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Vizita oficială întreprinsă în 
tara noastră, la invitația președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat, și 
doamna Gihane El Sadat, s-a în
cheiat duminică la amiază, cind 
inaltii oaspeți egipteni au părăsit 
Bucureștiul.

Ca și dialogul româno-egiptean 
de la Cairo, din aprilie 1972, în- 
tilnirea de la București dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat s-a înscris ca un 
eveniment de maximă importantă 
în istoria relațiilor bilaterale, me
nit să confere acestor raporturi 
dimensiuni noi, cadrul cel mai fa
vorabil pentru extinderea și di
versificarea colaborării și coope
rării prietenești, pe planuri mul
tiple.

Această vizită are, în același 
timp, o profundă semnificație in
ternațională, ca un dialog rodnic, 
constructiv, intre două țări preocu
pate să participe aetiv la soluțio
narea marilor probleme ce con
fruntă omenirea, să-și intensifice 
eforturile în vederea promovării 
linei noi politici, a unor noi re
lații, democratice. între state, care 
să asigure fiecărei națiuni drep
tul și condițiile necesare dezvol

tării libere, corespunzător intere
selor și năzuințelor sale legitime, 
înfăptuirii aspirațiilor de pace, 
progres, înțelegere și cooperare ale 
lumii contemporane.

Iată, așadar, temeinice motive 
pentru satisfacția deosebită cu 
eare opinia noastră publică salută 
rezultatele fructuoase ale vizitei 
președintelui Republicii Arabe E- 
gipt, își reafirmă deplina adeziune 
față de politica externă a Româ
niei socialiste, fată de activitatea 
neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pusă în slujba edifică
rii unei lumi bazată pe justiție, 
echitate și pace.

...Solemnitatea plecării înalților 
oaspeți are loc pe aeroportul 
Otopeni.

De la reședința oficială, pre
ședintele Anwar El Sadat și 
doamna Gihane El Sadat sint în
soțiți de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Numeroși bucureșteni ovațio
nează cu entuziasm pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El 
Sadat, la sosirea pe aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu iși iau un călduros 
rămas bun de la inaltii oaspeți 
egipteni, de la persoanele oficiale 
care i-au insotit in această vizită.
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FSNALELE „CUPEI TINERETULUI" - 
UN SUCCES DEPLIN!

Echipele de atletism ale României 
victorioase la Bruxelles

BRUXELLES, 30 (prin telefon). 
Pe marele stadion Heysel din ca
pitala Belgiei s-au desfășurat me
ciurile din cadrul patrulaterului 
masculin Belgia — Franța — O- 
landa — România și a celui femi
nin Belgia — Olanda — Româ
nia — Spania. Coipportindu-se 
excelent atleții și atletele noastre 
au repurtat victorii in fata fiecă
reia dintre echipele participante. 
Subliniem în mod deosebit suc

cesul înregistrat în meciul cu 
Franța Ia masculin și cu Olanda 
la feminin.

Competiția a prilejuit unora din
tre reprezentanții noștri posibili
tatea de a se remarca prin vic
torii spectaculoase și prin perfor
manțe de valoare. Vedeta forma
ției române a fost tînărul fon-

(Continuare în pag. a 2-a)
Moment de la festivitatea de premiere și de închidere a competiției, desfășurată ieri la amiază, in sala 

Floreasca

SÎMBĂTĂ, PE STADIONUL „CENTRAI/4

CRAIOVENII SI- AU SĂRBĂTORIT CAMPIONII
Sîmbătă a fost o mare sărbă

toare sportivă la Craiova... Pe 
„Centralul" din Bănie, Uni
versitatea — campioana țării, 
campioana unei pasiuni unice 
pentru fotbal, campioana unui 
oraș care o înconjoară cu simpa- 
patie — a primit toate onoruri
le învingătorilor.

Sîmbătă, la ora 18,30, eînd 
Oblemenco, Deselnicu, Boc, 
Marcu, Strîmbeanu, Ivan, Bă
lăci și toți ceilalți coechipieri ai 
lor au apărut pe pista stadio
nului, miile de spectatori din 
tribune i-au întâmpinat cu aplau
ze furtunoase. Iar atunci cînd 

tov. Ion Alexandrescu, secretar 
general al F.R.F., le-a înmînat 
medaliile și tricourile de cam
pioni, suporterii alb-albaștrilor 
și-au unit glasurile cu vocile 
corului Filarmonicii craiovene 
și au cîntat veșnic tînărul 
„Gaudeamus igitur".

Sîmbătă, Universitatea Cra
iova și-a așezat pe frunte cu
nuna de lauri (tricouri de cam
pioni au îmbrăcat și jucătorii 
de la tineret-rezerve, iar pentru

Echipa României 

pe locul I 

in „Cupa balcanica*4 

de fotbal 

pentru reprezentative 

de tineret
(Amănunte în pag. 2—3) 

rezultatele cumulate de cele 
două formații, președintelui sec
ției de fotbal i s-a înmînat, din 
partea ziarului Sportul „Cupa 
A + T“), a fost călduros felici
tată pentru izbînzile sale din 
acest an, de reprezentanții clu-

Iată clipa atit de mult așteptată de iubitorii fotbalului din Craiova :
Secretarul general al F.R.F., Ion Alexandrescu, luminează căpitanu

lui Universității, Ion Oblemenco, Cupa echipei campioane

burilor Dinamo, Rapid, Steaua, 
Universitatea Cluj și a mulțumit 
tuturor celor prezenți, prin vice
președintele său, prof. dr. Con
stantin Boțea și căpitanul echi
pei, Ion Oblemenco.

„Sîntc.ni fericiți că am adus 
titlul de campioană la Craiova 

— a spus cu emoție' golgeterul 
Universității. Dar n-am fi reușit 
această performanță dacă n-am 
fi avut mereu alături de noi pu
blicul. cel mai entuziast public 
din țară, al 12-lea jucător al 
echipei noastre".

Foto : Paul ROMOȘAN

. La marea bucurie a Univer
sității au participat și cîțiva 
dintre cei mai îndrăgiți artiști 
ai teatrelor din Craiova și Bucu
rești. Și doar înserarea a făcut 
ca atractivul lor spectacol să 
nu se prelungească cu mult pes
te ora programată. ' --

După trei zile de frumoase întreceri, finalele pe țară ale primei ediții 
a „Cupei tineretului", la categoriile de vîrstă 11—14 și 15—-9 ani, 
s-au încheiat cu un deplin succes.

Peste 3 000 de concurenți. cei mai buni dintre sutele și sutele de mii 
care s-au aliniat Ia starturile etapelor preliminare, și-au disputat cu 
ardoare intiietatea in șapte discipline — atletism, gimnastică, inot, tir, 
fotbal, handbal și orientare turistică — luptînd pentru cinstea de a fi 
învingători ai acestei mari competiții eu caracter republican.

Inițiată ca urmare a sarcinilor noi. sporite, trasate mișcării spor
tive prin Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — ! mar
tie 1973, „Cupa Tineretului", cu ediții de iarnă și de vară, a răs
puns in cea mai mare măsură scopului pentru care a fost creată, 
angrenind în practicarea sistematică a exercițiilor fizice și spartului o 
masă largă de tineri și tinere de la orașe și sate. Ea a arăiat, de ase
menea, marile disponibilități existente în mișcarea noastră sportivă, 
rolul pozitiv al colaborării fructuoase dintre organizațiile și i istinrtWe 
investite cu responsabilități in acest important domeniu de aetiviute 
socială,

Să-i felicităm pe învingători, pe cei care i-au pregătit și i-au îndru
mat, urindu-le noi succese pe drumul performanței !

(în pagina a l-a, cronicile și comentariile întrecerilor)

Balcaniada de box s-a încheiat 
cu un frumos succes al pugiliștilor noștri:

7 SPORTIVI ROMÂNI 
PE CEA MAI ÎNALTĂ

TREAPTA A PODIUMULUI!
® Campionul olimpic Kosiadinov și Alee Năsiac — 

învinși I... ® Pometcu și frații Cuțov și-au depus o serioasă 
candidatură pentru campionatul mondial de la Havana

CONSTANTA, 30 (prin telefon). 
Sala sporturilor din localitate s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru mi
ile de iubitori ai boxului dornici 
.să asiste la întrecerile finale ale 
Campionatelor balcanice. Ca pro
log al disputelor, intr-un entu
ziasm general, constănțeanului Ni- 
eolae Buză i-a fost decernat titlul 
de antrenor emerit, răsplată bine
meritată pentru munca depusă 
de-a lungul anilor. Iată acum, 
foarte pe scurt, filmul finalelor.

Categoria scmimuscă : Petre Ga- 
nea a atacat continuu timp de 
nouă minute, dar nu a putut trece 
de barajul directelor lui Zdravku 
Pala (Iugoslavia). Cu lovituri pre
cise de întâmpinare și cu o teh
nică superioară. Pala obține o me
ritată victorie la puncte (4—1).

Categoria muscă : Ibrahim Fa
redin nu s-a lăsat impresionat de 
faima campionului olimpic Gheor- 
ghi Kosiadinov (Bulgaria) și -- 
boxînd excelent — a cîștigat in
tr-o manieră entuziasmantă, des- 
chizînd seria succeselor boxerilor 
români. Decizia juriului : învin
gător la puncte (4—1), Ibrahim 
Faredin. z

Categoria cocoș : In minutul 
trei. Marian Lazăr a expediat o 
directă de dreapta în bărbia Iui 
Athanasios Huliaras (Grecia), tri- 
mitîndu-1 la podea. Sesizînd situa
ția dificilă a sportivului grec, ar-

Paul 1OVAN 
. Cornel POPA

(Continuare în pag. 2—3)



ECHIPELE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI în derbyul tampionalului de polo. I

DINAMO - RAPID 2-2,
îh CUPA BALCANICĂ LA

VICTORIOASE LA BRUXELLES
I I

după un meci spectaculos j

(Urmare din pag. 1)

dist oonstănțean Ilie Floroiu care, 
in afară de faptul că a cîștigat 
două probe (5 000 și 10 000 m) a 
stabilit și noi recorduri naționale. 
Dintre fete s-a făcut remarcată 
din nou această inepuizabilă Ma
riana Suman, dar și Argentina Me
nis, Valeria Ștefănescu și Virginia 
Ioan. Alți evidențiați : Ghipu, Pe
trescu, Cefan, Iordache. Corbu, 
Naghi, Stan, victorioși în pro
bele lor.

Ziua a doua s-a desfășurat pe 
o ploaie torențială.

