Germania. România, Iugo
slavia. Italia și Olanda) candi- 
dînd cu șanse aproximativ egale la 
una din medalii.

Pînă la această oră organizato
rii au primit 14 înscrieri. Aceste 
formații vor fi împărțite prin tra
gere la sorți (va avea loc în seara 
zilei de 14 august) în două grupe, 
primele trei clasate din fiecare 
dintre acestea urmînd să evolue
ze in continuare în turneul final. 
Ca și la ediția precedentă, rezul
tatele din grupe vor conta și pen
tru clasamentul turneului final. In 
acest an au fost desemnate, capi 
de serie, echipele Ungariei și Spa
niei, clasate pe primele două lo
curi în 1971, la Barcelona.

Reprezentativa tării noastre va 
evolua pentru a doua oară în ca
drul C-E. La ultima ediție, junio
rii României au avut o frumoasă 
comportare clasîndu-se pe locul 
IV. Ei au învins atunci reprezen
tativele R, F. Germania cu 9—4. 
Iugoslaviei cu 6—5, Olandei cu 
4—1, Italiei cu 8—4 și au pierdut 
meciurile cu Spania (5—7), Unga
ria (1—2) și U.R.S.S. (2—4).

în actualul sezon, selecționata ță
rii noastre a avut evoluții meri
torii. Ea s-a clasat pe locul secund 
la turneul internațional de la Si- 
benik (5—3 cu Spania, 3—5 cu Un
garia și 6—6 cu Iugoslavia), iar re-

ÎN ÎNTRECERILE 
ÎNOTĂTORI

Popa (Sc. sp. PI.) 1:20,8; 
delfin (b): I. MEDERm

D. Cuc (Cr.) 1.14,5 ; 4x200 m liber 
(b): ȘC. SP. 2 9:37,0 — record, Cri
șul 9:52.6, CSM Cluj 10:07,5;

CATEG Bi 100 m delfin (f)i MI
HAELA GEORGESCU (Petr.) 
1:16,2, Carmen Bentoiu (CSȘ) 1:20,1 
Carmen ~
100
(Șc. sp. Tg. Mureș) 1:16,9, FI. Vi- 
șan (Șc. sp. PI.) 1:18,1. U. Kamili 
(Șc. sp. 2) 1:19,4; 4x200 m liber (b): 
C.SM. Cluj 10:30,8 — record,
Șc. sp. Reșița 10:33,3, Crișul 10:52.1; 
200 m liber (f): ANCA GEORGES. 
CU (Petr.) 2:37,4, Carmen Nișu- 
lescu (Șc. sp. 2) 2:37,5, Mariana 
Marin (Șc. sp. Reș.) 2:42,3; 200 m 
liber (b); H, NEAGRÂU (Cr.) 
2:21,7 — record, I. Kovacs (C.S M. 
Cluj) 2:31,9, I. Radu (CSM Cluj) 
*j354_;_100 m spate (f): VALERIA 

Car. 
Judit 

1:20,4;

VLASCEANU (Petr.) 1:18,0, 
men Bunaciu (Sib.) 
Huniady (Șc. sp.
100 m spate (b): L.

1:19,1, 
Reș)
SZAKADAT1 

(Cr.) 1:15.9, U. Kamili (Șc. sp. 2) 
1:17,6, I. Radu (C.S.M. Cluj) 1:18,7. 

întrecerile continuă astăzi (ora 
9,30 și 17,30) la ștrandul Tinere
tului.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

0 NOUĂ ECHIPĂ DE RUGBY
Stoica. Ne aflăm aici pentru a clădi 
o nouă formație din tineri născuți 
între 1957 și 1955“. Aflăm, că cei 
doi antrenori — demni de tot res
pectul pentru pasiunea cu care mi
gălesc de ani la formarea de rug
byști din rîndul tinerilor — au 
pornit din nou la lucru temeinic, 
în acțiunea „totul de la început" 
s-au inclus multe obiective, dintre 
care unele au și fost atinse : s-au 
selecționat tineri puternici și bine 
dezvoltați din punct de vedere fi
zic ; „vedetele", mai precis nese- 
rioșii, au fost înlăturați din lot; 
s-a instaurat deviza i „muncă și se
riozitate"; cumințenia este un atri
but indispensabil fiecărui jucător, 
ș.a.m.d.

Ne-am dat seama. Cei doi tehni
cieni lucrează cu seriozitate și- 
spor. De multe ori s-au făcut și 
cîte trei antrenamente pe zi, „fără 
ca cineva să aibă ceva de spus", 
în mod special s-a pus accent pe: 
tehnica individuală și de compar
timent, pregătire specială pentru 
dezvoltarea calităților fizice și, 
bineînțeles, cunoașterea regulilor 
jocului. Ne-au fost prezentate și cî- 
teva- talente i Cristian Gheor- 
ghiosu („Are 1,98 m, 18 ani — ju
cător bun pentru linia a IlI-a. Un 
viitor Radu Demian"). Petre Anton 
(„O aripă cu viteză remarcabilă, 
forță și curaj. Doar 17 ani"), Con
stantin Buga („Un tînăr excepțio-

avea loc între 23 și 26 august în insula 
Korcula, aflată la o distanță de 2 ore 
(de călătorit cu vaporul in Marea Adria
tic^) de Split. La ediția din acest an a 
competiției balcanice țara noastră va fi 
reprezentată de o selecționată de tineret. 
• LA ULTIMA ȘEDINȚA a comitetului 
balcanic al federațiilor de natație, dele
gația iugoslavă a propus ca în afara 

tradiționalului campionat rezervat junio
rilor (limită de vîrstă 20 de ani) să se 
organizeze în fiecare an și cite o com
petiție pentru echipele alcătuite din po- 
lolșli de 18 ani și mai tineri. O hotârire 
definitivă va f! luată Ia congresul bal
canic ce se desfășoară în aceste zile la 
Dubrovnik.

SĂRITURI IN APA Florentina
Socol, Liliana Popescu, Mihaela Atana- 
siu și Sorana Iacob, însoțite de antre
norii Pantelimon Decuseară și Nicolae 
Speriosu, pleacă astăzi Ia Budapesta 
pentru a participa, sîmbătă și duminică, 
la un concurs internațional • ȘTRAN
DUL TINERETULUI VA FI, între 17 și 
26 august, gazda a trei importante con

cent a reintrat în posesia titlului 
balcanic (3—2 cu Bulgaria, 15—1 
cu Turcia. 8—4 cu Grecia și 8—8 cu 
Iugoslavia).

Lotul, alcătuit din 12 jucători,

PALMARESUL CAMPIONATE
LOR

ROTTERDAM 1970: 1.
UJLS^., 2. Spania, 3. 
R. F. Germania, 4. Italia, 
5, Olanda, 6. Ungaria;

BARCELONA 1971: 1. Un. 
garia, 2. Spania, 3. U.R.S.S.,
4. ROMÂNIA. 5. Italia, 6. O- 
landa.

(antrenorii vor trebui să aleagă 
între Feher și Racz) se află în pre
zent în orașul Victoria unde se 
pregătește în compania selecțio
natei de seniori a țării- Zilnic au 
loc cite două ședințe de antrena

MARELE PREMIU DE MARȘ
AL ZIARULUI MUNCA

La cea de a XIII-a ediție a Ma
relui premiu de marș al ziarului 
Munca, care se va desfășura dumi
nică dimineață pe principalele ar
tere ale Capitalei (startul și so
sirea vor avea loc în fața Palatului 
Telefoanelor, de pe calea Victoriei), 
vor lua parte cei mai buni măr
șăluitori din țară, în afara unui 
mare număr de concurenți juniori 
și începători. De asemenea, la star
tul cursei seniorilor sînt anunțați 
cîțiva sportivi din Uniunea Sovie
tică, Suedia, Italia și din alte țări.

Printre concurenții pe care-i vom 
urmări cu interes se află Constan
tin Stan, recordman mondial în 
proba de 10 km, Leonida Caraio- 
sifoglu, multiplu campion balcanic 
și campion al țării pe 20 km, Ion 
Găsitu, Nicolae Maxim etc.

ATLEȚII JUNIORI LA ÎNĂLȚIME!

de

Organizatorii Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților, 
desfășurat recent în capitala Repu
blicii Democrate Germane, au in
clus în amplul program al întrece
rilor sportive și o competiție 
atletism rezervată juniorilor.

întrecerile au adunat la start 
speranțe ale atletismului din mai 
multe țări ale Europei și din alte 
continente. Prezența unor sportivi 
talentați, ca și rezultatele obținute 
la majoritatea celor 24 de probe, 
au arătat interesul de care s-a 
bucurat competiția tinerilor atleți.

înscriși la multe din probele ce 
au figurat în zilele de concurs. 
Juniorii români au avut o compor
tare remarcabilă, cucerind patru 
medalii de aur și o medalie de 
bronz. Acest bilanț ne-a permis să 
ne clasăm pe locul III pe națiuni, 
după U.R.S.S. (8 victorii) și R.D.G. 
(5 victorii), performantă meritorie 

s<

cuminte, bun jucător. S-a im- 
în mod deosebit prin seriozi-

Za-

șe- 
cu-

pă-

nai, 
pus 
tatea sa, în calitate de căpitan de 
echipă"), Nicolae Stoica („Mijlocaș 
la deschidere — bun tehnician"), 
Emil Stănescu („Aleargă cel mai 
bine dintre toți"), Marin Zafiescu 
(„Un bun placheur, fratele lui 
fiescu din lotul F-I.R.A. ’73").

într-o zi, a avut loc aici o 
dința originală. „Fiecare să ia 
vintul — lj s-a recomandat 
pentru a spune care sint, după 
rerea voastră, lipsurile pe care le 
areți“. Și, pozitiv, fiecare a știut 
exact ce îi lipsește, în ce direcție 
trebuie să-și îndrepte atenția. „Eu 
n-am forță de împingere" ; „N-am 
detentă" ; „îmi lipsește îndemîna- 
rea la prinderea balonului"...

— N-am avut niciodată un 
lectiv atît de dornic să lucreze, 
spune la plecare C. Munteanu. 
plus, toți sînt prieteni și, mare 
cru, serioși...

Se clădește o nouă echipă, 
cresc noi rugbyști. în liniște, 
modestie și seriozitate. Așa cum 
ne-a obișnuit în ultimii ani Clubul 
sportiv școlar București (președinte 
— Teodor Bolea, vicepreședinte — 
Victor Topoloveanu), clubul care în 
ultimii doi ani a dat loturilor 
F I R.A. nu mai puțin de 19 ju
niori buni...

co- 
ne 
tn 

lu-

se 
cu

Modesto FERRARINI

cursuri : întîlnirea internațională dintre 
selecționatele Bucureștiului și Varșoviei 
(17—13 august), campionatele republicane 
dc juniori (19. 20 și 21 august) și cam
pionatele republicane de seniori (24, 25 
și 26 august).

ÎNOT. Țn zilele de 15 și 16 august, 
ștrandul Tineretului din Capitală va găz
dui tradiționala întîlnire bilaterală dintre 
echipele de copii (categoria B 11—12 ani 
și categoria A 13—14 ani) ale României 
și Bulgariei. Selecționatele țării noastre 
vor cuprinde, alături de înotătorii aflați 
Ia Balcaniada de la Dubrovnik și pe cei 
mai taientați copii care se vor afirma în 
cadrul campionatelor republicane ce se 
desfășoară în aceste zile tot la ștrandul 
Tineretului din Capitală.

