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de la
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Ne mai despart doar 
ore de startul într-o 
fes ta re de amploare dedicată 
marilor sărbători politice ale 
poporului nostru. Este vorba 
despre ștafeta omagială or
ganizată de către C.N.E.F.S. 
și factorii cu atribuții în do- 
meniul educației fizice și spor
tului sub denumirea de 
Ștafeta „A XXX-a aniversare 
a eliberării României si Con
gresul al XI-lea al P.C.R/*.

Mesajul sportivilor va ple
ca din cinci colturi ale tării, 
urm.înd să fie adus la Bucu
rești în ziua de 18 august. 
Plecarea va avea loc după 
cum urmează : duminică 11 
august — Satu Mare și Raîa 
Marc ; luni 12 august — Timi
șoara și 
14 august

Iată sj 
ieri de 
noștri.

SATU MARE, 
au fost terminate. Mîine. 
jurul orei 8. primul

Botoșani : miercuri
— Suceava.
cîteva

Ia
vești primite 

corespondenții

Pregătirile 
în 

schimb
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O NOUĂ SALĂ DE ATLETISM
tn unii cu puțin timp, sportivii 

și iubitorii sportului din Roman au 
participat la un moment festiv. A- 
cesta a fost prilejuit de inaugura
rea modernei săli de atletism, care 
va contribui substanțial la progresul 
aHeților din acest, oraș. La inaugu
rarea noii construcții au fost pre
zent! tovarășul Ioan Vlad, prim se
cretar al Comitetului Municipal Ro
man al P.C.R.. precum si reprezen
tanți al C.N.E.r.S. și ai Federației 
române de atletism.

„CUPA VĂII JIULUI-
La Petroșani, Consiliul municipal 

pentru educație fizică șl sport a 
inițiat în cinstea aniversării măreții 
sărbători a Eliberării o interesantă 
competiție fotbalistică dotată cu 
..Cupa Văii Jiului". La start s-au 
a’iniat 12 echipe, printre ele aflîn- 
du-se divizionarele C, știința Petro
șani și Minerul Lupenl, Jiul (spe
ranțe). precum și alte formații din 
cadrul campionatului județean și 
municipal.

S. BALOI — coresp.

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

TREI DECENII DE CONTINUA DEZVOLTARE
ȘI AFIRMASE A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI

X
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24 de 
mani-

desiâșu- 
de fotbal 
unui Con
ors ș — 
sportivi- 

fi preluat 
de

al traseului nr. 2 pornește ia 
drum spre Oradea.

BAIA MARE. Pe stadionul 
23 August — după 
rarea unui turneu 
pentru juniori și a 
curs pe biciclete de 
se va citi mesajul 
lor. Apoi, acesta va 
de atleți care, urmați de o 
coloană ciclistă. vor pleca pr.n 
ora* spre șoseaua ce duce Ia 
Zalău.

ZAI.AU. în jurul orei 14.4.’> 
ștafeta este așteptată pe sta
dionul Municipal und<- echi
pa locală Unirea susține o 
întîlnire oficială. Aici are loc 
primirea și predarea ștafetei 
ce va pleca apoi, purtată de 
ciclist:, snrc județul Cluj.

SUCEAVA. Drțaftizare 
nuțioasă în întreg' judctol, 
întîi o ștafetă ftt județ 
pornește din șapte orașe si a- 
junge pe stadionul Arini, 
unde apoi pleacă ștafeta tra
seului nr. 4 spre Fălticeni si 
județul Neamț.

mi-
Mai

re

de

Avînd o lungime de 95 m șt 
lățime de 13 m. sala din 
care va fi gospodărită 
atletic din localitate, reprezintă un 
nou și prețios cadOu ofer’t sportivi
lor în cinstea marii sărbâ'.or .

o
Roman, 

de Clubul 
reprezintă

POȘTAȘII PE STADIOANE
Tn aceste zile, premergătoare sâr- 

bător rii mărețului eveniment a! Eli
berării patriei, la bera sport • 5 a 
asociației P.T.T. au loc numerous** 
întreceri dedicate celei de a XXX-a 
aniversări. La terenurile de hand- 

volet șl tenta de rîmn dom- 
o mare animație. La handbal 

făcut remarcate formațiile Vie
ți D.C.M.D., învingătoare în 
echipelor Titan și Dacia. în 
ce la volei s-au detașat soor-

bal. 
nește 
s-au 
♦ oria 
fața 
timp __ __ ___  _
tivii de la Titan. P.T.T. Nord si Vic
toria lr- ear* au denărit pe T.P. Tr.. 
Dacia si Drumul Taberei. Aproape 
50 de concurenti î.*î discută. <n pre
zent. Incurile fruntașe în întrecerea 
de tenis de eîmp.

N. TOKACEK. coresp.

SIMPOZIOANE PE TEME 
TURISTICE

avea 
..30 de 

Brașov*, 
muntele**. „Alpinismul 

Expediții alpine", ..Mari 
pânțH vor putea 

ademenea. o serie de 
diapozitive și vor vizita 
de fote grafi turistice,
ce vor susține temele 

~ se vor afla și cu- 
.: ști Em. Cristea și AL

Tn cadrul mani'* *;.rJor dedicate 
an.versării Eliberării patriei. Con
siliul județean pentru’educație fizică 

- - - thil culiu-
e va orga- 

r. u o ser. de s:.npoz:oane pe
tem * -ur ea:* vor avea ca
'jb c-r pr • ațele. ..30 de ani 
de turiMn și a*cinism la 
..Brașovul și 
brașovean",
• uceritori*. Part!
armări. de 
proiecții de 
o expoziție 
rirlntre cei 
simpozioane^ 
noscuțif ai pi
Flortriotu.

C. GRUIA coresp. județean

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI

DISPUTE DÎRZE SI SPECTACULOASE 
IN PRIMA ZI DE CONCURS

Vineri dimineața. ia patinoa
rul artificial din parcul spor
tiv .,23 August" din Capitală, au 
început întrecerile celei de-a 
XlII-a ediții a Concursului in
ternational de lupte greco-ro- 
manc și libere al României, 
competiție care de la an la an 
își cîștigâ o tot mai mare popu
laritate. Și de data aceasta și-au 
dat intîlnire în România nume
roși sportivi de certă valoare, 
printre care medaliati ai mari
lor confruntări'internaționale. în 
plus, sînt p rezon ți. printre cei 
peste 200 de eoncurenți din 11 
țări, o serie de elemente tinere, 
care vizează consacrarea pe are
na internațională. Avem ca 
oaspeți la între eri și tehnicieni 
cu reputație internațională, cwn 
sînt arbitrii ;. d£"emnați de
F.I.L.A. Toivoia (Finlanda). La 
Ciura (Italia), Koksal (Turcia)
sau canadianul. Jay Bradbury,
arbitru în delegația țării sale 
și membru în Comitetul de or

ia Mont- J.O. de

primul 
asistăm

tur ne-a 
la partide 

deosebit de interesante, de bun 
nivel tehnic. Neimpresionat,

___

Astăzi - start intr-o nouă ediție (a 57-a) a campionatului na
țional de fotbal, odată cu prima rostogolire de minge în 
partida inaugurală, F. G Galați - GF.R. Cluj, programată 
in impunătorul oraș port la Dunăre (și care va fi transmisă, 

integral, la televiziune).
Eveniment important care a pus în mișcare, din vreme, pe toți 

factorii care trebuie să concure la o mai bună activitate în spor
tul cel moi îndrăgit și la noi : arbitri, antrenori, conducători de 
cluburi și secții.