ZIUA I : BĂRBAȚI : 100 
Petrescu (R) 10,4, Metz (F) 
Mischa (B) 10,5 — record, 8. 
șelescu (R) 10,8 ; 400 m :
lasquez (F) 47,0, 5. Vasile (R) 
6 Puiu (R) 48,1 : 1 500
Puttemans (B) 3:41,6, Ghipu

41,6, Onescu (R) 3:41,7. Wasenar 
(O) 3:43,0; 10 000 m: Floroiu 
23:28.4 — record, Lismortt
28:33,6. Roelants (B) 28:41.4,
Andreica (R) 29:57,2 ; 4X100
Franța 39,7. Belgia 40,4, Olanda 
40,5 România (Sușelescu, Puiu.

m : 
10,5, 
Su- 
Ve- 
43,0.
m :
(R)

(R)
(B) 

7.
m :

Mitrofan, Petrescu) 40.6. lungime : 
Iordache (R) 7,75 m, Zande (F) 
7,64 m, Lăzăreseu (R) 7,61 m ; 
înălțime : Moreau (B) 2,14 m, loan 
(R) 2,14 m, Bonet (F) 2.11 m, 5. 
Torok (R) 2,05 m : greutate :
Schroeber (B) 18,19 m. Beer (F) 
18,00 m, Iordan (R) 17,34 m. 7. 
Gagea (R) 15,70 m : cican : Stan
(R) 65,74 m. Schneider (R) 64.92 
m, Mikolayczyk (F) 64,72 m ; 110 
mg : Vesin (F) 14,2, Perța (R) 14,4, 
Ravbois (F) 14,5. 5. Peteu (R)
14,7 ; FEMEI : 100 m : Van Gool
(O) 11,2. Ștefănescu (R) 115. E-

nescu (R) 11.9 ; 400 m : Suman 
(R) 52,5. Vundesring (O) 53,5, Bă- 
descu (R) 55.4 ; 1 500 m : Castelein
(B) 4:15,8 — record. Andrei (R)

4:15.9, Lincă (R) 4:17,8: 100 mg: 
Ștefănescu (R) 12,9, Enescu (R)
13.7, Van Visen (O) 13,7 ; 4X100
ni : Olanda 45,4, Belgia 45,7 — 
record, România (Surdu, 
Niculeșcu, Ionescu) 46,8 ;
Menis (R) 64,02. Cataramă (R)
58,46 m, Wanter (B) 49,76 m : su
liță : Zdrgo (R) 56.26 m. Wuyts 
(B) 54,50 m — record,- 4. Peeec 
(R) 52,22 m ;

ZIUA A ll-a : BĂRBAȚI :

Enescu, 
disc :

Ieri, odată cu încheierea probei 
de cros, a fost desemnat învingâ- 
•. rol in cea de a 19-a ediție a 
C ampionatelor internaționale de 
7 r.’.ation modern ale României : 
sportivul Gabor Plank (Ungaria). 
F echipe, a terminat învingătoare 
i rmaua R. P. Ungare, rezultat al 

evoluții bune în toate pro- 
t- ie programate.

'.r. cursul zilei de sîmbătă s-a 
r .-urat proba de natație, la ba- 
r r.ul de la ștrandul Tineretului, in 
care o netă victorie a repurtat spor- 
:.-.ul Ltzar (Ungaria) 3:29,0 — 1200
- ir.tr-o cursă de 300 m. Un re- 
r. -at bun a realizat și pentatlonis- 
tol român Albert Covaci 3:33,0 — 
’ ’ -ÎS p. Pe locul trei s-a clasat Col-
riz--. (Franța) : 3:39,7 — 1116.

T:ri dimineață, pe clasicul traseu
— se amenajează in Pădurea Că
li : +;r.î. a avut loc proba de cros. 
Dt ganizatorii au fost surprinși, în 
pironul moment, de o ploaie toren- 
guȚ-â. n-au mai putut modifica par
ei— -al stabilit inițial (de peste 4 000

metri), astfel că concurenții au
! >-t supuși unui foarte greu exa- 
.— eo de pregătire fizică. In conse- 
r.-.’ă. rezultatele obținute sint in- 
. -- îibil de slabe față de cele ce se 
obțin, în această probă, în condiții 
normale. Primul clasat — Pierre 
G :~.celli (Franța) 16:32,0 — 589 p. 
Iată clasamentele finale ale compe- 
: : : individual : Gabor Plank

..g.) 3 612 p, Dominique Colladant 
(r^"!T S 415 p, Francisc Rolik (Rom, 
1) 3 412 p. Albert Covaci (Rom. I) 
3 367 p, Gyorgy Borlay (Ung.) 3 328 
p, Pierre Giudicelli 3 325 p ; pe e-

chipe : Ungaria 10 188 p. România I 
10 090 p, Franța 9 821 p, Polonia 
9 487 p, Bulgaria 9 172 p, România II 
9 033 p.

200 m ; Arame (F) 21,2, Leroux 
(F) 21,2, Ilerneveen (O) 21,3, Pe
trescu (R) 21,4, 6. Suselescu (R) 
21,8; 800 m; Crhipu (R) 1:47,6, 
Hoving (O) 1:48,4, Onescu (R)
1:48,8 ; 5000 
— record, 
Liarte (F) 
14:25,8 ; 400

’Baggîo (F) 
52,2, 5. Rățoi (R) 
obst. : C ‘ , j
(F) 8:33,4. Bicliea 
tin (F) 8:35,8 ; 4x400 m : Franța 
3:10,5, Belgia 3:11,9, Olanda 3:12,3, 
România 3:13,0 ; triplu : Corbu
(R) 15,84 m, Valtudie (F) .15,83 m, 
Royer (F) 15,21. Ciochină (R)
14,88 m : prăjină : Bellot (F)
5,15 m, Ligor (R) 4,80 m — Piș- 
talu, neclasat ; disc : Naghi (R) 
57,44 m, Hegheduș (R) 56,64 _ m, 
Schroe’oer (B) 56,64 m ; suliță :
Pougeon (F) 75,00 m, Megelea (R) 
70,32 m, Romaniuc (R) 67,44 m ;

FEMEI : 200 m : Wallez (B)
24.0, Van Gool (O) 24,1, 4. Surdu 
(R) 25,7, 8. Leau (R) 25,9 : 800
m : Suman (R) 2:03.6, Fița (R) 
2:04,3, Van Nuffel (B) 2:04,3 ;
3000 m; Andrei (R) 9:19,2 —
record, Linca (R) 9:32,4, Van Roy 
(B) 9:41.2 ; 4x400 ni : România
3.38,7, Olanda 3:40,3, Belgia 3:41,3; 
lungime : Jansen (O) 6,16 m, Că- 
tineanu (R) 6,07 m, 
(R) 5.97 
1,85 m. Popa (R) 1,77 m, 
Doorn (O) 1.71 m : greutate ; Ciol- 
tan (R) 16,99 m, Loghin (R) 15,19, 
Scbalk (O) 14.49 m.

CLASAMENTELE GENERALE: 
bărbați : România — Franța 106— 
103. România — Belgia 137—83, 
România — Olanda 137—72 : fe
mei : România — Belgia 93—53, 
România — Olanda 89—57, Ro
mânia — Spania 104—42.

800 m :
(O) 1:48,4,

m : Floroiu (R) 13:38,6 
Schotes (B) 13:45,0,

13:59,4, 6. Andreica
mg :

51,5,

(B)
6.

Nalet (F) 51,0,
4. Melinte (R) 

zzatvi tu) 52,4 ; 3000 m
Cefan (R) 8:33,2, Bucheit

(R) 8:33,4, Mar-

Ștefănescu
m ; înălțime : Ioan (R) 

Van

Cu meciurile desfășurate sîmbătă 
și duminică la bazinul Dinamo s-a 
încheiat al doilea tur al campiona
tului republican de polo. în par- 
tida-dsrbv dintre principalele can
didate la titlu. Dinamo și Rapid au 
furnizat o întrecere aprigă, echili
brată și spectaculoasă, mai cu sea
mă in primele două reprize, cînd 
contraatacurile și șuturile la poar
tă au abundat. Apoi, tensiunea ner
voasă a crescut și s-a repercutat a- 
supra calității jocului care a con
tinuat — totuși — să fie atrăgător 
pînă în ultimele secunde. Rezulta
tul final al întîlnirii Dinamo — Ra
pid — 2—2 (0—1, 1—0, 0—0, 1—1) — 
este echitabil și lasă în continuare 
lupta pentru titlu deplin deschisă. 
Primul gol a fost marcat in min. 
3,15 de I. Slavei care a fructificat 
(de la semidistanță) un contraatac ; 
Dinamo a egalat în min. 7.46 prin 
Popa (șut surprinzător de la 7—8 
m) și a luat conducerea în min. 
17,40 datorită unui contraatac fina
lizat de Zamfirescu (a împins min
gea în poartă după o aruncare cu 
boltă executată de Novac). Fero
viarii forțează și îl pun pe Cornel 
Rusu în poziție optimă de a înscrie, 
dar acțiunea acestuia este oprită 
prin fault. Deci, 4 m. concretizat de 
I. Slavei, în min. 18,05.

Arbitrul Radu Timoc (Cluj) a 
condus corect și autoritar.

Celelalte rezultate : Voința Cluj 
— C. S. Școlarul 3—2 (1—0. 1—0, 
0—2, 1—0), Progresul București — 
Politehnica Cluj 5—1

Dinamo
5—1,

(1—0. 2—0,
— Voința
2—1), Ra-
9—1 (2—0,

0—1. 2—0),
11—4 (1—1. 3—1, 
pid — Politehnica Cluj
1—0, 5—1. 1—0), Progresul — Șco
larul 3—2 (2—1, 1—0, 0—1, 0—0).

6e

I I IBTC REZULTATELE ETAPE! A ll-A, 
l-Uiit A DIVIZIEI A. în Capitală și în 
alte orașe au avut loc sîmbătă partidele 
etapei a ll-a a Diviziei A de lupte 
greco-romane. lată rezultatele : Rapid
Buc. cu C.S. Cimpulung Muscel 22-6 și 
cu Steagul roșu Brașov 31—9, C.S. Cimpu
lung — Steagul roșu 24—16; Dinamo Buc. 
cu C.S.M Reșița 35—0 și cu Crișul Ora- 
dea 21-19, Crișul - C.S.M. 24-3; C.S.M. 
Pitești cu Progresul Buc. 25—13 și cu. Glo
ria Buzău 28—10, Progresul — Gloria 
26-6; Vulturii textila Lugoj cu Mureșul 
Tg. Mureș 23.5—11,5 și cu Constructorul 
Marghita 27,5—12,5, Mureșul — Construc
torul 21—19; Dunărea Galați cu Farul 
Constanța 21.5-14,5 și cu C.S. Botoșani 
24—3, Farul — C.S. Botoșani 21,5—14,5: 
Metalul Buc. cu Nicolina lași 31-9 și 
cu Delta Tulcea 20,5-11,5. Nicolina — 
Delta 19,5-16.5; A.S.A. Cluj cu C.F.R. Ti
misoara 32—9 și cu C.S. Arad 23-13, 
C.F^R. — C.S. Arad 16—16.

i
I
i
I
I
I
I
I

I
I
! 
I
!

.1. DINAMO 10 9 1 0 69-24 19 I
2. Rapid 10 8 1 1 62-30 17
3. Progresul 10 4 1 5 35-45 9 e
4. Voința 10 3 2 5 66-68 S fi
5. Școlarul 10 2 0 8 29-53 4 1
6. Politehnica 10 1 1 8 23-69 3

i D. ASMARANDEI

ÎN „EEGATA SNAG©V“ LA CANOTAJ

VICTORII ROMANEȘTI IN PRORELE DE 2 Lc. ȘI 8+1
A.

