
DESCHIDEREA CONFERINȚEI7
MONDIALE A POPULAȚIEI

La 19 august, la București, în 
sala marc a Palatului Republicii, 
s-au deschis, într-un cadru fes
tiv, lucrările Conferinței Mondia
le a Populației, una din cele mai 
ample reuniuni internaționale 
inițiate de Organizația Națiuni
lor Unite.

Ședința inaugurală a fost ono
rată de prezența președintelui 
Republicii Socialiste Romania, 
Nicolae Ceaușescu.

La lucrări participă secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, Antonio 
Carillo Flores, secretar general 
al Conferinței, delegații guver
namentale din 133 de țări, re
prezentanții Secretariatului ONU. 
ai 1G organisme și instituții spe
cializate ale ONU, 10 organizații, 
instituții și agenții internaționale, 
12 organizații interguvernamen- 
tale, 158 organizații neguverna
mentale. In conformitate deplină 
cu obiectivele Conferinței Ș> cu 
o autentică reprezentare a tutu
ror popoarelor lumii, la lucrări 
participă, de asemenea, delegați 
a 14 mișcări de eliberare națio
nală recunoscute de OUA și Li
ga Arabă.

Popu-Conferința Mondială a 
lației de la București reprezintă 
o ilustrare elocventă a 
lui de care se bucură 
in întreaga lume, prin 
sa de pace, colaborare 
gere internațională, de 
re a marilor idealuri de progres 
și civilizație ale omenirii contem
porane

Ora 10,00. In sala mare a Pala
tului Republicii, sînt 
membrii delegațiilor 
mentale, reprezentanții 
rialului ONU și ai unor organis
me internaționale, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, numeroși invitați.

La ședința festivă de inaugu
rare sînt prezenți : Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu-Mizil, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, 
Dalea, Ion Pățan, Iosif 
Ștefan Andrei, Nicolae 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, mem
bri ai guvernului, ai Comitetului 
național român de pregătire a 
Conferinței și alte oficialități ro
mâne.

Participă, de asemenea, sute de 
trimiși speciali ai marilor agenții 
internaționale de presă, ai unor 
ziare și reviste, ai posturilor de 
radio și televiziune 
lume, 
străine acreditați la 
ziariști

întreaga asistență.
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salută cu aplauze îndelungi intra
rea în sală a președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Șeful statului român 
este însoțit de secretarul general 
al ONU, Kurt Waldheim, care îl 
invită să ia loc pe un fotoliu de 
onoare.

Conferința Mondială a Popu
lației a fost deschisă de secreta
rul general al ONU, care a ros
tit cuvîntarea inaugurală.

Primit cu puternice aplauze de 
participanți, a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea șefului statului ro
mân a fost urmărită cu deosebit 
interes, fiind subliniată în repe
tate rînduri cu vij și puternice 
aplauze. Bogatul conținut de idei 
al expunerii a ilustrat încă o da
tă spiritul realist, pătruns de un 
profund umanism al politicii pro
movate consecvent de statul ro
mân — al cărui promotor strălu
cit este președintele Nicolae 
Ceaușescu — preocuparea sa ac
tivă pentru soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității 
și asigurarea viitorului omenirii, 
al civilizației umane, intr-o lume 
a păcii și bunăstării.

Secretarul general al ONU, 
luînd apoi cuvintul, a spus :

„Excelență, domnule președin
te Ceaușescu,

In numele Conferinței Mondia
le a Populației, doresc să vă 
mulțumesc pentru mesajul deo
sebit de important pe care l-ați 
adresat. Știu că a avut un impact 
profund asupra sufletelor noastre, 
încă o dată, vă mulțumesc, vă 
exprim recunoștința noastră, dom
nule președinte, dumneavoastră 
și poporului român, pentru tot 
ceea ce ați făcut, pentru ca a- 
ceastă conferință să fie, într-ade- 
văr, o conferință istorică și în
cununată de succes".

întreaga asistență aplaudă cu 
însuflețire, ca. o expresie a senti
mentelor de prețuire și stimă față 
de personalitatea și activitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
față de politica externă a Româ
niei Socialiste.

★

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, luni seara, 
o recepție în onoarea participan- 
ților la Conferința Mondială a 
Populației, în foaierele Palatului 
Sporturilor și al Culturii de pe 
Dealul Piscului.

