
Simbătă, 27 iulie 1974, au inceput lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Lucrările plenarei au fost deschise de tovarășul Nicolas Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

La plenară participă ca invitați primii secretari ai comitetelor jude
țene de partid, membrii guvernului, conducători ai unor instituții centrale 
de stat ți obștești, adjuncți ai șefilor de secții ale Comitetului Central, 
cadre de conducere din presă — care nu sint membri ai C.C. al P.C.R.

La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara a păstrat un 
moment de reculegere în memoria lui Miron Constantinescu, vechi acti
vist al partidului, care a încetat -din viață.

Plenara C.G al P.GR. a adoptat, in unanimitate, următoarea ordi
ne de zi :

1. — Probleme organizatorice.

2. - Proiectul programului Partidului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism ;
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Un frumos succes la C.E. de lupte greco-romane (juniori)

STEFAN RUSUC AMPION EUROPEAN
f
• Victor Prențiu a obținut medalia de bronz • Alte rezultate meritorii ale juniorilor români

3. - Proiectul de directive ale Congresului al Xl-lea cu privire la pla
nul cincinal pe 1976-1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pentru perioada pinâ in 1990 ;

4. - Proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socia- 
iâ și Proiectul Bugetului pe anul 1975 ;

5. — Proiectul de hotărire privind convocarea, ordinea de zi ți norma 
de reprezentare la cel de ol Xl-lea Congres oi Partidului Comunist 
Român ;

6. - Criteriile cu privire la candidații ce urmează a fi aleși in orga
nele centrale și locale ale partidului.

In cadrul lucrărilor de simbătă ale plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat propunerile Comitetului Executiv in legătură cu 
problemele organizatorice înscrise la ordinea de zi.

Plenara a oles în unanimitate, ca secretar al C.G al P.GR. pe tova
rășul losif Uglar ți ca membru supleant ol Comitetului Executiv al C.C al 
P.C.R. pe tovarășul Emil Bobu.

Dată fiind însemnătatea deosebită a documentelor ce urmează a fi 
dezbătute, Plenara C.C. al P.GR. a hotărit ca acestea să fie studiate in 
cursul zilelor de simbătă ți duminică, urmind ca lucrările in plen să se 
reia luni dimineața. ȘTEFAN RUSU

„CUPA ELIBERĂRII" LA MAI
MULTE DISCIPLINE SPORTIVE

în cadrai asociației sportive 
„Tomistex" din Constanța, aparți- 
nînd Întreprinderii de lină inte
grala, au inceput atractive compe
tiții dedicate zilei de 23 August. 
Una dintre acestea este intitulată 
„Cupa Eliberării" și se dispută la 
tenis de masă, tenis, șah, handbal, 
cros, volei și fotbal. Printre sec
țiile care au înscris numărul cel 
mai mare de concurente sînt fila
tura pieptănată, tesătorie si fini
sai.

Paralel, au început concursuri 
de înot pe apa lacului Tăbăcărie. 
Tir'erele care nu știu încă să 
înoate urmează în aceste zile 
cursuri de inițiere organizate de 

START SPRE FINALA EUROPEANA A „CUPEI DAVIS"

In timp ce gazdele italiene fac preparative intense pentru finala zonei europene 
(grupa A) a ,.Cupei Davis“, prograrratâ la Mestre, între 2 și 4 august, tenismanii ro 
mâni au plecat sîmbâta dimineața, cu avionul în Italia.

lată, in imarine lotul nostru cu citeva clipe înaintea decolării: de la stingă: că
pitanul ne Jucător CrisLea Caxalulis, Ilie Nâstase, Dumitru Hârâdau, secretarul generai 
cl F.R T.. Alexandru J-âzâresc’-’, Toma Ovici și medicul echipei. Ion Ștefan. După cum 
se știe, mces^uî errrr’t oî sportului Ion Țirioc sosește azi la rentai o începe
antrenamentele in cadrul echipei.

Foto : P. ROMOȘAN

consiliul asociațiet\sportive si co
mitetele U.T.C. din' cadrul secții
lor. Dintre înotătoare trebuie evi
dențiate tinerele Daniela Bughea 
(filatură pieptănată). Cornelia Po
pescu (țesătorie). Elena Dragau și 
Maria Stănescu (năvădit).

Ioana G1RBA — președinta 
comitetului sindicatului de la 

întreprinderea de lină integrată 
Constanta

ÎN JUDEȚUL BIHOR
în județul Binor continuă seria 

manifestărilor sportive de masă 
dedicate celor două mari eveni
mente politice ale anului. Astfel, 
duminică ap început pe stadionul 
din Oradea întrecerile celor patru 
formații feminine de handbal pen
tru cucerirea trofeului „Cupa Eli
berării". Aspiră la această cinste 
asociațiile sportive Știința Să- 
cuieni. Bihoreana Maxghita. Voința 
Oradea și Șc. sp. Oradea. Com
petiția similară rezervată forma
țiilor masculine Cimentul Aleid, 
Constructorul Oradea. Cetatea Bi- 
harea, Voința Oradea, Știința Să- 
cuieni și Stăruința se află acum 
în plină desfășurare. Finala -Cu
pei Eliberării" la tenis de masă 
a revenit Voinței Oradea, care a 
învins pe Voința Zalău cu scorul 
de 11—4. Cei mai merituoși din
tre sportivi au fost Constantin și 
Alexandru Miskolczi.

Ilie GHIȘA — coresp. județean

DECATLONUL SIBIAN 
DE ORIENTARE TURISTICĂ
Cu cîtva timp în urmă s-a des

fășurat cel de al V-lea concurs 
de orientare turistică din cadrul 
decatlonului de orientare, inițiat 
de asociația sportivă Electrica din 
Sibiu, în colaborare cu comisia 
județeană de specialitate. Iată e- 
chipele cîștigătoare : cat. 8—10 ani, 
fete : Violeta Cioabă, Romana
Sarchevi (Șc. gen. 10) ; băieți : 
Marin Galici, Dorin Neagu (Șc. 
gen. 20) ; cat. 11—14 ani. fete : 
Virginia Mihai (Șc. gen. 10). Ma
riane Sirbu (Șc. gen. 16) ; băieți : 
Klaus Kaiss (Șc. gen. 15). Ion 
Sirbu (Șc. gen. 16). La cele cinci 
probe desfășurate sub denumirea 
.Pentatlonul de primăvară", au

(Continuare in pag. 2—3)

Cu două săptăminî inaintea 
începerii campionatelor • de fotbal

BOGATĂ ACTIVITATE INTR-O
DUMINICĂ DE PREGĂTIRI

încă o duminică fără fotbal 
(vorba vine !) și campionatele 
divizionare își intră ia drepturi. 
Tocmai de aceea, pentru a încer
ca să fie bine pregătite încă din 
prima etapă, echipele noastre 
din cele trei eșaloane au susți
nut simbătă și ieri numeroase 
partide amicale, de verificare a 
stadiului pregătirilor.

Iată, în rîndurile ce urmează, 
scurte considerații asupra cî- 
torva din aceste meciuri, antre
norii notîndu-și, desigur, con
cluzii mult mai ample asupra 
evoluției formațiilor lor.

ANTRENAMENT „IN FAMiLIE" 
LA DINAMO

Ieri, pe stadionul Dinamo, echi
pa gazdă și-a încheiat pregătirile 
pentru turneul din Turcia (trei 
jocuri cu echipe divizionare A. 
printre care Beșiktaș. adversara 
Steagului roșu în Cupa U.E.F.A.). 
Sub conducerea „arbitrului" Nicu- 
șor, „probabilii" au evoluat in 
compania „posibililor".

Formația de bază nu a benefi
ciat de aportul lui Dinu și Dudu 
Georgescu, primul resimțind trau
matismul de la Constanta, iar al 
doilea acuzind o durere la ge
nunchi, reacție a unor băi de 
nămol.

„Probabilii" au aliniat forma
ția : Constantinescu — Cheran 
(Deleanu), G. Sandu, Sătmăreanu

CÎȘTIGĂTORII EDIȚIEI 1974
Cat 48 kg — Antonios Caltopiano (Italia);
Cot 52 kg. — Rolf Kraus (R.F. Germania) ;
Cat 57 kg — luri Korceghin (U.R.S.S.)
Cat 62 kg - ȘTEFAN RUSU (România) ;
Cat 68 kg. - Dimitar Nicev (Bulgaria) ;
Cat 74 kg - lanko Șopov (Bulgaria) ;
Cot 82 kg — Frank Andersson (Suedia) ;
Cat 90 kg. — Gheorghi Petkov (Bulgaria) ;
Cat 100 kg — Mihail Saladze (U.R.S.S.) ;
Cat -j-100 kg — Aleksander Kurcevski (U.R.S.S.).

HAPARANDA. 38 (prin tele
fon), După trei zile de întreceri, 
simbătă seara. în Sala sporturi
lor din localitate au luat sfîrșit 
campionatele europene de lupte 
greco-romane rezervate juniori
lor (18—20 de ani). La această 
competiție, aflată la a treia edi
ție, au participat aproape 150 
de sportivi din multe țâri ale 
continentului, printre care Bul
garia, Cehoslovacia. R.D. Germa
nă, R.F. Germania, Italia. Iugo
slavia, Norvegia. Polonia, Româ
nia, Suedia. U.R.S.S. și Ungaria.

Juniorii români au avut o fru
moasă comportare, unii dintre 
ei obținînd succese de prestigiu. 
ȘTEFAN RUSU a cucerit titlul 
de campion european si medalia 
da aur la categoria 62 kg. Un 
alt reprezentant al țării noastre. 
Victor Prentiu a ciștigat meda
lia de bronz la categoria 74 kg. 
Sandu Botez (cat. 52 kg) s-a 
clasat pe locul IV, Constantin 
Ignat (cat 100 kg) pe locul V, 
iar Petre Dicu (cat. 90 kg) pe 
al VI-lea. în clasamentul pe 
națiuni. România a ocupat locul 
V.

Iată citeva amănunte. Stefan 
Rusu a început competiția cu

tată o secvență 
din partida de ve
rificare a dinamo- 
vjștilor bucureșteni. 
disputată ieri „in 
familie", avindu-’ 
tn prim plan pe 
Custov, care ini
țiază un nou atac 
spre poarta forma
ției da tineret-re- 
zerve.

Foto :
Dragoș NEAGU

II, Deleanu (Lucuță) — Dobrău, 
Custov, Nunweiller VI — Zamfir, 
Dumitrache, Lucescu.

Jocul, destul de„. dinamic, s-a 
încheiat cu victoria „probabililor" : 
4—1 (3—1). Ei au înscris prin : 
Dumitrache (2), Lucescu și Zam
fir, proaspătul înaintaș legitimat 
de la Dinamo Slatina.