După seriile desfășurate vineri, 
întrecerile primei părți a ..Rega
tei Snagov“ la canotaj feminin — 
competiție internațională care a 
aliniat la start schifiste din 7 
țări — au programat sîmbătă di
mineață mult așteptatele finale. 
Căldura toridă și vintul lateral 
au făcut ca timpii înregistrați să 
se situeze 
— dincolo 
cursele 
mente de 
notoarele din R. D. 
reușit sâ ciștige 4 
finale (4-*-l rame. 2 
simplu și 4+1 vîsle).
două probe (2 f.c. și
riile revenind, spectaculos, schi-
fistelor românce. Cea mai fru
moasă și mai disputată finală a
fost la 8+1, -unde victoria s-a 
decis pe ultimii metri. Principa
lele candidate la locul I erau e- 
chipajele României și R. D. Ger
mane. dar cu 50 de metri înain
tea ultimului șir de balize pe pri
mul plan al cursei se aflau nu 
mai puțin de 4 ambarcațiuni, ală
turi de favorite intrînd în luotă 
si echipajele din Ungaria și R.S.S. 
Ucraineană. Pe linia de sosire, 
fetele noastre (antrenate de prof. 
Stelian Petrov) au clștigat cu in
fimul avantaj al vîrfului de barcă. 
A doua victorie românească a 
fost obținută de cuplul Cornelia 
Neacșu — Marinela Ghîță, care 
s-a impus autoritar în proba de 
2 f.c., dovedind încă o dată for
ma excelentă din actualul sezon 
international. In rest, cum spu
neam, canotoarele din R. D. Ger
mană — pregătite impecabil la 
toate capitolele, stăpînind o teh
nică fără reproș și dovedind omo
genitate — au clștigat totul. Spor
tivele noastre au reușit să mai 
urce pe podiumul de premiere la 
4+J visle (Teodora Boicu, Ioana 
Tudoran, Doina Bărdaș, Elisabeta

sub cei din serii, dar 
de acest aspect — 

ne-au oferit multe mo- 
dispută pasionantă. Ca- 

Germană au 
din cele 6 
vîsle, schi! 
în celelalte 
84-1) victo-

I.

„TROFEUL IUGOSLAVIA" LA HANDBAL

PARTIDA, S-A CLASAT PE LOCUL SECUND
în localitatea Zavidovici s-au în

cheiat sîmbătă după-amiază jocu
rile celei de a XlV-a ediții a „Tro
feului Iugoslavia" la handbal mas
culin, în ultima partidă s-au întâl
nit reprezentativele României si Iu
goslaviei, neînvinse piuă atunci și 
angajate, deci, în lupta pentru pri
mul loc. Din păcate, puținii spec
tatori au asistat Ia un meci de sla
bă factură tehnică, influențat de 
ploaia torențială care a căzut pe 
toată durata întîlnirii și care a fă
cut ca suprafața de joc (asfalt) Să 
fte extrem de alunecoasă. Practi- 
cind un handbal mai atent, cu o a- 
parare foarte avansată și promptă,

cu finalizări îndeosebi din apropie
rea semicercului, jucătorii iugoslavi 
au obținut o meritată victorie cu 
scorul de 15--12 (9—7), prin punc
tele marcate de Popovici (5), Pavi- 
cevici (4), Pokrajac (2). Horvat (2), 
Radenovici și Bojovici. respectiv, 
de Lieu (5), Stock! (4), Tudosie (2), 

. Birtalan. După cum se vede, prin
cipalul nostru realizator, Birtalan, 
a înscris un singur gol și acela din. 
7 m !

Clasamentul final al „Trofeului 
Iugoslavia" este următorul : 1. Iu
goslavia 6 p. ; 2. România- 4 p. ; 3. 
R. D. Germană 2 p.; 4. Ungaria 
0 p.

In finală, România Alba

I
I

Gheață) — locul 
(Maria Micșa) —

Măria 
simplu 
și 2 f.c. (Gcorgeta Alexe 
Constantin). Referindu-ne 

credem că tre- 
asunra probei de 
echipajul nostru 
o ambarcațiune 
celor mai înalte 

acum un an echi- 
avea scuza că nu 
o barcă bună (cea

D. Germane fiind mai 
cu 12 kg), de această dată

Lazăr + 
II, schif 
locul UI 
— Maria
la aceste poziții 
buie să zăbovim 
4+1 visle, unde 
a concurat pe 
nouă, la nivelul 
exigențe. Dacă 
pajul român 
dispunea de 
a R. -
șoară 
avantaiul a fost de partea noastră, 
dar tot n-am reușit sâ câștigăm... 
Si pentru că am ajuns la între
cerile finale de duminică (regata 
de anul acesta a prevăzut, de 
fapt, două regate cu serii și fi
nale) trebuie să arătăm că si în 
curselc-fevanșă pozițiile liderilor 
au rămas neschimbate. R. D. Ger
mană obținînd "victoria la acetoași 
4 probe, iar România cucerind lo
cul I tot la 2 f.c. și 8+1. Iată.

u-

în încheiere, laureatele celei de a 
12-a ediții a „Regatei Snagov" : 
4 + 1 rame — R. D. Germană (R. 
Nitsche, A. Noack, R. Șphlenzig, 
S. Dăhne + C. Karnath) — 
3:47,7 (3:26,4) : 2 vîsle — R. D. 
Germană (Gisela Medelindt — 
Rita Schmidt) — 3:47,7 (3:27,8) ;
2 f.c. — ROMANIA (Cornelia 
Neacșu — Marinela Ghiță) — 
4:04,5 (3:41,5) : schif simplu —
Christine Schcilblich (R. D. Ger
mană) — 4:03,0 (3:44,0) 4+1 vîsle 
— R. D. Germană (R. Reichel, 

J. Lau. S. Tietze + 
Wcigolt) _ — 3:33,5 (3:25.6) ;

ROMÂNIA (Elena Oprea, 
l’cteu. Cristei Wiener, 

Aurelia Mari- 
Vaieria Avram. Iuliana Ba- 

Elena Gawltie + Anela 
— 3:21,5 (3:06,1). (în pa- 

— timpii înregistrați în 
zi).

U. Wagner,
L. ~ 
8+1 :
Viorica
Georgeta Militam, 
nescu, 
laba»,
Matei) 
ranteză 
ultima

Horia ALEXANDRESCU

BALCANIADA DE BOX
(Uririare din pag. 1)

bitivl l-a declarat învingător 
abandon pe Marian Lazăr.

Categoria 
meteu a făcut 
monstrațic de 
în compania lui 
ris (Grecia) pe 
podea î 
Victoria 
tegorică, 
cu 5—0.

Categoria 
deosebire de 
nale, Simion 
seara finalelor un meci de zile 
mari. Lovind precis de la dis
tanță și eschivind spectaculos, el 
nu i-a lăsat nici o speranță bulga
rului Stefan Vahanov, întrecindu-l 
la puncte (5—0).

Categoria 
Cuțov, într-o 
de luptă, l-a 
(uneori chiar 
Athanasios Iliadis (Grecia) i 
clștigat clar la puncte (5—0).

Categoria semimijiocie : Ion
Fuicu s-a impus în fața lui Gro- 
zev Ncdelcio (Bulgaria), după un

prin

pană : Gabriel 
o adevărată 

scrimă pugilistică 
Einanoil Bakrisio- 
care l-a trimis la 

în rundurile unu 
i sa a fost atît 

îneît a primit

Po-
de-

și trei, 
de ca- 
decizia

semiușoară :
nartida din

Cuțov ne-a oferit în 
un meci

precis de

Spre 
setnifi-

ușoară : Calistrat
excelentă dispoziție 
dominat categoric 

menajîndu-1) pe 
și a

I
i
!
I
I
i
I
I
I s
I

Ieri după-amiază, pe stadionul 
Dinamo din Capitală, tinerii 
noștri fotbaliști au controlat mai 
mult timp jocul, 
struit mai multe 
mai clare și mai 
poarta apărată 
Ahmedani. Dacă 
manifestată de-a 
luj meci nu s-a 
pe tabela de marcaj, aceasta se 
datorește mai ales faptului că 
terenul a fost foarte alunecos, 
datorită ploii care a căzut în tot 
timpul partidei, ceea ce a con
stituit un handicap serios în 
etalarea de către reprezentanții 
țării noastre a întregului lor 
bagaj de cunoștințe tehnice Și 
tactice.

Cealaltă finalistă, echipa Alba
niei, a pus accentul chiar din 
primele minute pe apărare, 
aglomerîndu-se în fața careului 
de 16 m și încercînd, prin des
chideri lungi, pe ambele extre
me, să depășească sau să creeze 
breșe în dispozitivul nostru de
fensiv. In unele perioade, ju
cătorii albanezi au stăpînit mij
locul terenului, însă, acțiunile 
lor ofensive s-au lovit de zidul 
făcut de Sătmăreanu II și co
legii săi de linie și astfel Jivan • GOVfmin. 
nu a avut emoții prea mari

Dintre fazele mai fierbinți, 
merită să le remarcăm pe cele 
create de Mulțescu (min. 3) cînd, 
din poziție favorabilă, a întîr- 
ziat să șuteze ; apoi în min. 8,

au con- 
faze ofensive, 

periculoase la 
excelent de 
superioritatea 

lungul întregu- 
concretizat și

la o lovitul 
gescu a șt< 
care a ieși 
repriză s-a 
(în min. 40 
Atodiresei, 
luat frumoi 
repriza se; 
avut interv 
46 și 59.

A arbitri 
Kaduncev -

ROMANI 
Sr+măreanu 
nai — D. 
triu IV, 
(min. 75 ; 
-85 ; M. I

ALBANII 
Gjeci>zL Al] 
HoXfha, Dir] 
Zeri, Baligi 

în ejescha 
3—4, s-au 
Bulgariei 1 
revenit foto 
scorul de 34 
au fost elij 
garia) 'Tj 
pentn ]ov;l 
;lu ost n-J

61, VLEa, 
pecii'.
A coițjs J 
Sarvat— 4

DIVIZIA B (UL
SERIA I

GLORIA BUZĂU - CONSTRUCTORUL 
GALATI 2-2 (1-1)

BUZĂU, 30 (prin telefon). O ploaie 
mărunta și rece căzută înaintea partidei 
a făcut ca terenul din „Crîng" să fie 
alunecos, nedînd posibilitate jucătorilor 
să-și etaleze calitățile tehnice. Dacă 
pentru formația gazdă rezultatul nu mai 
conta, în schimb, pentru qâloțeni un 
scor favorabil le-ar fi rezolvat problema 
râmînerii în Divizia B. In acest context, 
partida se anunța echilibrată și deschisa 
oricărui rezultat. Contrar obișnuinței, ju
cătorii din Galați atacă încă de la în
ceput și reusesc sâ înscrie prîra Ivanov. 
Replica gazdelor este palidă și puțin a 
lipsit ca în min. 7 Ionita să mărească 
avantajul echipei sale. Egaîarea survine 
în min. 4Q prin Stan, care reia impeca
bil o centrare a lui Mureșanu. După 
pauză, atacurile gazdelor se întețesc și 
în min. 55. la o ciocnire între fundașul 
Boțea și înaintașul Stan, ambii cad în 
careu si arbitrul Al. Pîrvu acordă cu 
ușurință 11 m... transformat de același
Stan. 2-1 I Gâlățeniî luptă din greu și 
în min. 78 reușesc egalarca prin Oltea- 
nu, la un corner executat de loniță. Im-

SERIA A II a

presionanto dj 
abordat acest

A arbitrat s< 
reștii.