TIR CU ARCU' La sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare. între 16—19 august, va 
avea Ioc campionatul republican pentru 
seniori. Competiția va fi organizată în 
orașul Cluj, care găzduiește pentru pri
ma oară o întrecere de asemenea am
ploare Ia această disciplină. Precum se 
știe, edițiile de pînă acum ale întreceri
lor finale la tir cu arcul au avut loc de 
fiecare dată la Tg. Mureș, oraș cu cei 
mai mulți arcași, care sînt și deținătorii 
titlurilor de campioni ai țării și ai re
cordurilor republicane. La ediția clujea
nă a campionatului vor participa trăgă
tori cu arcul din Tg. Mureș (de la 4—rȘ 
asociații și cluburi sportive). Cluj, Bucu
rești și. probabil, de la Satu Mare și Pe
troșani. 

ment încheiate cu jocuri de verif 1* 
care. De altfel, și la Duisburg, e» 
chipa noastră va avea de susți
nut uneori cite două partide pa 
zi, astfel că sportivii trebuie să 
fie obișnuiți cu un asemenea efort, 
în atenția antrenorilor Paul Nicu- 
lescu și Alexandru Bădiță au stat 
in ultimele zile probleme legate da 
omogenizarea echipei, de pregăti
rea portarilor (care nu au exce
lat la Balcaniadă) și de antrenare 
a zonei la „om în minus".

Plecarea echipei române este 
prevăzută pentru ziua de 13 au
gust. Lotul reprezentativ este al
cătuit din: Doru Spînu (Progre
sul) și Voicu Râdescu (Dinamo) — 
portari. Radu Cocora, Dumitru 
Teodorescu, Ion Gheorghe Radu 
Mirea (Progresul). L. Răducanu 
(C. S. Școlarul), Carl Weiss, Ale
xandru Preda (LE.F.S-), Adrian 
Schervan (Rapid), Petru Racz, 
Ivan Feher (Crișul)

de

pentru care tinerii atleți și antre
norii lor merită felicitări. Demne 
de subliniat sînt și rezultatele cu 
care juniorii români au cîștigat în
trecerile. Doina Spînu a dovedit, 
și de această dată, constanța cu 
care îi este accesibilă săritura 
6,20 m, ceea ce pentru vîrsta ei 
(nici 16 ani) constituie o perfor
manță. în cadrul întrecerilor de la 
Festival, ea a avut din nou trei 
sărituri peste 6 m, rod al îmbună
tățirii vitezei și tehnicii. Este o 
bună atletă de concurs. Constantin 
Cîrstea și-a continuat la Berlin și
rul succeselor început la meciul 
de la Erfurt, cu R.D.G. și Polonia 
(2,09 m) și continuat cu Balcaniada 
de juniori, de la București (2.12 m).' 
în cadrul Festivalului, tînărul nos
tru săritor în înălțime a cîștigat 
proba cu 2,07 m. Gheorghe Mege- 
lea s-a impus cu siguranță la a- 
runcarea suliței, deși se aflau în 
concurs șase aruncători de peste 
70 m. Ultimul învingător dintre 
juniorii români, Nicolae Onescu, a 
cîștigat pentru a doua oară în 
R.D.G., la un interval de mai pu
țin de o lună, proba de 1 500 m. El 
se anunță, astfel, un prețios com
ponent în „tandemul" cu record
manul european de juniori. Gheor- 
gha Ghipu.

Să adăugăm în bilanțul tinerilor 
atleți români și medalia de bronz 
cucerită de Carol Antal la înălți
me, locurile IV obținute la săritura 
în lungime de Madlen Nicolae la 
fete și Marius Scoarță la băieți, 
locurile V pe care s-au clasat So
fia Mitrică (greutate fete). Argenti
na Pavel (înălțime fete) și Paul 
Neagu (greutate băieții.

N. MIHAIL

ANTAL (CIBO Brașov)

- LA A DOUA VICTORIE 
iN CAMPIONATELE

DE CICLÎSM
CLUJ, 9 (prin telefon). Orașul cla 

pe malurile Someșului, devenit veri
tabil cartier general al sportului cu 
pedale, a găzduit finala campionatului 
național de semifond pentru juniori. 
In recerile s-au desfășurat pe un tra
seu excelent pentru probe pe circuit, 
situat în jurul stadionului și al ho
telului Napoca. Timp foarte bun, 
spectatori numeroși, entuziaști. De 
altfel, pe zi ce trece, ciclismul devine 
tot mai popular la Cluj, grație mare
lui număr de întreceri rutiere pro
gramate în luna august în acest ma
re oraș.

întrecerea juniorilor mici a reunit 
44 de concurenți. Ei au acoperit de
12 ori traseul, rulînd 21,6 km. Titlul 
național a fost cucerit de Andrei An
tal (CIBO Brașov) care îi aduce ast
fel antrenorului său Martie Ștefănes- 
cu cea de a doua victorie. Iată cla
samentul finali l. ANDREI ANTAL 
(CIBO Brașov) a parcurs 21,6 km în 
35:40 (m. o. 36,360 km), 21 de puncte
— campion al României; 2. Dan Bon- 
ciu (Șc. sp. 3 București) 8 p; 3. Aiex. 
Vlăstaru (C.S. Brăila) 7 p; 4. Valen
tin Marin (Șc. sp. 2 București) 6 p;
5. loan Lazăr (C.S.M. Cluj) 6 p: 6. 
Viorel Vlad (Șc. sp. 3 București) 3 p.

La startul cursei juniorilor mari 
s-au prezentat 61 de alergători. Cam
pionatul a programat 18 ture. însu- 
mînd 32,4 km. Alergarea a fost mai 
rapidă, dar victoria la fel de detașa
tă ca și la juniori mici. Clasament 
finali

1. ROMICA SIMION (Școala spor
tivă nr. I București) a parcur 32,4 
km în 49 min. (m.o. 39,673 km). 28 de 
puncte — campion al României: 2. 
Adrian Ionescu (Voința Ploiești) 16 p: 
3. Aurei Ciobanu (Voința Ploiești)
13 p; 4. Costică Bonciu (Șc. sp. 3 
București) 10 p; 5. Nicolae Tănăses- 
cu (Dinamo) 9 p; 6. Ilie Totora (Șc. 
sp. 2 București) 5 p.

Fr. LASZLO
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DUPĂ CE. DE CAIAC-CANOE JUNIORI DIN POLONIA

DE LA TREI MEDALII DE AUR

MECIURILE PRIMEI 
ETAPE DIN „B"

LA DOUĂ DE BRONZ-

UN DRUM NUMIT REGRES
„DISTRIBUȚIILE" STAGIUNII 1973-1974
— Loturile de jucători ale celor 18 echipe din Divizia A —

La finele săptâmînit trecute, la- 
cui Radun din apropierea orașului 
polonez Walcz a găzduit întrecerile 
celei de a IV-a ediții a campiona
telor europene de caiac-canoe ju
niori. la startul cărora s-au aliniat 
290 de speranțe ale padelei și pa- 
gaei din 22 de țări.

După cum se știe, la capătul ce
lor trei zile de dispute, titlurile eu
ropene la cele nouă probe au fost 
cucerite de R. D. Germană (4), 
U.R.S-S. (3), Bulgaria (1) și Polo
nia (1), în clasamentul general pe 
națiuni ordinea primelor trei cla
sate fiind U.R^S. — 72 p. R. D. 
Germană — 67 p și Ungaria — 
52 p.

Reprezentanții țării noastre au 
încheiat această ediție a „europe
nelor" cu un bilanț modest și, în 
orice caz, mult mai slab decît cel 
de la ediția precedentă, unde tine
rii caiaciști și canoiști români au 
cucerit trei medalii de aur și locul 
întîi în clasamentul general pe na
țiuni. De această dată team-ul ro
mân s-a înapoiat de la întrecerea 
continentală doar cu două medalii 
de bronz și un loc VI în clasa
mentul general, poziție lipsită de 
strălucirea pe care am fi dorit-o. 
Și pentru că tot ne aflăm la clasa
mente, se cuvine să subliniem și 
faptul că reprezentanții noștri au 
ocupat locul V—VI la canoe și lo
cul VI la caiac, ceea ce reprezintă, 
de asemenea, foarte puțin. Același 
loc șase ne-a revenit și în clasa
mentul pe medalii, unde prima po
ziție este ocupată de sportivii din 
R. D. Germană, cu 4 medalii de aur 
și trei de argint.

Cu cele două medalii de bronz 
cucerite de caiaciștii și canoiștii 
noștri, trebuie să spunem de Ia bun 
început că șirul victoriilor româ
nești în arena internațională la a- 
cest sport se întrerupe în mod ne
dorit și chiar puțin îngrijorător, cu 
atît mai mult cu cît și aici, la ni
velul juniorilor, țara noastră avea 
o poziție de elită. în momentul de 
față, după această ediție a C.E., 
poziția noastră a scăzut simțitor, 
făcîndu-ne să ne întrebăm — și 
nu numai noi ! — care sînt cauzele 
acestui regres.

în probele feminine este cert că 
nu dispunem de elemente prea va
loroase, deși Arina Roh s-a dove
dit a fi, atît în proba de dublu, 
cît și în cea de patru, un stroc ta
lentat. Să nu uităm, însă, că ea mai 
are încă un an de juniorat, în timp 
ce toate celelalte sportive românce 
prezente la Walcz s-au aflat la 
limita maximă a vîrstei permise de 
regulament. Cu atît mai mult subli
niem lipsa rezultatelor bune, cu cît 
aceste sportive constituie în mo
mentul de față rezervorul din care 
trebuie să se alimenteze prima re
prezentativă a țării, or după evo
luția fetelor noastre la Walcz este 
puțin probabil că antrenorii echi
pei naționale să se gîndească la 
vreo promovare.

La băieți, în probele de caiac, 
putem sublinia comportarea relativ 
bună a echipajului de 4, compus 
din Radu Șofran, Gavrilă Pamacal, 
Sorin Matache și Ionel Sold. Nî se 
pare, însă, că acest echipaj putea 
realiza mult mai mult decît meda
lia de bronz.

în cronica finalelor arătam că. 
de-a lungul celor 500 de metri, a 
fost vizibilă o dublă schimbare a

tempo-tilui la reprezentanții noștri, 
schimbare care a însemnat pierde
rea unor secunde prețioase și. im
plicit. a unei poziții Și mai bune 
pe podiumul de premiere, dar nu 
ne putem explica în nici un fel 
cărui fapt s-a datorat această scă
dere.

Un alt fapt la care vrem să ne 
oprim este ocuparea ultimului loc 
in proba de caiac dublu băieți. 
Este cert că echipajul nostru (Radu 
Șofran — Gavrilă Pamacai) putea 
să se claseze în primele patru 
locuri, avi nd o valoare net supe
rioară celei a echipajelor din Spa
nia, Bulgaria, R. F. Germania și 
chiar R. D. Germană, dar se pare 
că reprezentanții noștri au renun
țat să mai lupte în momentul în 
care și-au dat seama că nu mai 
pot obține o medalie. Poate că ci 
s-au gîndit să se menajeze pentru 
proba de caiac 4, la care luau star
tul peste circa o oră, dar nu pu
tem fi de acord cu acest lucru în 
momentul în care ei aveau asi
gurat un loc în finala de dublu. 
Poate că — dacă lucrurile stau 
așa — era mai bine ca țara noastră 
să fie reprezentată în proba de 
caiac dublu de un alt echipaj, care 
și-ar fi apărat șansele cu mai 
multă ambiție, dînd maximum de 
randament și nemaiavînd grija u- 
nei alte finale. Așa, însă, echipajul 
nostru a apărut în această probă 
pe ultimul loc, lucru cu totul și 
cu totul ieșit din comun, care a 
surprins pe absolut toată lumea 
prezentă la întreceri.