CHIMIA RM. VÎLCEA - DUNAVĂȚ 
GROSCKA 4-1 (2-0)

RlMNICU VÎLCEA (prin tele
fon). Desfășurată in fața a peste 
8 000 de spectatori, aceasta partidă 
a plăcut mai ales datorită jocului 
foarte bun al gazdelor, care au ru
lat întreg lotul și au dat satisfac
ție în special în atac. Echipa iu
goslavă .din eșalonul secund al 
țării vecine, s-a apărat bine, dar 
n-a ieșit la ofensivă decit spre 
final. Golurile au fost înscrise de 
Orovitz (min. 12 și 88). Bukovici

(Continuare in pag. 2—3}

VICTOR PRENȚIU

un meci deosebit de dificil, în- 
tîlnindu-1 oe luptătorul sovietic 
Suran Nai badian. Dar, juniorul 
român a abordat confruntarea 
cu mult curaj. Inițiind nume
roase atacuri el a luat un avan
taj substanțial din prima repri
ză. iar în continuare și l-a con- 

(Continuare în pag. a 4-a)

JUNIORII
ROMÂNI

AU CÎȘTIGAT 
PENTRU

PRIMA OARĂ
BALCANIADA 

DE ÎNOT 
(Amănunte în pag. 2-3)



JUNIORII ROMÂNI AU ClȘTIGAT PENTRU !
I

PRIMA OARĂ BALCANIADA DE ÎNOT I

O nouă acțiune spectaculoasă a 
va fi terminat cu gol.

handbaliștilor din secția rculărie 
Foto : S. BACKSY

nostru). Sper
au avut o 

cea 
Balca-

SOFIA, 28 (prin telefon, de Ia 
corespondentul 
tivii români 
frumoasă comportare în 
de a IV-a ediție a 
niadei juniorilor la natație. Ei 
au cîștigat pentru întîia oară a- 
ceastă competiție, clasîndu-se pe 
primul loc în clasamentul pe 
echipe al întrecerilor de înot. 
Totodată ei au intrat în posesia 
a 15 titluri balcanice (din cele 29 
puse în joc), dominînd autoritar 
mai ales în probele feminine. De 
subliniat evoluțiile tinerelor Ca
melia Hoțescu, Mihaela Georges
cu, Valeria Vlăsceanu și a cole
gului lor Drago ș Aldea, care au 
obținut cîte trei medalii de aur.

Sîmbătă, în cea de a treia reu
niune a Balcaniadei, juniorii ro
mâni au terminat învingători în 
patru din cele 7 finale. Cu rezul
tate foarte bune și-au însoțit evo-

luțiile Camelia Hoțescu și Miha- 
ela Georgescu, care au înregistrat 
și noi recorduri balcanice.

Rezultate tehnice: JUNIORI — 
100 m bras: D. Aldea (România) 
1:13,4, S. Radovanovici (Iugosla
via) 1:13,99, G. Avramcev (Bul- 
gria) 1:14,18; 400 m liber: J. Dan
galakov (B) 4:25,25 — rec balca
nic, J. Brozovici (I) 4:38,75, 
Secuianu (R) 4:43,70; 200 m del
fin: A. Fartov (B) 2:21,20,
Grgurici (I) 2:21,74, A. Birini 
2:26,55;

JUNIOARE — 100 m bras: 
melia Hoțescu (R) 1:21,71 — 
balcanic, K. Paukovici (I) 1:22,30, 
D. Vakareva (B) 1:23,82 ; 200 m 
delfin: Mihaela Georgescu (R) 
2:35,60 — rec. balcanic, D. Bjelici 
(I) 2:39,60, S.Stankeva (B) 2:42,33; 
400 m liber: N. Sankeva (B) 
5:00,06, J. Markovici (I) 5:00,54, 
C. Pănulescu (R) 5:01,12; 4x100 m

mixt: România 4:55,61, Bulgaria
4:59,28, Iugoslavia 5:01*32.

M.

D.
(R)

Ca- 
rec.

TRĂGĂTORII ROMANI VICTORIOȘI
(Urmare din pag. 1)

participat 1265 de elevi. dintre 
care 49 la sută fete. Cu acest pri
lej, au fost distribuite 850 de car
nete „Sport și sănătate". Urmă
toarele cinci probe ale „Pentatlo
nului de toamnă" se vor desfășura 
începînd de la data noului an 
școlar.

formațiile de artiști amatori ai 
uzinei.

Considerăm, însă, că organizarea 
a avut de suferit din pricina unei 
lipse de colaborare mai strinsă 
între factorii de resort sportiv si 
sindical. La această acțiune. ca 
urmare a unei mai susținute acti
vități de propagandă, puteau fi 
prezenti mult mai multi sportivi 
și spectatori. (Rd. T.).

IN INTIMA
BUCUREȘTI SKOPLJE

Ilie IONESCU — coresp. județean

SERBARE SPORTIVĂ
LA „VULCAN'*

Printre acțiunile organizate 
Capitală la sfîrșitul săptămânii 
trecute s-a numărat și o serbare 
culțural-sportivă. inițiată de către 
asociația Vulcan, a marii între
prinderi bucureștene. Au avut loc 
cîteva întreceri distractive de tras 
la fringhie și alergări în saci, o 
întîlnire de fotbal între două e- 
chipe alcătuite ad-hoc și un meci 
de 
lor 
Un 
au 
serbare în aer liber, găzduită de 
terenul din strada serg. Nutu Ion. 
După întrecerile sportive a urmat 
un program cultural susținut de

în

handbal între formațiile secții- 
sculârie și construcții metalice, 
număr de salariati ai uzinei 
tinut să ia parte la această

I
I

Duminică după-amiază înotă
toarele românce au mai cucerit 
trei titluri. De menționat că Vale
ria Vlăsceanu, învingătoare la 
200 m spate, a stabilit, de aseme
nea, un nou record balcanic. Re
zultate:

JUNIORI — 1500 m liber: Sta- 
vrev (B) 17:55,42 — rec. balcanic, 
Petrici (I) 18:35,48, Bolenc (Tur
cia) 18:41,13, Secuianu (R) 
19:04,90; 200 m spate: Radanov 
(B) 2:22,11, Gropșan (R) 2:22,97, 
Nikolici (I) 2:43,36; 400 m mixt: 
Dangalakov (B) 4:59,97 — rec.
balcanic, Uranclar (I) 5:19,17,
Gulhun (T) 5:48,23 (Birini — Ro
mânia 5:18,42 a fost descalificat 
pentru întoarcere neregulamen
tară); 4x100 m liber: Bulgaria 
3:57,82 — rec. balcanic, Iugosla
via 3:59,44, România 4:00,82.

I
I
I
I
I
I
I
I
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COMPETIȚII BRAȘOVENE
Aproape 1 000 de muncitori, ama

tori ai sportului din uzina 
veană Tractorul se întrec, 
ceste zile, în cadrul unei 
sânte competiții de masă, 
cu „Cupa Eliberării". Cele 
cipline de concurs sînt : 
(350 de participant!).
(240). voleiul (200). tenisul de ma
să (66). atletismul (130) si șahul 
(70). Menționăm că din cele 28 
de secții ale întreprinderii. 22 sint 
reprezentate de către diferite e- 
chipe in această acțiune.

O competiție similară, deschisă 
amatorilor și amatoarelor de 
baschet, fotbal, volei și handbal, 
a fost organizată pentru lucrătorii 
din cooperația meșteșugărească 
brașoveană. întrecerile au loc pe 
stadioanele Flacăra și Dinamo din 
localitate.

ION

la
Timp

TRIPȘA
pistol

{Dinamo]
viteză, cu
poligonul TunariTimp de trei zile, poligonul Tunari 

din Capitală a găzduit tradiționala 
întâlnire amicală internațională de 
tir dintre trăgătorii orașelor București 
și Skoplje (iugoslavia). întrecerea a 
fost interesantă, la unele probe țin- 
tașii ambelor formații reușind să 
înscrie o serie de rezultate valoroa
se. Scorul final ăl întilnlrii a fost 
net favorabil bucureștenilor (Î2—11) 
care, cu excepția probei de pistol li
ber. au cîștigat la toate armele. Bine 
s-au comportat din echipa română 
An» Goreti (victorioasă la ambele 
concursuri de armă standard). Ște
fan Caban (cel mai precis la „ma
ratonul” tirului, .arm\ liberă trei po
ziții). Gheorghe Vasttescu. Gbeorglie 
Sicorsclii și juniorul Laurențiu no
vici (cel mai precis la probele de 
standard). De la oaspeți, o impresie 
frumoasă au lăsat D. Kapanov — 
ciștigătorul dificilei probe de pistol

„Concursul Prietenia" la pentatlon modern

SPORTIVII SOVIETICI AU TRECUT IERI 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTELOR

din cadrul
Priete-

Proba de scrimă
^Concursului international 
nia" la pentatlon modern, care s-a 
desfășurat sîmbătă în sala Flo- 
reasca. a produs .importante schim
bări în clasamentele individual și 
pe echipe. Cum era de așteptat, 
scrima a fost dominată de concu- 
renții maghiari, care și-au plasat 
trei dintre cei patru sportivi (ce
lălalt s-a accidentat și a ieșit din 
concurs) în plutonul fruntaș. în
vingător detașat al probei, Laszlo 
Bene cu 22 de victorii din 26 po
sibile. Acesta are un stil ofensiv 
remarcabil si o finalizare exeep-

Doar pentatloniștii care 
de 
la

țională.
au știut să-i opună o tactică 
așteptare cu ripostă promptă 
atacul acestuia, au reușit victorii 
la maghiar (printre ei, reprezen
tantul nostru V. Nemețeanu).

Iată primii clasați la scrimă :
I. L. Bene (Ungaria) 1 168 p. 2.
J. Bartu (Cehoslovacia) 1 084 p.
3—4. V. Nemețeanu (România II) 
și I. Oze (Ungaria) 1000 p. 5—7. 
M. Bajan (Polonia). A. Tarev 
(U.R.S.S.) și B. Țvetanov (Bulga
ria) 916 p. 8—10. Șt. Cozma (Româ
nia I), R. Markowski (Polonia) 
și V. Gomilko (U.R.S.S.) 874 p.
Pe echipe, proba a revenit cu un 
avans de aproape 400 p. formației 
Ungariei (3 000). urmată de Ceho
slovacia 2 622 p. U.R.S.S. 2 580, 
Polonia 2 496 p. România I 2 370 
p. România II 2 323 p, și Bulgaria 
2 286 p.