VIITORUL VI 
(0-0). Au ma 
11 m). Chiuș 
70). IM. Flore

VICTORIA F 
LĂRAȘI 0-2 ( 
Pinzăriuc (r 
coresp.)

PROGRESUL 
NEAMȚ 4-1 
(min. 43), Piu 
78 din 11 m. 
73). (I. Balta.

C F.R. PASC 
(0-0). ■ 

. Bârbu 
pectiv 
leanu

F.C. 
Autorul aolur 
(T. Sirioj^aJ

Au mc 
(min. ! 
Barbu 
(min. ' 
GALAȚ

făcut; multă 
înVingălor 

Fuicu.
mijlocie mică :

ri-
la

meci 
sipă 
puncte (4—1), ton

Categoria
Mocanu l-a făcut pe Etlu Dcrvoz 
(Iugoslavia) sâ asculte de trei ori 
numărătoarea arbitrului. Superior 
din toate punctele de vedere, ro
mânul a obținut decizia cu 5—0.

Categoria mijlocie : Alee Năstac 
a căutat prea mult lovitura de
cisivă si. cum nu a găsit-o, ad
versarul său. Uragan Vujkoviei 
(Iugoslavia), care a punctat 
mult în timpul meciului,? a 
gat la puncte (4—1).

Categoria semigrea : Așa 
era de așteptat, campionul 
pic, european și balcanic

în care a 
de energie.

Ion

mai 
ciști-

\

cum 
olim- 
Male 

Parlov (Iugoslavia) l-a întrecut (la 
puncte, 5—0) pe Constantin Va
ran. Sportivul român merită. însă, 
felicitări pentru modul curajos în 
care și-a apărat șansele.

Categoria grea. Ilie Dascălu a 
fost penibil, arătîndu-ne că nu 
merită să evolueze în nici o com
petiție internațională. Radco Mi
ll ci (Iugoslavia), un boxer destul 
de modest, l-a învins categoric La 
puncte (5—0).

PRONOSPORT
Așa arata o variantă cu 13 rezul

tate exacte la Concursul Pronosport, 
etapa din 30 iunie 1974.

I. C.F.R. Pașcani—Știința Bc.
II. - - - -

III.
IV.
V.

VI.
VII. 

vin, 
IX.

Prog. Brăila—Ceahlăul P.N. 
F.C. Galati—S.C. Tulcea 
Viitorul Vaslui—CSU Galați 
Petrolul M.—Caralnianul B. 
Șoimii Sibiu—S.N. Oltenița 
Din.Slatina—Met. Dr. Tr. S. 
Dunărea G-gi-u—FI. Moreni 
Electrop. Cv.—NiLram. Fag.

1
1
1
1
2
1
1 
X 
X

1
1
x

X. Tractorul Bv.—Autobuzul Buc. x 
XI. Victoria Cărei—Unirea Arad 

XII. U.M. Timiș.—Mureșul Deva 
XIII. Corvin ul Hd.—Minerul B.M.

Fond de cîștiguri lefi. 162 496.
Plata cîștigurilor pentru"acest ’ con

curs se ya face astfel :
în Capitală începînd de la 5 iulie 

1974 pînă la 30 august 1974.
în țară de la 8 iulie 1974 la 30 au

gust 1974.
Prin mandate poștale aproximativ 

din 8 iulie JL974,

î
I
i
I
I
I
i
I
I

I
I
i
I
i

C.$ TiRGOVIȘTc -
4-1

MEDIAȘGAZ METAN
(2-1)

TÎRGOVIȘTE, 30 (prin telefon), 
decisivă pentru ambele echipe, 
răminerea in eșalonul secund. In ciuda 
unei ploi reci, ce nu a contenit să cadă 
in tot timpul partidei, peste 2 000 de 
spectatori, au urmărit un joc viu dispu
tat, în care ambele combatante și-au 
apărat cu dirzenie șansele. Gaz metan 
a venit fa Tirgoviște cu intenția obținerii 
unei remize care i-ar fi scutit de emoții. 
In timp ce tîrgoviștenii aveau nevoie de 
victorie ca de aer, pentru a se salva la 
potou. Gazdele au jucat foarte bine în 
acest meci și în plus au avut în Dece- 
ba) Neagu (cel mai bun de pe teren) 
un iucător cu un mare apetit al golului, 
ol înscriind toate cele patru goluri ale 
gazdelor — în min. 5, 41, 64 și 89. Pen
tru oaspeți a marcat Bobolot (mîn. 32). 
Păcat că acest joc destul de frumos a 
fost umbrit snre finalul partidei de unele 
ieșiri nesoortive, obliaînd pe conducăto
rul partidei, Mircea Rotaru (lași), care 
de altfel a condus bine acest joc, sâ 
elimine de oe teren pe medieșeanul Pas
cal (mîn. 60) și 
(mîn. 80), primul

tîrgovișteanul
pentru injurii

SERIA A lila

Partida 
pentru

Antofie 
aduse

CUGIR - OLIMPIAMETALURGISTUL
ORADEA 1-0 (0-0)

CUGIR, 30 {prin telefon). — Peste 4 000 
de spectatori au umplut tribunele stadio
nului din localitate, pentru a urmări in 
ultima etapă echipa lor favorită. In min. 
70 Soos a fost faultat în careu și Tarcu 
transformă 11 m core a stabilit rămîne- 
rea Metalurgistului în Divizia B. in ciuda 
mizei care a apăsat cele două formații 
aflate pe muchie de cuțit în finalul a- 
cestui tumultuos campionat, partida s-a 
jucat deschis, orădenii apărindu-și șan
sele cu multă dirzenie într-un spirit do 
deplină sportivitate. Acesta a fost pe 
scurt istoricul partidei de un bun nivel 
tehnic în care gazdele au dominct tot 
timpul. Raport de cornere : 17—2. lată 
cum un gol a realizat visul unui cam
pionat întreg. A arbitrat foarte bine C. 
Bărbulescu (București).

arbitrului, cel 
rea intention

PROGRES'Jli
VILCEA 3-0 (I 
nat mai mult 
(min. 20, 85) i

METALUL Bl 
șov- i-o (o—d 
zat de Omer 1

DUNĂREA d
RENI 0-0.

DINAMO S| 
BETA TR. SEj 
golurilor : Zad 
(min. 47). (Dl

ELECTRO PJJl 
MONIA Fjl ■ 
M incîogă ■ 
(min. 23), ■
(min. 84), ■
(St. Gurqui, ■

CARPAT! bl 
1-0 (1-0). Ul 
Avram (min. J 

TRACTORUL! 
BUCUREȘTI d

F.C. BIHOR]
4-1 (3-0). AJ
Bedea (min. 1

• Zindroș (min. 1
49). (I Ghisa

TEXTILA 6q
TILA LUGOJ 1
(min. 87) perl
47) pentru Vuj

U.M. TIMlSd
1-0 (1-0). uJ
Botolucă (mini

GLORIA BIS
3- 0 (1-0). Aud
43. 71) și Moi 
coresp.) 

MINERUL C
4- 3 (1-0). Aul
din 11 m, 551 
pectiv Szocs j 

. Joldeș (min. 71
detcon) 

VICTORIA C 
(1-0). Autorii



FINALA

BUCUREȘTI 2-0 (0-0)

CAMPIONATULUI DE JUNIORI

U“ CLUJ-STEAUA „23 AUGUST"

•n

ii. 
j- 
i- 
ei 
n.

le
a 

?u
8.
1-
a) 
le
I- 
n. 
s-
II- 
er

IN CURSA PENTRU TITLUL MWAI IAIM74

Autorii golurilor campionilor: Vaczi și Eremie
stadionul „Central" din Cra
s-a disputat simbătă a 29-a 

campionatului 
de juniori, dintre

București si

iova 
finală din istoria 
republican 
Steaua „23 August' 
Universitatea Cluj. în ciuda căl
durii sufocante, jucătorii ambelor 
echipe s-au străduit să constru
iască numeroase faze de fotbal 
bun. Deși ajunsă pentru prima 
dată în finala campionatului (me
rite incontestabile revenind, in a- 
ceasîă privință, antrenorului Petre 
Mihai), Steaua a început mai bine 
jocul, a atacat cu aplomb, creîn- 
du-și cîteva mari ocazii de gol. 
în
5, 
au 
in

echipei bucureșțene e zdruncinat, 
în continuare ea nemaiputînd face 
față ritmului impus de echipa lui 
Andrei Șepci. Pasele lungi și pre
cise, în adincime, ale lui Hurloi, 
au surprins mereu descoperită a- 
părarea Stelei și în următoarele 10 
minute Universitatea și-ar fi putut 
mări ușor avantajul, dar Vaczi, 
Eremie și Mureșan s-au jucat cu 
ocaziile de gol. în min. 70, 
dreaptă Eremie a șutat din 
careului, pe lingă portarul 
clan, ieșit în intîmpinare : 
pentru „U“, care a ciștigat al
titlu de campioană a țării la ju
niori. Au jucat :

aripa 
afara

Ior-
2—0

7-lea

0 RUNDĂ CARE Ă ADUS CLARIFICĂRI
:■

șorțalități ale brazilienilor, Rive- 
lino și Jairzinho, continuă să sal- 

'weze prestigiul unei echipe altă- 
(jijtă lăudată pentru forța sa ofen
sivă. Primul a d—'~!~ 
printr-o magistrală 
afara careului, 
majorat 
săritură 
rea lui 
această 
din runda a doua finală a făcut 
să crească în continuare cota șan
selor deținătorilor Cupei Jules

CALEIDOSCOP CM.

prima repriză. Șurenghin (min. 
17 și 40) și Corneliu (min. 30) 
ajuns doar cu portarul. Albu 

fată, fără să reușească deschi
derea scorului. Cînd 
miile de spectatori au 
în sfîrșit, mingea va 
plasa porții cluienilor. 
magistral de mijlocașul 
la „păianjen", s-a opus... bara por
ții ! După reluare (min. 42), Vaczi, 
virful de atac al clujenilor, a șu
tat inspirat, pe diagonala careu
lui, balonul a lovit stîlpul 
dreapta porții lui 
coșat în plasă ! 
surveni în același 
neliu — ajuns 
in careul advers 
precis, pe lingă

(min. 38) 
crezut că, 
poposi în 
catapultată 
Dina, sus,

din
Iordan și a ri-
Egalarea putea 
minut, dar Cor- 
din nou singur 

— a reluat im- 
poartă. Moralul

’A, A 34-a)
au

:u-

OȚELUL GALAȚI - METALUL MIJA 3-0 
(1—0). Au înscris : Tîriș (min. 16) și Toma 
(min. 49. 64). (D. Aldea, coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI - CARAIMANUL 
BUȘTENI 1—2 (1—1). Au marcat : Moraru 
(min. 23), respectiv Gîtej (min. 
văialâ (min. 82). (P. Harabogiu,

