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succeselor 
oamenii muncii c 
scriu, cu i 
23 August, zec 
sportivi ai pati 
de recunoștință 
nenumărate rea 
deplinirea sare: 
răspundere cupri 
Plenarei C.C. al 
bruarie — 2 mar 
la dezvoltarea eoni 
fizice și sport

Printre acț> 
prin care mișcarea 
vă se pregătește si 
bătoarea Iui 23 August, se inscr.e. 
cu toată semnificația ei defilarea 
coloanei de sportivi bucureșteni 
prin fața tribunei oficiale. în pre
zenta conducătorilor iubiți ai parti
dului și statului Devenită 
nală, această manifestare sportivă 
de amploare exprimă de fiecare ca
tă un omagiu însuflețit adus la
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O FRUMOASĂ VICTORIE A ÎNOTĂTORILOR NOȘTRI

SELECȚIONATA ROMÂNIEI, DIN NOU CAMPIOANĂ BALCANICĂ
• Marian Slavic și Anca Groza — liderii selecționatei 
noastre • Eugen Aimer — eroul zilei a IV-a ® Lavinia 
Donia (200 m spate) și Dietmar Wetterneck (400 m mixt) 
ciștigători in ultima reuniune © Echipa masculină a ță
rii — pe locul I in clasamentul parțial © Bilanțul înotăto
rilor români: 10 titluri și 16 recorduri naționale

(prin telefon). înotătorii români au avut o cani
și in ultima zi a Balcaniadei, obținînd alte dauă 
noi recorduri naționale. Datorită efortului dease- 
dintre reprezentanții noștri (Marian Slavic. Eu-

DUBROVNIK 13 
portare foarte bună 
titluri si stabilind 5 
bit depus de cițiva 
sen A'mer. Anca Groza, Ion Miclăuș, Camelia Hoțescu, Lavinia Donia, 
Zeoo Oprițescu. Dietmar Wetterneck. Adrian Horvat, Minola Vz.siliade) 

rl r.ica.tj României a reușit să reintre în posesia titlului da cam
pioană balcanică, pierdut anul trecut la Sofia și să se claseze pe locul 
I și ia clasamentul separat ai întrecerilor masculine. Eilanțul sporii 
viler noștri — 10 titluri și 16 recorduri naționale (în 
est* <aa.-.e bun. mai ales că — o confirmă în primul 
recorduri balcanice — Ia Dubrovnik, specialiștii au fost 
■ u disputate ediții din istoria Balcaniadelor.

29 de probe) 
rînd cele 1'1 

martorii celei

SLAVICMARIANerou al formației 
Ima reuniune, a fost.

Eugen Aimer. Lu- 
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SPORTIVII NOȘTRI AU PLECAT IERI 
LA MOSCOVA, ORAȘUL UNIVERSIADEI '73

ber, el a condus în 
lonat îndeaproape de grecul D, 
odoropoulos. Cei doi sportivi 
sosit în același timp stabilind 
16:52.5 un nou record balcanic 
noi recorduri naționale. Arbitrii 
la 2) l-au preferat învingător 
Teodoropoulos. Patruzeci de minute 
mai tirziu. Aimer a fost prezent și 
la startul dificilei curse de 200 m 
delfin. Cu prețul unor eforturi de
osebite, reprezentantul nostru s-a 
clasat din nou pe locul secund, cu 
un nou record al țării : 2:13,8.

Revanșîndu-se pentru înfrîngeri-

le suferite în zilele anterioare, La
vinia Donia (2:34,1 — 200 m spate, 
record de junioare) și Dietmar 
Wetterneck (4:52,5 — ( 400 m
mixt) au adus echipei succese pre
țioase. în continuu progres, tînă- 
rul Adrian Horvat (16 ani) s-a cla
sat pe locul III la 200 m spate în 
urma fraților Miloș, corectînd re
cordurile de seniori și juniori: 
2:16,5. în sfîrșit. Anca Groza, puțin 
marcată de eforturile anterioare nu 
a obținut decit medalia de argint în

cursa de 400 m mixt, corectîndu-și 
propriul record național cu două se
cunde : 5:30,0.

cuprinzind

PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ LA 6 SPORTURI. CU HOTĂRIREA DE A URCA PE PODIUMUL MEDALIILOR
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Aspect de la

Marile preparative in icde.- 
startului în competiția mondială 
studenților de pre:.:: ne.--.; — U: 
versiada — s-au încheiat Se ap 
pie ora debutului, cu emoțiile c 
speranțele inerente. IL.ne. 
Moscova, gazda ceiei de a Vil-a 

a Jocurilor Uni 
se va ridica cc 

scenă ver apare primii 
Ca orice competiți 
care se * ~
farmeri, 
dorințe, 
concentrare deplină, încorda 
premă, angajament t' 
s’.unea generată de a< 
eveniment sportiv al t 
firește, conectat și lotul 
fanților României, pe care i-am ir.- 
tUnit în cursul zilei de ieri, pre
gătiți de plecare spre cap:’.ala 
Uniunii Sovietice...

Aeroportul Otopeni, ora 11.
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REZULTATE TEHNICE : 1 500 m
liber : 1. DIMITRIOS TEODOROPOU
LOS (G) 16:52,5 (rec. balcanic, rec. 
național) — campion balcanic, 2. E. 
Aimer (R) 16:52,5 (rec. balcanic, rec. 
național), 3. K. Encev (B) 17:00,9, 4. 
Pandev (Bl 17:43,5, 5. Miiovanovici (I) 
17:49,7, 6. Pedisici (I) 18:01,7, 7. Daras 
(G) 18:05,3, 8. D. Naghi (R) 18:06,4; 
800 m liber (f) : 1. HELEN AVLONI- 
TOU (G) 9:54.3 (rec. balcanic) — cam
pioană balcanică, 2. Svetlana Pavle- 
tici (I) 10:06,3, 3. Savina Ganeva (B) 
10:10,5, 4. Para (G) 10:12,5. 5. M.
Gasparici (I) 10:24,4, 6. E. Cristescu 
(R) 10:27,1, 7. C. Pănulescu (R) 10:27,1, 
8. Paruseva (B) 10:45,5 : 200 m spate 
(b) : - -
(rec.
2. P. 
2:16,5 
niori), 4. Koskinas (G) 2:18,7, 5. Petrov 
(B) 2:19,2, 6. Mladinov (B) 2:20,0,
7. Nuțeanu (R) 2:22,4, 8. Ka-
pralbs (G) 2:22,4; 200 m spate (f) î
1. LAVINIA DONIA (R) 2:34,1 (rec. 
de junioare) — campioană balcanică,
2. Natașa Konstantinidou (G) 2:36,1,
3. Paunova (B) 2:36,2, 4. A. Beristianou 
(G) 2:37.9, 5. Iordanova (B) 2:37,9, 6. 
Sarac (I) 2:41,0, 7. Ocan (T) 2:43,3, 8. 
Porenta (I) 2:45,1, 9. I. Horvath (R) 
2:47,9; 200 ni delfin (b) : 1. VAS1L

1. NENAD MILOȘ (I) 2:11.8
balcanic) — campion balcanic, 
Miloș (I) 2:12,7, 3. A. Horvat (R) 
(rec. național de seniori și ju

(Continuare in pag a 4-a)

PENTRU SPflUIUL Of PMBMAIIIA- 
UN OBIECTIV MEDEl ACIUAI
Preocupară sporită pentru testarea elevilor în majoritatea ju- 

c'e'c'or țării © Acțiunile de selecție vor lua o amploare mai mare 
in noul an școlar, dar și eficiența

iejul ultimelor acțiuni de 
întreprinse în diferite ju- 
ț.lrii de către instructorii 

Consiliului Național 
Educație Fizică și Sport — 

au vizat, în lumina 
Hotărârii Plenarei C.C

PRIMELE CONSIDERAȚII 
ASUPRA ETAPEI INAUGURALE

MAN, peste 600 de elevi au parti
cipat la diferite concursuri de se
lecție pentru tir, atletism și box. 
(De remarcat că în urma selecției 
la tir — realizată cu sprijinul fe
derației de specialitate — 19 tinere 
fete și tot atîțla băieți au fost luați 
în evidența centrului existent la 
Alexandria in această ramură de 
sport). ÎN JUDEȚUL ILFOV, elevii 
claselor I—VIII de ia 6 școli gene
rale din Giurgiu au fost testați 
pentru baschet, urmînd ca în luna 
septembrie să se efectueze o am
plă testare a tuturor școlilor din 
județ pentru atletism, iar în pe
rioada de iarnă o artiune similară 
pentru box, lupte, judo și gimnas
tică. ÎN JUDEȚUL TULCEA, din
tre cei peste 50 de tineri (din trei 
localități) participanți la un con
curs de selecție la trîntă, 8 au fost 
aleși pentru a face parte din sec
ția de lupte a asociației sportive 
Pescărușul. Alți 50 de elevi din 
același județ, care s-au remarcat 
cu prilejul unor concursuri de se
lecție la caiac-canoe organizate în 
10 centre din Deltă, au fost coop
tați in clubul Delta și trimiși în- 
țr-o tabără de pregătire. Tot în 
județul Tulcea, în toamnă va avea 
loc o și mai amplă acțiune de tes
tare, care va cuprinde elevii tu-

Constantin FliîANESCU

al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie a.c., o amplă arie de pro
bleme ale activității sportive de 
masă și 
urmărit 
lizat și continuă 
testarea 
telor talentate — obiective 
importanță ale mișcării 
sportive, prevăzute și în Planul de 
măsuri al C.N.E.F.S.

Constatările făcute în această pri
vință sînt, în general, pozitive, ele 
relevind o preocupare sporită a 
consiliilor locale pentru educație 
fizică și sport, a inspectoratelor 
școlare, a profesorilor de educație 
fizică și antrenorilor din cluburi 
și asociații în vederea depistării și 
selecției elementelor cu aptitudini 
deosebite pentru sport.

ÎN JUDEȚUL BRĂILA, de pildă, 
un număr de 3 800 elevi au fost 
testați — pe baza unor fișe cu in
dici calitativi — pentru atletism, 
lupte, caiac-canoe și fotbal. Circa 
2 000 de elevi au fost testati si 
ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA — 
în cadrul școlii sportive — pentru 
atletism, urmînd ca acțiunea să 
continue în luna septembrie în în
treg județul și pentru alte ramuri 
de sport. IN JUDEȚUL TELEOR-

- a fost 
s-a rea- 
realizeze 
elemen- 
de reala 

noastre

(Continuare in pag a 3-a)np i o

Se poete i

LA CONTRATIMP PE ECHIPE
(prin telefon). Serialul 

__ ,______ cicliste găzduite de Cluj 
(intre 27 iulie și 19 august sînt pro
gramate aici cele mai importante 
competiții republicane, precum și 
serie de întreceri internaționale» 
continuat luni cu desfășurarea fii 
lei campionatului de contratimp ne 
echipe, 100 km. A fost vorba de prin
cipala probă spre care sportul cu 
pedale românesc — federație, antre
nori, rutieri — Sși îndreaptă atenția 
în permanență, deoarece ea este pre
văzută în programul campionatelor 
mondiale, al Jocurilor Olimpice, și una 
dintre puținele Întreceri în care cro- 
nometrul este suveran, el — numai 
el — indicînd ca un barometru creș
terea valorii rutierilor, locul pe care 
ei se plasează în concernul interna
țional.

Ospitalierele gazde — organele 
sportive din <oraș: și județ, împreună 
eu federația de^pecialitate — au pro
gramat proba, in cursul dimineții, pe 
șoseaua Cluj—Dej, obligîndu-i — 
conform regulamentului — să aco
pere de două ori (dus-întors) o sec
țiune de 25 km. Vremea a fost, în 
general, bună, doar vîntul șicanîn- 
du-1 pe alergători In efortul lor. La 
gftrșltul întrecerii arbitrii au consem
nat următorul clasament :

1. DINAMO BUCUREȘTI (Vasile 
Teodor, Ion Cosma, Costel Cîrje, 
Mircea Ramașcanu — antrenor Nico- 
lae Voicu) 2 h 15:04 (medie orar.5 
44,422 ktn) — campioană a României, 
2. Olimpia București (Vasile Burlacu, 
Mircea Virgil, Ion Cernea, Constantin 
Gonțea — antrenor Marin Niculescu) 
2 h 19:33, 3. Metalul Plopeni (Mircea 
Rîndașu, Constantin Andronache, 
Constantin Tănase, Alexandru Zaroț- 
chi — antrenor Ion Dolete) 2 1» 19:41, 
4. Steaua (Nicolae Gavrilă, Ștefan 
Ene, Cristian Carrier, Marin Ferfelea 
— antrenor Constantin Voicu) 
2 1121:13. 5. C.S.M. Cluj (Eugen Im- 
buzân, Gavrilă Martin, Tiberiu Ko-

CLUJ. 13
competițiilor

S\AGOVUL, DIN NOU ÎN ACTUALITATE!

altfel 
norului emerit Nicolae 
vorba de o victorie netă, la 
secunde de cea de a doua c 
la aproape un sfert de ori ie 
ma. Felicitărilor ce se cuvin tei 
tarilor le adăugim și altele me 
de clubul din șoseaua Ștefar 
Mare pentru faptul că-și îndreaptă 
de multă vreme, temeinic, preocupările 
spre această probă olimpică, face e- 
forturi morale ți materiale pentru 
desăvârșirea unei formații care să ne 
reprezinte onorabil in aprigile dis
pute internaționale programate de 
fiecare sezon. Nu trebuie neglijat 
faptul că dinamovițtil au beneficiat 
(subliniem aceasta ca un merit a! 
lor) de trei din cel patru component! 
ai reprezentativei naționale. Bună 
este și performanța Olimpiei Bucu
rești, care cu trei .veterani- (doar 
Ion Cernea face parte dintr-o gene
rație mai nouă) reușește să se cla
seze înaintea Metalului Plopeni (be
neficiară a unor oameni de contra
timp confirmați în recenta finală in
dividuală) și Steaua — ale cărei pre
tenții, în orice împrejurări, nu pot 
fi coborite la nivelul locului IV. O 
comportare meritorie a avut repre
zentanta Clujului — C.S.M. — învinsă 
doar cu 15 secunde de Steaua, clasa
tă înaintea altor două formații cu 
veleități, C. S. Mureșul și Voința 
București.

Miercuri se dispută, tot la Cluj, 
finala campionatului de fond.