Ieri, la Tunari (dimineața) și la 
bazinul Tineretului (după-amiaza) 
au fost programate probele de tir 
și, respectiv, înot. în proba de tir 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute de pentatloniștii sovie
tici. foarte buni trăgători. De alt- '

fel. victoria 
rev, care a 
în clasamentul general individual. 
Cu 195 de puncte (corespunzind la 
1022 p). el s-a detașat clar de al 
doilea clasat bulgarul D. Donov 
(190 p — 912 p). Dintre români, 
cel mai bun rezultat l-a obținut 
I. Galovici (188 p — 868 p.) La 
înot, primul loc a fost ocupat de 
polonezul Marek Bajan (1168 p). 
Din nou sportivii sovietici au avut 
o comportare bună, toti patru ob- 
tinînd performante creditate cu 
peste 1000 p : Tarev 1 120 p (lo
cul II), Neciușkin 1 076 p.* Gomii- 
ko 1 048 p și Fetrov 1 004 p. Sin
gurul dintre sportivii 
rezultat peste 1 000 p 
Galovici (1 016), clasat

După patru probe.

a revenit lui A. Ta- 
preluat și conducerea

individual se prezintă 
A. Tarev (L.R.S.S.) 
I- Bene (Ungaria)

campion al Capitalei,
un valoros 596 p

?,< • O
liber cu 555 p și Șt. Zganier — locul 
n la armă liberă 6Q f culcat cu 
592 p. Ambele' rezultate constituie 
noi recorduri' ale Republicii socialis
te Macedonia,

Iată cîștigătorii probelor: armă li
beră calibru reâus’ 6G f culcat seni
ori — Gh. Sicorschi (B) 593 p (pe 
echipe: București 2360 p — Skoplje 
2357 p), armă stahdârd 60 f culcat 
senioare — Ana ‘■Goreti (B) 592 P
(București 1767 p — Skoplje 1695 p), 
juniori — L. Ilovic* (B) 596 p (Bucu
rești 1764 p — Skdplje 1729 p), armă 
liberă calibru redus 3x40 f — St. Ca
ban (B) 1138 p .-{București 4497 p — 
Skoplje 4359 p), 40 f culcat — Gh. 
Vasilescu (B) 394 p (București 1563 p 
— Skoplje 1538 ph 40 f picioare — 
St. Caban 365 p (București 1426 p — 
Skoplje 1350 p), 40 f genunchi — St. 
Caban 383 d (București 1508 p — 
Skoplje 1471 p), armă standard 3x20 
î seniori — Gh. Vasilescu 569 p 
(București 2237 p — Skoplje 2186 P). 
senioare — Ana Goreti 563 p (Bucu
rești 1676 p — Skoplje 1576 p), juni
ori — L. Ilovici 567 p (București 
1674 p — Skoplje 1594 p), pistol liber 
seniori — D. kapanov (S) 555 p 
(bucureștenii L. Giușcă și D. Iuga au 
ocupat locurile doi și țret cu 547 și, 
respectiv. 546 p ; (București 2136 p — 
Skoplje 2135 p).

★

JUNIOARE — 800 m liber: Că
tălina Pănulescu (R) 10:16,66,
Vladimirova (B) 10:18,11, Marko
vici (I) 10:18,29; 200 in spate: Va
leria Vlăsceanu (R) 2:34,53 —
rec. balcanic, Lilkova (B) 2:39,25, 
Silici (I) 2:41,54; 400 m mixt: Mi
haela Georgescu (R) 5:35,80, Stan- 
keva (B) 5:49,11, Bjelici (I)
5:56,11.

Clasament general: 1. ROMÂ
NIA 124 p, 2. Bulgaria 120 p, 3. 
Iugoslavia 93 p. 4. Turcia 23 p.

în turneul de polo s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Iugoslavia — România 7—5 (1—0, 
2—2, 2—2, 2—1); Bulgaria — Ro
mânia 6—5 (0—3, 3—2, 1—0,
2—0); Bulgaria — Turcia 7—2 
(3—0, 1—1, 2—0, 1—1); Iugosla
via — Turcia 9—3. Clasament: 1. 
Iugoslavia 6 p, 2. Bulgaria 4 p, 3. 
România 2 p, 4. Turcia 0 p.

TOMA HRISTOV

I
I
i
i
i
i
I

I

români cu 
a fost I. 

pe locul 10.
clasamen-

tul general i 
astfel : 1. 
4004 p, 2. 1
3 892 p X M. Bajan (Polonia) 3 790

4. V. Gos
5.

ilko (U.R.S.S.) 3 772
G. Pajor (Ungaria) 3 754 p. 

>P. 7.
8. St.
9. I. 
Jan 
etc.

P.

P.
P. .
6. D. Donov (Bulgar 
VL Petrov (U.R.S.S.) 
Cozma (România I) 
Oze (Ungaria) 3 700 
Bartu (Cehoslovacia) 
Pe echipe : I.
2. Ungaria 11346
I 10 726
Bulgaria 
10 330 p.

Astăzi,

ia) 3 744 
3 720 p. 
3 706 p.
P.

U.R.S.S. 
P. 3.

p, 4. Polonia 10
10 712 p. 6.
7. România 
în pădurea

are loc ultima probă 
— crosul.

10.
6 p
11 496
România

722 p, 5. 
Cehoslovacia 
II 9 224 p.

Călugăreni.
3 competiției

Aurelian BREBEANU

Concomitent a avut loc pe poligo- 
nul Tunari și campionatul munici
piului București, individual și pa 
echipe. Cu toate că au lipsit de ia 
întreceri o serie de trăgători frun
tași, printre care și cei de la Steaua, 
care se află la un concurs în /străi
nătate. competiția a fost reușită, 
unii dintre sportivi obținind rezul
tate bune. Astfel, Ion Tripșa (Dina
mo) a devenit campionul Capitalei 
la pistol viteză (60 focuri) cu un va
loros punctaj — 596, iar colegul său 
de club, Marcel Roșea a terminat pe 
primul loc întrecerea de pistol ca
libru mare. Rezultatul obținut (587 
p) constituie pentru dinamovist un 
record personal. Cu acest prilej for
mațiile clubului Dinamo au stabilit 
două'noi recorduri naționale pe echi
pe: la pistol calibru mare seniori 
— 2334 p (v.r. 2328 p) și pistol cu

P 
fost 

au 
ur-

aer comprimat senioare — 1113 
(v. r. 1111 p). Concursul a
dominat de dinameviști, care 
cucerit cele mai multe titluri. __ 
mâți de trăgătorii clubului Olimpia.

T. RÂBȘAN

ETAPA A II a A CAMPIONATELOR DE MOTOCICLISM
Ieri, motocicliștii fruntași au 

participat Ia etapa a Il-a a cam
pionatelor republicane de dirt- 
track și viteză pe circuit. Iată re
latările corespondenților noștri.

SIBIU — Pe stadionul Voința 
din localitate au evoluat alergă
torii de dirt-track. Dovedind o 
formă constantă, în toate cele 
șapte manșe, bucureșteanul Gh. 
S»ra s-a impus cu autoritate 
.cîștigînd reuniunea și astfel el 
l-a egalat în clasamentul general 
pe liderul competiției, C. Voicu- 
lescu.

Clasamentul etapei (gr. A) : 1. 
Gh. Sora (Metalul București) 10 
P, 2, I. Bobîlneanu (Voința Si-

biu) 9 p. 3. I. Marinescu (Meta
lul Buc.) 9 p, 4. C. Voiculescu 
(Metalul Buc.) 8 p, 5. N. Rîurea- 
nu (Voința Sibiu) 4 p, 6. I. Ti- 
chindelean (Voința Sibiu) 2 p. 
în clasamentul general, după 
două etape : 1. C. Voiculescu și 
Gh. Sora cîte 19 p, 2. I. Bobîl- 
neanu 17 p, 3. I. Marinescu 
15 p. Concursul grupei B (tine
ret și începători) : 1. A. Pis 6 p, 
2. A. Damian 5 p, 3. P. Constan
tines cu 4 p (toți de la Voința 
Sibiu). (I. IONESCU)

TG. MUREȘ — Pe un traseu 
de 2400 m din centrul orașului 
s-au întrecut 120 de motocicliști 
in etapa a Il-a a campionatului

național de viteză pe circuit. 
Iată cîștigătorii: clasa națională 
70 cmc : G. Fenkelstein (C.S.M. 
Reșița) ; 125 cmc : C-A. lonescu 
(Oțelul Galați); 175 cmc: W. 
Hirschvogel (C.Ș.M. Reșița); 250 
cmc: I.
mișoara); 
Hirschvogel ;
frații 
(I.R.A.

Cupa 
dețean 
revenit
Reșița,
pe locurile următoare :
Tg. Mureș 46 p si Progresul Pi
tești 26 p. U. PAUȘ) -

I. Pascotă (Progresul Ti-
500 cmc: W>

ataș (nelimitat) : 
Stefan și Ion Csorbasi 
Tg. Mureș).
oferită de Consiliul ju- 

Mureș al sindicatelor a 
sportivilor de la C.S.M. 
care au totalizat 61 p, 

I.R.A.
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TEODOR VASILE (Dinamt
CUPA VOINȚA** L15

Duminică după-amiază a luat 
sfîrșit pe Șoseaua Pipera. în 
imediata vecinătate a cochetului 
stadion al cooperatorilor bucu- 

, reșteni, cea de a Vll-a și ulti
ma etapă a tradiționalei curse 
cicliste - internaționale „Cupa 
Voința". Victoria finală în edi
ția a XlX-a a competiției a re
venit, așa cum ne-a lăsat să în
trezărim încă după etapa a IV-a, 
rutinatului alergător dinamovist 
TEODOR VASILE. Posesor al 
unui sprint bun, foarte atent 
și răspunzînd prompt la acțiu
nile principalilor săi rivali, Te
odor Vasile a reușit și de data 
aceasta să se detașeze în învin
gător. îl felicităm cu căldură.

Și acum, înainte de a vă re
lata succint cîteva faze mai 
semnificative din această ulti
mă etapă a „Cupei Voința", ne 
simțim obligați să vă împărtă
șim impresii 
etapele a V-a 
trecerii..

Desfășurată 
ță pe ruta 
Rucăr-Pitești (149 km) etapa a 
V-a ne-a plăcut doar ca... tra
seu. Intr-adevăr, un traseu fru
mos, cu peisaje îneîntătoare, pe 
care, cei din caravană, le-au 
admirat fără rezerve și tot fără 
rezerve, se vede treaba, l-au ad
mirat și cicliștii, uitînd să mai 
întreprindă ceva care să atragă 
atenția și asupra lor. S-a rulat 
în pluton, de la un capăt la al
tul al etapei, victoria revenind, 
la sprint, lui Vasile Selejan (Di
namo) cu 4h 03:40, 2. Teodor 
Vasile, 3. Nicolae Gavrilă (Stea
ua) etc. același timp.

