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CUPA 23 AUGUST", LA 
ATLETISM

trecute, 
municipală de atletism 
a organizat etapa a II-a 

juniorilor I și III) a tra- 
întreceri, dotată cu 

August".
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La sfirșitul săptămînii 
Comisia 
București 
(deschisă 
dițicnalei 
„Cupa 23

Cu această ocazie s-au remarcat, 
la juniori I, Lixandru Aldea (Me
talul) clasat pe locul întîi la 800 
m, și Maria Simptea (S.S.A.) — 
învingătoare la lungime și înălți
me, iar la juniori III, Radu Popa 
(Viitorul) — cîștigător la înălțime, 
și Carmen Gulin (S.S.A.) — pe pri
mul loc la lungime.

In clasamentul pe 
I a revenit atleților 
sportivă de atletism 
Viitorul (juniori III), 
trat în posesia „Cupei 23 August".

ocupat primele trei locuri în cla
samentul probei rezervată sporti
vilor de 19—30 ani.

Au fost, de asemenea, premiate 
asociațiile Metalochimica, Prodcom
plex și Electromureș, pentru cea 
mai bună mobilizare.

I. PAUȘ — coresp. jud.

DE MOTORETE LA 
TOPLIȚA

reușit, la capătul unor spectacole 
handbalistice urmărite de nume
roși spectatori, să se claseze îna
intea celorlalte participante. Uni
versitatea I Iași, Liceul nr. 2 Iași, 
Universitatea II, Școala sportivă 
Unirea și Voința Iași.

AL. NOUR — coresp.
CONCURS

In cinstea
Toplița, s-a 
sânt concurs de regularitate, des
chis tuturor posesorilor de moto
rete „Mobra". Competiția, cu ca-

zilei de 23 August, la 
desfășurat un intere-

TENISMANII DIMBOVIȚENI, LA 
STARTUL „CUPEI, 23 AUGUST"

echipe, locul 
de la Școala 
(juniori I) și 
care au in-

VALOAREA Șl BUNA PREGĂTIRE A CONCURENȚILOR
400 DE TINERI Șl TINERE LA 

CROS

• Csaba Dosa, medalie de bronz la înălțime • O noua victorie a voleibalistelor: 3-0 cu Canada

Mur.eș, peste 400 de tiner 1 
din întreprinderile și in- 
municipiului și-au dispu- 

întreceri- 
„Cupa 23

• Paul Szabo s*a calificat in semifinale la sabie

inițiativa comitetului jude- 
U.T.C. Dîmbovița, la Tîrgo- 
se va desfășura, în zilele de

24 august, un concurs de 
de cîmp, dotat cu „Cupa 23

Din 
țean 
viște 
23 și 
tenis 
August". De menționat că, în afara 
sportivilor din localitate, la aceas
tă interesantă competiție au fost 
invitați și reprezentanți ai celor 23 
de comune din județ, care și-au 
amenajat terenuri de tenis.

MOSCOVA, 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Duminică seara, luminile s-au 
stins mai tîrziu ca de obicei la 
geamurile pavilionului care găz
duiește delegația română partici
pantă la întrecerile Universiadei. Și 
nici nu-i de mirare': erau sărbăto
riți învingătorii, cei care aduseseră

a poporului nostru. Vă asigurăm că 
vom depune și in r—tinuire Mate 
eforturile pentru a lepzezeau 
cinste culorile patriei 
prestigioasă întrecere a 
lumii-*.

NUMEROASE ACȚIUNI ÎN 
JUDEȚUL PRAHOVA

La Tg. 
și tinere 
stituțiile 
tat întiietatea în finala 
lor de cros, dotată cu 
August".

După dîrze dispute. în 
zer vată fetelor de 16—19 ani. des
fășurată pe un traseu de 600 m 
lungime, pe primul loc s-a clasat 
Katalin Fullop (Prodcomplex), ur
mată de Maria Andone (Electro- 
mureș) și Maria Gălbează (Meta- 
lotehnica). La categoria 19—30 de 
ani, a ieșit învingătoare Margareta 
Iluszar (Prodcomplex), urmată de 
coechipierele sale Elisabeta Meza- 
roș și Eva Balasz.

Viu disputate au fost și 
cerile băieților. Cei mai

proba re-

popular, organizată de Con- 
orășenesc pentru educație 
și sport, a avut loc pe ruta 

Borsec — Toplița și s-a

Apropierea zilei de 23 August a 
determinat, în județul Prahova, 
amplificarea acțiunilor sportive 
dicate măreței sărbători.

Astfel, azi, va avea loc, în 
prejurimile bazinului acoperit de 
la Rafinăria Ploiești Nord. Un mare 
cros, la care vor lua parte tinerii 
ce au lucrat în perioada vacanței 
de vară pe șantierele ploieștene.

Pentru prima oară, din inițiativa 
C.M.E.F.S. Ploiești, s-a organizat 
un campionat de fotbal între car
tierele Ploieștiului. finala urmînd 
să se desfășoare, tot azi, pe terenul 
asociației Prahova Ploiești.

Școlarii ploieșteni vor avea, în- 
cepînd de miercuri, posibilitatea 
să petreacă minunate, clipe în mij
locul naturii, în „Satul vacanței", 
realizat cu sprijinul unor mari u- 
nități economice din Ploiești, 
au la dispoziție terenuri 
de cîmp, handbal, volei, 
mese de tenis din beton.

FL.

racter 
siliul 
fizică
Toplița 
bucurat de participarea a numeroși 
concurenți. La sfirșitul probei de 
regularitate, sportivii au luat star
tul, în orașul Toplița, la un con
curs de viteză pe circuit, in pre
zența unui mare număr de spec
tatori.

Iată primii clasați : 1. M. Lacko 
(Mureșul Toplița) : 2. C. Bancear 
(Vulturul Toplița); 3. I. Cioată 
(Mureșul Toplița).

V. PAȘCANU — coresp.
HANDBALISTII IEȘENI, ÎN 

ÎNTRECERI

de-

îm-

ZIUA CONSTITUȚIEI

CAR TA VIEȚII
NOASTRE SOCIALISTE

S.U. A. — ROMANIA 2-1 DUPĂ A DOUA ZI

al

progres, 
X-lea și 
partidu- 

pentru 
national

Organizată de asociația sportivă 
Voința lași, competiția de hand
bal masculin, dotată cu „Cupa 23 
August", s-a încheiat cu succesul 
echipei Vulturii Ploiești, care a

leii, ld dublu, sun sain.

scurt film

„CUPA DAVIS

ci: a do-a clasară Rita Schmidt- 
ct este una dintre cele mai va- 
ase săritoare ale lumii.

Cum ai reușit s-o învingi, Vir-

IdH DilICI —IIlC S4S14K. iMKl SdilCI ÎI; 12)

/

au

G. NICOLAESCU

loc- CHIRILA

‘C'STC- UXtlIB

s-a de

superu 
șase i

Craiova,

Ctaba Data a
pisia-

Apărarea supranumerică a reșițenilor a fost mereu la post. Ca și in această imagine, în care Roșu (cel ce 
lovește balonul cu capul) și Prepurgel nu vor avea sorți de izbindă. Fază din meciul de la Pitești.

Foto : VIRGIL ONESA

OASPETE, BINE REPREZENTATE

MÎINE, IN BERLINUL OCCIDENTAL

OFENSIVĂ A FORMAȚIILOR

cit și în acelea ..de munte", unde 
coeficientul de dificultate este, fi
rește, mai mare.

♦4*7

♦ 4 *

actual — Universitatea 
care a schimbat pe 
șefie, merită un co
in comentariul nos- 
faptul de a fi con-

PROVINCIAL"

Adrian Ionescu. Constantin 
antrenor

disputate — ne 
rind. rezultatele — 

III-a etape a 
aei A. Cu ex- 
Capi tală. toate 

1 avut o ase- 
muchie de 

iul emoției,
limite mult în- 
din tribune sau 

t.e de radio, dezno- 
itat. în cele 
pină la ul- 

Așa s-au 
e la Pi-

Cluj 
zita- 
e e- 

tre eie p’e- 
(C.S.M. 
(F. C. 
repre- 
a in-

Uaiversi tații

Sinceră să fio. nici eu nu 
stiiu- ne-a răspuns, puțin stmghe- 
r.zk. preaspăta campioană mondială 

Am trecut foarte u- între
țineri 

concurenți (16—19 ani) au desem
nat ca învingător pe Dorel Dan 
(Electromureș), pe locurile urmă
toare clasîndu-se Simion Gălățean 
(U.R.A.) și Vasile Popeanu (Meta; 
lotehnica). Solyom Bodo (C.F.R.), 
Tiberiu Seregy (Comerțul) și Mir
cea Popeanu (Metălotehnica) au

Ei 
de tenis 
baschet, 

etc.
ALBU

IX ETAPA A III-A A DIVIZIEI A, LA FOTBAL

DE UN „TRIO
tării noastre primele medalii de 
aur _ VIRGINIA IOAN. DA\ 
GRECU și GHEORGHE BERCEA 
NU. Toți trei radiau de feric. 
Conducătorii delegației i-au feiic. 
tat călduros, le-au mulțumit pen 
tru modul exemplar in care au lup
tat și le-au urat noi succese. în- 
tr-o atmosferă de puternică însufle
țire a fost citit textul telegramei 
adresate conducerii Ministerului E- 
ducației și Invățămîntului, Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport și Comitetului Central 
al U.T.C., în care se spune :

„Delegația de studenți sportivi 
participantă la Universiada de la 
Moscova, felicitîndu-vă cu prilejul 
zilei de 23 August, dedică succe
sele obținute la această importantă 
competiție marii sărbători naționale

Dan Grecu 
ziție fruntașă cucerită 
rii gimnasticii, medalia de a 
Virginiei loan se înscrie pri 
surprizele de proporții ale actua’ei 
ediții a Jocurilor studențești. Ni
meni nu se gîndea la ea, si trebuie 
să ne facem un aspru reproș penii 
faptul că. fascinați d 
luptătorilor și ale ginm 
reprezentanții presei 
zențî la Moscova, s-a 
Institutului de Cu! ti 
la Palatul sport 
putau finalele, 
loan este cu ai

Specialitatea craiovenilor
Liderul 

Craiova, cel 
Rapid de la 
pitol aparte 
tru : pentru 
firmat, la Timișoara, evoluțiile re
marcabile din primele două etape, 
pentru maniera tactică cu care și-a 
construit această prețioasă victorie, 
pregătind, cu minuțiozitate, de la 
vestiar, ambele momente funda
mentale ale jocului. Intr-adevăr, ră- 
mînind fidel crezului său, potrivit 
căruia o echipă solidă în adevăra
tul înțeles al cuvîntului trebuie să 
se bazeze pe un puternic sistem 
defensiv, antrenorul Constantin Cer- 
năianu a căutat să-și asigure și la

AZI VOM CUNOAȘTE SCORUL FINAL

Cu nouă ani în urmă — la 
21 august — statul nostru 
dobîndea, prin votul una
nim al Marii Adunări Na

ționale, Constituția Republicii So
cialiste ■ România. legea Sa funda
mentală, pe deplin corespunzătoa
re noilor structuri economice și 
sociale socialiste.

Cu o remarcabilă forță de ana
liză și sinteză exprimînd idei 
de o înaltă valoare teoretică, se
cretarul- general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCtl, 
arăta : „Constituția României So
cialiste reflectă împlinirea aspi
rațiilor de libertate ale celor ce 
muncesc, ea reprezintă Carta li
bertății și suveranității naționale, 
a înfloririi națiunii socialiste, a 
egalității depline în drepturi pen
tru toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, a a- 
firraării multilaterale a demnită
ții și personalității omului, con
structor al socialismului, făuritor 
conștient al propriei sale istorii".

In această Cartă a umanismu
lui. a libertăților și democrației 
profunde, a progresului și necon
tenitei înfloriri a patriei sînt în
scrise toate marile cuceriri și în
făptuiri ale poporului muncitor, 
rezultat nemijlocit al politicii 
partidului, al înțelepciunii și fer
mității cu care el călăuzește des
tinele țării măreața operă de fă
urire a societății socialiste mul-

tilateral dezvoltate. Consemnînd 
rolul hotărîtor îndeplinit de par
tid, ca forță politică conducătoa
re, în întreaga viată a tării, în 
toate împlinirile anilor de pro
funde schimbări și înnoiri care 
au urmat actului istoric de la 
23 August 1944, Constituția ex
primă o realitate scumpă tutu
ror, o realitate care de fiecare 
dată ne prilejuiește sincere sen
timente de recunoștință și mîn- 
drie, de încredere deplină in vi
itorul de aur al societății socia
liste și comuniste. Firesc, de a- 
ceea, ca celebrarea Zilei Consti
tuției să fie, în acest an mai 
mult ca orieînd. raportată la an
gajarea plenară, entuziastă, a tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră în înfăptuirea minunate
lor cote de dezvoltare și 
stabilite de Congresul al 
Conferința Națională ale 
lui, la efortul însuflețit 
îndeplinirea obiectivului 
— cincinalul înainte de termen.

Cetățeni de nădejde, tinerii 
sportivi ai României își alătură 
cu căldură bucuria prilejuită de 
împlinirea a nouă ani de la a- 
doptarea Constituției, hotărîți să-i 
respecte și în viitor fiecare pre
vedere cu convingerea că ea re
prezintă legea fundamentală a 
organizării noastre sociale si de 
stat, o Cartă a vieții noastre so
cialiste.

(Continuare in naa. a 3-a)

SAN FRANCISCO, 20 (pnn tele
fon, de ia trimisul -ostru)

Pentru început, un 
jocului.

Start Surprinzător ! 
tru debutează cu un 
viciul lui... Nâstase.

Amer~ .-an • •
exp*<

□ee scorul
Ete dfai ce

- jas.r 
iștigin

CLUJ. » Ovin lelefoa). Serial. 1

Hujul și-a 
j simpatia 

peca.e. oferind 
condiții de Sa
lă a campiona- 
ediția pe anul 
duminică $i a 

pele de juniori 
l specializate in pro- 
attmp. Specialiștii au 

evoluția tineri- 
această probă.

Moment de inițiativă a cuplului nostru. Sub pniirile
Ionel Sântei va trimite un smeci 

Telefoto:
pui

A. P. — AGERPRES

«e ta meeput culoarea jocului. Ur
mează un 2—0 pentru americani, 
după 40—0. Soarta setului pare 
pecetluită cînd Ionel Sântei își 
pierde serviciul (0—3), dar. spre

începe mai bine : 1—0 
lui Nâstase. Apoi, un

pierde serviciul (0—3), dar; 
mirarea tribunelor, .Stan Smith 
imită (1—3).

în al cincilea ghem, Nâstase 
cîștigă serviciul (2—3), pentru 
apoi să trăim momentul-cheie 
setului. Pe serviciul lui Van Dillen,

ișl 
ca 
al

Setul doi 
pe serviciul 
ghem de mare luptă, cu două a- 
vantaje pentru România, dar Van 
Dillen reușește. în cele din urmă, 
să-și ciștige serviciuL Sântei îl 
imită : 2—1 pentru noi. Smith ciș- 
tigă la zero: 2—2. Nâstase —
idem... 3—2. Van Dillen continuă:
3— 3. Sântei repetă performanța :
4— 3. Smith egalează i 4—4-

(san și mii 
bele de com 
urmărit cu interes 
lor alergători în 
deoarece in ea se pune speranța 
obținerii unor rezultate superioare. 
rare să permită ciclismului nostru 
participarea la marile competiții 
internaționale oficiale.