Hristache NAUM

* :<*-* ecriue a

IWfeMV 
aecpr. pe pc-.=*. scenă a 

I coatru sam Se pr-nnele 
ale Rarmri-- 

se par Lp=-nrije ec p 
după IntLă apa-.; e tn arsnă a 
mațrilor ncastre frunase f 
ceea ne toe opm asuara

Crieva ruv-nte despre a. 
frfngere a gazdelor, acel 
fercnr.ariloe bucuresten. Ca să se 
facem Încă o dztă o idee de gra
dul în care proeaw-mr.le amu 
mec: pot £ infirmate de partida 
tn sine, să r.e aminrim că echipa 
cere pleca însoțită de 
nefavorabile perspective 
din Giulești. Indisponibil 
ordin medical sau de altă natură, 
îi reduseseră — la un moment 
dat — efectivul de jucători la 13 
oameni, dintre care unii fără drept 
de joc. Cum-necum. Rapidul s-a 
pus pe picioare și a obținut acest 
k.o. de Ia Bacău, e drept în fața 
unei formații care trece și ea 
printr-o mare criză de efectiv (ju
cători suspendați, alții plecați la 
efectuarea stagiului militar, alții —

u le atacuri ale
Dașcu, Czako. Bojin. Mebedințu și

în sfîrșit — porniți spre alte zări), 
dar beneficiind, totuși, de avanta
jul terenului. S-a înregistrat — ast
fel — prima surpriză a campiona
tului: o echipă socotită ca avînd 
cele mai puține șanse în jocul din

trm;șorenilor la poarta echipei AS A 
Ispir ifi dispută balonul cu ardoare 

Foto: Dragoș NEAGU
deplasare pe care îl susținea a 
devenit performera etapei.

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Astăzi — primele starturi în 
campionatele republicane de juniori 
și tineret la caiac-canoe, Ni se ofe
ră așadar, un nou prilej de a ur
mări întregul schimb de mîine în 
acest sport care, prin specificul său 
promovează continuu cele mai ta
lentate elemente. Sperăm, desigur, 
ca evoluția echipajelor înscrise la 
aees*e campionate să evidențieze 
preocupările secțiilor de caiac-ca
noe ți munca antrenorilor, talentul 
ii pregătirea sportivilor. PInă a- 
tunci, consemnăm cu plăcere faptul 
că aproape toate cluburile și aso
ciațiile manifestă un interes deose
bit pentru ediția din acest an a 
campionatelor, interes ilustrat — 
printre altele — de numărul mare 
de participant! : PESTE 600 DE 
CAIACISTI ȘI CANOIȘTI.

Cu atît mai mult, deci vor putea 
fi întregite concluziile specialiștilor 
asupra perspectivelor imediate și 
mai îndepărtate ale unor substan
țiale creșteri valorice în munca cu 
juniorii si tineretul. De aceea, la 
rindul nostru, am consemnat doar

cîteva din aspectele prilejuite de 
desfășurarea recentelor campio
nate europene de juniori de 
13 Walcz și de „Criteriul olimpic", 
competiție care — în afara echi
pajelor consacrate — a reunit la 
startul celor 7 probe olimpice nu
meroși tineri, așteptînd campiona
tele care încep astăzi pentru o a- 
preciere cit mai completă.

Programul campionatelor este 
deosebit de complex, cuprinzînd 
probe de viteză — pe distanta de 500 
sau 1000 m. Astăzi (de la orele 9,30 și 
16) și mîine dimineață (de la ora 
9) sînt prevăzute seriile și recalifi
cările la toate cele trei categorii de 
participanți : juniori I. juniori II, 
tineret, mîine după-amiază fiind 
programate — de la ora 16 — pri
mele FINALE, cele de fond 5000 m, 
la K 1, 2. 4 și C 1, 2 — rezervate 
juniorilor I. Joi dimineață — semi
finalele (de la ora 9), iar duoă-a- 
miază (de la ora 16) toate FINA
LELE la juniori I. II și tineret pen
tru probele de viteză — 509 sau 
1000 m. ......
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Gimnastica la locul de producție, o activitate utilă și plăcută, minute de destindere și creșterea capa 
cității dc muncă. Imagine din una din secțiile fabricii Antilopa din Capitală

iX-i’."-.

activității 
sportiv©
□e masă

MINERII AK1ESENI IN
ÎNTRECERE

în 
torii 
Arleșului au orânizat o serie 
treceri sportive la fotbal și 
discipline mult îndrăgite pe 
meleaguri ale județului Alba, 
ia Baia de Arieș, echipa de 
din localitate a întîlnit pe Olimpia 
Aiud (scor : 3—0), iar cea a minerilor 
din Roșia Montană pe „Moții" Abrud 
(scor : 7—1). în ambele localități, în
trecerile sportive s-au încheiat cu 
frumoase serbări cîmpenești. O altă 
asemenea acțiune, care s-a bucurat 
de participarea a peste 1 500 de ti
neri $i vîrstnici din întreprinderi și 
instituții, a fost organizată de aso
ciația sportivă Arieșul I.T.A. Cim- 
peni.

cinstea „Zilei minerului", lucră- 
din acest domeniu de pe Valea 

' de în- 
popice, 
aceste 
Astfel, 
fotbal

Consemnăm desfășurarea ultimelor e- 
tape județene ale -Cupei tineretului de 
la sate44 — ediția de vară (la volei și 
oină finalele pe țară sint programate 
pentru 25—28 august, ia Timișoara). Toa
te veștile primite în ultima vreme la re
dacție consemnează cota de interes socrit 
ce gravitează în jurul acestor adevărate 
evenimente ale sportului rural. Iată alte 
amănunte ale corespondenților.

HUNEDOARA. Pe stadioanele Construc
torul și Corvinul. 15 echipe de volei. 12 
de fotbal. 6 de oină. 10.1 de atleți și 39 
de cicliști (în total aproape 500 de ti
neri) s-au întrecut pentru cucerirea 
titlurilor de campioni județeni ai com
petiției. Au reușit fotbaliștii de la Viito
rul Baia de Criș. hlndhalistâi d* lâ Po
norul Vațft (b) șl Voința Ilia (f). volei
baliștii de Ia Măgura Pui (b) ș: O^na 
Toplîța (f), atlcții Viorica Trent, Angela 
Curpenaru, Romi Raica și Laurian fnu. 
(I. VLAD).

BACAU. riamura roșie Sjscut — la 
oină și handbal fete, Voința Podul Tur- 
cului — la handbal băieți’. Bistrița He- 
mctâi? — la voiri fete. Sănătatea Solont 
— la volei băieți și Bradul Dofleaila — la 
fotbal s-au dovedit a fi cel mai bine 
pregătite dintre toate formațiile sătești 
din județul Bac.'ri. prezentate la între* 
cerile etaoei județene. (I. IANCU).

GALAȚI. Pe măi multe baze suortive 
din oraș s-au desfășurat, sfmbătâ șl du
minică. întrecerile etanei județene. Din 
rei 18 000 de participant! la etapele pfrea- 

la -6 ra- 
calificați 
loc s-au 
și volei 
handbal

labile, și-au disputat întâietatea, 
muri de sport. 700 de tineri, 
pînă în această fază. Pe primul 
clasat : Recolta Ivești la fotbal 
băieți, Victoria Independența la nanaoai 
băieți și fete. Rodul SIdboZîă Cohachi la 
volei fete, Zorile G tiviți la oină — ps 
echipe — și Sergiv Piesa și Pbl’xeniîi 
Ti eu la ciclism și Stefan Enache la po
pice — la individual. (T. SIRIOPOL).
-------------------- -----------------

DUMINICĂ SPORTIVĂ PENTRU SALAIÎiAȚII UZiMSl

prof. Mihai BE RIN DEI

in organizarea asociației sportive 
Oțelul, a întreprinderii de mașini gre
le București (întreprindere care a con
struit. în premieră pe țară, turbina 
de 330 megawați, ce va pleca zilele 
acestea spre Rogojelu) s-a desfășurat 
pe stadionul uzinei o reușită dumi
nică sportivă. Au participat peste 400 
de tineri care s-au întrecut )a fot
bal, tenis de cîmp, șeh șl orientare 
turistică. Printre cîștigători se numă
ră inginerul Gheorghe Manea, la te
nis de cîmp, strungarul Gheorghe Sîr- 
bu, la șah, Ștefan Ciudă, la orientare 
turistică. Competiția de fotbal, la 
care au participat 3"0 de tineri re- 
prezentînd secțiile de producție aie

uzinei, s-a încheiat cu disputarea fi
nalei Intre formațiile „întreținere tur- 

i secția „allernatnare", cîști- 
gată de prima cu scorul de 1—0.

Octavian GUȚU

SPECTACOL CULTURAL-
SPORTîV LA BRAȘOV

La sfirșitul acestei sâptâmini se 
“sffișura, e ’ 

spectacol
va

DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX „PRIETENIA,,

PATRU LOCURI Mh UN FRUMOS SUCCES
AL TINERILOR PUGILIȘTI ROMÂNI

Numai forța șl rezistența nu sint suficiente pentru un boxer de performanță !

TRĂGĂTORII CLUJENI ÎNVINGĂTORI
In „cupa ROMÂNIEI"

desfășura, pe stadionul Tractorul din 
Brasov, spectacolul cultural sportiv 
intitulat ^Varietăți pe stadion". în 
pr gram sînt cuprinse întrecerile fi
nalei județene ale „Cupei tineretului 
de la sate*, la cinci discipline, intil- 
niri de volei și handbal, un meci de 
fotbal feminin și finala pe municipiu 
a campionat ului asociațiilor sportive 
Ia fotbal. Tn comp’c ta •■a <p^cț ocol u- 
iui. vor evolua formațiile artistice ale 
marilor uzine brașovene.

C. GRLTA-corespu

Timp de o săptămînă, Arena Du
nărea din Galați a fost gazda în
trecerilor tinerilor pugiliștj din li
nele fări socialiste. în competiție 
au evoluat peste 100 de participanți 
din 11 țari : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.P.». Coreeană, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, R. P. Mongolă, 
Polonia, U.R.S.S., tWaria si Româ
nia. Conform regulamentului Tur
neului „Prietenia”, care permite ță
rii organizatoare să înscrie în con
curs un număr mai mare de par
ticipanți, România a fost reprezen
tată de 25 de tineri boxeri. Forul 
nostru de specialitate a aliniat două 
garnituri complete, iar Ia catego
riile cocoș, pană și ușoară, a 
scris cîte trei concurenți.

Programul reuniunii finale a 
alcătuit din reprezentanți ai 
mâniei (7), U.R.S.S. (6), Cuba 
Bulgaria. R.P.D. Coreeană, R.D.G., 
Iugoslavia, Polonia și Ungaria (cîte 
unu). Titlurile de cîștigători ai a- 
ccstei ediții • Turneului „Prietenia" 
au fost obiimite de patru boxeri 
români, patru sovietici și cîte unu 
din R.P.D. Coreeană. Bulgaria »i 
R. D Germană.

Revenind la ultima gală a aces
tei Competiții, trebuie să evidențiem 
frumoasa comportare a celor patru 
tineri pu!»i>iș'.i romilni care au ur
cat Pe prima treaptă a podiumului 
de premiere: Paul Draga (semi- 
muscâ), Nitj Robu (muscă). Pavel 
Istrato (mijlocie mică) și CoStieă 
Dafinoiu (grea). Despre maniera în 
care primii doi sportivi au reali
zat victoriile respective am publi
cat amănunte în numărul nostru 
de duminică. Datorită orei tîrzii la 
care s-au disputat meciurile la ul
timele categorii de greutate, n-an) 
nutm relata amănunte despre felul 
în care au evoluat FaVel Istratc, 
Mircea Șimon și Costică Dafinoiu.

Tstrate l-a întîlnit pe sovieticul 
Vitali Guleaev. un boxer puțin mai 
scund decît el. dar mai bun cu
noscător al tehnicii acestui sport, 
în aceste condiții, victoria reprezen
tantului nostru s-a conturat cu pre
țul unui mare efort fizic și de 
voință, singurele arme cu care pu
teau depăși un adversar superior 
din punct de vedere tehnic și po
sesorul unu: „punch" de temut. Is- 
trate a recepționat, cu o rezistență 
ieșită din comun, puternicele contre 
d? dreapta ale adversarului și a 
continuat să ataca cu serii prelun
gi» de tovituri la corp și la cap 
ce părea > că nu se mai termină. 
Cu o astfel de tactică, boxerul din 
Galați măcinat forțele adversa- 

uî. obi ?:nr j-l pe antrenorul so
ție să-i arunc» orosopul elev'u- 

«ăx atardonindu-l Ia mijlocul 
Frizei a doua. Pentru maniera 

te care a luptat. Tstrate merită țoa

te laudele. Dar, cu o asemenea 
concepție despre box, tînărul nos
tru pugilist nu va putea avea o 

Antrenorii săi 
trebuie să vegheze pentru îmbo
gățirea substanțială a mijloacelor 
de luptă ale acestuia șl mai cu 
seamă să-1 învețe câ "apararea este 
indispensabilă practicării' ^boxului 
de performantă. Calitățile fîfciee ex
cepționale de care dispune acest 
tînăr trebuie valorificate prin în
sușirea temeinică a procedeelor teh
nice de atac și apărare.
Au fost mulți boxeri, la fel de 
bine dotați din punct de vedere

carieră strălucită.

Altfel...

v:?' 
lui

TENIS AZI, tnaepînd de la ora
8.30 pe terenurile «in pareui Palatului 
Pionierilor se va .desfășura revanșa tn- 
tîlnirii amicale deAenis de cîmp dintre 
Cutezătorii București ți T.C. Nyireghaza 
(B.P.U.). In prima întîinire juniorii ro
mâni au întrecut pe cel maghiari cu 
23—16.

avut 
pri- 
Deși

readucă pe linia ascensională pe 
care a mers în ultimii ani.

O excelentă comportare a 
Costică Dafinoiu, cîștigățorul 
mului loc la categoria grea,
a evoluat la o categorie superioa
ră de greutate, pentru care nu dis
pune de înălțimea necesară, el a 
știut să suplinească acest dezavan
taj în partida cu cubanezul Angel 
Million, un boxer fără 
cunoștințe tehnice, dar 
ră care ne-a amintit 
Stevenson. Dună două 
care a căutat să se apropie de ad
versar pentru a-și pune în valoare

prea multe 
cu o statu- 
de Teofillo 
reprize în

Costică Dafinoiu (stingă) etye unul dintre cei patru 
și-au înscris numele pe lista cîșțigătoHlot turneului

boxeri români 
,,Prietenia" In

care
. ....... ., __ , , .... . Par

tida din semifinale, cti Uwe' Roilor (R.D.G.), liafinoiu a lovit put Ml ic 
cu dreapta și adversarul, in secundele următoâre va asculta numărătoa
rea arbitrului. Foto : Gh. BERCGV — Galați
fizic ca și el, poate chiar mai bine, 
dar care n-au putut să fructifice 
harul naturii. Numele lui Hard- 
mut Low (întîmplător, la aceeași 
categorie) l-am auzit rostit de cîți- 
va spectatori.