Etapa a Vl-a s-a desfășurat

și unele date din 
și a Vl-a ale în-

sîmbăță diminea-
Pitești-Cîmpulung-

dumini 
cuit (ti 
înscris 
palele
Speclat 
partea 
pentru 
în etap 
tacus - 
matoru 
ton ală 
ua), H; 
aproapi 
Pascale 
teze și 
concurc 
cu lh 
Selejan

tești-Bi 
din sta 
în rînd 
ritatea 
trei sfe 
o curși 
încheiat 
De aici 
15 km 
un nou 
șansa. 1 
Popesci 
care pl 
junge 
sire. C 
metrat 
40,085 1 
Polonia 
(Dinam 
5. V. ! 
Suditu 
(Steaua; 
9. T. ’ 
Prasek 
lași tin 
men tul
1. TEO

PRONOSP
ASA ARATA O VARIANTĂ CU 13 

REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT, ETAPA DIN 28 IULIE 1974

I. Unirea Alba lulia — Met. Cugir
II. Soda Ocna Mureș — C.I.L. Blaj 

Textila Sebeș — Metalul Aiud 
Aurul Brad — Dacia Oroștie 
Dermata Cluj — Arieșul C. Turziî

III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.

2 
1 
x 
i
1

Tehnofrig Cluj — C.I.L. Gherla Anulat 
Cimentul Turda — Unirea Dej 1 
Topit. Baia Mare - C.I.L. Sighet 1

IX. Glor
X. Triui

XI. Floc
XII. I.O.I

XIII. Chin

Fond d

Plata < 
tolâ de 
brie ; în 

26 jepter



X LA BRAȘOV 
șov, începe „simpozionul" antrenorilor, într-un 
id tehnicienii noștri continuă să reflecteze pe 
ului turneu final al C.M.
>r fi oaspeți de seamă. Printre ei, „delegatul" 
liale, în persoana Iui Peter Kirchrath. De ase- 
zent și Paul Frantz (Franța), reprezentînd mai 
!> s.nteză, decit experiența țării sale, care a 
ia unui neutru capabil să-i judece.. . golurile. 
1 mai așteptat este, desigur, Kazimir Gorski, 
irsul a doi ani, a reușit un spectaculos event 
igînd, cu echipa Poloniei, titlul de campion 
a de bronz a C.M.
>are mai util ca orieînd.
tor reuniuni periodice, menite să „rupă" rutina 
deseori în lumea soccerului, fotbalul nostru a 

a în urmă — în planul evoluției gîndirii tac- 
că W.M.-ul creat de Chapman, în 1931, a 

in slab ecou, abia în 1938, cînd Colea Vîlcov a 
na oară, în postul de jandarm-stoper. Să nu 
iea, că faimosul 4—2—4 brazilian (care n-a 
în această formulă, exceptînd poziția de start, 
îlui) a poposit și el cu o întîrziere de aproxi- 
îșind, la rîndul său, să frîneze îndelung evolu- 
alului nostru, ținînd seama de faptul că el a 
i la Leipzig, acum 10 luni, adică într-un mo- 
: de mult, în Europa. (Iar ca o culme, șă a- 
;ă frînă cifrică a fost atît de puternică, îneît 
a pînă și pe antrenorul care intuise un foar- 
!, în cadrul echipei Rapidului, încă înainte 
. 4—4—2 al lui Alf Ramsey).
ie astăzi ar trebui să înceapă prin eliminarea 
ite. Conferințele oaspeților vor fi, desigur, in
ii fiind nerăbdători să afle părerile antreno- 
eosebi. Dar, pe deasupra ideilor fertile pe care 
qî îndoială, referatul antrenorului Gorski, pe 
lelor de așezare, de ritm etc., etc., întrebarea 
ui pusă remarcabilului tehnician polonez este 
îușit să determine o echipă anonimă — pînă 
pe parcursul a numai 2—3 ani, profilul fotba- 
zare toți jucătorii sînt la fel de aprigi în am- 
lui — atac și apărare — mărindu-și astfel po
und aritmetici de o uimitoare simplitate.
iei, la fel ca și cea a României Mundial-ului, 
noapte, pe Wembley. Coincidența face ca re- 
să fi fost același: 1—1. Și poate că întrebarea- 
vorbeam ar putea fi completată cu o discuție 
ilii. Este vorba despre atitudinea diferită pe 
stre au avut-o după acea noapte a nașterii, 
achipa lui Gorski a cutezat mai mult, și poate 
le temeritate se află explicația succesului său 
campionatului mondial.
simpozionul care începe astăzi va elucida, 

nele strict tehnice (și deseori dogmatice) aces- 
ieme ale fotbalului modern.

loan CHIRILA
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i, iar din 
ze îndelungi 
oilea clasat 
ilasz (Spar-

ANI) ani- 
at din plu- 
scale (Stea
ls timp de 
i, în fin ». 
, să sprin- 
apa. Ambii 
ronomctrați 
si trei ' V.
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1 urmărire, 
a fugarilor, 
ie pînă cu 
osire, cînd 
?i încearcă 
Constantin 
icurent pe 
ii poate a- 
ia de sc- 
?ost crono- 
îedie orară 
ims (Sta f
C. Bo.nciu
(Dinamo), 

mp), 6. S. 
N. Gavrilă

(Olimpia), 
io), 10. T. 

toți ace- 
i și clasa- 
impetiției : 
2011 29:35,

C.FH. CLUJ A CÎȘTIGAT CUPA „AUREL GUGA"
CLUJ (prin telefon). Sîmbătă 

după-anaiază s-a desfășurat pe 
stadionul Municipal a doua run
dă de partide din cadrul cupei 
„Aurel Guga", competiție la care 
au participat echipele F.C. Con
stanța, C.F.R., U.T.A si formația 
organizatoare NU“ CIluj. Rezulta
tele tehnice ale ultimei zile: 
C.FJL — F.C. Constanta 0—0 : 
„U* Cluj — U.T.A. 5—2 (toate 
rele 7 goluri au fost înscrise în 
repriza a doua, și au avut ca au
tori pe: Cîrnpeanu II — min. 
63. Uifâleanu — min. 65, Barba 
— min. 66 și 82. Anca — min. 
90. respectiv Pfrvu — min. 
și Leac — min. 84).

în urma draw-ului realizat 
compania fotbaliștilor de pe

toral, C.F.R. Cluj a totalizat cel 
mai bun punctaj (reamintim : 
3—1 în partida de miercuri cu 
U.T.A.) cîștigînd astfel ediția 
inaugurală a trofeului ce omagi
ază memoria unuia dintre cei 
mai proeminenți sportivi pe care 
i-a avut „șepcile roșii". Pe locu
rile
3 p 
2 p.
care 
măr

79

în 
li-

următoare : F.C. Constanța 
(golaveraj 1—0). „U“ Cluj 
U.T.A. 0 p. Competiția — 

a fost urmărită de un nu- 
ridicat de spectatori — a

constituit o excelentă verificare 
a potențialului de joc al echi
pelor și a facilitat conducători
lor tehnici verificarea diferite
lor formule.

Nusa DEMIAN

DMCA DE PREGĂTIRI
(Vraart din pag. 1)

(min. 44. autogol), Petrescu (min. 
»2), respectiv Moncelovici (min. 
7Z). Antrenorul AL Consianlinescu 
a folosit următorii jucători: Stana 
(Oană) — dacă. Cioban u (Pint
lie), Bortz, Lepădatu — Haidu, 
Stoica (Donase) — Sutru (C. Nico- 
lae), Orovitz, Frătilă, 
lordache (P.Gheorghe). Competent 
arbitrajul lui A Alexe din locali
tate.

D. ROȘIANU — coresp.

MINERUL BAIA MARE - S. C.
TATABANVA (UNGARIA) 4-1 (1-0)

BAIA MARE (prin telefon). 
Meri spectaculos, in care gazdele 
au învins detașat prin golurile în
scrise de Chivesou (min. 42 și 
88) Mathe (min. 53) și Pop (min. 
65), respectiv ,, Irang (min. 60).

— coresp.

(Petrescu).

Teodor Vasile (Dinamo), învingătorul ediției a XlX-a a ..Cupei 
Voința" la ciclism. Foto: Dragoș NEAGU

2. M. Ramașcanu 20h 30:15, X 
N Gavrilă 20h 30:25, 4. T. Pra- 
sek 20h 30:55, 5. E. Dulghern
(Voința) 20h 31:01, 6. S. Suditu 
20h 31:06, 7. T Puterity (Meta
lul Plopeni) ’20h 31:16, 8. T. 
Drăgan (Voința) 20h 31:20, 9. E. 
Imbuzan (Steaua) 20h 31:22,10.1 
Cernea (Olimpia) 2011 32:12. în

clasamentul sprinterilor pe pri
mul ioc s-a clasat Teodor Vasile. 
în acel al cățărătorilor Vasile 
Se lepra, iar în clasamentul 
„Spartachiadei Voința", primul 
toc a fost ocupat de Voința- 
— România, urmată de Start- 
Polonia.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

ALERGĂRI SPECTACULOASE
prezentat 
fenomen 

înaintea probelor prin- 
a atras pe hipodrom o 
numeroasă, 

in general.
Cel mai

Alergările 
foarte spec- 

bun rezultat 
condus cu o 
Gheorghe —

a HIPISM

radul Vișeu 
ucurești
ii TAROM 
netal Buc. 
i Brăila

1
1 
X
1
1

lei.

epe în Copi
ei 28 septem- 
gust pînă la

Reuniunea, deși n-a 
un program atractiv - 
cunoscut 
cipale — 
asistentă 
au fost, 
taculoase.
I- a înscris Creol — 
rară energie de N. 
care, în final, i-a întrecut în ul
timele fuleuri pe Kilowat și Teo
dora, cucerind astfel a patra vic
torie în actualul sezon. De altfel, 
din antrenamentul campionului a 
rpai cîștigat și Hangar, ca și doi 
mînji de la M. Ștefănescu. O 
remarcă : potrivit regulamentului, 
toți caii la antrenament — indi
ferent de oră — trebuie să poar
te numărul specific din program. 
Nu se respectă !