Reuniți în ordinea de moi sus, „cavalerii fluierului" au revăzut, 
într-o uniformă interpretare, diferitele paragrafe ale regulamentu
lui, și-au manifestat dorința de a le aplica în teren cu competență 
și fermitate ; antrenorii au convenit asupra noutăților prilejuite de 
desfășurarea Weltmeisterschaft-uluî, competiție atit de bogată în 
concluzii și pentru soccerul nostru ; în sfîrșit, președinții de cluburi 
și secții au primit și ei indicațiile necesare din partea conducerii 
F. R. Fotbal pentru ca în reiația-cheîe cu propriii jucători să acțio
neze cu mai multă exigență și operativitate decit au făcut-o pînâ 
in prezent.

S-a avut, așadar, in vedere asigurarea cadrului de instruire și 
ambianță pentru fotbaliștii noștri la toate nivelele (întrucit, a nu 
se uita, miine se va da startul și în Diviziile B și C), se impune, 
desigur, ca aceștia să fie mai receptivi, pe viitor, la toate efortu
rile, răspunzînd, în teren și în viața particulară, printr-o comportare 
ireproșabilă, la înălțime.

Este un imperativ cere nu suferă amînare, întrucit se află destul 
de aproape și prima dată scadență (18 septembrie) pentru echipele 
noastre fruntașe de club, acea zi cînd ele vor reprezenta fotbalul 
românesc in primul tur al Cupelor europene. Și, fără o bună evo
luție acasă, în campionatul intern, nu se poate concepe o repre
zentare onorabilă în competițiile internaționale.

în paginile 4—5, loturile complete ale divizionarelor

A, „cărțile de vizită" ale concurentelor, cifre statistice

din istoria campionatului etc.

La un pas de tuș. dar... Gh. Dobrănel (lupte libere, cat. 37 kg) îș» 
fixează adversarul la parter, dar

de pildă, nu numai procedeele 
tehnice de o mare acuratețe ale 
bulgarului Apostolov, medaliat 
cu argint la J.O. de la Miinchen, 
sau ale sovieticului Kazakov, 
vicecampion mondial la între
cerile de greco-romane. ci și am
biția cu care 
ciurile tinerii 
Iul libere din 
ța, care, spre 
cîștigat

me-au abordat 
luptători de lasti- 
Canada sau Fran- 
lauda lor, au și 

puncte prețioase în

„Trofeul Tomis" la volei feminin

DUPĂ UN JOC ECHILIBRAT,
CUBA-ROMANIA 3-2

CONSTANȚA, 9 (prin telefon). 
O foarte frumoasă impresie au 
lăsat voleibalistele românce în 
rîndul tehnicienilor echipelor 
oaspete prin comportarea lor din 
meciul de joi, îji compania re
prezentativei Cehoslovaciei. A- 
precierile elogioase ale acestora 
au vizat îndeosebi puterea de 
luptă a sextetului nostru, con
tribuția aproape egală ce și-o a- 
duc toate jucătoarele (inclusiv 
rezervele, atunci sînt introduse 
in teren), randamentul valoros 
în apărare, capitol la care fetele 
noastre stau evident mai bine 

pînâ la urmă va câștiga la puncte. 
Foto : Șt. CIOTLOȘ

Sportivii ro
și ei un debut 
dintre ei reușind 
prețioase. Prin- 

cam-

prirna reuniune, 
mâni au avut 
promițător, unii 
să obțină victorii 
tre aceștia se numără și 
pionul țârii la libere, Gheorghe 
Dobrănel (cat. 57 kg.), care în 
meciul cu Eckhard Stump (R. D. 
Germană) — un tînăr de 19 ani,

T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 7-a) 

decit adversarele prezente la 
„Trofeul Tomis“. Reținem aceste 
aprecieri ca pe deplin meritate, 
dar precizăm, încă o dată, că 
pentru o bună comportare Ia 
C,M. din Mexic, pentru ridicarea 
randamentului general al echipei, 
mai trebuie încă lucrat la spori
rea Torței de atac, Ia îmbogăți
rea repertoriului tactic în acțiu- 
rifte ’ ofensive, precum și pentru

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 8-a)
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VI. BAZA MATERIALĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE ÎN PERMANENTĂ CREȘTERE
n contextul uriașei opere constructive desfă-

Ițurate in România în cele trei decenii care 
au trecut de la Eliberare, au apârut ți con
tinuă să apară an de an minunate baze spor
tive de tot felul : stadioane, terenuri și săli 
de sport, bazine de inot, patinoare artificiale 

etc. Repartizate armonios pe teritoriul țârii, bazele 
sportive și de agrement creează tot mai largi po
sibilități copiilor, tineretului, oamenilor muncii, pen
tru practicarea exercițiilor fizice și sportului, pentru 
perfecționarea in diferite discipline. O listă comple
tă a tuturor acestora ar depăși, ea singură, spațiul 
montajului de față. Așa, de pildă, dacă inainte de 
23 August 1944 nu exista nici un complex pentru 
sport ți agrement, în prezent avem 8 asemenea con
strucții la Galați, Timișoara, Bacău, Tg. Mureș, Bucu

rești, lași, Constanța și Piatra Neamț. Dacă inainte 
nu existau săli de sport cu tribune, azi avem 16 
asemenea săli, cu 1 000—2 000 de locuri, la Hune
doara, Sibiu, Birlad, Sf. Gheorghe, Constanța, P. 
Neamț, Or. Gh. Gheorghiu-Dej, Ploiești, Pitești, Cluj 
ț.a. Numai pentru atletism s-au construit patru sta
dioane speciale, cum sint cele de la C. Lung Mus
cel sau Brăila. Și lista ar putea continua cu exem
ple care mai de care mai convingătoare ale pre
ocupării partidului nostru pentru baza materială a 
mișcării sportive.

Copiii, tineretul sportiv al patriei, beneficiarii din 
ce in ce mai numeroși ai acestei zestre prețioase 
ți mereu mai bogate îți exorimă profunda dragoste 
ți recunoștință pentru grija pe care partidul o ma
nifestă și in acest domeniu de activitate socială.

NOILE PALESTRE

IMPUNĂTOARELE EDIFICII ALE SPORTULUI

Stadionul din Craiova

...In urmă cu aproape 
sase decenii. „Revista 
Automobilă14 scria, refe- 
rindu-se la proiectul unui 
parc sportiv : „Baraca a 
dispărut, apa s-a închis, 
terenurile au rămas în 
voia nimănui, fără pază 
Si îngrijire. Oare in loc 
să progresăm, retrogra
dăm r*...

...După 15 ani. in
tr-unui din numerele 
sale din anul 1931, ziarul 
„Vremea Sport" — si a- 
lături de el și alte gaze
te ale timpului — publi
cau la loc de frunte 
„senzaționala" știre că 
„a fost angajată o stro
pitoare a primăriei ca 
să ude in fiecare du
minică terenurile de 
rugby"-.

Pentru tinerele gene
rații — obișnuite cu 
imaginile modernelor con
strucții sportive aflate în 
mai toate orașele tării — 
asemenea situații, ca ce
le amintite mai sus, sint 
complet necunoscute, ele 
luind doar un indirect 
contact prin intermediul 
celor vîrstnici. a mărtu
riilor scrise si fotogra
fiilor rămase de atunci. 
Pentru că. numai în trei

decenii, poporul nostru, 
sub conducerea partidu
lui. a produs asemenea 
transformări revoluționa
re pe toate planurile vie
ții economice, sociale și 
culturale, incit urmele 
trecutului au rămas doar 
în imaginile cu valoare 
documentară.

In acest imens efort, 
de edificare a societății 
noi, socialiste, a fost in
clusă si mișcarea spor
tivă. care a beneficiat 
permanent de un ajutor 
si o grijă deosebită din 
partea partidului și sta
tului. Avind convingerea 
că practicarea sistemati
că a exercițiului fizic si 
sportului de către mase
le de cetățeni, că per
formantele de rezonantă 
internațională pot fi ob
ținute numai printr-o 
bază materială cores
punzătoare. ca suport al 
muncii si pasiunii, s-au 
ridicat în întreaga tară 
edificii destinate sportu
lui.

