
Ieri, îa Brașov, pe o’ căldura torida

HANDBALISTII ROMANI
9

AU ÎNTRECUT DIN NOU
ECHIPA ELVEȚIEI: 18-7

9

BRAȘOV, 14 (prin telefon). Pe 
o căldură toridă, amatorii de 
handbal din. orașul de sub Tîmpa 
a<u putut urmări duminică dimi
neață cea de a doua întîlnire 
dintre reprezentativele masculine 
ale României și Elveției. înche
iată cu o nouă victorie netă a 
echipei noastre : 18—7 (9—1).

Înainte de a prezenta însem
nările noastre de la acest meci, 
vom sublima faptul că tempera
tura ridicată a fost... utilă jucă
torilor români, care se pregătesc 
în vederea turneului din insulele 
Reunion. în sudul Oceanului In
dian.

Scorul partidei ne scutește de 
prea multe comentarii. In primul 
rînd este de remarcat faptul că 
selecționata română a știut să 
contracareze tendința oaspeților

Foto: S. BAKCSY

PE PRIMELE LOCURI
ECHIPA ROMÂNIEI Șl S. BERKI (Ungaria)

Pe o căldură mare, la baza hi
pică din Capitală, cei mai tineri 
călăreți din Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria și România și-au dispu
tat întîietatea în principalele pro
be ale celei de a treia ediții a 
„Concursului Prietenia".

Sîmbătă după-amiază, pe un 
parcurs — evident mai dificil de- 
cît în prima zi, nu numai datori
tă înălțării obstacolelor la 1,30, 
ci și ca urmare a aranjării lor pe 
traseu — sportivii au luat startul 
în proba individuală. Numeroșii 
spectatori au asistat la o dispută 
foarte strînsă, în care cei 37 de 
concurenți au căutat să-și pună 
în valoare întreaga gamă de cu
noștințe tehnice, să utilizeze la 
maximum posibilitățile calului 
pentru a obține victoria. Cu o 
„staționată* drept „arbitru" prin
cipal, doar zece călăreți au reușit 
să termine fără greșeală. Printre

CAMPIONATELE
REPUBLICANE
DE ATLETISM

Sîmbătă și duminică pe stadio
nul Republicii din Capitală 
avea loc întrecerile finale 
campionatelor republicane de 
letism ale seniorilor. în afara 
lor mai buni dintre atleții 
niori, care se pregătesc în vede
rea Jocurilor Balcanice de la So
fia, vor lua parte și cei mai meri
tuoși juniori. Pentru aceștia din 
urmă campionatele constituie pri
lej de selecție pentru J.B.A. de la 
Varna si concursul prietenia de 
la Dresda. 

de a juca „pasiv", cu atacuri 
obositor de lungi. Apărarea ro
mână s-a dovedit, din nou, ex
trem de solidă și în acest sens 
putem aminti că hahdbaliștii el
vețieni au înscris primul goii din 
acțiune abia în min. 38, punctul 
lor din prima repriză datorîn- 
du-se fructificării unei aruncări 
de la 7 m 1 Forma bună a repre
zentativei noastre s-a făcut sim
țită și în atac, unde — în pofida 
căldurii sufocante a existat un 
ritm alert, iar combinațiile sub
tile au dus la realizarea a nume
roase faze foarte spectaculoase, 
încheiate cu goluri mult aplau-

Călin ANTONESCU

(Cortinuare în pag. a 4-a)

Călărețul Sandor 
Berki (Ungaria), 
cu Sohaj. a avut o 
comportare foarte 
bună în proba in
dividuală, reușind 
să se claseze pe 
primul loc și să 

ciștige trofeul.

„CONCURSUL PRIETENIA** LA CĂLĂRIE

aceștia s-ar fi putut afla și Mo
nica Ringheanu cu Begonia, dar, 
neatentă la un obstacol, a redre
sat calul prea tîrziu, pentru a-1 
putea conduce corect. A fost ne
voie să se recurgă la un prim 
baraj, în urma căruia au rămas 
în luptă doi călăreți maghiari. 
Pal Turba cu Cuban și Sandor

© Organizațiile sindicale fi 
U.T.C. au contribuit sub

stanțial la reușita acțiunii co
mune de ieri © Cupe și di
plome oferite echipelor și 

sportivilor ciștigători

Două echipe, formate în cîteva clipe, se întrec la trasul la frînghie. Va urma încă o „repriză .apoi câș
tigătoarei i se va oferi o cupă Foto . Ion MIHAICA (Continuare în pag. 2—3)
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ȚEST VICTORIOS, DIFICIL DAR UTIL, ÎNAINTEA „CUPEI DAVIS'!

DUPĂ 1-2, ROAAÂNIA-UNGARIA 3-2!

ll 1\U1 ■

echipei noastre, in
: S. BAKCSY

să re-

Cei doi autori ai victoriei 
llie Năstase și Toma Ovici.

astfel, 
fără

a revanșelor. Ei 
deciși ca

partidele de ieri^ 
Foto

Cu un remarcabil efort în ulti
ma zi de întrecere, tenismanii re
prezentativei României și'-au asi
gurat victoria în întîlnirea amicală 
cu echipa Ungariei. Oaspeții lua
seră conducerea sîmbătă, cînd își 
adjudecaseră partida de dublu la 
mare luptă. La scorul de 1—2, e- 
chipierii noștri trebuiau să cîștige 
ultimele două simpluri, sarcină 
greai dată fiind forța de joc. ară
tată de valoroșii lor adversari. 
Dar, pentru Toma Ovici ca și pen
tru llie Năstase, ziua de duminică

Berki cu Sohaj, unul cehoslovac. 
Ștefan Ruska cu Fantom, și re
prezentanta țârii noastre, Dani,a 
Popescu cu Sonor. De această da
tă, pe lingă corectitudine se ce
rea și un timp bun pentru a fi 
sigur de reușită. Dintre toți. însă, 
doar Sandor Berki cu Sohaj a 
parcurs traseul fără a fi penali
zat, încîntînd asistența prin si-

Emonuel FÂNTĂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)

DUMINICĂ SPORTIVĂ LA M0G0Ș0A1A
Bună inițiativa factorilor respon

sabili din Sectorul 8 al Capitalei 
de a organiza o duminică sportivă 
de masă. în decorai de basm al pă
durii Mogoșoaia ! Excelentă, mai

Deși începutul jocu- 
promițâtor, românii lu
de 5—1 in primul set, 

cîștigâ totuși la limită, 
o revenire puternică a 
Taroczy și mai ales Ma-

avea să fie și o zi 
au intrat pe teren 
pare insuccesul din ajun și aceas
ta le-a reușit pe deplin. Și 
cu două partide cîștigate 
drept de apel, jucătorii români au 
întregit scorul general al întilnirii 
în _ favoarea lor : 3—2 pentru Ro
mânia. Victorie meritată și de bun 
augur.

Pentru a respecta ordinea cro
nologică a întrecerilor, vom înce
pe cu secvențele de sîmbătă, du
blu. Pentru prima oară alături, 
într-un meci al echipei naționale, 
Năstase și Ovici nu s-au arătat, 
firește, prea bine acomodați unul 
cu celălalt, 
lui părea 
înd avans 
pe dSre-1 
A urmat 
oaspeților, 
chan arătîndu-și calitățile de buni 
„dubleri". Două seturi consecutive 
se pierd rapid, pentru ca și al pa
trulea să înceapă în defavoarea 
noastră (1—3 și 2—5). Aci, am 
avut impresia că Ovici și-a depă
șit pentru un moment complexul 
de inferioritate, trecind la un joc 
mai incisiv, cu veniri la fileu. Și 
iată cuplul român căutind din nou 
victoria și egalind după prelungiri 
acerb disputate. Dar parcă tocmai 
Năstase mai trebuia convins de po
sibilitatea succesului, fiindcă el 
își pierde serviciul, în debu
tul setului decisiv. Taroczy îl imi
tă insă imediat și conducem cu 
3—2 și 4—3. Ne mai trebuiau două 
ghemuri și ele nu s-au putut face. 
Ambițioși și tenace, maghiarii smulg 

ales datorită faptului că s-a întîm- 
plat ca ieri să fie o zi toridă chiar 
de la apariția primelor raze ale soa
relui — și, deci, evadarea către zo
nele cu oxigen și verdeață a fost cu- 

ultimele puncte ale partidei și cîș- 
tigă : I. Năstase, T. Ovici — B. 
TAROCZY, R. MACHAN 6—4, 2—6, 
1—6, 9—7, 4—6.

Cine-și aduce aminte de Toma 
Ovici, cel din meciurile cu Fair
lie și Kakulia, l-a putut vedea 
din nou, jucînd exact ca atunci, 
în partida de ieri. Calm, calculat, 
mereu în căutarea soluțiilor tac
tice cele mai bune, jucătorul 
nostru a înscris cea mai netă vie- . 
torie a celor trei zile. Szabolcs 
Barany a fost învins în primul 
rînd de clarviziunea adversarului 
său, care și-a impus în întregime 
jocul, de la primele schimburi de 
mingi. Ovici și-a dat seama că pe 
căldura toridă, care a domnit ieri 
pe centralul de la Progresul, cea 
mai bună tactică este cea a de
fensivei. Nu o defensivă ternă, 
fără orizont, ci una lucidă, cu 
folosirea judicioasă a momentelor 
propice contraatacului. Barany a 
fost pasat de nenumărate ori, în. 
venirile sale la fileu, trebuind să 
se retragă apoi într-un joc de 
regularitate. Iar aci. Ovici a fost

Radu VOIA

(Continuare în pag. 2—3)

vintul de ordine al multor locui
tori, — dar bună inițiativă și pen
tru că programul întocmit a oferit 
multiple posibilități celor dornici 
să-și petreacă o zi în natură, făcînd 
sport.