33), So- 
coresp.)

ovi-

1-0
lin CtASAMENTUl

1. F.C. GALATI 34 19 8 7 41—22 46
:a- 2. Gloria Busou 34 16 10 8 55—25 4?
>r ; 3. Stiinta Bacău 34 17 7 10 M—33 41
?â, 4. Metalul Plopenî 34 16 7 11 52-33 39

5. C S.M. Suceava 34 17 3 14 50-41 37
P. 6. Ceahlăul P.N. 34 15 6 13 55-35 35

>qu 7. Otelul Galați 34 15 3 16 41-49 33
lin. 8. Proa. Brăila 34 12 8 14 3î-3« 32
lin. 9. C.F.R. Pașcani 34 10 12 12 3<l-38 32

10. S.C. Tulcea 34 12 8 14 33-34 32
3-2 11. C.S.U. Galați 34 14 4 16 50-54 32
17). 1?.. CeSuloxa Călărași 34 14 4 16 41-52 32
'es- 13. Metalul Mija 34 13 6 15 37-43 32
•he-. 14. Constr. Galaîi 34 12 7 15 39-/9 31

15. Viitorul Vas’ui 34 10 11 13 33-45 3î
-0). 16. Caraimon- Bușteni 34 12 6 16 36-53 31
5â). 17. Petrolul M-sti 34 8 12 14 37-56 23

18. Victoria Roman 34 10 6 18 30-47 25

botaru (min. 72) pentru Tractorul, Bujor 
(min. 55) pentru Autobuzul. (C. Gruia, 
coreso. județean)

ȘOIMII SIBIU - S.N. OLTENIȚA 3-1 
(1—1). Autorii golurilor : Zotincâ (min. 
28), Cîmpeanu (min. 53), Râdută (min. 
69), respectiv Enculescu (min. 
Topirceanu, coresp.)

45).

RA- 
ali*-

ÎM.
wi
nd u

CLASAMENTUL

1. C.S. RM. VILCEA 34 22 4 8 46—24 43
40- 2. Șoimii Sibiu 34 19 8 7 49-27 46

3. Din. Slatina 34 16 8 10 48-36 4G
*O- 4. Flacăra Moren» 34 16 6 12 46-35 33
orii 5. Met. Dr. Tr. Sv. 34 17 3 14 35—43 37
ftei 6. Metalul Buc. 34 15 5 14 33-30 35

7. Progresul Buc. 34 14 7 13 33-39 35
RA- 8. Electroputere Cv. 34 15 4 15 59-43 34
ris: 9. Tractorul Bv. 34 13 8 13 33-36 34
nan 10. Metrom Bv. 34 13 6 15 42-33 32
van 11. Autobuzul Buc. 34 13 6 15 33-45 32
58). 12. C.S. T-viște 34 13 5 16 40-42 31

13. S.N. Ohenita 34 11 9 14 35-39 31
RU 14. Gaz. m. Mediaș 34 10 10 14 39-34 33
de 15. Minerul Motru 34 13 4 17 31-33 30

16. Carpati Bv. 34 12 5 17 30-48 29
?UL 17. Nitramonia Făq. 34 9 9 16 41-52 27
2io- 18. Dunărea Giurgiu 34 7 9 18 20-49 23

EX-

IZ»
3).

11). 
nin.

și Vancea (min. 63). (E. Herman, coresp.)
CORV1NUL HUNEDOARA - MINERUL 

BAIA MARE 1-1 (0-1).

CLASAMENTUL

ireș 1. OLIMP. S.M. 34 19 9 6 46-17 *7
lin. 2. F.C. Bihor 34 17 4 13 39-25 38
ip) 3. U.M. Tim. 34 17 4 13 46-38 35
EVA 4. Mureșul Deva M 15 6 13 35-33 36
de 5. Min. B. M. 34 14 7 13 45-36 35

) 6. Corvinul Hd. 34 13 8 13 32-34 34
ĂRA 7. Victoria Cărei 34 15 4 15 49-53 34
nin. 8. Vuit. T. L. 34 14 5 15 41-42 33
ma, 9. Ind. s. C. T 34 14 5 15 42-45 33

10. Unirea Arad 34 11 11 12 38-*4 33
.DA 11. Min. Anina 3’ 14 5 15 46-53 33

49 12. Metal. Cugir 34 12 8 14 40—40 32
res- 13-14. CFR Tim. 34 13 6 15 41-44 32
69), 13—14. Arîeșul Turda 34 13 6 15 41-44 32
ju- 15. Olimp. Ord. 34 13 6 15 32—36 32

16. Min. Cnvnic 34 14 3 17 39-50 31
2-0 17. Textila CHorh. 34 11 8 15 33-43 33
17) 13. Gloria Bistr. 34 13 3 18 40-43 2J

,.U“ CLUJ : Albu — Toth, Mol
nar, Căpușan, Neamțu — Cîm
peanu, Hurloi. Bichescu (min. 65 
Bartalis) — Eremie, Vaczi, Mu- 
reșan.

STEAUA „23 AUGUST” : Ior
dan — Bobelnicu, Agiu, Manea, 
Banu — Dina, Marin (min. 58 
Lixandru) — Albăstrel, Corneliu, 
Șurenghin, Dumitru (min. 58 Iri- 
mia). A arbitrat foarte Bine Sever 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

Laurențiu DUMITRESCU

1» U“ CLUJ-SELECȚIONATA

Selecționata 
pregătită 
Petrică 
turneul f . _ r
simbătă după-amiază la Cluj, 
echipa ” ' "
dominat mai mult, și-au creat nu
meroase ocazii de gol, dar n-au 
reușit să marcheze decît o dată 
prin Anca (min. 36). Oaspeții au 
egalat, în min. 43, prin Samir.

■ armatei siriene, 
de antrenorul român 

Rădulescu, și-a continuat 
in , țara noastră, jucind - - . .. - cu

Universitatea. Gazdele au

P. RADVÂNT — coresp.

ION MOTROC NOUL
ANTRENOR AL RAPIDULUI

Simbătă a avut loc o ședință 
comună a biroului consiliului de 
conducere al clubului Rapid și a 
biroului secției de fotbal, în ca
drul căreia s-a făcut o scurtă 
analiză a comportării echipei di
vizionare in campionatul de cu- 
rînd încheiat. Cu acest Prilej, la 
cererea sa, ahtrenorul Ion Ure- 
chiatu a fost eliberat de la con
ducerea tehnică a echipei fero
viare. Noul antrenor al Rapidu
lui este fostul international giu- 
leștcan Ion Motroc.

ECHIPA U.R.S.S.

..cV
DUSSELDORF, 30 (prin telefon);. 

Lucrurile încep să se lămurească, 
la ora acestui telefon, adică’ 
înainte de disputarea meciului 
din nocturnă, dintre R.F.G. și 
Suedia, în sensul cș s-au contu
rat cele patru echipe care Vor' 
continua întrecerea și la Mun
chen. Mai întîi se cuvine subli
niată prestația acestei excelente 
echipe a Poloniei, care, deși por
nea drept un îndepărtat outsider, 
are acum șanse, desigur teore
tice, de a juca 
în orice caz ea 
singura echipă 
toate cele cinci 
în turneul final 
sionat șl azi, în fața Iugoslaviei, , tîliîeau 
prin marea sa putere de luptă,” " 
prin vigoare și joc ofensiv.; / 
fost pentru polonezi un „examen 
al adevărului1*, pe care ei l-au - 
trecut cu succes atît ca ansamblu 
cît și în privința confirmării cla
sei unor individualități ca Deyna,, 
Tomaszewski, Szarmach, Gadocha, 
și mai ales Lato. în schimb, evo
luție în declin a iugoslavilor, de
clin anunțat încă în meciul cu 
Scoția, din grupă.

Un progres sensibil se consta
tă și în jocul actualilor campioni + 
mondiali. Deși astăzi Brazilia a 
primit primui gol în cele cinci * 
partide susținute, apărarea con
tinuă să fie punctul său forte, 
lucru pe care elevii lui Zagalo 
l-au demonstrat mai ales in prima 
repriză a meciului cu Argentina, 
cînd Ze Maria, Luis Pereira și 
F. Marinho au avut realmente 
clipe grele in fața unei formații 
argentiniene care își juca efectiv 
ultima carte. în atac, marile per-

Deși

deschis scorul 
lovitură din 
secundul l-a 
spectaculoasă 
la centra-

iar
printr-o
cu capul _  _____

Ze Maria. în orice caz, 
a doua victorie braziliană

chiar în finală... ------------- -_r-. __
este, pînă acum,, "Rirhet, șanse atît de reduse după 

'“a
tbit-, Ulllț- -OctlADv '
care a cî.știgat ...meciurile din prima rundă 

întîlniri susținute r. C\ M.
și care a impre- Prin prisma faptului că se 

1 principalii favoriți 
i, ' !C. M., olandezii lui Cruyff și 

A ■ vițigătorii celeilalte mari favorite, 
■fotbaliștii lui Buschner, meciul de 
la Gelsenkirchen conta drept 
capul de afiș al zilei. Meciul a 
decepționat, însă, din două mo
tive : mai întîi olandezii au luat 
avantaj chiar din min. 8, pentru 
ca apoi să joace economic, iar 
în al doilea rînd pentru că evo
luția echipei R.D.G. a fost, în 
continuare, sub nota prestației din 
ziua de excepție prinsă l.a Ham
burg. Forța echipei olandeze, care 
impresionează înainte de orice 
prin omogenitate, o omogenitate 
care îi permite fundașului Suur- 
bier sâ schimbe eu ușurință rolul 
cu Cruyff, s-a făcut totuși sim
țită, Oianda jucînd și astăzi la 
același nivel superior și depășind 
cu ușurință un adversar care nu 
s-a remarcat decît prin fermita
tea apărării.

Radu URZiCEANU

în- 
ai 

în-

O Președintele Comitetului inter
național olimpic, lordul Killanin, a 
fost invitat să asiste Ia finala Cam
pionatului mondial de fotbal. care 
va avea loc la 7 iulie, la Munchen. 
Au fost invitați, de asemenea, mem
brii Comitetului executiv.

La 8 iulie la Munchen va avea loc 
o reuniune a Comitetului executiv al 
C.I.O.
• Duminică, împotriva Suediei ju

cătorul vest-german Franz Becken
bauer (28 de ani) a disputat cel de-al 
40-lea meci internațional consecutiv 
și al 83-lea meci în selecționata R.F. 
Germania.

® Trei jucători iugoslavi, Kata- 
linski. Boghiceviei și Petkovici. se 
vor căsători după campionatul mon
dial. Ei nu vor putea face insă obiș
nuitul voiaj de nuntă, deoarece in 
prima decadă a lunii august va în
cepe și campionatul Iugoslaviei.

9 Holoer. fostul căpitan al repre
zentativei Iugoslaviei, se află și el 
alături de echipă, însă în calitate de 
spectator. El s-a accidentat înainte 
de plecarea din Belgrad, dar a făcut 
deplasarea, totuși, în lotul celor 22 
de jucători.

