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ATLETISMUL ROMÂNESC ÎNREGISTREAZĂ, IN ACEST AN,
SUCCESE PROMIȚĂTOARE PENTRU VIITOR

La Atena și la Duisburg, pe două renurMe 
cum sînt Karaiikakis ți Wedau, în foto u->. 
mâr de spectatori competent, odeți și «.

România au evoluat, la sfirțitul săptămânii tsacata, Io âaca- 
rile Balcanice ale seniorilor (ediția a XXXILa) și la c» 
pionatele europene de juniori (ediția a ll-a). A ‘z~. c-că 
cum se știe, un sfirșit de săptâminâ bogat in r*o*zw spor
tivii români înregistrind nu numai crteva preCocse r 
ci și unele rezultate notabile, de certă valoc-e ~!e—c-;- 
nală, cu care se impun, de acum, in a-e-a eetr».-.nală, cu care se impun, 
mondial.

VICTORIA DE LA ĂTEAĂ 
REZULTAT Ăl DÎRZEMEI 

SI COMBATIVITĂȚII ATIETIEOR VOȘTRI
Așa cum notam In avancronica 

noastră, era de presupus că întrece
rile celei de a XXXII-a ediții a Jocu
rilor Balcanice de atletism ale seni
orilor aveau să se desfășoare sub 
semnul unui evident echilibru de f:-- 
țe, patru dintre cele cinci partante ale 
competiției masculine .Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia și România) fiind Ia 
„ora Atenei- de taleri destul de apro
piate. fiecare axând ca atu unele pro
be forte, dar și altele ta cs.-e repre
zentanții lor dețir.eau rezulta!» mo
deste, necompetitive nici măcar pen- 
tru J.B.A- Și, Intr-adevăr, așa s-an 
și petrecut faptele pe stadicttil Ka
raiskakis !

Gazdele, atleții grec:, cistigi-t-. ? 
precedentei Balcaniade de la Izmir, 
cu o garnitură destul de btoe part' 
la punct și cu clțiva performeri ;• 
marcă in formație, de;;-. = î- — c. 
punct de vedere teore: - — _s r 
avantaj in alegerea favoritiior. pez.tra 
că evoluau acasă. In fața potdieahă 
propriu, Intr-o ambianță, desicar,
foarte familiară lor. Dar. r - - 
ții noștri evolulr.d rentar . t-
ceastă ediție a Jocurilor, bătir.do-se. 
pur și simplu, pentru t-- 
fruntaș și implicit pentru a orp-.e 
punctaj cit mai mare, au izbut:: .-â 
răstoarne toate pronosticurile local-

. nicilor, să întreacă așteptările și să 
realizeze un punctaj total de 14e . 
care le-a adus primul Ioc ir. s^.- 
mentul oficial pe națiuni și d=:: .
onorantul titlu balcar.ic. In balar.'.a 
victoriei — după egalitatea existentă 
după primele două ki'.e a> rr.net - 
ției, au contat desigur victoriile repur
tată de Cornel Anton la prăjină s: 
Nicolae Perța la 110 mg, dar și locu
rile secunde pe care s-au clasat Dinu 
Piștalu și, respectiv, Ervin Sebestien. 
pozițiile fruntașe ciștigate de alți 
atleți. Duminică, în cea de a treia zi 
de întreceri, sportivii români au ob
ținut 61 de puncte, iugoslavii 50 p și 
grecii 49 5 p.

Dacă victoria lui Nicolae Perța er. 
așteptată, contîndu-se. in ca?alele iâ- 
cute, pe cele șase puncte pe care le 
putea aduce (aceasta a fost a șasea 
victorie a sala J.B.!) în st himb ; 
prin minte nu ne-ar fi trecut posit: - 
litatea unui succes al lui Comei An
ton la prăjină. Dar accidentarea, la 
încălzire, a fostului recordman t 
al Christes Papazukolau. a lăsa 
cant* primul loc și tinârul 
campion a știut să prtftte de această 
situație nouă și să cișttge t țiul ie 
campion balcanic, realirind. totedată. 
cel mai bun rezultat din cariera 
sportivă.

Pentru a putea înțelege mai • 
apriga dispută pentru inttietatea bal
canică va fi suficient pentru dv. «a 
urmăriți cu puțină atertte listele re
zultatelor tehnice, ses desigur,
diferențe infime, de s:

A JURULUI CICLIST
AL ROMÂNIEI"

IN CEA DE A XIX-a EDIȚIE

PRETUTINDENI, INTENSE

ZIARUL
ORGANIZAT DE'

'ziarul Aportul K 
r« ÎN COLABORARE CU 1

LOTOPRONOSPORTși 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM

Pregătirile pentru
XIX-lea start în 
niei“ au intrat în 
dreaptă. Duminică,
70 de rutieri (45 din România și 
25 din Bulgaria, Cehoslovacia, Ita
lia, Iugoslavia și Turcia) 
porni să acopere cei peste 
km ai competiției, urmînd ca la 
9 septembrie — pe stadionul „23 
August" — să cunoaștem învingă
torul, ultimul purtător al „tricou
lui galben". Timp de 8 zile, ci
cliștii se vor întrece în 11 etape, 
din care două de contratimp indi
vidual șț una , de circuit nocturn, 
vor avea de făcut față unor urcu
șuri dificile și de răspuns la exa
menul rezistenței în zilele în care 
kilometrajul programat urcă pînă 
aproape de 200. Vom asista, deci, 
la o întrecere de durată medie, dar 
de intensitate și duritate mare, la 
un test multilateral al valorii și 
pregătirii rutierilor.

Pentru a relata isprăvile alergă
torilor, în caravană se vor afla 
reprezentanți ai televiziunii (pentru 
transmisii în direct și înregistrate), 
ai radio-ului, ai ziarelor centrale 
și de specialitate. Numeroși foto
reporteri vor înregistra pe peli
culă momentele cheie ale disputei 
și imaginile realizate își vor face 
loc în coloanele publicațiilor coti
diene, ale revistelor.

Așadar, 5 zile 
Marea majoritate 
fost încheiate. O 
a parcurs traseul 
na fiecare detaliu 
și de cățărare, sosiri), alta a făcut 
același drum pentru a 
condițiile administrative, 
turează caravana, sînt 
pregătirile efectuate de 
cicliști români invitați 
pleacă spre locurile de 
Capitală și din provincie afișele

cel de al 
„Turul Româ- 
ultima... linie 
2 septembrie,

ganizate cu prilejul „Turului Ro
mâniei" vor fi premiați în acest 
cadru festiv; publicul va asista la 
un frumos și bogat program artis
tic. Dar, despre toate aceste pre
gătiri, despre ceea ce prilejuiește 
„Turul României" pretutindeni, 
despre eforturile sutelor de orga
nizatori anonimi ne propunem să vă 
informăm în fiecare dintre nume
rele ziarului nostru din această 
săptămînă. „Turul României" iși 
propune să fie în acest an o multi
laterală sărbătoare sportivă. Ii do
rim din inimă deplină reușită!

celei de a XIX-a ediții a „Turului 
României". Dar nu numai la Bucu
rești se fac febrile pregătiri. A- 
ceeași animație se întîlnește în fie
care din orașele de pe traseu. 
Comisiile locale — aflate și ele în 
tradiționala întrecere pentru cea 
mai bună organizare — iau ultime
le măsuri. La Brașov se stabilesc 
detalii pentru sosirea programată 
duminică după amiază în Poiana. 
Pionierii 
mere de concurs asemănătoare ru
tierilor — îi vor aștepta pe par
ticipant pe stadion; ultimii învin
gători ai întrecerilor sportive or-

Înălțime
lina Melnik (U.R.S.S.) 

Argentina Menis (România) 
m Gabriele Hinzmann (R.D.G.) 
m Liesel Westermann (R.F.G.) 
m Vasiika Sioeva (Bulgaria) 
n Bcțkova (Bulgaria) 
-r. Engeî (R.D. Germană) 
— Braun (R.D. Germană) 
-c Sergt-.eeva (U.R.S.S.) 
m vergova (Bulgaria)
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Finalele „Cupei tineretului de la sate

TIMIȘOARA. 27 (prin telefon), 
începînd de duminică după-amtazâ 
(la oină) și de luni dimineață (la 
volei), cele 10 și. respectiv, 16 for
mații (8 ia fete și 8 la băieți) califica
te în turneele finale ale „Cupe; tine
retului de la sate" au abordat ?-p- 
ta directă pentru întiietate. Toate 
aceste partide, decisive pentru de
semnarea noilor campioni națistia.: 
sătești au fost găzduite de baza 
sportivă „Politehnica".

După cum relatam în transmi
sia noastră telefonică de ieri, sur
prizele au lipsit în cea mai mare 
parte, calificîndu-se pentru tur
neele finale formații deja impuse 
și cunoscute în sportul rural. 
Printre acestea se numără echi
pele de oină bine cotate pe pian

veiar boeuria

o dară ra
ar. Mâ.-.u-

: e. oricare din echipe ar fi putut 
ciștiga Această TENSIUNE, acest 
NEPREVĂZUT, această stare de 
NESIGURANȚA in privința scoru- 

L a rezultatul final, au constituit 
■eie punct de atracție al etapei,

bg.og ia careul clujenilor : 
■ rața, din Giulețti.

Foto rl.MIHĂICA
ii, iubitorii fotbalului ur- 
u atenție și încordare rne- 
nâ la fluierul final al arbi- 

Perr.m câ. în ceea ce pri- 
rOTBALUL și neasemuitele 
cnuseți. trebuie să recunoaș- 

i păcate. echipele nu 
t prea multe momente 
;ie deplină. Din acest 
edere etapa a patra le-a 

pe cele precedente.
iind la capitolul... confir- 
, trebuie spus că două e- 

.pe țin să ne convingă și în 
oanrnă că spectaculoasele 
iri din returul cam pi on a-

(Continuare tn pag. a 3-a)
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s ^ccesu. ux si-na 
in ultxtnde ~r .~r 
Timișoara. Crt-or»

de joc (PtOteș?. 
: tot ața cum 
etate la egaL-

l:c: T1MOFTE

Aspect d? la festivitatea de deschidere g celei de a J&0 ediții a uCupei tineretului de la sate" — Timișoara, 26 august 1973.

STARTUL ÎNTRECERII
ECHIPE ROMANEȘTI

LOTUL 
FANȚILOR

MANIA este 
din 45 de rutieri. 10 
dintre ei lac parte din 
loturile României (se 
vor alcătui două for
mații reprezentative : 
România și România 
tineret) șl se pregătesc 
sub supravegherea an
trenorului emerit Ni
colae Voicu. Ceilalți 35 
fac ’ parte 
DINAMO
Ștefan 
STEAUA 
Constantin
TALUL PLOPENI (an
trenor : Ion Dolete), O- 
LIMPIA (antrenor : 
Marin Niculescu), VO
INȚA BUCUREȘTI (an
trenor : Alexandru So- 
meșan), C.S.M. CLUJ 
(antrenor : Vaslle Chiș) 
și CIBO BRAȘOV (an
trenor : Martie Ștefâ- 
nescu).

• FEDERAȚIA DE 
CICLISM A TURCIEI a 
solicitat organizatorilor 
ca echipa sa reprezen
tativă să participe la 
cea de a XIX-a ediție 
a „Turului României*. 
Cererea a fost accepta
tă cu plăcere șl astfel 
numărul formațiilor 
oaspete se ridică la 5: 
BULGARIA, CEHO
SLOVACIA. ITALIA. 
IUGOSLAVIA și TUR
CIA. MaiQritatea repre
zentativelor de 
hotare vor sosi 
pitală in ziua 
august.
• UNIUNEA 

CLISTA INTERNA
ȚIONALA a delegat ca 
arbitru neutru in ju-

riul internațional al 
„Turului României" pe 
DOMENICO MENNIL- 
LO (Italia).

Q IN TRASEUL COM
PETIȚIEI s-a produs 
o modificare. Din cau
za lucrărilor de mo- 

se efec
tuează în orașul Pia
tra Neamț, o parte din 
drumurile de acces 
sînt blocate. Comisia 
tehnică a decis, în a- 
ceastâ situație, ca e- 
tapa Suceava — Pia
tra Neamț — Bacău să 
se dispute pe rută 
ceava — Roman — 
cău. In majoritatea 
zuritor sosirile au 
pe stadioane. Fac 
cepție etapa I (de con
tratimp Individual, care 
se dispută pe străzile 
Capitalei), etapa a Iii-a 
(sosirea la Tg. Mu
reș va avea loc pe Bu
levardul Trandafiri
lor), etapa a v-a (cir
cuit nocturn la Cluj, 
sprint final in apro
pierea stadionului Mu
nicipal), etapa a VU-a 
(contratimp individual 
cu sosirea în vîriul 
Mestecănișului) și 
tapa a IX-a (în 
cău sprintul final 
avea loc îți centru, în 
fața Casei sindicate
lor). Pe stadioane se 
sosește la Poiana Bra
șov, Cluj (sosirea din 
etapa a IV-a. Tg. Mu
reș — Cluj), Vatra 
Dornei, Suceava, Bu- 
zâu și București.

șț ORGANIZATORII 
competiției — ziarul 
„Sportul", în colabora
re cu A. S. Loto-Pro-

nosport și F.R. Ciclism 
— au editat un afiș 
al competiției. Tras la 
4 fonte de culoare, el 
își va face. . . apariția 
în curînd în Capitală 
și în orașele situate pe 
traseul ,.Turului Ro
mâniei". De asemenea, 
vor fi tipărite afișe 
mici (pentru vehicule). 
fluturași și un caiet 
tehnic cu orele de tre
cere a caravanei în 
fiecare din cele 11 e- 
tape ale competiției.
t C E L O R MAI 

BUNI rutieri, per
formerilor întrecerii, le 
vor fi oferite premii 
de către organizatori, 
precum și de către 
redacțiile unor ziare 
centrale, de către o 
serie de întreprinderi 
și instituții, 
celui mai bun 
ter îi va fi oferit 
miul UCECOM“, 
celui mai bine 
dintre tinerii 
tori români 
UCECOM*. Alte 
roase premii vin 
răsplătească pe primii 
clasați în etape și în 
clasamentele generale 
(individual, pe echipe, 
«sprinteri și cățărători). 
De asemenea, comisii
le de organizare din 
Brașov, Tg. M u r e ș, 
Cluj, Vatra Dornei, Su
ceava, Bacău, Buzău 
și București, precum și 
din orașele prin care 
„Turul României4* tre
ce, dar nu face popas, 
pregătesc surprize plă
cute participanților, 
numeroase premii.

II SPORTIVE DE MASĂ

TOPLIȚA: CUPA MUNCITORU
LUI FORESTIER

o.-gar.lzarea Consiliului jude- 
Harghita al sindicatelor și a

In 
țeen 
CJXFS., duminică s-a disputat e- 
tapa județeană a „Cupei muncito
rului forestier" la atletism, fotbal, 
volei, handbal, tenis de masă și 
înot. La întreceri au fost prezenți 
peste 250 de tineri din localitățile 
Odorheiul Secuiesc, Gheorghieni 
s; T olița. După dispute atractive, 
trofeul a revenit sportivilor de la 
IFET Gheorghieni.

șui Făget. Sub îndrumarea profeso
rului Nicolae Olaru, pionierii au 
petrecut ore atractive și instruc
tive. în același timp, în mijlocul 
naturii.

Nicolae MAGDA — coresp.