Disputate pe șoseaua Cluj — Dej, 
întrecerile au fost dominate de e- 
chipele provinciale. In proba de 
contratimp pe echipe pentru juniori 
mici (30 km, 8 formații) clasamen
tul final arată astfel :

1. C. S. BRAILA (Alex. Vlăs- 
taru, Constantin Cirlan, Gh. Morud, 
Vasile Nicolae — antrenor Mihail 
Simion) 43:53 (m.o. 41,017 km) — 
campioană a României ; 2. CIBO 
BRAȘOV (Andrei Antal, Constan-

v.nciale (Universitatea
F. C. Constanta. C-S-M- Reșița, _U" 
Cluj. Steagul roșu. Politehnica Iași) 
in primele șapte Jocuri. Se contu
rează. așadar, la orizontul actualei 
ediții un nou duel — pentru o cit 
mai bună poz.::e in ierarhia celor 
18 divizionare A — intre repre
zentantele proviaciei si cele ale Ca
pitalei lor ține,

plutonul

I» J

(Univ.
C.S.M. 
atit in 
telege joct

Craieva^ F. C. Constanța
Reșița* se comportă bine, 
etapele _de șes se în- 

acasă),

tin Toader, Andrei Feldiorean, Io
sif Otvos — antrenor Martie Ște- 
fănescu) 44:14 : 3. ȘCOALA SPOR
TIVA 3 BUCUREȘTI (Traian Sirbu. 
Dan Bonciu, Nicolae CoIdea. Vio
rel Vlad — antrenor Ion Stoica).

Juniori mari (70 km. 9 echipe) :
1. VOINȚA PLOIEȘTI (Aurel Cio- 
banu.
Ghica. Mihai Bojboiu
Vasile Ionescu) lh31:41 (m o. 42.133 
km) — campioană a României ;
2. METALUL PLOPENI Hon Bu- 
taru, Ilie Bu’.aru, Ion Ilie. Con
stantin Șerban — antrenor Ion De
lete) lh39:51 : 3. C. S. BRĂILA (Ni
colae Frunză. Costel Vizitiu. Du
mitru Fotin. Octavian Terente — 
antrenor Mihail Simion) lh41:02.

în finalul acestui maraton ciclist 
se cuvine să-i evidențiem pe orga
nizatorii întrecerilor (C.J.D.F5. Cluj 
și F. R. Ciclism), pe membrii co
misiei județene de ciclism și pe 
cei ai colectivului de arbitri 
au asigurat alergătorilor totul 
tru a obține cele mai bune 
formanțe.

care
pen-
per-

fr. LASZLO

utld. 
pri

mi doar

I ■ ,

Așa cum am mai anunțat, ieri 
dimineață au plecat cu avionul 
spre Berlinul Occidental, compo
nența lotului reprezentativ de fot
bal care vor susține mîine seară, 
un meci de verificare in compa
nia echipei Hertha. Au făcut de
plasarea următorii 16 jucători :

PORTARI : Răducanu (Rapid) și 
Iordache (Steaua)

FUNDAȘI : Sătmăreanu și Sa- 
meș (Steaua), Dinu și Deleanu (Di
namo), Antonescu (F. C. Constanța), 
și Velea (Universitatea Craiova)

MIJLOCAȘI ; Dumitru (Steaua),

Of FOTBAL ÎNrÎLAES Ir Pf HfflTHA
J»

Nunweiller (Dinamo), Beldeann
(C.S.M. Reșița)

ATACANȚI : Troi și Dobrin (F.C.
Argeș), Dudu Georgescu (Dinamo),
Iordănescu (Steaua) și Țarălungă 
(Universitatea Craiova).

Antrenorii Valentin Stănescu și 
Robert Cosmoc, dr. Dumitru To- 
mescu și maserul I. Parcea. înso
țesc lotul care este condus de tov. 
Flore» Tănăsescu, secretar general 
al /.R.F.

în cursul zilei de astăzi, jucătorii 
noștri vor efectua un ușor antre
nament pe stadionul unde va avea

loc intilnirea. Pentru mîine dimi
neață este prevăzută o nouă ședință 
de pregătire. Meciul cu Hertiia din 
Berlinul Occidental, se va desfășura 
in nocturnă. In privința formației 
care va începe jocul, antrenorii se 
vor decide astăzi.

Pină la partida cu selecționata 
R. D. Germane, de la 26 septem
brie. lotul reprezentativ va mai 
susține un meci de verificare la 5 
septembrie, in deplasare — cu o 
echipă iugoslavă. După toate pro
babilitățile aceasta va fi Vojvodina 
Novi Sad,
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„TURNEUL PRIETENIA" LA HANDBAL ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE

ÎN ZIUA A DOUA, FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE
TIMIȘOARA, 20 (prin telefon). 

Cea de a doua etapă a competiției 
internaționale de handbal-juniori 
„Turneul Prietenia" s-a consumat 
astăzi (n.r.: ieri) după amiază, în 
localitățile Jimbo-lia și Lugoj.

La Jimbolia, un teren splendid și 
aproape 2.000 de spectatori (orașul 
are 15.000 de locuitori) au primit 
cele patru formații care au evoluat 
acolo. Iar jucătorii, stimulați evi
dent de o asistență atît de nume
roasă, au oferit două partide deo
sebit de atrăgătoare. în cea din- 
tîi, s-au întîlnit formațiile Unga
riei și României III. Oaspeții por
neau favoriți, dar ei au obținut 
victoria (pentru că au obținut-o în 
cele din urmă) doar după o dis
pută foarte echilibrată cu a treia

garnitură a țării noastre. Cu Ale
xandru Miller în zi bună (8 go
luri) echipa prof. Mircea Pașec pu
tea spera într-o victorie, dar fragi
litatea sistemului defensiv a anu
lat, din păcate, toate eforturile 
depuse în atac. Scor final: 25—22 
(12—8) pentru formația Ungariei.

A doua partidă a început, sur
prinzător, cu un avantaj de trei 
goluri de partea reprezentativei 
Bulgariei, ai cărei jucători nu s-au 
arătat deloc intimidați de robuste
țea handbaliștilor din R D. Ger
mană. Cînd, însă, pauza a găsit 
pe tabelă de marcaj tot un avans 
al echipei bulgare, nimeni nu mal 
spunea că este vorba de o sur
priză. Adevărata surpriză avea să 
vină, totuși, atunci cînd jucătorii

din R. D. Germană, 
în 
să 
Pe 
de 
se.
favoarea echipei R.D. Germane.

La ^Lugoj, formația secundă a 
României a înregistrat un eșec 
neașteptat de sever în fața echipei 
Poloniei. Jocul static (pe linia de 
9 m) al sportivilor noștri a făcut 
ca primul lor gol să fie înscris abia 
în min. 22 (I) Victoria a revenit 
polonezilor cu 20—5 (11—2). Jn
ultimul meci. Cehoslovacia — R.P. 
D. Coreeană 36—19 (17—9).

Turneul continuă

conduși pină 
min. 54, au reușit să egaleze și 
se desprindă în ultimele minute, 

fondul unor evidente semne 
oboseală ale selecționatei adver- 
Rezultat final: 17—15 (8—9) în

Horia ALEXANDRESCU
Constantin CREȚII

CE ESTE NOU IN DOMENIUL PREGĂTIRILOR
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL ?

Pe marginea comportării echipelor participante

Și

cu

în obținerea victo- 
tot caracterul său 
de la Martin s-a 
prima zi intr-o 

în care toate for- 
luptau fără mena-

Competiție tradițională, organi
zată anual în acest pitoresc centru 
cultural și industrial al Slovaciei 
care este orașul Martin, turneul in
ternațional masculin de handbal, 
desfășurat săptămîna trecută și în
cheiat cu victoria reprezentativei 
noastre, a căpătat în acest an, pre
mergător campionatului mondial, 

ko importanță deosebită. Și aceasta 
în primul rînd pentru că întrecerea 
a urmat în calendarul internațio
nal imediat după „Trofeul Iugosla
via", care a constituit cea dintîi 
măsurare de forțe posterioară Jocu
rilor Olimpice. Cu alte cuvinte dis
puta de la Martin a purtat aceeași 

, amprentă ca cea de la Bitolia 
(Iugoslavia), formațiile participan
te încercînd formule noi de echi
pă, promovînd jucători tineri
talentați, încercînd. în general, să 
dea formă definitivă loturilor 
care se vor prezenta anul viitor, 
în februarie, la campionatul mon
dial.

în astfel de condiții o dispută 
sportivă capătă un aspect particu
lar, mai întîi pentru că fiecare 
meci poate furniza o surpriză și, 
apoi, pentru că elementele tinere, 
dornice de afirmare, conferă între
cerii o nota de total angajament, 
de luptă acerbă 
riei. Așadar, cu 
amical, turneul 
transformat din 
competifie tare, 
mafiile prezente
jamente pentru victorie. Nu exage
răm deloc dacă facem afirmația 
că, de pildă, selecționata de tineret 
a Cehoslovaciei a fost una dintre 
cele mai 
turneului, 
a întrece 
gazdă, ca 
faotul că 
tiva U.R.S.S., 
curaj adversarului pînă în ulti
mele minute.

Lupta pentru victoria finală s-a 
dat între selecționatele României 
și Uniunii Sovietice, fapt care a- 
testă afirmațiile specialiștilor și a- 
nume că aceste două echipe se a- 
nunță, deocamdată, a fi mai avan
sate, în ceea ce privește restructu
rarea loturilor în vederea campio
natului mondial. Cum despre re
prezentativa țării noastre vom a- 
vea prilejul să vorbim în curînd, 
să începem trecerea în revistă a 
formațiilor participante la turneul 
de Ia Martin cu echipa sovietică, 
clasată, după cum se știe, pe locul 
secund la egalitate cu formația 
română. Lotul prezentat la Martin 
0 cuprins multe elemente tinere, 
care au impresionat prin valoarea 
lor fizică și tehnică. Din formația 
utilizată în Iugoslavia, la Martin 
au fost prezenți o bună parte din 
jucători (Rezanov, Kravșov, Cika- 
iaiev, Ciursîn, Stlopin etc.). Au 
lipsit, în general, titularii posturi
lor de la 9 m, adică 
realizatori ai echipei 
Mahorin, Ilijin), în locul lor 
promovați handbaliști 
înzestrați pentru această sarcină : 
Plahotin, Antonov (un stîngacl cu 
o putere de șut ieșită din comun !) 
și Mauzelaskas (1,95 m înălțime și 
tot stîngaci !). Lor li s-a adăugat 
un conducător de joc extrem de 
subtil și cu un bagaj de procedee 
tehnice foarte variat, el fiind — în 
plus — dotat și cu un deosebit 
simț al porții : Lospvlk. în afară 
de aceasta, așa cum aprecia antre
norul federal N. Nedef, formația 
care a evoluat la Martin a fost 
mult mai bine pregătită tactic și a 
dovedit o disciplină exemplară din 
acest punct ele vedere.

Selecționata Cehoslovaciei, care 
aspira la primul loc în acest tur-

puternice formații ale 
fiind chiar la un pas de 
prima garnitură a țării 
să nu mai vorbim de 
în meciul cu reprezenta- 

ea a ținut piept cu

principalii 
(Maximov, 

fiind 
exceptional

ale atleților juniori VIRGINIA IOAN (ATLETISM)

KurratBăieți : 100 m — 10.2
(P.D.G.). Lepold (Ungaria), Petrov 
(Bulgaria). CRISTUDOR ~ 
nia), Wieczorek (Polonia).

200 m — 2&,7 Kurrat
20.9 — Petrov (Bulgaria).
Duezi (Franța), CRISTUDOR 
(România). Hellman (R.D.G.).

400 m — 45,9 Brijdcnbach (Bel
gia), 46,6 Pietrzyk (Polonia), 46,9 
Koziarz (Polonia).

800 m 
nia). 1:47.4 Ovett 
Gohlke (8.D.G.), 
(R.D.G.).

1 500 m — 3:39,0 
nia). 3:42.0 Vifiax 
Weippert (R.D.G.), 
(Suedia). 3:45,9 ONESCU 
nia)

5 000 m — 13:50,0 Ccrara (Spa
nia). 14:01.4 Sellik (U.R.S.S.).

110 mg —
14.2 Dittrich

400 mg —
nia), 51,7 Eckelmann (R.D.G.). 52,3

(Roniă-

(R.D.G.).
21.1 —

1:46.4 GHIPU
(Anglia).

1:48,8

(Româ-
1 48.(5
Ruch

(Româ-GHIPU
(Elveția), 3:44,5
3:45.4 Svensson

(Româ-

14.1 Vezin (Franța).’’ 
(R.D.G.).
50.6 Pietrzvk (Pdlo-

de la Martin
turneul internațional

șurare

piona'
Conn ANTONESCU

foarte 
a pu- 
pentru
hand-

cesiă- 
și *e- 
cam-

șutul
U.R.S.S., încheiat

a fost trădată de pregătirea 
sa fizică, la data turneului 
sumară, insuficientă pentru 
tea face față luptei aspre 
victorie. Din această cauză 
baliștii cehoslovaci au evoluat foar
te bine doar în scurte perioade de 
timp. De pildă. în meciul cu echi
pa română jucătorii cehoslovaci au 
condus cu 2—0 și au rezistat rit
mului doar 15 minute, iar în me
ciul cu 
avantaj 
în final sâ piardă cu 13—18 ! Ele
mentele 
meroase. aceasta.
pentru faptul că în turneu evolua 
și o formație alcătuită din speran
țele handbalului cehoslovac, 
că punctul forte al echipei 
constituit 
Konecny, 
Kfepindl,

Clasată
iiva Ungariei s-a comportat destul 
de bine in 
zentată prima 
dar n-a putut 
perioare din 
manifestate în 
tii maghiari i 
mare 
tuație 
gătiți 
neam 
destul 
buni jucători ai echipei, „vetera
nii" Simo si Stiller sînt prin exce
lență jucători de atac, astfel că 
cu toate eforturile celor doi cunos- 
cuți portari (Horvath și Bartalos) 
înfrîngerile nu au putut fi evitate.

Cît privește pe handbaliștii bul
gari. este evident că lor le lipseș
te încă experiența marilor între
ceri. In anumite momente ale jocu
rilor ei au arătat lucruri frumoase 
(în special cîteva reușite combina
ții de atac), dar numai cu atît nu 
se poate realiza prea mult. într-un 
turneu cu adversari așa de puter
nici.

In concluzie se poate spune că

Uniunea Sovietică au avut 
la pauză (9—5) pentru ca

tinere nu au fost prea nu- 
în mod cert, și

așa 
l-au 

tot vechii handbaliști ca 
Jarry, Haber, Lukosik. 
Katusak.
pe locul IV reprezenta-

noua ei formulă, pre- 
oară în Iugoslavia, 
obține rezultate su- 
cauza slăbiciunilor 

i apărare. Handbaliș- 
au dovedit o prea 

preocupare pentru atac, si- 
în care s-au arătat bine pre- 
tactic, dar — așa cum spu- 
— au greșit des și. uneori, 
de grav în apărare. Cei mai

LINOARIA DIN NOU CAMPIOANA
EUROPEANA LA POLO JUNIORI

„Cupa Litoral I i" la călărie

RECOLTA MANGALIA
PE PRIMUL LOC

CONSTANȚA, 20 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru jude
țean). Timp de trei zile, pe hipo
dromul de lingă stațiunea Venus — 
subliniem cu acest prilej foarte 
buna organizare — s-au disputat 
întrecerile tradiționalei competiții 
de călărie, dotată cu „Cupa Litora
lului", la care au participat spor
tivi de la Steaua, Dinamo, " 
Ploiești. C.S.M. Iași și 
Mangalia.