Pentru a încheia însemnările 
noastre referitoare la evoluția spor
tivilor români în probele de caiac, 
se cuvine să arătăm că la simplu 
ne aflăm departe de a avea un 
reprezentant de valoare, Ionel Sold 
nefiind capabil să facă față la 
Walcz mult mai puternicilor săi ad
versari.

La canoe așteptam trei medalii, 
dintre care cel puțin una de aur, 
dar, după cum se știe canoiștii ro
mâni au obținut doar una de bronz. 
Aceasta a revenit echipajului de 
canoe 7 (Gheorghe Lungu, Simion 
Isai, Ștefan Parmac, Gheorghe Si- 
miocenco, Silvan Ivan, Ivan Ga
vrilov și Petre Capusta), dar nu ne 
putem considera mulțumiți, întrucît 
România deținea titlul european la 
această probă și candida din nou 
la ei. Pierderea direcției în finalul 
cursei a aruncat echipajul pe lo
cul III, loc destul de modest.

în sfîrșit, la canoe simplu (Gheor
ghe Lungu) și dublu (Silvan Ivan — 
Ștefan Parmac) România a fost re
prezentată la fel de modest, locu
rile V și respectiv VI însemnînd 
foarte puțin.

Ca o concluzie generală după a- 
ceastă a IV-a ediție a C.E. de caiac- 
canoe, juniorii români au evoluat 
cu mult sub posibilități, făcînd ne
cesară, de-acum înainte, o mai in
tensă, mai minuțioasă și mai sus
ținută muncă. Cei trei antrenori ai 
reprezentativei (Igor Lipalit, Radu 
Dumitru și Ștefan Vișevan) vor 
trebui să-și împartă sarcinile mai 
atent, să colaboreze mai strîns și 
să fie mai drastici cu elevii lor, 
intrucit numai printr-o activitate 
deosebit de serioasă și o pregătire 
asiduă România iși va putea recu
ceri poziția pierdută.

Horia ALEXANDRESCU

SPORTIVI ROMÂNI
Simbătă și duminică, pe pista 

de sporturi nautice din localita
tea Tata (Ungaria) se va desfă
șura una din ultimele regate inter
naționale ale sezonului, la care va 
participa și un grup de caiaciști și

LA „REGATA TATA“
canoiști români. Printre saorurii 
noștri care vor fi prezer.^ la star
tul comperiției se -.umără I lriraia 
L Erafei A. Coațalenca. L Iberici 
Șt- Pocora I. Sebastian ș.a.

TÎRGIJL DE VARĂ

pune la dispoziția dv.. pînă la data de 31 august, un bogat sor
timent de : ciorapi file supraelastici (producția fabricii .8 Martie”- 
Piatra Neamț), sandale cu fețe din pieie, piele sintetică și înlocui
tori de piele, pantofi cu fețe textile precum și alte articole de îm

brăcăminte și încălțăminte de sezon
Reduceri de prețuri pînă la 25%

Cu două zile înaintea începerii celei de a 56-a ediții a Diviziei A, 
vă prezentăm componența loturilor celor 18 combatante. Precizăm că 
situația de mai jos nu este definitivă. F.R.F. avînd încă de aprobat o 
suită de transferări care vor fi anunțate la data rezolvării lor de către 
cluburile interesate.

Acum, iată citeva dintre datele care vă interesează privind efectivele 
de jucători cu care formațiile de A se aliniază la startul de duminică.

In dreptul fiecărui lot, publicăm fotografia căpitanului formației. Ca o 
cuvenită atenție pentru acești purtători ai banderolei de onoare, pe care 
ii dorini exemple sub toate aspectele pentru coechipierii lor.

Și

DINAMO
ANTRENOR : Ion Nunweiller.

Libardi

JIUL
ANTRENOR : Traian Ivănescu (îl înlocuiește pe Ște

fan Coidum).

LOTUL : I. Gabriel, Georgescu, Tonca. Stocker. Dodu, 
A. Naghi, Libardi, Cotormani. Urmeș, G. Stan, Mul- 
țescu, Roznai, Naidin, Stoian.

JUCĂTORI NOI, CU DREPT DE JOC IMEDIAT : 
Mocanu, Nițu și Tudor (Steaua), Grama (Progresul 
București), Predescu (Dinamo București).

JUCĂTORI NOI, CU CARANTINA : Naște (Politeh

Șl ARBITRII LOR
SERIA I

F.C. GALAȚI — C.F.R. PAȘCANII 
A. MUnich, ajutat la linie de M. CI- 
tu șl C. Niță (toți din București);

OȚELUL GALAȚI — ȘTIINȚA 
BACAUi N. Cursaru, ajutat de M. 
Marlnclu șl N. Moroianu (toți din 
Ploiești);

VICTORIA ROMAN — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ i I. Kosuth (Buzău), 
ajutat de C. Teodoreacu (Buzău) șl 
M. Fediuc (Suceava);

CELULOZA CALARAȘI — GLO
RIA BUZAUl V. Paladescu (Galați), 
ajutat de Ov. Constantinescu (Galați) 
și T. Podaru (Brăila);

METALUL MTJA — PROGRESUL’ 
BRĂILA: C. Petrea, ajutat de I. Pet- 
culescu si M. Cruțescu (toți din 
București);

VIITORUL VASLUI — DELTA 
TULCEA: V. Pădureanu, ajutat de 
C. Dragotescu și D. lordache (toți 
din București);

PETROLUL MOINEȘTI — META
LUL PLOPENI: V. Popa (Iași), aju
tat de V. Buimistruc (Iași) și I. An- 
gheliu (P. Neamț);

CARAIMANUL BUȘTENI — C.S.U, 
GALAȚI: V. MurgSșan, ajutat de T. 
Roșoga și A. Paraschiv (toți din 
București):

C.S.M. SUCEAVA — CONSTRUC
TORUL GALAȚI: V. Lupu (P. 
Neamț), ajutat de V. Băruță (P. 
Neamț) și Storoi (Bacău).

SERIA A II-A

CARPAȚI BRAȘOV — C.S. TIR
GOVIȘTE; S. Stăncescu, ajutat de 
T. Istrate și M. Hanganu (toți din 
București);

FLACARA MORENI — METALUL 
BUCUREȘTI: P. Căpriță (Brăila),
ajutat de M. Popa (Brăila) șl I. 
tiristea (Alexandria);

GAZ METAN MEDIAȘ — NITRA- 
MONIA FĂGĂRAȘ: N. Barna (Tîr- 
năveni), ajutat de F. Nasuto (Rm. 
Vîlcea) si St. Marian (Sighișoara):

MINERUL MOTRU — METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN: I. Stoicu- 
lescu (Rm. Vîlcea), ajutat de Gh. 
Sanfrancisco (Rm. Vîlcea) șl R. Șer- 
ban (Craiova):

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — ME
TROM BRAȘOV: FI. Anuțescu (Pi
tești), ajutat de I. Constantin (Pi
tești) si I. Ghenciulescu (Tirgoviște);

DINAMO SLATINA — ELECTRO-

nica Iași), Selimesi (Metrom Brașov).
JUCĂTORI PLECAȚI : Marincan (Vulturii Textila Lugoj), Szaba- 

dos (Steaua), Făgaș (Progresul București), Onuțan (A.S. Armata Tg. 
Mureș). Mihai Marian (Mureșul Deva),

CULORILE CLUBULUI : alb-negru.
LOTUL : Cavai. Constantinescu, .Eftimescu, G. Sandu, 

Cheran. Lucuță. Dobrău, Deleanu, Stoenescu, Sătmărea- 
nu II, Moldovan, Dinu, R. Nunweiller, Fl. Dumitrescu. 
Dumitrache, Sălceanu, Roșu.

JUCĂTORI NOI, CU DREPT DE JOC IMEDIAT : I. Ni- 
colae (Azotul Slobozia), Dudu Georgescu (Progresul 
București), P. Radu (Minerul Baia Mare).

JUCĂTORI PLECAȚI : Rămureanu (Petrolul), Cosma, 
’ ~ ~ T. Nicolae (F. C, Bihor).Batacliu (Progresul București), P.Gașpar

Doru Popescu, Lucescu. 
CULORILE —CLUBULUI : alb-roșu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
ANTRENOR : prof. Constantin Cernăianu.

Vlad
JUCĂTORI
CULORILE

LOTUL : Manta, Oprea, Papuc, Niculescu, Bădin, De- 
selnicu, Velea, Chivu, Berneanu, Strîmbeanu, Ivan, Bă
lăci, Țarălungă, Pană, Bălan, Oblemenco, Niță, Marcu.

JUCĂTORI NOI. CU CARANTINA: Ștefănescu (Steaua).
JUCĂTORI PLECAȚI : nici unul.
CULORILE CLUBULUI: alb-albastru.

F. C. ARGEȘ
ANTRENOR : Ștefan Coidum (îl înlocuiește pe Florin 

Halagian).

LOTUL : Stan, Niculescu, Ariciu, Pigulea, Olteanu, 
Vlad, Barbu, Ivan, Ciolan, Nedelcu, M. Popescu, Pre- 
purgel, Mustățea, Radu, Troi, Dobrin. Jercan, Roșu.

JUCĂTORI NOI CU DREPT DE JOC IMEDIAT : nici 
unul.

JUCĂTORI NOI CU CARANTINĂ : Toporan (Azotul 
Slobozia).
PLECAȚI : Cassai (Sportul studențesc). 
CLUBULUI : alb-violet.

SPORT CLUB BACĂU
ANTRENOR : Constantin Rădulescu.

LOTUL : Ghiță, Voinea, Margasoiu, Velicu, Catargiu, 
Comănescu, Sinăuceanu, Volmer, Hrițcu. Duțan, Vătafu, 
Soșu, Cărpuci, Pană, Dembrovschi, Enescu, Băluță, 
Florea.

JUCĂTORI NOI, CU DREPT DE JOC IMEDIAT 3 
Munteanu (Universitatea Cluj),

r JUCĂTORI NOI, CU CARANTINA : nici unul.
aTU JUCĂTORI PLECAȚI : Rugiubei (Știința Bacău), Mioc
(Politehnica Timișoara), Blejușcă (Politehnica Iași).

CULORILE CLUBULUI : alb-roșu.

M.

C. F. R CLUJ
ANTRENOR : dr. Constantin Rădulescu 

Emil Chirilă.
Szoke, M.
E. Bucur,

LOTUL: Gadja. Lupu, Dragomir, Penzeș.
Bretan, Cojocaru, Țegean, Vișan, S. Bretan.
Adam. Petrescu, Moga, Boca. I. Mureșan.

JUCĂTORI NOI. CU DREPT DE JOC IMEDIAT: 
Lengyel (Ind. sîrmei Cimpia Turzii), Caloria (JiuD.

JUCĂTORI NOL CU CARANTINA : Giurg.0 (Corvi- 
nul Hunedoara).
PLECAȚI : Moldovan (_U‘ Cluj), Roman. L. Mihai

Breton
JUCĂTORI __ _____ fli

(ambii iși satisfac serviciul militar). Pripici (Iad. sirmei Cimpia Turzi.). 
CULORILE CLUBULUI : alb-vișiaiu.