URZICENI: TROFEUL
DE ÂUR“

'„SPICUL

V. PAȘCANU — coresp.

CARANSEBEȘ:
ELEVILOR

COMPETIȚII ALE

au mai rămas din 
elevii din Caran- 
la numeroase în- 

volei. handbal, 
i“ este

din 19 co- 
localit ații 

Mare, și-au 
în comuna 
întrece la

In zilele care 
această vacanță, 
sebeș iau parte 
treceri sportive: 
tenis, fotbal. „Cupa vacanței' 
pe cale de a-și disputa ultima fază, 
est:mîndu-se că la întreceri vor fi 
prezenți peste 500 de elevi. In a- 
celași timp, în organizarea Casei 
pionierilor din localitate, a avut loe 
un - frumos concurs de orientare 
turistica, locul excursiei fiind ora-

Peste 800 de tineri 
mune situate în zona 
Cărei dini județul Satu 
dat întîlnire, duminică, 
Urziceni pentru a se 
competiția cu caracter de masă 
„Spicul de aur". Devenită tradițio
nală, manifestarea — organizată de 
Comitetul județean U.T.C. și 
C.J.E.F.S. Satu Mare — a prile
juit întîlnirea pe terenurile de 
sport a cîtorva sute d'e tineri ro
mâni, maghiari, germani. Au avut 
loc întreceri de atletism, handbal, 
popice și volei. La manifestare au 
fost prezenți tovarășii Gh. Govor 
și Ioan Căiță, secretari ai Comite
tului județean Satu Mare al P.C.R.

Disputele tinerilor din localită
țile rurale Andrid, Berveni, Mofti»

(Continuare în paa. a l-ai

rr.net
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AZI, LA SNACOV

PRIMELE PROBE ÎN CADRUL CAMPIONATELOR 
NAȚIONALE DE CAIAC-CANOE

disputele viteziștilor, iar joi vor a- 
vea loc finalele (dimineața pe dis
tanța de 500 m), iar după amiază 
fondul.

• Campioni olimpici, mondiali
și europeni prezenți la start
• Dispute echilibrate In majori-
tatea curselor • Peste 300 de
participant in luptă pentru

canoiștii din Tuloea; Galați j-.-Brăila, 
Timișoara etc.

într-o convorbire avută cu antre
norul federal, prof. Corneliu Bîr-

întîietate
’ De azi, cei mai buni caiaciști și 
canoiști ai țării intră în focul dis
putelor pentru titlul de campion 
național pe anul 1973. Pe pista 
olimpică a Snagovului, cu sosirea 
la turnul de arbitraj de la baza 
sportivă a Ministerului Educației 
și tnvățămîntului, vor evolua, în 
cele trei zile de întreceri, cei mai 
reprezentativi maeștri ai padelei și 
pagaei din țara noastră, mulți din
tre ei cu o excelentă carte de vizită 
în arena sportului mondial a caia
cului și canoei.

Printre cei ce vor lupta pentru 
titlul de campion național se vor 
afla campioni olimpici, mondiali sau 
europeni, laureați ai multor între
ceri de amploare cum sînt Ivan 
Patzaichin, Gheorghe Danilov, 
Gheorghe Simionov, Gherasim Mun- 
teanu, Vasile Serghei, LIpat Vara- 
biev, Grigore Denisov (canoe), Cu- 
prian Macarencu, Ion Dragulschi, 
Pavel Erast, Atanasie Sciotnic, Mi
hai Zafitt, Vasile Simiocenco, Roman 
Vartolomeu (caiac băieți), Victoria 
Dumitru, Maria Nichiforov, Maria 
Cozma, Maria Ivanov (caiac fete). 
Prezența la start a acestor reputațî 
sportivi constituie o chezășie a va
lorii ridicate a întrecerilor ce vor 
evea loc pe lacul Snagov. De altfel, 
pe lista participanților sînt înscriși 
peste 300 de sportivi și sportive din 
București, Tulcea, Galați, Brăila, Ti
mișoara, Arad ș.a.

Marți, la ora 9, starterul campio
natului, fostul caiaeist, Doru Băr- 
daș, va da prima plecare în seriile 
probelor olimpice. După amiază vor 
avea loc recalificări, iar miercuri 
finalele. Tot miercuri vor începe

■

Incepind de azi, la baza hipică 
din Calea Plevnei

Ivan Patzaichin (Dinamo) candidează 
național la canoe

cu mari șanse la titlul ae
Foto : D.

campion 
NEAGU

ATLETISMUL ROMÂNESC - SUCCESE PROMIJĂTOARE
(Urmare din pag 1)

Virginia a avut o rezervă foarte im
portantă de centimetri, care lăsa să 
se întrevadă posibilitatea unui rezul
tat mare. La 1,90 m, după ce rămă
sese singură în concurs, a avut însă 
nevoie de trei încercări pentru a 
reuși, dar chiar și cele două sărituri 
ratate au fost de bună calitate teh
nică, demonstrînd clar că. în acel mo
ment, ea ar fi fost capabilă să întrea
că recordul național al Iolandei Balaș 
(1,91 m — 1961). Ambiționată de reu
șită, Virginia Ioan a cerut arbitrilor 
să-1 ridice ștacheta la... 1,95 m, cu un 
centrimetru peste recordul mondial 
al Iordankăi Blagoeva. Oarecum de
concertată, ea n-a izbutit în tenta
tiva sa la Atena. Poate o va face cu 
prilejul finalei „Cupei Europei" de la 
Edinburgh la 7 septembrie. Și pen- * 
tru că veni vorba de apropiata finală 
a acestui campionat continental pe 
echipe, va trebui, credem, ca Federa
ția de atletism să asigure nu numai 
alcătuirea celei mai bune echipe (spe
răm și în recuperarea Valeriei Bu- 
fanu !) dar și a unei pregătiri minu
țioase. Nutrim speranța că In Scoția 
atletele noastre, la prima lor partici
pare într-o asemenea finală, vor 
avea posibilitatea să claseze echipa 
României pe un loc bun !

Rezultate: BĂRBAȚI : 200 m: 1. Koțu- 
van (I) 21.41, 2. Tziortzis (G) 21,53, 3.
Petrescu (R) 21,61, 4. Papageorgopoulos 
(G) 21,63, 5. Krizan (I) 21,06, 6. Saiianov 
(B) 21.81, 7. Zamfirescu (R) 21,85; 400 m: 
1. Alebicl (I) 45,93, 2. Susanj (I) 46,21, 3. 
Onisiforu (G) 46,89, 4. Popov (B) 47,45, 
5. Vasile (R) 47,52, 6. Gasparinatos (G) 
47,61, 7. Sălcudeanu (R) 48,21; 5000 m : 
1. Korița (I) 14:14,33. 2. Lupan (R) 
14:14,71, 3. Zaharopoulos (G) 14:15,24, 4. 
Kontosoros (G) 14:16,73. 5. Floroiu (R) 
14:18,62, 6. Jokici (I) 14:20,38; maraton:

CLASAMENTE GENERALE 
MASCULIN

1. ROMANIA 146 p
2. Grecia 134,5 p
3. Iugoslavia 124 p
4. Bulgaria 94,5 p
5. Turcia 15 p

FEMININ
1. BULGARIA 107 p
2. Romania 102 p
3. Iugoslavia 87 p
4. Grecia 28 p

1. Aktas (T) 2,30:34,6, 2. Aksay (T)
2.30:34,6, 3. Mitslcas (G) 2.35:25,0, 4. Ha- 
toș (R) 2.45:43,0, 5. Toporan (R) 2.48:39,0, 
6. Balaban (I) 2.50:30,0; 110 mg: 1. Perta 
(R) 14,30, 2. Sebestien (R) 14,41, 3. Mlia- 
kov (B) 14.42, 4. Dimitrlou (G) 14,51. 5. 
Lazaridis (G) 14.53. 6. Pisici (I) 14.54;
4x400 m : 1. Iugoslavia 3:06,18. 2. Gre
cia 3:08,83, 3. România (Stan, Ungureanu, 
Sălcudeanu, Vasile) 3:09,59, 4. Bulgaria

3:10,86; triplu: 1. Kafiniotis (G) 16,38 m,
2. spasojevlcl (I) 16,17 m, 3. Ciochină (H) 
16,17 m, 4. Dumitrescu (R) 15,99 m, 5. 
Valsamidls (G) 15,53 m, 6. Mihalev (B) 
15,51 m; prăjină: 1. Anton (R) 4,90 m, 2. 
Piștalu (R) 4,80 m, 3. Tongas (G) 4,80 m,
4. Ștefanov (B) 4,70 ni, 5. Minkov (B) 
4,70 m, 6. Bosniak (I) 4,60 m ; disc: 1. 
Velev (B) 62,22 m. .2. Pekar (I) 57,74 m,
3. Naghi (R) 57,46 m, 4. Prohaska (B) 
56,06 m, 5. Sălăgean (R) 56,04 m, 6. Sia- 
ras (G) 55,98 m ; înălțime (de vineri) : 
1. Papadlmitriou (G) 2,21 m, 2. Dosa (R) 
2,18 m, 3. Patronis (G) 2,15 m, 4. Bogda
nov (B) 2,08 m, 5. Purice (R) 2,08 m, 6. 
Kolev (B) 2.04 m : decatlon (de simbătă):
1. Bogdan (R) 7651 p, 2. Djurov (B) 7649 
p, 3. Makarovlcl (I) 7609 p, 4. Nlcolau 
(R) 7287 p. 5. Mliakov (B) 7154 p, 6. 
Kourelos (G) 7133 p.

FEMEI : 200 m : 1. Pavlicici (I) 23,68,
2. Condovicl (R) 24,19, 3. Lambrou (G) 
24,61, 4. Popova (B) 24,67, 5. Mrdza (I) 
25,01. 6. Chitochieva (B) 25,02; 100 mg: 
1. Pilav (I) 13,80. 2. Focicl (I) 13,81, 3. 
Anghelova (B) 13,92, 4. Teneva (B) 14,19,
5. Mirza (R) 14.46. 6. Szatmari (R) 14,49 ; 
4X100 m: 1. Iugoslavia 45.50, 2. Bulgaria 
45,81, 3. România (Ene, Racz, Lazăr, Con- 
dovici) 46,73, 4. Grecia 47,54 ; 4X490 m :
1. Bulgaria 3:33,10, 2. România (Fița. Bă-
descu, Suman, Silal) 3:38.B9, 3. Iugoslavia 
3:45.34, 4. Grecia 3:59.22; înălțime : 1.
Ioan (R) 1,90 m, 2. Blagoeva (B) 1.83 m,
3. Popescu (R) 1,81 m. 4. Lofse (I) 1.76 
m. 5. Hrepevnik (I) 1.76 m. 6. Driml (G) 
1.73 m ; suliță: 1. Urbancici (I) 60.36 m,
2. Molova (B) 60,00 m, 3. Zdrgo (R) 
54.24 m, 4. Menihard (I) 52.10 m. 5. Je- 
leaskova (B) 52,08 m, 6. Neacșu (R) 
49,28 m.

BILANȚ ONORABIL PENTRU CADEȚII ROMÂNIEI
Cea de a doua participare a tine

rilor atleți români la campionatele 
europene s-a încheiat cu un fru
mos succes. în urmă cu doi ani, la 
Paris, reprezentanții noștri obțineau 
două medalii de argint, un loc VI 
și un loc VIII. De această dată, pe 
stadionul V/edau din Duisburg, ca- 
deții României au înregistrat un bi
lanț mult superior: un titlu de 
campion european (Gheorghe Ghipu 
la 1 500 m), două medalii de argint

este cu atît mai remarcabil, cu cît 
el a fost obținut într-o întrecere de 
cea mai înaltă valoare, ale cărei re
zultate sînt mult superioare celor 
realizate în urmă cu doi ani la Pa
ris. Pe stadionul din Duisburg au 
fost corectate 6 recorduri mondiale 
și alte 7 recorduri continentale de 
juniori, iar cele mai multe dintre 
rezultatele primilor clasați pot figu
ra la loc de cinste in întreceri de 
anvergură ale seniorilor.

Fără îndoială, cea mai mare sa
tisfacție ne-au oferit-o cei doi semi- 
fondiști, Gheorghe Ghipu și Nicoiae

LA C.E. LA DUISBURG
lui val“ european, iar Doina Spînu, 
ca un veritabil metronom, a cuce
rit o medalie de bronz (cu un re
zultat egal locului doi) extrem de 
prețioasă pentru o atletă în vîrstă 
de numai 16 ani. Meritorii au fost 
șl evoluțiile discobolelor Florența 
Ionescu și Mariana Nan, ale aler
gătoarelor din ștafeta de 4x400 m 
și a lui I. Korodi la 400 m g. De 
altfel, 14 din cei 17 atleți din Iotul 
României au reușit să troacă de se
rii și de calificările acestui campio
nat european. Iată, recapitulativ, 
performanțele și locul obținut de

Gheorghe Cefan a realizat 
moașă victorie în cursa de 
obstacole.

o
3000 m

fru-

CLASAMENT PE MEDALII
1. R.D. Germană 21—8—6
2. U.R.S.S. 4—3—5
X R.F. Germania 2—7—4
4. Anglia 2—3—3
5. Franța 1—4—2
6. Bulgaria 1—4—1
7. Suedia 1—2—2
8. ROMANIA 1-2-1
9. Polonia 1—1—6

10. Spania 1—1—0
11. Belgia l-O-l

12—13. Olanda 0—1—0
Ungaria 0—1—0

14. Italia 0—0—3
15—16. Danemarca O—O—l

Elveția 0—0—1
NOI RECORDURI NAȚIONALE 

DE JUNIORI
Niculina Lungu 54.7 la 400 m 
Florența Ionescu 50.74 m la disc 
Doina Spînu 6.29 m la lungime 
Ștafeta de 4X400 m 3:40.4.

FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE ALE JUNIORILOR

• Baza hipică din Calea Plevnei. 
gazda tradițională a concursurilor 
de echitație, va cunoaște din nou 
animația caracteristică întrecerilor 
Azi după amiază. înccpind de 1» 
ora 16. se va da startul în etapa 
finală a campionatelor naționale de 
călărie, dresaj și obstacole, rezer
vată juniorilor. Competiția este 
programată între 28 și 31 august.

Spre desebire de edițiile prece
dente. în acest an juniorii vor in
tra în focul disputelor, separat de 
confruntările seniorilor. De altfel, 
referindu-se la aceasta, secretarul 
general al federației de specialita
te. Dumitru Nedelea. ne-a spus i 
, Am adoptat această măsură pentru 
â scurta timpul de desfășurare a 
etapelor finale, care se întindeau 
de-a lungul a 10—12 zile, ceea ce, 
firește, impieta asupra randamentu
lui sportivilor și cailor. De asemenea, 
programarea ultimei etape a cam
pionatului juniorilor în perioada 
vacanței nu mai stînjenește nici 
procesul de învățămînt al tinerilor 
călăreți elevi Ia diferite școli din 
Capitală și din țară. Să mai adaug 
că. penuria de material cabalin 
obliga Pe unii antrenori să utilizeze 
aceiași cai și la juniori și la se
niori. Or, disputarea concomitentă 
a probelor rezervate celor două ca
tegorii implica o solicitare în 
concurs cu efecte negative asupra 
evoluției cailor respectivi. Sperăm, 
așadar, ca noua formulă să in
fluențeze favorabil comportarea că- 
Iăreților**.

Cele zece cluburi, asociații spor
tive. care s-au înscris la start — 
Steaua. Dinamo, Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Sibiu. Filmul București, 
C-S.M. Iași, Rovine Craiova, A.S.A. 
Cluj, Recolta Mangalia și Mondial 
Lugoj — vor alinia călăreți ce s-au 
calificat din etapele precedente 
printre care se află Dania Popescu, 
Daniela Molnar Sorin Soveja. Ni- 
colae Vlad, Monica Ringheanu, Ni- 
colae Gheorghe, lise Nacu, Radu 
Crișan, Paul Mazilu, Adrian Pjr- 
lea, Sorin Ionescu, Victor Conțiu, 
Lidia Daneu. Milian Irimia și Nori- 
ca Pctric.

Azi. în prima zi, sînt programa
te disputele pentru titlu în probele 
de dresaj.

Em. F.

activitâtiL 
sportive 
qe masă

(Urmare din pag. V

nul Mic, Căuaș, Craidorolt, Pe- 
trești, Pișcolt, Micula și altele, au 
fost deosebit de interesante și s-a_u 
bucurat de o numeroasă asistență, 
în clasamentul pe comune, locul I 
a fost ocupat de Urziccni, 2. Mof- 
tinul Mic și Căuș, 3. Craidcrolț.