La începutul recepției a fost in
tonat imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.
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ÎN CINSTEA

GLORIOSULUI JUBILEU

Timp de două zile, Brașovul a fost gazda ediției de vară a „Cu
pei tineretului" pentru sportivii din întreprinderi și instituții. A fost 
o mare sărbătoare a sportului muncitoresc, la startul căreia s-au 
prezentat sute de mii de tineri și tinere.

Marea competiție de masă cu caracter republican — inițiată după 
apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie — martie 1973 
— a demonstrat încă odată adeziunea tineretului patriei noastre la 
practicarea exercițiilor fizice, necesară fortificării organismului, dez- 
roltării capacității de muncă.

Foto : S. BACKSY

Moto-ștafeta tineretului

Sub conducerea partidului-----g----- :-----

TREI DECENII 
DE CONTINUĂ

AZI, ÎNCEPE LA BACĂU

„CUPA PRIETENIA" LA HANDBAL FEMININ
Astăzi după-amiază. pe terenul 

Libertății din Bacău, se dispută 
primele partide din cadrul unei 
noi ediții a turneului internatio
nal de handbal feminin, dotat cu 
„Cupa Prietenia". La această în
trecere. la care și-au anuntat par
ticiparea 6 selecționate naționale 
de peste hotare si două reprezen

LOTUL DE FOTBAL EVOLUEAZĂ AZI
LA BRAUNSCHWEIG (R.F.G.)
-Selecționații de tineret (23 ani) joaca miinc la nrailu —

IORDACHE

Lotul nostru reprezentativ de 
fotbal a părăsit ieri dimineață Ca- 

-pitala, plecînd cu avionul la 
Braunschweig (R. F. Germania), 
unde va susține în această seară 
— și nu mîine, cum se anunțase 

tative ale tării noastre, jocurile 
preliminare se consumă în două 
serii. Azi, la ora 14,45: ROMANIA 
II—UNIUNEA SOVIETICA (seria 
a II-a), ora 15,55 ; UNGARIA — 
CEHOSLOVACUL (seria I). ora 
17 : R.D.G. — POLONIA (seria a 
II-a), ora 18.10 : ROMANIA I — 
BULGARIA (seria I).

inițial — o partidă de verificare 
în compania formației de prima 
ligă din acel oraș, Eintracht. Au 
făcut deplasarea următorii jucă
tori : Răducanu și Iordache (por
tari), Cheran, Antonescu, G. San
du, Sătmăreanu II, Anghelini, 
Hajnal (fundași), Dumitru, Dinu. 
Beldeanu, Dudu Georgescu (mij
locași), Troi, Lucescu. lordănescu, 
Mulțescu, Marcu (atacanți).

întîlnirea de astăzi va avea 
loc pe stadionul Eintracht. Jucă
torii noștri au efectuat, ieri, în
dată după sosire, un antrenament 
pe acest stadion. Antrenorii lotu
lui intenționează să înceapă jocul 
cu următorul „unsprezece" : RA- 
DUCANU — CHERAN, ANTO
NESCU. G. SANDU, ANGHELINI
— DUMITRU, DINU. IORDANES- 
CU — LUCESCU, MULȚESCU, 
MARCU. înainte de plecare, cel 
mai vechi internațional al nostru
— Mircea Lucescu (48 de selecțio
nări in reprezentativă) — ne-a 
declarat : „Sper să realizăm o u-

PRIMIRE SĂRBĂTOREASCĂ DEZVOLTARE
LA Tg. MUREȘ
CÎMPIA TURZII, 19 (prin tele

fon). Oarba de Mureș și 
Cimpia Turzii — nume scrise cu 
litere de foc și sînge în istoria 
luptelor duse de ostașii români 
la cotele 406 m. si 412 m. de pe 
Dealul Singeorgiului și, respec- 

tilă partidă de verificare la 
Braunschweig. Ea e printre ulti
mele înaintea primului joc oficial 
de toamnă, întâlnirea cu echipa 
Greciei, de la 25 septembrie, din 
cadrul „Cupei Balcanice»".