STEAUA
ANTRENOR: Gheorție Cccsta

Sâusâ

STEAGUL ROȘU
ANTRENOR : N.roiae Proca.

LOTUL: AdaTT.>cne. Pureariu. Ang-eiinî. Hî-lab, Je- 
■t. Oliaanu. Rasu. Naghi. Caaar. I Maieescu. Ghergheli, 
Șer^âaora. Arineanu, Zotncâ. Angbel. Pescaru, Gyorfi. 
Jambor. Papuc.

JUCĂTORI NOL CC DREPT DE JOC IMEDIAT: 
iniei (Mureșul Topl:ța'.
JUCĂTORI NOL CU CARANTINĂ : D. Mateescu (Me- 

_ Jui Bucureștii.
iTORl PLECAȚI Ivâaceccu (Tractorul Brașov). Balint (Textila 

ii C 
CLUBULUI: galben-aegru

i). AIbu (F.C BihorX.

Antonescu

F. C. CONSTANTA
ANTRENOR : Etnaao.1 Hașoti
LOTUL : Ștefănescu. Popa. Stoca. Gairca, Antonescu, 

Bâ'.osu. Nrstoc. Tănase. Mihu, Oprea, I. Constantinescu, 
Caraman. Turcu. Mărcuiescu. Negoescu.

JUCĂTORI NOI. CU DREPT DE JOC IMEDIAT : 
Vigu (Steaua). Drogeanu (promovat de la tineret). Jur
că (Sportul studențesc). Lică (Universitatea Cluj).

JUCĂTORI NOI. CU CARANTINĂ : nici unul.
JUCĂTORI PLECAȚI: Tufan (Delta Tulcea), A. Ră

dulescu (Sportul studențesc). Mihăilescu (Metalul Plopenl). Ologu (Cor-
vinul Hunedoara).

CULORILE CLUBULUI : alb-aloastru.

Pojoni
CULORILE

U. T. ARAD
ANTRENOR : Toma Jurcă.

LOTUL : Vidac, Birău, Schepp. Pojoni, Pîrvu, Po- 
povici, Purima. Broșovschi. Ghiță. Axente, Sima. Do- 
mide, Kun. Cura.

JUCĂTORI NOI. CU CARANTINA : lorgulescu, Tran- 
dafilon (ambii de la Metalul București), Munteanu 
(Corvinul Hunedoara).

JUCĂTORI PLECAȚI : Condruc (Minerul Baia Mare). 
Calinin și Căldăruș (ambii la C.S.M. Suceava). 
CLUBULUI : alb-roșu.

Dincuțâ
JUCĂTORI
JUCĂTORI 

studențesc).
CULORILE

PETROLUL
ANTRENOR : Gheorghe Dumitrescu.

LOTUL : Tănase, Gruber, Tudorie, Crîngașu, Ciupitu, 
Țaporea, Toader, Angelescu, Cozarec, Istrătescu, Dincu- 
ță, Pîrvu, Pisău, Curcă.

JUCĂTORI NOI, CU DREPT DE JOC IMEDIAT : 
Rămureanu (Dinamo București), Badea (Petrolul Videle), 
Popa (Electronica București), Eparu (Chimia Brazi), 
Dobre (Gloria Buzău), Cuperman (Sportul studențesc), 
Zamfir (Petrolul Videle), Popa (Șoimii Timișoara). 
NOI, CU CARANTINA : Marinescu (Delta Tulcea). 
PLECAȚI : N. Ionescu (Steaua), I. Constantin (Sportul

CLUBULUI : galben-roșu.

A. S. ARMATA TG. MUREȘ
ANTRENOR : Romeo Catană (îl înlocuiește pe Tibe- 

riu Bone).
LOTUL : Nagel, Solyom, Szollosy, Kiss, Ispir, Unchîaș, 

Czako, Onuțan, Szekely, Varodi, Bdloni, Hajnal, Koller, 
Orza, Naghi, Fazekas, Mureșan, Caniaro, Sultănoiu.

JUCĂTORI NOI. CU DREPT DE JOC IMEDIAT: 
Focșeneanu (Gaz metan Mediaș), Ștefan Grigore (Pro
gresul București), Pîslaru (Progresul București), I. Both 
(Unirea Cristur).
NOI CU CARANTINA : Ghinea (Minerul Baia Mare),

Al. Munteanu (Olimpia Satu Mare).
JUCĂTORI PLECAȚI : Țevi (Progresul București), Așa (A.S.A. Cîm- 

pulung Moldovenesc), Lucaci II (Textila Odorhei), Botoș (A.S. Miercu
rea Ciuc), St. Covaci (A.S. Mircurea Ciuc).

CULORILE CLUBULUI : roșu-albastru.

Râducanu

RAPID
ANTRENOR : Tache Macri.

LOTUL : Răducanu, Ioniță, Pop, Boc, Ctodrea. Ștefan, 
FI. Marin, M. Stelian, Angelescu, Rîșniță, Rotaru, Năstu- 
rescu, Dumitriu II, Neagu, Straț I.

JUCĂTORI
Corec (C.F.R.

JUCĂTORI 
Timișoara).

JUCĂTORI

NOI, CU DREPT DE JOC IMEDIAT; 
Timișoara), State (Metalurgistul Cugir).
NOI, CU CARANTINĂ : Perlat (C.F.R.

PLECAȚI :
Grîgoraș (C.S.M. Reșița), Mușat (S. N.

CULORILE -------------- ----------CLUBULUI : alb-vișiniu.

Petreanu (Sportul studențesc). 
Oltenița).

PUTERE CRAIOVA: I. Urdea, aju-
tat de Gr. Angheluță și S. Ene (toți
din București);

S.N. OLTENIȚA — CHIMIA RM.
VÎLCEA: V. Toma, ajutat de Gh.
Vasilescu II și V. Roșu (toți din
București);

C.S.M. SIBIU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI;- Tr. Moarcăș (Brasov), 
ajutat de I. Barbu (Deva) și V. Cio- 
cîlteu (Craiova);

TRACTORUL BRASOV — DUNĂ
REA GIURGIU: D. Ghețu, ajutat de 
C. Iofciu și M. Tudor (toți din Bucu
rești). |

(consilier),

C. s. M. REȘIȚA
ANTRENOR : Ion Reinhardt

LOTUL : Ilieș. Kafka, Kiss, Georgevici, Rednic, Olo- 
geanu, Beldeanu, Pușcaș, Roșea, Atodiresei, Nestorovici,, 
Florea. Păunescu. Ambruș.

JUCĂTORI NOI. CU DREPT DE JOC IMEDIAT: 
Constantin și Căprioru (ambii de la Metalul Drobeta 
Tr. Severin).

JUCĂTORI NOI, CU CARANTINA : Grigoraș (Rapid 
București).

PLECAȚI : Neagu (C.S. Tirgoviște), Gornea (C.F.R. Arad). 
Szilaghi (Mureșul Deva).

CULORILE CLUBULUI : roșu-negru.

Georgevici
JUCĂTORI

Krous
JUCĂTORI

SPORTUL STUDENȚESC
ANTRENOR: Gheorghe Ola.

LOTUL: Suciu, I. Vasile, Tănăsescu, Kraus, M. San
du. Mar.ea, Cloci:lan, Cazan. O. Ionescu, Chihaia, Lucaci, 
Moldoveanu, Leșeanu.

JUCĂTORI NOI. CU DREPT DE JOC IMEDIAT: 
Mâhdo:u (Progresul București), Grigore (C.S. Tirgoviște), 
Ion Constantin (Petrolul), Șerbănică (Liceul de fotbal 
București), Grosu (Școala sportivă nr. 2 Buc.), Radules
cu (F.C. Constanța).
NOI. CU CARANTINĂ : Cassai (F.C. Argeș), Petreanu

(Rapid). Țolea ICSU. Galați).
JUCĂTORI PLECAȚI : Cuperman (Petrolul), Jurcă (F C. Constanța). 
CULORILE CLUBULUI : alb-negru.

R. Cîmpeanu
Turzii), Suciu

JUCĂTORI 
mon (Arieșul 
Bacău), Lică

CULORILE

lanul
JUCĂTORI 
CULORILE

Mehedințu

UNIVERSITATEA CLUJ
ANTRENOR : Silviu Avram (îl înlocuiește pe Ștefan 

Onisie).

LOTUL : Ștefan, Negru, Lăzăreanu, Crețu, Pexa,
R. Cîmpeanu, Mihăilă. Porațki, Al. Matei. Anca, Fa- 
nea, Fumea, Soo, Ciocan, Negruțiu, Hurloiu, Uifăleanu, 
Barbu, M. Munteanu, V. Mureșan, Coca, I. Bucur,
S. Cîmpeanu.

JUCĂTORI NOI. CU DREPT DE JOC IMEDIAT: 
Moldovan (C.F.R. Cluj), Naghi (Ind. sîrmei Cîmpia 
(Ind. sîrmei Cîmpia Turzii).
PLECAȚI : Totoianu (Ind. sîrmei Cîmpia Turzii). Solo- 
Turda), Sudy (F.C. Bihor), I. Munteanu I (Sport cluh 
(F.C. Constanța).
CLUBULUI : alb-negru.

POLITEHNICA IAȘI
ANTRENOR : Uie Oană.
LOTUL : Costaș, Pop, D. Romilă, Ciubotaru. Hancie- 

riuc, Stoicescu, lanul, Sofian, Simiona.ș, Toacă, M. Romi
lă. Goleac, Marica, Dănilă, Lupulescu, Moldovan, Incze, 
Ailoaie.

JUCĂTORI NOI. CU DREPT DE JOC IMEDIAT : 
Atimoftoaie și A. Dumitru (Tarom București), Micloș 
(Steaua).

JUCĂTORI NOI. CU CARANTINA : Samoilă (Trotu- 
șul Orașul Gh. Gheorghiu Dej), Blejușcă (S. C. Bacău). 

PLECAȚI : Amarandei (Steaua), Naște (Jiul).
CLUBULUI : alb-albastru.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
ANTRENOR : Ion Ionescu.

LOTUL : Catena, Gaboraș, Popa, Mehedințu, Amăut, 
Maier, Surdan, Fiilop. Bungău. Șchiopu, Mihalcic, Dima, 
Floareș, Dașcu, Bojin, Covalcic.

JUCĂTORI NOI. CU DREPT DE
Jivan (C.F.R. Arad), Chimiuc (C.F.R.
(U.M. Timișoara).

JUCĂTORI NOI, CU CARANTINĂ 
cău).
PLECAȚI : Haias (C.F.R. Timișoara),

JOC IMEDIAT: 
Timișoara), Lața

: Mioc (S.C. Ba-

JUCĂTORI
(U.M. Timișoara).

CULORILE CLUBULUI : violet-alb.