O enumerare, departe 
de rigoarea unui bilanț, 
ar cuprinde, totuși, ală
turi de București —unde 
Complexul 23 August, 
Parcul sportiv Dinamo,

poligonul Tunari, Com
plexul sportiv Floreasca, 
Parcul sportiv Steaua, 
patinoarele artificiale re
prezintă doar cîteva punc
te de reper — stadioane
le din Craiova. Pitești, 
Timișoara, Brașov, Iași, 
sălile de sport de Ia 
Cluj, Timișoara. Ploiești, 
Pitești, Galați, bazinele 
acoperite pentru înot de 
Ia Cluj, Ploiești, Brăila, 
sălile de atletism din 
București, Cluj, Brașov, 
Cimpulung Muscel, pati
noarele artificiale de la 
Miercurea Ciuc, Cluj, 
Timișoara. Galați, sălile 
de pregătire pentru 
jocuri sportive si alte 
ramuri individuale de la 
Piatra Neamț, Bîrlad, O- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Cîmpina, Galati. Acesto
ra li se pot adăuga miile 
de baze simple, amena
jate prin inițiativa si 
efortul organelor locale 
de partid și de stat, prin 
contribuție voluntară, prin 
muncă patriotică.

Este dificil să cuprinzi 
în rîndurile unui articol 
tot ceea ce s-a realizat 
in domeniul construcției 
sportive în acești 30 de 
ani de la Eliberare. Au

fost necesare investiții 
considerabile, pe deplin 
posibile. însă, numai da
torită faptului că efor
turile întregului popor 
de ridicare materială si 
spirituală a României au 
fost conduse de partid 
cu pricepere și spre fo
losul tuturor.

In Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 fe- 
bruarie—2 martie 1973 se 
spune : „îndeplinirea pro
gramului de făurire a 
societății multilateral dez
voltate presupune ca e- 
ducațîa fizică si sportul, 
integrîndu-se organic în 
ansamblul muncii educa
tive. să contribuie mai 
aeliv la formarea tinerei 
generații, la menținerea 
și întărirea sănătății, Ia 
asigurarea unor forme 
variate și atractive de 
recreare a maselor, la 
creșterea capacității lor 
de muncă". In acest scop, 
cu fiecare an baza ma
terială a sportului a 
crescut necontenit, ca 
suport al succeselor obți
nute ne tărimul activită
ților de masă, în dome- 
nlul performantei.

Emanuel FÂNTĂNEANU

mbătrinesc și cronicarii...
— Acum 30 de ani, intram cu emoție pe poarta „Ve- 

nusului". Venisem direct de la Gara de Nord. între
basem trecătorii unde se află „arena din Splai", așa 
cum scriau ziarele. Pornisem pe Dinicu Golescu, pînă 
in Știrbei Vodă. Iar acolo era Venusul.

Primul contact cu Venusul a avut efectul unei des
coperiri extraordinare : în fața adolescentului, se afla o 
arenă pe care jucaseră Bodola și Bogdan. Impresia era 
copleșitoare, de parcă adolescentul s-ar fi aflat in fața are
nei Arsenalului sau la Stamford Bridge. Pe stadion, deși nu 
se afla nimeni, se stirni un vuiet de mulțime ireală. Foarte 
tinărul spectator își auzea bătăile inimii, urmărind un derby 
îndelung visat. Arena avea proporții uriașe, iar reflectoarele 
creșteau în ochii lui ca, mai tirziu, sonda colosală a rampei 
de la Houston.

Ce importanță avea faptul că multe din scindările tri
bunei erau putrezite ?

Ce importanță avea faptul că la baza arenei, pe dinafară, 
copiii deschiseseră adevărate, scorburi, pentru a pătrunde 
prin păienjenișul de stilpi, ca intr-uri pod sufocat 
dura soarelui ?

„Venusul" a fost un vis pentru adolescentul 
să-și atirne haina de școlar pe balustrada oborului 
in piața de stuf, inainte de începerea meciului 
care zi.

Venusul rămîne un moment al trecutului, un 
în care o arenă de lemn găzduia 
de fotbal al țării.

Din ziua aceea de vară toridă, cronicarul care s-a depăr
tat mult de adolescență a făcut nenumărate 
riri, mereu cu ingenuitatea tinereții.

A fost martorul milioanelor de metri cubi 
care au ridicat stadionul „23 August".

A fost martorul edificării acestui fascinant 
deață canadiană care se numește ,,Dinamo".

A fost martorul unor spectaculoase metamorfoze ale apei, 
care și-a schimbat culoarea in albastru, pentru a pătrunde 
in marea cadă de porțelan a bazinului din Cluj, din Reșița 
sau de la Brăila, și care- a înghețat, prin grația amoniacu
lui, pentru a face să lucească patrulaterele patinoarelor din 
București, Brașov sau Miercurea Ciuc..

Cronicarul de astăzi nu mai are, desigur, emoția cople
șitoare a acelei zile de vară, cînd privea fascinat o tribună 
de lemn roasă de vreme și de ploi. Dar el încearcă aceeași 
emoție ori de cite ori vede pilcuri de copii în halate 
traversind in goană culoarele cu pișcoți negri și albi ai 
bazinelor moderne său altele, fără halate, zburdind pe par
chetul de lămiie al noilor săli de sport.

In țara noastră, de trei decenii, în vuietul uriașului șan
tier care cuprinde toate plaiurile s-a auzit mereu timbrul 
specific al excavatoarelor și macaralelor afectate cu gene
rozitate noilor palestre, pe. care civilizația socialismului le 
dăruiește tuturor oamenilor...

1

de cal

obișnuit 
de vite, 
de fie-

moment
cel mai puternic club

aite descope-

de entuziasm

parc de ver-

loan CHIRILĂ

BOGAT SORTIMENT
DE MATERIALE

ECHIPAMENT SPORTIVSI
Avintul mișcării sportive in cele trei 

decenii de la Eliberare, indicațiile cu
prinse in Hotârîrile de partid privind 
aportul pe care ministerele și forurile de 
resort trebuie să și-l oducâ la produce
rea materialelor necesare sportului, tu
rismului și agrementului, au determinat 
progrese însemnate și în acest dome
niu. Dezvoltarea producției și comerțu
lui cu articole pentru sport, turism și 
agrement este ilustrată și de făptui că în 
desfacerea acestor produse a avut loc in 
anul trecut o creștere cu 30 Ia suta fața 
de 1963 și 14 la sută fața de 1970. Sâ 
adăugăm, de asemenea, un alt exemplu 
edificator : de la 2 500 de rachete de 
tenis fabricate în 1970, întreprinderea 
din Reghin a produs în 1973 peste 
50 000 de bucăți. In aceeași situație se 
află o largă gamă de produse, de la 
cele pentru sezonul de iarnă pînă la 
cel de vară, începînd cu cele pentru 
masele de practicant» a» sportului , și 
terminind cu cele destinate performanței.

r 3 . | >■' ■
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Reprezentativele de atletism ale Ro
mâniei au obținut Io cea de a 33-a e- 
diție a Jocurilor Balcanice — disputata 
intre 2 ți 4 august, la Sofia — succese 
de prestigiu. Victoriile din clasamentele 
pe națiuni, cele 10 titluri balcanice ș> 
— îndeosebi — performanțele realizate 

o serie dintre tricolori confirmâ as-

PENTRU O BUNA COMPORTARE LA C.E. DE LA ROMA

ATLETII ROMANI AU DATORIA SĂ SE PREGĂTEASCĂ
ASIDUU, SAȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ PERFORMANȚELE

Cursă disputată in proba de schif 2 fără cîrmaci (juniori I)
Foto : P. ROMOȘAN

A

In ziua a doua a campionatului de canotaj [juniori]

CURSE ECHILIBRATE SI DOUA SURPRIZE
SNAGOV. 9 (prin telefon). Pen

tru speranțele schitului nostru, 
prezente la întrecerile ediției 1974 
a campionatelor republicane de ju
niori, ziua a doua a competiției a 

^fost plină de , emoții. în cursul 
dimineții, programul a cuprins re
calificări la juniorii mari in pro
bele de schif simplu, 2 f.c. și 2 
visle, la junioare mari și juniori 
mici în proba de schif simplu. 
Vremea splendidă a permis concu
renților să-și etaleze întregul arse
nal de cunoștințe, să dovedească 
nivelul atins în pregătire. în plus, 
dorința de a obține calificarea in 
finale a determinat o luptă mai 
dîrză, foarte interesantă pentru 
spectatori. Fiecare cursă in parte 
a fost urmărită cu legitimă cu
riozitate, iar ritmul viu in care 
s-a vîslit și sosirile strinse anunță 
că finalele programate sîmbătă vor 
furniza dispute extrem de 
brațe.