Mircea Șîmon, reprezentantul 
nostru la categoria semigrea, a 
evoluat mult sub așteptări, în par
tida finală cu sovieticul Nicolai 
Erofeev. El a boxat reținut chiar 
apatic, n-a inițiat aproape nici o 
acțiune ofensivă, în timpul celor 
nouă minute de luptă, deși adver
sarul era mai scund și, a?a cum 
s-a văzut în ultimul rund, vulne
rabil la contra de dreapta. Acest 
element talentat, de la care se 
așteptau mari succese, traversează 
o perioadă de evident declin. Pro
babil, antrenorii săi vor reuși să-l

Pe noul poligon din 
s-a desfășurat, timp de 
tradiționala competiție 
arme standard și sport, 
mâniei" ediția 1973. 
tia. care s-a bucurat de cele mai 
bune condiții de organizare, asigu
rate de C.J.E.F.S. Teleorman, au 
participat echipe din următoarele 
județe : Arad. Bacău, Bihor, Brașov, 
Cltij, Iași. Ilfov. Maramureș, Pra
hova, Teleorman (două echipe) 
Vrancea și municipiul București. 
Trofeul ă revenit formației cluje
ne (Monica Nichita, Ion Popa și 
Fraftcisc Miklos), care a fost o- 
mogenă. obținînd rezultate bune la 
toate probele. Foarte bine s-au mai 
comportat și țintașii Adrian Alaci 
(Vrancea). Mariana Mihăilâ (Iași) 
— la probele de seniori, precum și 
juniorii Virgil împungerouă, An
drei Colea (Teleorman) și Iozu Yo- 
ehin (București).

Iată primii trei clasați : armă

Alexandria 
două zile, 

de tir la 
.Cupa Ro- 

La ccmpeti*

UITE RECORDUL
NU I RECORDUL
Programul 

că, adresat
reuniunii de dumini- 
exclusiv parcursurilor 

de viteză, a constituit o invitație 
pentru concurenți să dobîndească 
noi recorduri. Evoluțiile n-au fost 
însă pe linia speranțelor. _ Legat 
de acest subiect, trebuie să 
menționăm că ceea ce se anunță 
pe hipodrom, în presă, sau la a- 
gențiile hipice, se modifică ulte
rior în programul oficial la recal
cularea timpurilor. Nu cunoaștem 
antecedente. Poate că procedeul e 
unic, dar nu trebuie permanenti
zat. Este ridicol. Nimeni nu mai 
înțelege cum au fugit caii. Mă- 
cieș, de pildă, a fost anunțat O- 
FICIAL la valoarea de 1:27,9 ~
la recalculare la 1:28,8. Să 1 
turnul arbitrului în serios 
nu ?...

standard 3x20 focuri senioare ; 1. 
Mariana Mihăilâ (Iași) 515 p (ÎST- 
175-133). 2. Liana C:on (BRmx1) 53* 
p. 3. Tatiana ticviri (Brașov) 9Mp; 
keniori : 1. A. Aiaci (Vrane aa) 533 
p (189-163-181), X Fr. Miklos (Cluj) 
530 p, 3. î. Stoicescu (Prahova) 524 ; ; 
juniori: 1. V. împungerouă (Te
leorman) 533 p (194—158—136). 2.
1. Vochin (București) 538 (178-177- 
183), 3. D. Calalb (Arad) 536 p. Ar
mă sport 3x10 focuri senioare : 1. 
Monica Nichita (Cluj) 248 p (91- 
72-85), 2. Silvia Cueu (Maramureș; 
248 p (87-80-81), 3. Ecaterina Ra
dulescu (Teleorman) 
ori : 1. A. Alaci 231
2. I. Niculescu (Teleorman) 2'5 p.
3. P. Bondiei (Maramureș 25; p : 
juniori : 1 A. Colea (Teleorman) 
271 p (84-30-97). 2. I. Vochin 259. 
3. V. împungerouă 258 ri C’-- - 
ment pe echipe: 1. CLUJ 39 p 
(20 p la standard — 19 p la snort). 
2. Teleorman I 37 p (12—25). 3. 
Vrancea 34 p (17—17), 4. Iași 33 o 
(22—11). 5. Arad 29 p (14—15). 6. 
București 29 p (19—10).

Concomitent s-a organizat, tot de 
către C.J.E.F.S. Teleorman, o în
trecere dotată cu ..Cupa 23 August" 
la armă standard, care a revenit 
tră&itorilor de la asociația sporti
vă Unirea Focșani.

Pe primei? trei locuri la pre ba 
de 60 focuri, trei poziții, s-au cia- 
sat: senioare : 1. Georgiana Onri- 
șan (Unirea Focsani) 548 p 2. M=>- 
riana Mihăilă (Medicina Ia<> 545 
p. 3. Liana Cion (C.S.U. O- >en 
538 p : seniori : 1. A. Alaci (Unirea 
Focșani) 533 n. 2. Fr. Mikloș (C.S.II. 
Clui), 3. I. Stoicescu (Petrolul Plo
iești) ;

247 p ; seni- 
p. (J5-S3-33»

iv PERSPECTIVĂ. VO\DIĂLFLE“ DE SĂRITURI ÎN APĂ t

forța loviturilor (fără să reușeas
că, decît uneori), în Ultimele trei 
minute de luptă, Dafinoiu a apă
rut complet schimbat. Cu repetate 
ferite de lovituri și deplasări de
rutante, 1-ă silit pe Million să gre
șească. aplicîndu-i acestuia lovituri 
puternice în momentele cele mai 
potrivite. Net superior îh această 
ultimă treime a meciului, cînd ad
versarul său ă fost și numărat, Da
finoiu a fost declarat învingător 
de patru dintre cei cinci arbitri.

Dintre ceilalți finaliștl, o impre
sie deosebită au lăsat sovieticii 
Serghei Boiko (pană). Ale-andr Ju- 
ravlOv (serhimi.iiocie), Vadin Fisiuk 
(mijlocie) și. în Special pugilistul 
bulgar Zvetan Țvetkov, tineri des
pre care, cu certitudine, vom mai 
auzi. Dintre formațiile participante 
la aceste întreceri, am remarcat 
buna pregătire (și selecție) a echi
pei R. D. Germane și puterea de
osebită de luptă a boxerilor din 
reprezentativa R.P.D. Coreene.

A

ATLETISM Deschiderea oficiau
din cadrul premiului ziarului „Munca" 
la marș, ce a avut loc dutninleâ a fost 
rezervata categoriilor de tineret, care 
s-au întrecut în probele de Juniori T, 
juniori Ii, juniori III și îneepitorl. 
Aproximativ 20 concurenți din orașele 
Cluj, Focșani, Ploiești, Sibiu șl din Ca
pitală. Iată rezultatele primilor trei cla
sați : juniori III — 3 ta: 1. N. Teodor 
(P.T.T.): 2. Brînzele Llvlu (Viitorul
Buc.): 3. Nancu Alexandru (P.T.T.);
juniori II — 3 km : 1. Căllneațâ Iulian 
(Dinamo Buc.): 2. Uceanu Gheorghe
(Viitorul); 3. Postelnicu M. (Șc._ sp.
Focșani); începători 3 ta : 
Gheorghe, 2. Anto.bi Pan .și -
Nicolae toți de la Dlnamo Jilava. In ca
drul categoriei juhiert T aiv participat 
la ștafeta 3x10 km, șitrei .echipe. Iată 
clasamentul : I. Combinata P.T.T. — 
Plopeni cu timpul de 2h 27:16 formată 
din Alexa Ștefan, Corban Constantin 
și Ioniță Ștefan. Locul 2 Dinamo Buc., 
cu timpul 2h 34:53,2 (formată din Cojo- 
caru Nicolae. Enache Ștefan. Mlhal Du- 
tiru). iar locul 3 — Combinata Viito
rul București — Metalul Bovine 2h 36:25 
(formată i" — 11 
Cornel și 
COLAE).

BOX 
țlonală pe 
susținut-o _
ghiare Epltok Femmunkas 
pesta, gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 12—4. Din rîndul boxerilor lo
calnici, o comportare frumoasă au avut 
boxerii Alexandru bobădș, Vasile Kiș șl 
loan Mioc.

KUGBY. Astăzi după amiaza, tere
nul Olimpia din Capitală găzduiește o 
interesantă întilnlre de rugby, ifttre for
mația bucureșteană Olimpia, care acti
vează în divizia B, șl echipa franceză 
spurting Club Bernay. Jocul este pro
gramat cu începere de . ia,.,pra 17.

CAîAC-CANOE. . Desffi pe lacul
HerăstrăUț întrecerile campionatului mu
nicipal de caiac-canoe. pentru seniori au 
fc-st cîștâgate de următoarele edhipăje : 
K.1 — 590 m fetfc : Marioara Paulina 
(CNU) 2:23.0: K2 — 500 m fete : E. Con
stantin — S. Ionescu (CNU) 2:01.6: CI — 
800 m : D. Oancea (Olimpia) 4:12,0; C2
— 800 m: G. Bagbli — i. Bafnă (Diha- 
mo) 3:59.0; KI —■ 8(H) m : V. Roșea (Vo
ința) 3:31,0; K2 — 860 m : T. Mânea — 
C. Badea (Olimpia) 3:26(0: &Ă — 800 m: 
N. Eșeanu — R Zamfirescu — V. Nae
— I. Frangulotu (Olimpia) 3:01.0; Ci —
500 m : S. Mihai (Olimpia) 2:29,0; C2 — 
500 m : G. Bagoii — I. 
2:16,0; K1 
limpia) 2:07.0; K2 
-V. Nae (Olimpia) 1:31,0; K4 
feife : V. Petre — S. 
câriu .’
— 4x500 rh -;u T. •. Mânea • ri* :CL
I. Franguioiu Z__. L * _ ____ .
8:27,0; K4 — 10 000 m : C. Matei —. T. 
Mihăeseu — V. Mîndruț — S. Meifi*iu

‘(Olimpia) 37:45,0; K2 — 10 030 in : M.
Podiecșac — G Ștefan (Olimpia) 44:02.0; 
K1 — 10 000 m : V. Panait 
49:15.0: râ — 10 000 rrt : D. Pătrașcu 
S. Mtireșan (Dinamo) 50:14.6; Ci 
10 000 m : 1\1. Boca (Olimpia) 
CLASAMENT PE CLUBURI : 1. Olimpia 
252; 2. CNU 111; 3. Dihatho 95; 4. CSS 
70; 5. Voința 56; 6. Rapid 36.

HANDBAL în aceste zile, care
preced reluarea activității, competițio- 
nale oficiale, formațiile masculine și fe
minine din primul eșalon se află angre
nate in mai multe turnee , amicaie; in 
care șe fac ultiihele retușuri și verifi
cări. In Orașul Gti. Ghebrghîu-Dej a 
avut loc un turneu la care s-au aliniat 
formațiile feminine I.E.F.S. București — 
campioana țării. Textila Buhuși, CSM 
Sibiu și formația cehoslovacă Zora Olo- 
moiich. Jucîhd excelent, studentele bucu- 
reștence au reușit să încheie competiția 
neînvinse șl să ciștige turneul. în deVby- 
ul competiției ele au depășit Textila hu~ 
huși cu 11—-9 (5—3). iată, de altfel, cla
samentul final : 1. IEFS București — 6 
p; 2. Textila Buhuși — 4 p: 3. Zora 
Olomouch — 2 p; 4. CSM Sibiu — Op 
(GSI. POENARU —• coresp.). a LA BAIA 
MARE S-a desfășurat, în rioctltfiiă. timp 
de trei zile, un turneu internațional 
masculin dotat cu „Cupa Minnur44. com
petiția a fost cîștigată de divizionară A, 
niinaur Baia Mare, caic ă încheiat tur
neul neînvinsă. Pe locurile următoare 
s-au clasat. în ordidei -S.G. idsiirndf (Un
garia). Banik Kâtvinâ fCeț'țusJovaciă). și 
Dinamo Panc4'6 (Iugd'sTaviâ) . (T. to
mata n

1. Sutic
3. Mihai

din Popa Virali. PatUfinSchl 
Birzol Ion). (Nicolae D. Nl-

In prima întîinire interna- 
care pugiliștii băimărehi au 
în compania formației ma- 
..... “ ’ Clin BUtia-

Darna (Dlnamo)
500 m : R. Zamfirescu (O- 

500 ra t N. Eșeanu
500 m 

ibheșcu— V paș
ii Ărigelescu (C\TUy 1:58,0; K.1 

"ril: 7. Badea —
F. Costache (Olimpia) C. Matei

, — S.

(Dinamo) 
traseu — 
ci — 

54:11.0»

ne declară ION GANEA
în timp ce rra. 

eipline sport.re si 
tă cotnpetiț:anali, 
trăiesc, in acezst;

pe plan r 
LprrWitingT?

Pe moft

Ia CSM 
cete dou;

as

Eurcpei^ as eo-- 
scritori d:n ÎS 

ră este ez^ofetit. 
He 9 îtt 
rtc. Li Boltiao a 
etnenee. elita rări 
pa feti li

ti -eprecenter. 
etTG o se 
fept care 
pe IpcuI 7 
fi o dată 
t£).

_ Care 
eurscri la

— A trebuit 
ec-.ir.dd (care a 
î'. schimb mă

Canadei. Aici am 
•ie mai bună de sărituri, 
m-a situat de două ori 
(trambulină și platformă) 
pe locul 6 (la combina-

vor 
care

fi viitoarele con- 
veți participa ?
să renittiț la Bal- 
avut loc la Zagreb), 
pregătesc să iau

; zrt! la campionatele naționale ca
re se vor desfășura intre 24 și 26 
au?, -rf. Va urma preaâtirea pentru 
ca’rp’onattil mondial (1—10 sep- 
tembrie. la Belgrad). Această pri
mă ediție este socotită de specia- 
••‘•i mai „tare" ca Olimpiada de la 
Munchen.

— Un pronostic puteți dă?
— F-’e foarte' 'greu. Spe'f”"înt'r-o 

comportare cît mai bună. Am ne- 
ro ? de un timp mai hung- de aco
modare. deoarece la noi \in tară nu 
dispunem de trambuline originale 
dir. duroflex.

— Vet! participa lâ Olimpiada de 
la Montreal ?

— Nu. După campionatul mon
dial mă retrag din activitatea con- 
petițională Las acest drept, sper, 
lui Gerhard Eabich, de la Scoa-

la sportivă Sibiu, un tinăr de 17 ani 
cu reale perspective de afirmare. 
Totul va depinde de răbdarea și 
sirgulnța lui la antrenamente. De 
fapt, el m-a înlocuit la Balcaniadă.

— Săritorii din Sibiu dețin de 
mulți ani supremația acestui sport. 
Va reuși Fabich să Continue fru
moasa tradiție care s-â născut 
Sibiu cu decenii în urmă ?

— Doresc din toată inima ca 
cest talentat și hârnte sportiv 
pășească pe calea predecesorilor 
săi, dintre care voi aminti de Nor
bert Hatzak (actualul meu antre
nor), Klaus și Herbert Wittenber
ger, Nora Miess ș.a. Totul depinde 
numai de el, de capacitatea lui de 
a munci, uneori cu sacrificii, pen
tru a pxogresa în,această-^spletididă 
ramură a notației. Deocamdată, urt 
prim pas l-a făcut prin cucerirea 
titlului de campion balcanic la 
trambulină, ceea ce constituie un 
succes, pentru tăre-l felicit. In resti 
rom vedea. Poate chiar la campio
natele republicane. unde îl voi a red 
ca principal rival.