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : Diurna (G. Tănase) 44,9, Men
tor simplu 4. ordinea. 7. Cursa a
II- a Retur (M. Ștefănescu) 44,9, 
Rulaj simplu 6, event 20. ordinea 
39. Cursa a IlI-a Viltava (M. Ște-

fanescu) 38,5, Odolina simplu 2, 
event 15, ordinea 40. tripluciștigă- 
tor 38. Cursa a IV-a Hatir (G. 
Ciobanu) 33,5, Danciu simplu 4, 
event 30, ordinea 47. Cursa a V-a 
Esopia (Nknlae I. G.) 30,1 Sonor, 
simplu 3. event 34, ordinea 14, tri- 
Ptacîștigător 284. Cursa a Vl-a 
Cascada (L Ivan) 28,5 Răsleața, 
simplu 3. event 18, ordinea 60, 
triplucîstigător 642. Cursa a Vil-a 
Creol (N. Gheorghe) 28,6 Kilowat, 
Teodora, simplu 6. event 36, or
dinea 63. ordinea triplă 410. Cursa 
• VIM-a Floria (Tr. Marinescu) 
31,1 Hațegana. simplu 18. event 
1051, ordinea 73, triplucîștigăto-r 
1174. Cursa a lX-a Hangar (N. 
Sânion) 37,3, Siliștea simplu 2. e- 
vent 219, ordinea 20. Pariul aus
triac s-a ridicat ta suma de 12 633 
lei și «-a închis. Retrage : Helka, 
Rulment.

Niddy DUMITRESCU

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI C, EDIȚIA 1974-1975

F.C. BIHOR - OLIMPIA 
SATU MARE 2-2 (0-1)

ORADEA (prin telefon). Joc 
til pentru ambele formații, care 
au rulat fcarte multi jucători. Oas
peții au condus la un moment dat 
cu 2—0. prin golurile realizate de 
I. Bathori (min. 17) și Orza (min. 
49). dar crădenii au reușit in fi
nal, egalarea prin Kun II (min. 
57) și Vlad (min. 70).

Ilie GHIȘA — coresp.
AS.A TG. MURES 
KAVAJA (ALBANIA)

TG. MUREȘ, (prin I 
Militarii au susținut 
foarte util, avind ca 
formație ambițioasă 
gătită. Golurile au fost 
de Naghi (min. 45) și____ „ 
(min. 47). învingătorii au folosit 
următoarea echipă : Nagel — Gli- 
gore (min. 46 : SzolISsy), Kiss 
(min. 46 : Unchiaș), Ispir, Czako 
— Varodi, Pislaru (min. 46 : Stin
gă) — Fazekas, Naghi, Mureșan, 
HajnaJ.

în deschidere, meci international 
de old-boysr; A.S.A. Tg. Mureș — 
Dozsa Eger (Ungaria) 3—2 (2—1). 

loan PĂUS — coresp.
VIITORUL VASLUI - LOKOMOTIV 

DREAN.OVO (BULGARIA) 
2-2 (2-0)

Meci echilibrat, fiecare formație 
dovedindu-și eficacitatea in cite 
o repriză. Golurile au fost înscrise 
de Ivan și Șerban pentru Viitorul. 
Mutavcinschi (2) pentru Loko
motiv.

u-

BESA 
2-0 (1-0) 

telefon). — 
un meci 

adversară o 
Si bine pre- 

inscrise 
Mureșan

M. MILUȚA, coresp.

CONSTRUCTORUL GALATI - 
STEAUA 2-3 (1-2)

După ce gazdele au condus 
2—0 (autorul 
min. 5 și 9). 
a cîștigat cu 
rilor înscrise 
31, 72) și Dumitru (min. 45).

Steaua a aliniat următoarea for
mație : Iordache — Sătmărear.u, 
Vigu. Sameș. N. Ior.escu — Dumi- 
triu IV. Dumitru — Pantea. Ion 
Ion. Iordănescu. Fl. Dumitrescu.

F. ALDEA. coresp
F. C. GALATI - SPORTUL STU

DENȚESC 1-2 (1-0)
Joc frumos, terminat cu victo

ria bucureștenilor. Golurile au fost 
realizate de Lupulescu (min. 22) 
pentru F.C. Galați. Marica (min. 
65 din 11 m și min. 71).
T. SIRIOPOL, coresp. județean

cu 
ingolurilor. Manta. 

Steaua s-a impus și 
3—2. in urma golu- 
de Iordănescu (min.

Începînd de azi, la Brașov

CURSUL
DE PERFECȚIONARE

A ANTRENORILOR
începînd de astăzi, ia Brașov, 

se desfășoară pe durata a trei 
zile, cursul de perfecționare a an
trenorilor de la cluburile divizio
nare A și B, acțiune organizată 
prin grija Colegiului central al 
antrenorilor.

Programul primei zile cuprinde, 
printre altele, analiza campiona
tului divizionar A și B. ediția 
1973—1974, precum si o serie de 
referate, cu teme de actualitate, 
inspirate din ultima ediție a cam
pionatului mondial și prezentate 
de antrenorii lotului reprezentativ. 
V. Stănescu și K. Cosmoc, ca și 
de antrenorii N. Prora și I. Nun- 
weiller, care răspund de pregă
tirea a două dintre formațiile 
noastre fruntașe angajate in com
petiții europene.

SERIA I
ETAPA I, 11 AUGUST

C. S. Botoșani — A.S.A. Cîmpulung» 
Nicolina lași — Sp. Muncitoresc Sucea
va, Laminorul Roman — Metalul Ră
dăuți, Dorna Vatra Dornei — Construc
torul lași. Cristalul Dor oh oi — Victoria 
Roman, Unirea lași - Av intui Frasin, 
Danubiana Roman — Minerul Gura Hu
morului, Foresta Moldovița — Construc
torul Botoșani.

ETAPA A iPA, 1t AUGUST
Constructorul lași — Laminorul Roman, 

Constructorul Botoșani — Dorna Vatra 
Dornei, Victoria Roman — Nicolina lași, 
A.S.A. Cîmpulung — Danubiana Roman, 
Sp. Muncitoresc Suceava — Unirea lași. 
Metalul Rădăuți — C. S. Botoșani, Avin- 
tul Frasin — Foresta Moldovița, Minerul 
Gura Humorului — Cristalul Dorohoi.

ETAPA A HPA, 1 SEPTEMBRIE

Avîntul Frasin — Constructorul Boto
șani, Danubiana Roman — Constructorul 
lași, Foresta Moldovița — Metalul Ră
dăuți, Unirea lași — Victoria Romor, 
C. S. Botoșani — Minerul Gura Humo
rului, Laminorul Roman — Dorna Vatra 
Dornei, Nicolina lași — Cristalul Doro- 
hoi, A.S.A. Cîmpulung - Sp. Muncito
resc Suceava.

ETAPA A IV-A, • SEPTEMBRIE
Minerul Gura Humorului — Metalul 

Rădăuți, Sp. Muncitoresc Suceava — 
Laminorul Rosnon. Constructorul Botoșani
— Danub:a-a Ron-cn, Nicolina iași - 
Constructorul lași, Dorno Vatra Damei
— Foresta Mcidovițc. Unirea lași - 
C. S. Botoșani, — Victoria Roman — 
A-S.A. Cîmpulung. Cirstolui Dorohoi — 
Avîntul Frasin.

ETAPA A V-A, 22 SEPTEMBRIE
Dorna Vatra Dornei — Cristeiul Do- 

rohoi, Foresta Moldovița — Minei ul 
Gura Humorului, Laminorul Roman — 
Victoria Roman, Constructorul Botoșani - 
Sp. Muncitoresc Suceava, Constructorul 
Ieși — A.S.A. Cîmpulung, Avîntul Frasin
— Nicolina lași. Danubiano Roman — 
C. S. Botoșani, Metalul Rădăuți — Uni
rea lași.

ETAPA A VIA, » SEPTEMBRIE 
Danubiana Roman — Foresta Moldo- 

vito, A. S. A. Cîmpulung — Constructo
rul Botoșani, Sp. Muncitoresc Suceava
— Doma Vatra Dornei, Laminorul Roman
— Avîntul Frasin, Nicolina lași — Meta
lul Rădăuți, Minerul Gura Humorului — 
Victoria Roman, • Unirea lași — Cristalul 
Dorohoi, C. S. Botoșani — Constructo
rul lași.

ETAPA A VII-A. 4 OCTOMBRIE
Victoria Roman — Sp. Muncitoresc Su

ceava, Dorna Vatra Dornei — C, S. 
Botoșani, Constructorul Botoșani — Uni
rea lași. Cristalul Dorohoi — A. S. A. 
Cîmpulung, Foresta Moldovița — Lami
norul Roman, Metalul Rădăuți — Da
nubiana . Rpman, Constructorul lași — 
Avîntul Frasin, Minerul Gura Humorului
— Nicolina lași.

ETAPA A VIIl-A, 13 OCTOMBRIE
Unirea lași — Nicolina lași, Laminorul 

Roman — Minerul Gura Humorului, Cris
talul Dorohoi — Constructorul lași, C. S. 
Botoșani — Constructorul Botoșani, Me
talul Rădăuți — Dorna Vatra Dornei, 
Foresta Moldovița — Sp; Muncitoresc 
Suceava, Victoria Roman — Danubiana 
Roman, Avîntul Frasin — A.S.A. Cîmpu 
lung.

ETAPA A IX-A, 20 OCTOMBRIE
Danubiana Roman — Cristalul Doro

hoi, Nicolina lași - Dorna Vatra Dor
nei, Minerul Gura Humorului — Con
structorul Botoșani, Sp. Muncitoresc Su 
ceava — Constructorul lași, C. S. Bo
toșani — Foresta Moldovița, Avîntul 
Frasin — Victoria Roman, A. S. A. Cîm
pulung — Metalul Rădăuți, Unirea lași
— Laminorul Roman.

ETAPA A X-A, 27 OCTOMBRIE
Laminorul Roman — Nicolina lași, Con

structorul laș? — Metalul Rădăuți, Vic
toria Roman — Foresta Moldovița, Dor
na Vatra Dornei — Danubiana Roman, 
Minerul Gura Humorului — Avîntul Fra
sin, A. S. A. Cîmpulung — Unirea lași. 
Constructorul Botoșani - Cristalul Doro
hoi, Sp. Muncitoresc Suceava — G S. 
Botoșani.

ETAPA A Xl-A. 3 NOIEMBRIE

Constructorul Botoșani — Victoria Ro
man, Unirea lași — Minerul Gura Hu
morului, Nicolina lași - A. S. A. Cîm
pulung, Cristalul Dorohoi — C. S. Bo
toșani, Metalul Rădăuți — Sp. Muncito
resc Suceava, Foresta Moldovița — Con
structorul lași, Avîntul Frasin — Dorna 
Vatra Dornei. Danubiana Roman — La
minorul Roman.