Numeroși spectatori au 
în deschiderea programului 
probe de categorie ușoară. Prima a 
fost cistigată de Nicolac Clipiri 
(Recolta) cu Strident 31 3 s. urmat 
de Gh. Teohari (Recolta) cu Sa
trap 32,5 și C. Ilin (Steaua) cu Co
niac 33,7 In cea de a doua, vic
toria a revenit ieșencei Gioconda 
Pînzaru (C.S.M. Iașii cu Lăcătuș 
1:09.1. urmată de Gh. Teohari cu 
Satrap 1:21.0 și N. Clipici cu Stri
dent 1:31,3.

în proba de categorie mijlocie pe 
primul loc s-a clasat Andrei Ka- 
dar (Petrolul) cu Brebenel 1:16.0, 
urmat de Gh. Teohari cu 
1 26.2 si N. Clipici cu 
1:29,0.

O întrecere spectaculoasă

Petrolul 
Recolta

asistat, 
la două

Satrap 
Strident

au fur
nizat-o călăreții prezenți la startul 
probei ..alegeți singur punctele". 
Acumulind 980 p. Gh. Teohari cu 
Ercica a ocupat locul I. următoa
rele revenind lui N. Vlad fDina- 

Prejmer și Monicăi Rin- 
(Dinamo) cu Vals 920 p.

echipe a fost cistigată 
cu 4 p, urmată de 
7 p. Recolta 12 p. Di- 
și Petrolul 31 p.
rezultatelor înregistrate,

tbeaua
Proba De 

de Stea ni
CLS.M. Iași 
namo 16 p

în urma
pe primul loc în clasamentul gene
ral s-a situat Recolta Mangalia Cu 
295 p. care a intrat, astfel în po
sesia trofeului. Pe locurile urmă
toare : Steaua 205.7 p, Dinamo 
151.2 p.

Cornel POPA

Echipa României s-a clasat pe locul VIII
20 (prin telefon). 

întrecerile campiona-
DUISBURG

S-au încheiat 
tului european de polo juniori. Echi
pa României, evoluînd în turneul 
pentru locurile 7—12, a întrecut 
Belgia cu 8—2 (3—1, .3—0, 1—0,
1—1) prin golurile înscrise de Kă- 
ducanu 2, Teodorescu 2, Mirea 2, 
Preda și Schervan. In schimb în 
partida cu Olanda, jucătorii noștri 
au pierdut cu 3—4 (1—0, 1—1, 0—1, 
1—2), Formația română a condus 
cu 2—0 (Preda și Mirea), apoi cu 
3—2 (Răducanu). Olandezii au ega
lat în repriza a 4-a și au marcat 
golul victoriei în ultimul minut 
printr-un șut de la centru (!) al 
lui Hucbelman.

Alte rezultate din această grupă: 
Belgia—Irlanda 6—3 ; Grecia—An
glia 8—4 : Olanda—Anglia 9—2 ; 
Grecia—Irlanda 12—3- Clasament : 
7. Olanda 10 p (42-12), 8- Romă-

nia 8 p (44—9), 9. Grecia 6 p, 10. 
Anglia 4 p, 11. Belgia 2 p, 12. Ir
landa. 0 p, 13. Suedia. 14. Turcia.

în turneul final s-au înregistrat 
noi rezultate surprinzătoare- Forma
ția Spaniei neînvinsă pină în ulti
ma zi, a pierdut ultimele două 
partide. în schimb, selecționata Un
gariei a cîștigat cele două meciuri 
din final, păstrîndu-și titlul de 
campioană continentală. Rezultate 
tehnice : Iugoslavia—Italia 4—4 ; 
Ungaria—Spania 3—3 ; U.R.S.S.— 
R. F. Germania 8—5 ; R. F. Germa
nia—Iugoslavia 7—5 ; Ungaria— 
Italia 3—2 ; U.R.S.S.—Spania 5—4.

Clasamentul turneului final : 1. 
Ungaria 8 p (20—14). 2. U.R.S.S. 7 
p (24—21), 3. Spania 6 p (29—18), 
4. R. F. Germania 5 p (25—27), 5. 
Italia 3 p )15—18), 6. Iugoslavia 1 
p (18-33). z

Nagainik (U.R.S.S.), 52,5 KORODI 
(România),

2 000 m obst. — 5:35.6 Pisehel 
(R.D.G.). 5:37,2 Bekleascv (U.R.S.S.).

10 km marș — 42:48,0 Gauder 
(K.D.G.), 43:34,0 Wieser (R.D.G.)

înălțime — 2,17 m Papatolis
(Grecia), 2,16 m Martin (Franța), 
Bonnet (Franța), 2.15 m Kasceev 
(U.R.S.S.).

Prăjină — 5.20 m (Abada (Fran
ța), 5,10 m Krivozub (U.R.S.S.).

Lungime — 7,86 m Sticvenard 
(Franța). >

Triplu — 16,21 m Gora (R.D.G.), 
16,11 m Brigadin (U.R.S.S.).

Greutate — 19,63 m Beyer
(R.D.G.). 19,19 m Schmidt (R.D.G).

Disc — 61,30 m Schmidt (R.D.G.),
58.28 m Gardcnkrans (Suedia).

Suliță — 78,22 m Elz (R.D.G.), 
78,18 m MEGELEA (România),
76.28 Fiirst (R.D.G.), 75,90 m Glo
ver (Anglia).

Ciocan — 67,06 m Sedin
(U.R.S.S.), 66,18 m Repin (U.R.S.S.),

Decatlon — 7 348 p Marek
(R.F.G.), 7 330 Buriakov (U.R.S.S.).

Fete : 100 m — 11.3 Eckert
(R.D.G.). 11,4 Fernys (R.D.G.).

200 m — 23,5 Eckert (R.D.G.), 
23.6 Panaiotova (Bulgaria).

400 m — 52.4 Larsson (Suedia), 
54,0 Kămpf (R.D.G.), 54.4 Sânger 
(R.D.G.).
.800 m — 2:05,0 Barkusky
(R.D.G.), 2:05,0 Januchta (Polonia).

1 500 m — 4:09,8 Knutsson (Sue
dia). 4:16,7 Gluth (R.D.G.).

100 mg — 13,1 Eckert (R.D.C.), 
13,2 Nowakowska......................* '
Meierholz (R.F.G.).

Înălțime — 1.84 m Matay (Unga
ria). 1,83 m Meyfarth (R.F.G.).

Lungime — 6,44 m Curtet (Fran
ța), 6,42 m Rukavimikova (U.R.S.S.),
6.28 m SPÎNU (România), 6,26 m 
Panaiotova (Bulgaria).

Greutate — 17,00 m Schomknecht 
(R.D.G.), 16,60 m Hein (R.D.G.), 
16,48 m Djendova (Bulgaria).

Disc — 58,50 m Schlaack (R.D.G.), 
53,58 m Glazova (U.R.S.S.). 53,24
m Grayjarek (Polonia). 52,74 m 
Scboknecht (R.D.G.).

Suliță — 54.58 m Ints (U.R.S.S.), 
53,74 m Kopsch (R.D.G ).

Pentatlon — 4 509 p Muller
(R.D.G.), 4 167 p Rukavinikova
(U.R.S.S.). 4 097 p Gohring (R.D.G.).

(Polonia), 13,4

C.F.R. ARAD iNVINGĂTOARE

Micr
Cei mai mici trăgători au parti

cipat zilele trecute la cea mai im
portantă 
-Criteriul 
1973. La 
de armă 
cu aer comprimat, iar la 
pistolul sport. întrecerile 
de un bun nivel tehnic, la 
probe s-au înregistrat 
bune, iar trofeul a revenit tineri
lor țintași de la C.F.R. Arad, care 
au totalizat cele mai multe puncte 
în clasamentul general.

Iată cîștigătorii probelor: armă 
standard 60 focuri culcat FETE — 
Margareta Vochin (C.S.M. Bucu
rești) 5S2 p ; BĂIEȚI — Mircea

competiție anuală a lor, 
juniorilor mici" ediția 

Cluj au avut loc probele 
standard, pușcă și pistol 

Brașov 
au fost 

cîteva 
rezultate

ÎNOTĂTORII ITALIENI AU CÎȘTIGAT GRUPA B
A CUPEI EUROPEI/✓

Sportivii
BRATISLAVA. 2* (prin telefon). 

Conform așteptărilor, cu avansul 
acumulat în prima zi și punctajul 
obținut în cea de a doua reuniune, 
înotătorii 
celorlalte echipe, au ocupat locul I 
în grupa B a „Cupei Europei' 
tigindu-și dreptul de a evolua la 
ediția următoare in rîndul maeștri
lor. în schimb, formația României 
a avut o comportare slabă în a 
doua reuniune, ratînd locul III pen
tru un punct și jumătate.

Marian 
se conta 
sat

italieni, mult superiori

, cîș-

doar

Slavic pe al cărui aport 
în mod deosebit s-a cla- 
al 3-lea la 200 m liber.

//

români s-au clasat pe
sosit ultimii la

locul IV
Horvat și Resler au
200 m spate și 200 m bras, iar 
D. Wetterneck nu a reușit decît 
locul III la 400 m mixt. Singurul 
dintre reprezentanții noștri care a 
„mers" la valoarea-i cunoscută a 
fost E. Aimer, cu 2:13,7 (nou re
cord) la 200 m delfin. Rezultatul 
său nu i-a conferit însă decît lo
cul V.

După cum ne-a declarat telefo
nic antrenorul federal A. Urmu- 
zescu, aproape toți sportivii noștri 
au resimțit eforturile depuse Ia 
Balcaniadă, ca și pe cele ale că
lătoriei cu trenul de la Dubrov-

REȘIȚENII S-AU IMPUS
IN FINALELE

Nici o surpriză in ultima reu
niune a campionatelor naționale 
ale juniorilor, care a încheiat 
sezonul competițional 1973. Rezul
tatele în ansamblu nu s-au ridicat 
nici de această dată la o valoare 
deosebită, iar cei mai buni copii 
au urcat din nou pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului.

Ne-au reținut atenția. în aceste 
din urmă întreceri. Minola Vasilia- 
de, Tudor Furtuneseu. Doru Grcp- 
șan, Ilarion Svetz și Daniela Geor
gescu, care au confirmat și cu a- 
cest prilej progresul înregistrat în 
această vară. Din păcate însă nu
mărul elementelor cu certe per
spective ale „noului val" este mult 
prea mic față de posibilitățile prin
cipalelor secții din tară.

în disputa pe echipe, reșițenii 
au reușit să se detașeze în ultima 
reuniune de principalii 
înotătorii clubului Petrolul. Iată de 
altfel și 
MASCULIN : 1. Șc. sp. Reșița 141 
p, 2. Steaua 121 p, 3. Șc. sp. 2 103 
p, 4. Petrolul 101 p, 5. Crișul Ora
dea 66 p. 6. ȘC. sp. Tg. Mureș 42 
p ; FEMININ : 1. Dinamo 134 p, 2. 
Petrolul 96 p. 3. Crișul 66 p, 4 Șc. 
sp. Reșița 65 p.
59 p. 6. Șc. sp. Timișoara 44 
GENERAL : 1. Șc. sp. Reșița 
p, 2. Petrolul 197 p, 3. Dinamo 134 
p, 4. Crișul 1.32 n. 5. Steaua 129 p, 
6. Șc. sp. 2 114 o.

REZULTATE TEHNICE. 10(1 m delfin 
(f) : 1. Minola VasiliAfle (RațikB 1:12,4 
— camnioană națională, 2. Katalin Vere- 
belv (Crișul) 1:18,1, 3. Carmen Bentoiu 
(CSS) 1:18.2; 100 m delfin (b) : 1. Tudor 
Furtuneseu (Steaua) 65,3 — campion 
național, 2. A Ursu fSc. sn. 2) 67.2, 3. 
V. Ceia (Res.) 68.9: *00 m libnr (f) : i. 
Eugenia Cristescu (Dinamo) 5:03 o — 
campioană națională, 2. Cătălina Pănu-

JUNIORILOR
lescu (Petr.) 5:11,7, 3. Ildlco Horvath
(Cr.) 5:15,8; 400 m liber (b) : 1. Ilarion 
Svetz (Șc. sp. 2) 4:43,0 — campion na
țional, 2. A. Zahiu (Steaua) 4:44.4. 3. N. 
Butoi (Petr.) 4:45,3; 100 m spate (b): 1. 
Doru Gropșan (Reș.) 64,5 — campion na
țional. 2. E. Pop (Șc. sp. Tg. Mureș) 
68.5, 3. Ș. Angelescu (Șc. sp. 2) 69,9;
100 m spate (f) : 1. Lavinia Donia (Șc. 
sp. Reșița) 1:13,8 — campioană națio
nală. 2. Karln Parutsch (Timiș.) 1:15.7, 
3. Valeria Vlăsceanu (Petr.) 1:17.5; 200 
m mixt (b) : Șandor Barany (Șc. sp. 
Reșița) 2:31,G — campion național, 2.
A. Birini (Cr.) 2:32.7. 3. Z. Zvolenski
(Șc. sp. 2) 2:34.9; 200 m mixt (f) : 1. Da
niela Georgescu (Dinamo) Z:42,9 — cam
pioană națională, 2. Adelina Hidoș (Din.) 
2:46,4. 3. Lotte Seidl (Timiș.) 2:47,8: 4x100 
m mixt (b) : 1. steaua 4:32,2 — campi
oană națională. 2. Șc. sp. Reșița 4:34,4, 
3. Șc. sp. 2 4:51.9; 4x100 m mixt (f) : 1. 
Dinamo 5:09,7 — campioană națională, 
2. Șc. sp. Timișoara 5:17,2, 3. C.S. Șco
larul 5:18,5.

A. VASILIU

nik spre Bratislava. Totuși, prin 
jocul rezultatelor puteam obține lo
cul III. Antrenorii noștri au greșit 
însă aliniindu-1 pe Nagy la 1500 m 
liber (a sosit ultimul) în locul lui 
Aimer (care cu ușurință putea o- 
cupa locul III), echipa noastră 
pierzînd exact punctele necesare 
pentru a urca pe podium. Rezul
tate tehnice :

1500 m liber : Klooster (O) 16:38,7 
— record, Bas (S) 16:40,6 — rec., 
Irredento (I) 16:59,0, Encev (B)
17:14.1, Bazger (C) 17:18,8, Nagy 
(R) 18:19,7 ; 200 m liber : Hrouda 
(C) 2:00,1 — record. Pangaro (I) 
2:00,2, Slavic (R) 2:00,7, Gheorghiev
(B) 2:02,3, Molinares (S) 2:03,6, Mul
der (O) 2:04,0 ; 200 m spate : Nistri 
(I) 2:12,2, Resang (®) 2:14,5, Merx- 
bauer (C) 2:16,0, Petrov (B) 2:17,9, 
Esteva (S) 2:18,2, Horvat (R) 2:21,0 : 
209 m bras: Balcells (S) 2:30,5, 
Lalle (I) 2:31,7, * '
2:32,0, Woutering
(C) 2:34,6, Resler 1
delfin : Tozzi (I) 
ton (S) 2:11,5, .
Dobrev (B) 2:13,4,
2:13,7 — record, P. Rood (O) 2:16,0; 
400 m mixt : Elzerman (O) 4:47,4 — 
record, Marugo (I) 2:49,2 — record, 
Wetterneck (R) 4:55,2, Ceakarov
(B) 4:57,7, Fererro (S) 4:58,1, Vijdak
(C) 5:02,2; 4 x 200 m liber: Italia 
7:59,3 — record, România 8:10,7, 
Spania 8:12,5, Cehoslovacia 8:16,0, 
Bulgaria 8:18,8, Olanda 8:23,6.