Mihai TRANCĂ

PENTRU CEI

TRECUT!

PENTRU CEI

Interviu consemnat de
Ilie IOXESCU

cursa

) Șl 
luăm

Peste 400 de participanți din

21 de secții

O secție renunță (cu bună știință) 

ia un titlu I

Un antrenor cu jumătate de normă 

obține patru titluri!

REZULTATE TEHNICE:
I Tutela (I. Toderaș) 32,6, Dispu
ta, simplu 9, ordinea 102 ; cursa a 
Ii-a. Sofa (A. Brăilovschi) 35,1, Ne
gara, simplu 2, event 25, ordined 
12 : cursa a tll-a Metopa (Gr. Nica) 
32,7, Ilenuța, simplu 4. event 13, 
orcliHea 82 ; cursa a IV-a Eliza (N. 
Nicolăe) 32.4, Tirada, simplu 3. 
event 97, ordinea 127 : cursa a. V-a 
Panama (1/ Georgescu) 30,3, Hate- 
gaha, simnlu 2, event 13, ordinea 31, 
triolu Cîștigător 208; cursa a VI-a 
Kilovat (G. Solcan) 27,2, Somno
roasa, Cumplit, simplu 5, event 22, 
ordinea 19. triplu Cîștigător 133 ; or
dine triolă 304 ; cursa a VÎI-a — 
Perja (V. Gheorghe) 27,8, Tulnic, 
simnlu 12, event 22, ordinea 38, tri
plu'cîștigător 108 : cursă a VIH-a 
Vector (Tr. Marinescu' 43,6, Rula
da, simplu 17, event 146, ordinea 
215.

Echipajul feminin de 4 + 1 rame 
al Șc. sp. 1 București, care a 
cucerit medaliile de argint în a- 

ceastă probă.

nou între „ciocan și nicovală4*. întrucit 
de a doua zi după concurs ei erau legi
timați la Steaua, cele două antrenoare ;a 
Sc. sp. 1 au obiectat că n-ău avut cu
rajul să-1 Înscrie în proba unde* erau 
consacrați. pentru că nu și-ar fi apărat 
corect șansele. In plus, ni se spune 
și câ antrenorul de la Steaua ar fi cerut 
ca Nimu și Ghiță să nu evolueze în pro
ba de 84-1, in care luptau direct cu un 
echipaj al clubului Steaua. Nu știm cît 
de întemeiate și adevărate sint aceste 
..explicații-, știra doar că acești doi spor
tivi au fost privați de un titlu național 
pe care l-ar fi cucerit cu certitudine...

O altă secție cu rezultate bune, chiar 
neașteptat de bune, este cea a clubului 
Rapid București, în cadrul căreia pre
gătirile sînt efectuate sub conducerea 
tânărului antrenor Emil Jiva, care are 
numai... o jumătate de normă ! Din a- 
ceastă jumătate de normă s-au născut 
acum patru titluri 
râm că puternicul

Middy DUMITRESCU

Incinerarea fostului nostru 
coleg, Theo Macarschi, va a- 
vea loc astăzi, la erele 14,30, 
Ia crematoriul „Cenușa".

PE MARGINEA CAMPIONATULUI REPUBLICAN AL COPIILOR Șl

La finele săptămînii trecute, pistele 
de apă ăle Snagovulul au găzduit, timp 
de trei zile, întrecerile campionatului re
publican de canotaj rezervat copiilor și 
juniorilor întrucit ora Urzic la care au 
fost desemnați, simbătă, campionii nu 
ne-a permis să facem cîteva considerații 
asupra competiției, revenim acum, pre- 
zentînd cititorilor noștri însemnările fă
cute de-a lungul concursului.

De la bun început se cuvine să sub
liniem faptul că această ediție a cam
pionatului a fost de departe cea mal 
reușită de pină acum. atât din puhet de 
vedere al participării (peste 400 de spor
tiv! din 21 de secții ale țării), cit și al 
pregătirii competitorilor, o serie de clu
buri au găsit de cuviință să onoreze 
campionatul așa cum trebuie. înscriind 
un mare număr de schitiști la startul 
celor 26 de probe, dar au existat și ca
zuri clnd unele secții s-au dovedit conț

plet nepăsătoare față de această cea mai 
puternică întrecere internă a speranțe
lor canotajului românesc. Am amintit 
aici cazul Clubului Nautic Universitar 
care — a cita oară sintem nevoiți să 
menționăm ca negativă prezența sa ?! — 
a înscris în concurs doar... două echi
paje ! Oare la C.N.U. nu sînt prevăzute 
obiective și pentru sportivii de perspec
tivă, oare nu există preocupări pentru 
schimbul de miine al actualei generații 
de canotori și canotoare care apără cu
lorile clubului bucureștean ?

în sfîrșit, trecînd peste acest „amă
nunt44 (de Ioc neglijabil) să ne referim 
la secțiile cu rezultate bune la ediția 
recent încheiată a campionatului. în 
fruntea lor se situează Școală sportivă 
i București, cu 5 titluri naționale, pur
tătorii tricoutilor sînt componenții echi
pajelor de 44-i vîsle copii (fete), 2 vîsle 
fete II, 44-1 rame băieți II, 44-1 rame

naționale și conside- 
club feroviar va tre
bui să mai între
gească norma la a- 
ceastă disciplină !

Cuvinte de laudă 
pentru rezultatele 
înregistrate se cu
vin și secției de la 
C.S. Școlar (antre
nor Gift eor g he 
Gheorgjlpu). ca și 
reprezentanților clu
bului Olimpia, dar 
accentuăm evolu
ția sportivilor de la 
CSS pentru că ime
diat după concurs, 
discutând cu preșe

dintele acestui club, aflam că fuseseră 
planificate 4 titluri republicane, în loc 
de trei, "
perfect 
doresc 
titluri, dar sîntem obligați să menționăm 
că aceste trei titluri cucerite acum în
seamnă foarte mult, pentru că atât nu- 
fnârui de participanți la întreceri, cît și 
valoarea lor au fost neașteptat de ridi
cate.

în sfîrșit, subliniind excelenta organi
zare a competiției și cadrul festiv în 
care s-au înmînat tricourile, medaliile șl 
diplomele, punem punct însemnărilor 
noastre pe marginea ediției 1973 a cam
pionatului republican de canotaj rezer
vat copiilor și juniorilor, q ediție pe de
plin reușită și promițătoare.

JUNIORILOR

E

CE AU NOSTALGIA 
CONCEDIULUI

băieți I și 84-1 fete I. Bilanțul este ex
celent și aduce încă o dovadă, elocventă, 
asupra muncii susținute desfășurate de 
tinerele antrenoare Doina Bălașa și Cre
st Catagheorghe, dar trebuie să amintim 
faptul că la acest bilanț se putea adău
ga încă un litiu de campioni la care Șc 
sp. 1 a renunțat... cu buna știință ’. Este 
vorba de titlul In proba de 2 4-1, unde 
ar fi trebuit să concureze echipajul Eu
gen Ghiță, Dan Nimu 4- Sorin Oprea. 
Acest echipaj, de departe favoritul pro
bei. nu s-a prezentat însă lâ start și. 
spre uimirea tuturor celor prezenți, cei 
doi sportivi (Ghiță și Nimu) au concu
rat separat la proba de schif simplu tin
de, bineînțeles, s-au- chinuit inutil pen
tru un rezultat cît de Cit onorabil. Ex
plicația, dacă se poate tlumi explicație, 
stă în faptul că acești doi canotori, care 
au mai făcut obiectul unui material de 
critică în ziarul riosțfu, s-au aflat din

cîte se obținuseră. Sintem 
de acord cu cluburile care 

întotdeauna cît mai multe

Horia ALEXANDRESCU

CE TRĂIESC
NERĂBDAREA
VIITORULUI CONCEDIU ’
întreprinderea de Turism, Moteluri și Restaurante București, prin filialele 
sale din Calea Victoriei 100 și bd. Republicii nr. 68, telefon 15.74.il și 

14.08.00 — organizează în perioada :

22-26 AUGUST
o întîinire cu litoralul — Stațiunea Neptun, sau cu pitorpascq zona car
patina, la cabanele : Dochia, Durau, Cheile Zănâagei, Padina, Cheia 

Rișnovului, Curmătură, Bonloc.
u ut un

15.74.il
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TURNEELE „TROFEUL TOMIS 
PRILEJ DE CLARIFICARE 
A SITUAȚIEI ACTUALE 
A VOLEIULUI NOSTRU

Nu știm precis cită vreme 
dăruit, ca gazde, voleibaliștii ți 
leibâlistele noastre pregătirii 
neelor internaționale ale Romă: 
ilu șVtm hîci cu ce intenții au pi 
ei această competiție tradition 
prestigioasă (după numele echipe 
ldr invitate In fiecare an), i 
toare pentru mulți (ca un fe 
cinematografic ia Cannes s- 
Acaoulco). cu caracter de verWtca 
re : nu știm nici în ce măst 
putea cineva să adauge sren 
cluzie inatacabilă la ierarh J 
bilite de turneele respective, 
în vedere că o mare parte d.- itr 
tații noștri au trimis de data 
ceasta, pe litoralul romanesc -na
ționale" incomplete. selecționate 
uhiVersitare sau de tineret, ba chiar 
echipe de dub

lin lucru este însă cert : 
tă competiție, destul de 
echipele țârii noastre, in formale 
complete, nu prea au 
Dupâ cum turneele. în general, nu 
s-au situat la nivelul valoric al 
ahî’.or treCuti si nici la cota pe ca'-fe 
publicul ccmstăntean — bun cunos
cător al voleiului — ar fi pretins-». 
A fost și motivu! pentru care un 
confrate de la ..Literal" a avut o 
ekpîozie de epidermă, cu ecouri în 
mica gazetă sezonieră, la adresa 
federației, care nu chibzuiește atent 
invitațiile si cheltuiește bar. de 
pomană (dar F.R. Volei nu are nici 
o Vină că sub culorile reprezenta
tive alo linor invitați nu se aflu 
adevărate’e echipe natiohaie de se
niori și nici nu e Mafalda să ghi- 
cească dacă cineva nu vrea do- 
plaseze prima garnitură). Inlr-'n 
an care oferă răgaz (dupâ C.M.. C E. 
și J.O.) pentru eventuale remanieri 
în loturi, pentru încercarea unor 
jucători mai tineri sau pentru omo
genizarea unor 
dențești sau de 
de așteptht. ea 
la Constanța să 
ocunări de moment și de perspec
tivă.

Si. totuși, turneele in sine au 
avut Semnificația Ier specială pen
tru echipei»* ReiPânieî. Că r.'ri in 
această cohjdrtctură băieții și frte’.e 
noastre nu au reușit să ciștige i~>e 
teren propriu și încurajate cu sirg» 
6 competiție de verificare nu esie 
nici o nenorocire. Ci. dimpotrivă, 
făotul că echipă de fete nu a putut 
să învingă o selecționată ceh - 
slovacă, ce avea in ccftiponer.tă 
doar două jucătoare din act! 
lot reprezentativ, a prilej 
tfv de meditație pefttrti 
și pentru federația noas 
ție fără de care ne vedeai 
să supraestimăm pripit 
reale ale Drimei garnituri is*r i ne 
a României. Faptul că aceeași e- 
ctiibă cedează un set la junioarele 
Agoniei; fevnluînd (în fata unui ad
versar neexperimentat) destul de 
slab, faptul că la 24 de ore dupâ 
îhîfingerea amintită mai sus fetele 
noastre izbuteau să ciștige cu brio 
partida eu echipa jăbohe.'â Un - xâ 
(una dintre fruntașele campionatu
lui nipon, alături de vestita Nichib > 
și de Matushita), denotă că pre

au gât: rea role oalisteior rmr.cince le
vo- îngăduiie ewliuții lipsite de con-
iur- atanțâ. tad între sublim și ri-
liei; rformanteîe lor sint
ivit (reoeair. la cheremul hazardu-
talâ. Ș2 1ra oerttm camneoîiatul mon-

PRIMELE CONSIDERAȚII ASUPRA ETAPEI INAUGURALE
(Urmare din pag. I)

ARBITRH
ETAPEI

DE MÎINE
A DIVIZIEI A

„U" Cluj — Politehnica lăți : Con
stantin Petrea — la centru, Dumitru 
Ghețu și Gheorghe Micloș (toți din 
București) ;

F. C. Constanța — Steaua : Emit 
Vlaiculeseu — la centru, Nieolae Mo- 
roianu și Vasile Gligorescu (toți din 
Ploiești) ;

Petrolul — Dinamo : Mircea Rota
ru — la centru, Vasile Popa (ambii 
din lași) și Victor Paladescu (Galați) î

A.S.A. Tg. Mureș — C.F-R- Cluj : 
Constantin Ghițu (Brașov) — la centru, 
Vasile Murgâșan și Vasile Toma (ambii 
din București) ;

Rapid — F. C. Argeș ; Traian Moar- 
căș (Brașov) — la centru, Aurel Pop 
și Tiberiu Gcboș (ambii din Cluj) :

Uni». Craiova — Steagul roșu : A- 
levandru Pirvu — la centru, Constan
tin lofciu și Max Popescu (toți dirt 
București) ;

C.S.M. Reșița — Jiul ; Zoitan Stec- 
sei — la centru, loan Rus (ambii din 
Tg. Mureș) și Andrei Tudor (Sibiu) ;

Sportul studențesc — Politehnica 
Timișoara : Otto Anderco — la cen
tru, Vasile Cătană (ambii din Satu 
Mare) și . Vladimir Trifu (Baia More) ;

J
Să ne opfim, puțin, și asupra 

promovatelor. Spre deosebire de 
cazurile precedente, noile intrate 
in prima divizie au atacat acest 

; nat superior aproape cu a- 
celași efectiv cu care au obținut 
:. narea in A. Nici ieșenii și nic. 

ișorenii nu pot vorbi despre vi- 
ăe fortiîicâri ale loturilor, pen- 

câ sosirea lui Mitloș în lotul 
us de Iile Oană sau reîntoar- 
; i . Pirvu pe meleagi'.ri timi
de iu reprezintă chiar eve- 
L-r.’.e de marca. Și, totuși, Po- 

(cind vom aplauda ră- 
numeie sterăc-tipe dih 

■ă divizie, Care ignoră 
âîții sportive, denumiri 

smboliza, foarte sugestiv, 
zeniat in cel mai înalt 
ai țĂrii?) au depășit 
ccmpeilție dă categorie 
repirtLid sutCe-e fne- 

oare, victoriile 
granița de va- 
B nu-i chiar

I-

I

strălucit.

£

largi

T

few?