Gherga și Regep

SERIA A III-A 1
U.M. TIMIȘOARA — METALUR

GISTUL CUGIR: A. Crișan (Arad), 
ajutat de I. Oprița (Arad) și E. 
Munteanu (Reșița);

F.C. BIHOR' — C.F.R. ARAD: V. 
Trifu (Bala Mare), ajutat de G. Pop 
(Baia Mare) și T. Gabos (Cluj);

IND. SÎRMEI CIMPIA TURZII — 
MINERUL ANINAi I. Erdoș, ajutat 
de V. Iacob și A. Sike (toți din Ora
dea);

MUREȘUL DEVA — OLIMPIA SA
TU MARE; I. Boroț, ajutat de S. Bi- 
răescu șl V. Vîlcu (Timișoara);

TEXTILA ODORHEI — CORVI
NUL HUNEDOARA: I. Banciu (Si
biu), ajutat de M. Molnar (Mediaș) 
și G. Raes (Brasov);

ARIEȘUL TURDA — GLORIA 
BISTRIT-A: I. Covaci (Oradea), aju
tat de T. Vass (Baia Mare) și G. io
nescu (Brașov);

VICTORIA CARET — MINERUL 
BAIA MARE: A. Pop (Cluj), ajutat 
de G. Vereș (Cluj) și M. Sofronie 
(Timisoara):

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
OLIMPIA ORADEA: G. Micu (Tg. 
Jiu), ajutat de G. Cojocaru (Drobeta 
Tr. Severin) și T. Moisescu (Drobeta 
Tr. Severin);

MINERUL CAVNIC — C.F.R. TI
MIȘOARA: Th. Cîmpeanu (Beclean), 
ajutat de V. Catană (Satu Mare) și 
G. Pop (Satu Mare).

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele de intrare pentru 

cuplajul de fotbal ce se va 
desfășura duminică 12. VIII 
1973 pe stadionul ..23 August" 
se pun în vînzare mîine 
11.VIII.1973 la casele obiș
nuite din oraș.

TRAGEREA 
EXTRAORDINARĂ 

A VACANTEI 
LA PRONOEXPRES- 

12 AUGUST 1973
2 ZILE PINĂ LA ÎNCHIDEREA 

VÎNZARII BILETELOR
O nouă și plăcută surpriză pen-' 

tru participanți : Administrația de 
Stat Loto-Pronosport organizează 
duminică 12 august 1973, la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 18,15, tragerea 
extraordinară a Vacanței la Prouo- 
expres.

La această tragere, capul de afiș 
al cîștigurilor este deținut de către 
premiile fixe în valoare de 100 003 
lei, sau la alegere un autoturism 
DACIA 1300 pluș diferența în nu
merar. Se mai acordă numeroase 
premii în bani de valoare variabilă 
și fixă.

Un fapt demn de semnalat este 
acela că la faza a III-a compusă 
dintr-o extragere de 5 numere din 
45, cîștigurile sînt GRATUITE, pre
miile fiind suportate din FOND 
SPECIAL. La această fază au drep
tul de participare NUMAI BILE
TELE DE 15 lei (seria C) și biletele 
seria X calculate la 15 lei varianta 
simplă componentă.

Se mai poate juca și pe variante 
cu 6 lei taxa de participare. Iată 
suficiente motive de a fi prezenți’ 
cu cit mai multe variante la a- 
ceastă atractivă tragere extraordi
nară a Vacanței la Pronoexpres, 
care acordă o gamă largă de pre
mii din fondurile tragerii precum si 
cîștiguri GRATUITE oferite de Ad
ministrația de Stat Loto-Pronosport 
din FOND SPECIAL.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSrORT



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR I iNCEPiND DE ASTĂZI, LA DEVA Și HUNEDOARA

START ÎN CEA DE A VIII o EDIȚIE
CSAIW DOSA - CIȘIICATOB

■ ■■

II I
sp.
100
ac-

Amprenta primei zile de con
curs s-a păstrat aidoma și ieri, pe 
Stadionul Republicii, în cea de-a 
doua zi a campionatelor republi
cane de atletism dedicate juniori
lor I : cei care și-au luat „partea 
leului" au fost juniorii mai mici. 
Nu este lipsit de interes să subli
niem în acest sens faptul că toate 
probele de alergări ale fetelor au 
fost cîștigate de junioarele 
Astfel, Maria Musteață (Șc. 
Caransebeș) care în proba de 
m a produs marea surpriză a
tualei ediții, învingînj toate favo
ritele, și-a reeditat succesul ieri, 
în proba de 200 m, principala 
adversală fiindu-i, de această dată, 
tiu specialistele probei, absente 
(Adriana Surdu și Greta Mâgires- 
cu), ci campioana la 400 m, Nicu- 
lina Lungu. Tînăra speranță din 
Caransebeș se anunță — în pofida 
apariției sale meteorice — o pre
zență dezinvoltă printre sprintere
le cu cărți de vizită. Și să sperăm 
că performanțele viitoare vor a- 
tinge și un standard internațional.

Si pentru că am amintit de per
formanțe să cităm noile recorduri 
naționale de juniori I. stabilite în 
proba de 400 ni garduri. Și dacă 
Iosif Korodi (Șc. sp. Oradea) s-a 
mulțumit (cu 52.5) să dețină numai 
recordul de juniori (care înseamnă, 
totuși, a patra performanță euro
peană a sezonului la această cate
gorie de vîrstă), colega sa de probă, 
Gabriela Țărăngoi (L.C.E.A.) a sta

și un nou record labilit cu 60,6 
senioare.

învingători scontanți,
Ghipu (800
(prăjină), Dorel Cristudor (200 m), 
Maria Giurgiu (înălțime), Viorica 
Neagu (3 000), fără ca rezultatele 
lor finale să aducă, însă, 
scontate, de înaltă valoare, 
observat. în general la 
atleți care au fost mai mult 
tați în acest sezon, o perceptibilă 
saturație de concurs. Totuși, între 
aceste rezultate șl cele înregistra
te, de pildă, la disc (cîștigătorul, 
aruncătorul de greutate Vasile 
Mocanu a realizat 42,44 m, fiind 
urmat de alți doi specialiști în 
alte probe, Gh. Megelea — suliță 
și Paul Neagu — greutate), la 
greutate fete (ce înseamnă 12—13 
metri ?) sau cele de la săritura 
cu prăjina unde concurenții clasați 
în urma campionului Marian 
Voicu au realizat abia 3.80 și res
pectiv 3 70 m este o supărătoare 
diferență valorică. Nu prea ne-au 
răsfățat marile rezultate în această 
finală a juniorilor I.

Să fie insă liniștea dinaintea 
furtunii, ..furtuna" producindu-se 
la apropiatele campionate europe
ne de Ia Duisburg ?

Rezultate tehnice : FETE : disc — 
1. Florența Ionescu (Rovine Craiova) 
47,08 m — campioană republicană, 2. 
Mariana Nan (L.C.E.A. Cimpulung 
Muscel) 45,40 m, 3. Elena Condraschi 
(Șc. Sp. A Buc.) 4.3,30 ; 100 mg. — 1. 
Coculeana Bucătaru (Lie. 2 Iași) 14,3 
— campioană republicană, 2. Ștefania

Gheorghe
m), Marian Voicu

cifrele
S-a 

tinerii 
solici-

Sansu (Lie. 2 Iași) 14,5, 3. Mihaela 
Stoica (S.S.A.) 14,6 ; 1500 m — 1. 
Viorica Neagu (C. A. Roman) 4:29,4 — 
campioană republicană, 2. Viorica Ji- 
taru (L.C.E.A.) 4:30,3, 3. Vasilica Bo- 
cra (L.C.E.A.) 4:32,0 ; 800 m — 1. Eli- 
sabeta Bacalar (Lie. 3 B. Mare) 2:13,1 
— campioană republicană, 2. Vasilica 
Bocra (L.C.E.A.) 2:13,2, 3. Mariana
Paulescu (Șc. sp. Reșița) 2:14,7 ; greu
tate — 1. Sofia Mitrică (S.S.A.) 
13,33 m — campioană republicană, 2. 
Domnica Nistor (C.S.S.) 12,77 m, 3. 
Cristina Mălăncioiu (L.C.E.A.) 12,72 m; 
înălțime — 1. Maria Giurgiu (Șc. sp. 
Oradea) 1,70 m — campioană republi
cană, 2—3. Doina Crăciun (C.S.U. Ga
lați) și Cristina Gosler (S.S.A.) 1,67 m: 
400 mg. — 1. Gabriela Țărăngoi
(L.C.E.A.) 60,6 jnou record național 
de senioare și junioare I) — campioa
nă republicană, 2. Lia Bejenaru (C. A. 
Roman) 63.5 (record național junioa
re II), 3. Ionica Tudorancea (Recolta 
Movila Miresii) 66,0 ; 4 X 100 m — 1. 
Lie. 2 Brașov (Golgoți, Lascu, Dulce, 
Nazarie) 48,9 — campioană republi
cană, 2. Lie. 2 Iași 49,2, 3. S.S.A. 49,7 ; 
3 000 m — 1. Viorica Neagu (C. A. 
Roman) 10:01,0 — campioană republi
cană, 2. Viorica Jitaru (L.C.EA.) 

3. Constanța Muzas (Centr.
200 rn — 1.

A „CUPEI PRIETENIA" LA HANDBAL
• La întreceri participă reprezentativei» masculine și feminine de tineret 2, 15 m LA ÎNĂLȚIME

ASCHETBALISTELE ȚINTESC

(Urmare din pag l)

asunra posibilităților tuturor comT 
ponentelor lotului universitar, fapt 
subliniat de antrenorul emerit Fe- 
renez la înapoierea din Bulgaria :

’„Cu acest prilej am procedat ia 
ultimele retușuri după sesizările fă
cute pe parcursul pregătirii pentru 
Universiadă. Scopul principal al 
participării fiind o ultimă verificare 
și finisarea antrenamentelor, am 
rulat toate jucătoarele din lot și, 
în afara meciurilor, am efectuat 
zilnic lecții de pregătire. Cu multă 
satisfacție am notat evoluția juni
oarei Diana Mihalic care, ca fun- 
daș-extremă, a dat deplină satis
facție ; revenirea în formă maximă 
a maestrei sportului Ecaterina Savu 
(coșgetera turneului, cu 51 de 
puncte înscrise) ; comportarea pro
mițătoare a Gabriclci Bosco, re
făcută după accidentul suferit în 
iarna trecută ; utilitatea Angelicăi 
Tita și Eugeniei Salcu. Suzana Sza- 
bados, Ileana Gugiu și Rodica Go
lan, jucătoare de bază în compe
tițiile anterioare, au fost mai puțin 
folosite, atît pentru a li se permite 
o ușoară odihnă, cît și pentru că 
am insistat asupra altor baschetba
liste, mai puțin utilizate în între
cerile precedente".

In urma tuturor antrenamentelor 
și testelor, conducerea tehnică a 
selecționatei universitare a Româ
niei a alcătuit următorul lot : Eca
terina Savu, Suzana Szabados, Ilea
na Gugiu. Angelica Tita, Clara 
Szabo, Eugenia Salcu, Gabriela 
Bosco, Rodica Goian, Viorica Balai, 
Diana Mihalic, Ștefania Giurea și 
Gabriela Ciocan. Ultima reintră, 
cu acest prilej, în activitatea com- 
petitională, după o absență destul 
de îndelungată.

în puținul răgaz rămas pînă la 
plecarea la Moscova (luni), repre
zentativa studențească a țării noas
tre se va antrena în Capitală, țelul 
acestei scurte perioade de pregătire 
fiind exersarea apărării agresive, 
îmbunătățirea preciziei aruncărilor 
la coș și a temelor tactice ce vor

fi uzitate, în special împotriva apă
rării în zonă.