Tineri de la „Crivița Roșie",
I.U.P.S.  Chitila, de la Tehnometal 
și „Dacia", de la Teleconstrucția, 
Laromet, dar și mulți de la Între
prinderea agricolă de stat Mogo
șoaia au fost tentați să ia parte la 
întrecerile de tras la frînghie, la 
cele de alergări prin pădure, dar 
mai ales la meciurile de fotbal. Și 
pentru că organizatorii au fost pre- 
zenți și deSîgur, pregătiți, am fost 
martorii unui model de ceea ce ar 
trebui, intr-adevăr, să fie o dumi
nică sportivă organizată în scop de 
agrement. Zona de pădure ..ocupa
tă" a fost împărțită pe „ateliere" : 
se juca fotbal și, concomitent, cite 
două echipe formate pe loc se în
treceau la trasul la frînghie, în timp 
ce pe podiumul amenajat în cîteva 
minute tineri sportivi de performan
ță de la clubul Rapid făceau de
monstrații de lupte și box. I-am vă
zut pe vicecampionul european fe

lon GAVRILESCU



OBIECTIVUL ATLETILOR IN '74
In vederea ediției a Xl-a a 

campionatelor europene de atle-J 
tism de la Roma, cota pregătirilor 
atinge cu fiecare săptămină valori 
tot mai înalte. De altfel, sumede
nia de competiții internaționale 
din aceste zile au ca obiectiv a- 
propiatele întreceri din capitala 
Italiei.

• Londra. — La. ’„Crystal Pa-: 
lace“ din Londra se desfășoară î. 
campionatele internaționale de a-â 
tletism ale Marii Britanii. Proba 
de 10 000 m a revenit englezului 
Dave Bedford, cronometrat cu 
timpul de 28:04^, Alte rezultate 
înregistrate ; disc : Powell (SUA)

C.E. DE LA ROMA
m ;— 62,06 m ; ciocan : Bernard 

(R.S.A.) — 70,64 m ; triplusalt : 
Inoue (Japonia) 16,12 m.

• Augsburg. — După prima zi, 
în meciul de atletism Polonia — 
R. F. Germania/care se desfășoa
ră la Augsburg, la feminin con
duc sportivele poloneze cu 62—55 
puncte, iar la masculin conduc 
vest-germanîi cu 188—107 puncte. 
Rezultate tehnice : feminin :
800 m : Katolik (Polonia) 2:01,18 ;

disc : Westermann (R.F.G.) 57,48 
m ; 200 ni : Szewinska (Polonia) 
22,41 ; 400 ni garduri : Kasperczyk 
(Polonia) 56,51 (record mondial) ; 
masculin : IflO m : Bieler (R.F-G.) 
10,41,; 400 ni ; Hermann (R.F.G.) 
45,21 ; 10 000 m : Malinowski (Po
lonia) 28:25,2 ; înălțime : Boiler 
(R.F.G.) 2,18 m ; suliță : Wolfer- 
mann (R.F.G.) 82,56 m ; 1500 m : 
Szordikowski (Polonia) 3:40,73.

UNGARIAROMÂNIA
3-2, LA TENIS

(Urmare din pag. 1) ra-

Campionatele de sărituri

Finalele campionatelor republi
cane de sărituri ale copiilor au 
continuat sîmbătă și duminică la 
Ștandul tineretului din Capitală, 
îq^egistrînd un succes remarcabil 
datorită atît numărului participan- 
ților (60), bunei pregătiri a unora 
dintre ei, cit și disputei deosebit 
de echilibrate dată la unele probe. 
Așa s-a petrecut, de pildă, la 
„3 m“ băieți I, unde primii trei 
au fost departajați de diferențe 
foarte mici. In schimb, în disputa 
de la platformă a copiilor de cat. 
a Ii-a (11—12 ani), învingătorul a 
■avut un avans destul de mare, 
mai ales dacă ținem seama că au 
fost executate doar 4 sărituri. A 
cîștigat cel mai tînâr participant : 
Florin Nițu, în vîrstă de... 8 ani.

Rezultat 
LINA 3 IV 
— antren 
V. Bastad 
Oprean 
PLATFOH 

ai 
P, I

rul -
177,75 
173,05 p. lj 
127.70 Pi 1 
3 M : 1. 
antrenor.
FI. Nițu J 
Drăgoi (B 
FORMA : 
antrenor I 
Sohaciu a 
larui) 81,4 
LINA 1 J 
greșul — ]
290.85 p, J
233.85 p. | 
Sibiu) 276 
1. Anca 11 
noare Ele] 
dalena T<J 
mar Herq 
1. Anca J 
Andrei (B 
Herbert 1 
BULINA 
(Progresul 
172,95 p,
170.85 p, I 
SU1) 161,34 
•1. Cârme 
niela Neș 
(Crișul) 1 
niela N 
Viorica îl 
Covaci | 
Ileana Mg

• Moscova. — Campionatul u- 
nional de decatlon s-a desfășurat 
în acest an la Moscova și a fost 
cîștigat de atletul Rudolf Zigert 
cu un total de 7 903 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat A- 
leksandr Grebeniuk — 7 884 punc
te și Aleksandr Bliniaev — 7 794 
puncte. Leonid Litvinenko, unul 
dintre favoriții concursului, s-a 
s-a clasat pe locul patru, cu 7 721 
puncte.

H. Beer, campion la „3 m“.

cu un suces In confruntarea 
chetelor secunde, în dare și-au 
continuat, nestingheriți seria vic
toriilor:!. Sântei, V. Sotiriu — 
P. Szoke, J. Benyk 6—4, 6—4, 4—6, 
3—6, 3—6 ; I. Sântei — P. Szoke 
3—6, 2—6, 2—6. Ultima partidă
de simplu, V. Sotiriu — J. Benyk, 
n-a mai avut loc, jucătorul român 
fiind accidentat. Scorul intilnirii : 
5—0 pentru Ungaria B.

Așadar, testul dinaintea me
ciului de Cupa Davis, cu Franța, 
se încheie totuși cu un bilanț po
zitiv. prima noastră echipă tre- 
cindu-1 cu succes. Ceea ce se re
flectă și în declarația ce am cu
les-o 
Tache Caralulis, 
câtor al echipei române 
o bună verificare a 
noștri și un prilej de a constata 
ce mai avem de făcut in zilele 
care ne mai despart de meciul cu 
francezii. Am avut sparing-par- 
teneri puternici, foarte apropiali 
ca forță viitorilor noștri adversari 
din Cupa Davis. De aceea victo
ria primei noastre formații tre
buie apreciată ca foarte preți
oasă-.

• Londra. — Competiția inter
națională de decatlon desfășurată 
la Middlesbrough (Anglia) s-a în
cheiat cu victoria echipei Olandei 
— 20 920 puncte, urmată de for
mațiile Danemarcei — 20 878 punc
te și Angliei — 20 605 puncte.

Cel mai bun rezultat individual 
a fost obținut de olandezul Eitjo 
Schutter cu 7 253 puncte.

CAMPIONATELOR ATLETISMSotiriupînă la 
într-un 

net : T.
6—2,

net superior. Ceea ce, 
sfîrșit, s-a materializat 
rezultat final 
OVIC1 — s.
6—0.

La egalitate 
(2—2), victoria 
să de confruntarea primelor ra
chete : Hie Năstase și Balazs Ta- 
roezy. A fost un meci dirz dis
putat, cu momente de tensiune, 
schimburi frumoase de mingi. Dar 
pe întreg parcursul jocului supe
rioritatea campionului român n-a 
putut fi pusă Ia îndoială. Ea s-« 
conturat net încă din prima man
șă, cînd Năstase, după două 
breakuri (în primul și al 7-lea 
ghem) ia avans consistent, redus 
doar prin efortul deosebit al ad
versarului său. Seturile doi și 
trei nu diferă ca aspect, Năstase 
impunîndu-se în toate comparti
mentele tehnicii și tacticii. Scor 
final : I. NASTASE — B. Taroczy 
6 ■ -4, 6—2, 6—2.

învinși în meciul primelor 
garnituri, oaspeții s-au consolat

foarte
Barany 6—2,

pe tabela întîlnirii 
urma să fie deci-

imediat după meci de la 
titanul neju- 

A fost 
jucătorilor

• Roma. — La Florența, în 
ultima zi a meciului internațional 
masculin triunghiular de atletism 
(Franța — Italia — Ungaria), ma
ghiarul Boros a aruncat sulița la 
79 42 m. Proba de 800 m plat a 
revenit francezului Philippe în 
1:47-5. Italianul Fava a terminat 
învingător în proba de 3 000 m 
obstacole cu timpul de 8:26,6, iar 
francezul Drut s-a clasat pe pri
mul loc la HO m garduri în 13,6.

Rezultatele finale ale meciuri
lor : Franța—Italia 119—103, Fran
ța—Ungaria 121—110 puncte.