Gh.-Doj

Gh.-Dcj

in ams~ 
nestrițx

&

pro-
Na- 
Șcr- 
for- 

fond

A «

reprezentative stu- 
tineret, era poate 
echipele preeente 

reflecte aceste pre-

Brașov, 
rolul îl
Tiii vechi 

ărvra le-au 
aton mai
■a Steam:! 
a

'tddajut Nistor priv&^tc, parcă... admirativt cum
Ștefânescu, dar și cu puțin pe lingă

z. ;

>-■

de p

svâr.<

n
Cama-

locul

d* om

► a
r? * - iîeă

in Capi 
Mierii d<

BOTEVGRAD. 13 (prin telefon. 4e 
la corespondentul nmtrn TOMA 
URtSTOV). Dispunlnd de C 
eiei eu scorul de 5 
4C), reprezentativa 
cerit titlul de ca 
la baschet juniori. Ai 
ultima zi a comoeiii
Bulgaria 69—K>

Echipa româna

8 A ÎNCEPUT VIMA?EA 6 LE E 
LOR PEN.RU TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ LOTO DIN 21 AUGUSt 1»73
• NOI MODALITĂȚI DE REMITERE 

A BUTELIILOR CISTIGATE LA LOZ 
In puc

• IN ATENȚIA PARTlCIPANTILOR 
LA CONCURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICĂ

De teri a început vȚnzâreg biletelor 
pentru tragerea excepționala Eoto d>n 31 
august 1373. tragere caie aduce partici- 
paniilor o bogată listă de premii : auto
turisme DACIA 130t) și SKfiDÂ S «0. 
excursii la Budapesta cu petrecetca RE
VELIONULUI 1974 precum și numeroase 
eișiiguri in bani de valoare variabila șl 
fixă. ProctlhaV-vă din vreme bUe-.e’.e. 
Agențiile Loto-Pronosport vă așteapta.

# Pentru o mai mare operativitate tr. 
deservirea participanțiioT. inceplr.d ca 
data de 20 august 1973. a fost ștab;/.: un 
ndu Sistem de atribuire a buteliilor de 
aragaz, la Loz în plic, dupâ cum ur
mează : lozurile in plic, cîștigât, are 
butelii de aragaz, vor fi completate e i 
datele personale ale cîțtigățorilor ca șt 
țiină în prezent; după completarea ieru
lui cîștlgător de către unitatea de vta- 
zare, participantul se va prezenta perso
nal la Sucursala Loto-Pronosport dm 
răzâ domiciliului, unde va primi, contra 
lozului respectiv, formele necesare rtdi- 
cârli buteliei dfc ta orice depozit I.L.P.P. 
din Județ. Deel, participant ciștigator. 
de butelii de aragaz lă Loz in plic, le 
vor primi operativ pe plan local ș: nu 
vor mai trimite — ca în trecut — lozurt.c 
la BeittrĂîa Â.S. Loto-Pronosport.

• i5» aduce ia cunoștința participan- 
lUoa JivfiftPCtirsul Pronosport de duminică 
19 august 19".'i, ''ă meciul XII : CFR Arad 
— OFH Timisoara se înlocuiește eu me
ciul : CFR Arad — UM Timișoara, fă- 
cîndu-se și cuvenitele rectificări pe afi
șele și fluturașii de concurs.
CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX-

PRES DIN 3 AUGUST 1973

Extragerea I : Cat. 2 : 2,45 variante a 
1.131 lei ; cat. 3 : 9,95 a 5 942 lei ; cat.

• ■ a
475 îeiȚ cat. G : 3 843 a 40 lei. Report ca

va-

24.131 lei ; ...... - ■ - -------- --- .
4: 36,65 a 1613 lei: cât. 5

tegbria 1 . 497 335 lei.
Extragerea ă II-ă : ----- — .

riante a ioo 000 lei : cat. B : 6,70 a 8 3j0 
lei : cat. “ * ‘
2 048,70 a 60 lei [ 
iei : cât. “ 
categoria « . -—

Ciștigul de 100 000 lei a fost obținut de 
CONSTANTIN CALAU din .Motru. jud. 
Gorj. care poate opta și pentru un au- 
teturișin DACIA 1300 plus diferența în 
numerar (lâ alegere).

Extragerea ă Ii-â : Cat. A 1,10

C :

F : 
A :

53.10 a 1 0M lei ; 
; cat. E : 1C1,

2 662.25 a 40 lei. 
12 101 lei.

__ ; ,cat. D:
161,70 a 200 

Report
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e uwe se 
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Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

niveiu! școlUar srashad a 
la un concurs jadete-an c» sa avr 
loc in orașul Drobeta Tr. Severia ta 
începutul noulei In școlar. T t din 
luna apr.?'- a Aas t.-.'ji s 
IN JUDEj UL MARAMUREȘ o co
misie foi “ ~ 
cație fizi 
are un 
sindu-se la diferite rampe'- .. :*e
masă In scopul select e. eSesnen- 
te’Or dotate cu calități pentru spor
tul de performantă tea urmare, c 
parte dintre tinerii remarcaii p-n- 
tru calitățile lor Orice ru prilejul 
..Săptăminli sporturilor olimpic»- <■ 
fost convocați intr-o tabiri #m:i- 
zată de CJ.E.FS.J. C -rere .-- .? 
sportive de masă (cum ar fi -Cro
sul Victoriei", cu 9 693 de partics- 
panți. ..Cupa mărțișorului* la sebi. 
cu 6 000 de concurenți) au c r-- .
și ÎN JUDEȚUL SIBIU cadrul r. 
care s-a realizat pină acum, cu 
precădere, selecția elementelor o-V- 
tate cu aptitudini pentru prac,T a- 
rea sportului. Ca și ÎN JUDEȚELE 
SUCEAVA și BOTOȘANI, care pot 
fi date ca exemplu pentru frumoa
sele inițiatire din domeniul spar
tului de masă, pentru perseverent j 
dovedită în organizarea săptămîr. î- 
lă a unor acțiuni de amploare, cu 
un mare număr de partieipan-.’. 
„Crostil primăverii". Ziua ciclotu
rismului, Turul ciclist al județului. 
„Plaiuri sucevene" — pentru tine
retul din mediul sătesc — și mai 
recent „Fetele Țării de sus in în
trecere" (în județul Suceava), „Fes
tivalul sporturilor", „Crosul texti- 
liștilor", „Avem musafiri în sat", 
„Cupa ziarului Clopotul" la ciclism 
(în județul Botoșani) sint numai cî- 
teva dintre competițiile de masă 
organizate în cele două județe din 
nordul țării care s-au bucurat de

L ' ,

0

U.T.A. — S. C. Bacău : Nicolae Pe- 
triceanu — la centru, Alexandru Pd- 
raschiv și Anton Munich (toți din 
București).

Dudu Gcorgctcti reia spectaculos din plojon, pe Ungă portarul 
poartă (fdză din meciul Dinamo — F. C. Constanța).

Foto : Paul ROMOȘAN

In unspreze;elc piteștean 
joacă, în principal, titula- 

i și de valoare ai 'echipei; 
fost atașați cițiva ju- 

tineri (Troi sau Koșu). 
roșu Bî-așov, construc- 

fotbaliștii experimentați 
i mic (Jenei, Pescaru,

trei cazuri de transfe-
Vigu, Lică). Un ca-

srupu! m
G- crfi. Adamache) dar a prevăzm 
un larg grup de titularizări cu 
m.ț'. ..re reușite (Anghelini, 
ghi. Angliei, Mcteescu, Hîrlab. 
tăno:B). In sfîrșit, în grupul 
tnaRilor care caută, pe un 
vi-abil. să realiieze ieșirea din me- 
dl:-zr.t3te vrea să se înscrie, din 
anal aeesia, se pâre, și F.C. Cori- 
sxnta es.re ■— cel puțin a'a a arâ-

In joSfl cu Dinsmo — n-a gre

COMISIA DE DISCIPLINA
TREBUIE SA SI SPUNĂ CUVINTUL!

. <n.
f-*» șrieîrieEzri BUiai petrerta atle- 
ttsai LS» * catb — ta
sprijin dm partea 
școfsr j-jeiețean — vor £ tri 
perioada 3 auffzsi — U seșz 
intr-o tabără ce pregăt.re 1 
șcara. De remarrat. fa plus, 
fintre acești eitri — pe b 
znitateJor obtissle in eoar 
ce selecție — ae si fost inrînsi ia 
total jedcțeaa de atletism.

§. in județul Boioșani s-au 
nizăt dr-jă concursuri de seîeeț 
lunile mai și juntei, primii ît de co
pii remarcați ca acest prdej nrmind 
a fi. de asemeoe*. trimiși in aceeași 
izbiri de la Bucsoaia. Dar, in aeert 

; 5 - <•. de altfel
(PRAHOVA, IALOMIȚA. SATU- 
MARE. DÎMBOVIȚA. HARGHITA. 
NEAMȚ ?i IAȘI), acțiunea de se
lecție va căpăta amploarea dorită 
odată cu începerea nouiui an școlar, 
în vederea unei cit mai bune reu
șite a ei, a fost întocmit — cu spri
jinul Inspectoratului școlar (inspec
tor general Mihai Matei) și al 
Consiliului județean al Organizației 
pionierilor — un plan concret de 
acțiune, pe care îl apreciem pentru 
minuțiozitatea și precizia lui.

El prevede testarea a peste 50 000 
de elevi în cadrul unor concursuri 
pe școală (între 17—29 septembrie), 
pe orașe și comune (30 septembrie) 
și pe județ (6—7 octombrie). în pla
nul de acțiune întocmit sînt preci-

mi ia 
s teste 
de 7Î D 
ncTî.e. 
ți«rt in 
stabilite 
aplicate

•ie nn număr 
l de școli jre- 
191S3 au ob- 

ba-cmuriîor 
unul din testele 

FIIND DE-ACUM 
GRUPELE DE COPII 
ALE CLUBURILOR 
ANTA.
ui Executiv al Con- 
pal București pentru 

?i sport a analizat 
s-a desfășurat această 

ța ei. Cu acest pri- 
ată o hotărî re cu 

privi rea mai eficientă
pentru activitatea de performanță a 
elevilor celor mai înzestrați, desco- 
periți in timpul testărilor efectuate. 
Totodată, s-a decis ca acțiunea de 
testare să fie repetată în toanmă 
(între 10 octombrie — 30 noiem
brie), urmind să cuprindă pe toți e- 
levii din școli generale, 
nale și din 
așteptat ca 
— pe baza 
acum, prin 
semnalate și continua perfecționare 
a metodelor folosite — acțiunea de 
testare (care determină o stringers 
a legăturilor dintre școli și cluburile 
de performanță) — să dea rezultate 
din c6 în ce mai bune, eficiența ei 
să crească sensibil,

profesio-
licee. Este, desigur, de 

în perioada 
experienței 

eliminarea deficiențelor

urmâtoare 
de pînă

șit în cele ......
rare (Jurcă, Vigu, Lică).
pitol soecial îl reprezintă Steaua, 
unde noul campibnăt a adus con
struirea unei inedite linii de atac, 
recurgîndu-se numai la elemente 
tinere, unde liiilă de fundași po
sedă acum în N. Ionescu un fun
daș stîhga Pe care se poate cdnta 
iar linia mediană caută să fructi
fice valoarea și experiența lui Du
mitrii, alături de ambițiile grupu
lui de tineri (Dumitriu IV, ton îch. 
loVăncscu), Fără îndoială 
țiunea are nevoie încă de 
cari și de multă răbdare.

Ne-am făcut dintotdeauna 
cută datorie din a aminti 
bufanții din prima divizie, 
ne dăm la o parte nici acum de lă 
această obligație. Iată-i pe cei in- 
trați, pentru primă cară in activi
tatea lor, duminică. îhtr-o echipă 
de întîia divizie : Căprinru, Oltt- 
ceanu (C.S.M. Reșița), Nițu, Seii- 
meși (Jiul), Salad (Univ. Craiova), 
Anton, Micloș, Ciubotarii, Ăiloaib 
■Politehnica Iași), Țolea (Spoftiil

Nicolina lași
C< nstructorul Botoșani 
Constructorul Iași 
Victoria PTTR BotȘ. 
Danubiana Rorrihn 

râduinia Suceava 
rintul Frasin 
»talul Rădăuți

opera- 
vcrifi-

o plă- 
po dd- 
N-o să

studențesc), Ioniță, Rîșniță, Voi- 
cilă (Rapid), Radu (Dinamo), Ior- 
guleseti, Ghiță, Muhteanu, Tranda- 
fiibii (ti.T./X..), Zamfir (Petrolul), 
Lața, Maier, Schiopu (Politehnica 
Timișoara), Grigore (A.S.A. Tg 
Mureș), Lăzăfeanu, Hurloi („U“ 
Cluj). E greii de pretins o reușită 
de sută la sută, dar normal e ca 
majoritatea acestor fotbaliști — că* 
rora antrenorii le-au descoperit 
talente iustifieînd titularizarea —să 
devină constanți jucători ai primei 
divizii.

★
încheiem, remareînd nota generală 

de sportivitate de care a beneficiat 
inaugurarea campionatului. Singu
ra excepție, a rep.rezentat-o partida 
de la Timișoara. Dar asupra ges- 
tlirilOr 
meciul 
Mureș 
zentăte 
Șlpalul

și faptelor de nelătidat din 
Politehnica — A.S.A. Tg. 
he dprim în rîndurile pre- 
tot în această pagină. Prin- 
rămme de a face ca atmos

fera care a domnit ,în teren, în 
opt din cele nouă jocuri, să nu mai 
fie contrazisă de nici o excepție!

SERIA I
— Forestă Făltlteehi
— Cristalul Dorohoi
— A.S.A. CîoipUlung
— Min. G. Humorului
— Minoblâclul V. D.
— Unirea Iași
— Textila EotbȘarii
— I.T.Â. iași

1—1
1—0
2—0
2—0
2—0
0—1
1—1

3—0
(Reprezentare) 

Ungureahu, V.

(0-1)
(1-0)
(0-1»
(1-0) 
(2-0)
(0-0)
(1-0)

C.F.R. Craiova 
Petrolul Țieleni 
C.I.L. D robe ta Tr. 
Progresul Strfehaia 
Metalul Topleț.
Metalurgistul Sadu 
Victoria Călăii 
F.O.B. Bal?

pinconescu, T. „
M. Chlrlac, C. Alexă, I. Bodnar

(Corespondenți : D. 
Diâcdnescu, U. Teodor, 
și RÎ. Cdvătariu).

.'□a viitoare — 19 aii^usf 
A.S.A. Cîmpuidng — . 
it Rădăuți, Foresta Fălticeni 
îi — LJ. 1/ _______ -wx<—

Frasin Unirea tâși — Victoria P.T.T.R. 
Gura Humorului — Danubiana Roniari.