Tr. SILAGHI — coresp. jud.

HUREZENI: TEREN DE TENIS 
PE ASFALT

De cîteva zile iubitorii sportului 
alb au la dispoziție, în comuna 
Hurezeni, județul Garj, un teren 
de tenis pe asfalt. Acesta a fost a- 
menajat sub îndrumarea directă a 
medicului Ovidiu Baver, cu spri
jinul Consiliului popular și al lo-

Federația de specialitate a stabilit 
că fiecare sportiv poate participa la 
două probe, una olimpică și alta de 
viteză sau fond.

Este interesant de urmărit dispu
ta pentru întîietate ce se va de în
tre vechile rivale, secțiile cluburilor 
bucureștene Dinamo și Steaua, în 
care activează majoritatea sportivi
lor fruntași ai țării. Lor li se vor 
adăuga, cu siguranță, și caiaciștii și

acesta ne-a spus : „Actuala 
campionatelor se anunți 
de echilibrată prin valoa-

sân eseu, 
ediție a 
deosebit 
rea ridicată și apropiată a multor 
sportivi. Disputa pentru titlul de 
campion național va fi extraordi
nară. Pregătirea efectuată in ulti
ma perioadă va fi hotăritoare 
stabilirea învingătorilor*.

in

Povl IOVAN

(Nicoiae Onescu la 1500 m și Gheor
ghe Megelea Ia suliță), o medalie 
de bronz (Doina Spînu la lungime), 
un loc IV și două locuri VI. în cla
samentul. neoficial, pe medalii, re
prezentanții României s-au situat pc 
locul 8. inaintea unor țări cu veche 
tradiție atletică cum sint Polonia, 
Ungaria. Italia.

Succesul noștri atleți

DUPĂ CAMPIONATELE SENIORILOR

PROGRESUL SĂRITORILOR POATE FI Șl MAI EVIDENT!
Desfășurate in cadrul plăcut al ștran

dului Tineretului din Capitală, campio
natele republicane de sărituri în apă au 
demonstrat din plin frumusețea și spec
taculozitatea acestei ramuri a natațîei. 
ai cărei practicanți trebuie să dea do
vadă, în egală măsură, de eleganță, su
plețe, precizie și temeritate. în condiții-e 
unor exerciții care durează doar cîteva 
secunde.

în afara atractivității specifice sărituri
lor, întrecerile încheiate duminică au 
fost interesante și datorită echilibrului 
valoric manifestat la unele probe, unde 
clștigătorii au fost cunoscuți de abia 
după ultimele salturi. Așa s-au petrecut 
lucrurile la trambulină (lm " • 
niori și senioare), unde s-a 
dat o luptă aprigă între 
Ion Ganea, Vasile Nedeicu 
și Gerhard Fabich, Melania 
Decuseară și Sorana Prelip- 
ceanu, care au și cucerit 
titlurile de campioni ai Ro
mâniei. Referitor la cele 
două sportive, se cuvine să 
amintim că ele au 
multă acuratețe în 
țiile tehnice, chiar 
mai dificile, dar în 
răgaz ce-1 mai au . 
campionatele mondiale de 
la Belgrad, ele vor trebui 
să-și îndrepte atenția asu
pra seriei de „impuse" și 
asupra intrărilor, capitole 
la care mai au încă la
cune. Este drept că Mela
nia Decuseară și Sorana 
Prelipceanu au abordat și 
și-au însușit salturi „li
bere" cu coeficient de difi
cultate ridicat, dar este pă
cat ca rodul eforturilor de
puse în această direcție să 
fie diminuat din cauza 
Unor „impurități* la ele
mente așa zis sirrtple, dar 
cu importanță majoră în 
obținerea unei performanțe 
superioare. O notă specială 
pentru Vasile Nedeicu, tî- 
năr (încă junior) care se 
afirmă tot mai mult la „3 
m“. Să sperăm că „duelul* 
său cu Gerhard Fabîch, o 
altă speranță a probei, va 
contribui la ridicarea aces-

_nere generații 
Alexandra Ba

și 3 m, se-

dente
tăși. nu-i 
a căror munc 
negație a ccr: 
ment de năd< .
snort. Ne referim la Norbert
Nora Mî es-Hubert Școala 
și C-S-M. Sibiu). Pac:eiunon

progresele evi- 
rii noștri frun- 
s antrenorii lor, 
si plină de ab- 
deauna un ele- 

l acestui 
Hatzak și 

sportivă 
Decuseară

dovedit 
exerci- 
și cele 
puținul 
pînă la

.șplatfor-Al. Bagiu promite să devină primul 
mist“ al țării. Foto : Ion MIHĂICA

(Progres-i’. București), Aurel Breja și 
Viorica Leucsak (Crișul Oradea), Nicoiae 
Spariosu ș: Elena Timar (Clubul spor- 
v.v Școlarul București), Dionisie Szabo 
(C.S.M. Cluj). Un cuvlnt în plus pentru 
Dionisie Szabo care, pensionat fiind, con- 
tir.uă să presteze cu tragere de inimă o 
activitate anevoioasă, în care s-ar cu
veni să primească, însă, un sprijin efec
tiv prin afectarea, la Cluj, a unui antre
nor capabil, serios și sîrguincios. In fe
lul acesta, sîntem convinși că frumoasa 
bază de lingă parcul „Victor Babeș" ar 
fi mai bine fructificată, ar deveni mai 
productivă decît pînă acum.

Trecînd la alte probleme ridicate de 
campionatele naționale, vom aminti că 
și anul acesta s-a constatat penuria de 
concurenți la platformă. Desigur, scuze 
pot fi găsite (pe rînd, bazinele „23 Au
gust" și „Tineretului" din Capitală nu 
au putut fi folosite; la Sibiu și la Ora
dea nu există instalații corespunzătoare), 
dar ele nu stau în picioare deoarece, în 
ciuda acestor condiții dificile, centrele 
respective au ridicat și pînă acum va
lori la platformă (exemplul oferit în ul
tima vreme de Alexandru Bagiu, din 
Oradea, este elocvent în acest sens). 
Deci, se poate.

Un alt aspect negativ a fost cel al ar
bitrajelor care și la ediția recent înche
iată a campionatelor României au con
stituit „punctul negru” al întrecerilor. 
Dar nici nu puteau fi evitate cazurile de 
subiectivism vădit atîta vreme cît scau
nele arbitrilor erau ocupate de antreno
rii concurenților, în unele cazuri chiar 
de... rudele acestora. Soluția este una 
singură, și anume programarea ca ar
bitri a foștilor săritori (Alexandru Lascu, 
Emilia Lupu-Negulescu, Florin Broancă, 
Klaus Wittenberger ș.a.) care nu sînt 
direct legați de performanțele săritorilor 
aflați în concurs. De asemenea, va fi ne
cesar ca directorul de concurs și arbi
trul principal să fie acreditați cu puteri 
depline (în limitele regulamentului, de
sigur), pentru a putea lua, pe loc, măsu
rile impuse.

în sfîrșit. nu putem încheia înainte de 
a ne exprima regretul pentru abando
narea tradiționalelor sărituri comice, 
mult apreciate de public și care consti
tuie și acum un veritabil punct de 
atracție pentru concursurile de sărituri, 
chiar și la cele internaționale.

D. STANCULESCU

tulul de mixturi asfaltice din loca
litate.

Cornel PÎRVAN coresp. >>CUPA TINERETULUI DE LA SATE'
BAIA MARE: O NOUĂ ASO
CIAȚIE SPORTIVĂ

Din inițiativa unui mare ani
mator al fotbalului, Cornel Băiă- 
neanu, electromecanic în statia 
C.F.R. Baia Mare, în localitate a 
luat ființă asociația sportivă C.F.R., 
afiliată la F.R.F. Noua echipă care 
s-a Și constituit, va activa în acest 
an în campionatul orășenesc de 
fotbal. Lotul este format din 17 ju
cători, antrenor fiind Vasile Cu- 
cuiat.
Ioan POP — impiegat de mișcare 
RM. VILCEA: COLOCVII CU... 
ION VOINESCU

Aflîndu-se cu Iotul de juniori 
în tabăra de la Rm. Vîlcea, maes
trul emerit al sportului Ion Voi- 
nescu, fostul portar al echipei de 
fotbal Steaua și al lotului repre
zentativ, a luat parte la un sim
pozion pe tema jocului cu balonul 
rotund, organizat de cabinetul me
todic al C.J.E.F.S. Vîlcea. Fotba
liștii divizionarelor vîlcene, antre
nori Și profesori de educație fizică 
au ascultat eu plăcere amintirile 
din fotbal ale lui Ion Voinescu.

Pavel GIORNOIU — ccresp.

(Urmare din pag. 1)

dești (jud. Alba) în fața celor din 
Miercurea (jud. Sibiu), campioa
nele de anul trecut ale Cupei!

Faptul demonstrează cu prisosin
ță că, o dată introdus în rîndul 
locuitorilor satelor, spiritul de în
trecere sportivă poate deveni o 
permanentă a activității de aici. 
Iată pentru ce am dorit să-l cu
noaștem pe instructorul voleibalis
telor din Alba, inginerul Augustin 
Sintoma, care ne-a vorbit cu multă 
căldură despre tradițiile sportive 
existente în comună, despre reali
zările și dorințele iubitorilor de 
sport din Rădești, nu înainte însă 
de a aminti despre niște începu
turi cu totul firave.

O altă caracteristică mai este 
instaurarea unei rivalități ce de
vine tradițională între diferite e- 
chipe care au ocazia — datorită 
numeroaselor competiții organizate 
pentru tinerii cooperatori — să se 
întîlnească de mai multe ori pe 
parcursul unui an. O astfel de 
partidă am putut-o urmări între 
oiniștii Biruinței Gherăiești și cei 
de Ia Viață Nouă Olteni. Alterna
rea dramatică a scorului, demon

strația de măiestrie, spiritul de ini
țiativă și agilitatea au fost puse 
strălucit în valoare pentru obține
rea victoriei. în mod cu totul e- 
chitabil. însă, meciul s-a terminat 
nedecis : 13—131.

Alte două amănunte interesante: 
primele 10 clasate vor primi din 
partea F.R. de oină seturi com
plete de echipament specific și 
vizita pe care au efectuat-o oiniștii 
finaliști la U.M. Timișoara, la in
vitația directorului general, tova
rășul Ioniță Baciu.

Iată și cîteva dintre rezultate: 
volei (băieți) Mureș — Neamț 
2—0; Dolj — Alba 1—2; Neamț— 
Hunedoara 0—2; Tulcea — Hu
nedoara 0—2 ; Caraș-Severin — 
Buzău 2—0; Mureș — Tulcea 2—0; 
fete: Alba — Cluj 2—0; Argeș — 
Mureș 2—0; Cluj — Maramureș 
0—2; Sibiu — Maramureș 2—0 ; 
Brașov — Ialomița 2—0; Alba — 
Sibiu 2—1; oină: Neamț: cu Alba 
16—2, cu Ilfcv 19—6, cu Sălaj 
11—4, cu Suceava 16—6; Teleorman: 
cu Alba 25—0, cu Buzău 12—3; 
Suceava: cu Mureș 21—6 și cu 
Cluj 15—4; Ilfov cu Alba 22—4 
și cu Sălaj 11—4.

Ultimele partide au loc mîine 
(n.r. azi) pe stadionul Politehnica.

argint la C.E.Gheorghe Megelea — medalie de

ȘAH La Tg. Mureș și la Cluj se 
desfășoară zilele acestea finalele campio
natelor naționale ale junioarelor și, res
pectiv, juniorilor. Iată relatările cores
pondenților noștri : ® TG. MUREȘ. — 
In runda a VIII-a a întrecerilor junioare
lor s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Nuțu — Jicman (ambele de la Medicina 
Timișoara) 1—0, Duminică (I.P.G.G. Buc.) 
— Turdeanu (Mureșul Tg. Mureș) 1—0, 
Iile (Petrolul Ploiești) — Kantor (C.S.M. 
Cluj) 0—1, Toth (Crlșul Oradea) —■ Cir- 
maciu (C.S.O. Brașov) 0—1, Pogorevicl 
(Petrolul Ploiești) — Bălăianu (Poli
tehnica Buc.) 0—1, Nlcola (Petrolul plo
iești) — But (Fulgerul Buc.) întreruptă, 
în fruntea clasamentului se află Mariana 
Duminică care in opt jocuri a totalizat 
6 puncte, ea este urmată de Monica Tur
deanu și Iudith Kantor, fiecare eu CÎte 5,5 
puncte. • CLUJ — In finala băieților, 
după nouă runde conduce in clasament 
lulius Armaș (Constructorul Buc.) cu 8 
puncte șl cu o partidă întreruptă. El este 
la ora aceasta singurul șahist neînvins 
în turneul final. Pe locul II se află C. 
Socaciu (Mureșul Tg. Mureș) cu 7 p,..lar 
pe 3—4 I. Antemia (C.S.U. Brașov) și 
Gh. Clolac (A.S.E. Buc.), cu cite 6,5 p. 
Mezinul competiției. A. Negulescu (Pala
tul pionierilor Ploiești) — 12 ani, a to
talizat 2.5 p. Iată rezultatele rundei a 
IX-a : Antemia — Astman (I.P.G.G. 
Buc.) 1—0, Ciolac — Olteanu (C.S.M. 
Cluj) 1—0, Ionescu (I.T.B.) — Domlnte 
(Medicina Iași) f/2 — 1/2, Oprișiu (Me
dicina Timișoara) — Armaș 0—1, Mără- 
șescu (Medicina Timișoara) — Elian 
(Electrica Buc.) 1—0, Negulescu — Călin 
(Politehnica Buc.) 1/,—stoicescu (Pe
trolul Ploiești) — Socaciu 0—1.

Onescu, care au trecut, în această 
ordine, primii linia de sosire la ca
pătul finalei de 1500 m. Gh. Ghipu, 
e drept, era considerat ca mare fa
vorit al probei, el fiind la această 
oră și deținător al recordului con
tinental în această cursă. Deși cu 
o săptămînă înaintea întrecerilor ta
lentatul atlet bucureștean a fost 
bolnav și nu s-a putut pregăti în 
condiții optime, la Duisburg, Ghipu 
a confirmat din nou deosebitele sale 
calități, învingînd la mare luptă 
pe... coechipierul său N. Onescu, ale 
cărui merite sînt, de asemenea, in
contestabile. Gh. Megelea ne-a con
vins, o dată în plus, că se află prin
tre cei mai valoroși sulițași ai „nou-

în această puter-fiecare dintre ei 
nică competiție :

Gh. Ghipu 3:45,78 
locul I, N. Onescu 
m — locul II, Gh. Megelea 74,68 rn 
la suliță — locul II, Doina Spînu 
6,28 m la lungime — locul III, 
Florența Ionescu 50,74 m la disc — 
locul IV, Niculina Lungu, Liliana 
Leau, Aurelia Filip, Elisabeta Ba- 
kalar 3:40,46 la 4x400 m — locul VI, 
Mariana Nan 48,06 m la disc — lo
cul VI, I. Korodi 53,81 la 400 m g — 
locul VH, Coculeana Bucătaru 3782 
p la pentatlon — locul IX, Viorica 
Neagu 4:24,33 la 1500 m — locul X, 
D. Oprea 2,00 m la înălțime — lo
cul XII.

la 1500 m —
3:46,07 la 1500

HANDBAL Peste cîteva zile va 
începe campionatul republican de 
categoria B. In scopul asigurării 
unei cît mai bune pregătiri în ve
derea acestei întreceri, clubul Vo
ința din București organizează 
„Cupa Voința", cu participarea 
formațiilor feminine Voința Bu
curești, Voința Iași, Constructorul 
București (toate — divizia B) și 
Confecția (divizia A).

Primele jocuri au loc azi pe te
renul Voința, după următorul pro
gram: ora 16,45: Voința București 
— Voința Iași: ora 17,45: Confec
ția — Constructorul. Joi se vor 
întilnl învingătoarele și învinsele 
între ele.