ALE JUNIORILOR II
GALAȚI, 14 (prin telefon). Stadio

nul Dunărea din localitate a găzduit 
sîmbătă și duminică finalele camp;o- 
natelor republicane de atletism a»e 
Juniorilor II. Intr-o organizare exce
lentă au evoluat peste 660 de concu- 
renți din majoritatea județelor țarii. 
Finalele au evidențiat roadele ac
țiunilor de selecție din ultima ani, 
întreprinse în secțiile de atletism 
ale cluburilor și asociațiilor spor
tive, ca și rezultatele . tehnice, în 
ansamblu superioare celor de la tre-, 
cutele ediții ale competiției. Cu acest 
prilej au fost corectate recordurile 
de juniori II la patru probe Și au 
rost obținute, de asemenea, cîteva 
rezultate de o bună valoare, în spe
cial la lungime băieți și înălțime 
Iele.

NICI O VICTORIE ROMANEASCA
IN REGATA DUISBURG LA CAIAC-CANOE!

DUISBURG 14. Timp de trei zile 
la Duisburg s-au desfășurat între
cerile regatei jubiliare a Federației 
Internaționale de Caiac-Canoe. Au 
parucipa: numeroși caiaciști și ca
ns sti <Ln peste 20 de țări. Sportivii 
români. prezenți la competiție cu 
un lot numeros. au ocupat locuri 
fruntașe in c&eva curse finale dar 
nu au reușit să cișt-ge nici o probă. 
Regata a fost dominată de sportivă 
din UJLS^., Ungaria și R.D. Ger
mană, învingători in majoritatea 
celor 18 probe. Iată cîteva rezultate: 
C 1—1 8M m : 1. Zeisler (RD.G.) 
4-M.7. 2. Wichmann (Ungaria) 4:81.2, 
3. Pa trai chin (România) 4:04.2S. 
K 2—1 Me m (F) : i. Zirzow — Kas- 
chube (R-D.G.) 1:46.79, 2. Viorica
Dumitru — Maria Nîchiforov (Ro- 
mănia) Kl-Stl m: 1. Csapo
(Ungaria* 1:5X63, L vasile Diba (Ho

mânia) 1:53.99, K2—500 m: 1. Labs
— Hellige (R.DG.) 1:40,13, 2. Angyal
— Romhany (Ungaria) 1:41,11... 5.
Pavel Erast — Ion Dragul schi (Ro
mânia) 1:42.96. C 2—500 m: 1. Kali- 
qov — Slobodeniuk (U.R.SS.) 1:50,77, 
2. Gronowicz — Opara (Polonia) 
1:51.99... 5. Gheorghe Danielov —
Gheorghe Simionov (România) 1:52,93, 
K2—ldooo m: 1. Kostenko — Kono
nov (U.R.S.S.) 41:40,25. 2. I. Dragjl- 
schi — P. Erast (România) 41:36,37, 
C 2—10 ooo m: 1. Cesjunas — Loba
nov (U.R.S.S.) 44:37,25, 2. Serghei 
Covancv — Petre Marcov (România) 
44148,40.

în proba de canoe dublu 1 000 m, 
perechea Gh. Danielov — Gh. Si
mionov s-a clasat .pe locul trei. Pe 
aceeași poziție s-a clasat Maria Cos- 
ma în proba de K 1—1 000, fete.

Mai înainte de a vâ prezenta rezul
tatele ciștigătoriler se cuvine să evi
dențiem munca desfășurată de an
trenorii I. Tămășanu (Galați), M. 
Nistor (Craiova). R. Tetiniuc (lași). 
Gh. Georgescu (C-lung) și C. Pascal 
(București).

Și ^cum iată numele campionilor 
ediției din acest an a earnDionațelor 
juniorilor n : BĂIEȚI : 100 m: FI. 
Blot (C.S.M. Pitești) 10,9; 200 m: Blot 
22,3; 400 m: D. iovu (Șc. sp. Arad) 
50,4; 1 000 m: L. Smeu (Farul C-ța) 
2:33.9; 1 500 m : Gh. Neamțu (Șc. sp. 
Pitești) 4.26,8 — record : 3 000 nr; 
Smeu 8:53.4 — record; 110 mg: 
îDtfmitrescu (S.S.A. Buc.) 15,1; 300 
•mg: P. Ionescu (S.S.A. Buc.) 39,9; 
5 km mars : Gh. Ueeanu (Viitorul 
Buc.) 23:52.6; 4x100 m : Lie. N. Băl- 
■cescu Cluj 44,2; 4x400-^m: L.C.E.A 
^C-țung 3:28.5; lungime : V. Costache 
■(S.Ș.A. Buc.) 7,30 m; triplu: L. 
Enache (Șc. sp. Mediaș) 14,38 
înălțime : Al. Papi (Somcuța 
2.00 m; prăjină : S. Cosnân
Buc.) 3,90 m; greutate : W. Wogel 
(Lie. 35 Buc) 14,49 m; disc : C. Cou- 
drosi (Șc. sp. Arad) 52.20 m; ciocan: 
W. Wogel 57,25 m; suliță: A. Paxai 
ÎȘC’ sp. Cluj) 54.17 m;’ FETE : 100 
m 5 Maria M-usteață (Șc. sp. Caran
sebeș) 12,0; 200 m: Cornelia Radu 
(Șc’ sp. Buzău) 26.9; 400 m: EVisa- 
beta Boscenco (Șc. sp. 1 Galați) 
58,7> 1 000 m: Genoveva Modiga (Șc 
șp. !1 Galați) 2:52,0 — record ; 2 00J 
m : < Erzsebet Ambruș (Tractor. Tg 
Secuiesc) 6:28,4: 1'00 mg: Mihaela
Stoica (S.S.A, Buc.) 14,5; 300 
Nicoleta Mutu (Șc. sp. Olimpia Cra
iova) 44.6 — record: 4xlOo m: S.S.A 
București 49.5: 4x400 m: Șc. sp.
Olimpia Craiova 4:01,6 ;
Cleopatra Farcaș (Lie. 
m; înălțime: “ ’ „
m; greutate: Steluța

RALIUL

BRASO
G. Sl

5

L. 
m. 

Mare) 
(C.S.

I hi

Urmăriți cu interes de cei veniți
Alexe și Valentin Pîrvu, de la clubul Rapid, 

din sportul îndrăgit de ei

sase recreeze, luptătorii Gh. 
dezvăluie cite ceva

DUMINICA SPORTIVĂ LA MOGOȘOAIA
(Urmare din pag. I) sportive și secretari de

BASCHETBAIISTEIE St CAltSC PENTRU A

Șc. 
lungime : 

2 Iași> 6,00 
Cleopatra Farcas 1.69 

‘ uueirtescu 
(L.C.E.A. C-lung) 11,67 ni; disc;-Ve
ronica Nicoruț (C.A. C-lung) 36.75 
m; suliță : Alexandrina 
(L.C.E.A. C-lung) 40,41 m.

Marți se vor desfășură, tot 
lăți, întrecerile poliatloniștiloc.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

36,75
Coma»

la Ga

3

ClICtllI 0 MEDALIE

roviar de lupte Gh. Alexe, pe Va
lentin Piryu, pe boxerii Ion Grigore 
și Gh. Istrate, in frunte cu antre
norii lor, oferind frumoase reprize 
demonstrative și aplaudați pe me
rit de numeroșii bac-ureșteni aflati 
pentru cîteva ceasuri la iarbă 
verde.

Deși toate întrecerile au fost pur 
amicale, Cdnsiliul pentru educație 
fizică? și sport al .Sectorului; 8 a o- 
ferit 3 cupe și diplomă, fstimuîind 
și pe această cale gustul pentru 
participarea la întreceri de masă. 
Mai trebuie să adăugăm că i-am 
întîlnit duminică la Mogoșoaia, în 
afară> de gazde și pe mulți secretari

de asociații 
comitete U.T.C. cițiva dintre ei — 
Ion Gheorghe, secretarul asociației 
Grivița Roșie, Gh. Negrea, membru 
în consiliul asociației sportive de Ia 
Ascensorul, precum și Parei Voicu, 
șeful comisiei sport-turism de la 
Consiliul de sector -al sindicatelor 
— ne-au împărtășit părerea că ast
fel de acțiuni, cu condiția să fie 
bine organizate, sint apreciate atît 
de tinerii salariați, dar și de oa
meni mai virstnici, mulți dintre ei 
veniți cu familiile. Iată deci — o- 
pinie ce ne-a fost confirmată și de 
tovarășul Ion Nae, secretar al 
C.M.E.F.S. București — că o dumi
nică de odihnă poate deveni o zi 
în care sportul să fie în centrul a- 
tențici generale.

pe potecile ce străbat Dealul Ca
pela d.n Rimnicu Vlicea (acolo unde 
— cu deceni* in urmă — se desfă
șurau vestite concursuri de bob), un 
grup de tinere înalte și suple alear
gă sub privirile admirative ale tu
riștilor aflați in popas. Crosistele 
sint. de fapt, componentele lotului 
republican de baschet care, in aceste 
zile de vacanță, se călesc in vede
rea îndeplinirii principalului lor țel 
al anului : cucerirea unei medalii 
la campionatul european din Italia. 
Pentru aceasta, Ecaterina Savu, Su- 
zana Szabados. Ileana Gugtu, Ga
briela Ciocan, Angelica Tita, Clara 
Szabo, Maria Roșianu, Diana Miha- 
lic, Ștefania Giurea, Mariana An- 
dreescu și Viorica Moraru nu pre
cupețesc nici un efort in cele 15 an
trenamente pe care le fac. în de
cursul a șase zile, cu mtensitaie 
maximă. Crosurile prin 
exercițiile (cu „ 
dezvoltarea forței, circuitele 
și fizice, antrenamentele de 
și tactică individualizată 
nu lipsesc 150—200 de aruncări la 
coș executate zilnic), toate realizate 
in condiții optime (datorate 
C.J.E.F.S. Vilcea și liceului „Vasile 
Roaită“ cu program de educație fi-

pădure, 
ingreuiere) pentru 

tehnice 
tehnică 

i (din care 
aruncări

Mihalic și Ileana Gugiu realizează 
10.3 pe 2x30 m. Suzana Szabados ob
ține 19.4 la proba de îndemînare și 
înscrie 21 din 25 de aruncări de la 
semidistanță (Gabriela Ciocan și E- 
caterina S^vu 20 din 25), iar la 20x20 
m media pe ech,ipă s-a îmbunătățit 
cu 4 secunde, cei mai buni timpi 
fiind realizați de Diana Mihaiic 
(1:48,4) și Iieana Gugiu (lf50;5).i . ?