SERIA A ii-d
— Minerul Comăneștl 
— Oituz Tg. Ocnă 
— Textilă Buhușl 
— U.R.A. Tectibi 
— Locomotiva Adjud 
— Relonul Sâvinești 
— Cimentul Bicaî 
— Constr. Gh. Gb -Dej 

fiți : G. Gorun. E. Solomon. 
Sioianoviri, c. St oi an, D. Soroceanu, 
M. «-><-).

e : TcxV’.a Buhusi — Bradul ftoznov. Locb- 
Oituz Tg. Ocna — Trotușul 

il Gh. Gheorehiu-Dej — Rul- 
— Leîea Bacău. Cimentul 
)ej. Minerul Camăne$ti — 
Constructorul

: Textila Botoșani — slr&duința 
Nicolinâ Iași. Cristalul bbrbhoi 

_____ _______ rr.— Constructorul lași- 
Ccnsțruetdrti) Botoșani. Mlnobraclu! V. Dornel 
ic Unirea lăți — Victoria P.T.T.R. Botoșani,

SERIA A lll-a
ovi Plciesi 
oia Rm

Buză 
ul Brăila
Focsani 

Cmnina

Sărat

(3-0) 
(0—9) 
(1—0) 
(1—0) 
(9—0) 
(1—1) 
r-o) 
(0—2)

4—0
1—2
2—0
1—0
1—1
1—1
2—0 
0—2 .

G. Ghcor-
Gh.

vaslui.

(2—0) 
W—0) 
(2-1) 
(3—0) 
(1-1) 

—2)
(0—0) 

73—0) 
Irimia. E. Stroe,

2—1
1— 9
2- 2 
4—1
2_ 2
0—3
1—0
4—0a

Gh. Icne«eti. M. 
rea. 1. Balta*. Coman $i N. Ilinbâ).

mina — Luceafărul Focșani. 
Mi~ j Comerțul Brăila — Petrolul 

Carmati Suzâu. Chimia Brazi — 
S-r»t — Poiana Cîmpina. unirea 
£>•-. Chimia Buzău — Victoria

SERIA A IV-a
— Granitul Babadâg ’ 4—1 (2—1)
— Marina Mangalia 0—1 (0—1)
— D mărM Tulcea 1—0 (0—0)
— Chimia Brii la 0—1 (0—1)
— Ancora Galați 1-1 U—1)
— Cinietrâ ! Medgidia 2—0 (1—0)
— Electrica Constanța 3—3 (2—1)
— Știința Constanta 6—0 (0—2)

fi : S. Nace, ’C. Stere, R. Avram, S.
>ie. D. CristaChe, V. Ionescu și A.

(Corespondem 
Telemac, L Tur* 
Dima).

Etana viitoare : Chimia Brăila — Arrubiuip MpCih. Elec- 
tanța — Viitorul Brăila. Cimentul Medgidia — Por- 
lința. Granitul Baoadng — Constructorul Tulcea. 
rulcea — Rapid Fetești. Știința Cbnstanța — Teftno- 
?.ti. Ancora Gaiați — Voința Constanța. Marina Man-

galia — I.M.U. Medgidra.

SERIA A V-a
Laromet București — Unirea Tricolor Buc. 1—1 (0—1)
DinarAo Slobozia — Sirena București 2—1 (1-1)
Olimpia Giurgiu — Electronica București 0—0
/Xrgeșul Mihâilești — Șoimii TAROM Buc. 2-1 (1—11
Voința :București — Sportul Ciorogirîa 5—0 (1-0)
Flacăra r. București — T.M. București o—o
Tîiumf București — Azotul Slobozia 4—1 (2-0)
I.O.R. București — Tehnometaî București 1—1 (1-0)

(Corespondenți : P. Popa, I. Matei. AL Pană,
Gîjiilă, Gh. Vlad, C. Toader, D. Daniei și O. Guțu).

Etapa viitoare : Șoimii TAROM București — Olimpia 
Giurgiu, Sportul Ciorogîrla — Laromet București. Tehnometa’ 
București — Dinămo Slobozia. Unirea Tricolor București — 
Flacăra roșie București, Azotul Slobozia — Argeșul MihăiieȘti, 
Electronica București — I.O.R, București. T.M. București — 
Voința București, Sirena București — Triumf București.

Pană, N.

SERIA A Vl-a
— Petrolul Tîrgoviște
— Chimia Găești
— Recolta Stoîcăneșii
— Petrolul Videle
— Automatica Alexandria

Vulturul Cîmpulung
Cetatea Tr. .Măgurele
Dacia Pitești
Cimentul Fieni
Unirea Drăgășani ... ____  _____
C.F.R. Roșiorii de Vede — Textilistul Pitești 
Răsăritul "
Progresul

— Chimia Tr. MăgureleCaracal
Corabia — ARO Cîmpulung
(Corespondenți : P. Mateoiu, D. Gruia, Al.

1—0 (0-0)
2—1 (2-0)
7—3 (2-1)
2—1 (1-0)
l—l (0-0)
4—1 (3-0)
1—0 (0—0)
2—0 (0-0)

., --- .--- —
Avanu, Fl. Denghel, T. Negulesou, Gh. Donciu și 
Filip).
viitoare : A.R.O. Cîmpulung — Cetatea Tr. Măgu- 

’ Vulturii Cîmpulung, Chimia Găești

M.
C.

Etapa
rele, Textilistul Pitești ___ _____ __  ____
— C.F.R. Roșiori, Chimia Tr. Măgurele — Dacia Pitești. Re
colta Stoicănești — Răsăritul Caracal. Petrolul. Tîrgoviște — 
Unirea Drăgășani. Petrolul videle — Progresul Corabia, Auto
matica Alexandria — Cînientul Fieni.

OUMITRACHE
INDISPONIBIL 12 ZILE!

Resimțindu-se după o lovitură 
primită, duminică seara, în me
ciul cu F.C. Constanța, din prima 
etapă a actualului campionat, Du- 
nlitrache a fost supus, luni dimi
neață, unui riguros control medi
cal. Diagnosticul : fisură la clavi
culă, motiv pentru care dinamo- 
vistul bucureștean va avea mina 
dreaptă imobilizată 7 zile, iar 12 
zile nu va putea lua parte la an
trenamentele echipei sale.

ÎNTÎLNIRE
CU SUSȚINĂTORII RAPIDULUI
Astăzi după-amiază, la orele 18, 

în sala clubului Uzinelor Grivița 
Roșie; din Calea Griviței, va avea 
loc 6 întîlnire cu membrii susțină
tori ai Rapidului.

A

SERIA A Vl!-a
— Șteâgtîl r. Plenițâ
— Diiftăr&â Calăfăt
— Minerul Lupeni
— Șiunțâ Petroșani
— Minerul Royinari
— MeVâ Droheta Tr.
— Cimentul Tg. Jiu
— A.S. Victoria Craiova

(2—,1) 
((i-fl) 
(1—0) 
(t—1) 
(0—1) 
(0-1) 
(1—1> 

.. ....... - --------- - , (0—0)
^Corespondenți : G. Ștefan, C. Bogrcă, G. Manafu, 

Ion și L. Măgu-

8.

S

C. Bărboi, C. Avram, C. Anatol, E. 
reanu).

Etapă viitoare : Dunărea Calafat — Metalul Totfleț. Cimen
tul Tg. Jiu — C.F.R. Craiova. Meva Drobeta Tr; Severin — 
Petrolul Țieleni, AS Victoria Cv. — CIL Drobeta Tr. Seve
rin. Steagul roșu Pieniță —- Progresul Streîiâia, Minerul Ku- 
peni — F.O.B. Bal$, Știință Petroșani — Metalurgistul Sadu, 
Minerul Rovinari — Victoria Câlan.

Strungul Arad 
Progr&sitl Timișoara
Metalul Oțeiu Hbșu 
C.F.R. simeria
Dacia Orăștie 
Minerul Ghelăr
C.F.R. Caransebeș 
Unirea Sinriieolaul ....

(Corespondenți : I. ștefan, st. Marton, It. Zeno. M. 
Muhteanu, B. Crețu, FI. Oprita, M. Mutascu si 1. Gli- 
gorovici).

Etapa viitoare : Gloria Arad — Metalul oțeiu Roșu. Mi
nerul Moldova Nouă — Dacia Orăștie. AS Bocșa — Minerul 

Gbelar. Electromotor Timișoara — Strungul Arad. Furnirul 
Deta — C.F.R. Caransebeș. Minerul Telluc - unirea Sîrini- 
colaul Mare, Unireă Tortiriatie — Progresul ...........
strilctorui Arid — C.F.R. Simeria.structorul Arăd

Tehnofrig Cluj 
Constr. Alba Iulia 
C.I.L. Gherla 
Someșul Beclean 
CriȘana Sebis 
Cimentul Turda 
Soda Ocna Mureș 
Aurul Brad

M.

SERIA A Vlll-a
— Minerul Teliuc 2—1 (I—1)
— Furnirul Deta 4—0 (2—0)
— Min. Moldova Nouă 0—0
— Unirea Tomnatic 4—0 (l— 0)
— A.S. Bocșa 1—0 (1—0)
— Constr. Ârad 1—1 (1—0)
— iJectrbmotbr Tiiiiiș. 3—1 (1—0>
— Gloria Arad 3—0 (l—Q)

SERIA A IX-d
— Minaur Ziatna
— Unirea Dej
— AridăU] ~
— Minerul
— Recoltă
— Metalul
— Unirea

_ — Derm a ta Cluj

Tirhișoarâ, Con

(0—0)
(0-0)
(i~0)
(1-0) 

0—0
(0—0) 
(0—1)

xcisvivmi, I. riIipUSCU, fi, »a»O, 
G. Platonș C. Brad, P. Lazăr, a. Verdeș Si M. susan). 

Etapa tiitoare : MStâîul Aiud — Aurul Brad, Arieșui c. 
Turzii — Tehnofrig Cluj. ” ............. ............ ~

Turda. Unirea Dej — C.I.L. 
Ocnă Mureș, Minerul ' 
— Constructorul Alba 
clean.

C. T.
Bihor

Salon ta
Âiud 
Alba Iulia

(Corespondenți : E. Fehcrvari, I. Fliinescuf^ Sabo.
lit.,.,,,, -r* •__ a 1 '

Unirea Alba Iulia — Cimentul 
. Gherla, Minaur ZJatna — Soda 

Bi,hor ~ Crișana Sebiș, Derhiâta Cluj 
■ Someșul Be-Iuliâ, Recolta Sâlonta —

SERIA A X-A
— Voința Cărei
— Bradul Vișeu
— Unirea Zalău
— Min. Ba>a S^rie
— Topitorii) Baia Măre
— Minerul Bală Borșa
— Bihoreana Marghita 
— Rapid Jibou

. : I.. Groza, V. Miiiali, 1 
S. Mielea, M. Bonțoiu, ■"

Minerul Suncuiuș
C.I.L. Sighet 
Oașul Negrești 
Gloria Baia Mare 
Minerul Băița 
Victoria Zalău 
Măgura Șimleul Silv. 
Sohteșul S. M.

(Corespondenți : .__ .. __________
Săsăranu, S. Mielea, M. Bonțoiu, T. Topan si Z. 
Kovacs). ‘

Etapa viitoare : Topitorii! Baia Mare — Măgura Simlfeul 
Silyaniei, Unirea zalău — Gloria Baia Mare. Bihoreana Mar- 
gmta — Victoria Zalău, Voința Cărei — Oâ$ul Negrești. Bra
dul Vișeu — Someșul Sâtu Măre, Rapid Jibou — Minerul 
Băița, Minerul Baia Sprie — Minerul Suncuiufi 
Borșa — C.I.L. Sighet.

SERIA A Xl-A
— Forest» Bistrița
— Lacul Ursu Sovata
— Viitorul Tg. Mureș
— Carpați Cdvasna
— Hebe Sîngeoiz Băl

B.

2—0 (1
0—5 (0
1—0 (0
3—0 (Q

Marcel,

Minerul

Minerul Rodna 
Unirea Sf. Gheorghe 
A.S. Miercurea Cicic 
Chimică Tîrnăveni
AvîritUl Reghin ______ __ __ ____
Forestierul Tg. Secuiesc— Minerul Bălan ‘
Unirea Crist. Secuiesc — Oltul Sf. Gheorghe 
Viitorul Gheorghieni — Mureșul Tonlita ;

(Corespondenți: Gh. Balint,' Gh. Briotă, ». . 
cânii, I. Ducan, C. Tinea, L. Bucs, V. Lorintzi și Cs. 
Malhasi).

Etapa viitoare : Mureșul Toplița — Unirea Sf. Gheorghe, 
Oltul Sf. Ghebrșhe — A.S. M. Ciuc. Minerul Bălan — Mine
rul Rodnă. Lacul Ursu Sovata — Forestierul Tg. Secuiesc. 
Viitorul Tg. Mureș — Unirea Cristur. Hebe Sîngeorz Băi — 
Chimica Tîrnfeveni, Foresta Bistriță — Viitorul c' 1 '
Carpați Covasna — Avîntul Reghin.

SERIA A Xil-A
— Torpedo, ZărneșH 
— Chim. Or. Victoria 
— I.C.I.M. Brașov
— C.I.L. Blai 
Oltul Rm. Vîlcea
— Lotrul Brezoi 
— Textila Cîsnădie
— U.P.A; Sibiu

R. Zamfir, I. Turjan,

Vitrohietâri Mediaș 
C.F.R. Sighișoara 
Metalul Copșâ Mică 
Hidroenergia Rm. V. 
Textila Sebeș 
C.S.U. Brașov 
Carpați Mîrșâ 
Precizia Săcele

Baia

2—1 (1—0)
4—0 (2-0)
3-0 (t—0>
4—0 (1—0)
6—0 (3-0)
2—1 (2—01
2—2 (2—2)
3—1 (1-0)

, v. PO.Ș-

Gheorghieni,

i—1 (1--D 
0—0 

(2—0) 
(H~0) 
(2—0) 
(0-0) 
o»—.*

, . - - — - •- - . (1—1) 
(Corespondenți : R. Zamfir, I. Turjan, I. Ion. p.

Giornoiu, I. Dan, G. Lorac, B. Palfi și V. Secărcanu).
Etapa viitoare : Oltul Rm. Vîlcea — C.F.R. Sighișoara, 

I.C.I.M. BrașOv — Hidroenergiâ Rm. Vîlcea, Torbedo Zărneștî 
— C.S.U. Brașov, Textila Cisnădie — Textila Sebeș. LȚ.P.A. 
Sibiu — Carbafi Mîrșa. C.I.L. Blaj — Metalul Cppșa Mică, 
Lotrul Brezoi — Precizia Săcele, Chimia Or. Victoria — Vi* 
trometân Mediaș.