Azi iși începe lucrările in Capitală

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL
DE SOCIOLOGIE A SPORTULUI

dimineață, Ia ora 9, va avea loc, în aula Universității 
ședința de deschidere a Simpozionului internațional de

Astăzi 
București, 
sociologie a sportului consacrat unei teme de ardentă actualitate : 
Rolul social al jocurilor copiilor.

Menit să realizeze un cît mai fructuos schimb de experiență 
între specialiștii din diferite țări ale lumii, simpozionul pe care îl 
găzduiește în aceste zile, capitala noastră, va prilejui interesante 
dezbateri privind conținutul și metodica jocurilor copiilor, va aduce 
— fără îndoială — contribuții utile atît pe plan teoretic cît și prac
tic, la problemele aspectului educațional al jocurilor copilăriei care 
se confundă, într-o foarte mare măsură, cu primii pași în cunoaște
rea unor discipline sportive, cu benefice activități 
lor dinamice ale turismului (drumeție, excursii pe 
cu cortul etc.).

lucrări participă cu referate și comunicări 
renume, cadre universitare, profesori, cercetători, 
țări : Anglia, Bulgaria, Canada. Cehoslovacia, R.A. 
Finlanda. Franța. R.D. Germană, R.F. Germania, Israel, Po-

La
liști cu
din 15
Elveția,
lonia. România, Statele Unite și U.R.S.S.

de genul forme- 
biciclete, excursii

științifice specia- 
sociologi 

Egipt,

ATLETISM La Pitești au avut
loc Întrecerile campionatelor naționale 
de probe combinate pentru juniori II. 
Au cîștigat Cleopatra Farcaș la fete și 
Viorel Dumitrescu la băieți. Rezultat» 
tehnice FETE: 1. CLEOPATRA FARCAȘ 
(Liceul 2 Iași) 3633 p — record (15-5
— 100 mg, 9.00 m — greutate, 1.53 m
— înălțime, 5.73 m — lungime și 26.1 — 
200 m). 2. Ana Pascu (Liceul 2 Iași) 
3327 p, 3. Elena Ivan (C.S. Școlarul Buc.) 
3197 p. 4. Lucica Iepure (Șc. sp. Cluj) 
3143 p. 5. Georgeta Mitrache (C.F.R. 
Cluj) 2935 p, 6. Rodica Seleș (Sc. sp. 
Satu Mare) 2979 p; BĂIEȚI : 1. VIOREL 
DUMITRESCU (Șc. sp. 1 Constanța) 
2115 p — record (21,9 — 200 m. 6,10 m — 
lungime, 33.20 m — disc, 40.10 m — 
suliță șl 4:45,0 — 1500 m). 2. Victor Șer- 
ban (Recolta Movila Miresei) 2754 p, 3. 
Constantin Pavel (C.A. Botoșani) 2781 P, 
4. Octavian Sandru (Șc. sp. Caransebeș) 
2774 p, 5. Mihai Dumitru (Lie. 2 Brașov) 
2750 p. «. Nicoiae Coltu (Șc. sp. 1 Con
stanța) 2634 p.

AUTOMOBILISM Din tabelul rezulta
telor raliului Loto-Pronosport, publicat 
sâpțămina trecută în ziarul nostru au 
lipsit clasamentul clasei a V-a și clasa
mentul general al competiției.

Clasa a V-a : 1. Marin Dumitrescu 4- 
nie Motoc (București) B.M.W. 2002 — 
290.5 p. 2. Horst Graef 4. Hinge Graef 
(Brașov) B.M.W. 2002 — 286,0 p, 3. Flo
rin Morase 4- Gheorghe Morase (Pitești) 
R. 12 Gordini — 292,8 p. Clasament ge
neral : 1. Eugen Ionescu Crlstea 4- 
Radu Ionescu Pleșeștl (București) R.8 
Gordini — 278,5 p. 2. Mărln Dumitrescu 
4- Ilie Motoc (București) B.M.W. 2002 
— 280,5 p, 3. Horst Graef 4. Hinge 
Graef (Brașov) B.M.W. 2002 — 236,0 p.

BASCHET. în Sala sporturilor din 
Iași s-a desfășurat dubla intllnire din
tre echipa locală universitatea șl for
mația Trustului de construcții de dru
muri și poduri din Chișinău. Ambele 
meciuri au fost clștigate de baschetba
listele oaspete, cu 66—45 și 61—45.

TÎRGUL DE VARĂ pune la dispoziția 
dv. pînă la data de 
31 august, un bogat 
sortiment de

fuste, bluze, com- 
pleuri, pălării de 
vară, poșete și sa
coșe din pai, tip 
pai și diverse țesă
turi textile, țesături 
mătase și tip mătase 
imprimate precum și 
alte articole de îm
brăcăminte și încăl
țăminte de sezon.

Reduceri de prețuri 
pînă la 25%
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In fiecare lună, timp de mai multe zile, instructorii centrali ai Con- 
suhUui Național pentru Educație Fizică și Sport străbat neobosiți, județele 
țării, îndeplinindu-și cu răspundere și sîrguință sarcinile importante pe 
care le au de a controla și îndruma activitatea organelor sportive locale. 
A-d au, astfel, posibilitatea de a cunoaște foarte bine, ptnă la amănunt, 
realitatea de pe teren, viata sportivă a județe; — si localităților țării, mun
ca ce se depune în unitățile noastre sportive de toate gradele. Din în
semnările lor, pe cit de bogate, pe atit de valoroase, am spicuit fapte po
zitive și aspecte negative din activitatea spcr.ivă a județelor pe care le 
punem față în față. Deci :

AȘA DA!
• In județul Alba, în cadrul 

centrelor organizate în localitățile 
Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Cugir, 
Ocna Mureș, Blaj, Zlatna și Vin- 
țul de Jos, circa 4100 de copii 
vor învăța în această vară să 
înoate • Acțiunea de invitare a 
înotului se desfășoară cu bune re
zultate și în orașele Roman si 
Piatra Neamț • In cadrul acțiunii 
„Pionieri pe cărările patriei", in 
județul Olt au fost organizate 125 
de excursii, cu aproximativ 5 000 
de participanți • La Liceul din 
Ciumbrud s-a amenajat cea mai 
frumoasă și mai completă bază 
sportivă din județul Alba • In 
județul Olt, au fost create 35 cen
tre de inițiere în următoarele ra
muri de sport: lupte, box, fotbal, 
volei, handbal, tenis de masă și 
șah. L’nul din aceste centre, cu 
o bună activitate, este cel din 
cartierul Crișan — Slatina • La 
Corabia, Caracal, Slatina și Balș 
au funcționat In această vară sate 
de vacanță, în cadrul cărora ele
vii au participat la o vie activi
tate sportivă « La liceul din Vă
leni (jud. Olt) a fost terminată 
sala de sport • Aproximativ 1 000 
de salariate ale Fabricii de tex
tile din orașul Sebeș fac zilnic 
exerciții _de gimnastică • Au fost 
luate măsuri pentru amenajarea 
unei baze sportive în curtea Fa
bricii de zahăr din Corabia • Un 
teren de fotbal se amenajează și 
în incinta uzinei de vagoane din 
Caracal e Periodic, cu cei 27 de 

jsportivi din județul Iași nomina
lizați pentru J.O. de Ia Montreal 
se analizează îndeplinirea obiecti
velor prevăzute în planurile lor 
de pregătire o La Rafinăria Plo
iești. cîteva sute de salariați s-au 
întrecut la fotbal, atletism, popice, 
ridicări de haltere, fuga în saci, 
în cadrul acțiunii „Joia sportu
lui". care i-a reunit timp de trei 
ore în atmosfera plăcută, recon
fortantă, a stadionului a Preocu
pări remarcabile pentru organiza
rea de întreceri de masă și pentru 
dezvoltarea bazei materiale la 
asociația sportivă Miițerul Rodna 
(județul Bistrița-Năsăud) g Un 
frumos succes l-a avut duminica 
cultural-spoștivă' organizată re
cent în comuna Coșbuc (jud. Bis
trița-Năsăud) © Bogat program 
sportiv îp taberele de elevi de la 
Homorod și Singeorz-Băi O în 
comuna Joseni (jud. Harghita) 
se construiește un micro-complex 
sportiv • Peste 50 000 de partici
panți la excursiile și acțiunile de 
drumeție organizate în județul 
Sibiu.

AȘA NU!
• Asociațiile sportive din co

munele Arlețenl, Cergău, Doștat, 
Rtneț, Ponor (jud. Alba) desfă
șoară o activitate slabă, îr.tîmplă- 
toare, ele neavlnd un plan de 
muscă și nici calendar sportiv • 
Din programul competițiilor de 
masă organizate pe ramuri de 
producție In județul Alba lipsesc 
sporturile individuale, printre care 
atletismul și înotul • Asociațiile 
sportive de pe lingă întreprinde
rile și instituțiile din orașele Se
beș și Aiud organizează puține ac
țiuni la sflrșit de săptămlnă pen
tru salariați și membrii lor de 
familie • Unele comisii pe ra
mură de sport ale consiliilor oră
șenești pentru educație fizică și 
sport din Corabia și Slatina au o 
slabă activitate • Rezultatele ob
ținute de atleții, gimnoștii, îno
tătorii și halterofilii din județul 
Olt au o valoare scăzută • Din
tre cei 60 de antrenori existenți 
în județul Olt, numai unul este 
Încadrat cu normă întreagă, iar 
6 sint plătiți cu ora • La 
C.J.E.F.S. Alba, există neocupat 
un post de metodist încă din luna 
septembrie 1972 ! 0 întreținerea
stadionului Unirea, al asociației 
cu același nume din Alba Iulia, lasă 
de dorit • Asociația sportivă 
Avîntul, a fabricii de tricotaje 
Caracal (asociație înființată in 
luna martie a.c.) nu a organizat, 
încă, nici o acțiune de sflrșit de 
săptămlnă pentru masa de sala
riați • Slabă este și activitatea 
asociațiilor sportive de la Fabrica 
de hîrtie din Piatra Neamț și Re- 
lonul .Săvinești • Centrele de 
înot de la cele 5 bazine din Plo
iești nu dau rezultatele așteptate 
din cauza pasivității pe care o 
manifestă organizațiile U.T.C. și 
de pionieri, precum și mulți din
tre profesorii de educație fizică 
ai școlilor din oraș • Bazinele de 
înot din Mădâraș și Vlăhița (jud. 
Harghita) se prezintă într-o stare 
necorespunzătoare, din care mo
tiv n-au . putut fi folosite în 
cursul acestei veri pentru învă
țarea înotului o îndrumarea sec
țiilor de performanță din jude
țele Harghita și Bistrița-Năsăud 
nu se face în mod corespunzător, 
din cauza comodității metodiștilor 
de la C.J.E.F.S. o A stagnat prac
ticarea gimnasticii la locul de 
muncă în întreprinderile Oltul 
Rm. Vîlcea, I.T.A. Satu Mare, Au
tomatica Alexandria, Confecția 
M. Ciuc • Slabă preocupare pen
tru antrenarea femeilor la prac
ticarea exercițiilor fizice în aso
ciațiile sportive Filatura Slobozia, 
I.I.P. Tulcea, Filatura Miercurea 
Ciuc.

REÎNCEPE DUELUL UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO BUCUREȘTI ?
(Urmare din pag. 1) formația antrenată de Ioan Rein

hardt, neînvinsă și ea, după trei 
deplasări, la București (Steaua), Pi
tești și Cluj (C.F.R.) de unde nu se 
pleacă ușor cu puncte. Avînd, în e-

prinzător, se află patru „bătrîne" 
divizionare A care, efectiv, nu au 
cu ce se lăuda în acest început de 
campionat. Steaua își continuă evo
luția oscilatorie cu care a început

tului trecut n-au fost întîmplătoare, 
ci rodul unei munci serioase, al u-

DASCU, in posesia mingii, caută să treacă de apărătorii constănțeni. Moment din partida Politehnica Timișoara 
—F.C. Constanța. Foto : Dragoș NEAGU
nei permanente dorințe de autode- 
pășire. Este vorba de Universitatea 
Craiova, aflată acum distanțată la 
două puncte de plutonul echipelor 
de 5 puncte (Dinamo, C.S.M. Reșița, 
Rapid, „U" Cluj, F. C. Constanța 
și Steagul roșu), echipă hotărîtă să 
joace, din nou, un rol hotărîtor în 
acest al 56-lea campionat al țării. 
Și este vorba, în al doilea rînd, de

tapele următoare, două meciuri a- 
casă, și cum e știut faptul că în 
Valea Domanului C.S.M. Reșița nu 
prea „iartă" echipele vizitatoare, 
este lesne de întrevăzut că ascensiu
nea lui Nestorovici (7 goluri în 4 
meciuri !?), Beldeanu, Atodiresei et. 
comp, va continua. Spre lauda lor 
și a antrenorului care-i îndrumă.

La polul opus al realizărilor, sur-

La 19 septembrie și 5 octombrie- finala Cupei Balcanice
1 ■■■ in ■■«■■■IU I ,

A.S. ARMATA TG. MUREȘ - LOKOMOTIV SOFIA

să ne... obișnuiască, în ciuda efec
tivului său de jucători. Iar Sport 
Club, U.T.A. și Jiul dau semne de 
oboseală chiar din startul „cursei". 
De-ar fi numai... semne. Rezultatele 
viitoare vor fi edificatoare în a- 
ceastă privință.

Etapa a patra a oferit însă și 
un neplăcut subiect de discu
ție asupra căruia vom insista 

puțin : JOCUL DUR, NERVOZITA
TEA JUCĂTORILOR, O SERIE NE
DORITA DE ACTE NESPORTIVE. 
La București, în meciul Rapid —

După cum se știe, echipa A. S. 
Armata Tg. Mureș, cîștigînd seria pre
liminară din care a făcut parte, s-a 
calificat în 'finala „Cupei Balcanice". 
Ea va întîlni, în ultimul act al a- 
cestei competiții, formația bulgară 
Lokomotiv Sofia.

Partidele se vor disputa la 19 sep-

tembrie și 5 octombrie. Primul meci, 
care va avea loc la Tg. Mureș, va 
fi condus de o brigadă avînd la cen
tru un. arbitru iugoslav. Din partea 
comisiei Cupei Balcanice va asista, 
în calitate de observator, un repre
zentant al forului de specialitate din 
Turcia.

CUPA ZIARELOR SE REIA UJNI 
CU JOCURILE ETAPEI A ȘASEA

Luni, 3 septembrie, se reiau jocu
rile competiției dotate cu „Cupa 
ziarelor". Programul etapei de luni 
— a șasea — va fi publicat în- 
tr-unul din numerele noastre vii
toare.

NICOLAE ROTARU A OBȚINUT
UN REZULTAT DE VALOARE 

MONDIALĂ: 598 p. LA PROBA 
OLIMPICĂ DE 60 FOCURI CULCAT

Pe poligonul Petrolul din Ploiești, 
în cadrul tradiționalei competiții de 
tir, „Cupa Eliberării", organizată de 
clubul Petrolul, cunoscutul trăgă
tor bucureștean, Nicolae Rotaru 

JJ.E.F.S.) a reușit un excelent re
zultat, 598 p, din 600 posibile, la 
proba olimpică de armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat Este 
pentru a doua oară anul acesta 
cînd N. Rotaru obține o asemenea 
cifră de valoare mondială. Tot el 
a cîștigat și proba de armă stan
dard 3x20 focuri cu 573 p.

LOTO —
PRONOSPORT
La 2 septembrie 1973 — Tragerea

îx 
IX
IX
IX

Tr

excepțională Pronoexpres

La 2 septembrie a.c., Administra
ția- de Stat Loto-Pronosport orga
nizează o atractivă tragere excep
țională Pronoexpres cu atribuire 
de autoturisme, excursii peste ho
tare și premii în bani.

Se acordă autoturisme DACIA 
1300 șl DACIA 1100, excursii de 
cîte 2 locuri și 1 loc „REVELION 
ÎN BULGARIA" precum și nume
roase premii în bani de valoare 
fixă și variabilă.