Despre exercițiile^ pentru perfecțio
narea tehnicii și tacticii nu ’ se puț 
da date concrete, dar intensitatea și 
■seriozitatea cu care se lucra" in ziuă 
vizitei noastre constituiau garanții 
asupra eficienței lor..

De fa^t, însă, rodul întregii pre^ 
gâtiri se. vedea intre 23 august și 
3 septembrie- cînd vor âvea :iob cam^- 
pionateie europene, la ■ care sporti; 
vele țării noastre ■ vor -încerca să > urce 
pe podium, ^performanță . nereâlizatâ 
încă de basenetur românesc.

D. STANGULESCU ti î ;■ ■’ , ; : , ■’■■■■ z. ■, . J
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zică), contribuie la eălirea sporti
velor ce vor reprezenta țara noas
tră la „europenele- din Sardinia. 
Firesc, nu a fost neglijată nici re
facerea după efort și, in acest sens, 
preocuparea dr. Mari le na Iota pen
tru asigurarea unul program rațio
nai de odihnă și vitamîmzare este 
permanentă și deosebit de utilă.

Ca urmare a complexului de mă
suri luate de antrenorii Sigismund 
Ferenez și Ioan Nicoiau. obiectivele 
propuse pentru perioada actuală de 
pregătire a lotului (îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale și specifice, * 
in special a rezistenței rt forței, ri
dicarea gradului de pregătire tehni
că și tactică individuală) au 
fost Îndeplinite și chiar _ depășite. 
Dovadă sint rezultatele obținute la ’ 
normele de control (create de fede
rația de specialitate), ameliorate 
simțitor față de o perioadă nit prea 
îndepărtată. Acum, de pildă, Diana

„CONCURSUL PRIETENIA» LA
• t C

t

A

TEODOR VASILE (DINAMO) ÎNVINGĂTOR ÎN „CUPA CIBO 44

i
i J- j
i ă -7..^ x

(Urmare din pag. 1)

BRAȘOV, 14 (prin telefon), 
minică s-a încheiat cea, de-a __ 
competiție ciclistă dotată cu Cupa 
CIBO. In ciuda eforturilor depuse 
de întregul pluton, ultimele două 
etape n-au mai putut modifica con
figurația clasamentelor generale. E- 
tapa pe circuit, desfășurată pe prin
cipalele artere ale localității Victo
ria a polarizat atenția miilor de ce
tățeni din acest tînăr și frumos oraș 
al chimiștilor și s-a încheiat cu vic
toria meritată a tinărului Mircea 
Ramașcanu (Dinamo). Acesta, ire
zistibil în finalul cursei, odată cu 
cîștigarea ultimelor două sprinturi 
a cucerit și primul loc în etapă. Ra
mașcanu a fost cronometrat, pe cei 
42 km parcurși cu 1 h 06:24. avînd 
un avans de 28 de secunde față de 
V. Selejan, T. Vasile, V. Pascale 
etc.

DU-
11-a

Ultima etapă, Orașul Victoria — 
Făgăraș — Brașov, 102 km a fost 
destul de rapidă (medie orară 
40,160 km), în ciuda caniculei, ur
mare a deselor tentative de evada
re întreprinse de alergători, dar a- 
nihilate prompt da sportivii inte
resați să-și mențină pozițiile cuce
rite în clasamentele generale ale 
întrecerii. Așa se explică faptul că 
pină în apropiere de Brașov a fost 
un pluton compact, pe care doar 
piatra cubică de la intrarea in oraș 
a reușit să-l mai „întindă" puțin. 
Pe ultima sută de metri înaintea so
sirii, Vasile Pascale (Steaua) for
țează și astfel reușește să cîștige 
etapa. Timp realizat : 2 h 32:23. La 
patru secunde Pascale a fost urmat 
de un pluton de 55 de alergători, 
condus de brașoveanul Mircea Bă
dilă.

La capătul celor cinci etape, au 
fost înregistrați 66 de alergători, din 
cei 71 citi au luat startul, primul loc 
în clasamentul general individual 
revenind dinamovistului Teodor Va- 
sile, cu timpul total de 11 h 17:46. 
Pe locurile următoare : 2. Valentin 
Hoța (Mureșul Tg. Mureș) 11 h 
17:50, 3. Teodor Drăgan (Voința 
București) 11 h 17:50, 4. Mircea Ra- 
mașcanu (Dinamo) 11 h 19:53,5 Va- 
sile Selejan (Dinamo) 11 h 20:21, 
6. Mircea Bădilă (CIBO) 11 h 20:25 
etc.

Clasament general sprinteri : 1. 
Mircea Bădilă 21 p, 2. T. Vasile 12 
p, 3. V. Iloța 11 p. Clasament gene
ral cățărători : 1. T. Vasile 18 p, 
2. V. Hoța 11 p, 3—4. C. Bonciu și 
Mircea Ramașc^nu (Dinamo) 8 p.

Carol GRUIA, coresp, județean

guranță și calm. Ceilalți, datorită 
unor neatenții (neașteptate curii 
a fost în cazul Daniei Popescu), 
au trebuit să se mulțumească cu 
locurile următoare.

CLASAMENT : 1. Sandor Berki 
cu Sohaj 0 p, 2. Stefan Ruska cu 
Fantom 4 p (36,5 s), 3. Dania Po
pescu cu Sonor 4 p (33,3 s), 4. Pal 
Turka cu Guban 4 p (42,6 s).

Cea mai spectaculoasă probă a 
avut loc duminică cînd a fost pro
gramată întrecerea pe echipe și 
care a reținut atenția pînă la evo
luția ultimului călăreț. Lupta 
pentru întîietate s-a dat între for
mațiile României și Ungariei, ce
lelalte două — Cehoslovacia și 
Polonia — au ieșit din cursă după 
prima manșă, cînd au acumulat 
multe puncte penalizare. Cu doar 
patru puncte fiecare, echipele 
României și Ungariei au abordat

A : ’ • -■ T îi?) : t. 1
cu șahse egale ntarișa a ’ efoua: 
Gerhard Schneider^ cu Saray’șt 
Monica Ringheânii :cti Vals Ccâre 
țn prima parte- a cursei nu au 
cloborît nici un obstacol) au acu
mulat cîte patru puncte, în timp 
ce Pal Turka cu Guban a fost 
penalizat cu 7 p, iar Gabor Karig 
cu Hatalmas a terminat cu 0 p. 
După evoluția excelentă a lui 
Cristian Grigore cu Călin — în 
prima manșă el a greșit mult în 
conducerea calului — și penali
zarea cu 8 p a lui Istvan Kapoli 
cu Hollo, era necesar ca Dania 
Popescu cu Sonor să încheie fără 
greșeală, deoarece se presupunea 
ca Sandor Berki cu Sohaj să aibă 
o bună comportare. Ceea ce, spre 
satisfacția publicului, s-a și în- 
tîmplat, echipa României cuce
rind, astfel, primul loc.

CLASAMENT : 1. România, 8 p, 
2. Ungaria 11 p, 3. Cehoslovacia 
20 p, 4. Polonia 24 p.

în încheierea concursului s-a
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Kawakami, Pâini — Mori, Sira- 
șawa — Arai, Yoshimura, Kama- 
inoto, Nagai.

Cornel POPA, coresp. județean

CONSTANȚA, 14 (prin telefon). 
Prima confruntare din turneul de 
fotbal organizat de F. C. Con
stanța în cinstea celei de a 30-a 
aniversări a eliberării patriei s-a 
disputat sămbătâ, în nocturnă, în 
prezența a peste 10 000 de spec
tatori. Cele două formații, F. C. 
Constanța și reprezentativa nipo
nă, au furnizat un spectacol agre
abil, în special în prima repriză, 
cînd pofta de joc și dorința de 
victorie a gazdelor s-a 1 
zat în primul sfert de 
două goluri.

începutul partidei a 
gazdelor care au stâpînit 
mijlocul terenului, au prestat un 
fotbal aerisit, cu acțiuni derutan
te ale înaintașilor, care i-au sur
prins pe oaspeți, remareîndu-se 
în mod special tînărul 
van și Negoescu. Primul 
opera lui Negoescu, în 
care a urmărit insistent 
lungă a Iui Nistor, a Cîștigat due
lul cu adversarul său, Kawakâmi, 
șutind pe lîngă portarul nipon. 
Peste 7 minute, după o străpun
gere a lui Moldovan, Negoescu 
l-a găsit precis pe Constantinescu, 
care a șutat spectaculos de la 
marginea careului, mărind avan
tajul la 2—0.