PEN.RU


Balcaniada de sărituri In apă

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI, LOCUL I
IN CLASAMENTUL PE ECHIPE

ZAGREB, 13 (prin telefon). Așa 
cum era de așteptat, titlul de cam
pion balcanic la sărituri de la 
platformă (10 m) a revenit lui 
Konstantin Saracinski (Bulgaria), 
considerat mare favorit în absen
ta reprezentantului României, Ion

Ganea, care nu a făcut deplasarea 
la Zagreb din cauza unui 

bulgar a fost 
concurent și a 
grele salturi, 
cei doi săritori

BALCANIADA
DE NATATIE

(Urmare din pag. ij

Sportivul 
constant 
cele mai

Dintre
Alexandru Bagiu (16 ani) : 
dențiat ca un real talent, 
ca. printr-o muncă asiduă 
știincioasă, să devină, în 
vreme, un ..platformist" de 
re internațională.

accident, 
cel mai 
executat

români, 
s-a evi- 
capabil 
și con- 

i scurtă 
valoa-

Sara- 
cam- 

2. A. Antonov (Bul-

Clasamentul probei : 1. K. 
cinski (Bulgaria) <394,74 p — 
pion balcanic.

I. Ilieș (România) 
Bagiu (România)

pe echipe, primulIn clasamentul 
loc a revenit selecționatei Româ
niei datorită medaliilor cucerite de 
Melania Decuseară (aur la plat
formă, .argint la trambulină). So- 
rana Prelipceanu (aur la trambu
lină), Gerhard Fabich (ăur la tram
bulină). Angela Popescu (argint 
platformă) și Ion Ilieș (bronz 
platformă). România a totalizat 
P. fiind urmată de Bulgaria 29 
și Iugoslavia 6 p.

la 
li 
36 
p

Jucătorul roman la al 13-lea concurs ciștigal rn 1973’

ILIE TASTASE VICTOOiOS
IA CDNATI

DOBREV (B) 2:12,3 — campion bal
canic, 2. E. Aimer (R) 2:13.8 (rcc. na
țional). 3 .Caltsîdis (G) 2:16,1. 4. Kos- 
kinas (G) 2:16,-7, 5. Radenovici (I).
2:17,8, 6. Rogosici (I) 2:18,8, 7. I. Mi- 
clăus (R) 2:19.4. 8. Staikov (B) 2:26.2 ; 
40(1 m mixt (b) : 1. DIE1MAR HI I - 
TERNECK (R) 4:52.5 — campion bal
canic, 2. A. Ceaka'roy ,(B) 4:5-5 6, 3. 
E. Koskinas (G) 5:01.2. 4. K. Encev 
(B) 5:02,0, 5. P. Milos (I) 5:11,0, 6. E. 
Hempel (R) 5:13.6, 7. F. Hitrec (l) 
5:1.>,5, 8. K. Koskinas (G) 5:16.2 : 400 m 
mixt (f) : 1. HELEN AVLOMTOI (G) 
5:25.2 (rec. l Icanic) —- campioană 
balcanică. 2. Anca Groza (R) 5:30.0 
(record național), 3. Iasminka Efen- 
dici (I) 5:33,6. 4. 11. PeiceNa (B) 5:31 
5. Lanaras (G) 5:39,5, 6. Petkovici 
5:47.9, 7. Gospodinova (B) 5:51,9, 
D. Georgescu (R) 5:53,7.

Clasamente finale. MASCULIN : 
ROMANIA 170 p„ 2. Bulgaria 163
3. Iugoslavia 146 p„ 4. Grecia 124 
5. Turcia 19 p. ; FEMININ : 1. Grecia 
154 p., 2. Iugoslavia 145 p., 3. România 
132 p.. 4. Bulgaria 118 p., 5. Turcia 
3 p. GENERAL : 1. ROMANIA 302 p„ 
2. Iugoslavia 291 p.. 3. Bulgaria 281 p.,
4. Grecia 278 p., 5. Turcia 22 p.

FINAL DISPUTAT
ca- 
te- 
în- 
ro-

(I)
8.
1.

P-
P-,

ÎN TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH
Florin Gheorghiu pe locul 15

NEW YORK, 13 (Agerpres). 
Proba de simplu bărbați din 
drul turneului internațional de 
nis de la Cincinnati (Ohio) s-a 
cheiat cu. victoria jucătorului
mân llie Năstase, care l-a învins, 
în finală, cu 5—7, 6—3. 6—4 pe 
spaniolul Manuel Orantes. Acesta 
a fost cel de-al 13-lea turneu cîș- 
ligat de llie Năstase de Ia începu
tul anului 1973.

lată rezultatele celorlalte finale 
disputate duminică : dubiu femei: 
Pat Pretorius, Ilona Kloss (RSA) — 
Evonne Goolagong, Janet 
(Australia). 7—6, 3—6, 6—2; 
bărbați: John Alexander, 
Dent (Australia) — Brian 
fried (SUA), Raul Ramirez 
xic) 1—6, 7—6,. 7—6.

RIO De JANEIRO, 13 (Agerpres).— 
Turneul interzonal de sub de la Pe- 
tropolis (Brazilia) a continuat cu par
tidele rundei a 14-a în care Lajos 
Portiscn l-a învins pe Samuel Res
hevsky. iar Vlastimil Hort a cîștigat 
la David Bronstein. A fost consemnată 
remiza în partidele Hug—Gheorghiu. 
Ivkov — Keres și Mecking — Byasas. 
Restul partidelor ș-au întrerupt. Cla
samentul după 14 runde : 1. Portisch 
(Ungaria) 9' , puncte (1) ; 2. Mec
king (Brazilia) I) puncte (1) ; 3. Hort 
(Cehoslovacia) 9 puncte ; 4—5. Liubo- 
jevici (Iugoslavia). Gheller (U.R.S.S.) 
8 puncte (2) ; 6. Polugaevski (U.R.S.S.)

7‘ ., puncte (3) ; 7. Smîslov (U.R.S.S.)
7 puncte (2) ; 8—9. Bronstein (U.R.S.S.). 
Ivkov " ’
10.
11.
12.
(3)
(1)te
te ; 16. Tan (Singapore) 3 puncte (3); 
17. Kagan (Israel) 212 puncte (3) ; 18. 
Hug (Elveția) 2 puncte (1).

(Iugoslavia) o1,.. puncte (2) ; 
Reshevsky (S.U.A.) 6 puncte (2): 
Savon (U.R.S.S.) 6 puncte (1) ; 
Panno (Argentina) 5‘ 2 puncte 

î 13 Keres (U.R.S.S.) 5ț2 puncte 
: 14. By'asas (Canada) 5’;2 punc- 

; 15. Gheorghiu (România) 5 punc-

CLASAMENTUL

După 
tenis de 
Marelui

MARELE PREMIU F.I.L.T
încheierea turneului de 
la Cincinnati, clasamentul 
Premiu-FILT a suferit

SPORTIVII NOȘTRI AU PLECAT
LA UNIVERSIADĂ

DE ATLETISM LA SOFIA (Urmare din pag 1)

Burgiinde Pollak (R.D.G.) — 4931 p la pentatlon

Șlafetele feminine ale Bulgariei —la 4x800 m

și 3x800 m

atle'ismui, laptele și scrima, iar 
gimnaștiî și echipele de volei și 
baschet pot emite pretenții la un 
loc in primii șase_.“

oarecari modificări in partea supe
rioară. fără a stinjeni însă pozi
ția necontestată de lider a iui llic 
Năstase. Datorită noii sale vic
torii. jucătorul rumân conduce în 
clasament acum cu 345 de puncte, 
fiind urmat de Manuel Orantes — 
193 p, Jan Kodes — 185 
sandr Metreveli — 146 
Newcombe — 132 p. Tom 
131 p, Jimmy Connors — 
Nikola Pilici — 120 p.

Sfirșitul acestei săptămînj va a- 
duce noi modificări, datorită punc
telor ce vor fi acumulate în cursui 
meciurilor de Cupa Davis.

p, Alek- 
p. John 

Okker —
123 p și

Young 
dublu 

Phil 
Gott- 

: (Me-

llie Năstase in timpul partidei finale de la Cincinnati (Ohio) cu Manuel 
Orantes Telefoto : A. P. — AGERPRES

IN TURNEUL DE HANDBAL DE LA MARTIN

di de ieri.

SOFTz^, 13 (Agerpres) 
prilejul semifinalelor 
la pentatlon, atleta Burgiinde 
(R.D. Germană), a stabilit un ___  _
cord mondial cu performanța de 4 931 
puncte. Vechiul record era de 4 891 
puncte și aparținea campioanei olimpi
ce. Mary Peters (Anglia). Iată rezulta
tele obținute de noua recordmană în 
cele 5 probe : 100 m garduri — 13,21: 
aruncarea greutății — 15,40 m: săritura 
în înălțime — 1,74 m; săritura în lun
gime — 6,45 m; 200 m — 23,70.

Clasamentul pe echipe : 1. R.D. Ger
mană 14.047 .puncte; 2. URSS 13 354 
puncte: 3. B/ilgaria 13 056 puncte; 4. 
Cehoslovacia 11931 puncte; 5. Polonia 
11 865 puncte.

— La Sofia, cu 
iCupei Europei"

Pollak 
nou re- J'r

★
Tn grupa semifinală de la Reykjavik, 

la individual, cel rnat bun rezultat l-a 
realizat atleta franceză Marie Christine 
XVartel — 4 292 puncte. Pe echipe pri
mul loc a fost ocupat de selecționata 
Franței — 12 374 puncte, urmată de A«- 
glia — 11 966 puncte, Olanda — 11573 
puncte. Islanda — 9 990 puncte.

•w • •• < 
fc. • - A ?•/Q

4
7

ea ne răspunde că 
să tranșeze in fa- 

Mcscova, constantul 
Melnik. Antrenorul 

își exprimă pă-

ire u
‘ L r.l- 
a au a- ECHIPA ROMÂNIEI LA A DOUA VICTORIE

SOFIA, 13 (Agerpres). — Atletele bul
gare Svetla ZIateva. Liliana Tomova, 
Tonka Petrova și Stefka lordanova au 
stabilit un nou record mondial în proba 
de ștafetă 4x800 m cu timpul de 8:08.6 
(v.r. 8:16,8 — R.D. Germană), Cel mai 
bun schimb l-a înregistrat ZIateva, cro
nometrată în i :58.8, Un al doilea record 
mondial l-au stabilit ZIateva, Tomova si 
Petrova la ștafeta 3x800 m cu timpul do 
6:04.

Sj

3 ATLEȚI ROMÂNI

LA BRATISLAVA
La concursul international orga

nizat la Bratislava, de către clubul 
Slovan, pe data de 17 august, vor 
participa si trei atleți români : Cor
nelia Popescu, Marta Satmari și 
Valentin Jurcă.

Svetla Zlat.eva a realizat cel mai 
bun timp (1:58,8) in cursul ștafetei 
victorioase care a realizat noul re
cord mondial Pressphcto B.T.A.

judecăți la Universiadă** ne asigu
ră el.

în cercul atleților, marile spe
ranțe se îndreaptă spre discobola 
Argentina Menis, medaliată cu 
argint la J. O. și fostă recordmană 
mondială. Cu binecunoscutu-i calm 
imperturbabil, 
dorește mult 
voarea. sa. Ia 
duel cu Faina
Gh. Zîmbreșteanu 
rerea că ..țintirea medaliilor ii este 
posibil» și săritorului de înălțime. 
Csaba Dosa, dar și uneia dintre 
fete. Erica Teodorescu sau Virginia 
Bonei, care cu 1,85 m ia Moscova 
se pot număra printre cei prezenți 
pe podium. In orice caz, așteptăm 
o reabilitare a atleților noștri după 
comportarea modestă de la Nisa". 
La plecare, baschetbalistele și an
trenorii lor nu vorbeau decît de 
calificare în turneul finaL „Abia 
după împlinirea acestui obiectiv 
putem să discutăm de „așezarea" 
între fruntași. Important este că 
echipa s-a comportat destul de 
bine în ultimele turnee". Pentru 
gimnaști, emoțiile primei partici- 

la Universiadă cumpănesc 
greu, ca și dificultatea misiu- 

în compania unor veritabili 
ai acrobațiilor pe aparate.

tuturor celor care 
au îmbrăcat costumele albastm- 
gri ale universitarilor au fost. ir. 
pragul plecării spre sediul marii 
competiții, aceleași: o comportare 
cit mai bună, onorarea încrederii 
pe care și-au pus-o in ei selecțio
nerii, consolidarea prestigiului 
sportului nostru. Stat și acelea 
exprimate de tovarășul Miron Ol- 
teanu. secretar al C.N.KF^. cu 
puține minute înaintea plecări: ■ 
„După Olimpiadă. aceasta este 
competiția cea mai imp-rtantă și 
cea mai dificilă. Așteptăm, insă, 
comportări și rezultate bune din 
partea sportivilor noștri. Posibili
tăți de a cuceri medalii de aur au

pări 
mai 
nii 
ași

Dar gindurile 
îmbrăcat

• Jocuri disputate, cu multe faze de mare spectacol ® Azi, meciul România —Cehoslovacia
FB.

Varin Dragnea. 
ședințe al C.N E 
succintă trecere 
potențialului de 
sportivilor

F.S.

US<

7

Ir 
ikr

a ță : noastre, care este 
ie tovarășul Constantin 
președintele Un-uni; Aso- 
cttdezțiior Comuniști din 

<e primelea v 
ale

7" E

PENTRU
SUCCESUL LUPTĂTORILOR ROMÂNI 

LA LOOZ (Polonia)
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — A 

Juat sfîrsit turneul internațional de 
lupte libere de la Lodz. Un frumos 
succes au obținut sportivii români 
Emil Butu (52 kg.) si Ion Dumitru 
(82 kg.) care s-au clasat pe primul 
]oc la categoriile respective. FI. 
Gheorghiu (62 kg.) și V. Țigănas 
(82 kg.) s-au clasat pe locurile doi.

TELEX
Ținlașul sovietic Jakob Zelezniak. cam
pion olimpic la MUnchen, a cîștigat ti
tlul de campion european în proba de 
„cerb alergător". El a realizat 573 puncte 
din 600 posibile, performanță care co
rectează recordul lumii. Pe locul doi s-a 
clasat Valeri Postoianov (URSS) — 563 
puncte, urmat de maghiarul Gyula sza- 
bo — 567 puncte.