0 La Stuttgart, primăria o-rașului 
a făcut cadou cîte un coș cu specia
lități culinare lui Tomaszewski si 
Szarmach. socotiți de publicul local 
ca cei mai buni fotbaliști din team-ul 
polonez.

0 Fundașul Waetzlich din echipa 
R.D.G. s-a întors în orașul său 
Dresda, întrueît a devenit indisponi
bil în urma unei contuzii suferite la 
picior. împotriva Olandei în locul 
său a jucat Weise, care și-a îndepli
nit destul de bine rolul de paznic al 
lui Cruyff în meciul de duminică.

0 La Dusseldorf organele de or
dine sînt destul de exigente cu spec
tatorii care intră pe stadion. Cei care 
vin cu sacoșe sînt controlați să nu 
aibă asupra lor sticle, cutii de con
serve sau obiecte ce ar putea fi a- 
runcate în teren. Nu sunt admise nici 
steagurile al căror băț de susținere 
deoăse.ște 1.50 m.

PARTIDELE DE
OLANDA - R.D. GERMANĂ

2-0 (1-0)
GELSENKIRCHEN. în ciuda tere

nului alunecos care 
controlul balonului, formația O- 
Iandei s-a dovedit 
mai elastică. Primul 
pede, în min. 8 :

a îngreuiat

mai mobilă, 
gol cade re- 

r____ ... . în urma unui
atac al olandezilor, balonul 11 de
pășește pe portarul Croy, ieșit în 
înttnipinarea lut fundașul Kurbju- 
weit degajează de pe linia porții 
exact la NEESKENS, care înscrie 
din voleu : 1—0. Au treBuiț să 
treacă 51 de minute pentru maio- 
rarea diferenței Ia 2—0, gol în
sori- d“ RENSENBRINK,

OLANDA : .Tongbloed — Sjiur- 
bier. Haan. Rijsbergen, Krol, Jan
sen, Neeskens. van Hanegem, 
Reo. Cruyff. Rensenbrink.

R D. GERMANA: Crov—
K'.irbjuweit, Bransch, We'se.I 
Sc hnuphase, Kische. Pommerenk». j 
Lauck, Lowe, Sparwasser, Hoff- 
mar.n.

nu se lasă mai prejos și după 
cinci minute BRINDISI trimite 
sub bară balonul expediat din lo
vitură liberă de Ia 20 m. în min. 
48 înscrie JAIRZINHO.

BRAZILIA : Leao — Ze Maria, 
Pereira, N. Marinho, F. Marinho, 
Paulo Cesar 1, Rivelino, Dirceu, 
Valdomiro, Jairzinho, Lima.

.....ARGENTINA:. Carnevali ■— 
Glarța, Heredia, Bargas, Sa. Brin
disi, Squeo, Babington, Balbuena, 
Ayala, Kempes.

POLONIA - IUGOSLAVIA
2-1 (1-1)

FRANKFURT PE MAIN. învin
șii. jucînd cu cinci atacanți, au com- 

■ binat mai bine în teren, dar po
lonezii au contraatacat foarte pe
riculos Și au învins prin golurile 
înscrise de DEYNA (min. 26 din 
nCnultv, la un fault comis de 
iȘarasi asupra lui Szarmach) și 

I 1A1X) (min. 63). Pentru învinși a 
marcat KARASI (min. 44).

POLONIA :
Szymanowski, 
Musial, I'

Tomaszewski — 
Gorgon, Zmuda, 

Musial, Kasperczak, Maszczyk, 
Dețma,.. Lato, Szarmach. Gadocha. 

•• JUGOSLAVIA : Măriei — Bul- 
jan, Hagiabdici I, Boghiceviei,

.Li

boar
GRUPA A

IERI
Katalinski, Oblak, Petkovici, 
Karasi, Bajevici, Acimovici, Sur- 
jak.

R.F. GERMANIA - SUEDIA
4-2 (0-1)

DUSSELDORF. Conduși la pauză 
în urma golului marcat de ED
STROM, în min. 26, fotbaliștii 
vest-germani atacă puternic ia 
începutul reprizei secunde și obțin 
egalarea prin OVERATH 
50). Un minut mai tîrziu BON- 
HOF aduce în avantaj echipa 
R. F. Germania dar suedezii con
traatacă și, în min. 54, SAND
BERG egalează, șutind puternic 
de la 16 metri. Ultimul sfert de 
oră aparține campioanei Europei, 
care își asigură victoria prin go
lurile înscrise de GRABOWSKI, 
(min. 79) și_HONEȘS (min. 89).

_ Maier —
Becken- 
Overath, 

Mtiller,

(min.

R. F. GERMANIA ;
Vogts, Schwarzenbeck, 
hauer, Breitner, Honess, 
Bonhof, Holzenbein, G. 
Herzog (Grabowski).

SUEDIA : Hellstrom — Olsson, 
■Augustsson, Karlsson, Nordqvist, 
Bo Larsson, Torstensson, Tapper, 
Edstrom, Grahn, Sandberg.

CLASAMENTELE

BRAZILIA - ARGENTINA
2-1 (1-1)

HANOVRA. A fost, după cum 
transmit agențiile de presă, un; 
joc de toată frumusețea, tipic, 
sud-american, cu execuții tehnice 
de mare spectacol, cu '-adevărate
acrobații. Campioana lumii înscrie Sil. "Olanda 
în min. 31 prin Rl\ ELINO caret' â* Brazilia 
îl surprinde pe Carnevali « 
sut de la 20 m. Acțiunea a fost si. de miercuri :
creată de fundașul Pereira, „urcat*-.d -____ _ ’
în atac, pe dreapta. Arfifentfnienii Olanda — Brazilia (Dortmund).

__ ________ . Argentina 
Germană (Gelsenkirchen),

GRUPA B

2’01) 6—0 4 1. R.F. Germani^ 2 2 0 0 fi—2
2 2 0 0 3—1 4 2. Polonia 2 2 0 0 3—1
2 0 0 2 0—3 0 3. Suedia 2 0 0 2 2—5
2 0 0 2 1—G 0 4. Iugoslavia 2 0 0 2 1—4

Meciurile de miercuri : Suedia — 
Iugoslavia (Dâsseldorf), Polonia — 
R.F. Germania (Frankfurt pe Main).

CAMPIOANĂ ® TtLEX • TELEX • TELEX • TELEX ©

OLIMPICA DE ȘAH
România — pe locul 8 din 75 de națiuni

Cea d« a 21-a ediție, a Olimpiadei 
de șah. desfășurată între 6 si 30 iunie 
la Nisa, a luat sfîrșit cu victoria de
tașată — pentru a 12~a oară consecu
tiv ! — a reprezentativei U.R.S.S- 
Echipa ROMÂNIEI a ocupat locul S 
din 75 de țări participante.

Ultimele rezultate. Bunda a 11-a : 
Iugoslavia — România 2—2 (patru re
mize : Gligoricl — Gheorghiu. C’iocăl- 
tea — Ljubojevici, Ivkov — Ghizdavu, 
Parlos — Plantei). U.R.S.S. — Fill- 
nine S'lz—'lt, S.U.A. — T. Galilor 
2‘A—lVa !, Ungaria — Bulgaria 
2'/2—1'/2, Cehoslovacia — Suedia 2—2. 
Argentina — Anglia 2—2, R.F.G. — 
Olanda 2—2, Finlanda — Spania 
2’/2—l1/2: runda a 15-a : România 1— 
Țara Galilor 2*,'2—1V2 (Ciocâltca — 
Williams ’/2„ Johnes — Ghițeseu Vi. 
Ghizdavu — Sully 1—0, Trevelyan — 
Partos U.R.S.S. — Iugoslavia
2V2—1V2, S.U.A. — Cehoslovacia 2’/a 
—1'/2. Bulgaria — Spania 3—1. Olanda 
— Ungaria 2—2, R.F.G. — Argentina 
2V2—IV2, Anglia — Suedia 2—-2, Fili
pino — Finlanda 2'/2—lVa-

CLASAMENTUL FINAL: 
U.P.S.S. 16, 2. Iugoslavia S7’/2, 
S.U.A, 3G','2 (22 puncte de meci)

Bulgaria 36ț2 (21 puncte de meci). 5. 
Olanda 35’/2, 6. Ungaria 35, 7. It.I. Ger
mania 32, 8. ROMANIA 29'/, (16
puncte de meci), 9. Cehoslovacia 297? 
(14 puncte (le meci), 10. Anglia 26,
11. Filipine 25’/2 (12 puncte de meci),
12. Spania 25Vz (11 puncte de meci). 13. 
Suedia 25, 14. Angentina 23’/2, 15. Fin
landa 22, 16. Țara Galilor 14’Ă puncte.

Turneul de tenis de Ia Wimbledon. 
Simplu femei, turul 2 : Franțoise
Durr (Franța) — Mariana Simio- 
nescu (România) 6—2. 6—0. Simplu 
bărbați, turul 2 : Pilici — Dibbs
6—4. 3—S, 6—4 ; Fillol — Ganzabal
6—I, 6—3, 6—4 ; Dominguez — Rami
rez 3—6, 9—7, 6—3, 7—5 ; Okker — 
Drysdale 4—«. 6—3, 6—3, 6—3 : Oran- 
tes — Roche 2—6^, 5—7, 7—5. 6—I. 
8—6 ; stockton — Battiick 3—6, 6—3, 
6—4. 4—6, 6—4 ; Metreveli — Krule- 
witz 6—1, 1—6, 6—3, 6—4 ; Panatta — 
Proisy 6—4,. 7—5, 4—6, 6—2; Vilas 
Riessen 7—9. 6—1. 6—4, 3—6, 6—1 l 
El Shaffei — Fassbender 7—5 8—6.
6—4. în turul anterior : Roche — 
Alexander 8—6, 6—4, 4—6, 8—9. 6—3.

în pregătirea campionatului mondial
de baschet masculin de. la Porto

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
CAIAC-CANOE. Belgrad. Concurs 

internațional (14 tari).. Proba _ 4e 
canoe dublu pe 10.000 m : 1. Simio- 
nov — Danilov (România) 49 :41.8 _• 
2. Bulgaria 50:41,8; 3. Iugoslavia
55:43,8.

1.

1.

POPICE. Szolnolc (Ungaria). Cam
pionatele europene feroviare. Proba 
pe echipe feminine : 1. Rapid Bucu
rești 2451 p.d. (Elena Gonciar 415, 
Maria Popescu 411, î'iortca Filip 393,

Alexandrina Navon 420. Elena Irod 
404 șl V as i lie a Pințea 408), 2. Austria 
2332 : 3. Ungaria 2342 : 4. R. D. Ger
mană 2311 ; 5. Cehoslovacia 2265 ; 6. 
Iugoslavia 2202 etc. Ciștigftid pen
tru a treia oară titlul, echipa ro
mână intră în posesia definitivă a 
trofeului U.S,1.C.

CANOTAJ. Nottingham
Proba de 2+1 : 1. R. D.
2. U.R.S.S., 3. Romania (Tudor 
Ceapura).

(Anglia). 
Germană,

Rico. la New 
slavia 95—91 
John Lukas 
Ciosici 36.