Clasament final : 1. ITALIA 104 
p (promovează în grupa A), 2. Spa
nia 75 p, 3. Olanda 59,5 p, 4. Ro
mânia 58 p, 5. Bulgaria 55,5 p, 
6. Cehoslovacia 44 p (retrogradează 
în grupa C).

adversari,

clasamentele generale :

5. C.S. Școlarul
p :

206

• s-a născut la 
4 ianuarie 1949 In 
comuna Pielești ju
dețul Dolj. • Fa
ce parte din clubul 
sportiv Rapid Bucu
rești șt este antre
nată de Ion Soter 
• Studentă la
l. E.F.S. • Este Că
sătorită cu Șerban 
loan șl el săritor 
în înălțime. Cu 
4,02 m (ea — 1,83
m. el 2,17 m) fami
lia loan este cel 
mai „înalt** cuplu 
din lume!
• Campioană bal

canică la Atena, în 
1968 (1,74 m).
• Campioană re

publicană în: 1967
— 1,72 m, 1968 —
l, 73 m, 1973 — 1,85.

• A participat Ia 
J.O. din 1968. dar 
nu a obținut stan
dardul de califica
re pentru concurs 
(1,74 m)

• Campioană 
mondială universi
tara in 1973 — 1,84
m.
• Evoluția rezul

tatelor sale: 1963 —
l, 40 m. 1964 — 1,40
m. 1965 — 1,57 m, 
1966 — 1,60 m. 1967
— 1,73 m, 1968 —
l, 77 m. 1969 — 1,76
m, 1970

Virginia Bonci-Ioan a produs 
duminică, la Moscova, dacă nu cea 
mai mare, în orice caz Una dintre 
marile surprize ale întrecerilor de 
atletism din cadrul Universiadei, 
întrecînd-o pe marea favorită, 
Rlta Schmidt-Kirst și adjudecîn- 
du-și astfel titlul de campioană 
mondială universitară. In felul a- 
cesta ea face o legătură, peste ani, 
cu succesele ilustrei sale predece
soare, Iolanda Balaș, de trei ori 
cîștigătoare a săriturii în înălțime 
la' J.M.U.V., în 1957 la Paris (1,66 
m), 1959 la Torino (1,80 m) și 1961 
la Sofia (1,85 m).

Virginia a deprins alfabetul sim
plu și totuși atît de complicat al 
înălțimii pe cînd era elevă a li
ceului din Craiova și utiliza, pen
tru sărituri, banala „foarfecă sim
plă". Mai apoi și-a schimbat teh
nica de săritură, adoptînd „rosto
golirea" ventrală și performanțele 
sale au prins să crească, este drept

LA

LA

l, 73 m,
m. 1972 
1973 —

de spectaculos ca înnu tot atît
cazul „flopului", dar sigur. Cu mi
gală și multă, multă trudă Virgi
nia Ioan a adăugat centimetru cu 
centimetru celui mai bun rezultat 
al ei, ajungind abia anul trecut, 
după nouă sezoane de concursuri, 
să treacă peste ștacheta de la 1,80 
m, graniță mult visată de majo
ritatea săritoarelor, obținînd în 
acest an o performanță de 1,85 m. 
După părerea noastră, principalele 
calități ale acestei atlete sînt dîr- 
zenia, combativitatea, puterea de 
concentrare și de luptă. Aceste ca
lități sînt de altfel, cele car" au 
și decis, în final, pe noua campi
oană la înălțime a Universiadei. 
Pe Virginia o așteaptă acum Bal
caniada de la Atena, întîlnirea cu 
recordmana lumii Iordanka Bla- 
goeva, întîlnire pe care, după cum 
ne-a declarat recent campioana 
noastră, o privește cu multă încre
dere și optimism.

„CRITERIUL JUNIORILOR LIGIA JICMAN SI MARIANA

TIR
(C.F.R. Arad) 587 p ; armă 

f FETE — Margare- 
p (la culcat 187, la 
în picioare 169) ; 
Ilca 555 p (194— 

aer compri- 
FETE — Era 

359 p ;
(Medi-

aer

CAMPIONATULUI REPUBLICAN
Ilca 
standard 3X20 
ta Vochin 551 
genunchi 185.
BĂIEȚI — M.
186—175) ; pușcă cu 
mat 40 „diabolouri" 
Olah (Activul Brașov) 
BĂIEȚI — Silviu Grosaru 
cina Iași) 353 p; pistol cu 
comprimat (fete și băieți) : 1. Eu
gen Ciutea (Școlarul București) 
349 p, 2. Dan Pavel (Letea Bacău) 
348 p, 3. Emil Seceleanu (Olimpia 
Buc.) 344 p ; pistol sport 30-|-30 f 
(fete și băieți) : 1. Carmen Dobre 
(Metrom Brașov) 544 p (la precizie 
270 — Ia viteză 274), 2. Florin Iri- 
mia (Metrom Brașov) 530 p 
(257—273), 3. Emil Seceleanu 517 p 
(260—257).

Clasament general :
Arad
P, 3. 
trom 
29 P,

DE SAH AL JUNIOARELOR
(prin telefon, de 

nostru jude-

1. C.F.R.
75 p, 2. C.S.M. București 63 
Activul Brașov 56 p, 4. Me- 
Brașov 44 p., 5. Letea Bacău
6. Medicina Iași 25 p.

TG. MUREȘ, 20 
la corespondentul 
țean). în Sala de cultură a sindi
catelor a început finala campiona
tului republican de șah pentru ju
nioare. Participă 12 sportive din 
București. Brașov. Cluj, Ploiești, 
Oradea, Timișoara și Tg. Mureș.

în primele trei zile s-au înregis
trat cîteva surprize de proporții, 
printre care și înfrîngerea Maria
nei Băloianu. candidat-maestră, în 
fața unor jucătoare de categoria a

în runda a III-a, desfășurată du
minică, Maria Pogorevici a pierdut 
la Mariana Duminică, Carmen 
Butt la Iudith Kantor, iar Maria
na Băloianu la Ligia Jicman.

Două partide s-au întrerupt: 
Viorica Ilie — Dana Nutu, Ileana 
Toth — Daniela Nicola.

în clasament, pe primul loc. cu 
cite 3 victorii, se află din trei 
runde Ligia Jicman (Medicina Tg. 
Mureș) Mariana Duminică
(I.P.G.G.).

Ion Pănșcoresr»A. SECELEANU

, Ceakarov (B)
(O) 2:34,5, Pejsa 

(R) 2:38,1 ; 200 m 
2:10,6, Lang-Len- 
Jaska (C) 2:12,2,

Aimer (R)

LOCURI PENTRU ODIHNA
ȘI TRATAMENT PE LITORAL

Pentru luna septembrie a.c. oficiile județene de turism pun la dispo
ziția publicului locuri pentru odihnă și tratament în toate stațiunile de 
pe litoral, cu tarife reduse.

— Pentru o persoană prețul la cazare și masă este între 40—50 lei 
pe zi.

— Copiii pină Ia 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare in cazul 
in care nu solicită pat separat și 5O“/o reducere din costul mesei.

— In timpul sejurului se organizează excursii pe litoralul bulgar Ia 
Varna, în Delta Dunării, la Histria și turul litoralului românesc.

— O bază de agrement bine dotată stă la dispoziția turiștilor.
Biletele se găsesc de vinzare la sediile tuturor oficiilor județene de 

turism și Ia filiala lor din țară.



Nr. 7511

Agenda competițiilor de masă
FAZA JUDEȚEANĂ A „CUPEI TINERETULUI DE LA SATE"

Timp de două zile, în acest vechi 
centru al sportului constănțean care 
este Medgidia, s-a consumat faza 
județeană a „Cupei tineretului de 
la sate". Cei aproape 600 de sp:r- 
tivi din comunele și satele dobro
gene (cooperatori, mecanizatori, e- 

stadionullevi) s-au adunat pe _______
IMUM din localitate și s-au în
trecut, demonstrîndu-și _______
sportivă, la volei, handbal, fotbal, 
oină, jiatație, atletism, trîntă ți 
popice.

La această amplă manifestare po
lisportivă au participat tovarășii ge
neral lt. Marin Dragnea, prim-vice
președinte al C.N E F.S , Popa Io- 
viță, șef de secție în cadrul 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai Comite
tului orășenesc Medgidia al P.C.R, 
ai organizațiilor județene U.J.C.A, 
U.T.C, C.J.E.F.S. și inspectoratul 
școlar. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Constantin 
Jurcă, prim-secretar al Comitetului 
județean al U.T.C. Constanța, care 
a subliniat, o dată în plus, esențiala 
importanță a Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 23 februarie — 
2 martie a.c.

Au urmat, apoi, întrecerile — un 
excelent prilej de a fi demonstrat 
cu prisosință, tuturor celor prezenți, 
cît și celor ci te va mii de spectatori, 
faptul că sportul rural se bucură 
de resurse care trebuie exploatate 
cu și mai multă eficiență in viitor, 
și că el constituie o reală bază 
pentru sportul de performanță.

măiestria

handbal ; Poarta Albă — la fot
bal ; Ciobanu — la oină. La indi
vidual s-au impus, la atletism: 
Aseum Abibula (Cobadin), I. Gu
riță (Mereni), Emilia Sbarcea (Co
badin), T. Voicu (Negru Vodă), Ma
ria Mareș (Băneasa). Maria Grigore 
(Ostrov), C. Chină (Cobadin) și 
I. Trubac ; la natație : Maria Gri
gore (Ostrov și C. Preda (Nisipari); 
la trîntă : M. Rădulescu (Poarta

Albă), I. Radu (Cogealac), D. Mihai 
(Cogealac), Gh. Măgureanu (Bă
neasa), M. Trandafir (Băneasa) și 
St. Sima (M. Kogălniceanu) ; la po
pice : C. Biscanu (M. Kogălniceanu) 
și Ana Maria (Băneasa). Echipelor 
cîștigătoare le-au fost oferite pre
mii în echipament sportiv, în va
loare- de 25 000 de lei, din partea 
C.N.E.F.S., iar sportivilor de pe pri
mele locuri, alte premii, din par
tea U.J.C.A.P., Comitetului jude
țean al U.T.C. și al C.J.E.F.S.

SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV LA BRAȘOV

Cu ocazia disputării etapei ju
dețene a .Cupei tineretului de la 
sate“, la Brașov a avut loc un fru- 
m s spectacol cultural-sportiv găz
duit de stadionul Tractorul. Cu a- 
celași prilej a avut loc și finali 
pe municipiu a campionatului a- 
sociațiilor sportive la fotbal. Iată 
cîștigătorii la „Cupa tineretului de 
la sate : ciclism C. Dragoș (Măe- 
ruș) : oină, A. S. Vistianul Viștea ; 
fotbal, Beclereana Beclean, hand
bal (f) Voința Feldioara, handbal 
(m) Recolta Hălchiu ; volei Coope
ratorul Cristian (atît la băieți cît 
și la fete) : popice Progresul Apața, 
la trîntă (în ordinea categoriilor) : 
I. Pop, D. Mircea, L. Milea, I. Boe- 
riu, Gh. Bucșe; atletism greutate 
Elena Boncea și F. Olteanu, lun
gime Maria Boeriu și P. Simion.

ÎNTRECERI pentru sportivii 
SATEDE LA

In dorința de a 
activitate continuă 
pe amatorii de sport din satele ju
dețului Dîmbovița, Comitetul jude
țean U.T.C. a organizat o competi
ție polisportivă, în programul că
reia au figurat următoarele disci
pline : atletism, volei, handbal, ci
clism, oină, popice și trîntă. In 
prima fază, pe centre de comune, 
și-au disputat întiietatea, tur-retur, 
aproape 30 000 de tineri și tinere. 
La trei dintre sporturile menționate 
se cunosc campionii județeni : ve
lei — com. Gura Șuții (instruc
toare voluntară, prof. Marieta Ba
dea) la fete, și comuna Băjeni (prof. 
Emilian Milea) la băieți, oină — 
corn. Tătăreni (Ion Andreescu. di
rectorul școlii generale), handbal 
— com. Comișan (Ion Lâ: 
secretarul comitetului
U.T.C.) la băieți și co 
(Ovidiu Rizescu, preșec 
ciapei sportive comuna» la

La 1 septembrie va ’naepe 
campionat județean sătesc, 
vat echipelor feminine de fi 
care s-au 
8 ia

E. BOGDAN — coresp.

La fotbal, campioană municipală 
a asociațiilor sportive a fost decla
rată echipa Tractorul.

Li viu BRUCKNER coresp.

DAR LOCUL SAU POATE

angrena într-o 
și organizată

I.T.A. IAȘI S-A RETRAS,

Sectență din partida de duminică, de la Iași. Portarul clujean Gadja intervine prompt, stopînd balonul sub 
privirile atacantului ieșean Dănilă (echipament de culoare închisă) și ale coechipierilor săi Dragomir și 
Catena. Foto: D. ROTARU- Iași

CLASAMENTUL GOlGfTE»
6 GOLURI : Nestorovici (C.S.M. 

Reșița) — 1 din 11 m.
3 GOLURI : Neagu (Rapid)_ Bă

lan (Univ. Craiova), Năstase 
(Steaua).

2 GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj), 
Naghl și Mureșean (A.S.A.), Fl. 
Dumitrescu și Dudu Georgescu (Di
namo) — 1 din 11 m. Uifăleanu 
(„U“ Cluj) — 1 din 11 m.

MECI INTERNAȚIONAL
DE JUNIORI

Mîine, pe stadionul Dinamo din 
Capitală, are loc un meci interna
țional de fotbal-juniori între Di
namo — campioană națională — și 
Kravolopolska Brno (Cehoslovacia); 
Partida va începe la ora 17.