Cu prilejul campionatelor de atletism 
(juniori) ale R.F. Germania, care s-au 
desfășurat la Sindelfingen. Renate Gaert- 
ner a cîștigat proba de săritură In înăl
țime cu 1.54 m. tn eoncursul masculin. 
Thomas Wessinghaus a fost cronome
trat cu timpul de S:S4.» în cursa de 1500 
m. iar Guenter Karge s-a clasat ne pri
mul loc în proba de <00 m cu «,t.
■Cu ocazia campionatelor de atletism ale 
Finlandei, desfășurate la Hyvinkaa, Anțti 
Kallomakl a realizat la săritura cu pră
jina 5,47 m (cea mai bur.A performantă 
mondială a sezonului). Si'.tonen a arun
cat sulița ia 39,53 m, Iar Kantanen a 
warcurs 3 000 m obstacole »" e”° Tn 
proba feminină de «00 m 
fost cronometrată în 53,9.
■
Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la 
slovaca Milada Karbanova 
nou record al țării sale în . 
ritură în înălțime, cu o performanță de 
138 m.

tn S:J3.o. In 
plat, Vilml a

Internațional 
Praga, ceh.o- 
a stabilit un 
proba de să*

Campionatul european de yachting la 
clasa „Finn- s-a încheiat în localitatea 
poloneză wtadyslawowo cu victoria lui 
Christian Schroeder (R.D. Germana) — 
27.7 p. urmat de Lennart Gustaffson 
(Suedia) — 37,7 p și Juergen Wolf (R-D- 
Germană) — 50.7 p. Ultima regată a 
competiției a fost cîștigată de Christian 
Schroeder. La actuala ediție a campio
natului au participat 48 de concurenți 
din 26 de' țări.

La începutul sezonului, pentru 
clasa motocicletelor de un sfert 
de litru aproape nici o problemă 
nu se punea în privința câștigă
torului. Era foarte clar pentru 
toată lumea că finlandezul Jarno 
Saarinen, campionul de anul tre
cut al clasei, la ghidonul noii sale 
motociclete Yamaha, nu putea fi 
de nimeni împiedicat să-și păstre
ze titlul. Lucru cu atît mai si
gur cu cit, de altfel, primele trei 
probe ale ediției din acest an a 
campionatului mondial reveniseră
— fără mari probleme — mereu 
Iui Saarinen, învingător detașat, 
urmat de coechipierul său din e- 
chipa fabricii Yamaha, japonezul 
Hideo Kanaya.

Din nefericire, a venit apoi a- 
cel tragic accident din Marele Pre
miu al Italiei, care a pus capăt
— în numai cîteva secunde — vie
ților a doi mari campioni. Saari
nen și Pasolini, acesta din urmă 
singurul — se spunea — care ar 
mai fi putut pune la îndoială, cu 
„Aermachl“-ul său, supremația 
campionului, mureau tragic în 
debutul cursei. Această dramă 
(căreia, de altfel, nu i s-au des
coperit pînă acum cauzele) a re
dus deodată campionatul mondial 
la o luptă mult prea puțin spec
taculoasă. Cine oare dintre cei 
care asistau la sosirile concuren- 
ților clasei 250 cmc nu se gîndea 
cu nostalgie la micuțul sportiv fin
landez, care pînă nu de mult își 
domina adversarii fără probleme ? 
In cele din urmă, chiar dacă um
bra lui Jarno plutea încă asupra 
circuitelor, cursele s-au disputat 
ca și mai înainte, demonstrtndu-se 
parcă, încă o dată, că nimic nu 
poate împiedica „Continental Cir- 
cus“-ul motociclist să-șl trăiască 
mai departe viața sa dramatică, 
tn care va mai primi fără în
doială multe victime.

După anularea Marelui Premiu 
al Italiei, următoarea cursă a C.M
— a clncea a competiției — a fost 
„Tourist Trophy", în care însă nu 
s-au înregistrat decît neconclu
dente succese ale motocicliștilor 
englezi, pentru simplul motiv că 
principalii favoriți au hotărît să 
absenteze de pe periculosul cir
cuit de șosea din Insula Man. In 
Iugoslavia, la începutul lunii iu
nie, vest-gcrmanul Dicte<- Braun.

MARTIN, 13 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

In cea de a doua zi a turneului 
internațional de handbal masculin 
care se desfășoară în localitate, si 
la care participă alături de prima 
reprezentativă a țării gazdă, for
mațiile U.R.S.S.. României, Unga
riei .și echipa de tineret a Ceho
slovaciei, jocurile au fost la fel de 
dîrz disputate ca si în runda pre
cedentă. oferind publicului nume
roase faze de mare spectacol.

In primul meci ai zilei s-au în- 
tilnit cele două echipe ale Ceho
slovaciei, garnitura de tineret ofe-

care a cîștigat

a opus selecțio- 
și Bulgariei, 

un

rind primei formații o replică ne
așteptat de dîrză. în cele din ur
mă, însă, victoria a revenit forma
ției reprezentative, 
cu 20—18 (7—11 !).

A doua partidă 
natele României
Hand.baliștii noștri, practicînd 
joc excelent, mai ales în apărare, 
au obținut o victorie categorică, 
Școrul de 25—11 (13—5). Este 
remarcat evoluția foarte bună 
jucătorilor Gunesch, Tudosie 
Voina. precum și a portarului

cu 
de 
a 
și 
C.

Penu. Golurile formației noastre 
au fost înscrise de Birtalan (6), 
Voina (5), Tudosie (5), Gunesch (3), 
Lieu (2). Grabovschi, Capră, Kic- 
sitl și Ștef — cite unul. Meciul a 
fost condus de arbitrii danezi TL 
Svensson și G. Knudsen.

Două rezultate din prima zi : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (tineret) 
24—S0 și Cehoslovacia — Bulga
ria 19—15. Mîine (n.r.; -ț- a2i),cjeghi- 
pa României întîlnește prima re
prezentativă a Cehoslovaciei.

Călin ANTONESCU

%
CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD

DUMINICĂ. START IN CAMPIONATUL IUGOSLAV
drepț p- ncipcia ecndidată ta titlu • Steaua roșie,• Hojdăk Spăl «p»»cio»o ‘

dep ăpsita 0e_ 7 Msial va iacerca să-și opera medaliile de campioană • 
Seîecțsanas . im Bc:kor au multă poftă de joc

lusiv Gealei), iar doi jucători își 
ouă cariera în străinătate — 
i’ iăra echipă formată de Mil- 
MUjan ici s-a dovedit foarte 
ioasă in recentul turneu în 
a. doyedindu-se capabilă și 
acesta de performanțe valo-

BULGARIA:
ETAPA A DOUA

J,

Mevkoi li
Hcr.er

Jerktnki. Bulje’

mal mult cu cit 
finlandez Teuvo

titlul la clasa de 
poată scăpa lui

pe 1 amaha. începea sa 
da ambițiilor sale, dșl’ 
italianului Grasseti.

Aceiași Braun avea 
cîștige. luna trecută, 
de la Assen. Mai 
landei, profitind 
unui alt finlandez, 
nul dintre tinerii care 
ceva oe spus, în viitori 
depărtat. In sportul pe 
In acest fel, motocicl 
german a putut să ajungă Ia 
barem de puncte care-i dă dr«. 
tul să ocupe locui al doilea, !n 
urma regretatului Saarinen.

Devenit favorit al clasei. Bra 
a luptat din răsputeri la Fran 
champs. în Marele Premiu ai 
giei, pentru consolidarea pos 
sale, dar deși i-a Întrecut pe 
timer și Grasseti. a fost invir-s 
Lansivuori. Revanșa avea însă 
și-0 ia doar o săotămină mai t 
ziu, în Marele Premiu al Cei 
slovaciei. La Brno, Dieter Bra 
a fost urmat de francezul Rr>u( 
rie, iar motociclistul finlandez 
sosit abia pe locul al treilea. Este 
deci puțin probabil ca. In ultimele 
două curse ale campionatului mon
dial — Marile Premii ale Finlandei 
și Suediei 
250 cmc să-i mai 
Dieter Braun.

Aceasta cu atît 
ambițiile tlnărului 
Lansivuori, amic intim a lui Saari
nen, a cărui familie girează — Ic. 
treacăt fie spus — un magazin 
de... pompe funebre, se îndreaptă 
mai mult spre clasa imediat su
perioară, cea de 350 cmc. Yamaha 
a găsit, în lipsa atlt de regretată 
a lui Saarinen, In Lansivuori pe 
omul care a fost în stare să-l bată 
pe aproape imbatabilul motociclist 
italian Giacomo Agostini. La Brno, 
pe unul dintre circuitele preferate 
ale lui Agostini, micuțul finlan
dez și-a permis să-i domine atlt 
pe liderul clasamentului cit și pe 
urmăritorul său, englezul Read, 
relasind lupta pentru titlul mon
dial.

Să fie oare cel mai îndreptățit 
succesor al neuitatului Jarno Sa
arinen tot un motociclist findan- 
dez ?

gfad

de a 
_ pe c 

ele Premiu al 
de o

Lar.s

Dumitru GRAUR

fotbalului din Iugosla- 
aștesptă sezonul de toamnă 

u-se mai ales la confruntă- 
fater-naționale ale reprezenta- 

cisive pentru calificarea ia 
final al C.M. Pentru o 

cit mai din timp, selec- 
erul Boșkov a inclus în com

ae vară „Cupa campioni- 
îei* și lotul țării, idee 
tdit inspirată, deoarece 
jocuri susținute — cu

6—3). Zeleznicear (3—0) 
o (7—1) — „naționala" a

:â poftă de joc și efiea- 
gind clar competiția, 

unele probleme, pen- 
Stepanovici și Krivoku- 

rea aut încă accidentați. Petkovici 
a plecat In străinătate și Geaici 
>n armată, dar tinerii Petrovici. 
Vabeț. Buljat și Ivezici au dat de- 

dovedind că se

poate conta pe aportul lor. Echipa 
Iugoslaviei va mai avea două ex
celente prilejuri pentru a-și testa 
candidații, la 26 septembrie și 14 
octombrie, cînd joacă la Belgrad 
cu reprezentativele Ungariei și 
respectiv Algeriei, adevărate repe
tiții generale înaintea jocului 
cisiv cu Spania (21 octombrie), 
teren propriu.

Se știe că, la Ziirich, „sorții" 
desemnat echipelor iugoslave 
competițiile U.E.F.A. adversari 
osebit de valoroși. Steaua roșie 
fa campioana Poloniei, Stal 
lec, uri adversar incomod, 
noscut. în timp ce O.F.K. și Velej 
primesc replica valoroaselor Pana- 
thlnaikos și Tatran Preșov, în 
Cupa U.E.F.A. In Cupa Cupelor, 
Dinamo Zagreb are o sarcină foar
te dificilă în fața deținătoarei tro
feului, A.C. Milan.

Iată deci că,, 
tembrie și 3 ocțoml

de-
pe

au 
în 

de- 
are 

Mie- 
necu-

SOFIA, 13 (prin telefon de Ia co- 
respondents nostru). — în derbyul 
etapei a doua a campionatului bul
gar. la Sofia s-au întîlnit forma
țiile Ț.S.K.A., campioana țării, și 
Beroe din Stara Zagora. Echipa mi
litară a reușit să obțină victoria, 
dar abia în ultimele secunde de 
joc, prin golul marcat de 
rc“-uî B. Kolev.

cele două etape 
arătat o formă 

cu 2—0 în fața 
La Pleven în

„libe- 
Spartak, 
de pînă 
bună, a 
Trakiei 
meciul 

— lantra s-au acordat 3 
de la 11 m, dintre care

Levski
care în 
acum a 
cîștigat
Plovdiv. 
Spartak 
lovituri 
două oaspeților .(care ie-au ratat 
însă !), partida 
scorul de 4—1 
lor. în celelalte 
tiv Plovdiv —
1—0, Akademik 
— Slavia 2—1,

In prima etapă a campionatului vest-german, echipa campioană, Bayern 
MUnchen a jucat cu Fortuna Dusseldorf, pe care a invins-o cu 3—t In 
imagine, Franz Beckenbauer ratează o nouă ocazie, trimițind de aprojp» 
in brațele portarului Woyke. Telefoto• A. P. — AGERPRES

dftfaje„dgv 19 .șep-, 
______ .. _ .cțqmbrie vor eteri 
(Spectatorilor iugoslavii posibilita
tea să admire la lucru reputate 
echipe ale soccerului continental, 
iar specialiștilor să aprecieze, prac
tic. nivelul fotbalului intern.

Cu aceste gînduri și obligații în
cep cele mai bune teamuri ale fot
balului iugoslav noul sezon, care 
va trebui, printre alte răspunsuri, 
să determine dacă reprezentativa 
țării va reuși — după două „ra
teuri" consecutive — să se califice 
în turneul final al Campionatului 
mondial, dorința cea mai fierbinte 
a tuturor suporterilor.

DUȘAN BUGARIN 
Belgrad, august

terminîndu-se cu 
în favoarea gazde- 
meciuri : Lokomo- 
Lokomotiv Sofia 
— Etîr 0—0, Pirin 
J.S.K. Spartak — 

Cerno More 1—1, Minior Pernik— 
Botev 3—1, în clasament conduce 
T.S.K.A., cu 4 puncte, urmată de 
Lokomotiv Plovdiv, cu, ,3. puncte..,,

Campionatul se întrerupe, pentru 
două săptămîni. Iăsînd fac pregă
tirilor echipei naționale. care va 
susține în toamnă două meciuri de
cisive în preliminariile C.M. Du
minica viitoare, la Varna, repre
zentativa bulgară va susține un 
meci amical în compania primei 
selecționate a Poloniei, după care 
pleacă în 
august va 
Juventus 
profitînd
Ț.S.K.A. Sofia, fără jucătorii din 
lot, va lua parte la un turneu in
ternațional, la Palma de Mallorca.

TOMA HRISTOV

Italia, unde miercuri 22 
juca împotriva echipei 

Torino. De asemenea, 
de pauza creată.

ALTE CAMPIONATE
• Meciuri amicale internaționale

OLANDA: Duminică s-a
t prima etapă. Juclnd în _ 

sare, Ajax Amsterdam a învins cu 
4—0 pe F.C. Groningen. Alte re
zultate : Feyenoord — Go Ahead 
Deventer 1—0); NAC Breda — AZ 
Alkamaar 0—0; FC Twente 
lem 2—1 ;
1—0, F.C. 
Eindhoven
— J.C. Roda 
Grafschap 1— 
Rotterdam

SUEDIA, 
înregistrate în etapa a 14-a :
— Xorrkoeping 1—0: Malmoe — 
Oerebro 6—•; Elfsborg — Landsk-

dispu- 
depla-

Haar-
F.C. Utrecht — NEC. 

Amsterdam — PSV 
2—1, MW Maastricht 

2—1. F.C.
■1; Telstar

2—2.
Principalele

Haga —
- Sparta

rezultate
AIK

na

rona 0—0; Aațvidaberg — Jurgaar- 
den 1—1. In clasament pe primul 
loc se află Aațvidaberg, cu 25 p.. 
urmată de Cester — 19 p. și Land- 
skrona — 17 p.

® Peste 12 000 de spectatori au 
urmărit la Bruges meciul 
dintre echipa locală S.C. 
și Atletico Madrid. Jocul 
cheiat la egalitate: 1—1.

® Echipa Arsenal Londra, aflată 
în turneu în Norvegia, a jucat la 
Bergen cu formația locală Brann, 
Fotbaliștii englezi au terminat în
vingători cu scorul de ■ 2—0 (2—0)-, 
prin golurile marcate;,de Alan Ball 
(min 7) și John Radlord (miri 33).

amical
Bruges 

s-a în-
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