Rină atunci, însă, să ne 
la reuniunea a doua, de 
cînd au avut loc finale la 
mici și junioare mari, 
lucru demn de remarcat 
consumarea acestor finale este evo
luția tinerilor schifiști de la Șc. sp. 
Timișoara și Metalul București, 
care au realizat cîte 3 și, respectiv, 
2 victorii. în mod. deosebit se im-

echili-

oprim 
vineri, 
juniori 
Primul 

după

pune 
sele 
Ștefan Plavăt din Orșova. Ia 4+1 
visle, junioare II și a Șc. sp. ’ 
Constanța. Ia 2 f.c.. junioare L 
Iată câștigătorii finalelor :

JUNIOARE II : 4+1 rame — 
Metalul București (Maria Jugâna- 
ru. Aura Bazac, Milica Vlad, Va- 
silica Păun + Elena Vasilescu) ; 
2 visle — V. T. Arad (Giranda 
Peri — Ana Dochia) : 4+1 visle — 
Lie. Șt. Plavăț Orșova (Anișoara 
Ghebaurer, Floarea Drăghicescu, 
Marioara Costin, Gheorghița Vlai- 
cu + Francisca Liupici); schif sim
plu — Iuliana Iosif (C.S.S. Buc.)

JUNIORI II : 2+1 — Șc. sp. Ti
mișoara (Valentin Budulan. Iosil 
Richter -j- Ovidiu Stan) ; 2 f.c. — 
Șc. sp. Timișoara (Petru Gheju — 
Dan Spirea).

JUNIOARE I : 4+1 rame — Me
talul București 
Mariana Sîrbu, 
Elena Chirițoiu 
cu) ; 2 visle —

insă a fi subliniate succe- 
(!) reprezentantelor Liceului

(Olimpia .Bălăci, 
Eleonora Dumitru, 
4- Elena Vasiles- 

$c. sp. 1 bucurești 
— Elena Mihai, Elena Stanică ; 
44-1 visle — Șc. Sp. Timișoara 
(Rodica Ilaș, Marga Rakici, Inge- 
borg Adam, Marianne Pfați 4~ R°“ 
zeta Coman) ; 2 f.c. Șc. sp. 2
Constanța (Maria Iosif — Norica 
Silitră).

Horia ALEXANDRESCU

de ........
censiunea atletismului românesc, pătrun
derea sa în „inalta societate* a repre
zentativelor de prim rang din lume. 
După calificarea echipei feminine în 
finola „Cupei Europei" — 1973 au ur
mat, în acest sezon, cîteva victorii bine 
cotote in lumea atletismului, 
fete cit și la băieți. Succesele
Sofia reprezintă și ele o etapă
tantâ * ■’
de a plasa atletismul românesc
bito 
condițiilor de pregătire și evoluție asi
gurate sportivilor, al talentului, conști
inciozității și dirzeniei atletelor și ofic
iilor noștri.

Fără discuție, toți cei care am par
ticipat ia cele trei reuniuni de pe sta
dionul Vasil Levski’ om trăit momente 
de mare sctisfocție sportivă, ne-cm bucu
rat pentru succesul și performanțele rea- 
lizote de reprezentanții României. Dar, 
fiecare victorie, fiecare rezultat, fie
care evoluție erau proiectate pe „ecra
nul panoramic- ol „europe ne lor “ de la 
Roma, întrecere programată intre 1 și 
8 septembrie pe „Stadio Olimpico". 
Firesc, pentru că ocesta este momentul 
culminant al sezonului 1974, principalul 
test ol ciclului olimpic Montreal ’76. 
Nu numai gazetarii și antrenării, ci și 
sportivii înșiși apreciau performanțele în 
funcție de voloarea pe care puteau s-o 
aibă la campionatele europene.

Să adoptăm acest stil de discuție 
eficient. Dintre atlete (am spune chiar 
și dintre... otleți), cea mai bine situată 
este Mariana Suman. Excepționala noas
tră sportivă, aflată intr-un veritabil iureș 
ai doboririi recordurilor, a coborit — la 
800 m — cu dezinvoltură
cea 
anului, 
400 m, 
nouă și 
cordului 
a treia 
Tot ea 
la corectarea ____ _______
4x400 m (3:33,3). Cu aceste performanțe, 
eleva antrenorului Constantinescu-Nehoi 
a devenit cea mai bună atletă a anu
lui în România și, tn același timp, una 
dintre vedetele de primă mărime ale 
atletismului internațional. Deși a ocupat 
locul II — cu o performanță modestă 
(1,80 m) — Virginia Joan se află, la a- 
ceastă oră, pe locul doi în lume la 
săritura în înălțime (Witschas — 1,93 m.

in acțiunea întreprinsă de

«norilor performanțe, la

atît 
de la 
imoor- 
F.R.A.

pe or- 
niveiul

loan — 1,92 m). Socotind evoluția de la 
Sofia un accident șcnzobîB miztnd pe 
revenirea la forma de *irfr ca și pe am
biția recunoscută a acestei atlete, pu- 
tenr* să contăm în continuare pe Vir
ginia loan, sa socotim mtegrcrtâ în cir
cuitul valorilor autentice. Argentina 
Menis este in ascendență de formă. Cu 
65.84 m ea se plasează p® locul HI tn 
lume, după Melntfit și Vergova. Resur
sele campioanei noastre sînt mult mai 
mari. Ea se poate intercala intre cele 
două discobole, poate chiar mai mult. 
Valeria Bufona a fost, este ți râmine 
una dintre marile noastre performer^. 
Cu a treia performanță mcadiclâ Io 100 
mg și cu posibilități încă neexplootate 
ia lungime (unde, drn păcate, este ,,re
cordmană" la încercări depășite...) ea 
poate conta in lupta pentru supremație 
in orice miting atletic miernațicnal. In 
sfrrșit, așteptăm consacrarea Natalie* 
Andrei la 1 500 n» și chiar k> 3 000, pre
cum și ascensiunea ștafetei de 4x400 m 
în ierarhia continentală.