Joi, în sala din complexul spor
tiv LujpikL sportivele românce vor 
lua startîrr în .prestigioasa întrecere 
a Universiadei,'uiide vor avea pri
lejul să se.afirme ca o echipă o- 
mogenâ. sudată sufletește, ambiți
onată de dorința de 5 cuceri o p.">- 
ziție de frunte în valoroasa compa
nie în care va concura. Avînd de 
suplinit handicapul înălțimii (din 
păcate, formația română are o talie 
redusă față de alte echipe), selec
ționata țării noastre va trebui să 
fie deosebit de combativă, de clară 
și lucidă în acțiuni, așa cum a fost 
Și cu alte ocazii cînd s-a clasat pe 
locuri fruntașe, făcînd cinste spor-’ 
lului românesc. Permanenta con
centrare și mobilizare, concretizată 
în agresivitate în apărare, siguran
ță în acțiunile ofensive și eficiență 
în aruncările la coș. iată care pot 
fi atu-urile baschetbalistelor Româ
niei în fața puternicelor lor par
tenere de întrecere.

TROFEUL TOMIS"
LA VOLEI MASCULIN

(Urmare din pag l)

ei compo- 
victorie pe 

în schimb, 
este încă

cu mingi „puse" peste blocaj. Așa
dar, 2—1 la seturi pentru U.R.S.S. 
Revenirea formației noastre nu se 
produce nici în setul următor. Dim
potrivă, decalajul valoric se mă
rește, voleibaliștii noștri fiind con
duși la un moment dat cu 6—0 și 
9—1. pentru a pierde setul la 8.

Echipa sovietică s-a dovedit în 
această dispută superioară, mai o- 
mogenă, a profitat mai mult de ex
periența valoroșilor 
nenți, obținînd o 
deplin meritată, 
în sextetul nostru
vizibilă diferența valorică dintre 
jucătorii de bază și cei de rezervă. 
Există încă lacune de ordin tehnic 
și tactic, pe care numai jocuri cît 
mai numeroase în continuare le pot 
îndepărta. De asemenea, credem că 
ar fi necesară și o pregătire fizică 
mai atentă, care să poată răspunde 
solicitărilor unor turnee „maraton".

Arbitrii S. Harada (Japonia) și 
A. Henry (Franța) au 
următoarele formații :

ROMÂNIA : Tîrlici
Duduciuc (Kiss), Udișteanu (Penciu- 
lescu), Bartha, Oros (Stancu), Du- 
mănoiu (Chițigoi) ;

U.R.S.S.: Polisciuk, Starunski
(Maxhanov), Borș, Zaiko (Putiatov), 
Tciulak (Rondra), Patkin (Kova
liov).

în cea de-a doua partidă, s-au 
întilnit reprezentativele Bulgariei și 
Mexicului. După ce au reușit să se 
impună în primul set, la capătul 
unei întreceri presărată cu multe 
faze de bună calitate, voleibaliștii 
mexicani 
cunoască învinși de o garnitură su
perioară 
în atac 
final 3—1 (11—15, 15—4,
16—14) pentru echipa Bulgariei. 
S-au remarcat Ștefanov și Grigorov 
din echipa învingătoare, respectiv 
Rodriguez. A condus foarte bine 
cuplul român C. 
Albuț.

în ultimul meci : 
Japonia 3—2 (—13,

condus bine

(Arbuzov),

au fost nevoiți să se re-

prin omogenitatea, forță 
și concepția tactică. Scor 

3—1 (11—15, 15—4, 15—11,
pentru echipa

Mușat M.

Cehoslovacia
11, 7, —12, 8).

cană, 
10:03,4, 
chimie Ploiești) 10:19,4 ;____
Maria Musteață (Șc. sp. Caransebeș) 
24,9 — campioană republicană, 2. Nl- 
culina Lungu (L.C.E.A.) 25,3, 3. Elena 
Serpeșeanu (L.C.E.A.) 25 j.

2 600 m obstacole — L 
Onescu (Rovine Craiova)

— campion republican. 2. Mihai 
(L.C.E.A.) 5:52,8, 3. Alexandru 
(Metalul Buc.) 5:56.0; 15(H) m 
Gheorghe Ghipu (Metalul Buc.)
— campion republican, 2. Ni- 
Voicu (Metalul Buc.) 4:00,9, 3.

BĂIEȚI : 
Nicolae 
5:47,4 
Ifrim 
Ivan 
— 1.
4*0,4 
ccGe . o.
Constantin Bebereche (Metalul Buc.) 
4*1,0; triplusalt — 1. Bedros Bedro- 
sian (Viitorul) 14,99 m — campion 
republican. 2. Adrian Vioroaie (Șc. 
sp. Km. Vilcea) 14,86 m. 3. Adrian Ma
rinescu (Lie. sp. Rm. Vilcea) 14,78 m ;
4 X 100 m — 1. L.C.E.A. (Tîmpescu,
Ionescu, Miloiu, Cristudor) 42,6 —
campioană republicană, 2. Sc. sp. 1 
Constanța 42.7 (nou record juniori 
II), 3. S.S.A. 43,2 ; 460 mg. — 1. Iosif 
Korodi (Șc. sp. Oradea) 52,5 (nou re
cord național juniori I) — campion 
republican. 2. D. Stăniloiu (Șc. sp. 
Brașov) 54.6. 3. Horia Toboc (Șc. sp.
- C-ța) 55.0 ; disc — 1. Vasile Mocanu 
(Metalul Buc.) 42.44 m — campion re
publican. 2. Gh. Megelea (Șc. sp. Re
șița) 42.32 m, 3. Paul Neagu (Lie. 35 
Buc.) 42.30 m ; ciocan 
Zamfirescu (L.C.E.A.)
campion Republican, 2. Gabriel Călin 
(S.S.A.) 57,74 m, 3. Petru Lengyel 
(Șc. sp. Brașov) 57,70 m : prăjină — 
1. Marian Voicu (C.S.S.) 4,65 m
— campion republican, 2. Alex. Rogo-
jan (Lie. N. Bălcescu Cluj) 3.80 m, 
3—4. Ion Reaboi (Unirea Iași) st Otto 
Toth (L.C.E.A.) 3.70 m : 800 m — 1. 
Gh. Ghipu (Metalul Buc.) 1:52,7 —- 
campion republican, 2. Dumitru Stan 
(Tractorul Brașov) 1:52,9. 3. Cornel 
Larion (Șc. sp. Șoimii Sibiu) 1:55.1 ; 
200 m — 1. Dorel Cristudor (L.C.E.A.) 
21-9 — campion republican. 2. Viorel 
Dumitrescu (Șc. sp. 1 C-ța) 22.3 3. Emil * Ț _____ ,
5 CCC ni — I. N. Onescu (Rovine Craiova) -
Z C.
3. N. Voicu 
lungime 
7.22 rr. - 
Bedrosian 
Scoarță

ale Iugoslaviei, Ungariei, Bulgariei și României
începînd de astăzi și pînă du

minică, orașele Deva și Hune
doara vor găzdui întrecerile celei 
de a VIII-a ediții a tradiționalei 
competiții internaționale de hand
bal, rezervată echipelor de tineret 
și dotată cu „Cupa Prietenia".

Așteptate cu deosebit interes în 
cele două orașe — care s-au pre
gătit minuțios pentru primirea 
handbaliștilor și handbalistelor — 
meciurile vor debuta astăzi după 
amiază, la competiție participînd 
reprezentativele Iugoslaviei, Unga
riei, Bulgariei și României. Parti
dele feminine se vor desfășura 
Hunedoara, iar cele masculine 
Deva, în programul primei zile 
gurînd — atît la fete, cît și 
băieți — următoarele jocuri : 
goslavia — Ungaria și România — 
Bulgaria.

Echipa masculină a țării noastre, 
antrenată de profesorii Mihai Pin
tea și Petre Curelaru, a susținut 
în cursul ultimelor zile două jocuri 
de verificare. în primul a întîlnit 
divizionara B Știința Petroșani, pe 
care a învins-o cu 23—11 (15—2), 
iar în cel de-al doilea a depășit 
formația Constructorul Hunedoara 
cu 21—10 (11—4).

la 
la 
fi
la 

Iu-

Din echipă fac parte, printre al
ții, portarul Marian Vasilache, și 
jucătorii Grigore Doagă, Iosif Bo- 
roș. Dumitru Enea, Ion Andrei Pe- 
trică, Tudosie Savencu, Constantin 
Pinzaru, Stegan Deacu și Ladislau 
Dencș,

Formația feminină, condusă de 
profesorul Traian Bucovală, s-a 
pregătit pe terenul Constructorul 
din Deva, acolo unde se vor des
fășura întrecerile. Cu toate că din 
lot lipsesc trei jucătoare de bază
— Rița Florea, Dorina Stamatin și 
Filofteia Stroie — care sînt acci
dentate, antrenorul Bucovală are la 
dispoziție o garnitură foarte puter
nică, din care fac parte următoa
rele handbaliste : Mariana Miiler, 
Ana Man și Aurelia Kiș (portari)
— Lucia Osman, Marfa Luca, Doina 
Seleăianu, Jana Rusoiu, Reca Hohr, 
Victoria Amarandei, 
hăilă, 
Vasile,
Rodica Grigoraș,
Diana Rotaru și Valentina Ionescu.

Meciurile de la Deva încep as
tăzi de la ora 16,45, iar cele de la 
Hunedoara de la ora 17.

Monica Mi- 
Iuliana Hobincu, Georgeta 
Doina Radu, Maria Boși, 

Tudorița Nițu,

Ion VLAD — coresp.

ROMA, 9 (Agerpres). — Tradi
ționalul concurs internațional de 
atletism de la Viareggio a reunit, 
în acest an, sportivi și sportive din 
Bulgaria, Cehoslovacia^ S.U.A., 
nia, România, - — -
Noua Zeelandă, 
Anglia, Ungaria,

Un frumos 
atletul român Csaba Dosa, în
vingător în proba de săritură în 
înălțime, cu 2,15 m. Cu același 
rezultat, cehoslovacul Vladimir 
Maly s-a clasat pe locul doi, iar 
bulgarul Petr Bogdanov a ocu
pat locul trei, cu 2,10 m.

Performera reuniunii a fost spor
tiva italiană Paola Pigni, care a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială în proba de o milă, cu 
timpul de 4:29,5. Pe locul secund 
s-a clasat Christa Merten (R. F. 
Germania) — 4:43,3. în absența re
cordmanului mondial Rod Milburn 
(care nu a sosit la timp la Via- 
reggio), cursa de 110 m garduri a 
revenit cehoslovacului Nadenicek, 
cronometrat cu 13,7. Sportivul ro
mân Nicolae Perța s-a situat pe 
locul 5. cu 14,1. Proba de 800 m a 
fost cîștigată de americanul Rick 
Wohlhuter — 1:45,8, urmat de ke-

., Ke- 
R. F. Germania, 

Iugoslavia, Spania, 
Italia și alte țări.
succes a obținut

nyanul Mike Boit — 1:46,5 și neo
zeelandezul Byron Dyce — 1:48,5. 
în cursa de 400 m plat, victoria a 
revenit lui Julius Sang (Kenya) —■ 
46,1, iar în cea de 400 m garduri, 
primul a trecut linia de sosire en
glezul Alan Pascoe, cu timpul 
de 49,8.