York : S.U.A. — Tugo- 
(43—46). Coșgeteri : 

19, respectiv Kresimir

internațional de înotIn concursul
rte la Santa Clara (California). Heat
her Greenwood (SUA), în vlrslâ de 
16 ani. a stabilit un nou record 
mondial în proba de 400 m liber 
cu 4:17,33 (v. r. Keena Rothanimer 
4:18.4).

r.

Franței. Etapa a 2-a, desfn- 
în circuit pe teritoriu bri- 

____ la Plymouth, a revenit Tui 
Henk Poppe (Olanda). Etapa a 3-a, 
Morlais — Saint Malo (190 km.), a 
revenit belgianului Patrick Sercu. 
Liderul clasamentului general': Jo
seph Bruydre (Belgia).

Potrivit știrilor publicate de ziarul 
„Los Angeles Times", campionul 
mondial de șah, Robert Fișcher, in
tenționează să renunțe la titlu, fiind 
nemulțumit de decizia F.I.D.E. cu 
privire la condițiile de disputare a 
meciului pe care marele maestru 
american urma să-l susțin’. în 
cursul arttilui viitor, cu învingătorul 
dintre Anatoli Karpov și Victor 
Korcinoi. Robert Fischer a trimis in 
arest sens, o telegramă președintelui 
F.I.D.E., dr. Max Euwe. Din N’.sa 
se anunță că Federația internațio
nală a acceptat aproape integral 
condițiile Juî Fischer, fixînd numă
rul nartidelor la maximum 36. m 
stabilirea scorului nefiind conside
rate remizele.

Turul 
surată 
tanic,



FINALELE PE ȚARA IN ATLETISM NU DUCEM
LIPSA DE TALENTE

ALE „CUPEI TINERETULUI"
de atleti și atlete au 
cele trei zile ale fi-

Stadionul și ștrandul Tineretului, stadionul Dinamo. 
Poligonul Tunari. Sala Sporturilor de la Floreasca — 
iată scenele care au găzduit, în mijlocul unei mari 
animații și a unui interes deosebit, finalele pe țară 
ale edițiai inaugurale a „Cupei Tineretului". A fost

o disputa apriga, tinereasca, entuziasta, specifica vîrs- 
tei participanțiior, soldata cu cîteva rezultate bune. 
Reporterii noștri, prezenți în aceste trei zile printre par
ticipant, vâ împărtășesc impresiile.

Peste 900 
susținut, în 
nalelor. o vibrantă pledoarie pen
tru propășirea celei mai accesibile 
și mai complete discipline spor
tive. A fost realmente o între
cere entuziastă (care ne-a amintit 
de „C.U.T." și „C.T.M."), organi
zată ireproșabil și — spre satis
facția celor care au pus umărul 
la reușita ei — punctată de nu-

PANOUL CAMPIONILOR

APLAUZE PENTRU ANSAMBLURILE
DE „MODERNA"

Finaliștii gimnasticii și-au dat întîlnire 
în sala Floreasca, martoră a atîtor com
petiții de valoare. Trebuie s-o spunem 
din capul locului că participanții la 
*Cupa Tineretului’* au dorit mult și au 
reușit, în mare măsură, să întregească 
renumele sălii care i-a găzduit, oferind 
celor prezenți un spectacol plăcut, de 
bună valoare, care dă un certificat de 
calitate muncii desfășurate de profesorii 
de educație fizică din școlile generale și 
din liceele ale căror 
pentru etapa finală

O reușită deplină 
zervat sportivelor de 
rințe regulamentare 
gimnastelor, cu multe execuții

echipe s-au calificat 
a întrecerii.
a fost concursul re
ia modernă, cu ce- 
corespunzînd virstei 

urmărite

însușirea elementelor de bază ale gim
nasticii moderne : simțul mișcării și al 
ritmului. Din acest punct de vedere, este 
mai mult ca sigur că întrecerea și-a atins 
tinta.

In ce privește categoria 11—14 ani, par
ticiparea a fost mai redusă, absențele 
(între care și aceea a Municipiului Bucu
rești, la băieți) constituind unul din as
pectele negative ale competiției. Semna
lăm, de asemenea, câ conținutul progra
mului nu e în concordanță cu posibilită
țile copiilor și lasă prea puține porți 

deschise creației profesorilor. Piramidele, 
statice, nespectaculoase, ar putea fi în
locuite cu alte elemente, de mai mars 
dinamism. Ne-au plăcut cu deosebire

fost disputa pentru primele locuri la fe
minin. Concurînd prima și obținînd ua 
punctaj bun, se părea că echipa Bucu- 
reștiului (prof. Maria Stâpînoiu) nu va 
putea pierde locul I. lată insa câ ansam
blul Liceului Roznov — județul Neamț 
(prof. Silvia Biciu) produce surpriza fi
nalei, obținînd locul I, în urma unei 
evoluții apreciată de specialiști ca fiind 
la înălțime. Pe locurile următoare : jude
țul Cluj (Liceul „Nicolae Bălcescu", prof. 
Doina Sabău), județul Mureș (Liceul 
„Unirea" Tg. Mureș), județul Hunedoara 
(Școala generala nr. 4 Deva) și județul 
Vaslui (Școala generala nr. 9 Birlad).

Constantin MACOVEI
REZULTATE TEHNICE : Gimnastică spor

tivă, fete : 1. Județul Neamț 163,50, 2. 
Municipiul București 162,95, 3. Județul 
Cluj 157,70, 4. Județul Mureș 155,10, 5. 
Județul Hunedoara 154,70, 6. Județul Vas
lui 154,40; gimnastica sportivă băieți : 1. 
Județul Argeș 156,90, 2. Județul Ialomița 
154,10, 3. Județul Ilfov 153,45, 4. Județul 
Maramureș 151,85, 5. Județul Sibiu 148,30, 
6. Județul Caraș Severîn 146,00; gimnas
tică modernă : 1. Municipiul București 
429,60, 2. Județul Constanța 427,20, 3.
Județul Cluj 421,20, 4. Județul Alba 415,20, 
5. Județul Arad 413,60. 6. Județul Mara
mureș 401,00.

FETE 100 m : Roxana Vidaeff 
(Lie. german Pitești) 13,0; 800
m: Silvia Cușmă (Lie. 1 Botoșani) 
2:22,5; înălțime : Doina Suta 
(Lie. „V. Roaită" Rm. Vilcea) 
1,44 m; Greutate : Maria Neagu 
(Șe. prof. „23 August" București)
10.32 m; Lungime : Maria Lucaci 
(Lie. 1 Sovata) 5.03 m; Pentatlon: 
Mariana Constantînescu 
chimie Buzău) 3 212 p. 
100 m : FI. Turuianu (tic. 
C-lung Muscel) 11,4; 1 500 m: 
Ghinescu (Lie. „N. Bălcescu" 
tești) 4:11,7: înălțime : I. Hoidu 
(Lie. ped. Ploiești) 1,90 m: Greu
tate : L. Dâgălițâ (Lie. 2 Ploiești)
12.32 m: Lungime : M, Boncea 
(Lie. „I. Slavici" Arad) 6,48 m ; 
Pentatlon : FI. Țicu (Lie „D. Go- 
lescu" C-lung Muscel) 2981 p. 
TETRATLON (11-14 ani) 1 Școala 
generală nr. 3 Giurgiu (băieți și 
fete).

(Lie.
BĂIEȚI 

ped. 
P. 

Pi-

Luptă strinsă în cursa de 1 500 
m, desfășurată pe serii^eontra- 

cronometrn

Echipa de gimnastică modernă a 
toare merituoasă

Municipiului București, o invingâ- 
Fotografii : Dragoș NEAGU

meroase rezultate care „spun 
ceva". Retine atentia, în primul 
rînd, acela al Silviei Cușmă 
Botoșani.
Pentru o
2:22,5 este 
testînd. în

din
m. 
de 
a-

în proba de 800 
începătoare timpul 
foarte promițător, 
principal, o remarca

bilă rezistență fizică. Există toate
garanțiile că despre această tinără

HANDBALUL PROMITE...

cu interes și aplaudate ia scenă deschi
să. O excelentă impresie au lăsat îndeo
sebi ansamblurile clasate pe primele trei 
locuri: Municipiul București (prof. Ina 
Bârbulescu), Constanța (prof. Anica Roșu) 
și Cluj (prof. Doina Sabău), dar nu-i 
mai puțin adevărat că și alte echipe s-au 
prezentat bine, între acestea îndeosebi 
formațiile rtsprezentînd județele. Alba, 
Arad și Maramureș. De asemenea, se 
cuvine subliniată participarea masivă la 
această categorie (în total 38 de echipe), 
urmare a unei angrenări vaste a tinere
tului de oe întreg cuprinsul patriei în

echipa prezentată de profesorul Nicolae 
Costea, alcătuită din elevi ai Școlii 
generale nr. 11 din Pitești, cîștigătoarea 
locului I, cu un dezvoltat simț al miș
cării șl ritmului, ca și cele ale județelor 
Ialomița (Școala generală „C.A. Rosetti* 
Călărași, prof. Dumitru Zordova) și Ilfov 
(Șc. gen. nr. 7 Giurgiu, prof. Cezar Ma
rinescu). Din păcate, au fost și destule 
formații slab pregătite (unii copii nici nu 
știau să meargă corect în ritmul muzi
cii!), ceea ce ne face să credem câ ei 
au ajuns direct în finala, fără nici o 
concurență.

Deosebit de spectaculoasă și strinsă a

CAMPIONII AU ÎNVINS DETAȘAI

rea avută cu 
prilej, constituie 
un început.

Și acum iată 
mele rezultate, 
întii. formațiile
sate pe primele locuri 
în serii : FEMININ, 
seria Ialomița.

acest 
doar

ulti- 
Mai 
cla-

stanța — 
18 (11—7,

Prima
a fost cea rezer- 
formațiilor femi- 

victoria reve- 
în prelungiri e- 

Liceului din 
12—8

nală 
vată 
nine, 
nind 
chipei 
Slobozia

Mureș 19— 
16—16).
partidă fi-

atletă din nordul tării o să șr' 
mai vorbească foarte curînd. . 4A'

Promițătoare sînt și rezultate^' 
din proba de sprint : 11,4 la bă
ieți (FI. Turuianu) și 12,9 la fete 
(Roxana Vidaeff. în serii) pe a- 
ceeași distanță — 100 m. N-a sur
prins pe nimeni că acești talentați 
sprinteri aparțin aceluiași județ — 
Argeș, de ani de zile pepinieră 
a atletismului nostru de perfor
manță.