ETAPA A Xll-A, 10 NOIEMBRIE
Constructorul lași — Unirea lași. Vic

toria Roman — Metalul Rădăuți, C. S. 
Botoșani — Laminorul Roman, Doma Va
tra Dornei — Minerul Gura Humorului, 
Danubiana Roman — Avîntul Frasin, 
Cristalul Dorohoi — Sp. Muncitoresc Su
ceava, A. S. A. Cîmpulung — Foresta 
Moldovița, Nicolina lași - Constructo
rul Botoșani.

ETAPA A Xlll-A, 17 NOIEMBRIE
Foresta Moldovița — Cristalul Dorohoi» 

Sp. Muncitoresc Suceava — Danubiana 
Roman. Dorna Vatra Dornei — Unirea 
lași, Metalul Rădăuți — Avîntul Frasin, 
Minerul Gura Humorului — A. S. A. 
Cîmpulung, Laminorul Roman — Con
structorul Botoșani, C. S. Botoșani — 
Nicolina lași, Constructorul lași — Vic
toria Roman.

ETAPA A XIV-A» 24 NOIEMBRIE
Avîntul Frasin — Sp. Muncitoresc Su

ceava, Constructorul Botoșani — Metalul 
Rădăuți, Nicolina lași — Danubiana Ro
man, Ă. S. A. Cîmpulung — Dorna Va
tra Dornei, Unirea lași — Foresta Mol
dovița, Victoria Roman — C. S. Botoșan*. 
Min/rul Gura Humorului — Constructorul 
lași, Cristalul Dorohoi — Laminorul Ro
man.

ETAPA A XV-A, 1 DECEMBRIE

Laminorul Roman — A. S. A. Cîmpt- 
lung, C. S. Botoșani — Avîntul Frasin, 
Sp. Muncitoresc Suceava — Minerul Gura 
Humorului, Danubiana Roman — Unirea 
lași, Metalul Rădăuți — Cristalul Doro
hoi, Foresta Moldovița — Nicolina lași» 
Dorna Vatra Dornei — Victoria Roman, 
Constructorul lași — Constructorul Boto
șani.

SERIA A II-a
ETAPA I, 11 AUGUST

Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Bradul Roznov, Partizanul Bacău - Hu- 
șena Huși, Constructorul Vaslui - Rul
mentul Birlad, Oituz Tg. Ocna - Petro
lul Moinești, Recolta Văleni - Viitorul 
Vaslui, Cimentul Bicaz - CAROM Gh. 
Gheorghiu-Dej, Textila Buhuși - Letea 
Bacău, Minerul Comănești — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej.

ETAPA A ll-A, 18 AUGUST
Hușana Huși — Oituz Tg. Ocna, Bra

dul Roznov — Constructorul Vaslui, 
CAROM Gh. Gheorghiu-Dej — Partizanul 
Bacău, Rulmentul Birlad — Textila Bu
huși, Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Re
colta Văleni, Petrolul Moinești — Mine
rul Comănești, Viitorul Vaslui — Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej, Letea Ba
cău — Cimentul Bicaz.

ETAPA A III-A, 1 SEPTEMBRIE
Partizanul Bacău — Energia Gh. Ghecr- 

ghiu-Dej, Rulmentul Birlad — Viitorul 
Vaslui, Minerul Comănești. — Hușana 
Huși, Recolta Văleni — CAROM Gh. 
Gheorghiu-Dej, Constructorul Vaslui — 
Letea Bacău, Constructorul Gh. Gheor
ghiu-Dej — Oituz Tg. Ocna, Cimentul 
Bicaz — Bradul Roznov, Textila Buhuși
— Petrolul Moinești.

ETAPA A IV-A, e SEPTEMBRIE
Viitorul Vaslui — Textila Buhuș:» 

CAROM Gh. Gheorghiu-Dej — Minerul 
Comănești, Letea Bacău - Recolta Vă
leni, Er.ergia Gh. Gheorghiu-Dej — Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej, Petrolul 
Moinești — Portizanul Bacău, Bradul 
Roznov — Hușana Huși. Oituz Tg. Ocna
— Rulmentul Birlad, Cimentul Bicaz — 
Constructorul Vaslui.

ETAPA A V-A, 22 SEPTEMBRIE
Constructorul Vaslui — Oituz Tg. Ocna. 

Rulmentul Bîrlad - Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Petrolul Moinești - Vii
torul Vaslui, Hușana Huși — Letea Ba
cău, Bradul Roznov — CAROM Gh. 
Gheorghiu-Dej, Partizanul Bacău — Mi
nerul Comănești, Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej - Cimentul Bicaz, Textila Buhuși — 
Recolta Văleni.

ETAPA A VI-A, 29 SEPTEMBRIE

Cimentul Bicaz — Partizanul Bacău, 
Recolta Văleni — Hușana Huși, Minerul 
Comănești — Textila Buhuși, Viitorul 
Vaslui — Bradul Roznov. Letea Bacău — 
Rulmentul Birlad, Oituz Tg. Ocna — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej, CAROM Gh. 
Gheorghiu-Dej — Constructorul Vaslui, 
Constructorul Gh, Gheorghiu-Dej — Pe
trolul Moinești.

ETAPA A Vn-A, 6 OCTOMBRIE
Hușana Huși — CAROM Gh. Gheor

ghiu-Dej, Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Rulmentul Bîrlad, Partizanul Bacău — 
Oituz Tg. Ocna, Constructorul Vaslui — 
Petrolul Moinești, Textila Buhuși — Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej, Minerul 
Comănești — Viitorul Vaslui, Bradul 
Roznov — Letea Bacău, Recolta Văleni
— Cimentul Bicaz.

ETAPA A VIII-A, 13 OCTOMBRIE
Rulmentul Bîrlad — Minerul Comâ- 

nești. Cimentul Bicaz — Oituz Tg. Ocna, 
Constructorut Vaslui — Viitorul Vaslui, 
CAROM Gh, Gheorghiu-Dej — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej, Partizanul Bacău - 
Letea Bacău, Constructorul Gh. Gheor
ghiu-Dej — Recolta Văleni, Textila Bu
huși — Hușana Huși, Petrolul Moinești
— Bradul Roznov,

ETAPA A IX-A, 20 OCTOMBRIE
Letea Bacău — Constructorul Gh. Gheor

ghiu-Dej, Bradul Roznov — Rulmentul 
Bîrlad, Petrolul Moinești — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej, Viitorul Vaslui — Parti
zanul Bacău, Oituz Tg. Ocna - Recolta 
Văleni, Hușana Huși — Constructorul 
Vaslui, Minerul Comănești — Cimentul 
Bicaz, CAROM Gh, Gheorghiu-Dej — 
Textila Buhuși.

ETAPA A X-A, 27 OCTOMBRIE
Recolta Văleni — Petrolul Moinești, 

Cimentul Bicaz — Textila Buhuși. Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej - Hușana 
Huși, Constructorul Vaslui — Minerul 
Comănești, Rulmentul Birlad — CAROM 
Gh. Gheorghiu-Dej, Oituz Tg. Ocna — 
Letea Bacău, Partizanul Bacău — Bra
dul Roznov, Energia Gh. Gheorghiu-Dej
— Viitorul Vaslui.

ETAPA A Xl-A, 3 NOIEMBRIE

Constructorul Vaslui — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej, Letea Bacău - Viitorul 
Vaslui, Petrolul Moinești — Rulmentul. 
Birlad, Minerul Comănești — Construc
torul Gh. Gheorghiu-Dej, Textila Buhuși
— Bradul Roznov, Hușana Huși — Ci
mentul Bicaz, CAROM Gh. Gheorghiu- 
Dej — Oituz Tg. Ocna, Recolta Văleni
— Partizanul Bacău.

ETAPA a Xll-A, 10 NOIEMBRIE

Rulmentul Bîrlad - Recolta Văleni, 
Bradul Roznov — Minerul Comănești, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Letea Ba
cău, Viitorul Vaslui - Cimentul Bicaz, 
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dei — 
CAROM Gh. Gheorghiu-Dej, Partizanul 
Bacău — Constructorul Vaslui, Petrolul 
Moinești — Hușana Huși, Oituz Tg. Ocr.a
— Textila Buhuși.

ETAPA A Xlll-A, 17 NOIEMBRIE

Textila Buhuși — Constructorul Vaslui, 
Cimentul Bicaz — Rulmentul Bîrlad, Vii
torul Vaslui — CAROM Gh. Gheorghiu- 
Dej, Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Partizanul Bacău, Letea Bacău — Pe
trolul Moinești, Hușana Huși - Energia 
Gh. Gheorgniu-Dej, Minerul Comănești
— Oituz Tg. Ocna, Recoita Văleni — 
Bradul Roznov.

ETAPA A XIV-A, 24 NOIEMBRIE

Hușana Huși — Rulmentul Bîrlad, 
CAROM Gh. Gheorghiu-Dej - Petrolul 
Moinești, Cimentul Bicaz — Constructo
rul Gh. Gheorghiu-Dej, Constructorul 
Vaslui - Recolta Văleni, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Bradul Roznov, Minerul 
Comănești — Letea Bacău, Partizanul 
Bacău — Textila Buhuși, Oituz Tg. Ocna
— Viitorul Vaslui.

ETAPA A XV-A, 1 DECEMBRIE

Bradul Roznov - Oituz Tg. Ocna, Rul
mentul Bîrlad - Partizanul Bacău. Tex
tila Buhuși — Energia Gh. Gheorghiu- 
DeJT” Viitorul Vaslui - Hușana H.ași» 
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dei, —■ Con
structorul Vaslui, Petrolul Moinești — .Ci
mentul Bicaz, Recolta Văleni -_ 
rul Comănești» Letea Bacău — CAROM



„Cupa Mării Hegre" la baschet feminin

ROMÂNIA - BULGARI A 72-70
CONSTANȚA, 28 (prin tele

fon). Ediția a XIII-a a competi
ției feminine de baschet, dotată 
cu „Cupa Mării Negre“, a în
ceput duminică seara în Sala 
sporturilor din localitate în 
condiții organizatorice remarca
bile

Partida inaugurală a opus 
reprezentativele Poloniei și R.D. 
Germane care au oferit o între
cere aprig disputată pînă spre 
finalul ei. Ambele formații au 
practicat un joc agresiv în apă
rare, rapid și presărat cu multe 
contraatacuri In prima repriză, 
inițiativa a aparținut sportivi
lor din R.D.G., iar în cea se
cundă, baschetbalistele poloneze 
au egalat în min. 24 (32—32) și 
apoi au luat conducerea la di
ferențe mici, detașîndu-se abia 
în ultimele minute, cînd adver
sarele au dat vădite semne de 
oboseală. Scor final : Polonia — 
R.D.G. 70—53 (24—30). Cele mai 
multe puncte • Rogowska 12, 
Zbikowska 10, Fromm 10 pentru 
Polonia, respectiv Dornhoff 12. 
Au arbitrat N. Iliescu (Româ
nia) șl V. Belcev (Bulgaria).