Alte rezultate : masculin : 100 ni: 
Steve Williams (S.U.A.) — 10,3 ; 
200 m : Luigi Șenedetti (Italia) — 
20,9 ; aruncarea discului : Velko 
Velev (Bulgaria) 61,94 m ; săritura 
în lungime : R. Miîienko (Iugosla
via) — 7,57 m ; săritura cu pră
jina : Silvio Fraquelli (Italia) — 
5,20 m ; 3 000 m : Franco Arese
(Italia) — 7:57 ; feminin : 100 m 
garduri : Monika Schreb (R. F. Ger
mania) — 13,7/10 ; 100 m plat
Cecilia Molinari (Italia) — 11,5.

TURNEE INTERNAȚIONALE
DE HANDBAL

— 1. Mircea 
58,68 m —

Smuda (Șc. sp. Brașovia) 22,3;
14:4..0 — campion republican, 

. Bebereche (Metalul Buc.) 14:492).
’’-' -a (Metalul Buc.) 14:49.4: 

1. T. Vasile (Viitorul) 
campion republican, 2. B. 
(Viitorul) 7.15 m, 3. M. 

(Viitorul 7.09 m.
Paul SLAVESCU

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX

REZULTATE VALOROASE

III IA BRISBANf

a acestui'concurs, Stephen 
a stabilit un nou record 
în proba de 1 500 m, cu 

excelentul timp de 15:37.8.

MELBOURNE (Agerpres). — La 
Brisbane au luat sfîrșit întrecerile 
concursului de selecție al înotători
lor australieni in vederea apropia
telor campionate mondiale de nata- 
ție, programate la începutul lunii 
septembrie, la Belgrad.

In ultima zi de concurs. Brad 
Cooper a cîștigat proba de 100 m 
spate, cu timpul de 1:00.5, iar Mi
chael Creswick s-a clasat pe pri
mul loc in proba de 100 m bras, 
in 1:10.4. Cursa masculină de 400 
m liber a revenit lui John Kulasa- 
lu. cronometrat în 4:02,7- Beverley 
Whitfield a terminat învingătoare 
în proba feminină de -00 m bras, 
cu rezultatul de 2:45,7.

După cum-s-a -mai anunțat. în 
prima zi ’ 
Holland 
mondial

„PRIETENIA"

ȘAPTE PUGILIȘTI ROMÂNI ÎN FINALE
Paul Dragu a realizat unul dintre cele mai frumoase meciuri ale semifinalelor

Finalul cursei de 5000 m de la Celje (Iugoslavia) — în cadrul semifinalei
Cupei Europei — aduce in prim plan pe Harald Norpoth, Pekka Păi- 

vărinta fi Dane Korica
Telefoto : A.P.-AGERPRES

TURNEUL DE TENIS DE LA CINCINNATI

în prima zi a turneului interna^ 
țional de handbal masculin găzduit 
de terenul din Parcul sportiv Di
namo Brașov, au fost înregistrate 
următoarele rezultate : 
București — Cerveno 
Bratislava 11—7 (6—3),
Brașov — Dinamo București 14—8 
(6—2), Sport Club Bacău — Cer
veno Hvezda Bratislava 
(5—5).

Dinamo 
Hvezda 
Dinamo

11—10 
întrecerile continuă astăzi 

de la ora 10,30 și de la ora 16.
¥

începe, pe terenul de lîn- 
sporturilor din Baia Mare, 
internațional masculin do- 
„Cupa Minaur". Participă
Banik Karvina (Cehoslo-

Astăzi 
gă Sala 
turneul 
tat cu 
echipele
vacia), Dinamo Panc.evo (Iugosla
via), Csmor (Ungaria) și 
din localitate. Turneul se va des
fășura vineri, sîmbătă și daminică, 
în nocturnă.

Minaur

DE PE TERENURILE
DE FOTBAL

• La Stockholm s-a disputat me
ciul amical dintre selecționatele de 
tineret ale U.R.S.S. și Suediei. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 2—2 
(1-2).

• A început campionatul Fran
ței. în prima etapă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Marseille— 
St. Etienne 0—2 ; Metz—Nantes 
1—1 ; Rennes—Nice 1—0 ; Angers— 
F.C. Paris 1—1 ; Lyon—Nancy 
1—0 : Sochaux—Bordeaux 4—1 ; 
Bastia—Strasbourg 0—0 ; Lens—Ni- 
tnes 0—1 ; Troyes—Sedan 2—2 ; 
Monaco—Reims 3—3.

Amster-
Hotspur

Cruyff

• In meci amical, la 
dam : Ajax—Tottenham 
4—1 (4—0). Au marcat
(min. 7 și 8), Neeskens (min. 3 și 
32), respectiv Peters (min. 56). Au 
asistat 55 000 de spectatori.

GALAȚI, 9 (prin telefon). în 
ultima reuniune dinaintea semifi
nalelor, programată miercuri sea
ra, încă 4 boxeri români și-au dis
putat șansele pentru a putea intra 
în rîndul primilor clasați la turne
ul „Prietenia”: Nicolae Biclea (co
coș), Nicolae Nichitov (ușoară). Ion 
Truță (ușoară) și Damian Cinmoeșii 
(semimijlocie). Toți acești tineri 
pugiliști au obținut victorii, califi- 
cîndu-se în semifinalele competi
ției. Dintre ei. o excelentă impre
sie a lăsat Damian Cimpoeșu. o 
mai veche cunoștință a iubitori
lor sportului cu mănuși din Româ
nia (tînărul pugilist din Brașov a 
participat la Campionatele europe
ne de tineret de la București, unde 
a obținut medalia de bronz). Re
prezentantul nostru l-a întilnit pe 
boxerul iugoslav’ R. Ivanovici, 
sportiv cu o alură atletică și foar
te bine dotat pentru box. De la 
primul contact cu adversarul. Cim
poeșu a atacat decis, a lovit va
riat, silindu-1 pe arbitrul din ring 
să-l numere pe Ivanovici de două 
ori, în primele reprize. După ce a 
acumulat un avantaj substanțial, 
în ultimul rund. Cimpoeșu și-a de- 
mostrat superioritatea tehnică, jon- 
glînd pur și simplu cu un adver
sar decis să refacă terenul pier
dut Firește, în asemenea condiții, 
victoria i-a revenit boxerului ro
mân. Nicolae Biclea. in partida 
cu maghiarul R- Nemeth, a avut 
inițiativa cea mai mare parte a 
timpului de luptă, dar superiori
tatea tehnică a fost de partea ad
versarului. Decizia de învingător a 
fost acordată cu 3—2 lui Bîclea.

N. Nichitov a întilnit un adver
sar extrem de rapid, combativ și 
puternic. Iu Ong-Zong (R.P.D. Co
reeană), în fața căruia s-a compor
tat foarte bine, dar pe care nu 
putem afirma că l-a învins net. 
Decizia de 3—2 este edificatoare 
asupra echilibrului de forțe.

Tot cu 3—2 a obținut decizia și 
celălalt reprezentat al țării noas
tre la categoria ușoară. Ion Truță. 
El a susținut un meci extrem de 
dificil cu cubanezul 
nez, boxer înalt, cu 
să și foarte bine 1 
s-a comportat bine și a făcut 
ce a fost posibil în fața unui 
menea adversar. Surprins cu 
croșeu de stînga la bărbie și

extrem
Luis Marti- 

garda inver- 
pregătit. Truță 

tot 
ase- 

un 
nu-

mărat în prima repriză, avertizat 
în cea secundă pentru lovituri sub 
centură, Martinez a pierdut intîl- 
nirea. care, altfel, a fost destul de 
echilibrată.

în cele două reuniuni programate 
in cursul zilei de joi, s-au disputat 
semifinalele turneului internațional 
de box „Prietenia". în gala de la 
prînz. au luptat pentru calificarea 
în finala competiției boxerii de la 
categoriile semimuscă. muscă, pană, 
mijlocie mică și semigrea. Meciu
rile preliminare au triat valorile, 
astfel că au rămas in concurs acei 
pugiliști care 
cunoștințe în 
s-au dovedit 
Aceasta este 
că ultimele reuniuni au fost de un 
nivel tehnic spectacular, net supe
rior celor anterioare. Spre satisfac
ția noastră, cîțiva dintre comba
tanții care au dat acest plus de va
loare întrecerilor au fost reprezen
tanți ai țării noastre.

Meciul inaugural al primei semi
finale i-a adus în ring pe Paul 
Dragu și Han Dac 11 (R.P.D. Co
reeană). în fața unui adversar bă
tăios și 
mân a 
tactică, 
el și-a 
față cu 
țîndu-i 
aproape, 
los. a lovit precis, făcînd o adevă
rată demonstrație de scrimă pugi- 
listică. pentru care a fost anlaudat 
deseori la scenă deschisă. în cea
laltă semifinală. Turan Rusid 
(România) a realizat o victorie ex
trem de grea în fața bulgarului 
Brainov, boxer mult mai înalt 
posesor al unor lovituri dure. Cu 
voință demnă de laudă, Rușid 
luptat mult, a atacat permanent < 
croșee repetate de stînga. la corp și 
la cap, acumulînd avantajul nece
sar victoriei.

La categoria muscă, Niță Robu 
l-a întrecut la puncte pe Han Sin 
Rial (R.P.D. Coreeană). Dominat din - 
punct de vedere tehnic în prima 
repriză, pugilistul român a trecut 
la o ofensivă susținută în următoa
rele minute de luptă, silindu-și ad
versarul să accepte schimbul de lo
vituri de aproape. Numărat în re

posedă cele mai multe 
nobila artă, cei care 
mai bine pregătiți, 

și explicația faptului

priza secundă. K; 
meciul în vădită

Pavel Istrate. reprezer.:, 
noastre la categoria nujl 
l-a depășit la puncte pe 
R. Champon. numai d: 
tentei sale deosebite și 
extraordinare de luptă 
tehnică, el a fost însă 
versarului.

în întrecerile semîgri 
Simon l-a învins la 
Ries (R. D. Germană), 
unui plus de tehnicitate 
in care a știut să foloseai 
rile directe. Celălalt box 
(Gheorghe Matache) la a 
tegorie a fost oprit de . 
său. Dumitru Gheorghiu, 
repri ză. după ce a recepț: 
va lovituri dure în part: 
Erofeev (U R.S.S ). In prim 
reprize, lupta a fost ecbilit

na'

:e 
ibanezul

rezis-
capacității 
a capitolul 
ifenoe ad-

reilor. Mircea 
puncte pe D. 

âf!
feluî 
’oviî 
rom

mai puternic, boxerul ro- 
aplicat cea mai potrivită
Din permanentă mișcare, 
punctat mereu omul din 

directe de stingă nepermî- 
să se impună în lupta de 

■_ Dragu a eschivat spectacu-

I.
Și 

I o 
a 

cu

Cea de a doua reuniune a zilei a 
fost mai puțin favorabilă tinerilor 
pugiliști români. Cu toate efortu
rile depuse de Gheorghe Biclea (ca
tegoria cocoș). Carol Hajnal (semi- 
ușoară). Nicolae Nichitov (u<oară) 
și Ion Truță (ușoară), ei n-au pu
tut termina victorioși partidele dis
putate cu adversarii lor din semi
finale. Biclea a fost învins prin a- 
bandon în ultima reDriză de către 
tenacele Zang Sang Zo (R.P.D. Co
reeană). Intr-un meci foarte echi
librat, Hainal a fost întrecut la li
mită (3—2) de bulgarul Z. Zvetkov. 
un boxer înalt, care și-a folosit 
foarte bine alonja. în meciul Ni
chitov (România) — S. Armasov 
(U.R.S.S.) s-au schimbat lovituri 
extrem de dure. Cu toate efortu
rile depuse de pugilistul român în 
ultima repriză, el n-a mai putut 
reface terenul pierdut.