Finalele atletice confirmă un 
fapt subliniat deseori, acela că a- 
vem în rîndul copiilor și școlari
lor, al tineretului 
multe talente 
să contribuie 
tei discipline. 
Ie căutăm, să 
îndrumăm cu răbdare și pricepere. 
Este și ceea ce își și propune fe
derația de specialitate. Și aceasta 
cu maximum de operativitate. 
Chiar în această vacanță vom a- 
sista la evoluția „eroilor" „Cupei ■ 
Tineretului", care vor fi reuniți 
la Cîmpulung Muscel pentru o 
nouă testare. Cei care vor recon
firma vor intra în evidența ju
dețelor de care aparțin. în vede
rea unei pregătiri sistematice și 
de perspectivă. Aceste măsuri 
oonstituie, firește, doar un în
ceput, dar care, oricum, se cuvine 

fi salutat cu căldură !
Tiberiu STAMA

în general, 
autentice, capabile 

la vitalizarea aces- 
Trebuie numai să 
le selectăm, să le

de zgură, ne 
evoluat jucă- 
jucătoare de 

mondial, și-au 
intiietatea în

Cei mai buni dintre cel 126 de 
înotători s-au întrecut cu multă am
biție pe cele șapte culoare ale bazi
nului de 50 de metri de la Ștrandul 
Tineretului. în general, pe prima lun
gime a fiecărei curse disputa a fost 
echilibrată și dacă proba ar fi mă
surat doar 50 de metri, cronometroril 
ar fi avut o misiune dificilă. Dar, 
după întoarcere, cîștigătorii s-au de
tașat și au învins destul de catego
ric. Doar la 100 m liber fete (11—14 
ani) Maricica Bărbosu (Galați) a ata
cat primul loc cu șanse pînă pe 
ultimii metri cind, însă, Rodiră Gan- 
drea (Prahova) s-a dovedit mai de
cisă și mai rezistentă. în rest, vom 
nota că în afara cîștigătorilor s-au 
remarcat și alte reale talente, dintre 
care vom aminti pe : Constantin Du-

mitru (Brăila), Albert Kokai (Muresi 
și Eniko Covaci (Mureș). Ultima, in 
vîrstă de numai 10 ani, a rea.izat 
2:01,1 la 100 m bras, timp deosebit de 
promițător pentru vîrsta ei.

Cîștigătorii probelor ; CAT. 
ANI. 100 m bras (b): Silviu 
(Prahova) 1:34,8; 100 m bras 
Georgeta Călin (București) 1:33.1: 100 
m liber (b) : Dorel Clobanuc (Bucu
rești) 1:09.5; 100 m liber (I): Rodie a 
Gandore (Prahova) 1:27.5: CAT. 15— 
19 ANI, 100 m bras (b): Pavel Capotă 
(București) 1:26.5; lOo m bras (f): 
Irlna Mocuța (Cluj) 1:40.0; 100 ra li
ber (b) : Constantin Vecerdea (Bucu
rești) 1:06.5; 100 na liber (f): Adriana 
Teodorescu (Prahova) 1:16.9.

D. STĂNCULESCU

11—14
Barbu

U> s

FRUMOASA ÎNTRECERE
A FOTBALIȘTILOR

Succesul de care s-a 
bucurat turneul fina] 
la handbal a probat
— dacă mai era ne
voie... — popularitatea 
acestui sport în rîndu- 
rile tineretului nostru, 
ecoul pe care bunele 
rezultate obținute pe 
plan internațional îl 
are in masa largă a 
tinerilor de la orașe 
și sate, atrăgîndu-i și 
stimulindu-i pe dru
mul marii perfor
manțe. Cum spuneam, 
o dovadă vie. palpa
bilă. a veridicității a- 
cestei afirmații am a- 
vut-o in acest loc a- 
tit de familiar hand
balului — terenul de 
Ia Stadionul Tinere
tului. Pe această su
prafață 
care au 
tori și 
renume 
disputat
acest sfîrșit de săotă- 
minâ mezinii marii 
familii 
românesc. 
„Cupei 
Printre ei. multe mlă- 
dițe cu temeinice ră
dăcini, cu nosibilități 
mari de afirmare în 
viitor, apărute — 
poate îmbucurător — 
din orașe sau județe 
cu mai puține (pînă 
acum !) rezultate în 
domeniul handbalului. 
Un exemplu grăitor îl 
constituie elevele li
ceului de cultură ge
nerală din Slobozia 
(cîstigătoarele între
cerii), handbalistele 
din comunele Bălan 
(iudetul Sălaj). sau 
Miercurea Nirajului 
(județul Mureș), nen- 
tru care — sperăm !
— prezenta la fina
lele „Cupei Tineretu
lui". ca și comporta-

mezinii 
a handbalului 

finaliștii 
Tineretului".

CU HARTA
$1 BUSOLA

1

Fetele din Slobozia finalizează un nou atac
Iași ; seria a II-a : 
Mureș, Prahova; MAS
CULIN, seria I : Ma
ramureș, Constanța ; 
seria a II-a : Teleor
man, Mureș. Partidele 
pentru locurile III și 
IV. între echipele cla
sate pe locurile se
cunde în serii s-au 
încheiat cu următoa
rele rezultate : FE
MININ : Iași — Pra
hova 11—6 (5—4),
MASCULIN : Con-

(5—5, 8—8), la capă
tul unui joc intere
sant. în care învingă
toarele 
multe 
moașe.
nala s-a disputat în
tre reprezentativele 
județelor
și Brașov. Victoria a 
revenit cu 6—4 (5—2) 
celor dinții.

au arătat 
lucruri fru- 

La băieți, fi-

Maramureș

C. ANTONESCU

Finalele de o- 
rlentare turistică, 
găzduite de pădu
rea Brănești, s-au 
încheiat cu un de
plin succes. Con
dițiile organizato
rice foarte bune, dificultatea tra
seelor, buna pregătire a mai 
tuturor echipajelor și sportivilor 
care au luat startul au constituit 
elemente definitorii ale concursuri
lor. Specificăm procentul extrem 
de scăzut de abandonuri și echi
librul disputelor — fant care în
seamnă că Ia nivelul organiza
țiilor sportive școlare această dis
ciplină a cănătat rădăcini adinei.

Iată primii trei clasați : cat. 
11—14 ani. echipe, băieți : 1. 
BUCUREȘTI (I. Tătucu, E. Iancu),
2. Dolj (I. ~ '
3. Sălaj (M 
tea), fete : 1. 
da Pertea, 
2. Teleorman
Carmen Codrici). 3. Suceava (Ro- 
dica Tătaru. Georgeta Creangă) ; 
cat. 15—19 ani, individual, băieți : 
1. G. LENKEI (Cluj). 2. N. Ma- 
rinuș (București), 3. V. Mihălucă 
(Hunedoara), fete : 1 MARILENA 
VASILE (București), 2. Maria Du
mitru (Ilfov), 3. Marta Lutsch 
(Brașov).

Popa, V. Ioncu), 
Moldovan, I. Cos- 
BUCUREȘTI (San- 

Florica Granzulea).
(Mariana Tănase,

Finala fotbaliștilor a fost frumoasă. 
S-a luptat cu abnegație, cu dina
mism. cu dăruire. „Cel 22" din finală 
au sfidat ploaia torențială, gazonul 
alunecos și au oferit asistenței en
tuziaste opt goluri salutate cu explo
zii de urale răsărite de sub copaci, 
de sub streșini, de sub umbrele. Pro
tagonistele erau echipele Școlii gene
rale nr. 4 Tg. Jiu (județul GorJ) și 
a Liceului de cultură generală Bă- 
leni (Dîmbovița). Gorjenii au condus 
cu 2—0 la pauză, apoi cu 2—1, cu 
3—1. cu 3—2, șl cînd declinul tor Pă
rea iminent, un prichindel, a res
pins de pe linia porții, evltînd ega- 
larea și. apoi, încă trei goluri rapide 
în poarta adversă au consolidat o 
victorie clătinată doar cîteva minute. 
Deci, scor final 6—2 (2—0).,

Cîștigătoarea „Cupei Tineretului”, 
Școala generală nr. 4 Tg. Jiu a do- 
bîndit trofeul, după 16 meciuri dis
putate. Palmaresul ei ; 15 victorii și 
un meci egal (1—1) cu Șooala gene-

rată nr. 4 Piatra Neamț. Iată lotul 
folosit de către prof. Gheorghe Da- 
VițoiU : SORIN BEURAN (cl. VII — 
14 ani). MIRCEA ANDREI (VII — 
14), DAN CEPOI (VIU — 15), CRIS
TIAN istratescu (vin — 15), 
DAN BODESCU (VH — 14), MARIAN 
GHERGHE (Vin — 15), NICOLAE 
volintiru (Vin — 15). ilie OPRIS 
(VII — 14). SORIN LEMNARU (VII 
—14), IUUAN DIACONU (VIU —15), 
RADU FLOAREA (Vm — 15). Rezer
ve : Ulisse Bojan, Florio ------
Octavian lonescu.

Turneul final a fixat 
ordine a clasamentului, în conti
nuare : loc S. Școala generală nr. 2 
Alba lulla (Alba): 4. Școala generală 
nr. T Focșani (Vrancea); 5 Școala 
generală Căplent (Satu Mare); 6. 
Școala generală nr. 4 Piatra Neamț 
(Neamț); 7. Șooala generală Magla- 
vit (Dolj) ; 8. Liceul Eforie Sud (Con
stanța).

Popescu,

următoarea 
în

Ion CUPEN

Radu TIMOFTE
fSSWSB

TINERII ȚINTAȘI AU ONORAT
RENUMELE POLIGONULUI

Finaliștii la tir ai „Cupei Tineretu
lui". fără a se intimida de faima po
ligonului unde au fost chemați să-și 
demonstreze iscusința ■ ' —
nari" — s-au simțit, 
durile de tragere, în 
dar vizibil pătrunși 
onoare ce li s-a acordat. Așa 
plică rezultatele obținute, 
dintre ele excelente, ca de 
punctajul realizat de eleva de — ___
Anișoara Dumitru, de la Școala ge
nerală nr. 84 din București : 97 p la 
pușcă cu aer comprimat. 10 f, poziția

„Tu- 
stan-

- la 
pe 

largul lor, 
de marea 

se ex- 
unele 
pildă.

14 ani

culcat rezemat. Dintre ceilalți compc. 
titori s-au remarcat reprezentanții 
județului Vilcea, care au cucerit 
două locuri I, apoi, sportivii din Te
leorman, răsplătiți cu două medalii 
de bronz, ca și cei din Vrancea. în
torși acasă cu o medalie de argint, 
una de bronz și un merituos Ioc 4.

Iată și rezultatele celor două zile 
de concurs : Categ. 11—14 ani, Pușcă 
cu aer comprimat, 10 f, poziția culcat 
rezemat. Băieți : 1. Constantin BU- 
DRESCU (Olt) 94 p. 2. I. Gâgeanu

(Vrancea) 94 p. 3. A. Maraare (Te
leorman) 92 p. Fete : 1. Anișoara DU
MITRU (București) 97 p. 2. Victorița 
Calota (Galați) 94 p. 3. Anișoara Pan- 
tille (Teleorman) p.Categoria 15— 
19 ani. Armă standard. Io f, poziția 
culcat. Băieți : 1. Ion VÎLCU (Vilcea) 
91 p. 2. Gh. Rus (Satu Mare) 90 p. 
3. T. Baczo (Covasna) 90 p. Fete : 1. 
Cecilia TUDOR (Vilcea) 92 p. 2. Mi- 
haela Barta (Prahova) 91 p. 3. Ani- 
șoara Soricu (Vrancea) 91 p.

Gh. ȘTEFANESCU
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