La băieți, deasupra tuturor se află 
tinârul Gh. Ghipa, cel care se luptă 
cu el însuși și cu adversarii pentru a-și 
face loc in constelația semifondului 
european. Aflat — pe boxa performan
țelor — aproape de vîrhrt ierarhiei din 
acest sezon (1:45,9 — locul IV) la 800 
m și — pe baza coladafai teoretic — 
cu șanse de clasare oaorabelâ Ka 1 500 
m, ei pendulează intre aceste două 
probe grele. Desigur, cei in măsură să 
decidă care este soluția optimă sînt 
antrenorul Silvia Dumitrescu și atletul 
Gh. Ghipa. Ilie Fiere ia, parodaeal mei 
puțin recomandat de performanțe (deși 
a aulverizat intr-un sezon recordurile 
României Io 5 000 și W 000 m). dar 
propulsat de neasemuita sa ombrție, 
de dorința aprigă de a ojunge »n el:ta 
fondului, merită o atenție deosebită. Ca 
șl Vasile Bogdan (decatlon), de altfel.

care la Sofia ne-a dat măsura abne
gației sale : pe o căldură de 35—36 jde 
grade, el a luptat, pînâ la limita, su
perioară a resurselor, timp de1 4 '6re 
pentru a realiza 4,8'0 m la săritura - cu 
prăjina. Și oceasta după ce luase startul 
în alte 7 probe și mai avea în fată 
iacă alte două ! Erwin Sebestien (1Î0 
mg), Gh. Cefan (învins o singură dată — 
— Nisa, 1973 — în ultimii doi ani rîn 
f>roba de 3 000 m obstacole), DumiS^u 
ordache (situat între primii 10 perfor

meri europeni la lungime) și alți cit Va 
pot emite, de asemenea, . pretenții la o 
clasare onorabilă la „europene".

Ceea ce trebuie avut insă în vedere 
este faptul că toate aceste statistici de 
care ne-a:n folosit în ierarhizarea re
zultatelor, în aprecierea valorii perfor- 
monțelor la Jocurile Balcanice și la com
petițiile anterioare, vor suferi numeroa
se modificări in zilele care urmează. 
Ne aflăm în perioada concursurilor de 
selecție pentru „europene**, a testelor 
și verificărilor, perioada intrării în ‘ for
ma a celor din elita atletismului euro
pean. Așadar, nu numai că este nece
sara repetorea performanțelor de. vi;f 
dar se impune cu acuitate îmbunătățirea 
lor. La Roma, pentru a obține un loc 
in finale șir cu atit mai mult, pentru 
a cuceri o medalie sînt necesare auto- 
depășiri simțitoare, performanțe dincofo 
de limitele atinsef în acest sezon, lată 
de ce socotim că atleții, antrenorii lor 
și federația de specialitate au o mare 
responsabilitate în pregătirea cu grijă, 
la cel mai înalt nivel, a evoluției atle- 
ților din România la campionatele euro
pene de la Roma. Aceasta pentru câ 
există posibilități, șanse, de a se adău
ga noi performanțe de valoare palmare
sului din ce în ce mai bogat al atle
tismului românesc.

Hristache NAUM

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

cu o voință și o rezistență ex
celente, care a reușit să refacă 
un handicap imens — a obținut 
o meritată victorie în urma unor 
procedee de toată frumusețea. 
Dobrănel a condus la 
cu 9—0, apoi 
final a cîștigat 
greco-romane,
(cat. 68 kg) s-a întâlnit în pri
mul tur cu unul dintre 
favoriți
Stoian

*început 
lufngit 
tățori au fost sancționați de ar
bitri cu un avertisment, apoi 
sportivul oaspete a obținut un

început
cu 12—2 și in 

cu 15—6. La
Eugen Hupca

marii 
ai categoriei, bulgarul 
Apostolov. Meciul a 
cu un „studiu- pre- 

pentru care ambii lup-

reprezentantul
de
re-

avantaj,
a contrat și situația 
s-a egalat. Dar în 
a doua și a treia, Apos-

ușor 
nostru 
puncte 
prizele 
tolov a avut inițiativa cîștigînd 
la puncte, la diferență mică.

Reuniunea a doua de ieri, care 
a început după-amiază la orele 
17 și s-a încheiat seara tîrziu, 
a oferit celor prezenți confrun
tări aprige, meciuri spectaculoa
se. Un plus de atractivitate-: e- 
voluția pe cele patru saltele a 
concurenților de la câtegtfriile 
mari, care nu în puține cazuri 
au .furnizat surprize. în general, 
toate delegațiile s-au prezentat 
bine puse la punct. Dintre spor
tivii noștri o frumoasă impresie 
au lăsat V. Iorga și V. Țigănaș 
(libere — cat. 82 kg) care au

a co bor it — 
la 1:53,6 

mai bună performanță mondială a 
a treia din toate timpurile. La 
atleta din Roman a realizat o 
senzaționala îmbunătățire a re- 
național (51,2), plasîndu-se ca 
performeră mondială a anului, 

a contribuit în rr.od substanțial 
recordului ștafetei de

ARGENTINA MENIS
re- 

Ko- 
Se- 

al
Astăzi și m.ine, la Varna

învins la puncte, după trei 
prize dificile de luptă, pe I. 
vacs (Ungaria), respectiv, A. 
ger (R.D.G.), fostul campion 
continentului. în cadrul acele
iași categorii Gh. Paraschiv l-a 
întrecut Ia puncte pe I. Serardo 
(Cuba), iar la +100 kg. I. 
a fost învins, la puncte, 
tre L. Lope (Cuba). La 
romane (cat. 82 kg) I. 
l-a învins la puncte pe 
trOvici (Iugoslavia), iar

După etapa a ll-a a campionatelor de călărie

ESTE NECESARĂ 0 FORMULĂ
COMPETIȚIONALĂ

Odată cu desfășurarea, la Sibiu, 
a celei de a doua etape a campio
natelor republicane <le dresaj si 
obstacole, sezonul competițional fa 
călărie a intrat în faza finală. In 
program mai figurează doar „Cupa 
Litoralului-, „Cupa României-, 
„Cupa Federației** și runda decisivă 
a campionatelor, în timp ce pe 
plan internațional concursul de la 
Bratislava (de la sfirșitul acestei 
săptămâni) rămâne ultima confrun
tate a anului, deoarece federația 
de specialitate din. Turcia a anun
țat că nu mai poate organiza în
trecerile Balcaniadei.

Disputele de la Sibiu — cărora 
gazdele (C.J.E.F.S. și C.S.M.) au 
căutat să le asigure condiții din
tre cele mai bune. achitindu-se 
integral de această dificilă misiune 
— au reliefat, ca și în alte rînduri. 
faptul că la categoriile mici, există 
o bogată reprezentare. Este de 
ajuns să precizăm că la start s-au 
prezentat .de fiecare dată cîte 30— 
40 de călăreți. In schimb, probele 
de categorie grea și semigrea nu 
au putut avea loc din lipsă de con- 
curenți ! Și aceasta datorită fap
tului că materialul cabalin apt pen
tru parcursuri cu dificultate spo
rită era îmbarcat pentru Bratislava. 
Concluzia . apare, . deci, firească : 
este necesar ca toate cluburile să 
se străduiască mai. mult în direc
ția promovării cailor spre probele 
dificile — singurele în măsură să 
confere adcv&rata valoare perfor-

MAI STIMULATIVĂ
mantei — deoarece există tendința 
de a se căuta succese facile. A- 
ceastă constatare este valabilă nu 
numai pentru obstacole, ci și pen
tru dresaj.

Referindu-ne la modul de dispu
tare a campionatelor, revenim asu
pra une; propuneri, pe care am 
mai supus-o atenției forului de 
specialitate. Este vorba de necesi
tatea ca fiecare etapă să constituie 
o treaptă spre titlu. In prezent 
primele două etape au mai mult 
rol (neconcludent) de calificare 
pentru finală, decit de elemente 
constitutive determinante în adju
decarea locului intîi. De aici și 
lipsa de interes a unor călăreți 
care știu că strădaniile lor de acum 
nu joacă nici ut? rol în etapa de
cisivă. titlul puțind fi câștigat șl de 
călăreți ce nu au participat Ia 

x primele faze. Exceptând cazurțle 
speciale (carantina cailor. spre 
exemplu), credem că se pot pro
grama in așa fel toate etapele, 
incit; să participe toți călăreții. A- 
cordarca unui punctaj în fiecare 
probă (să zicem pentru ...pr-imii 20 
clasați) care, prin adiționare, în 
urma celor trei etape ar desemna 
campionul, ar fi o modalitate de 
stimulare a interesuluipentru ^pre
gătire și concurs,: ar fi ,un& sistem 
mai echitabil din multe puncte de 
vedere. . ....