Derbyu! zilei a programat în- 
tîlnirea dintre selecționatele 
României și Bulgariei, aceasta 
din urmă fiind cotată drept una 
dintre cele mai valoroase echi
pe din Europa (a cîștigat, de 
altfel, medalia de argint la ul
tima ediție a C.E.). După o în
trecere viu disputată mai cu 
seamă în repriza secundă, vic
toria a revenit sportivelor țării 
noastre cu scorul de 72—70 
(43—27). în prima parte a me
ciului, formația română a apli
cat o zonă foarte agresivă și a

ROMÂNIA—S.U.A. 5-3 
ÎN IURJifUL Df P0LO

Dt LÂ BUDAPESTA
BUDAPESTA, 28 (prin tele

fon). în cea de a 5-a rundă a 
turneului internațional de polo 
dotat cu „Cupa Tungsram”, e- 
chipa României a întîlnit redu
tabila formație a S.U.A., meda
liată cu bronz la J.O. de la 
Munchen. Sportivii români au 
jucat foarte bine, au condus 
în permanență (1—0. 2—1, 4—2) 
și au cîștigat cu 5—3 (1—0. 1—1.
1— 1, 2—1). Arbitrul J. Dimwe- 
ber (Austria) a condus următoa
rele formații :

ROMANIA : Frățilă (F. Slavei) 
— Nastasiu 1, Zamfirescu, C. 
Rusu 2. V. Rus. Schervan. I. Slă- 
vel 2, Răducanu, Olac. Frîncu ; 
S.U.A. : Hannan (Boyd) — 
Kruse. Asch 1, Schnugg 2, 
B'ack. Lindroth. Healy. Dickman, 
Svendsen. Arth.

în celelalte partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Ungaria — Spania 7—0 (3—0,
3— 0. 0—0. 1—0). Au marcat :
Farago 2, Szivos Gorgeny, 
Osapo, Kasas. Horkav; Iugosla
via — Cuba 9—7 (2—3. 2—1.
2— 2. 3—1) : Ungaria B — Olan
da 7—5 (1—1, 3—1. 3—0. 0—3).

La șase ore dună meciul cu 
SU.A.. poloiștii români au întîl
nit formația secundă a Ungariei, 
cu care au terminat la egalitate:
4— 4 (1—0. 1—1. 0—1, 2—2).
Alte rezultate : Iugoslavia — 
Spania 6—2; Ungaria — S.U.A. 
7—0 ; Olanda — Cuba 6—6.

Întîlnind prima reprezentativă 
a tării gazdă, sportivii noștri au 
pierdut la scor: Ungaria — Ro
mânia 9—0 (2—0. 2—0. 2—0,
3— 0) prin punctele realizate de 
Szivos 2. Bodnar 2. Kasas 2, 
Csapo, Horkay. Farago. în cele
lalte meciuri ale zilei : S.U.A. — 
Olanda 7—3 <3—1, 2—t. 1—1. 
1—0) ; Spania — Cuba 9—4 
<3—1, 3—1. 1—1. 2—1): Ungaria 
B — Iugoslavia 7—7 (1—1. 2—1. 
3—2, 1—3) înaintea ultimelor 
meciuri (Snanfa — Olanda- Un
garia — Iugoslavia. România — 
Cuba și S.U.A. — Ungaria B) 
clasamentul arată astfel :
1. Ungaria 5 5 0 0 39— 2 10
2. Iugoslavia 5 4 1 0 30—19 9
3. S'ania 5 2 0 3 25—31 4
4. S.U.A 6 2 0 4 23—30 4
5. România 5 1 1 3 23—34 3
5. Olanda 5 0 3 2 18—29 3
7. Cuba 5 1 2 3 24—37 3

interceptat cu regularitate, de
pășind categoric „5-ul“ advens, 
alcătuit în majoritatea timpu
lui din jucătoare de rezervă. La 
reluare, antrenorul oaspetelor a 
folosit în exclusivitate cele mai 
bune componente ale lotului 
care au făcut mari eforturi 
pentru a recupera handicapul. 
Ele au și izbutit acest lucru, a- 
propiindu-se în min. 31 la nu
mai un punct diferență (55—56). 
In continuare, formația româ
nă. din rîndul căreia s-au deta
șat Gugiu, Szabados și Savu. a 
preluat inițiativa și în ciuda 
faptului că era dominată sub 
panouri și-a menținut pînă în fi
nal avansul necesar succesului. 
Au marcat: Gugiu 22. Szabados 
21, Savu 12, Mihalic 3, Go ian 2, 
Ciocan 4, Giurea 2, Tita 6 pen
tru România, respectiv, Maca- 
veeva 10, Metodieva 8, Todorova 
8, Nicolo va 11, Krasimira 5, 
Novkova 8, Botceva 2. Țețova 
7, Ianeva 4, Stoianova 7.

Au arbitrat W. Bestger (R.F. 
Germania) și M. ’ Keizebir (R.D. 
Germană).

Programul de luni : ora 18.30: 
Bulgaria — R.D.G., ora 20 : Ro
mânia — Polonia.

D. STANCULESCU

în prima etapă a „Cupei Dunării" la motocros

ECHIPA NOASTRĂ PE LOCUL II
BUDAPESTA, 28 (prin telefon). 

La startul primei etape a „Cupei 
Dunării" la m-otoeros s-au aliniat 
echipele reprezentative ale Iugo
slaviei. României, Uniunii Sovie
tice și Ungariei. întrecerile inau
gurale ale prestigioasei competiții 
dunărene s-au desfășurat într-o 
pitorească vale de la marginea ca
pitalei ungare, pe un traseu cu 
un grad rjiare de dificultate, pre
sărat cu multe viraje, pante ab
rupte și poteci pline cu praf. Din 
cauza noril-or de praf stirniti de 
derapajul motocicletelor. concu- 
rentii au fost nevoiti să-si piloteze 
adesea mașinile în... întuneric.

Reprezentanții tării noastre — 
Aurel Ionescu, Ștefan Chițu, Mi
hai Banu și Petre Lucaci — au 
lăsat o frumoasă impresie si îm
preună cu sportivii cehoslovaci au 
fost animatorii celor două manșe. 
Echipa română a ocupat în final 
locul II. Iar la individual A. Io
nescu se află pe poziția a IV-a 
in clasament. Locul II ocupat de 
reprezentativa tării noastre (antre
nor Gh. Didescu). poate fi consi
derat ca o performantă remarca-

ÎN „CUPA DAVIS"

U. R. S. S. - CEHOSLOVACIA 1-2
La Donețk a început meciul 

de tenis dintre echipele U.R.S.S 
51 Cehoslovaciei contînd pentru 
„Cupa Davis" (finala grupei B 
a zonei europene). După două 
zile rezultatul este de 2—1 în 
favoarea Cehoslovaciei. Metre- 
veli (U.R-S.S.) l-a învins cu 6—2.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Lodz a început turneul interna
țional feminin de volei, la care par
ticipă opt reprezentative de țări. In 
prima partidă echipa României a 
întrecut cu 3—2 (—4, 8, 10, —7, 14)
formația Cehoslovaciei. Celelalte re
zultate ale primei zile : R.D. Ger
mană — Polonia 3—2. Ungaria — 
Franța 3—1, Cuba — R.F. Germania 
3—0. In ziua a doua, reprezentativa 
română a primit replica echipei 
Cubei, de care a fost întrecută în 
mod surprinzător cu 3—2 (—6, 3, —9, 
13, 12), după ce româncele au con
dus cu 2—1 Ia seturi. în celelalte -me
ciuri ; Polonia — Franța 3—1, R.D. 
Germană — Ungaria 3—0 (!) și Ceho
slovacia — R.F. Germania 3—0.

Campionatele unional^ de atletism 
au continuat la Moscova cu întrece
rile programate în penultima zi. 
Proba de triplu salt a revenit cam
pionului olimpie Viktor Saneev cu 
17,05 m. Iată și alți cîștigători : 110 m 
garduri : Valeri Miasnlkov 13,8 : 
1 5Oo m femei : Ludmila Braghina 
4:09,8 ; aruncarea suliței : Aleksandr 
Makarov 83.70 m ; înălțime femei : 
Tamara Galka 1,82 m.

La Saarbrucken, în competiția de 
tenis pentru echipe de tineret. „Cu
pa Galea**, formația României s-a 
calificat cu 3—1 în meciul cu selec
ționata Mexicului. Mihai Tăbăraș, 
i-a învins, în a treia partidă de

C. M. DE SCRIMĂ PENTRU SENIORI 

UNIUNEA SOVIETICĂ - MEDALIE DE ADR 
LA FLORETĂ FEMEI, IAR SUEDIA LA SPADĂ...

GRENOBLE, 28 (prin telefon). 
Ultimele probe finale din cadrul 
Campionatelor mondiale de scrimă, 
desfășurate în Palatul sporturilor 
din localitate. s-au încheiat cu 
rezultate scontate.

în finala feminină de floretă, 
de pildă, echipa Uniunii Sovietice 
a întrecut, după o dispută pasio
nantă, 4-ul Ungariei, cu scorul 
de 9—7. Prima șansă — după dis
puta individualelor — părea să 
fie de partea floretistelor ma
ghiare. Se miza mult pe faptul că 
Bobis, Schwartzenberger și Szol- 
noki ocupaseră locurile 1, 2 și 4 
și cu acest antecedent moral vor 
handicapa pe sportivele sovietice. 
Pe planșă, lucrurile s-au petrecut, 
insă, cu totul altfel. Cele care au 
avut mai mult inițiativa și au 
forțat victoria în finalul asalturi
lor au fost sportivele Uniunii So
vietice și, în mod deosebit. Knia
zeva, cea mai în formă dintre ele. 
De altfel. Kniazeva a realizat 
maximum de victorii (4).

bilă, deoarece alergătorii noștri 
s-au impus în fata puternicelor 
reprezentative ale ; U.R.S.S. si tării 
gazdă.

CLASAMENTE — individual :
1. J. Jemis (Cehoslovacia) 3 p... 4. 
A. Ionescu 11 p; 5. Șt. Chițu lip... 
8. M. Banu 15 p, 9. P. Lucaci 18 p 
(au participat 22 de concurenti) : 
pe echipe : X. Cehoslovacia 13 p.
2. România 37 p, 3. Iugoslavia 
66 p. 4. Ungaria. 5. U.R.S.S.