(Urmare din pag. 1)

LOTLL DE TINERET
S A REUNIT

PESTE 500 DE CONCUtEJT-Iată câștigătorii : comunele Cas- 
telu (f) și Cobadin (b) — la rolei ; 
Băneasa (f) și Ostroy (b) — 13

tainele sportului alb. Conduse de jo 
antrenor, lecțiile de tenis o

5 d-

8 ECHIPE DE FOTBAL IȘI 
MASOARA FORȚELE LA 

SOVATA

L-3 SOV1T3
un d-spuia: 1 

de C

A. FEKETE

AZUGA: „CUPA 
METALURGISTULUI

Pe terenurile de la Tenis Club Bucu~eș 
............... ....... ‘ ‘ ' ruî j 

adevărat

0 NOUĂ TRAGERE
A LOTERIEI IN OBIECTE

a.c., AdministrațiaLa 26 august a.c., Administrația 
de Stat Loto-Pronosport și Minis
terul Comerțului Interior organi- 

----- LI. ÎN O-zează tragerea LOTERIEI
BIECTE care acordă MARI AVAN
TAJE pentru participanți-: se e- 
fectuează 21 extrageri față de 17 
ca la tragerile anterioare, se acordă 
cîștiguri în obiecte în valoare de 
30.000 lei față de 20.000 lei ca la 
tragerile anterioare ș.a.

Vă reamintim că, în afară de 
autoturismele DACIA 1300, Se pot 
obține : televizoare, aparate de ra
dio, garnituri de mobilă, stofe, 
parate de filmat precum și alte 
biecte conform listei existente 
toate magazinele și unitățile 
vînzare.

Fiecare bilet poate obține premii 
cumulate. Măi multe bilete, mai 
multe șanse de cîștig !

Precizăm că tragerea Loteriei 
Obiecte se va desfășura în ziua 
duminică 26 august 1973.

• Tragerea excepțională Loto 
astăzi va avea loc la București 
sala Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu începere 
de ia ora 18,15. Ea va fi radio
difuzată. Panoul cu rezultate va fi 
televizat în cursul serii.

CARANSEBEȘ M (prin teiefeo 
de la eorespondentnl 
mai multe baze sper 
șe’e Reșița și Caranse 
tat, duminică, etapa 
„Cupei tineretului ce 
volei, oină, atlettarn. popice. locbai 
și handbal. Au fost prezenți j 
500 de tineri, clasați la fazele 
teri oare ale întrecerii.

Iată sportivii și echipele 
clasindu-se pe locul I. au primit 
dreptul de a se prezenta la etapa 
finală a competiției, care va ave-a 
loc la Timișoara, la sSrșitul acestei 
luni : atletism N. Stoich eseu (co-

a- 
o- 
în 
de

in 
de

de
în ț

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO-
NOEXPRES DIN 15 AUGUST 1973

EXTRAGEREA 1: Cat. 1:1 varian
tă 10% a 100.000 lei; a 2-a: 2 va
riante 25°/o a 30.240 lei; a 3-a: 16 a 
3.780 lei; a 4-a: 40,30 a 1.501 lei; 
• 5-a: 133,60 a 453 lei; a 6-a: 3923,10 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 457.815 
Ie!

A: 
B:

EXTRAGEREA a H-a: Cat. 
2 variante 10% a 35.586 lei; 
14,60 a 4.046 lei ; C: 50,55 a 1.169 
lei; D: 2245,30 a 60 lei; E: 112,70 
a 200 lei; F: 2626,25 a 40 lei.

Cîștigul de 100.000 Iei a revenit 
lui GRIEROSU CONSTANTIN din 
Iași care cîștigă un autoturism 
DACIA 1300, plus diferența în nu
merar.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

OFENSIVA A FORMAȚIILOR OASPETE
tișoara o apărare bine pusă la 
et. Beneficiind, acum, de trei 

fundași centrali. Bădin, Deselnlcu, 
Bae, el a distribuit intr-un rol nou 

>e ex-rapid:st, acela de „libero" în 
ața fundașilor centrali. Desigur, 

j o sincronizare perfectă a 
i venit cu coechipierii lui va 
trebui să treacă o vreme. O 

insă, de ceea ce va pu
na, în jocul Universității 
aportul „trioului", 
e zona centrală 

iefensiv. am avut-o 
intermediul micului 

cînd atacurile 
s-au izbit, 
de „porți ferecate", 

td reduta din fața 
ui Oprea, Universita

ra a putut apela cu folos, 
a de posesie a mingii, la 

cu care a țintit 
plin și în campio- 

de viteză, Bă
lța și un bun 

deseori, pa- 
fruetificînd 
rorabile, la 
unitate din 
acestea, in 

a lui 
e, la 

vor 
atacu- 

i în care 
e joc ?

Dulce... necaz pentru conducerea 
tehnică craioveană !

Este una din principalele 
care împiedică echipele din

menit 
a siste- 
cu toții 
ecran), 

frontale 
aproape

JUMĂTĂȚI DE MĂSURĂ
Universitatea Craiova, spuneam, 

a detronat pe Rapid, care a rezis
tat acolo, în frunte, numai două 
etape. Poate și pentru aceea că, la 
Brașov, feroviarii bucureșteni, spre 
deosebire de elevii lui Cernăianu, 
au făcut din „lecția apărării" un 
scop în sine. Angelescu, precum 
Boc, la Timișoara, a avut rolul de 
„libero" în fața „centralilor" Gri- 
goraș și Fl. Marin. Vizînd nulul, 
mai precis scorul alb, „schema" a 
rezistat furiei brașovene mai bine 
de o oră. în min. 66, însă (con
form cursului jocului și potrivit cu 
ocaziile la poarta lui Răducanu), a 
venit golul lui Șerbănoiu care a 
dat peste cap toate planurile for
mației oaspete. Acum era prea tîr- 
ziu pentru o ripostă ofensivă — 
ad-hoc, negîndită atent în ședința 
de pregătire a acestei importante 
partide.

O dată în plus, JOCUL UNILA
TERAL, cu jumătăți de măsură — 
axat numai pe defensivă (de altfel, 
la fel de neindicat și de pericu
los ca acela așa-zis „deschis") — 

a jucat feste celor care l-au prac-

ticat. 
cauze 
primul eșalon al fotbalului nostru 
să se exprime cu tot potențialul lor 

' fizic, tehnic și tactic; și care, în 
ultima analiză, diminuează mult 
din calitatea partidelor, coborîndu-ie 
nivelul la o notă de mediocritate.

Mergînd mai departe cu acest 
„lanț cauzal", credem că tocmai e- 
voluțiile unilaterale, de care vor
beam, explică, în genere, și sără
cia de goluri (în patru din meciu
rile disputate duminică s-a înregis
trat rezultatul minim de 1—0), cu 
alte cuvinte SLABA EFICACITATE 
a DIVIZIONARELOR A.

Ajunși la acest esențial capitol 
în jocul de fotbal, golul — cine 
n-o știe ? .— fiind scopul suprem al 
oricărei dispute — să salutăm o 
inedită prezență în fruntea clasa
mentului golgeterului, aceea a re- 
șițeanului Nestorovici care, în 
trei etape desfășurate pînă în 
zent a reușit să înscrie toate 
șase goluri ale echipei sale !

Deocamdată, înaintașul lui ] 
hardt, profilat, de curînd, în 
de vîrf de atac, a dat primul 
nai. Cine 
menco ?
Dudu Georgescu ? Năstase ?

Cu cît mai mulți, cu atît mai 
bine...

Constructorul Botoșani nu a jucat întrucît I. 
retras din campionat.

SERIA 1
Textila Botoșani — Sp. muncit. Suceava 2—1
A.S.A. Cîmpulung — Nlcolina Iași 3—0
Cristalul Dorohoi — Metalul Rădăuți 4—3
Foresta Fălticeni — Constructorul Iași 2—0
Minobradul Vatra D. — Avîntul Frasin 4—1
Unirea Iași — Victoria PTTR Bot. 2—0
Mm. Gura Humorului — Danubiana Roman 1—0

cele 
pre- 
cele

Rein- 
rolul 
sem- 

ridică mănușa ? Oble- 
Dumitrache ? Neagu ?

Fl OCUPAT
La început a surprins unul 

din rezultatele primei etape ale 
Diviziei C, cînd de la Rădăuți 
ne-a parvenit știrea că echipa 
gazdă a cîștigat prin neprezen- 
tarea formației I.T.A. Iași. A- 
poi, a surprins și mai mult te
legrama adresată de echipa ie
șeană federației prin care a- 
nunța (după începerea competi
ției și nu înainte, cînd se pu
teau ’remedia anumite lucruri !) 
că se retrage din competiție. 
La ora actuală, numărul echipe
lor din seria I a Diviziei C 
este deci mai mic, urmlnd ca 
în fiecare duminică cîte o for
mație (cea care avea meci cu 
I.T.A. Iași) să stea, cîștigînd 
automat cu 3—0. Dar nu cre
de... că acesta este scopul prin
cipal al eșalonului trei, rezul
tatele. Și, tocmai de aceea, 
acum, cînd formula lărgită a 
campionatului urmărește dez
voltarea fotbalului în zone sau 
locuri de muncă noi, sugerăm 
ca locul liber lăsat de I.T.A, 
Iași să fie ocupat de o altă e- 
chipă, de un nucleu cu pasiune 
și seriozitate. Am aflat că s-a și 
găsit o echipă dornică să parti
cipe în locul formației ieșene. 
E vorba de Laminorul Roman, 
care a și trimis forului de spe
cialitate o propunere în acest 
sens. De va fi această echipă, 
de va fi alta, credem că ar fi 
în interesul mișcării noastre 
fotbalistice ca locul vacant din 
seria I să fie ocupat,, acum, 
cînd sîntem încă la începutul 
competiției.

1

A ll-a A DIVIZIEI C
SERIA A Vll-a

— Metalul Topleț
— C.F.R, Craiova 

Sev<— Petrolul Țicleni

Steagul roșu Plenița 
Minerul Lupeni 
Știința Petroșani 
Energia Ro vi nari

(1-0)
(1—0)
(2—2)
(1-0)
(3-0)
(1—0)
(0-01

:.t.a. Iași s-a

I Dunărea Calafat 
Cimentul Tg. Jiu 
Meva Drobeta Tr. 
A.S. Victoria Cv.

1—0
7—0
2—1
2—1
3—0
2—0
5—0
1—0

«e» __

(0-0) 
(3—0) 
(0-1) 
(0-0) 
(2—0) 
(1-0) 
(2-0) 
(1—6) 

(Corespondenți i C. Oprea, B. Manole, ”î». Manafu, 
N. Drăgănoiu, I. Julea, I. Cotescu. S. .. ............. .....
Gherguș).

Etapa viitoare : progresul Strehaia — A.S. Victoria Cra
iova, petrolul Țicleni — steagul roșu Plenița, Victoria C4- 
lan — știința Petroșani, F.O. Balș — Meva Drobeta Tr. ■ 
Severin, C.I.L. Drobeta Tr. Severin — Cimentul Tg. Jiu, 
Metalurgistul Sadu — Energia Rovinarl, Dunărea Calafat 
— Minerul Lupeni, C.F.R. Craiova — Metalul

SERIA A VllI-a
— Metalai Oțe’u Roșu
— Dacia Orăștle 
— Minerul Ghelar 
— Strungul Arad 
— C.F.R. Caransebeș 
— Unirea Sînnicolaul 
— Progresul Timișoara 
— C.F.R. Simeria

Gh. Nicolăiță, 
i, P. Toma, "

bine, aed ce verificare a Petrotel

ttoresc
MIHAICA

SERIA A lll-a

.etl

SKi>-
ipcr-

: ce 2
■rta— LA BUCUREȘTI

Icra lfî.
tatal: «c

te. O

I ■

AHO Cîmpulung 
Textilistul Pitești 
Chimia Găești 
Chimia Tr. Măgurele 
Recolta Stoicănești 
Petrolul Tîrgoviște 
Automatica Alexandria 
Petrolul Videle

rn-nă. An 
vas rBoas

a fl

Texula Buhușl 
Locomotiva Adj ud 
Oxxxxz Tg. Ocna— 
Cc-s.T. Gh. Gh.-Dej 
ReZonui Sârinești 
Ctmeatui Bicaz 
Minerul Comănești 
U-R-A. Tecuci

(Corespondenți : T. Ungureanu, A. Rotaru, I. Man- 
dache, D. Crăciun, H. Chiriluș, V. Diaconescu și D. 
Bolohan).

Etapa viitoare — 26 august s Constructorul Iași — Textila 
B-xșani, A.S.A. Cîmpulung — Minobradul Vatra Domei, 
Xicoiina Iași ' ;
— Cristalul Dorohol, Minerul Gura Humorului 

Suceava, Constructorul Botoșani 
Laș-.. Foresta Fălticeni — Avîntul Frasin, — 
man — st*.

Metalul Rădăuți, Victoria PTTR Botoșani
— - — ----- Sportul

Unirea 
Danubiana Ro-

(1—0) 
(0—€) 
(1-1) 
(2—0) 
(1—0) 
(0—0) 
(1-1) 
(4—0)

SERIA A li-a
— Bradul Roznov
— Hușana Huși
— Trotușul Gh. Gh.-Dej
— Rulm. Birlad
— Lelea Bacău
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Foresta Gugești
— Constructorul Vaslui

(Corespondenți : I Viem, A. Sirbu, Al. ___ ,
Gorun, C. Nemțeanu, St. Ghimpe, L Birsan și C. 
Ftttțâ).

Exapa ni:oare : Rulmentul Birlad — Letea Bacău, Tro- 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej — Constructorul Vaslui. Hușana 
R->- — Bradul Roznov, Textila Buhușl — Oituz Tg. Ocna, 
Foresta Gugești — Cimentui Bicaz. U.R.A. Tecuci — Loco- 
Ej5Sira Ad;ud. Minerul Comănești — Constructorul Gh. 
Grer-rrhtj-Def. Energia Gh. Gbeorghîu-Dej

Jt

D. GLAVAN —

Raliul Loto—Pronosport:

UN FRUMOS SUCCES

Relonul Să-

1 Ctopin* — Luceafărul Focșani 2—1 ro—n
Carpați Sxna a — Arîntul MIneciu 5-0 (2—6)

— .-r‘: : _. Be.*?a 1—3 (0—1) 
(î-0)ns.. Băâzc. j 4—0

C Brxzi — P-. -.u’. Brăila o-a
; -a Ba. Sâraz — Pe ana Clmpina 2—2 (1—2)

Vr -ea Ftctaca — Petrolistul Boid-ști
— Vjcrx“-a FTcreșu

2— 1 (1—0)
CkrAâ B-rzin ș-î (3—« 

Crts-tenxi : c. a trweiue. v leicnux d.
C. AverrU. A. Crsiea, T. Budescu, v. Ma-

Mia H. S«are>.
EXa*a Tteaore : Vjrîocia FjT-rrstt — Petrolistul bo:deșii.

— C.I.L. Drobeta Tr.
— Progresul Strehaia
— F.O. Bal?
— Metalurgistul Sadu
— Victoria Călan

S(

Băloi si St.

Topleț.

Gloria Arad
Min. Moldova Nouă
A.S. Bocșa
Electromotor Timișoara 
Furnirul J)eta 
Minerul T^liuc
Unirea Tomnatic 
Constructorul Arad

(Corespondenți : <
Țâranu, St. Marton, 
și N. Gheorghe).

Etapa viitoare : Progresul Timișoara — C.F.R. Caranse
beș, C.F.R. Simeria — Gloria Arad, Strungul Arad — Mi
nerul Moldova Nouă, Metalul oțelul Roșu — Unirea Sînni
colaul Mare, Unirea Tomnatic “ ‘ *
nirul Deta — 
Telluc, A. S.

M

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

P. Simandan, T. 
I. Vladislav, p. latau

Constructorul Arad. Fur- 
Dacia Orâștie. Minerul Ghelar — Minerul 
Borșa ~

Ghelar —
Electromotor Timișoara.