Tn partea a doua a meciului, 
antrenorul Ilașoti a operat cinci 
schimbări și jocul scade din in
tensitate, fapt de care au profilat 
oaspeții, care s-au apropiat mai 
curajos de poarta lui Popa, reu
șind să reducă din handicap în 
min. 53 prin Oghi, care a trans
format un penalty, acordat just 
de arbitrul V. Pădureanu la un 
fault al lui Popa asupra lui Hi- 
rașawa.

a

materiali- 
orâ prin

aparținut 
mai bine

Moldo- 
gol este 
min. 7» 
o pasă

Arbitrul V. Pădureanu — Bucu
rești a condus excelent. Forma
ții :

F. C. CONSTANȚA : Ștefănes- 
cu (min. 4G ; Popa) — Ghirca 
(min. 70 : Gîtej), Antonescu, Bălo- 
su, ”■
Mihu (min. 46 : Corendea)
nașe, Mărculescu (min. 46 : Cara- 
manj, Negoescu (min. 46 : Lică), 
Moldovan (min. 46 : Turcu ; min. 
70 : Iordan).

Nistor Consiantinescu,
— Tă-

JAPONIA : Yokoyama — Yo- 
kotani, Oghi (min. Kuruta)

C.F.R. SIMERIA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—5

Aflată la Băile Geoagtu pentru un 
stadiu de pregătire in comun, echipa 
Dinamo București a susținut un 
meci amical cu divizionara C, C.F.R. 
Simeria. Scor 5—0 (3—0) pentru
bucureșteni. Autorii golurilor : Sâi- 
ceanu, Custov, Sătmăreanu II, Du- 
mitrache și Batacliu. Dinamo a ru
lat următorii jucători : Duha (Cavai) 
— Cheran (Ion Marin), Dobrău, 
Sandu (Stoica), Deleanu (Banciu) 
Sătmăreanu II. Dinu (iovănescu) 
Sălceanu (Batacliu), Dumitrachc-, 
Zamfir, Custov (Gojgaru).

Miercuri, un alt meci de verificare 
pentru Dinamo : la Deva cu Mure
șul din localitate.

I, JURA, coresp.

NOILE PROMOVATE

PENTRU PRIMA OARĂ IN DIVIZIA A

VĂ PREZENTĂM

U.R.A. TECUCI — YOUNG 
AFRICANS 2—2

Aproximativ 5 000 de spectatori 
asistat sîmbătă la Tecuci, la 
meci spectaculos. UR.A. din locali
tate a Intîlnit echipa tanzanană 
Young Africans din Daar es Salaam, 
aflat"! in turneu in țara 
meeitfl îneheindu-se eu un 
de egalitate 2—2 (1—2).

c. filițA,

au 
un

noastră, 
rezultat

coresp.

CLT2RU’. ȘCOLILOR
SPORTIVE

Sîmbătă și duminică au" continuat 
la Bacău meciurile contînd 
a 5-a ediție a „Criteriului 
sportive44. Iată rezultatele 
trate în cele două zile de concurs • 
Școala sportivă Brașovia — Școala 
sportivă Caransebeș 2—1 (1—0); Șc. 
sp. Arad — Șc. sp. Tg. Mureș 1—1 
(1—1) ; Liceul de fotbal Bacău — Șc. 
sp. Călărași 1-^-1 (1—0) ; Liceul Mihai 
Viteazu București — Șc. sp. Petro
șani 3—0 (2—0); Șc. sp. Mediaș --
Șc. sp. nr. 2 București ' ' '
Șc. sp. ,Tg. Mureș — Șc. sp. Petro
șani 5—0 (2—0) ; Șc. sp. Călărașj — 
Șc. sp. Caransebeș 0—0: Șc. sp. Me
diaș — Liceul Mihai Viteazu Bucu
rești 2—1 (1—0) ; Șc. s->. nr. 2 Bucu
rești — Șc. sp. Brașpvia 4—0 (2—0); 
Liceul de fotbal Bacău " 
Arad 5—1 (2—1). 
cheie joi, după 
trei etape.

pentru 
șoc iilor 
înregis-

1-1 (1—1);

Șc. sp.
Competiția se in- 
dis pu-tarea a încâ

M ,-ndu4 cf«jim : Gheorghe Nuțescu. antrenor , loan riiidu. mijlocaș dreapta, 32 de ani, 32 de jocuri; Mi
hail Ghițulescu. mijlocaș stingă, 23, 8; Emil Dumitriu (II), înaintaș central dreapta, 32, 5; Pavel Peniu extremă 
d. eapt ^ J: Miron Borz, fundaș central stingă, 21. u. Ștefan Stama. portar. 23. 29: Viorel Butaru, portar, 21. 5 ; 
Constantin P.nt4ie, fundaș central stingă, 23, 23: Teodor Ciobanu. fundai central dreapta, 23, 31: Costică Donosp, 
mijlocaș stingă, 22, 26; Iulian Orovitz, înaintaș central dreapta, 24, 27; Ion Ionescu, mijlocaș stingă, 27, 18; Dumi
tru Anescu. amrenor ; /

In ringul de jos : Gheorghe Nuțescu II, mijlocaș dreapta, 77. 77: Nicolae Costache, extremă stingă, 19, 17; 
Comeliu Nicola, extremi dreapta, 20, 16; Florin Păunescu. mijlocaș dreapta, 21, 2: Sabin Buri cea, masor : 
Constantin Moldovan, extremă dreapta, 21, 3; Gheorijhe Lepădatu. iunaa> lateral stmga. 23. 33; Marian Cincă, fundaș 

lateral dreapta, 22, 29; Vasile lordache, extremă stingă, 26, 28; Filip Sutru, extremă dreapta, 23, 29.
Foto : Marius MICLOVICI

an de 
adus 

Vilcea 
a rea-

De abia se împlinise un 
cînd jucătorii Chimiei au 
„Cupa României" la Rm. 
și iată că aceeași formație 
Uzat o nouă performanță : pro
movarea în Divizia A. Intrarea 
în primul eșalon fotbalistic con
stituie un fapt 
Rm. Vilcea nu 
prezentantă în 
Performanța a 
capătul unui 
destul de bogat. Chimia 
una dintre echipele cu cele mai 
multe partide oficiale disputate: 
34 în campionatul t Diviziei B, 8 
în „Capi României" și 2 in 
„Cupa Cupelor". Totodată, merită 
subliniat și faptul că Chimia 
Rm. Vilcea a preluat din etapa 
a 5-a conducerea seriei a list și 
s-a menținut în frunte (cu ex
cepția etapelor a 25-a și a 28-a 
cînd a fost egalată la puncte de 
Șoimii Sibiu) pînă la încheierea 
întrecerii.

deosebit deoarece 
a mai avut o re- 
această divizie, 

fost realizată la 
an competițional 

fiind

— Deși am avut adversare pu
ternice, ca Șoimii Sibiu și Fla
căra Moreni, pînă la urmă, după 
cum se știe, balanța s-a înclinat 
In favoarea noastră. — ne-a de
clarat D. Dragomir. vicepreședin
tele Chimiei Rm. Vilcea. Am pu
tut realiza aceasta, fiindcă in 
tot timpul campionatului a dom
nit o disciplină fermă, jucătorii 
s-au pregătit cu multă conștiin
ciozitate Echipa noastră a reu
șit, in plus, să treacă cu bine 
momentele dificile ivite pe par
cursul întrecerii. Mă refer mai 
cu seamă la meciul cu Șoimii 
Sibiu, de fapt derby-ul seriei, 
cîștigat de noi.

— Ce jucători s-au evidențiat?

• Formația de 
Stana — Cincă, 
PÎBtilie, Lepădatu - 
Nuțeseu II, Donose — C. 
Nicolae, Orovitz, lordache.

• Căpitanul echipei : 
Ilaidu.

• Golgeterii echipei : O- 
rovitz și Gojgaru — cite 7 
goluri.

• Vîrsta medie : 22 de 
ani și-8 luni.

★
• Adresa : str. Lenin nr. 

156 ; telefon : 11331.
O Culorile clubului ; ălb- 

albastru.
• Stadionul 1 Mai, capa

citatea 8 000 de spectatori.

. bază :
Ciebanu,
- Ilaidu,

coresp. județeanHie IANCU,

ESCU

Atacantul constănțean Mărcule6cu într-o acțiune la poarta echipei Japoniei Foto : Paul ROMAȘAN

— Toți, de la 
extrema stingă, 
cazul să menționez că majorita
tea componenților lotului sînt de 
valoare apropiată, că am avut 
compartimente foarte echilibrate. 
Dacă toți jucătorii au luptat cu 
multă ardoare pentru promova
rea in Divizia A, nu pot omite 
că ei au avut condiții foarte

portar pînă la 
De altfel, este

bune de pregătire, condiții create 
de organele locale, că în perma
nență clubul nostru a fost spri
jinit cu multă 
9ilM județean 
fizică și sport.

eficiență de Con- 
pentru educație

Pompiliu VINTILÂ
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EENTU

DIVIZIA A IN CIFRE (w
încheiem astăzi prezentarea — de 

ordin statistic — a principalelor as
pecte desprinse din d< 
partidelor ediției a 56-a a Diviziei

409 JUCĂTORI FOLOSIȚI

ararea 
A.

Cluj (4—1), Petrolul (4—1), 
=* Timișoara (3—3), Sportul stu- 

(3— 3), 
(3-2),
(2—4),
Bacău

O", la
,tat 18
nit că-
:us cu
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CAMPIONULUI
mdidă, 
nat, in 
ari de 
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răpași 
itreru- 
schim- 
iment. 
it Vă- 
ă, dar 
•emar- 
gătorii 
ea fo- 
ficolae 
ii tre-

cut. — a cucerit cu elevii săi trei 
curse !