In schimb. Damian Cimpoeșu și-a 
dominat categoric adversarul. U. 
Franz (R.D.G.), cu repetate lovituri 
de stingă la corp și figură, și a ob
ținut victoria Ia puncte.

La categoria grea C. Dafinoiu 
l-a învins prin k.o. în prima repri
ză pe Roiter (R.D. Germană). în 
finală el va primi replica lui Mil
lion (Cuba) învingător, joi seara, 
prin descalificarea în rep. a III-a a 
boxerului sovietic Subotin.

ei

Mihai TRANCA

NEW YORK, 9 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis de 
la Cincinnati (Ohio) a continuat cu 
disputarea primelor partide din tu
rul II al probelor de simplu.

Campionul iugoslav Nikola Pilici 
l-a întrecut cu 6—1, 7—5 pe ame
ricanul Frank Froehling, australia
nul John Alexander l-a învins cu 
6—1. 6—4 pe italianul Adriano Pa- 
natta. iar francezul Patrick Proisy

a dispus cu 6—3, 6—2 de australia
nul Allan Stone.

Principalele favorite ale con
cursului feminin , australiana E- 
vonne Goolagong și americana Chris 
Evert, au obținut victorii scontate. 
Prima a învins-o cu 6—1, 6—2 pe 
Fiorella Boniceili (Uruguay), iar cea 
de-a doua a cîștigat cu 6—0, 6—1 
partida susținută cu Lesley Charles 
(Anglia).

• La Rotterdam, tot în meci a- 
mical : Feyenoord—Austria Kla
genfurt 6—0 (2—0) ! Cei mai buni 
de pe teren au fost Kristiansen 
(autor a 3 goluri) și... austriacul 
Hasil (Feyenoord),

fLORIN GHEORGHIU
RIO DE JANEIRO, 9 (Agerpres). 

— Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a obtinut prima sa vic
torie in cadrul turneului interzonal 
.de șah de 13 Petropolis (Brazilia). 
Jucind cu piesele albe, el l-a învins 
in 40 de mutări pe maestrul cana
dian Peter Byasas. Partida centrală 
a rundei a 12-a, disputată între ma- 

maeștri Lubomir Liubojevici și 
Lev Polugaevski, s-a încheiat remi
ză. Savon a ciștigat la Panno, Smî-

TURUL CICLIST
AL PORTUGALIEI

LISABONA, 9 (Agerpres). — E- 
tapa a 3-a a Turului ciclist al Por- 
tjgaliei, disputată pe traseul Lagos- 
Loule (70 km), a fost cîștigată de 
p: rtughezul Fernando Mendes, cro- 
nometrat cu timpul de lh47 -04. 
Principalul favorit al cursei, Joa- 
quim Agostinho (Portugalia), a so
sit pe locul doi, la două secunde 
de învingător.

In clasamentul general continuă 
să conducă Alvaro Roque (Portu
galia), urmat de compatrioții săi 
Jorge Fernandes la 6 și Joaquim 
Agostinho — la 28.

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE HOCHEI PE ROTILE

MINCHEV, J (Agerpres). — In loca- 
liiatea vest-germană Iserlohn au conti
nuat întrecerile campionatului european 
de hochei pe rotile. Selecționata R. F. 

una dintre favoritele compe- 
data 
care 
Alte 
17—2

Germani—___ _____
tiției. a obținut o nouă victorie, de 
aceasta in fața formației Franței, pe 
a învins-o cu scorul de 8—3 (3—1). 
rezultate: Portugalia — Belgia
(10—1); Olanda — Italia 3—2 (1—1).

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
La Varșovia a început un 
culln de baschet, la care 
lecționatele studențești i
Franței șl Poloniei, ce se pregătesc pen
tru Universiada de la Moscova, și repre
zentativa Poloniei. în prima zi a com
petiției s-au înregistrat următoarele re
zultate: Polonia — Selecționata univer
sitară a Poloniei 84—68; Canada — Fran
ța 76—61.

1 turneu mas- 
participă se- 

ale Canadei,

cunoscutul boxer argentinian de cate
gorie grea Oscar Bonavena, fost șalan- 
ger la titlul mondial, se pregătește intens 
în vederea meciului pe care urmează

să-1 susțină la Madison Square Gar
den “ în compania americanului Jerry 
Quarry. în cadrul unei reuniuni care a 
avut loc în orașul Las Vegas (Nevada), 
el l-a învins prin K.O în repriza a 6-a 
pe americanul Roy 
meciului, Walace a 
ori.

Walace. In cursul 
lost numărat de 5

campionatului mon-Cu o lună înaintea
dial de ciclism fond, care va avea loc 
pe circuitul de la Montjuich. din apro
pierea orașului Barcelona, principalii fa- 
voriți ai competiției sînt indisponibili : 
învingătorul „Turului Franței", spaniolul

Luis Ocana, a fost supus unei interven
ții chirurgicale, la Paris, celebrul ciclist 
belgian Eddy Merckx suferă de dureri 
dorsale și a întrerupt pentru cîtva timp 
antrenamentele, iar francezul Guimard 
se atlă în tratament medical.

început turneul masculin de tenis de 
Clemmons (Carolina de Nord). în 

partide disputate. jucătorul

A 
la
primele r_____
chilian Jaime Fillol l-a învins cu 6—4, 
4—6, 6—3 pe japonezul Toshiro Sakai, iar 
neozeelandezul Brian Fairlie a dispus cu 
6—1. 3—6. 6—3 de Patricio Cornejo (Chile). 
Rezultate din proba de dublu : Fairlie

Ismail el Shafei — Battrick. Stilwell 6—I, 
4—6. 6—4: Goven. Munoz — Sakai, Ka- 
miwazumi 6—4. 6—4.

■
Campionatul mondial de mare fond la 
înot a programat o nouă etapă : traver
sarea lacului St. Jean. Primii au tre
cut linia de sosire, la egalitate, argen
tinianul Horacio Iglesias și egipteanul 
Ousama Rachad. Ei au fost cronometrați 
pe distanța de 42 km în Sh 20:43. învin
gătorul probei de anul trecut, olandezul 
Jan Van Scheyndel, s-a ilasat pe locul 
9 în 8 h 54 :38

LA PRIMA VICTORIE
slov la Hug și Keres la Kagan. 
Restul partidelor, printre care 
Portisch—Tan și Mecking—Gheller, 
s-au întrerupt.

După 12 runde, liderul clasamen
tului este Liubojevici (Iugoslavia), 
cu 8 puncte, urmat de Portisch 
(Ungaria) și Polugaevski (U.R.S.S.) 
— T'.'s puncte și cite o partidă în
treruptă. Mecking (Brazilia) — 7 
puncte (2), 
puncte (1), 
61 - puncte 
și Smîslov
(1) etc. Florin Gheorghiu (România) 
se află pe locul 13, cu 4‘/2 puncte 
și o partidă întreruptă.

• In urma tradiționalei anchete 
organizate de revista de specialitate 
„Kicker", Giinter Netzer (28 de 
ani) a fost desemnat cel. mai bun 
fotbalist vest-german al anului. Pe 
locul doi s-a situat Franz Becken
bauer (Bayern Miinchen).

TOSTAO OPRIT DE MEDICI
SA MAI JOACE!

Gheller (U.R.S.S.) — 7 
Bronstein (U.R.S.S.) — 
(2), Ivkov (Iugoslavia) 
(U.R.S.S.) — 6 puncte

FAIR
Există un fair-play al sporti

vilor, cavalerism autentic pe un 
cimp de luptă ce se poate numi 
teren de fotbal, ring. planșă, 
bazin. Există un fair-play al 
spectatorilor, susținători ardenți 
ai favoriților, dar și lucizi in a- 
precierea meritelor adversarului 
ce-i infringe favoriții. Există și 
un fair-play al comentatorilor 
fenomenului sportiv, fie că o fac 
în fața unui microfon, fie pe o 
filă de manuscris. Confrații de 
la ..Deutsches Sport Echo“ ne 
oferă, in acest sens, un elocvent 
exemplu.

Se știe că fn cadrul campio
natelor europene de box, un ar
bitru elvețian, handicapat de o 
vedere deficitară (pentru că nu 
putem crede că ar fi făcut-o in
tenționat). l-a privat pe sportivul 
nostru Gabriel Pometcu de o 
meritată victorie in fața adver
sarului său din semifinale, Ste
fan F hr ster (R.D.G.), care avea 
să devină, apoi, campionul con
tinental la categoria pană. Co
mentatorii multor ziare și agen
ții de presă au subliniat, la 
timpul cuvenit, această inechi
tate, elogiind totodată calitățile 
pugilistului român.

Intr-unui din articolele publi
cate după încheierea campiona
telor europene, ziarul de specia
litate din R.D. Germană „Deut
sches Sport Echo“ redă rezul
tatele unei anchete efectuate 
printre antrenorii, arbitrii și zia
riștii aflați la Belgrad, în scopul

RIO DE JANEIRO. 9 (Agerpres). 
— Medicii i-au interzis să mai 
joace fotbal celebrului internațional 
brazilian Tostao (Eduardo Goncal
ves Andrade), care a suferit trei o- 
perații de retină. Tostao, în vîrstă 
de 26 de ani, era considerat în Bra
zilia al doilea Pele. Medicul care 
l-a operat, dr. Abdala Mouru, a de
clarat că Tostao este vindecat, dar 
dacă va mai juca fotbal și va face 
efort, atunci s-ar putea să riște 
complicații.

PLAY
desemnării celor mai buni 
boxeri ai întrecerii. însuși redac
torul ziarului berlinez, H. G. 
Anders, își manifestă preferin
țele pentru: Pometcu. Forster și 
Zasipko. Clasamentul stabilit pe 
baza acestei anchete se prezintă 
astfel: 1—2 Pometcu (România) 
și Forster (R.D.G.) 8 p ; 3 Cuțov 
(România) 5 p ; 4. Beneș (Iugo
slavia) și Lemeșev (U.R.S.S.) 4 p ; 
6. Parlov (Iugoslavia), Cosentino 
(Franța) și Zasipko (U.R.S.S.) 
3 p etc.

Autorul anchetei consideră că 
Pometcu, deși nu a cucerit titlul 
european, merită să stea in frun
tea ierarhiei împreună cu Fors
ter, ambii ducind „o luptă cu 
totul extraordinară". Ziarul, mai 
menționează că Pometcu a tre
buit să învingă, pentru a ajunge 
în semifinale, boxeri cunoscuț' 
ca Kuznețov (U.R.S.S). Gotfryd 
(Polonia) și Kovăcs (Ungaria). 
Prezența celor doi boxeri pe pri
mul loc .este deplin meritată", 
scrie H. G. Anders, care adaugă 
că pugiliștii aflați pe 
fruntașe „...stăpînesc 
tehnicii și tacticii, s-au 
activi în apărare ca și

O nouă recunoaștere 
ridicate de care a dat dovadă 
nedreptățitul nostru pugilist. Iar 
prin prezența lui Cuțov, pe locul 
imediat următor liderilor, o nouă 
notă bună pentru boxul ro
mânesc.

pozițiile
a.b.c.-ul 
dovedit 

în atac" 
a clasei

S. B.
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