Turzii

SERIA A IX-a
— Aurul Brad 3—0
— Tehnofrig Cluj 2—0
— Cimentul Turda 1—1
— C.I.L. Gherla 7—1
— Soda Ocna Mureș 1—0
— Crișana Sebiș 0—0
— Constr Alba Iulia 0—0
— Someșul Beclean 4—1

Metalul Aiud
Aiieșul Cimpia
Unirea Alba Iulia
Unirea Dej 
Minaur Zlatna 
Minerul Bihor 
Dermata Cluj 
Recolta Salonta

(Corespondenți : I. Somogyi, St. Giurgiu,_ L

Duminică s-au în
cheiat pe stadionul Di
namo din Capitală în
trecerile ediției a II-a 
a Raliului automobi
listic Loto-Pronosport, 
Desfășurat în două e- 
tape (dintre care pri
ma de concentrare, Cînd 
participanții la întreceri 
au luat startul din opt 
mari 
avînd punct unic 
sosire orașul Sibiu), ra
liul 
s-a bucurat de un bine- 
meritat succes,

Vremea bună, 
nizarea 
participarea 
(78 echipaje) 
ca această a 
ție a raliului 
nosport să 
printre cele mai reușite 
curse automobilistice 
ale sezonului. Și tre
buie de menționat că 
disputele au fost difiț 
cile. Pentru o cît mai 
severă triere a concu- 
renților, organizatorii 
au inclus în parcursul 
celei 
(de 
două 
cursă 
sat și 
nare) 
tori și trei probe spe
ciale dintre care două 
de viteză în coastă 
Hula — Mediaș și 
Ruși — între Blaj 
Sibiu) și o cursă pe

centre ale țării,
de

Loto-Pronosport

, orga- 
ireproșabilă, 

numeroasă 
au făcut 

doua edi- 
Loto-Pro- 

se situeze

de a doua etape 
regularitate) și 

probe speciale (o 
pe kilometru lan- 
o alta de îndemN 
— pentru începă-

lometru lansat, pent 
sportivii avansați.

Iată acum cîștigâtoru 
acestei competiții. înce
pători : cls. I 1. Costel 
Dumbravă — Constan
tin Teodorescu — Fist 
600 — A.C.R. Focșani 
158,4 p: cls. a II-a — 
1. Dan și Vlad larva — 
Fiat 850 — A.C.R. Buc. 
149,7 p ; cls. a III-a — 
1. Wilhem și Mihaela 
Klein — Dacia 1100 — 
A.C.R. Sibiu 146.1 P; 
cls. a IV-a — 1. Io 
nel Rîncu — Vâsle 
Hutu — Dacia 1300 — 
A.C.R. Bacău 148.9 p ; 
cls. a V-a — 1. Nico- 
laie și Szusza Ilieș — 
Ford 1900 — A.C.R.
Bistrița 195,3 p. Clasa
ment general : 1. Wil
helm și Mihaela Klein
— A.C.R. Sibiu.

Avansați: cls. a II-n
— 1. Iosif și Martin 
Șanta — Fiat 850 — 
A.C.R. Rm. Vîlcea 335,7 
p; cls. a IV-a — 1- 
Eugen Ionescu Cristea 
4- Radu Ionescu Ple- 
șești — R-8 Gordini — 
A.C.R. Buc, 278,5 p. în- 
trucît la clasa a V-a au 
existat unele contest a-

clasamentul va fi 
zilele acestea

Bri—a. Porcii 2rl a — OU~.-
Chiira Buzâu. Petrolul

I Xl-em/z. Pra^c ra Fk::ae*tx — A. Cl nr. per a. pnâana Câm-
acsa — Formar -

SERIA A LV-a
n-o

t E-aeerga C e a ra — retard 3râ- a ♦—< •'1—4)
| c=*=r_: Me-t.r ba — Poetul OXLstxnta 1—2 (♦—D

— CoessrQcsoeu: Tux*a 1—4 II—
■ r’-jurta Tilcea — XaseC Fereșt: 1—• ( —«1
1 S' * ta — T* GaLap Z—î (*—•)
I r» Gwr — Ct-rx-ia 4—• 0-2)
I Marssa — LMX Meez 1—• î)

(2-0) 
,_____ _______„ __________________ __ Fili-

pescu, I. Prodan, N. Băișan, M. Domițian, E. Feher- 
vari si Gh. Cotrău).

Etapa viitoare : Cimentul Turda — Recolta Salonta, Soda 
Ocr.a Mureș — C.I.L. Gherla, Unirea Dej — Minerul Bihor. 
Constructorul Alba Iulia — Arieșul C. Turzii, Aurul Brad 
— Cnsana Sebiș, Metalul Aiud — Dermata Cluj, Someșul 
Beclean — Minaur Zlatna, Tehnofrig Cluj — — • - 
Tulia.

Alba

SERIA A X-A
— Măgura Șimleul Silv.

Unirea

— Gloria Bala Mare 0—0
— Victoria Zalăc 9—2
— Oașul Negrești 4—3
— Someșul Satu Mare 2—0
— Minerul Băița 5—2
— Minerul Suneuluș 4—0
— C.I.L Sighet 2—1

(2-1)
(1-2)
(1-0)
(3-2)
(2-0)
(1-0)
Paș- 

Chira

(2-1)

Gra-

Topitorul Baia Mare
Unirea Zalău
Bihoreana Marghita
Voința Cărei 
Bradul Vișeu 
Rapid J'.bou 
Mm. Baia Sprie 
XUr.. Ba.a Borșa

(Corespondenți : V. Săsăranu, M. Bonțoiu, A. 
călău, Tr. Silaghi, A. Ghilezan, F. Kulcsar, L. 
si C. Iureș).

Etapa viitoare : Orașul Negrești 
rear.a Marghita ~ .
— C.LL. Sighet, 
nerul Borșa — 
nerul Sunculuș, 
leu — Minerul

(pe 
la 
Și 

ki-

ții, 
stabilit
Și-1 vom publica de în
dată ce ni se va face 
cunoscut. Totodată Și 
clasamentul general la 
clasa avansați. (Gh. St.)

Participanți la raliul Loto-Pronosport, pe străzile Bucu- 
reștiului, în drum spre stadionul Dinamo, unde a avut 
loc sosirea festivă. Foto ; C, BEREȘTEANUFotoî C, BEREȘTOANU

k.

SERIA A V-a
— Olimpia Giurgiu
— Laromet București
— Dinamo Slobozia
— Fl. roșie București
— Argeșul Mihăilești
— i.O.R București
— Voința București
— Triumf București

N. Tokacek, P. Anghel, 
O. Guțu, Gh. Vlad și

TAROM Buc. 
Sportul Ciorogirla 
Tehnometal Buc. 
Unirea Tricolor Buc.
Azotul Slobozia 
Electronica Buc.
T.M. București 
Sirena București

(Corespondenți : 
C. Harea, I. Matei, 
cian).

Etapa viitoare : Argeșul 
rești, I.O.R. București — 
rești — Sirena București, 
TAROM București, Dinamo Slobozia — Unirea Tricolor 
București, Olimpia Giurgiu — Azotul Slobozia,
roșie București — Sportul Ciorogîrla, Electronica 
— Voința București.

Mihăilești — Tehnometal 
T.M. București, Laromet 
Triumf București —

(1—•» 
(♦— o 
(î—i) 
(♦—*)
<2—«> 
(»—•>

<1—•> 
Popa. 
Octa-

Bucu- 
Bucu- 
Șoimii

Flacăra 
București

SERIA A Vl-a
— Cetatea Tr. Măgurele
— Vulturii Cîmpulung :
— Rova Roșiorii de Vede 1
— Dacia Pitești
— Răsăritul Caracal î
— Unirea Drăgășani 1
— Cimentul Fieni
— Progresul Corabia I

(Corespondenți : P Mateoiu, Al. Momete, 
țilescu, D. Gruia, M. Dogaru, M. Avanu, M. 
zon).

Etapa viitoare : Răsăritul Caracal — Cimentul Fieni, 
tomatica Alexandria — Petrolul Tîrgoviște, Vulturii Cîm
pulung — Chimia Tr. Măgurele, Cetatea Tr. Măgurele — 
Textilistul Pitești, Progresul Corabia — Unirea Drăgășanl. 
Recolta Stoicănești — Chimia Găești, Dacia Pitești — ARO 
Cîmpulung, Rova Roșiori — petrolul videle.

4—0
2—0
1—0
3—1
2—1
2—1
1—0 
0—1 

, s.

(1-0)
(1-0)
(0-0)
(1-1) 
(1—0) 
(1-0) 
(1—0)

Frâ-
Bi-

Au-

Bradul Vișeu, Biho- 
— Topitorul Baia Mare, Gloria Baia Mare 
Victoria Zalău — Minerul Baia Sprie, Mi- 
Unirea Zalău, Someșul Satu 
Voința Cărei — Rapid Jibou, 
Băita.

SERIA A Xl-A
— Unirea Sf. Gheorghe
— A.S. Miercurea Cluc
— Minerul Rodna
— Forestierul Tg. Sec.
— Unirea Cristuru sec.
— Chimica Tirnăveni
— Viitorul Gheorghieni
— Avîntul Reghin 
: V. Pașcanu, Gh.
S. Albii, o. Nichiti,

Mare - 
Măgura

Mi-
Șim-

Mureșul Toplița
Oltul SL Gheorghe 
Mineral Bălan 
Lacul Ursu Sovata 
Viitorul Tg. Mureș 
Hebe Sîngeorz Băi 
Foresta Bistrița 
Carpați Covasna

(Corespondenți : 
gaD. A. Fekete, 2 
Gazdag).

Etapa viitoare : A.S. Miercurea Ciuc — Viitorul Gheor- 
ghieni, Lac.ii Ursu Sovata — Mureșul Toplița, Carpați co
vasna — Foresta Bistrița, Hebe Sîngeorz Băi — Unirea 
Cristur. Minerul Rodna — Chimica Tirnăveni, Forestierul 
Tg. Secuiesc — T ' “* - -
— Avîntul Reghin,

1- o
2— 0
2—0
2—0
2—0
0—1 
4—if (2—2) 
0—0

Briotă, V. Bo- 
I. Toma si F-

(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0)

Viitorul Tg. Mureș, Unirea Sf. Gheorghe 
Minerul Bălan — Oltul

SERIA A XII-A
Sf. Gheorghe.

Oltul Rm. Vîlcea — C.F.R. Sighișoara 0-1 (0-0)
I.C.I.M. Brașov — Hidroenergia Rm. V. 0—0
Torpedo Zărnești — C.S U. Brasov 1-0 (0-0)
Textila Cisnădie — Xgxtila Sebeș 3—0 (1-
U.P.A. Sibiu — Carpați Mîrșa 2—1 (0—1)
C.I.L. Blaj — Metalul Copșa Mică 3—0 (1—0)
Lotrul Brezoi — Precizia Săcele 2—0 (0—0)
Chimia Victoria — Vitrometan Mediaș 2—1 (1—0)

(Corespondenți : P. Giornoiu, G. Lorac, C. Chi- 
riac, I. Andrei, Gh. Topîrceanu, V. Moșneag. I. Zi
darii și Gh. Matei).

Etapa viitoare : C.S.U, Brașov — Chimia Victoria. Preci
zia Săcele — Oltul Rm. Vîlcea, Metalul Copșa MicS — vi- 
trometan Mediaș, Hidroenergia Rm. Vîlcea — Tornedo Zăr- 
neștl, C.F.R. Sighișoara — T.C.I.M. Brașov. Carpați Mîrși 
— Textila Sebeș, U.P.A. Sibiu — C.I.L. Blaj, Textila Ci»- 
nădie — Lotrul Brezei, (



ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI CONTINUĂ
(Urmare din pag. 1)

moscoviți. Amatorii de sport din 
capitala sovietică iubesc și prețu
iesc nespus de mult gimnastica. 
Palatul sporturilor a fost în fiecare 
Zi foarte populat. Se apreciază aici 
că alături de marii maeștri sovie
tici șl japonezi, care-și împărțeau 
de regulă laurii și medaliile la toate 
marile competiții, a apărut un con
tracandidat de înaltă clasă și cu 
reale posibilități de progres. Exer
cițiul lui Dan Grecu la inele a 
fost declarat excepțional, iar dife
rența cu care el l-a întrecut pe al 
doilea clasat, gimnastul sovietic 
Sciukin, este de 0,30 p, dintre care 
0,25 au fost obținute în evoluția a 
doua, în concursul pe aparate. Spe
cialiștii consideră că în momentul 
•cînd Dan Grecu își va ridica evo
luțiile Ia celelalte aparate Ia ni
velul inelelor, el va deveni unul

Gheor- 
minute 
dintre

dintre cei mai redutabili gimnaști 
la individual compus.

★
După cum am mai spus, 

ghe Berceanu a trăit nouă 
grele în timpul întîlnirii
Stacikov și Smakov, în finala ca
tegoriei semimuscă. Să recunoaș
tem că momentele au fost teribile 
și pentru noi. In cele din urmă 
însă, așa cum remarcau comentato
rii, excelenta evoluție a sportivului 
bulgar a făcut să se restabilească 
ierarhia cea mai justă. Intr-adevăr, 
campionul mondial Berceanu a fost 
de departe cel mai bun om al ca
tegoriei. La cîteva minute după 
premiere, cînd în cinstea victoriei 
lui se cîntase străvechiul imn stu
dențesc „Gaudeamus Igitur", am 
stat de vorbă cu Berceanu. N-a fost 
ușor, pentru că învingătorul Uni
versiadei fusese asaltat de un mare 
număr de ’ ' "

prezentanților ziarului „Sovietski 
Sport", ai altor publicații sovietice 
sau de peste hotare, trimișilor di
feritelor agenții de presă, impre
siile sale.

— Credeți că veți cîștiga al trei
lea titlu mondial la apropiatele în
treceri de la Teheran ?, i s-a a- 
dresat un corespondent tn cadrul 
conferinței de presă.

•— La Teheran va fi, cred, mai 
greu decit a fost la Moscova. In 
general nivelul luptătorilor de la 
categoria mea a crescut considera
bil și sînt necesare eforturi per
manente pentru a putea fine pasul.REZULTATE...

ziariști.'El a povestit re-

titlu 
inai

va trebui să le înlătur cit 
grabnic.
în afară de acest al 
de campion al lumii 

doriți ?
Aș dori, foarte mult,

Oricum, întrecerile Universiadei au 
fost extrem de instructive ți mi-au 
dezvăluit o serie de slăbiciuni pe 
care 
mai

treilea 
ce vă

a răs
puns Berceanu, extrem de serios, ca 
Universitatea Craiova să ciștige 
titlul de campioană națională la 
fotbal!

Ce altceva și-ar putea dori un 
oltean !REZULTATE..