Pentru atribuirea' tuturor acestor 
premii se vor efectua 5 extrageri de 
cîte 8 numere din 45. în total se 
vor extrage 40 de numere. Partici
parea se face cu următoarele taxe: 
3 lei. 6 lei și 15 lei varianta. Pre
cizăm că se poate participa și pe 
variante combinate și combinații 
„cap de pod" calculate la 6 sau 
15 lei varianta simplă componentă. 
Procurați-vă din vreme biletele!

© Tragerea Pronoexpres de mîi
ne va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18.05. Astăzi este ULTI
MA ZI pentru procurarea bilete
lor.
CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX

PRES DIN 22 AUGUST 1973 S

Extragerea I : Categ. a 3-a : 7,95 va
riante a 7 757 lei ; a 4-a : 22,95 a 2 687 
lei ; a 5-a : 72,35 a 852 lei ; a 6-a: 2 783,30 
a 40 lei. Report categoria 1 : 519 486 iei. 
Report categoria a 2-a : 61 671 lei. Ex
tragerea a Ii-a : Categ. A : 1 variantă 
10% a 70 126 lei , B : 6,85 a 10 237 lei ; 
c : 38,90 a i 803 lei : D: 1 430,75 a 60 lei ; 
E : 99,30 a 200 lei : F : 2 142,50 a 40 lei. 
Cîștigul de categoria A, a revenit lui 
C-HEORGHITĂ PAUL din Gîubega — 
Dolj, care ciștigă un autoturism „Dacia 
1300” plus diferența în numerar.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

„U“ Cluj, la Brașov, la Timișoara 
(din nou la Timișoara, acolo unde 
și în meciul cu A.S.A. Tg. Mureș 
au existat incidente soldate cu ju
cători eliminați I?) fair-play-ul a 
fost uitat la cabine. De 17 ori ar
bitrii au arătat unor jucători carto
nașul galben iar de două ori pe cel 
roșu, Niță — Universitatea Craiova, 
și Bălosu — F. C. Constanța fiind 
invitați să părăsească terenul cu 
capetele plecate. Din păcate, au e- 
xistat și alte cazuri care ar fi tre
buit să se soldeze cu avertismente 
sau chiar eliminări pentru joc dur 
sau lovirea adversarului fără balon, 
față de care însă arbitrii nu au luat 
atitudine ori s-au ...ferit să le vadă. 
Asupra acestui subiect vor trebui 
să mediteze mai mult și cu folos 
conducerile de cluburi, antrenorii 
echipelor. Cu atît mai mult cu cît 
există jucători care, numai în a- 
ceste prime patru etape ale campio
natului, au deja la... activ cîte două- 
trei cartonașe galbene ! Cam mult 
pentru atît de puține etape !

Universitatea Craiova — locul 1, 
Dinamo — locul 2. De pe aceste po
ziții vor aborda cele două rivale
— care promit un nou duel lung, 
de mare atractivitate — „runda" a 
V-a. O etapă cu două mari capete 
de afiș : cuplajul bucureștean, pri
mul din actualul campionat (Dina
mo — Sportul studențesc și Steaua
— Rapid), și „U" Cluj — Universi
tatea Craiova, un meci în care li
derul are o misiune extrem de grea.

DINAMO JOACĂ 
LA SALONIC

Astăzi urmează să părăsească 
Bucureștiul, pe calea aerului, ple- 
cînd spre Salonic, echipa Dinamo 
București. Formația-campioană va 
susține mîine, în nocturnă, pe sta
dionul din Salonic o întîlnire ami
cală în compania cunoscutei for
mații din prima ligă a campiona
tului Greciei, PAOK. în lotul care 
face deplasarea figurează și Dumi- 
trache, refăcut de pe urma acci
dentului suferit în prima etapă a 
campionatului.

Dinamoviștii vor reveni în țară 
în cursul zilei de vineri.

JOI, PE STADIONUL GIULEȘTI, 
DE LA ORA 17

RAPID—LOKOMOTIV MOSCOVA, 
ÎN SEMIFINALELE 

CAMPIONATULUI EUROPEAN 
INTERNATIONAL FEROVIAR
Stadionul Giulești va găzdui joi 

după-amiază, începînd de la ora 
17. un interesant meci internațio
nal, contînd pentru semifinalele 
campionatului european feroviar. 
Se vor întîlni echipele Rapid Bucu
rești și Lokomotiv Moscova. Re
turul acestei partide se va disputa 
Ia o dată ce urmează să fie sta
bilită ulterior.

în deschidere, de la ora 15,15, 
formația de tineret-rezerve a clu
bului giuleștean va evolua în com
pania divizionarei C, Șoimii TA- 
ROM

DESPRE „CELE TREI STELE
DE LA TIMIȘOARA

Probabil că notarea cu numai 
„trei stele" a arbitrajului de la Timi
șoara, al lui Constantin Petrea, a 
produs nedumerire. Fiind vorba de 
unul dintre arbitrii noștri de frunte, 
purtător al ecusonului F.I.F.A., com
ponent al actualului lot recomandat 
de F.R.F. pentru meciurile oficiale 
ale sezonului, e necesar — credem — 
să prezentăm cîteva completări pri
vind maniera sa de a conduce jocul 
Politehnica — F. C. Constanța.

Principala carență a arbitrajului Iui 
Constantin Petrea a fost —■ după opi
nia noastră — o variabilitate a op
ticii de a conduce care a derutat ți 
a nedumerit spectatorii, provocînd 
pînă la urmă enervare în ambele for
mații, dar mai cu seamă în cea 
constănțeană. El a început prin a ar
bitra larg, a acorda cu consecvență 
legea avantajului, a trece cu vede
rea chiar și unele iregularități. în a 
doua repriză, clnd duelurile pentru 
minge au devenit mai aprinse, con
ducătorul jocului a trecut la un ar
bitraj strict, perioadă în care însă 
a dictat cîteva decizii inverse. E mo
mentul în care irascibilitatca jucă
torilor a crescut, cînd gesturile de 
contestare a hotărîrilor arbitrului

s-au înmulțit, cînd cartonașele gal
bene au venit în seric, odată cu cel 
roșu, arătat lui Bălosu în condițiile 
descrise în cronica partidei. Firește, 
nu putem fi de acord cu lipsa de 
stăpînire a jucătorilor (și observația 
se adresează mai cu seamă jucători
lor de la Constanța și căpitanului 
lor, Antonescu) dar nici nu poate îi 
omisă realitatea că la crearea tensiu
nii de pe teren a avvt o parte de 
vină și maniera de arbitraj a Iui 
Constantin Petrea. Tocmai suita de 
maniere a dus și la unele erori pri
vind decizii în interiorul careurilor 
de 16 metri, situații în care reacția 
conducătorului partidei nu s-a făcut 
simțită. Am scris aceste cîteva rin- 
duri și pentru că arbitrul Constan
tin Petrea trebuie să dovedească o 
mult mai mare exigență față de el 
însuși și nu să fie gata să găsească 
numai calități arbitrajelor sale sau 
să-i socotească pe cei dimprejur neo
biectivi și rău intenționați. Numai 
astfel va putea progresa acest arbi
tru pe care, noi cel puțin, l-am apre
ciat cu sunimumul calificativelor. A- 
tunci cînd a meritat-o 1

Eftimie IONESCU

LUPTĂ STRÎNSĂ âK DIVBZEA C

TREI ETAPE DOAR NOUA ECHIPE AU PUNCTAJUL MAXIM!
14. CIL Gherla
15. Minerul Bihor
16. Unirea Alba Iulia

3 1 0 2 5-11 2
3 0 12 1—4 1
3 0 1 2 2—8 1

Etapa viitoare : Arieșul C. Turzii — Unirea Alba iulia, 
Minaur Zlatna — Aurul Brad, C.I.L. Gherla — Tehnofrig 
Cluj. Crișana Sebiș — Unirea Dej, Dermata Cluj — Some
șul Beclean. Minerul Bihor — Recolta Salonta, Soda Ocna 
Mureș — Cimentul Turda, Constructorul Alba iulia — Me
talul Aiud.

l.

SERIA A II-g

2—: a—<> 
:—1 a—u 
s—: <5—>-> 

Ixx »-* re-

3 3 1
3 3 1

3 3 
3 1
3 2
3 1
3
2
3
3
3
3
3
3

1
1

3
1 •
• 3
• 1 
• •

trohsttil Boldești — Chimia Brazi. Petrolul Berea — Lucea
fărul Focșani. Portul Brăila — Carpați Sinaia. Avîntul Mi- 
nec.u — Victoria Florești, Unirea Focșani — prahova Plo
iești. Obmp:a Rm. Sărat — Chimia Buzău, I.R.A. Cîmpina 
— Comerțul Bră_a.

SERIA A IV-a
— a (4-1) 

(1—4) 
a—•> 
(2—•> 
(*“•» 
a-n

a-o

Etapa viitoare : Chimia Tr. Măgurele — Petrolul Videle, 
Cimentul Fieni — Rova Roșiori, Petrolul Tîrgoviște — Răsă
ritul Caracal, Chimia Găești — Vulturii Cimpulung, Dacia 
Pitești — Cetatea Tr. Măgurele, ARO Cîmpulung — Textilis
tul Pitești, unirea Drăgășani — Recolta Stoicănești, Auto
matica Alexandria — Progresul Corabia.

Progresul Strehaia 
Petrolul Ticleni 
Victoria Călan 
F.O.B. Balș 
CLL D robe ta Tr. 
Metalurgistul Sadu 
Dunărea Calafat 
C.F.R. Craiova

SERIA A VII-a
— A.S. Victoria Cv.
— Steagul roșu Plenița
— Știința Petroșani
— Meva Drobeta Tr. S. 

Sev — Cimentul Tg. Jiu
— Energia Rovinari
— Minerul Lupeni
— Metalul Topleț

4—1 (1—6) 
0-1 (0-1) 
4—1 (3-0)

L 
X 
X 
<. 
X 
X
X
X 
X

11_ 2
2
3

3 •
2 •
2 4

1

2 1

i
1

2 C
4— 4 4
4— 2 4
5- 14
4— 4 4
5— 2 4

4
4
3
3
2
2
1
1
•
4

3— 1
4— 4
4— 4
3— 4

2 2— 4
3 4—4
2 1—5

(Corespondenți : G. Constantin, c. BoarcA, 
her, L ion, P. Slanafu, A. Scripnlc, C. Oprea 
fan.

L Steagul roșu Plenița
X Meva Drobeta Turnu Severin 
X Victoria Călan

4—< Progresul Strehaia 
Energia Rovinari 
Dunărea Calafat 

7. Cur.en:ul Tg. Jiu 
a. CIL Drobeta Turnu Se. enn 
9. FOB Balș

Ml CFB Craiova
XL Setața petroșani
XX Petrolul Ț^cieni
14. AS VMortâ*>Oa>oTa
XX Sudu
XX Metalul Topâe-,

2—0 (1-0) 
1—0 (0—0) 
3-1 (3-0)
A. Gunt- 

și G. Stc-

3 2 10 
3211
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 111
3 111
3 111
3 111
3 10 2
3 10 2
3X02
3 10 2
3 10 2
3 0 0 3

0—2 5
3— 15
7—4 4
4— 5 4
4—3 4
2— 14
3— 3 3
4— 2 3
1— 2 3
5— 10 3
7— 4 Z 
3—3 2
2— 4 2
3— 0 2
3—6 2
2—7 0

M. Bonțoiu, c. Iureș, V. Ștefan, E. Herman și T. Topan.

SERIA A X-A
Bihoreana Marghita — Topitorul Baia M. 2-0 (1—0)
Gloria Baia Mare — CIL Sighetui M. 4—2 (1—1)
Oașul Negrești — Bradul Vișeu 4-2 (1—0)
Victoria Zalău — Min. Baia Sprie 0—0
Minerul Baia Borșa — Unirea Zalău 0—0
Someșul Satu Mare — Minerul Suncuiuș 3-1 (1-1)
Voința Cărei — Rapid Jibou 4—1 (2—0)
Măgura Șimleul Silv. — Minerul Băița 0—0

Corespondenți : A. Pașcalău, T. Teodor, Gh. Preda,

Etapa viitoare : C.I.L. Sighet — Bihoreana Marghita, Mă
gura Șimleu — Rapid Jibou. Topitorul Baia Mare — Unirea 
Zalău, Minerul Suncuiuș — Gloria Baia Mare. Victoria Za
lău — Oașul Negrești. Minerul Băița — Voința Cărei. Mi
nerul Baia Sprie — Someșul Satu Mare, Bradul Vișeu — 
Minerul Baia Borșa.

1.
2.
3.
4.

Minerul Borșa 
Bihoreana Marghita 
Minerul Baia Sprie 
Someșul Satu Mare

3
3
3
3

2 1 0
2 0 1
12 0

7-15
11— 3 4
4—0 4
6—3 42 0 1

5— 6. Gloria Baia Mare 3 1 2 0 4— 2 4
Unirea Zalău 3 1 2 0 2— 0 4

7. Voința Cărei 3 2 0 1 8— 8 4
8. Minerul Băița 3 1 1 1 4— 5 3
4. Măgura Șimleu 3 l 1 1 2— 6 3

10. Topitorul Baia Mare 3 l 0 2 6- 5 2
11—IX Bradul Vișeu 3 1 0 2 4— 5 2

Oașul Negrești 3 I 0 2 7— 3 2
13—14. CIL Sighet 3 1 0 2 4— 6 2

Minerul Suncuiuș 3 1 0 2 5— 7 2
15. Rapid Jibou 3 1 0 2 6— 9 2
16. Victoria zalău 3 0 1 2 2—14 1

SERIA A XbA
— Viitorul
— Mureșul
— Foresta
— Unirea C
— Chimica
— Viitorul
— Avîntul
— Oltul Sf

Pașcanu, 
Bucs,

A.S. Miercurea Ciuc 
Lacul Ursu Sovata 
Carpați Covasna 
He be Sîngeorz Băi 
Minerul Rodna 
Forestierul Tg. Sec. 
Unirea Sf. Gheorghe 
Minerul Bălan

Corespondenți : 
O. Nichiti, Gh. Balint, L.

1. Chimica Tîrnăveni 
Avîntul Reghin 
Oltul Sf. Gheorghe 
Forestierul Tg. Sqguiesc 
Lacul Ursu Sovata 
A.S. Miercurea Ciuc 
Viitorul Gheorghieni 
Carpați Covasna 
Unirea Sf. Gheorghe 
Foresta -
Minerul 
Minerul 
Mureșul _ 
Hebe Sîngeorz 
Viitorul Tg. Mureș 
Unirea Cristur

Gheorghieni 1—1 (0—0)
Toplița 5—1 (1—0)

Bistrița 2—1 (0—0)
Cristuru Sec. 2—1 (0—0)

Tîrnăveni 2—3 (0—1)
Tg. M. 7—1 (2—0)
Reghin 1—2 (0—1)

Gheorghe 0—1 (0—0)
A. Fekete, Fr. Gazdag,

, Gh. Briotă și V. Bogan.

Eaapa rnteare z CI L. Drobeta Tr. Severin — Meva Dro- 
beta Tr. Se-i-eruu Mesalorgutui sadu — Minerul Lupeni. 
Steacal roca neaga — Bwegka Bovtaarl. Metalul Topleț — 
S’ -r.ta Petroșam. C-FJt Ctuki — A-S. Victoria Craiova, 
FOB. 32_s — Durirea Ca^fat Vktora ca »n _ progresul 
S’^r^aia. Petrcrâui — Onarnlul Tg. Jiu.