REZULTATE TEHNICE : cursa 1 
Vîltava (M. Ștefănescu), 47,5, Pe
tala, simplu 2, ordinea 108 ; cursa 
a Ii-a Isprava (I. Crăciun), 38, Tar
tan, simplu 4, event 19, ordinea 65 ; 
cursa a IlI-a Hultan (N. Gheorghe), 
32,7, Amoraș, simplu 3, event 25, 
ordinea 11, triplucîștigător 228 ; 
cursa a IV-a Răsleața (Gh. Tănase), 
34,1, Radovana, simplu 8, event 7, 
ordinea 20 ; cursa a V-a Partizan 
(N. Simion), 31,4, Cascada, simplu 4, 

'event 14, ordinea 31, triplucîștigător

44; cursa a Vl-a Raliu (G. Grigore), 
28,7, Teodora, simplu 4, event 23, 
ordinea 49, triplucîștigător 67 ; 
cursa a Vil-a Văratec (I. Moldo- 
veanu), 30,2, Hegemona, Garofița, 
simplu 17, event 61, ordinea 85, ordi
nea triplă 991 ; cursa a VHI-a Tu
tela (S. Onache) și Fanta (A. Brai- 
lovschi), deat-heat, simplu 2—2, or
dinea 4—9, 114, 9-4 76 ; cursa a 
IX-a Turei (N. Gheorghe), 40,3, 
Hangar, simplu 4, event 4—2, 78, 
9—2 103, ordinea 76. triplucîștigător 
cursele VI, VII, VIII 2799.

Kiddy DUMHRESCU

PRONOSPORT
AȘA A3ATA O VARIANTA 
CU 13 REZUMATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 14 IULIE

Textila Sebeș—Unirea A.T. 
C.I.L. Blaj—Metalurg. Cugir 
Aurul Brad—Min. Teliuc 
Vict. Călan—CFR Simeria 
Dacia Oră știe—Min. Ghelar 
Ciment. Turda—Dermata Cj. 
Unirea Dej—Tehnofrig Cj.

ANULAT
Gloria B.M.—Minerul Băița 
IOR—Trmmf București 
Șoimii TAROM—T.M. Buc. 
Țphnomet. Buc.—FI. r. Buc. 
''vcora Gl.—Tehnomet. Gl.

L-'il Br.—Viitorul Br.
h ond de cîștigurî lei 99 767.

I.
II. 

ni. 
IV.
V. 

VI. 
VII.

VIII.
IX.
X.

XI. 
XTT.

i 
i
12
2
1

2
2
1
2
*>

l

Cele 13 divizionare au utilizat 
campionatul recent încheiat 409 
cători (Chcivu a evoluat în tur 
Univ. Craiova, iar în retur la C.S.M. 
Reșița) : Steaua. S. C. Bacău și Jiul 
— cite 26, Petrolul, Rapid și „Poli44 
Iași — cite 25, F. C. Argeș și „Poli4* 
Timișoara — cite 24, „U- Cluj și
Univ. Craiova — cite 23. Dinamo și 
C.F.R. Cluj — cite 22, C.S.M. Reșița 
și Sportul studențesc — cite 21, 
F. C. Constanța^ și A.S.A. — cite 20, 
Steagul roșu — 19, U.T.A. — 18.

DOAR ȘASE JUCĂTORI 
CU 3050 DE MINUTE LA ACTIV

în 
ju-
la

,U“ 
„Poli*
dențesc (3—4), Steagul ’ roșu 
C.s.M. Reșița (3—2)., Rapid 
F.C. Constanta (J—2), A.S.A, 
Jiul (2—3). U.T.A. (1—5), S.C. 
(1—2), Steaua (0—3).

3 97C 000 DE SPECTATORI 
AU ASISTAT LA PARTIDELE 

CAMPIONATULUI

De-a lungul celor 34 de etape, rfu- 
mai 22 de jucători au evoluat în 
toate meciurile campionatului. Din
tre aceștia, doar șase (Suciu, Nițu, 
Antonescu, Dragomir, Gruber și 
Czako, adică un portar și cinci fun
dași) au reușit să joace efectiv 3 060 
de minute. Au fost cazuri cînd unii 
jucători au apărut doar într-un sin
gur meci și atunci nici măcar o re
priză. Iată-i : Curcă — 39 de minut?, 
David — 37, Moldovan (F.C. Con
stanți) — 31, Furnea — 26, CMtaru

- — - — ' ■ — P.
Ploies- 

Ur-

37,
___ _ ST, Furnea
— 26, Tisa — 20, Ciobotaru — 20. 
Gheorghe — 19, Ocea — 18, 
teanu — 17. Doru Nicolae — 1.
meș — 14, Grosu — 14. Roșu (..Poli44 
Timișoara) — 14, Jacotă — 13, Pană 
(Univ. Craiova) — 10, Tudor — 6, 
Bichescu — 5, Bitea — 3, Dascălu
— 2, Marinescu (Steaua) — 1.

56 DE LOVITURI DE LA 11 M
în
la

Cavalerii fluierului au dictat 
acest campionat 5G de lovituri de 
11 m (15 transformate, 11 ratate):

— "* au 
e- 

prezitltă 
beneficiat de 
cu 5j 
Cluj 
Iași

43 în favoarea gazdelor, de 13 
beneficiat oaspeții. Situația pe 
chipe a penalty-urilor 
astfel : F.C. Argeș (a
6. a fost s-aneționată 
Craiova. (€—4), C.F.R. 
Dinamo (4—2), „Poli“

se
Univ. 
(5-7), 
(4—2),

, Cele ^06 meciuri ale ediției a 56-a 
au fost urmărite de 3 970 003 de spec
tatori, reprezentînd o medie de 
117 690 pe etapă-. Cei mai multi — 
210 ooo (la cuplajul interbucureștean 
au .așisțat 80 ooo) •— s-au înregistrat 
în etapa a XXX-4, iar cei mai pu
țini — 50 500 — în etapa | a XVI-a. 
Recordul de spectatori, la un meci 
în provincie s-a stabilit în eta
pele a XXXII-a și a XXXIII-a, pe 
stadionul 'din Craiova, dînd au fest r 
prezenți; de, fiecare dață.v pesie. 45 000 
de spectatori. ‘ J C

CRAIOVA PE PRIMUL LOC 
IN CLASAMENTUL ORAȘ2LOR

La încheierea campionatului, cla
sam eritul orașelor. (ale'ătAlif pe baza 
mediei de spectatori) se 'prezintă 
astfel : 1. CRAIOVA 31 700, 2. Timi
șoara 21 100, 3. București 17 400. 4. 
Reșița 15 200, 5. Constanta «j3 2-uO. 6. 
Arad 11 700. 7. Ploiești 11 100. 8. Tg. 
Mureș 10 600, 9- Bacău 10 200.
Iași 10 000. 11. Cluj 9 700.
9 300, 13. Brașov 9 0<M). 14.
4 300.

DOBRIN - Dt
NOTA

PATRU
10

1J.
12. Pitești 
Petroșani

nostru 
campionat, 
următorilor

ORI

Cronicarii ziarului 
dat, in acest 
ori nota 10, 
Dobrin (a primit de pă ru ori nota 
maximă), lorgulescu (de trei <:u>, 
Antonescu (de două cri) M. Cobsî.ui- 
tinescu, pinu, Ț.irălungă, Bo" *■' 
delcu, Dcmbrovsehi, Ursai-lie, . oaie, 
Dumitru. N Ionescu, Mâieule--u, 
Ispir, Solyom, Nestcrovici. M. San
du, Lăzareanu, Pexa s> ' ' o
dată.

A. VAS1LESCU



CURSA DE MARȘ 
PRAG A — 

PODEBRADY
FRAGA, 14 (prin telex). Tradi

ționala cursă de marș Praga — 
Fodebrady (50 km) a avut loc du
minică, cu participarea a 53 de 
concurenți din opt țâri. întrece
rea s-a desfășurat in condiții at
mosferice destul de grele, căldură 
și... ploaie (între kilometrii 20 și 
30). Ion Găsitu-Stănescu, campio
nul țării noastre pe 20 km, s-a 
aflat multă vreme printre anima
torii cursei. De altfel, între km 35 
și 38 el s-a aflat pe primul loc, 
dar apoi a fost descalificat ! Cei
lalți concurenți români au ocupat 
locuri meritorii.

REZULTATE : 1. Bartoș (Ceho
slovacia) 4.14:02,2, 2. Carpentieri 
(Italia) 4.14:59,0, 3. Andriusenko
(U.R.S.S.) 4.17:09,6, 4. Homenko
(U.R.S.S.) 4.23:17,2, 5. Grecucci
(Italia) 4.23:27,8, 6. Caraiosifoglu 
(România) 4.25:07,4, 7. Biro (Ceho
slovacia) 4-25:26.4, 8. Maxim (Ro
mânia) 4.26:31,6.