In completarea programului s-a 
desfășurat un concurs internațio
nal pentru mașinile de 500 
cmc organizat în cadrul manifes
tărilor prilejuite de cea de a 
XXV-a aniversare a clubului 
sportiv Honved (Budapesta). La 
start au fost prezenti motocicliști 
din Austria, România, U.R.S.S. si 
Ungaria. Pe primul loc a sosit 
Vladimir Kavinov (U.R.S.S.), ur
mat de Istvan Zavodnyi (Ungaria) 
și Paul Filipescu (România). Tot 
pe locuri fruntașe. 4—6. au termi
nat concursul și ceilalți trei aler
gători români Constantin Goran. 
Dumitru Moiisan si Tra’a-i Moașa.

Traian IOANITESCU

8—4, 3—6. 6—2 pe Pala (Ceho
slovacia), iar Kodes (Cehoslova
cia) a dispus cu 6—4. 6—2. 6—3 
de Kakulia (U.R.S.S.). La dublu- 
Kodeș, Zednik (Cehoslovacia) au 
cîștigat cu 6—1, 6—1, 6—3. în 
fața cuplului sovietic Metreveli, 
Kakulia.

simplu, cu 6—<, 7—5 pe Sch^a. iar 
la dublu Lopez și Schon au cîștigat 
cu 3—6. 6—2, 7—5, 7—5 în fața pere
chii Marcu, Tăbăraș. In meciul 
U.R.S.S. — R.F. Germania au cîzti- 
gat jucătorii sovietici cu 3—2. Apoi 
echipa U.R.S.S. a Întrecut cu 3—0 
formația României, și este califica
tă în turneul final de la Vichy, pro
gramat în luna august. «Rezul
tate tehnice : Pugaev — Marcu 6—1. 
6—1 ; Borisov — Tăbăraș 6—3. 5—7. 
6—4 ; Pugaev, Bogomolov — Tăbă
raș, Marcu 9—7, 3—6, 2—6, 6—4. 6—3.

La Nisa se desfășoară în prezent 
Campionatele de atletism ale Fran
ței, la care participă și o serie de 
atleți invitați din alte țări. Ameri
canul John Powell a cîștigat proba 
de aruncarea discului cu un rezul
tat de 62.04 m. Belgianul Em<cl 
Puttemans s-a clasat pe primul Ioc 
în cursa de 10 000 m, cu 28:36 0. 
Jacqueline Curtet (Franța) a cîști
gat săritura în lungime, cu 6.27 m.
Continui ndu-și turneul în Noua 
Zee landă, echipa de rugby a IM 
engleze a întîlnit. la Auckland se
lecționata țârii. Gazdele au ob‘m<it 
vicWia cu scorul de 13—3. întîlni- 
rea a fost urmărită de pes*e 15 00° 
de spectatori.
In turneul feminin de handb-1 de la
Mielec. selecționatele Cehoslovaciei 
și Poloniei au terminat nedccls : 

în acest fel. clasamentul gene
ral în proba feminină de floretă 
pe echipe arată astfel : 1. Uniu
nea Sovietică, — campioană mon
dială, 2. Ungaria, 3. ROMANIA, 
4. Italia.

Finala de spadă pe echipe a re
venit formației Suediei. în ulti
mul ei meci : 8—5 cu echipa
R.F.G., campioana mondială din 
1973 de Ia Gotteborg. Omul de 
bază al echipei suedeze a fost 
Rolf Edling, campion mondial și 
La individuale (repetînd perfor
manța de anul trecut...). Intr-un 
asalt decisiv, Edling a dispus net 
de principalul spadasin vest-ger- 
man în această partidă, Bayer- 
stăttel (5—0). Excelent s-a com
portat și un alt spadasin suedez, 
Jacobson. Anterior, Suedia între- 
cuse formația Uniunii Sovietice și 
apoi pe acea a Franței cu același 
scor : 8—4.

Pentru locurile 3—4 s-au întîlnit 
echipele Ungariei și Franței. Spa
dasinii maghiari au cîștigat cu 
8—4.

Clasamentul general al probei 
de spadă pe echipe : 1. Suedia — 
campioană mondială, 2. R.F.G.. 3. 
Ungaria. 4. Franța.

In clasamentul pe națiuni întoc
mit la închiderea C.M.. ediția
1974. pe locul I se află Uniunea 
Sovietică cu 85 de puncte. Urmea
ză Ungaria (47). Italia (38). Fran
ța (33). Suedia <25). R.F.G. si Po
lonia (15).

Biroul executiv al Federației 
internaționale de scrimă a stabilit 
ca viitoarea ediție a C.M., din
1975. să aibă loc la Budapesta. în
tre 11 și 20 iulie.

Mircea COSTEA

ȘTEFAN RUSU — 
CAMPION EUROPEAN

(Urmare din pag. I)

solidat cu alte puncte tehnice, 
pentru ca. în final, să obțină o 
victorie categorică la Duncte 
(12—6). Apoi Ștefan Rusu l-a 
surclasat pe Roman Szlozorek 
(Polonia), care, asaltat din toate 
pozițiile a intrat într-o apărare 
disperată primind (min. 5) aver
tismentul descalificării în con
tinuare. juniorul român l-a în
tîlnit pe italianul Tomeia Cin- 
frida. Cu un salt excelent exe
cutat Rusu si-a fixat adversarul 
cu umerii pe saltea în primul 
minut, arbitrii consemnind pe 
dată tușul. Partida finală. cu 
bulgarul Ivan Stoikov a înche
iat-o la egalitate, crupă un duel 
extrem de disputat. Avînd mai 
puține puncte de penalizare. 
Stefan Rusu a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
onoare.

11—11 (7—6). in timp ce selecționata 
Ungariei a învins cu 11—7 (5—4) for
mația secundă a Poloniei.

Boxerul columbian Antoni© Cervan
tes și-a păstrat titlul de campion 
mondial ia categoria super welter, 
învingind prin K.O. în rundul doi 
pe Victor Milon Ortiz (Porto Rico). 

Campionatul european de baschet, 
rezervat echipelor de juniori, a luat 
sfîrșit la Orleans cu victoria forma
ției Iugoslaviei, care a învins in fi
nală cu 80—79 (după prelungiri) se
lecționata Spaniei.
In orașul scoțian Edinburgh s-a dis
putat întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele masculine 
ale Marii Britanii și Cehoslovaciei. 
Gazdele au repurtat victoria cu sco
rul de 108—10? p. Cehoslovacul Da
nele, a aruncat discul la 66,45 m

Tînărul tenisman american BiRy 
Martin (în vîrstă de 17 ani), după 
ce l-a învins la Washington pe Tom 
Gorman în optimile de finală, l-a 
eliminat cu 6—3, 1—6. 7—5 și pe Stan 
Smith. Argentinianul Guilermo Vilas, 
l-a întrecut cu 6—2, 6—4 pe Arthur 
Ashe. Iată și rezultatele celorlalte 
două partide din ..sferturi4* : Riessen 
(S.U.A.) — Alexander (Australia)
7—5. 6—7, G—1 ; Solomon (S.U.A.) — 
O Parun (Noua Zeelandă) 6—3, 3—6, 
6—3.

VICTORII ROMÂNEȘTI 
LA „REGATA DUISBURG"

în prima zi a competiției in
ternaționale de canotaj „Regata 
Duisburg", la care participă și 
cîțiva schifiști români, au fost 
obținute două victorii.

La 2 f.c.. Cornelia Neacșu și 
Marinela Ghiță au cîștigat cursa 
în 3:46,10, întrecînd spectaculos 
ambarcațiunea R. F. Germania 
(Dorris Leifelmann-Karin Gond- 
losch) — 3:47.84 și pe cea a O- 
iandei (Barbara Dejong-Anna 
Ștefels) — 3:57,77. La 4+1 vîsle, 
echipajul României, alcătuit din 
ioana Tudoran. Doina Bărdaș, 
Elisabeta Lazăr. Teodora Boicu 
+Elena Giurcă, a ieșit victorios 
în 3:19,84, locurile următoare 
fiind ocupate, în ordine. de 
R.F. Germania —3:21,86, Fran
ța —3:27,04, Bulgaria, Polonia și 
Anglia.

Președintele F. I. F. A. 
s-a intiînit cu conducătorii 

uniunilor continentale
ZURICH 28 (Agerpres) — Joao 

Havelange, noul președinte al Fe
derației internaționale de lotbal, ș-a 
întilnU la Zurich cu președinții uniu
nilor continentale dc fotbal. în 
cursuj reuniunii au fost examinate 
probleme privind colaborarea Inter
continentală și dezvoltarea fotbalului 
pe plan mondial. A fost desemnată 
comisia care, tn luna octombrie, va 
vizita Argentina, gazda turneului 
final al Campionatului mondial din 
anul 1978.

In ceea ce privește formula de 
disputare. în cazul cind Argentina 
optează pentru 20 de echipe la tur
neul final, competiția va trebui să 
dureze maximum 23 de zile. în 
faza preliminară se va juca în 4 
grupe de cite 5 echipe, clștlgățca- 
rele urmînd să dispute direct semi
finala.

Victor Prențiu a început com
petiția deosebit de spectaculos 
întreeîndu-și adversarii pe care 
i-a întîlnit în prima zi — H. 
Dietrich (R.D.G.) și R. Morsing 
(Suedia) prin tus. în cea de a 
doua zi. însă, el a terminat la 
egalitate partida cu K. Ozok 
(Polonia) după care a fost în
vins la puncte de I. Șopov <Bul- 
garia) și de Ț. Aphazanov 
(U.RSS.). Ceilalți luptători ro- 
mâni au ie<t din concurs înain
tea turneului final.

♦
Luni, tot la Haparanda, încep 

întrecerile continentale de lupte 
libere.

I
Juniorul Mihai Ispasiu 
învingător la Wroclaw

Trăgătorul român Mihai Ispa
siu a cîștigat întrecerea juniorilor 
la Turneul internațional de talere 
ce s-a desfâ.surat la Wroclaw (Po- 
l nîa) Ispasiu a realizat 123 p. din 
150 posibile. Ia proba de talere 
aruncate din șanț.

TURNEE DE ȘAH
Maestra Gertrude Baumstark 

(România) si-a consolidat pozi
ția de lideră în turneul feminin 
de șah de la Lublin. învingîrid 
in runda a 9-a pe Szmacinska 
Polonia). In clasament conduce 
Baumstark cu 7 p. urmată de 
Feistel — 51/» p.

★
tn turneul internațional femi

nin de șah de la Szentes. (Un
garia), dună 7 runde conduce 
maestra bulgară Lemaciko 6l<2p, 
urmată de Eretova {Cehoslova
cia) 51/’ D. Elisabeta Polihronia- 
ie (România), care a remizat în 
ultimele runde cu Sonkics (Un
garia) și Eretova. totalizează 
41/, p. și ocupă locul VI.