Emanuel FÂNTÂNțANU

Marton 
de câ- 
greco- 

Enache 
M. Pe- 
V. Do- 

lipschi (cat. +100 kg), după o 
evoluție neconvingătoare, a fost 
nevoit să cedeze (la puncte — 
1—10) în fața lui Al. Kolcinscki 
(U.R.S.S.). în turul II, cat. 52 kg, 
S. Botez a pierdut prin rănire la 
L. Surubov (Bulgaria), iar I. 
Pruteanu la Doncsek (Ungaria) 
prin descalificare.

Dintre concurenții străini s-au 
mai remarcat, în mod deosebit, 
bulgarul Todorov (greco-romane 
cat. 52 kg — turul ID, superior 
la puncte sovieticului Haerzama- 
nov, și Schroter (RD.G.) tîști- 
gător înainte de limită, prin tuș, 
la Varga (Iugoslavia).

întrecerile continuă azi (două 
reuniuni) și se încheie miine la 
prinz.

BALCANIADA DE ATLETISM
A JUNIORILOR

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Azi este ultima zi cînd mai puteți procura bilete pentru TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES de miiae, duminică 
11 august 1971.

vă oferă mari avantaje, 
la tragerea de miine, 

autoturisme „Dacia 
excursii

Tragerea 
Participând 
puteți obține : 
1300- și ..Moskvlci 40&412-, 
in Cehoslovacia, U.R.S.S. și R.D. Ger
mană, premii variate în bani.

Participînd la această tragere cu 
cit mai multe bilete, vă măriți con
siderabil șansele de câștig.

Tragerea are loc dum-injeă, 11 au
gust, 1974, la București in sala Clu
bului Finanțe — Bănci din - strada 
Doamnei nr, 2 cu Începere de la 
ora 18. în continuare va rula -filmul 
artistic : „50.000 DE DOLARI RECOM- 
PENSA“. ti

ll ii

Na uitați ! Agențiile Loto — 
Pronosport vă așteaptă. Concursul 
Pronosport «le ratine programează 
interesante și pațpttante SrtDniri 
fotbalistice «lin CamfdonaM național 
divizionar „A" și „B-, cam pot o- 
ferl multe surprize și implicit mari 
ciștiguri. .

NUMEKELE EXTRASEI LA
9 AUGUST 1974

TRAGEREA LOTO DIN

FOND GENERAL DE 
report '

■’i-IXTRAGEREA f■ 84
EXTRAG ERE A a II ,

« A,* . . ■ : i.
CIȘTIGURI : 964.859 lei dSn care 533 014 lei

Startul Balcaniadei ”74 va fi 
luat de atteti si atlete din Bulga
ria, Grecia. Iugoslavia și România, 
pe care i-am văzut joi si vineri 
la antrenamente de acomodare cu 
stadionul. Cu acest prilej am avut 
și cîteva discuții cu tehnicieni din 
țările 
grecii, 
chină 
multe 
deci Si fără prea multe speranțe 
pentru o clasare de frunte. Cum si 
formația iugoslavă (cu excepția 
săritorului in înălțime Daniel Țe- 
min — 2.20 m si a alergătorului 
Anton Gluhak — 52,1 — 400 mg) 
nu contează pe prea multi favo
rit! ir. lupta pentru prunul loc. în
seamnă. in mod teoretic, eă dispu-- 
ta pentru cucerirea majorității! 
titlurilor de campioni balcanici se, 
va da între juniorii români si ceiț 
bulgari.

Din 
parte, 
valori. 
Petrov 
(10,2 — 100 m si 20.9 
aruncătorii de greutate Ivailo Go- 
nanv (17,70 m) și Evgheni Todov. 
(17.53 m). aruncătorul 
Vasil Anghelov (73,14 
de ciocan Etnanoil 
(52D3 m). Dintre fete 
Uiana Panaiotova care, săptămîna 
trecută a stabilit cu 6.28 m un nou 
record de junioare, la lungime, al', 
tării sale, sulitasa Tonia Christova 
(56,74 m) campioană europea
nă in 1973 la Duisburg etc. At le
fii români sînt conștienți de greu
tatea disputelor la care vor lua 
parte. «Iar decizi să nu-și precu
pețească eforturile pentru o com
portare cit mai frumoasă, pentru i 
rezultate de valoare ei noi -re-1 
corduri. ’

Vladimir MORARU

participante și am aflat că 
de pildă, au deplasat o e- 

foarte tinără. fără prea 
individualități de marcă.

7

s

reprezentativa Bulgariei fac. 
intre alții, cîteva autentice’ 
cum sint : sprinterul Tetar 
— campion balcanic in 1973 

200 m), 4

de
m)
Dulgherov 

se remarcă J?

suliță 
și cei

89'35 #777 36'31 63 26
14 10 56 16 17,90, Sportul Poți flZBI



BALCANIADA DE ÎNOT DE LA IZMIR

NĂSTASE DIN NOU VICTORIOS
DOUA VICTORII ROMÂNEȘTI IN PRIMA Zi

înotătoarele noastre conduc rn clasamentul pe echipe
In turul doi al concursului de 

tenis de la Indianapolâs, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—2, 
6—3 pe Freddie Mc Nair 
(S.U.A.); Alte rezultate din tu
rul doț: Vtlas (Argentina) — 
Lovo Mayo (Mexic) 6—3, 2—6,
6—0,; Van Dillen (S.U.A.). — 
Meiller (R.F G.) 6—3, 6—3. Tu
rul trei,, suedezul' Bjorn Borg 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe spa
niolul Juan Gisbert.

★
Președintele Federației ita

liene de tenis* Giorgio Neri, a 
declarat că este de dorit ca 
meciul dintre echipele Italiei 
și ‘Republicii Sud-Africane (se
mifinalele interzonale ale Cupei 
Davis) să se dispute pe un te
ren. neutru. Federația italiana

„TROFEUL TOMIS“
(Urmare din pap. I)

sedimentarea ritmului de joc 
convenabil* pentru ca echipa 
noastră să nu fie atrasă în „cap
cane** ce-i pot fi defavorabile. 
De asemenea, efectuarea servi
ciului n-sr trebui să fie consi- 
JBerată o simplă formalitate, ci o 
importantă armă de atac, așa 
cum s-a întîmplat la un moment

PROGRAMUL DE AZI

De la ora 17 :
Cehoslovacia - Cuba 
România — Ungaria

dat în, partida cu Cehoslovacia, 
cind Mariana Ionescu a schimbat 
— prin servicii cu un grad mare 
de dificultate, vizînd zonele cele 
mai vulnerabile — soarta parti
dei..

Tot joi am retinut strădaniile 
echipelor Bulgariei și Ungariei 
de a ieși mai repede din atmo
sfera pregătirii fizice și de a se 
îndrepta spre forma sportivă. 
Ambele au jucat mai frumos și 
mai rapid decît pînă acum, adău
gind forței în lovituri mai mul
te mi jloace Uhnico-tacti.ce de ex- 
pri ni.a re.