ROMANIA — IUGOSLAVIA
16-16, LA ȘAH FEMININ

întîlnirea tradițională de șah 
între selecționatele feminine ale 
României și Iugoslaviei, disputată 
Ia 8 mese la Timișoara, a luat 
sfîrșit cu scorul de 16—16, după 
patru zile de joc, în care șansele 
de victorie au alternat în mod 
egal, de o parte și de alta. Echipa 
oaspete (Milunka Lazarevici, Ka- 
tia Jovanovici, Vlasta Kalchbren- 
ner, Amalia Pihajlici, Gordana 
Markovid, Henrietta Konarkow- 
ska-Sokolov, Ivanka Bukid, Eli- 
sabeta Novakovid, Rujița Jovano
vici, Tereza Stadler) a aliniat a- 
nul acesta cea mai tare formație 
de care dispune ; lotul nostru a 
fost lipsit însă de aportul Suzanei 
Makai, plecată la un turneu pes
te hotare.

iugoslavele au luat conducerea 
în prima zi (4’/2—31/2) dar șahis- 
tele românce au cîștigat la același 
scor în ziua a doua și a treia. Ul
tima rundă, cea mai disputată, a 
adus din nou victoria echipei oas
pete, la aceeași diferență minimă, 
-’undele echipei noastre au fost 
'nscrise de Gertrude Baumstark
2. Rodica Reicher 2*/2. Maria Po- 
gotevici 3 (!), Margareta Juncu 
Mvreșanu 2'h, Margareta Teodo- 
rescu l’/a. Lia Bogdan 2'12, Mar
gareta Perevoznic 2. Surprinzător,

MERCKX ÎNVINGĂTOR IN ETAPA A 15-a 

A TURULUI FRANȚEI
Etapa a 15-a a Turului ciclist 

al Franței Colomiers — Seo de 
Urgel (220 km) a fost cîștigată de 
liderul clasamentului, belgianul 
Eddy Merckx, în 6 h 42:29. în a- 
cslași timp cu învingătorul au 
sosit Martinez (Franța). Pollenti
er (Belgia), Panizza (Italia), Lo- 
pez-Carril (Spania), Aja (Spania).

în clasamentul general indivi
dual nu s-au produs modificări. 
Conduce în continuare Eddy 
Merckx urmat la 2:34 de spanio
lul Aja. Astăzi se desfășoară eta-

•> TELEX • TELEX • TELEX •
A început turneul internațional de 
polo pe apă (juniori) de la Buda
pesta. Echipa României a învins cu 
scorul de 8—3 (1—8, 3—2, 2—0, 2—1) 
selecționata Iranului. Ungaria a în
trecut cu 12—3 (1—1. 4—0. 1—0, 3—2) 
selecționata Iugoslaviei.
In cadrul campionatului unional de 
ciclism, care se desfășoară ne ve
lodromul din Tula, Eduard Rapp a 
stabilit un nou record național în 
proba de 1 000 m cu start de pe loc, 
cu timpul de 1:07,33.
Cu prilejul unei tentative care a 
avut loc pe velodromul din Utrecht 
(Olanda), ciclistul olandez Cees 
Stăm a corectat recordul mondial în 
proba de o oră cu antrenament me
canic. Pedalînd în spatele unei mo
tociclete, el a parcurs în decurs de 
o oră distanța de 82 km... 984 m șl 
69 cm. Vechiul record (70 km.. 871 m 
și 31 cm) aparținea ciclistului danez 
Oile Ritter.

Cea de-a doua regată a campiona
telor mondiale de yachting la clasa 
„470“, care se desfășoară îa Masnou 
(în apropiere de Barcelona), a fost 
cîștigată de echipajul francez Guya- 
der—Auffret.
Membrii Comitetului executiv al 
C.I.O., care.au vizitat recent Miin-

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI 
LA TURNEUL DIN R.D. GERMANA

ROSTOCK, 14 (prin telefon), 
în sala de sport Marina s-au 
desfășurat, vineri, sîmbătă și 
duminică, întrecerile tradiționa
lului turneu internațional de 
lupte greco-romane și libere 
,,Werner Seelenbinder". La a- 
ceastă competiție au participat 
luptători fruntași din Bulgaria, 
Cuba, Danemarca, Finlanda, 
R. F, Germania, R. P. Mongolă, 
Polonia, România, Ungaria 
U.R.S.S. și R. D. Germană (cu 
cîte 4—5 sportivi la fiecare ca
tegorie de greutate). La capătul 
celor trei zile de concurs luptă-

Elisabeta Polihroniade a pierdut 
toate cele patru partide pe care 
le-a jucat cu Milunka Lazarevici, 
la prima masă.

Tiberiu RADULESCU

HANDBALIțlll ROMÂNI AU ÎNTRECUT 
DIN NOV Kltll’A ELVEȚIEI

(Urmare din pag. 1)

date. Totuși, am notat și cîteva 
ratări, datorate pe de o parte 
lipsei de siguranță a unora din
tre jucători în fazele decisive și. 
pe de altă parte, formei exce
lente a tînărului portar elvețian 
Eckmann, care a avut multe in
tervenții salutare.

Cum spuneam, însă, la începu
tul cronicii noastre, victoria ob
ținută de handbaliștii români este 
netă, iar rezultatul reflectă fidel 
raportul de forțe existent pe 
teren. Față de prima întâlnire, 
desfășurată vineri la Sibiu.’ în 
echipa României a intervenit o 
singură modificare. Oros luîndu-i 
locul lui Deacu.

Iată acum autorii golurilor : 

pa a 16-a, Seo de Urgel — Saint 
Lary Soulain (208 km).

★
Cea de-a patra etapă a com

petiției cicliste „Tour de l’Ave- 
nir“, desfășurată contracronome- 
tru individual pe traseul Colo- 
miers-Colomiers (37 km), a fost 
cîștigată de francezul Guy Leleu 
cu timpul de 50:52, urmat de po
lonezul Mytnik — 51:14. în cla
samentul general continuă să con
ducă spaniolul Martinez.

chenul, cu prilejul campionatului 
mondial de fotbal, au ținut o reu
niune de lucru în prezența preșe
dintelui C.I.O.. Lordul Klllanin. Au 
fost examinate probleme legate de 
agenda de lucru a sesiunii C.I.O. ce 
va avea loc în luna septembrie la 
Viena.

Peste 20 000 de spectatori au urmă
rit la Bristol întrecerile campiona
telor internaționale de motocros ale 
Angliei, în care victoria a revenit 
motocicllstului belgian Jaan van 
Velthoven (,,Yamaha“). învingătorul 
a cîștigat prima manșă și s-a cla
sat pe locul doi în manșa secundă, 
cîștigată de compatriotul său Roger 
de Coster („Suzuki”). In urma aces
tor rezultate. în campionatul mon
dial conduce finlandezul Hannu 
Mikkola cu 129 p., urmat de Roger 
de Coster 114 p.

După disputarea a cinci regate, în 
campionatul mondial de yachting la 
clasa „Olandezul zburător" (întrece
rile se desfășoară la Weymouth), 
conduce Wolf (R. D. Germană) 
14.2 p., secundat de compatriotul său 
Hutner 20 p.

Boxerul american de categorie „mij
locie" Tony Licata continuă seria 
succeselor. în cadrul unei reuniuni 
care a avut loc la New Orleans, el 

torii români au repurtat frumoa
se succese. Astfel, Constantin A-, 
lexandru (cat. 48 kg.). Marin 
Dumitru (cat. 57 kg.), la greco- 
romane și Petre Cearnău (cat. 
52 kg.) la libere au ieșit victo
rioși la categoriile respective. 
Alți sportivi din loturile țării 
noastre s-au clasat pe locuri 
fruntașe : la greco-romane, Ro
man Codreanu (cat. +100 kg) 
a obținut locul II, Mircea Seco- 
șan (cat. 48 kg.) și Ștefan Rusu 
(cat. 52 kg.) au ocupat locul IV, 
iar la libere. Ion Iatagan (cat. 
48 kg.) a terminat competiția pe 
locul III și Viorel Enache (cat. 
+ 100 kg.) pe al IV-lea. în cla
samentul neoficial pe națiuni, la 
greco-romane, țara noastră a o- 
cupat locul III. după U.R.S.S. 
și R. D. Germană.

O excelentă impresie au lă
sat C- Alexandru și M. Dumi
tru care și-au învins toți adver
sarii prin tuș ! în partidele fi
nale. Alexandru l-a învins îna
inte de limită pe sovieticul V. 
Neceaev, iar Dumitru pe H. 
Dreschel (R.D.G.).

Voina (4), Licu (3). Stockl (2), 
Dan Marin (2), Oros (2), Gra- 
bovschi (2), ftuncsch, Ștef și Tase 
pentru reprezentativa României, 
Hasler (4).. Weber (2) și Bohli 
pentru selecționata Elveției.

Au arbitrat Hans Roppelt și 
Hans Horalek (R.F. Germania).

l-a învins la puncte, după 10 re
prize, pe canadianul Gary Brough
ton.

Tradiționala cursă internațională mo- 
tocickstă de 24 de ore. desfășurată 
pe circuitul de la Montjuich. a fost 
cîștigată la actuala ediție de fran
cezul Georges Godier șl elvețianul 
Alain Genoud („Kawasaki-900"), care 
au parcurs 2 698,900 km cu o medie 
orară de 112,455 km.

In primul meci al turneului interna
tional de volei (echipe de juniori), 
de la Ancona, s-au întîlnit selecțio
natele Italiei și Franței. Tinerii vo
leibaliști italieni au obținut victoria 
cu scorul de 3—2 (15—i, 15—13, 
14—16, 15—17. 18—16).

In turneul internațional masculin de 
baschet care are loc în localitatea 
Grado, echipa italiană Forst Cantu a 
învins cu scorul de 94—74 <45—36)
formația Universității din Nebraska 
(S.U.A.). Sacla (Italia) a dispus cu 
97—77 (43—26) de o selecționată stu
dențească cehoslovacă.