• •—8, 
*—• O—■
4—8 O—«Ș 
♦—• O—8»
»—« c.—n
3—* ('.—O
i—8 a—r> 
i—t «»-:>

GH. Oa.ii.'. 
G. Gbecrțbz.
3
3
3
3
3
3 3 • 1 »- 3 «
3 1*14—54 
3 1116—33
3 1113-33
3 1112—43
3 0 3 1 5—82
3 10 3 3—53
3 1 0 3 3— 7 3
3 0 12 1—81
3 0 1 2 2—10 1
3 0 0 3 0—11 0

Roznov — Energia Gh. Gheorghiu
Hușana Huși, Constructorul Vaslui

' ‘ * Con-
Mine-

— Coasxr.
— Reîcaul

Rulmentul Birlad
Trotușul Gh. Gh.-Dc‘ 
Hușana Huși 
Textila Buhuși 
Foresta Gugești 
U.R.A. Tecuci 
Minerul Comănești 
Energia Gh. Gh.-Dej

Corespondenți : L. Solomoa, 
I. Vieru, C. stoian, V. Doruș, 
Trotușul GA. Gheorghiu-Dej 
Energia Gh. Gheorghiu-Dei 
URA Tecuci 
Textila Buhușl 
Hușana Huși

SERIA A V-a

em GaLatx — Graurul Vocnr> Co&sssxa — Dee-
■ CMlMfe Iter-r-a r . -- — - - . .

Brtfls — LM.U WflgifftB

LOJL Bonxreștl 1—1 G—
Larcmrt București — S.rena București >—< (5—4)
Triumf Bti-euresti — Soteti TAR OU B-r. >—2 _ n
I> Sx-barsa — Unirea Tricc-Ior B-e <;—o
Ompca Gtargta — AZdtul Siotictia 7—X >—r»
F-- raaie București — Sportul 3—2 C3—4)
Ejectroraca București — Voința București 1—2 (»—1)
Arg-țj. achatieș:: — Tehnometal Bucure*: 2—1 (•—1)

Corespondenți : O. Guțo. N. Stcean. G. Octavum. L Mi1.
2.
X
4.
X___ _____ _
8. Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej
7. Mineral Comănești
8. Foresta Gugești
9. Letea Bacău

10. Locomotiva Adj ud
11. Relonul Săvinești
12. Rulmentul Birlad
13. Oituz Tîrgu Ocna
14. Cimentul Bicaz
15. Bradul Roznov
16 Constructorul Vaslui 

Etapa viitoare : Bradul
Dej, Oituz Tg. Ocna — _______ ____ ___________
— Rulmentul Birlad, Trotușul Gh. ’Gheorghiu-Dej

..... Locomotiva Adjud 
— Foresta Gugești, Relonul 

Textila Bu-

structorul Gh. Gheorghiu-Dej, 
rul Comănești, Letea Bacău 
Săvinești * ’ "
huși.

U.R.A.

3
2
3
2
2

•
1
1
1

4— 3
4— 1
5— 3
4— 1

6
3
4
4
4

tei, Tr. BatMIiiA, C. loader. C. Hirta și L
L Voința București 
S. Larorret București
3. Triumf București
4. IO-R. București

3X117-15
3 2 1 • 5— 2 5
3 2 4 1 5-44
3 1 2 4 4— 2 4

5 Argeșul MihâiWști 3 2 4 1 4—54
6— 7. F.acăra roșie București 

Dtaamo Slobozia
3 1 2 4 4— 3 4
3 1115—44

L Olimpia Giurgiu 3 1114—53
>— IX Unirea Tricolor București 

T. M. București
3 4 3 4 3— 3 3
3 4 3 4 1— 1 3

11. Șoimii TAROM București 3 1 4 2 6— 6 2
IX Sirena București 3 1 4 2 5— 6 2
IX Tehnometal București 3 4 2 1 4— 5 2
14. Azotul Slobozia 3 1 4 2 6—13 2
15. Electronica București 3 4 12 1—41

/ 16. Sportul Ciorogirla 3 4 0 3 2—10 0
Etapa viitoare : T.M.B. — Azotul Slobozia, Sportul Cio- 

rogiria — Sirena București, Șoimii TAROM București — Elec
tronica București. Dinamo Slobozia — Laromet București, 
I.O.R. București — Flacăra roșie București. Voința Bucu
rești — Unirea Tricolor București, Tehnometal București — 
Triumf București, Olimpia Giurgiu — Argeșul Mihâilești.

Tecuci, Cimentul Bicaz

Victoria Florești 
Carpați Buzău 
Portul Brăila 
Chimia Brazi 
Petrolul Berea 
Luceafărul Focșani 
Prahova Ploiești 
Poiana Cîmpina 

corespondenți : 
Tănăsescu, I. 7 
Stroe.

1. Petrolul Berea
2. Prahova Ploiești
3. Poiana Cîmpina
4---- —
5.

6—7.

SERIA A lll-a
— Petrolistul Boldești
— Comerțul Brăila
— Olimpia Rm. S.
— Chimia Buzău
— Carpați Sinaia
— Avîntul Mîneciu
— ira Cîmpina 

Unirea Focșani
Coman, M. Irimla, 

Mircea, V. Manoliu, C.
N,

8—9.

IR A Cîmpina
Victoria Florești
Luceafărul Focșani
Chimia Buzău
Olimpia Rîmnicu Sărat
Chimia Brazi
Unirea Focșani
Avîntul Mîneciu

10.
11 _____ _  ..
12. Petrolistul Boldești
13. Carpați Sinaia
14. Comerțul Brăila
15. Portul Brăila
16. Carpați Buzău
Etapa viitoare : Carpați Buzău Polana

(2-0)
(0—1)
(0-1)
(1-0)
(1-0)
(1-2)
(1-0)
(0-1) 

Baltag, I.

3—0 
1—2 
0—1
1—0
2—0
2—2

3

I. _____
Averchi și E.

3

Cimpina, Fe-

Răsăritul Caracal
SERIA A Vl-a

— Cimentul Fieni
Automatica Alexandria — Petrolul Tîrgoviște
Vulturii Cîmpulung 
Cetatea Tr. Măgurele 
Progresul Corabia 
Recolta Stoicănești 
Dacia Pitești
Rova Roșiorii de Vede

— Chimia Tr. Măgurele
— Textilistul Pitești
— Unirea Drăgășani
— Chimia Găeștl
— AHO Cimpulung
— Petrolul Videle

3— 1 (1—0)
4- 1 (1—0) 
2—0 (1—0)
2—1 (1-1)
9—0 (>-<))•
2-2 (1—1) 
2—1 (1—0) 
3—0 (2—0)

Corespondenți : Gh. Donciu, M. Bizon, D. Radulescu, 
D. Gruia, C. Filip, M. Dogaru, Al. Momete și T. Negu- 
lescu.
1. Progresul Corabia
2. Automatica Alexandria
3. ROVA Roșiori
4. Dacia Pitești
5. Răsăritul Caracal
6. Vulturii Cîmpulung
7. Cetatea Tr. Măgurele
8. Chimia Găeștl
9. Recolta Stoicănești

10. ARO Cîmpulung
11. Chimia Tr. Măgurele 

12—13. Textilistul Pitești
Cimentul Fieni

14. Petrolul Tîrgoviște
15. Unirea Drăgășani
16. Petrolul Videle

3 3 0 0
3 2 10
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 111
3 111
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 0 12
3 0 0 3

12— 0 6
6— 2 5
7— 2 4

10— 7 4
3—3 4
3— 2 4
4— 6 4
4— 4 3
7—10 3
5— 4 2
3— 4 2
4— 6 2
3—5 2
3—6 2
2—12 1
1—6 0

Progresul T.rrțșoara 
CJJL Scmerta 
Strungul Arad 
Mna_-2 (Xelu P-oșu 
Unirea Tocmatle 
Furnirul Deta 
ICnerrl Ghelir 
A-S. Bocșa

Zeno, P. Ua&, P.
L CFR Simeria 
X Minerul Mo’.dov'a Xouâ 
X Progresul Timișoara 
4. Minerul Ghelar
X Unirea Tomnatic 
6. Metalul Oțelul Roșu 

7—8. AS Bocșa
CFR Caransebeș

9. Furnirul Deta
10. Minerul Teliuc
11. Electromotor Timișoara 
IX Dacia Orăștie
13. Constructorul Arad
14. Strungul Arad

15. Unirea Sînnicolau
16. Gloria Arad

SERIA A VIII-g
— CFB Caransebeș
— Gloria Arad
— Mm_ Moldova Nouă
— Unirea Sinnicolaul XL
— Constructorul Arad
— Dama Orăștie
— Minerul Teliuc
— Electromotor Timiș. 

C. Crem, M. Mnmeanu, 
Ttxna,

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

L Ștefan, R.
FL Opnța șă T. Țăranu.

3 2 1 0 0-1 5 
3 2 10 5-2 5
2 2 0 1 6—1 4
3 1 2 0 4—2 4 
3 2 0 1 3-4 4 
3 111 5—3 3 
3 111 2—2 3 
3 111 3—3 3 
3 1111-43 
3 10 2 5-4 2 
3 1 0 2 5—5 2 
3 18 2 1—3 2 
3 0 2 1 1—3 2 
3 1 0 2 5—8 2 
3 1 0 2 4—8 2 
3 1 0 2 3—8 2

2.
X
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10—11.

12. 
ia.
14.
15.
16.

V.

Bistrița 
Bălan 
P.odna 
Toplița

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2 1
2 1 

0
0
1 
1
1 
0
0 
o 
o 
o 
o 
o
1

2
2
1 
1
l
1
1
1
1
1
1
1 
0

7—
4—
6—
2—
5—
6—
3—

3—

Etapa viitoare : Viitorul Tg. Mureș — Minerul Bălan. Fo
restierul Tg. Secuiesc — Foresta Bistrița. Chimica Tîrnă
veni — Unirea Sf. Gheorghe, Minerul Rodna — Mureșul 
Toplița. Avîntul Reghin — A.S. Miercurea Ciuc, Oltul Sf. 

-Gheorghe — Hebe Sîngeorz Băi. Unirea Cristur — Lacul 
Ursu Sovata, Viitorul Gheorghieni — Carpați Covasna.

Etapa viitoare : Minerul Ghelar — C.F.R. Simeria, Unirea 
Sînnicolaul Mare — Unirea Tomnatic, Gloria Arad — Elec
tromotor Timișoara, C.F.R. caransebeș — Minerul Teliuc, 
Dacia Orăștie — Metalul Oțelu Roșu, Progresul Timișoara 
— A.S. Bocșa. Constructorul Arad — Strungul Arad, Mine-
rul Moldova Nouă -- Furnirul Deta.

SERIA A IX-a
Cimentul Turda — Recolta Salonta 2—0 (0—0)
Soda Ocna Mureș — C.I.L. Gherla 3—2 (1—2)
Unirea Dej — Minerul Bihor 2—0 (2—0)
Constr. Alba Iulia — Arieșul Cîmpia T. 2—1 (1—0)
Aurul Brad — Crișana Sebiș 3—1 (2-1)
Metalul Aiud — Dermata Cluj 2—0 (1—0)
Someșul Beclean — Minaur Zlatna 2—1 (0—0)
Tehnofrlg Cluj — Unirea Alba Iulia 5—0 (3—0)

Corespondenți : P. Lazăr, A. Verdeș, T. Prodan, L Fl-
lipescu, M. Susan , I. Somogyi, i. Balint și E. Fehervari.
1. Unirea Dej 3 3 0 0 12—3 6
2. Cimentul Turda 3 2 10 4—1 5

3— 4. Metalul Aiud 3 2 0 1 3—1 4
Tehnofrlg Cluj 3 2 0 1 6—2 4

5. Soda Ocna Mureș 3 2 0 1 5—4 4
6. Someșul Beclean 3 2 0 1 5—6 4
7. Recolta Salonta 3 111 4—3 3
8. Constructorul Alba Iulia 3 111 4-4 3
9. Aurul Brad 3 111 5—6 3

10. Arieșul Cimpla Turzii 3 10 2 4—4 2
11. Minaur Zlatna 3 10 2 2—3 2

12—13. Crișana Sebiș 3 0 2 1 1—3 2
Dermata Cluj 3 0 2 1 2—4 2

C.S.U. Brașov 
Precizia Săcele 
Metalul Copșa Mică 
Hidroenergia Rm. V. 
CFR Sighișoara 
Carpați Mirșa
U.P.A. Sibiu 
Textila Cisnădle

SERIA A XII-A
— Chim. Or. Victoria
— Oltul Rm. Vîicea
— Vitrometan Mediaș
— Tornedo Zărnești
— I.C.I.M. Brașov
— Textila Șebeș
— C.I.L. Blaj
— Lotrul Brezoi

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

0—0
1—0 (0—0)

Corespondenți : G. Lorac, V. Secăreanu, 
P. Giornoîu, I. Turjan, V. Helciug, I. Ilie 

1. Textila Cisnădle
2—3. CFR Sighișoara

Hidroenergia Rîmnicu Vîlcea
4. CSU Brașov
5. Precizia Săcele
6. CIL Blaj

7—8. UPA Sibiu
Torpedo Zărnești

9. Chimia Victoria
10. Metalul Copșa Mică
11. Lotrul Brezoi
12. Carpați Mîrșa
13. ICIM Brașov
14. Textila Sebeș
15. Vitrometan Mediaș
16. Oltul Rîmnicu Vîlcea

M. Faliciu, 
și I. Andrei.
3 3 0 0 6—1 6
3 2 1 0 2—0 5
3 2 1 0 2—0 5
3 2 0 1 4—2 4
3 2 0 1 4—3 4
3 1 1 1 3—1 3
3 1 1 1 3—3 3
3 1 1 1 2—2 3
3 1 1 1 3—4 3
3 l 1 I 3—5 3
3 1 0 2 2—2 2
3 t 0 2 4—5 2
3 0 2 1 2—3 2
3 10 2 3—6 2
3 0 I 2 2—4 1
3 0 0 3 1—5 0

Etapa viitoare : Lotrul Brezoi — Torpedo Zărnești. C.S.U. 
Brașov — U.P.A. Sibiu. Chimia Or. Victoria — Hidroener
gia Rm. Vîlcea, Oltul Rm. Vîlcea — I.C.I.M. Brașov. Vitro
metan Mediaș — Textila Cisnădie, C.I.L. Blai — Precizia 
Săcele, Textila Sebeș — C.F.R. Sighișoara, Carpați 
— Metalul Copșa Mică.



APR0APE 100 DE SPORTIVI DE EA STEAUA
EA SPAOTACHIADA DE VADĂ A AOMAIEEOD PDIETEAE
• Sportivii român! vor lua startul la 7 discipline: handbal, atletism, box, tir, haltere; gimnastică și înot • Deschiderea 
festivă este programată duminică pe stadionul „Strachov" din capitala Cehoslovaciei • Delegația României pleacă vineri la Praga

înaintea primului campionat mondial

PERECHEA
NĂSTASE - CONNORS

ÎNVINGĂTOARE

OBIECTIVUL NAȚIONALEI ROMÂNE DE POLO- LA SOUTH ORANGE

Au mai rămas cîteva zile pînă la deschiderea ce
lei de a IlI-a ediții a Spartachiadei de vară a arma
telor prietene. Mai exact, festivitatea inaugurală a 
acestei mari competiții, găzduită de Cehoslovacia, va 
avea loc duminică, la Praga, pe marele stadion 
„Strachov”.

Importanta 
treceri la 12 
tivi militari 
Germană, Cuba, Polonia,
Cehoslovacia, U.R.S.S., R.F, Mongolă, Somalia și, pro
babil, R.D. Vietnam.

Fără îndoială, participarea selectă la întrecerile

manifestare 
discipline, la 
din 12 țări :

sportivă programează în- 
care vor lua startul spor- 
România, Bulgaria, R.D. 
Ungaria, R.P.D. Coreeană,

Spartachiadei asigură întreceri la un înalt nivel, iar 
performanțele vor fi, desigur, la multe discipline, de 
o certă valoare mondială.

Sportivii români vor fi reprezentați de membrii 
clubului Steaua. Ei vor lua startul la 7 discipline și 
anume : atletism, box, gimnastică, handbal, haltere, 
natație și tir. Numărul sportivilor și al antrenorilor 
clubului Steaua care vor face deplasarea întrece 
totalul de 100! Printre ei se află sportivi de valoare 
mondială, cu cunoscută carte de vizită pe plan in
ternațional. '

Iată o succintă trecere în revistă a participării 
sportivilor români la cea de a treia Spartachiadă.