Dar. meciurile pentru etapa 
programată azi. în care s-au în
fruntat formațiile cele mai apro
piate valoric în acest moment, 
România — Cuba și Bulgaria — 
Cehoslovacia au reținut cu deose
bire atenția, fiind mai concluden-

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
9 9

R.S.F. IUGOSLAVIA

NOLL VAL
AL TENISULUI

Școala de tenis de la Split va 
sărbători in curîhd o jumătate de 
veac de la înființare. în toți a- 
cești ani, școala a promovat și 
lansat tenismani care au adus o- 
rnsului cele mai multe titluri în 
campionatul Iugoslaviei, iar multi 
dintre ei au dus faima sportului 
alb peste granițele tării. Să ne 
amintim de celebrii Punceț și Pa- 
ladă in anii antebelici, ca și de 
Pilici și Franulovici din zilele 
noastre, cil toții crescuți la cunos
cuta școală din orașul lor natal.

Splitul nu se dezminte nici as
tăzi, iar școala de tenis continuă 
tradiția lansării adevăratelor ta
lente. Olga Jaușet (15 ani) este 
cistigătoarea turneului de la Wim
bledon al acestui an la categoria 
junioare și se anunță ca o mare 
speranță a tenisului iugoslav, iar 
juniorii, Marko Ostoja și Mjlan Vet- 
ma (născuți în I960), amîndoi din 
Split., și-au disputat în: acest an 
finala - în campionatul irațional de 
juniori. Marko și Milan* două au
tentice talente, yor încape în cu
rînd activitatea internațională. Spe
cialiștii consideră că aceștia vor 
deveni demni urmași’ ai generați
ilor de care am pomenit. Este o 
nouă confirmare a activității si 
perseverentei școlii de tenis din 
Split.

propune un otaș din Spania, 
Portugalia sau Franța. După 
cum se știe, inițial meciul fuse
se programaț Ia Johanesburg.

★
Campionatele europene de te

nis pentru amatori au continuat 
la Wroclaw cu partidele optimi 
lor de finală ale probei de sim
plu bărbați. Iată rfteva din re
zultatele înregistrate ; Metre- 
veli (U.R.S.S-.) — Nedzvedski 
(Polonia! > 6—4, 6—3 ; Kambra 
(Spania) — M. Pampoulov (Bul
garia) 3—6* 6—3» 6—3 ; Benik
(Ungaria) — T. Marcu (Româ
nia) 6—3, 6—2 ; Kakulia
(U.R.S.S.) — Dobrowolski (Polo
nia) 5—7, 6—2, 6—4 ; Pisecki
(Cehoslovacia) — Mahan (Un
garia) 6—3, 6—2.

LA VOLEI FEMININ
te in ceea ce privește poziția de 
pe care cele patru competitoare 
vor aborda ultima fază a pregă
tirii pentru mondiale. In plus 
partida România — Cuba a avut 
și o mare importanță pentru sta
bilirea cîștigătoarei „Trofeului 
Tomis’* Intîlnirea a fost 
dramatică, pasionantă și specta
culoasă pînă la ultimul fluier al 
arbitrilor Costin Mușat și Victor 
Ranghel. Beneficiare ale unei 
forțe de atac superioare, precum 
și ale unei excelente pregătiri 
fizice, voleibalistele cubaneze au 
obținut., nînă la urmă, victoria 
cu 3—2 (7, —17, 12. —15, 11). E- 
chi pa României a confirmat, din 
nou, că nu este pusă la punct 
cu forța de atac și că execuțiile 
serviciului nu crbhazâ. în gene
ral. diCicuftăți de receptionare. 
Tnfrîn«erea a fost facilitată și de 
oscilațiile cîtorva jucătoare de 
bază* fapt «jțre, l-a oblicat pe 
antrenorul S. CB irită să facă nu
meroase înlocuiri și să pună în 
pericol amogeni*atca sextetului. 
Pusă fată în față cu o adversară 
puternică, echina noastră a ac
ționat mas puțin coerent decit 
în partidele precedente, sincro
niza reala blocaj nefiind perfec
tă și, prin urmare, apărarea din 
linia a Il-a trebuind să facă 
față unui tir formidabil. Din for
mația noastră doar Maria Cen- 
gher a avut o erolutie constant 
bună, ws timn ce de la cuba
neze s-an r-*m3’,eat Mercedes 
Pomares. Nelin Barnet. Mercedes 
Perez si Ana Ibis Diaz.

în ultimul meri al zilei : Bul
garia — Cehoslovacia 0—3 (—4, 
—15, —14).

CANOIȘȚI1 ȘI CAIACIȘTII CEHOSLOVACI 
se pregătesc pentru C.M., proaramate in oc
tombrie în Mexic, tn imaginea alăturată, un an
trenament original efectuat de cunoscuții canoișli 
Sach și Ctvrtecka și caiacistul Soucek, care înfrun

tă curentul și valurile unei șalupe pe Vltava. 
Exercițiul este foarte util pentru menținerea echi
librului și sporirea forței necesare învingerii cursu
lui apei.

Foto : C.T.K.

R.D. GERMANĂ:
Orice informații privind con- 

strucțiileqdfe mașini și motociclete 
clin R, D. ^permană se pot primi 
de la sediul A.D.M.V. (Asociația 
generală a', sporturilor cu motor 
din R.D.G.j din Karl-Marx-Stadt. 
Aici. în clădirea cu nr. 13, din stra
da Briihl, ești; întimpinat de ingi
nerii constructori de motoare Bans 
Sewerin și Bruno Gandras. care, cu 
amabilitate. îți vor vorbi despre 
perspectivele sportului cu motor

IZMIR, 9 (prin telefon). în pri
ma zi a întrecerilor de înot din 
cadrul celei de a Vl-a ediții a 

, Balcaniadei, cea mai bună com
portare dintre sportivii români au 
avut—o cele- două bcasiste. Came
lia Hoieseu și Anex Georgescu. Cu 
o săptâmină înainte. în cadrai 
campionatelor republicane de la 
București. învingătoare a ieșit di- 
namovista A. Georgescu. De aceas
tă dală, ploiesteanca C. Hotescu 
(15 ani) s-a revanșat, obținind o 
frumoasă victorie în 2:52.3. Este 
cel de al patrulea succes balcanic 
— după victoria de La Balcaniada 
senioarelor din 1973 (Dubrovnik! 
si cele două titluri cucerite recent 
Ia Balcaniada junioarelor de la 
Sofia — pentru eleva antrenoru
lui V. Vasilîu.

După o luptă foarte echilibrată 
cu cvartetul craulistelor iugoslave, 
componentele ștafetei de 4 x 100 m 
liber. Daniela Georgescu, Cătălina 
Pănulescu, Ildiko Horvath și Anca 
Groza au adus delegației române 
cel de al doilea titlu balcanic în 
prima zi de întreceri. De subliniat 
că Anca Georgescu (200 m bras). 
Dragos Aldea (200 m bras) si An
ca Groza (100 m delfin) au ocu
pat locurile secunde.

Rezultate tehnice : 200 m bras 
(f) : 1. CAMELIA HOȚF.SCU
(România) 2:52.3 — campioană 
balcanică. 2. Anca Georgescu (Ro
mânia) 2:54,8, 3. Visnja Petkovîci 
(Iugoslavia) 2:57.2 : 200 ni bras
(m) : 1. ZDRAVKO DIVJAK (I) 
2:35,4 — camnion balcanic. 2. Dra
gos Aldea (R) 2:37.9. 3. Gheorghi 
Dangalakov (Bulgaria) 2:38,7... 6. 
L. Șontereanv (R) 2:40.5 ■ 100 m del
fin (f) : 1. EVA MAJNARICI (I)

Balcaniada baschetbalistelor junioare

IUGOSLAVIA -
BOTOȘANI, 9 (prin telefon). 

Vineri au început în localitate 
întrecerile ediției a IX-a a Bal
caniadei de baschet junioare, la 
care participă echipele Bulga
riei, Iugoslaviei și României. 
Prograntate inițial a se desfă
șura în aer liber, meciurile s-au 
disputat, din cauza timpului ne
favorabil (ploaie), în Sala sportu
rilor, organizatorii, făcînd față 
cu succes acestei schimbări ne
prevăzute.