2500 DE SPORTIVI ZILNIC
1A CFNTDIII IIKF MARȚI" DIN HAVANALA btliInUL MAnll Ulii T1HVHI1H

Excelenta gimnastă so
vietică Olga Korbut 
deținătoare a cinci ti
tluri d.e campioană a 

Universiadei ’13

4i

GIMNASTICA. Rezultate finale in 
întrecerile pe aparate. FEMEI : indi
vidual compus — Olga Korbut 
(U.R.S.S.), paralele inegale — Kor
but 19,55 p. bîrnă — Korbut 19,45 p, 
sol — Korbut 19,55 p. sărituri — Liu
bov Bogdanova (U.R.S.S.) 19.40 p.
BĂRBAȚI : individual compus : Ni
kolai Andrianov (U.R.S.S.), inele — 
Dan Grecu (România) 19.25 p. cal — 
Andrianov 18,85 p. sol — Andrianov 
19,10 p, paralele — Vladimir Sciukin 
(U.R.S.S.) 18.95 p. bară Sciukin
18.95 p, sărituri — Jorge Cuervo 
(Cuba) 18,75 p. De remarcat că 
punctajele realizate de Olga Korbut 
m probele de paralele și sol sînt 
cele mai mări acordate în concursu
rile de gimnastică de la Universiadă. 
Atît la femei cît și la bărbați. De 
asemenea, subliniem faptul câ gim
nastul român Dan Grecu deține 
cel mai mare punctaj din întrecerile 
masculine.

SCRIMĂ. Tn finala competiției mas
culine de floretă echipe s-au întîlnit 
reprezentativele Uniunii Sovietice și 
Poloniei. Scor : 9—4. Clasamentul 
probei : 1. U.R.S.S. (Stankovici, Cij, 
Isakov, Nefedov). 2. Polonia, 3. Un
garia, 4. Japonia, 5. România. 6. 
S.U.A. Au luat parte 21 de echipe.

A început turneul individual la 
sabie. Toți cei trei trăgători români. 
Anton Pongraț, Cristian Bărăgan și 
Paul Szabo, au trecut de prelimina
rii. Pongraț și Bărăgan au fost. însă, 
eliminați în optimi. Cel mai bun re
zultat l-a obținut Paul Szabo care, 
în sferturile de finală, i-a învins cu 
5—2 pe Rodriguez (Spania) și cu 
5—1 pe Fuch (Austria) și Pezza (Ita
lia). calificîndu-se in semifinalele ' 
marți după amiază.

VOLEL Echipa României a 
tilnit formația Canadei pe care 
învins-o in trei seturi (5. 2, 7), _
tr-unul dintre cele mai scurte me
ciuri ale turneului (40 de minute). 
Cu această victorie, formația ro
mână este virtual calificată In faza

de

in- 
a 

tn-

următoare a competiției, dar partida 
de marți, cu echipa Bulgariei, pre
zintă o importanță deosebită. în 
zul unei victorii selecționata 
mână candidează la o medalie.

ATLETISM. Clou-ul reuniunii 
letice finale de pe marea arenă 
complexului Lujniki l-a constituit 
proba de săritură în înălțime. A 
fost o luptă extrem de strînsă. Nu 
mai puțin de nouă atleți au trecut 
2.15 m. car numai doi dintre ei. V. 
Maly (Cehoslovacia) și I. Major 
(Ungaria), au reușit 2.18 m și, la 
ora convorbirii noastre telefonice. își 
disoută primele două locuri la înăl
țimea de 2.21 m. Pe locurile " ~ 
toți distinși cu medalia de 
s-au clasat următorii : Csaba Dosa 
(România). Abramov 
(URSS). Joseph (SUA).
(Canada). Moravec (Cehoslovacia) și 
Del Forno (Italia), la egalitate cu 
2.15 m. Alte rezultate : 100 mg (f) : 
Grazsyna Pabsztyn (Polonia) 13,23 
s. 200 m (f) : Mona-Lisa Pursiai — 
nen (Finianda) 22.39 s. ciocan : V. 
Dmitrenko (URSS) 72.42 m. lungime 
(f) : Margrit Olfert (RDG) 6,63 m... 
10. Alina Popescu-Gheorghiu 6,05 
m. 800 m (f) : Liliana Tomova (Bul
garia) 1:59.52. 200 m (m) : p. Mennea 
(Italia) 20.56 s, 400 mg (m) : D. Stu- 
kalov (URSS) 49.62 s. 5 000 m : M. 
Jelobovski (URSS) 13:41.35. greutate 
(f) : Nadejda Cijova (URSS) 20.82 
m (campioana de disc Faina Melnik 
s-a clasat pe locul 3 cu 18,31 m). su
liță (m) “ ’ --------- ------
4x100 m 
m (m) : 
4x100 mU ■ > s. . _____  __  .
feta 4x400 m (m) : a fost cîștigată 
pe pistă de echipa U.R.S.S., descalifi
cată. însă, pentru depășirea unui 
culoar de schimb. La ora convorbirii 
noastre telefonice, urmează să se 
judece contestația pe baza documen
telor fotografice existente. ,

: I. Jilnis (URSS) 80,08 m,
(f) : U.R.S.S. 43,99 S, 1 500 

Fr. Klement (Anglia) 3:42,32,
(m) : 1. S.U.A. 39.10 S, 2.

39.46 s. 3. Italia 39.55 s. Șta-

și Gavrilov
Hawkins

3—9, 
bronz,

Hi

Așteptîndu-și părinții — sportivi de performanță aflați 
șiși in tainele fotbalului, pe i----—

“ " ;i la antrenament — copiii cubanezi se inițiază ei in-
unul din terenurile Centrului sportiv „Jose Marti'

Foto : PRENSA LATINA

lungul 
cartie-

O ARITMETICA SIMPLA
F aptul cel mai semnificativ în partida de dublu pierdută la Alamo 

îmi pare a fi cifra voleuriior lui Năstase. Singurul voleu ciștigo- 
tor al campionului nostru de-a lungul unui meci intreg _ ■ nu,
o greșeală de tipar I — aruncă o lumină limpede asupra struc-nu e _ . _____ ____ ____r__ ___

turii echipei noastre și asupra disponibilităților ei tactice in proba de 
dublu.

Cum s-a născut acest dublu ? Știți foarte bine că formula o fost adop
tată cu 48 de ore înaintea meciului cu Noua Zeelandă. Atunci, Năs
tase a spus, din intuiție, „Sântei I', și astfel inimosul Ionel a fost uns 
scutier al lui llie.

Din fericire, avintul celor doi jucători a fost răsplătit prin victoria 
asupra unui cuplu consacrat —Fairlie-Parun — dar care a jucat 
împovărat de victoria hotărîtoare a lui Ovici la simplu, în primo zi. A 
urmat trezirea la realitate în meciul cu Metreveli—Lihaciov care a scos 
la iveală primele neînțelegeri ale acestui „mariaj" morganatic.

Se spune despre Năstase că nu e un foarte mare jucător de dublu. 
Probabil că așa și este. Un tenisman ale cărui ginduri zboară cu viteza 
ireparabilă de rachetele terestre își va găsi foarte greu un secund co- 
pabil să-l urmeze pas cu pas, așa cum s-a intimplat pe vremea cînd 
Năstase era secundul în echipa noastră.

llie Năstase și-a asumat în ultimul timp rolul tutorelui și, din această 
atitudine de firească prudență, s-a ajuns la situația bizară in care 
Sântei se află în avangarda unui campion care, timp de șapte ani, 
a avut doar misiunea de a fulgera în fața fileului.

Ionel Sântei e un jucător înzestrat cu destule calități pentru dublu. 
Năstase i-a apreciat în primul rînd viteza de execuție, și bine a făcut. 
Din păcate, Ionel Sântei are un serviciu foarte slab (duminică, la Ala
mo, el a pierdut cinci din cele șapte servicii ale sale). Acest handicap, 
compensat — e adevărat — de multe momente strălucitoare in econo
mia unui meci, iși pune amprenta pe întreaga structură tactică o echipei, 
llie Năstase, cînd servește cu mare eficacitate, păstrează o doză de 
prudență pentru a acoperi culoarele largi de la fileu, iar cind se află 
la fileu, pe serviciul lui Sântei, nu se mai expune plonjoonelor de inter
cepție, pentru a evita, desigur, retururile nimicitoare ole adversarilor 
aflați în fața unei mingi ușoare.

Meciul pierdut la Alamo ridică problema principiului de formare a 
unui dublu capabil să facă față marilor întilniri. Situația de moment 
confirmă justețea formulei actuale, in lipsa unei alte soluții mai bune. 
Dar^ în perspectivă dublul nu poate porni Ia drum cu mai puțin de 
jumătate din armele de care dispun cuplurile cu adevărat puternice. 
Se spune că serviciul reprezintă o jumătate din jocul de tenis. în jocul 
de dublu voleul și smeciul reprezintă cealaltă jumătate. In fața aceste 
aritmetici simple, concluziile mi se par firești.

I. CH.

„Cupa Davis": S.U.A.-ROMANIA 2-1
(Urmare din pag. 1)

pe serviciul Iui Van Diilen (2—5X 
dar rezolvă detașat ghemul
final: 6—2. Victoria echipei ame
ricane a fost clară. Momentele- 
cheie despre care vorbeam, dacă 
s-ar fi rezolvat ia favoarea echi
pei române, ar fi putut, poate, să 
ne aducă un set — nu insă și vic
toria.

In ciuda scorului net. jocul 
fost frumos. aplaudat deseori.

De ce aa cîștigat tenismanii 
meri cam 7 Penira că aa jucat me
reu la un »etra de fileu. De altfeL 
statistica '•icurilor si smeciurilor 
cistigăioare este foarte sacestiiă. 
Capiul wri «a a puai tat de 37 de 
ori prin valeuri W tair iuri (M 
Van Dilles și 1T SaicbL ia timp 
Ce perechea uaustrâ a reușit doar 
12 execuții CU Saaiei și_ unul 
Năstase). Această superioritate netă 
in fata fileului a-a putut fi com
pensată de serviciul foarte bun al 
lui Năstase (17 pxxacte dstigi'.oareț, 
mult superior tuturar celorlalți (4 
Smith. 3 Van EXijen. 1 Sântei). 
Promptitudinea șî decizia echipei 
americane La f-C-i este argumenta
tă — paradoxal — și de avantajul 
echipei noastre la capitolul returu
rilor decisive, la timp ce Smith și 
Van Diilen
retururi hotăritaare.
Sântei au reușit 
de « (4-SL fapt 
pe de a parte, 
dar. pe de altă 
manentă a jucătorilor americani la 
fileu, indiferent de calitatea Și for
ța serviciului lor.

a

a-

execatat doar două
Năstase și 

împreună un total 
care demonstrează, 
finețea execuției, 

narte. apariția per-

ȘASE REMIZE IN PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI IUGOSLAV
BELGRAD, 20 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). — Du
minică s-a dat startul în noua 
ediție a campionatului iugoslav. 
Meciurile, din păcate, au purtat 
amprenta jocului foarte tare, pen
tru puncte. încă de la început, în 
acest sens „remareîndu-se" cei 4 
jucători eliminați, în vreme ce alți 
17 au primit cartonașe galbene...

în derbyul etapei, la Novi Sad, 
Hajduk Split a obținut o prețioasă 
victorie în deplasare, învingînd. cu 
1—0 (a marcat Jerkovici) pe Voj- 
vodina. La Belgrad, după o partidă 
pasionantă, O.F.K. și Zeleznicear 
au terminat la egalitate : 2—2. Gaz
dele au deschis scorul prin Zeț, 
'dar Sprecio egalează și tot el în
scrie în repriza secundă, luînd 
conducerea pentru oaspeți. Cu 3 
minute înainte de sfîrșit, Santraci 
izbutește egalarea. Campioana ță-

rii. Steaua roșie Belgrad, nu a reu
șit decît un 1—1 cu Boraț. la 
Banja-Luka. Celelalte rezultate : 
Proleter Zrenianin (nou promova
ră) — Velej Mostar 1—1. Bor — 
Vardar Skoplje 1-0. Celik Zenit» 
— Sloboda Tuzla Z_______
Niș — Zagreb (a doua promovată) 
2—2, Sarajevo — __ _
Dinamo Zagreb — Olimpija Lubli- 
jana 0—0.

în .cursul săptămînii.
Steaua roșie și Partizan din Bel
grad vor lua parte la două turnee 
in Spania. Campionii vor juca la 
Valencia (împreună cu Bavern 
Munchen, Standard Liege și echi
pa locală), iar fotbaliștii de la Par
tizan la turneul de la Madrid (la 
care mai participă A.C. Milan. 
Benfica și Atletico Madrid).

2—0, Radniciki

Partizan 0—0,

săptămînii. echipele

DUȘAN BUGARIN

ALTE CAMPIONATE
Campionatul a pro-

cu
U.R.S.S.

gramat alte întilniri încheiate 
următoarele, rezultate : Șahtior Do- 
nețk — Ț.S.K.A. 4—1 ; S.K.A. Ros-

— Zenith Leningrad 
Alma Ata — Dnep

tov pe Den 
2—0 ; Kairat 
2—2 (4—5 la lovituri de la 11 mj.

UNGARIA
campionatului, au fost înregistrate 
următoarele rezultate: Dozsa Buda
pesta — Haladas Szombathely 3—2; 
MTK Budapesta — Videoton 3—9 ; 
Dorog — Ferencvaros 1—0 ; Ta- 
tabanya — Egvetertes 2—1 ; Salgo- 
t ar ian — Raba Eto Gyor 3—1 ; 
Honved Budapesta — Szeged 4—1 ; 
Pecs — Csepel 3—2 ; Vasas — Za- 
laegerszeg 1—1.

AUSTRIA — A început noua e- 
diție a campionatului de fotbal al 
Austriei. în prima etapă au fost 
înregistrate următoarele rezultata 
tehnice: Austria — Wacker In
nsbruck 2—1 ; Voest Linz — Au.s-

tria Klagenfurt 1—-1 ; DVS Alpine 
— GAK 0—1 ; Sturn Durisol — 
SCE Roter Husar 1—0 ; Wiener 
Sport Club — Viena 4—0 ; Raden- 
heim — Lask 0—0 ; Simmering — 
Admira Wacker 7—1.

In prima etapă a

Așadar, cuplul nostru a pierdut 
un meci în care Stan Smith și Van 
Diilen. care cîștigaseră mult mai 
detașat la București, porneau ca 
mari favoriți. !n jocul tenismani- 
lor noștri, pe lingă minusurile cu
noscute. a ieșit la iveală o nesin- 
cronizare firească, după o carieră 
aiit de scurtă. Să ne amintim că 
Năstase și Sântei au la activul lor 
— înainte de Alamo — doar două 
meciuri oficiale (unul fast, împo
triva Noii Zeelande și unul mai 
puțin — împotriva cuplului Metre- 
veli — Lihaciov care, pentru că 
ne aflăm în paranteză, a cîștigat 
cu 3—0 meciul cu Smith și Van 
Dtllea. ia Queen's Club, acum două 
lun:L Dubiul fiind o probă de su
dură si nu un cumul de calități 
disparate, a dat o decizie logică.

La orice oră a zilei, de-a 
cheiului, plimbîndu-te prin 
rul Vedado al capitalei cubaneze, 
Havana, nu se poate să nu fi sur
prins de intensa activitate ce se 
desfășoară pe nenumăratele tere
nuri ale imensului centru sportiv 
„Jose Marti", aparținînd organiza
ției INDER. Pînă în amurgul 
ziu, ai impresia unui nesfîrșit 
te-vino. în care se înlănțuie 
și băieți, femei și bărbați.