Ne aflăm în preajma primului 
campionat mondial al echipelor de 
polo. 16 formații din 4 continente, 
care și-au cucerit dreptul de par
ticipare, sînt în așteptarea tragerii 
la sorți, care le va repartiza în trei 
grupe. Primele două clasate din fie
care serie se vor califica pentru tur
neul final, la capătul căruia vom 
cunoaște pe campioana lum'i la 
polo.

Cu ce șanse se prezintă repre
zentativa României la această mare 
confruntare de la Belgrad ? Să as
cultăm părerea antrenorului prin
cipal Anatol Grințescu : ..Anul tre
cut, la J.O. de Ia Miinchen nu am 
obținut decît locul VIII, ratînd ele 
puțin calificarea în turneul final. 
De această dată, deși echipa a fost 
mult întinerită, sper să ajungem 
printre primele șase clasate. Acesta 
este de altfel obiectivul formației 
noastre. E drept, pornim din start 
cu un serios handicap ; la Belgrad, 
selecționata țării va fi lipsită de 
aportul lui Adrian Nastasiu (care 
și-a fracturat zilele trecute o mină) 
și a lui Liviu Răducanu (examen 
de intrare în facultate), doi jucă
tori de bază. Sper însă că toți corn- 
ponenții reprezentativei se vor stră

dui să se comporte la nivelul bu
nelor partide realizate în acest se
zon. onorind participarea lor la 
primul campionat mondial".

Aruncind o 
evoluției din 
participante, 
directe — in
sînt trecute doar meciurile dintre 
finalistele CM. — vom observa că

sportivii români au 
tare meritorie, 
să întrezărim

1. U.R.S.S.
2. Ungaria
3. Italia
4. ROMANIA
5. Olanda
6. Iugoslavia
7. Spania
8. Bulgaria
9. Cuba

10. S.U.A.

scurtă privire asupra 
acest an a ech’pelor 
comparînd rezultatele 
clasamentul alăturat

DE POLO

cu 
cu 
cu 
cu

cu 
cu 
cu
cu 
cu

rază din jocul derby al campionatului masculin de handbal • Steaua—Dinamo București. Kicsid (Steaua) 
înscrie un gol spectaculos.

HANDBALIST!! PRINTRE 
FAVORIȚI! TURNEULUI

LOTURI MASIVE LA ATLETISM, 
TIR Șl BOX

care
un

REZULTATELE

avut o compor- 
ne îndreptățește 
salt valoric pe

o 
o
2 
o
4
2
1
1
1 
o

67—40
78—33
56—49
84—69
66—72
87—92
36—51
34—59
24—28
15—18

ECHIPEI
IN ACEST AN

PESCARA :

Iugoslavia
Ungaria 
Italia

R.F. Germania 
Olanda

UTRECHT :

6—5 cu Iugoslavia
3— 4 cu Olanda
4— 5 cu R.F. Germania

HARKOV :

4—7 CU U.R.S.S.
2—5 CU U.R.S.S.
6—7 cu U.R.S S.

Olanda
Spania 
Polonia 
Ungaria

VOLGOGRAD :

9—1 cu Bulgaria
8—4 cu Bulgaria

ROMANE

plan mondial. Spre deosebire de 
alte sezoane, în 1973 nu există vreo

echipă care să nu fi cunoscut în- 
frîngerea.. Campioana olimpică, for
mația Uniunii Sovietice, a pierdut 
un meci in fața S-U.A. cu 4—5, iar 
reprezentativa Ungariei, altă mare 
favorită a turneului de la Belgrad, 
a tost întrecută la Bucureșt’ de .,7“- 
le României. Cele două echipe nu 
și-au modificat prea mult compo
nența loturilor față de J-O„ anun- 
țîndu-se ca principale candidate la 
titlul suprem. Pentru medalia de 
bronz, lupta este perfect echilibra
tă. O șansă în plus au firește po- 
loiștii iugoslavi, care posedă marele 
avantaj de a evolua pe teren pro
priu. Poziția este vizată, în egală 
măsură, și de selecționatele S-U.A.. 
Italici, R. F. Germania, Olandei, 
Cubei și României-

Reprezentativa țării noastre a în- 
tîlnit în acest an — cu excepția 
formațiilor S.U.A, și Cubei — pe 
toate celelalte formații din clasa
mentul alăturat și. deși a susținut 
majoritatea meciurilor peste hotare, 
ea se află, datorită unor rezultate 
meritorii pe o poziție fruntașă. Pen
tru ca acest loc printre primele pa
tru formații din lume să poată 
deveni oficial, jucătorii noștri vor 
trebui să evolueze în lungul mara
ton de la Belgrad (9 partide în 9 
zile) la valoarea maximă, să lupte 
cu toate torțele pentru a materia
liza într-o performanță valoroasă 
posibilitățile tehnico-tactice de care 
dispun. Firește, nu mai puțin im
portantă este și tragerea la sorți și 
mai ales programul jocurilor, 
sperăm însă că de această dată ea 
va fi mai favorabilă în urmă cu un 
an, la Miinchen...

Adrian VASILIU

— Okker a ciștigat la Toronto —
NEW YORK, 27 (Agerpres). —

Proba da dublu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis de 
la South Orange (New Jersey) a 
revenit perechii Ilie Năstase (Româ
nia), Jimmy Connors (S.U.A.), care 
a învins în finală cu 6—7, 6—3,
6— 2 cuplul Tom Gorman, Pancho 
Gonzales (S.U.A.). La simplu băr
bați. australianul Collin Dibley a 
ciștigat cu 6—4, 8—7. 6—4 finala 
susținută cu tînărul jucător indian 
Vijay Amritraj. O mare surpriză 
s-a înregistrat la simplu femei : 
jucătoarea Fiorella Bonicelli din 
Uruguay și-a adjudecat proba, reu
șind să întreacă în finală cu 6—4,
7— 5 pe favorita nr. 1, australianca 
Lesley Bowrey.

Tenismanul olandez Tom Okker 
a terminat victorios turneul de la 
Toronto, învingînd în finală cu 
6—3, 6—2. 6—1 pe spaniolul Ma
nuel Orantes. Rezultatele celorlal
te finale : dublu bărbați: Laver, 
Rosewall (Australia) — Newcombe, 
Davidson (Australia) 7—5. 7—6 ; 
dublu femei : Goolagong (Austra
lia). Michel (S.U.A.) — Masthoff 
(R.F.G.) Navratilova (Cehoslovacia) 
6—3, 6—2.

MECIUL DINTRE FOREMAN Șl KING ROMAN

(Agerpres). — Campionul 
box la categoria grea. 

(SUA). își continuă 
la Tokio, in vederea

Să

NU ESTE RECUNOSCUT OFICIAL
TOKIO, 27 

mondial de 
George Foreman
antrenamentele 
meciului pe care-1 va susține la 1 sep
tembrie, cu portoricanul King Roman. 
Intr-un interviu acordat. George Fore
man a declarat : „Forurile internațio
nale nu mi-au stabilit nici un șalanger, 
astfel că sînt surprins că meciul de la 
Tokio nu este recunoscut oficial. In 
toamnă voi boxa cu Ken Norton, dacă 
acesta va reuși'*' să obțină din nou Vic
toria in fața lui Cassius Clay". ț

SCRISOARE DIN CHILE

Unul dintre cele mai atractive 
turnee va fi cel de handbal, pro
gramat la Bratislava între 3 și 9 
septembrie. Dintre echipele înscri
se, trei se numără printre favori
tele întrecerii : U.R.S.S. (reprezen
tată prin Ț.S.K.A. Moscova), Ceho
slovacia (Dukla Praga) și. în pri
mul rînd, România (Steaua). Dar 
nici celelalte formații nu trebuie 
neglijate (Polonia, RD..G., Ungaria), 
care, în postura de outsideri, pot 
încurca socotelile... Dar să revenim 
la reprezentanții noștri. Echipa 
Steaua este indiscutabil cea mai 
bună echipă din țară, care a cu
cerit pentru a 8-a oară (și pentru 
h 7-a oară consecutiv) titlul de 
campioană a României 1 în 1968 a 
ciștigat C.C.E.. învingînd în finală 
pe Dukla Praga, iar în 1971 a fost 
finalistă a competiției. Deși, de 
data aceasta, fără Gruia și Popescu 
— retrași din activitate — forma
ția română dispune și acum de un 
lot puternic, în frunte cu 
si experimentata gardă" reprezen
tată de Gațu (de 110 ori interna
țional). Kicsid (de 109 ori interna
țional), Marinescu, Goran și Dincă. 
Acestora li se adaugă și ..noul val" 
alcătuit din Voina, Stockl, Capră, 
Tudosie ș.a. Sub îndrumarea serioa
să și competentă a antrenorilor 
Cornel Oțelea și Otto Telman, spe
răm că reprezentanții țării noastre 
la marea competiție de la Bratis
lava vor trece cu succes dificilele 
examene. Le urăm deplin succes.

„vechea

intema-

TENISMENII JUNIORI ÎNCEP
ÎNTRECERILE PENTRU CUCERIREA

Pe listele de înscrieri la atletism 
figurează peste 20 de sportivi ro
mâni, la tir — 14, iar la box — 11!

Atletismul este programat la Pra
ga între 4 și 8 septembrie, tirul 
va avea loc pe poligonul din 
Plsen din 3 pînă în 10 septembrie, 
iar boxul este prevăzut să se des
fășoare la Olomouc între 5 și 9 
septembrie.

Printre performerii la atletism 
care vor fi prezenți la Praga se 
numără campionii naționali N'agy. 
Suciu, Perța ș.a. cotați in ac. -• 
an cu rezultate remarcabile. Pe 
lista atleților mai figurează Zam- 
firescu, Jurcă, Lupan, Șepci. Se- 
bestyen, Szilagyi. Anton, 
etc.
Soter, Nicolae Păiș și 
Tacorian.

Și trăgătorii vor prezenta un 
lot de elită, în frunte cu fostul 
multiplu campion național la ju
niori Iile Codreanu, talentatul si 
tînărul pistolar Corneliu Ion, ca 
și consacrații Virgil Atanasiu. fest 
campion mondial la pistol vite
ză, Petre Șandor, 
campion național, fost 
european la armă cu 
primat, Nicolae Ciotloș 
pion național la pistol

Și de la 
comportare 
prestigiului 
mănuși l-a 
în arena internațională. Paul Dra- 
gu la cat. semimuscă, ciștigătorul 
turneului „Prietenia". Marian La- 
zăr la cat. cocoș, Dinu Condurat, 
campion european de tineret. la 
cat. cocoș, Victor Zilberman la 
cat. semimiilocie sînt numai cîțiva 
dintre pugiliștii noștri care oot 
urca pe podiumul învingătorilor.

LOTURI MAI MICI, DAR CU 
PERSPECTIVE

în fine, la înot, din lotul celor 
6 fac parte Țurcanu (100 m li
ber). Hempel (2:36.4 pe 200 m 
bras). Zahiu (1:01.1 pe 100 m li
ber la juniori). Vrinceanu 158.7 pe 
100 m liber, garapion balcanic de 
juniori), Furtunescu (1:04J2 
m delfin, campion balcanic 
niori) și Resler (1:09,6 pe 
bras).

întrecerile de haltere sînt pro
gramate la Trencin între 5 și 8 
septembrie, cele de gimnastică la 
Banska Bistrica (4—9 septembrie) 
și cele de înot la Zilina (3—10 
seotembrie

Plecarea 
SDortivilor 
tă pentru

pe 1OO 
de ju- 
1OO m

KORCULA, 27 (prin telefon). Au 
început întrecerile campionatului 
balcanic de polo, in care țara 
noast-î este reprezentată de echipa 
secundă. în primul meci poloiștii 
român; au fost învinși de formația 
Iugoslaviei 
1—n (o—: 
înscr 
lici : 
si 
t3;
meci 
la si!
Bz 4. Novac 
Mirex

h£<I
■ IR

TITLURILOR DE CAMPIONI
Timp de o săptămînă, pînă la 2 

septembrie, pe terenurile clubului 
Progresul din Capitală se vor des
fășura întrecerile de tenis ale cam
pionatului republican individual 
rezervat juniorilor și junioarelor.

La ediția din acest an participă 
aproape 200 de sportivi din 32 de 
localități ale țării.

Kicsid
Antrenorii atleților sînt Ion 

Nicolae

boxeri se 
frumoasă.

pe care 
ciștigat în

multiplu 
campion 

aer com- 
— cam- 

liber. 
așteaptă o 
la nivelul 

sportul cu 
ultimii ani

Halterofilii vor prezenta o echi
pă aproape completă: Dincă, 
Fiat, Rusu, Balaș, D. Constantin, 
Parapancea și Deac. Firește, 
siunea lor în confruntările cu 
terofilii sovietici și bulgari 
este deloc facilă. Dar sperăm
rezultatele lor vor fi la înălțime.

La gimnastică vor fi 
trei 
cea 
toți 
în 
hotare.

mi- 
hal- 
nu 
că

prezenți 
sportivi: Petre Mihaiuc, Mir- 
Gheorghiu și Mihai Borș — 
cil o ascendentă" comportare 

ultimele confruntări de peste

TELEX•TELEX•TELEX
Cursa ciclistă internațională „Cupa Ber- 
nocchi**, disputată la Legnano, a reve- 
nit italianului Felice Gimondi, cronome
trat pe distanța de 238 km cu timpul 
de 5h 35:56. Pe locul doi, la 13 sec., a 
sosit belgianul Roger de vlaeminck.
R
In ziua a doua a „Cupei mondiale" Ia 
hochei pe iarbă, echipa R.F. Germania, 
campioană olimpică, a terminat la ega
litate (0—0). cu formația Indiei. Alte 
rezultate : Spania — Noua Zeelandă 
2—1 : Malayesia — Anglia 2—1; Belgia 
— Argentina 2—1.
El
Competiția ciclistă de amatori, „Premiul 
Wilhelm Tell", desfășurată în 7 etape 
pe șoselele Elveției, s-a încheiat cu vic
toria rutierului francez Guy Leleu, ur
mat de Johannes Ruch (RFG), la 5 sec., 
Nikolai Gorelov (URSS), la 4:01.
■«isputată Ia Sofia, întllnlrea internațio
nală masculină de handbal dintre repre
zentativa Bulgariei și "* " '
a R.D. Germane s-a 
tate : 12—12 17—4).

formația secundă 
terminat la egali-

de tenis de IaTurneul internațional — ------ — .
Aviles (Spania) a fost ciștigat de jucă
torul francez Frangois Jauffret, care l-a 
întrecut. în finală, cu 6—1, 6—4, 6 3, pe 
australianul Phillips Moore.
E
Concursul international de călărie de la 
Rotterdam a programat o nouă probă 
de obstacole, încheiată cu victoria cu
noscutului camnion vest-german Alwin 
Schockemoehle, care a concurat pe ca
lul său favorit „The Robber". învingă
torul a fost cronometrat în 43,71, fiind 
urmat de englezul David Broome („Man
hattan") — 55,5.

Cea de-a 4-a ediție a competiției inter
naționale de tenis „Cupa Vasco Valerio",

rezervată echipelor masculine de tineret, 
s-a încheiat la Lesa cu victoria forma
ției Cehoslovaciei, învingătoare cu 4—1 
în finala susținută cu echipa URSS. 
Iată rezultatele tehnice (primii sînt tre- 
euțl jucătorii cehoslovaci) : Granat — 
Pugaev 3—6, 6—4, 6—3; Slozil — Maza- 
veț 6—3, 5—7, 6—4; Smld — Kațnelson 
6—4, 6—4; Jankowski — Barisov 6—4, 
2—3 (abandon); Jankowski, Slozil — Ba
risov, Pugaev 6—8, 10—8, 6—3.■
Ctștigînd ultima probă a Campionatului 
european de automobilism (formula II). 
desfășurată la Enna (Sicilia), pilotul 
francez Jean-Plerre Jarier și-a adjudecat 
titlul de campion continental. Pe locul 
secund s-a situat vest-germanul Jochen 
Mass. In cursa de la Enna, Jean-Pier- 
re Jarier (,,March-B.M.W.“) a obținut o 
victorie categorică. întrecîndu-1 în cele 
două manșe pe principalul său adversar, 
italianul Vittorio Brambilla, clasat pe 
locul secund. Recordul circuitului a fost 
realizat de francezul Patrick Depailler, 
care, din cauza unei defecțiuni tehnice, 
a fost nevoit să abandoneze în prima 
manșă.■
La Louisville s-au încheiat Campionatele 
de natație ale SUA. Iată cîștlgătorii pro
belor disputate în ultima zi : 100 m li
ber bărbați : Jim Montgomery 52.51; 100 
m liber femei : Shirley Babashoff 58,77; 
1 500 m liber bărbați : Rick Demont 
15:51,21 (nou record al SUA); 200 m 
mixt femei ; Kathy Heddy 2:25,41; 200 
m mixt bărbați : Stan Carper 2:08,88.