Tn deschidere, prima reprezen
tativă de junioare a României 
a primit replica echipei noastre 
secunde, care participă în afara 
concursului. Pentru elevele an
trenorilor Gh. Benone și Gh. 
Lâzârescu această întîlnire a con
stituit ® utilă verificare înaintea 
dificilelor partide pe care ele le 
au de susținut sîmbătă și dumi
nică. în compania formațiilor

PERSPECTIVE ALE SPORTULUI CU MOTOR
din R. ,D. Germană și îți vor a- 
răta celebrai automotodrom de la 
Sachsenring, lung de 8,3 km, pe 
care Miumeroși ași ai volanului și 
ai ghidonului și-au dovedit mă
iestria. Cei doi specialiști îți vor 
descrie noile prototipuri de mo
toare destinate sportului și agre
mentului, care se vor fabrica la 
Sachsenring din Zwickau, la uzi
nele din Zschopau și alte între
prinderi. La Sachsenring, de pildă.

Camelia Hoțescu a cucerit la Izmir cel de al 4-lea titlu balcanic din 
cariera sa in proba de 200 m bras

63.5 — campioană balcanică. 2. 
Anca Groza (R) 69.9. 3. D. Bjelici 
(D 70,1, 4. Minola Vaeiliade (R> 
71.2 : IM m delfin (m) : 1. ZBEN- 
KO LOLICI (I) 60.6 — campion 
balcanic. 2. Dobrolawski (B) 61,3. 
3. Vasil Dobrev (Bl 61.5. 4. Ion 
Miclăuș (R) 91,4. 5. E. Aimer (R)
61.5 : 4 x 100 m liber (f) : 1.
ROMÂNTA (Groza, iloniih. fânn- 
lescu, Georgescu) 4:25,4 — cam
pioană balcanică. 2. Iugoslavia 
4:26.3. 3. Bulgaria 4:32,4 : 4x200 
m liber (b) : 1. BULGARIA 8:10.0 
— campioană balcanică, 2. Iugo
slavia 8:18.0, 3. România 8:51.0.

Clasamente după prima zi : 
MASCULIN : 1. Bulgaria 57 p. 2.

BULGARIA 62 55
Bulgariei și, respectiv, Iugosla
viei. Așa cum era de așteptat, 
victoria a revenit comod primei 
formații de junioare a Româ
niei, cu scorul de 101—52 (58— 
25). Cele mai multe puncte le-au 
realizat : Andreescu 28. Iatan 26, 
pentru învingătoare, respectiv 
Sandu și Szasz cite 12.

în al doilea meci echipele 
Iugoslaviei și Bulgariei au furni
zat o întîlnire extrem de dispu
tată, jucătoarele ambelor for
mații făcînd multă risipă de e- 
nergie. Scor : 62—55 (35—25) pen
tru Iugoslavia.

Sîmbătă, de la ora 18 se dis
pută meciurile : Iugoslavia — 
România (B) și România (A) — 
Bulgaria, iar duminică (ora 18) : 
Bulgaria — România (B) șt Ro
mânia (A) — Iugoslavia).

A. VAS1LESCU

se construiesc motoare destinate 
sportului, multe puse deja la dis
poziția asociațiilor și cluburilor 
sportive : 1. motoare pentru am
barcațiuni, remorchere pentru schi-w 
ui pe apă ; 2. motociclete pentru 
dirt-track ; 3. motociclete pentru
motocros ; 4. motociclete pentru,
curse de coastă și circuit, de serie 
și de comandă ; 5. motoare pentru 
raliuri ; 6. motociclete pentru în
treceri de îndemtaare.

Iugoslavia 49 p. 3. România 40 p : 
FEMININ : 1. România 56 p. 2. 
Iugoslavia 54 p. 3. Bulgaria 36 p f 
GENERAL : 1. Iugoslavia 103 p. 
2. România 96 p, 3 Bulgaria 93 p.

NOI PARTICIPĂRI 
LA C. M. DE BOX

Peste citeva zile va pleca la 
Havana. pentru a participa la 
campionatele mondiale de box, se
lecționata Bulgariei, alcătuită din 
9 pugiliști (nu au fost selecționați 
boxeri la categoriile mijlocie mică 
și grea). Echipa are următoarea 
componentă : Fuciadjev (semi- 

muscă), lianusev (muscă). Andrej- 
kovski (cocoș), Peșev (pană), 
Svetkov (semiusoară),. Kolev (u- 
soară). Jankov foemimiiloete)-. Ja- 
nakiev (mijlocie) și Kalinov (se
migrea).

★
Sub conducerea antrenorului 

Dieter Wemhoncr, șase pugiliști 
din R.F.G. vor lua parte la cam- 
nionatele mondiale de box de la 
Havana : Peter Bussing (grea). 
Peter Hess (semiușoară). Rene 
Weller (pană). Reinhard Skricek 
(semimljtocic). Harald Sixt (mijlo
cie mică) si Werner Schafer (co
cos).

TELEX
Disputat la Mielcc, meciul* amical 
de handbal dintre echipele de juni
ori ale României și Poloniei sr» 
terminat cu scorul de 17—15 (5—3)
în favoarea gazdelor.
Parasutîstul francez Jean-Clnude 
Arrnain a cucerit. Ia SzoJnok, titl-ul 
de campion mondial tn proba de a- 
orobație cu figur impuse tn cădere 
liberă. Pe locul dot s-a clasat eon-, 
curentul sovietic Osipov. La saltul 
în grup, după manșa a treia, con
duce echipa Austriei, la masculin, 
și cea a B.D. Germane, la feminin.
Tn turneut international de rugby 
de Ia Moscova, selectivnata cluburi
lor din U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 32—7 (29—4) formația Iugoslava
Nada.
După desfă șurarea a 5 runde In 
eamp!onrrtul mondial de sah pentru 
juniori de la Manila. în fruntea cla
samentului sn află englezul Miles 
cu 4 p urmat do Schneider (Suedia) 
— 4 p. Winston (S.U.A.i — 3l'> o. 
Giardelli (Argentina) — 3% p, Kosi- 
ev (V.R.S.S.) — 3'r> etc. tn runda 
a 5-a Miles a remizat cu Koșiev. 
iar Schneider a cîșt'.gat partida cu 
elvețianul Amann.
In cadrul unei reuniuni de atletism 
desfășurată la Vaexjoe (Suedia), 
nroba masculină de 100 m Plat a 
fost eîstieată de sprinterul american 
Steve Williams cronometrat în ’0.1. 
Charles Foster (S.U.A.) a terminat 
învingător în proba de 110 m gar
duri cu 14.1.
Tn ultima probă a campionatelor e- 
uropene de (ir pentru femei și 1u- 
niori. disputate în localitatea dane
ză Vingsted. s-a disputat concursul 
de pistol tnteză juniori, care a re
venit sovieticului Al. Simakin cu 
592 p (record european stabilit). Pe 
locurile următoare s-au clasat N. 
Klar (R.D.G.) 591 ■ p șl A. Franke
(R.D.G.) 589 p.
La Innsbruck s-a disputat meetut 
amical do fotbal dintre echipa Wa
cker Innsbruck si formația spaniolă 
S.C. Valencia. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—1).
In campionatul de fotbal al U.R.S.S. 
s-au desfășurat noi tntălnLri. Iată 
rezultatele înregistrate : Sahtior Do- 
nețk — Dinamo Kiev 2—2 ; Spartak 
Moscova — Zaria’ Vorosllovgrad 2—2: 
Dinamo Tbilisi — Kairat Alma Ata 
1—1 : Ararat Erevan — Pahtakor 
Tașkent 3—1 : cernorooreț Odesa — 
Karpatn Lvov 2—a.