La Kiev au început întrecerile 
campionatelor unionale de sărituri 
în apă. Primul titlu a fost cucerit 
de Elena Voițehovskaia (în vîrstă de 
16 ani). învingătoare în proba de 
trambulină 10 m, cu 401 p.

LUPTĂ PASIONANTĂ PENTRU TITLUL 
DL CAMPIOANĂ A LUMII LA BASCHET
Finol pasionant în col de ol 7-lea 

campionat al lumii la baschet, care iși 
trăiește ultimele ore în sala Roberto 
Clemente din San Juan. Cu o zi înain
tea marelui derby (S.U.A. — Iugoslavia) 
cei peste 8 000 de spectatori din capi
tala portoricană au fost martorii unei 
partide de-a dreptul dramatice, care 
era să producă cea mal mare surpriză 
a turneului. Jucind excelent, baschetba- 
liștii canadieni au condus în majorita
tea timpului formația Iugoslaviei, Slav- 
nici reușind egalarea (90—90) cu trei 
secunde înainte de sfîrșit. în prelungiri.

Kresimir Ciosici unul din cei mai 
buni jucători ai partidei S.U.A.— 

Iugoslavia (91—88)
Telefoto : A. P. — AGERfRES
campionii ’fhondiali au obținut o vic
torie dificilă cu 102—99, în aceeași re
uniune, S.U.A. a întrecut Brazilia cu 
103—83 (54—32). Și, astfel, cele doua
formații fruntașe s-au aflat neînvinse 
înaintea derby-ului de sîmbătâ noeptea. 
Partida a început sub semnul unui pu
ternic asalt al baschetbaliști’or iugo
slavi, care au condus cu 12—6, 22—16, 
24-20 (min. 11), 33-22 și 37-26. Slav

in cadrul meciului de atletism 
dintre selecționatele R. F. Germa
nia și Poloniei, care se desfășoară 
la Augsburg, sportiva poloneză 
Krystyna Kasperczyk a stabilit un 
record mondial in proba de 400 
m garduri cu timpul de 56,51. Ve
chiul record era de 56,7 și aparți
nea compatrioatei sale Danuta 
Piecyk.

ECHIPA STUDENȚEASCĂ DE FOTBAL 
£ ROMĂNIEI CALIFICATĂ ÎN „SFERTURI"
PARIS, 14 (Agerpres). — Meciu

rile disputate în ultima etapă a 
grupelor preliminare ale campiona
telor internaționale universitare de 
fotbal s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Anglia — Belgia 2—0 ; 
Mexic — Uruguay 5—0 ; R. F. Ger
mania—Spania 0—0 ; Franța B — O- 
landa 4—4 ; România — Formația 
batalionului de la JoinviUe 2—2. E- 
chipa -studențească a României, care 
a învins cu 1—0 formația Turciei 
și a terminat la egalitate (0—0) cu 
Franța, se califică pentru sferturile 
de finală.

în „Cupa de vară1*, echipa Sla
via Praga a învins cu 3—0 (1—0) 
formația franceză St. Etienne, în 
timp ce V.S.S. Kosice a întrecut cu 
6—0 (4—0) echipa daneză Randers
Freja. 

nici» excelent conducător de joc a știut 
să pună de minune în valoare calitățile 
de coșgeteri ale Iul Kicanovici (18 p în 
16 minute) și Jeiovac (10 p), în timp 
ce Ciosici domina de o manieră abso
lută duelurile cu pivoții americani. In 
tot acest timp, baschetbaliștii nordame- 
ricani au demonstrat frumoase calități 
tehnice, dar toate încercările lui Lucas» 
Buckner sau Kelley se opreau de regulă 
în fața unei apărări ferme. Iugoslavii 
au condus și în continuare cu 43—29, 
46-35, 43—37, au cîștigat repriza cu 
50-41, lâsînd impresia că vor ciștiga 
ușor.

După reluare, introducerea în teren a 
lui Burden a schimbat fața jocului, 
sportivii de peste Ocean reducînd a- 
proape întregul handicap (59—61 în 
min. 27). La acest scor, echipa iugo
slavă l-a pierdut pe Slavnicî pentru 5 
greșeli personale și iată cele două 
echipe la egalitate (63—63) după 29 de 
minute de joc. Din acest moment, 
spectatorii din San Juan au urmărit 
faze de mare spectacol. In selecționata 
iugoslavă, Solman și Ciosici au fost 
deosebit de inspirați îh acțiuni, echipa 
lor reușind să mai conducă cu 70—69, 
74—71. Apoi, campionii lumii l-au pier
dut și pe Jeiovac, fapt care a dereglat 
total mecanismul lor de joc, pînă atunci 
aproape perfect. Baschetbaliștii din
5. U.A. ou preluat inițiativa, iar Lucas» 
Burden și Boswell au început sâ în
scrie din orice poziție, coș după coș : 
85-78, 87-82, 89-84 și 91-86. In ultimele 
secunde, iugoslavii au mai redus din 
handicap, Piecas a ratat apoi singur p® 
contraatac, meciul luînd sfîrșit cu sco
rul de 91-88 (41-50) în favoarea echi
pei S.U.A. Albanese (Italia) șl Goma 
(Argentina) au condus cu scăpări urmă
toarele formații : S.U.A. : LUCAS 16, 
BURDEN 29, Grote 2, Short 2, Buckner
6, GERARD 8, Merryweder 2, BOSWtLL 
16. Kelley 10; IUGOSLAVIA : KICANO
VICI 26, JELOVAC 12, SLAVNIC1 6, CiO- 
SICI 16, SOLMAN 16, Plecas 5, Dalipa- 
gici 7, Marovici.

în urma acestui rezultat, în lupta 
pentru titlu a reintrat . și formația 
U.R.S.S. care a obținut doua victorii • 
87—76 (44-39) cu Porto Rico și 92-60 «•
(47_29) cu Canada. Alte rezultate 1 
Cuba — Spania 84—75 (39—38); Spania 
— Brazilia 93—91.

CLASAMENT
1. S.U.A. 6 6 0 600-482 12
2. Iugoslavia 6 5 1 550-497 11
4. U.R.S.S. 6 5 1 522-417 11
4. Spania 6 2 4 485-559 3
5. Brazilia 6 2 4 442-501 S
6. Cuba 5 2 3 383-421 7
7. Canada 6 1 5 490-537 7
8. Porto Rico 5 0 5 391-449 5

In ultima reuniune se desfășoară me
ciurile S.U.A. - U.R.S.S., Iugoslavia — 
Spania, Cuba — Brazilia și Porto Rico 
— Canada.

ECHIPA ROMÂNIEI 
ELIMINATĂ DIN 

„CUPA ANNIE SOISBAini"
In localitatea poloneză Torun au 

continuat întrecerile pentru compe
tiția internațională feminină de te
nis dotată cu „Cupa Annia Sois- 
bault“. în ultimul meci perechea de 
dublu a țării noastre, formată din 
Virginia Ruzici și Simona Nun- 
weiller a întrecut cu 8-6, 6-0 cuplul 
maghiar Edelin Magyaroși — Ka- 
talin Budai, stabilind astfel rezul
tatul final de 3—0 pentru România. 
Confruntarea următoare, cea cu for
mația Suediei, a fost pierdută cu 
1—2 de echipa țării noastre : Vir
ginia Ruzici — Helene Anliot 6—5, 
3—6, 6—4 ; Mariana Simionescu — 
Mimi Wickstedt 4—6. 6—2, 6—8 ; Ru
zici. Simionescu — Anliot, Wickstedt 
6—4, 1—6, 2—6.

TURNEE DE TENIS
La Baastad (Suedia), Bjorn Borg 

l-a întrecut cu 7—6, 6—4, 6—4 pe 
Onny Parun. în finală, tînărul cam
pion suedez îl va întîlni pe Adriano 
Panatta, învingător cu 7—8, 4—6,
6— 1, 6—2 în semifinala susținută cu 
Paolo Bertolucci.

La DGsseldorf s-a înregistrat o 
mare surpriză : Bernard Mignot î-a 
eliminat cu 4—6, 6—2, 6—3, 6—1 pe 
Jan Kodes. în a doua semifinală 
Jiri Hrebec l-a învins cu 6—2, 6—4, 
4-6, 6—1 pe Uli Pinner (R.F.G.).

Finala de la Gstaad, se va dis
puta între Manuel Orantes si Guiller
mo Villas. In semifinale, Orantes l-a 
învins cu 6—1, 6—3, 6—2 pe Vljav 
Amritraj, iar Villas a dispus cu 6—3,
7— 5, 6—2 de Roy Emerson.

• Oficialitățile sportive japoneze au 
anunțat că echipa de fotbal a R. F. 
Germania, campioană mondială, va 
sosi Ia Tokio la sfîrșitul lunii de
cembrie. Fotbaliștii vest-germani 
urmează să susțină două meciuri 
amicale în compania echipei Japo
niei, la 2 și 5 ianuarie, pe stadionul 
olimpic din Tokio.

• Argentinianul Alfredo Di Stefa
no, care a activat în ultimul timp ca 
antrenor la echipa de fotbal Valen
cia, urmează să semneze un con
tract cu o echipă de club din Italia.

• Cunoscutul jucător brazilian 
Paulo Cesar Lima de la clubul Fla- 
mengo a semnat un contract pe 3 
ani cu echipa franceză Olimpique 
Marsilia.
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