De la ora 9 dimineața și pînă la 
ora 21 a înserării, antrenorii de aici 
se străduiesc să îndrume ambițiile 
sportive ale „maeștrilor zilei 
mîine". La doar cîțiva metri 
coasta Oceanului, unul dintre acești 
antrenori mărturisea : „De luni și 
pînă vineri, în fiecare săptămînă, 
activitatea sportivă nu încetează 
aici și, drept să spun, abia reușim 
să facem față marelui număr de a- 
matori de sport. Sîmbătă și dumini
că, în cursul dimineții în special, 
toate instalațiile noastre sînt la 
dispoziția populației. în medie, trec 
pe aici zilnic 2500 de copii, tineri 
și vîrstnici, doritori să practice di
ferite ramuri sportive. Nu mai pu
țin de 26 de antrenori principali 
ai INDER sînt preocupați Ca acti
vitatea sportivă să fie fluentă, ca 
cei ce vin aici să se simtă bine și 
ca talentele descoperite să fie co
respunzător canalizate spre sportul

de performanță. Din fericire, disci
plina demonstrată de sportivi și 
pasiunea lor ne ușurează mult 
munca".

TOATĂ FAMILIA PE STADION

ECHIPELE R.D. GERMANE AU
„CUPA tURUPEI» IA

La Haga au luat sfîrșit întrecerile 
„Cupei Europei" (grupa A) rezerva
tă înotătorilor. Au cîștigat sportivele 
din R.D. Germană cu 124 p, urmate 
de : 2. Olanda 99 p, 3 R.F, Germa
nia 82 p, 4. U.R.S.S 67 p. 5. Unga
ria 66 p, 6. Suedia 60 p. 7. Anglia 
59 p și 8. Cehoslovacia 33 p (a re
trogradat în grupa B).

Concursul masculin al grupei A 
s-a desfășurat la Berlin. Cîteva din
tre cele mai bune rezultate : VI. 
Eure (U.R.S.S.) 51,8 - 100 m 
record european egalat; 
(Franța) 16:22,7 — 1500 m liber 
I'yttel (R.D.G.) 1:55,9 — 200 m 
Matthes (R.D.G.) 2:02.9 — 200 m spa
te ; Hargitay (Ungaria) 2:06,4 — 200 
m delfin. Pe primul loc s-a clasat 
formația R.D. Germane cu 140 p 
urmată de : 2. U.R.S.S. 122 p. 3. R.F. 
Germania 96 p, 4. Ungaria 81 p, 5. 
Franța 72 p, 6. Anglia 68 p, 7. Sue
dia 60 p și 8. Polonia 27 p 
trogradat in grupa B).

liber, 
Lalot 
(rec.); 
liber;

I

CISTIGAT

tîr- 
du- 
fete

de 
de

Centrul sportiv care poartă nu
mele legendarului poet revoluțio
nar Jose Marti, dispune de un spa
țiu imens, pe care se află răspîn- 
dite o mare sală cu acoperiș mobil 
pentru baschet și volei, o altă sală 
pentru haltere, judo, lupte, scrimă, 
box și gimnastică artistică, o pis
cină pentru natație, un stadion de 
atletism cu multe piste de alergări 
(de curînd modernizate), precum și 
numeroase instalații-anexă (ves
tiare, dușuri, săli de repaus etc.).

Strădaniile organizației INDER 
de a atrage o cît mai mare parte 
a populației în activitatea sportivă, 
nu poate fi mai bine demonstrată 
decît aici, la acest centru-model. 
Conducerea centrului „Jose Marti" 
și antrenorii încearcă — cu tot mai 
mult succes — să angreneze la sport 
familii întregi. De pildă, atunci 
cînd un baschetbalist sau un atlet 
vine la antrenament, cel mai ade
sea el este însoțit de soția sa. ca 
și de copiii săi. în timp ce el în
suși parcurge programul de antre
nament, soția și copiii sînt invitați 
să participe la un curs de gimnas
tică sau la o amuzantă ștafetă de 
copii. în acest fel, în ultimii ani, 
s-a reușit cooptarea multor mem
bri de familie ai sportivilor de per
formanță la o activitate sportivă 
permanentă.

pe stadioane. /Așadar există aici 
preocuparea ca sportul să fie nu 
numai la îndemîna privitorilor, ci 
și a celor ce-1 practică direct. La 
această situație contribuie firește 
și sistemul școlar cubanez, în care; 
de la cea mai fragedă virstă, copiii _ 
sînt obișnuiți cu exercițiul fizic.

Una din metodele tradiționale ale 
antrenorilor cubanezi a devenit a- 
ceea ca. la antrenamentele echipe
lor naționale, publicul să fie invi
tat nu numai să-i vadă pe cei mai 
îndrăgiți sportivi ai țării, ci și să 
ia contact cu ei. Tot atît de intere
sante sînt particularitățile sportu
lui cubanez în alte două domenii« 
pe de o parte, intrările la marile 
competiții sportive sînt gratuite, 
iar pe de altă parte sportivii în 
timpul vacanțelor primesc, la sta
dion, răcoritoare și gustări gratuite.

PRIVITORI Șl SPORTIVI ACTIVI

LA TENIS
MADRID. 20 (Agerpres). — în 

localitatea Mataro (Spania), s-a în
cheiat competiția internațională fe
minină de tenis (echipe de tineret) 
pentru „Cupa Principesa Sofia". în 
finală, echipa Angliei a întrecut cu 
scorul de 4—1 formația Spaniei. Se
lecționata României a ocupat locul 
trei, învingînd cu scorul de 3—2' 
echipa Suediei.

întrecerile 
ția feminină 
au fost cîștigate de selecționata 
Italiei cu 95 p (a promovat în grupa 
A), urmată'de Franța 77 p și 
62 p.

Disputele din grupa C au 
loc la Atena. La bărbați a 
Iugoslavia, iar la femei — 
ambele formații promovînd în gru
pa B.

grupei B din competi- 
desfășurate în Elveția 

cîștigate

Elyeția

avut 
cîștigat 
Grecia,

Numai datorită prezenței unor 
astfel de centre, nu numai la Ha
vana, ci și în celelalte orașe de 
frunte ale Cubei, se poate explica 
bilanțul extraordinar al unui po
por de 8 milioane de locuitori, din 
care 2 milioane 
sportivi activi !

Manifestațiile 
Cuba un mare 
tori, dar mulți 
luează direct pe terenuri, în săli,

Turneu] de tenis de la Indianapolis a 
fost cîștigat de spaniolul Manuel Oran- 
tes, care l-a învins cu 6—4, 6—1, 6—4 
pe francezul Georges Goven. La dublu 
bărbați, cuplul Bob Carmichael (Ausv 
tralia), Frew McMillan (RSĂ) a întrecut 
în finală, cu 6—3, 6—4. perechea Oran- 
tes (Spania), Tiriac (România).

sînt înregistrați ca

sportive atrag în 
număr de specta- 
sînt și cei ce evo-

BULGARIA, CAMPIOANĂ BALCANICĂ
LA BASCHET-JUNIOARE

Turul ciclist al Portugaliei a fost cîști- 
gat (pentru a 4-a oară consecutiv) de 
rutierul portughez Joaquim Agostinho, 
urmat de Manzaneque (Spania) — la 
17:55. Ultima etapă, disputată contra- 
cronometru individual, pe distanța de 
36 Ipn. a revenit lui Agostinho în 45:17.

Cursa cicliști „Cupa Mării Baltice" a 
programat două etape. Cea de-a 5-a, 
Ostrolenka — Lomja (34 km), contracro- 
nometru individual, s-a încheiat cu vic
toria rutierului sovietic Eisâks — 43:ă7, 
iar cea de-a 6-a. Lomja — Augustuy 
(88 km), a fost cîștigată de polonezul 
Paliuha, în 2h 14:24. Lider 
tului general individual se 
kusar (URSS). secundat 
(Polonia) — la 1:12,

partida decisivă, a întrecut echipa 
Iugoslaviei cu scorul de 49—39. 
Clasament final al Balcaniadei : 
1. Bulgaria 4 p, 2. Iugoslavia 3 p, 
3. România 2 p. Selecționata Româ
niei a obținut următoarele rezul
tate : 36—50 cu Bulgaria, 39—62 ?u 
Iugoslavia, 55—45 cu Silistra (meci 
neoficial).

Organizatorii au oferit trofee ju
cătoarelor Vikmirovici — Iugosla
via (coșgeteră, autoare a 38 p), Te- 
țova — Bulgaria (cel mai bun pro
centaj la aruncări libere. 8O°/o — 
8 din 10), Cuțov — România (cea 
mai tînără participantă — 14 ani). 
Au mai primit distincții cele mai 
bune jucătoare din fiecare echipă : 
Andreescu — România, Kemanovici 
— Iugoslavia și Grigorova — Bul
garia.

al clasamen- 
mentine Di
ete

Ediția a VIII-a a campionatului 
balcanic de baschet pentru junioare 
s-a încheiat la Silistra, cu victoria 
reprezentativei Bulgariei

fotbal 
Polo- 
obți-

• în finala turneului 
țional de fotbal de Ia Murcia 
întîlnit echipele F.C. Murcia, 
promovată în prima divizie a Spa
niei, și Manchester United,
dele au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0), prin punctul marcat 
în minutul 5 de Casco.

SURPRIZĂ LA VARNA!

Gaz-

intema- 
s-au 
nouă

Varna meciul amic: 
dintre echipele Bulț 
niei. Fotbaliștii polo 
r.ut victoria cu se 
(0—0). prin punctelt 
I-a’.o în minutele 44

ȘTIRI, REZULTATE

în „Cipi Prietenia" la baschet,

ROMANIA-BULGARIA 82-49

de

Brzeziny

atletism 
sportivă

Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Stockholm, tînăra .. 
suedeză Inger Knutsson a cîștigat proba 
de 3 000 in plat în 9:01.6 (a treia per
formanță mondială a sezonului). Ea a 
corectat recordul mondial de junioare, 
care era de 9:08 și îi aparținea.

A 13-a ediție a campionatului european 
de baseball s-a încheiat, în localitatea 
olandeză Haarlem, cu victoria selecțio
natei Olandei Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile Italiei. Spaniei, 
Belgiei, Suediei și Franței. Tn întîlnirea 
decisivă, sportivii olandezi au învins cu 
6—2 echipa Italiei. Alte rezultate : Spa
nia — Belgia 11—3; Suedia — Franța 
6—2.

Pe velodromul Oerlikon din Ziirich se 
desfășoară campionatele naționale de 
ciclism pentru amatori ale Elveției. Pro
ba de 1 000 m cu start de pc loc a fost 
cîștigată de Daniel Reymond. în Virstă 
de 17 ani. Pe locul doi s-a clasat cu
noscutul ciclist Xaver Kurmann. meda
liat cu argint la J.O. de la Miinchen.

• Swart, fostul internațional al 
echipei Aiax și-a încheiat cariera 
fotbalistică. La meciul de adio. 
Ajax a repurtat o victorie netă cu 
4—1 (4—0). în fața echipei engleze 
Tottenham Hotspur. Cei 55 000 de 
spectatori, au ovaționat îndelung 
atît pe Swart, de care se despăr
țeau, cit și pe Cruyff care... nu a 
plecat la Barcelona !

VARȘOVIA, 20 (Agerpres). — în 
orașele poloneze Katowice și Ruda- 
Slenskoi a început „Turneul Priete
nia" la baschet, rezervat echipelor 
de juniori. în prima zi a compe
tiției, echipa României a învins cu 
scorul de 62—49 selecționata Bulga
riei. Alte rezultate : Polonia — 
R. D. Germană 97—57 ; Ungaria — 
Polonia 87—61 ; Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 66—62.

A luat sfirșit turneul internațional de 
|,sașki (dame) care s-a desfășurat Ia Ho- 

ogezand (Olanda). Pe primul loc s-a 
clasat fostul campion al lumii, jucăto
rul sovietic Andris Andreiko, care a to
talizat 18 puncte. Au urmat Harm Wiers
ma (Olanda) — 15 p, Andreas Kuyken 
(Elve(ia) și Baba Sy (Senegal) cu cite 
’ ’ P-

Francezul JoeJ Bouzoq a cîștigat con
cursul de pentatlon modern desfășurat 
al Wittlich (RF. Germ apia). El a tota
lizat 4 656 p. fiind urmat de vest-germa- 
nul Volker Jenniches. cu 4 586 p. Pe e- 
chipe, primul loc a fost ocupat de 
Franța — 13 438 p, urmată de R.F. Ger
mania — 13 149 p.

„TIFOSI" NU SINT DE ACORD
Unul din transferurile care au stîrnit 

stupoare și total dezacord în rîndurile 
simpatizanților echipei Inter din Milano 
a fost cedarea atacantului Mario Corso, 
echipei Genova. După ce timp de 15 

. ani, Corso, a jucat 400 de meciuri în 
tricoul negru-albastru al clubului, noul 
antrenor Helenio Herrera a crezut că 
este cazul să se dispenseze de serviciile 
sale. Cedarea a avut loc în condiții dra
matice, nimeni neavînd curajul să anun
țe oficial vestea. A trebuit ca jucătorul 
să facă un voiaj la Genova și să anunțe 
singur că cedarea sa este fapt împlinit. 
Imediat ce suporterii lui Inter au aflat 
noutatea, sediul clubului a fost asaltat

de mii de oameni care au ținut să-și 
exprime dezacordul cu acest transfer. 
Foarte mulți dintre wtifosi“ și-au rupt 
carnetele de membri susținători ai clu
bului. iar alții au anunțat că renunță 
la abonamentele contractate pentru 
locuri pe stadion.

Președintele Fraizoli, a dispărut din 
Milano, iar Hererra a fost huiduit la 
ieșirea din sediul clubului. Violentei^ 
manifestări s-au prelungit, sediul clubu- 

apoi sub 
începerea 
protestele 
continue.

ieșirea din sediul clubului, 

lui „Internazionale44 fiind pus 
protecția poliției. Odată cu 
campionatului se așteaptă ca 
împotriva cedării lui Corso să

formațiile englezeLa Londra s-au întîlnit intr-un meci amical
Arsenal și Wolverhampton Wanderers. Oaspeții au cîștigat cu 
3—1. Derek Dougan (in imagine oprit prin fault de Peter ' Simpson) 

a reușit să înscrie două goluri.

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Jackie Stewart continuă să conducă
în C.M. de automobilism (formula 1)

VIENA, 20 (Agerpres). — Tn ca
drul campionatului mondial de 
automobilism (formula I), pe cir
cuitul de la Zeltweg s-a desfășurat 
„Marele premiu al Austriei". Vic
toria a revenit suedezului Ronnie 
Peterson, care a pilotat o mașină 
Lotus. El a acoperit 319 km în 
Ih 28:44 (medie orară de 214,85 km). 

Pe locurile următoare s-au clasat

Jackie Stewart (Scoția) — lh28:57 
și Carlos Pace (Brazilia) — lh29:35.

După desfășurarea acestei pro
be. în clasament pe primul Icc 
continuă să se afle Jackie Stewart 
(Scoția), cu 66 puncte, urmat de 
Francois Cevert (Franța) — 45
puncte și Emerson Fittipaldi (Bra
zilia) — 42 puncte. Ronnie Peterson, 
se află pe locul 4 eu 34 puncte.

Redacția și administrata; București, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane: centrală 11 10.U5, secția corespondenți 11.5109, interurban 72 si 286 j telex: sportrom buc. 180. Tiparul .4. P. „Informația'’. București 40.363