Proba feminină din cadrul concursului 
internațional de patinaj artistic de la 
St. Gervais a fost clștlgată de Linda 
Fratianne (SUA), cu 216,63 puncte, ur
mată de Kathy Malmberg (Suedia) — 
211.23 puncte, Klm Alletson (Canada) — 
210,45 puncte, Daria Prychun (Canada), 

— 205,41 puncte.

înot 
!).

la 1 ga a 
este j 

31 august, cu

latiei

avion:
Ion OCHSENFF1D

principala favorită, cu 
1—0. 0—6. 0—3). Au 

Belsmarici 4, Persici 3. Po- 
Rudici 2 pentru învingători 

Popa de la învinși. Reorezen- 
tri au ciștigat al doilea 
inut cu formația Turciei 
de 11—3 (3—O. 2—1.3—1, 

e marcate de Po- 
Feher 2. Kacz și

• Campionatele mondiale
de pescuit subacvatic
au ajuns la a 11-a ediție I

MAI PUȚIN OBIȘNUIT
9

• Sportivul
individual

chilian Râul Choque, campion mondial
și colegii săi vor lupta pentru păstrarea

titlului
“*5 Z lU»0S-2Via
recia _  Bolea
a — Bulgaria 1

LA PEKIN A ÎNCEPUT

UN MARE TLRXEU INTERNAȚIONAL

ținut concursul nu avea nici un fel 
de secrete pentru sportivii chilieni, 
care, în plus, au fost mai bine aco
modați. cu temperatura apei locale. 
Mai trebuie să amintim și de pre
gătirea minuțioasă a celor trei chi
lieni, care s-au antrenat 
timp de 3 luni înainte 
campionatelor mondiale, 
le nu s-au lăsat însă 
Concursurile se țin timp de mai 
multe zile, cîte 6 ore în fiecare zi. 
Choque și coechipierii săi au izbu
tit în acest răstimp să prindă 247 
de pești, cîntărind 773 de kilogra
me ! Râul Choque, campionul mon
dial „en titre" a capturat singur 
127 de pești, numai cu unul mai 
mult decît americanul ~ ~
dar și mult mai mari 
de 324,6 kg).

Toate aceste lucruri 
pa chiliană să fie și la ediția din 
acest an una dintre cele mai în
dreptățite concurente la titlul de 
campioană mondială. Frederica 
Schaffer, conducătorul echipei, de
scrie în felul următor calitățile l^ii 
Choque: . 
tatea de i 
de pești ; 
rie, apoi 
și foarte 
cursurile, 
te cobori 
metri 1 Toate acestea, plus o per
fectă condiție fizică, o excepțională 
disciplină și o ambiție mereu cres- 
cîndă. fac din Choque un adevărat 
campion, care va fi foarte greu de
tronat".

Ambiții mult mai mari decît ce
le de la precedenta ediție a cam
pionatelor mondiale vor avea însă 
și toate celelalte peste 20 de țări 
participante anunțate. în Chile, re
prezentanții Argentinei, deși s-au 
clasat abia pe locul al 14-lea, au 
avut satisfacția de a prinde cel 
mai mare pește al concursului, un 
pește-spadă de 9 kg. Ultima cla
sată, echipa Insulelor Faroe, din 
care făceau parte doi bărbați și o 
femeie (neadmisă însă în concurs 
din cauza regulilor C.M.A.S., care 
interzic echipe mixte) nu a prins 
decît ... un singur pește, în greu
tate de 1,1 kg !

în acest fel, este sigur că dispu
ta pentru cel de-al 11-lea titlu de 
campioană mondială la pescuit sub
acvatic se anunță foarte disputată. 
Fără îndoială, echipa statului Chile 
va face totul pentru a-și păstra 
cununa și titulatura neoficială de 
„echipa cu cei mai abili vînători 
submarini" ...

suprem
formată din trei membri, așa cum 
stipulează regulamentul. „Liderul" 
ei este Râul Choque, campion mon
dial al probei individuale. Choque 
a trăit toti cei 30 de ani ai săi la 
Iquique, fiind pescar de meserie, 
și a început să facă sport de foar
te tînăr. Are 11 copii și dorește, 
nici mai mult nici mai puțin, așa 
cum îmi mărturisea un prieten al 
său în momentul festiv al decer
nării medaliei de aur, să facă din 
fiecare un adevărat campion al lu
mii... Ceilalți doi membri ai triou
lui chilian sînt Pedro Rozas, pes
car. în vîrstă tot de 30 de ani, și 
Fernando Sanchez, 26 de ani, ingi
ner, care nu a pescuit niciodată ca 
profesionist, și a început sportul 
subacvatic numai cu 6 ani mai de
vreme.

Avantajul de a concura pe teren 
propriu a fost desigur de mare im
portanță pentru succesul „teamu- 
lui “chilian. Nimeni nu putea ști 
mai bine unde sînt zonele cele mai 
bogate în pește, golful în care s-a

împreună 
de startul 
Rezultate- 
așteptate.

Ce știți despre pescuitul subacva
tic ? Un sport nou, practicat în ex
clusivitate de o mină de „îndrăgos
tiți" ai înotului submarin, aflați în 
vacanță, veți spune, probabil. De 
fapt, pescuitul subacvatic este un 
sport care a izbutit să se facă res
pectat aproape la fel ca celelalte 
activități sportive, existînd chiar o 
foarte oficioasă „Federație mondia
lă a activităților subacvatice" 
(C.M.A.S.), care are întruniri din 
doi în doi ani. în curînd va avea 
loc a 11-a ediție a Campionatelor 
mondiale de pescuit subacvatic, lo
cul de disputare fiind ales, după 
o lungă dispută, la Costa Brava, în 
Spania

Deținătoare a titlului suprem es
te echipa statului Chile, care a iz
butit, după o strînsă luptă cu re
prezentanții S.U.A. și Italiei să 
cîștige a 10-a ediție, desfășurată 
acum doi ani, la Iquique, la 2 000 
de km de capitala Santiago de Chi
le, aproape de granițele cu Bolivia 
și Peru. Selecționata chiliana este

John Ernst, 
(405 kg față

TENIS

Madagascar 
Pakistan —

Sturm
1—0 ;

Ze- 
cu cite

Chineză — Ve-

DE MASĂ

fâșurat 1 
pe ec

CAMPIONATE...
BULGARIA. După o întrerupere de 

două săptămrni. perioadă in care re
prezentativa țării a susținut două 
meciuri de verificare, în compania 
naționalei Poloniei și a echipei Ju
ventus Torino, ambele pierdute cu 
0—2, campionatul bulgar a fost re
luat, duminică, cu disputarea etapei 
a treia. Liderul.» Levski — Spartak 
a jucat la Gabrovo, cu noua promo
vată Iantra. de care a dispus cu 
1—0. O victorie clară in deplasare a 
repurtat echipa campioană, T.S.K.A.. 
care a întrecut la Vrața pe Botev cu 
4—1. A treia victorie în deplasare a 
fost realizată de Lokomotiv Plovdiv, 
care a învins la Varna pe Cerno Mere 
cu 4—2. Alte rezultate : Slavia — 
Spartak Pleven 3—0. Lokomotiv So
fia — Minior 0—0, Beroe — Akade- 
mik 2—2, Trakia — J.S.K. Spartak 
3—0, Etir — Pirin 1—1.

Clasament : Levski — ‘ Spartak 6 
p. T.S.K.A. și Lokomotiv Plovdiv 
5 p. Slavia șl Trakia 4 p. etc.

IUGOSLAVIA. A doua etapă a 
campionatului iugoslav a fost decre
tată, pe bună dreptate, o etapă a 
derbyurilor. în meciurile disputate 
s-au înregistrat și cîteva surprize. La 
Split, favorita campionatului. Hajduk. 
a început foarte bine, înscriind prin 
Jerkovici două goluri, în partida cu 
Dinamo Zagreb. Oaspeții devin în 
continuare însă foarte ofensivi, reduc 
din handicap prin fundașul Ramljak, 
apoi egalează tot printr-un fundaș, 
Vabeț, pentru ca numai cu 4 minu
te înainte de final să obțină victo
ria prin golul marcat de... Ramljak. 
La Belgrad, echipa campioană, Stea
ua roșie, a evoluat în compania vi- 
cecampioanei, Velej Mostar, pe care 
a întrecut-o mai ușor decît arată 
scorul de 2—0. într-un alt meci, Par
tizan nu a putut 
movată Proleter 
terminîndu-se cu 
lelalte rezultate :
jevo — Vojvodina 
Vardar Skoplje — Radniciki Niș 5—0, 
Boraț Banja Luka — O.F.K. Beograd 
1—1, Olimpija Ljubljana — Bor 4—2, 
Zagreb — Celik 0—0, Sloboda Tuzla 
— Sarajevo 2—1.

trece de noua pro- 
Zrenianin, meciul 

scorul de 0—0. Ce- 
Zeleznicear Sara- 

Novi Sad 2—0,
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"-'.a 5—1; Panama — Camerun 3—1: 
H .a — Somalia 5—1: Chile — Mali 
>—• : Barbados — SingapoA 5—0: Nica
ragua — Madagascar 5—4: Mexic — Su
dan 5—8: Afganistan — Republjca Zair 
5—l; Porto Rice — Burundi 5—0; R.P. 
Chineză — Gambia 5—0; feminin : Chile 
— Argentina 3—0: R.P. “ ' 
nezue’a 3—0: Republica Arabă Egipt 
Tunisia 3—0; Tailanda — ’—*------
3—0: Cipru — Togo 3—2 : ________
Volta Superioară 3—0; Cuba — Curacao

CAMPIONATE
în clasament conduc Celik, Steaua 

roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, ~ 
leznlcear și Olimpija — toate 
3 puncte.

AUSTRIA (etapa a 3-a): 
Graz — Austria Klagenfurt .—„ ,
Austria Salzburg — Simmering 3—0 ; 
Wiener Sport Club — Admira Wac
ker 2—1 ; Wacker Innsbruck 
Eisenstadt 3—1 ; Voest Linz — 
Linz 2—0 ; Austria Viena — F 
Vienna 4—1 ; Vorarlberg — Rapid 
Viena 1—1 ; Radenthein — AK Graz 
1—1. Clasament : 1. Sturm Graz 
6 p ; 2. Austria Viena — 6 p ; 
Wiener Sport Club — 5 p.

ELVEȚIA (etapa a 2-a) : F. C. Basel 
—Lugano 3—0 ; Chaux de Fonds — 
Lausanne 2—2 ; Chiasso — Sion 1—3 ; 
St. Gall — Grasshoppers Zurich 
3—2 ; Servette Geneva — Young Boys 
3—1 ; F. C. Zurich — Winterthur 2—1. 
Clasament : 1. F. C. Basel — 4 p ; 
2. Lausanne .— 3 p ; 3. F. C. Zurich 
- 3 p.

Campionatul Angliei a debutat sîmbătă cu o strălucită victorie a echipei 
Arsenal împotriva nu mai puțin cunoscutei formații Manchester United : 
3—0. In imagine, Graham și Armstrong (in tricouri închise) 
poarta echipei din Manchester.

asaltează
Telefoto : A.P.-AGERPRES

CAZUL JAIRZINHO
RIO DE JANEIRO, 27 (prin telex) 

De cîteva zile, fotbalul carioca 
(prin acest termen brazilienii deli
mitează fotbalul care se joacă pe 
stadioanele din Rio de Janeiro și 
din statui Guanabara față de res
tul țării) este dominat de așa-nu- 
mitul „caz Jairzinho". Celebrul ju
cător a luat zilele trecute o decizie 
care a produs stupefacție chiar și 
în rîndurile celor mai înfocați su
porteri ai săi: neținînd seama de 
nici una dintre regulile scrise sau 
nescrise ale fotbalului, împotriva 
hotărîrii exprese a conducerii clu
bului Botafogo, din care face par
te, el a plecat într-o călătorie pu
blicitară de afaceri în Japonia, pă- 
răsindu-și astfel echipa în plin 
campionat. în urma acestui fapt, 
conducerea clubului Botafogo a ho- 
tărît rezilierea contractului, decla-

rîndu-1
care se 
jeze pe Jair Ventura Fliho (a- 
cesta este numele exact al lui 
Jairzinho) Va trebui să-i plătească 
lui Botafogo suma de opt milioane 
de cruzeiros, aproximativ 1 milion 
și trei sute de mii de dolari....

în nota oficial difuzată de con
ducerea clubului Botafogo în legă
tură cu acest fapt se arată, printre 
altele, că ,,Botafogo nu poate ră- 
mîne insensibil la pagubele provo
cate de faimosul fotbalist", ară- 
tîndu-se, în continuare, că indisci
plina care-1 caracterizează pe Jair
zinho a provocat și în alte rînduri 
daune bunei evoluții a echipei. 
Sînt amintite cu acest prilej elimi
nările de pe teren în unele partide 
oficiale, precum și absențele — 
din propria-i vină — de la unele 
dintre competițiile în care a fost

liber la transfer. Clubul 
■ Va hotărî însă să-l anga- 
pe Jair Ventura Fliho 
este numele exact

angajat clubul, Jairzinho — po
trivit aceleiași note — a fost pre
zent numai la 17 dintre cele 45 de 
turnee la care a luat parte Bota
fogo, de cînd acest jucător se află 
inclus în cadrele formației. Se 
menționează, de asemenea, faptul 
că conducerea clubului a fost în
găduitoare cu Jairzinho 
gul anilor, sperînd mereu 
se va îndrepta, că își 
■comportarea. După cum 
în van !

Potrivit 
ne, prețul 
zinho va
luni. Dacă în acest răstimp nu se 
găsesc amatori și transferul nu se 
realizează, prețul lui va scădea la 
jumătate, adică la patru milioane 
de cruzeiros.

de-a lun
că acesta 
va corija 
se vede,

brazilie- 
lui Jair-

regulamentelor
de transfer al 
rămîne în vigoare șase

Valentin PĂUNESCU &

----- --------- ------ ,--- “
„In primul rind are abili-" 
a prinde deodată un grup 
fără nici măcar să-i spe- 
rezistența la apa adincă 
rece în care se țin con- 
Fără nici un ajutor, poa- 

i pină la aproape 25 de

FELIX ALBIZU
„Prensa Latina" 
Santiago de Chile, august.

CAMPIONATELE MONDIALE
Dl CICLISM

MADRID, 27 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de ciclism au 
continuat la San Sebastian cu 
disputarea altor două finale rezer
vate amatorilor. La tandem, meda
lia de aur a fost cucerită de pistar- 
zii cehoslovaci Vladimir Vackar și 
Miroslav Vyzmal, care au întrecut 
în finală cuplul sovietic Viktor Ko- 
pîlov, Vladimir Semeneț. învingă
torii au realizat pe ultimii 200 m 
timpul de 10,94.

Proba feminină de urmărire in
dividuală (3 km) a fost cîștigată de 
ciclista sovietică Tamara Garkușina 
în 4:01,60. Pe locul doi s-a clasat 
Cornelia Vanhoosten Hage — 
4:04,48, iar pe locul 3 Beryl Bur
ton (Anglia) — 4:08,38.
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