★
Ieri s-a reunit în Capitală și 

lotul de tineret sub 23 de ani. An
trenorul Cornel Drăgușin a con
vocat următorii jucători : Jîvan, 
Lăzăreanu, Porațchi, Smaranda- 
che, FI. Marin, Dobrău, Mateescu, 
Lepădatu, Dumitriu IV, Bora, 
Atodiresei, Crișan, Ion Ion, Ba- 
thori II. Roznai șl Năstase, ulti
mul chemat în locul lui Mulțescu, 
plecat cu prima națională în R. F. 
Germania. Ieri și astăzi lotul a 
avut programate două ședințe de 
pregătire, urrnînd ca mîine dimi
neață să plece la Brăila, unde 
va susține după-amiază o partidă 
amicală cu echipa Progresul din 
localitate, joc care Va fi găzduit 
de noul stadion al orașului de 
la Dunăre.

Șl CÎMPIA TURZII
tiv. Cimpia Turzii — iată alte 
două locuri in care a poposit 
moto-ștafeta tinereții. Ca și in 
prima zi, mesagerii tineretului 
din Capitală si reprezentanții ju
dețelor gazdă (Covasna, Mureș, 
Cluj), au fost întâmpinați cu căl
dură de numeroșii cetățeni aflati 
pe traseu. La Tg. Mureș și Cim
pia Turzii tineri și vîrstnici au 
ținut să fie prezenți la trecerea 
moto-ștafetei, în coloanele căreia 
am recunoscut și acum multi 
sportivi fruntași.

Atît la Oarba de Mureș, cît 
și la Cimpia Turzii. la monumen
tele ridicate în memoria ostașilor 
căzuți pentru eliberarea patriei, 
au avut loc emoționante manifes
tări evocatoare. în cadrul cărora 
tinerii participanți la moto-ștafetă 
s-au intîlnit cu veterani ai războ
iului anti-hitlerist.

Marți, moto-stafeta va porni in 
ultima etapă, al cărei punct final 
va fi orașul Cărei.

Marian GHIOLDUȘ

Inaugurarea
din Brăila

Ieri după-amiază a fost inau
gurat la Brăila noul stadion, cu 
o capacitate de 30 000 locuri. La 
festivitate au participat membri 
ai biroului Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R., activiști 
sportivi, sportivi și un numeros 
public. A urmat un program cul- 
tura’-sportiv, sub genericul „O- 
magiu lui 23 August" în cadrul

Șl AFIRMARE 
A EDUCAȚIEI

7

FIZICE
Șl SPORTULUI
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XI. Sportivi fruntași, 

cetățeni de nădejde 

in paginile 2 — 3

stadionului

căruia a avut loc și o partidă 
de fotbal între divizionarele B, 
Progresul și Chimia, întâlnire 
încheiată cu scorul de 4—2 
(4—2) în favoarea primei echipe. 
Noul obiectiv este dotat cu toar
te instalațiile necesare, Ia care 
se adaugă și o pistă de dirt- 
track.
N. COSTIN — coresp. județean



SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

TREI DECENII DE CONTINUA DEZVOLTARE

CELE TREI SCHIMBU

DUBLA VICTORIE
A FLORETISTEI

OLGA ORBAN-SZABO

DUPĂ 15 ANI-
XI. SPORTIVI FRUNTAȘI, CETĂȚENI DE NĂDEJDE

de ani de victorii în arena sportivă intenaționc ă !
Milioane de ore dăruite sportului, cu gindul la prestig - țo-
O veșnică întrecere cu tine însuți, pentru victorie.
O veșnică uitare de sine în tumultul bătăliei de pe stadion.
Marele efort pe care H presupune performanța sportivă de nivel mondial oferă multiple fațete 

lntreplus și minus. , . . . . . . .
Există sportivi în lumea largă care, odată ce abandoneaza pista st» gazonul, intra intr-un onommat 

deplin, agravat deseori de dificultăți mult mai concrete, care ampjfică df-curtct e v eții.
Există sportivi care ajung astfel mult prea timpuriu în mc-g nea re! Njmele lor, stră uc toare cind

va între corzile ringului sau chiar în mijlocul fastuosului oval de beton al stede-.'.' de fotbal, ajung p'nă 
la urmă în cronica faptului divers, nu odată cu un sfirșit tragic.

Există, însă, și marea categorie a sportivului cetățean, al cărui drum de tumult în m jlocul arenei 
este condus mereu de grija permanentă a unei societăți co'e resp nge Ideea perior-anței de drogul 
cifrei și al succesului de suprafață. ...

Această lume a sportivilor-cetățeni este reprezentată e ocve-t ș. pe stad.o-- romanesc care crește 
in primul rînd cetățeni devotați și utili patriei. . . .

Din noianul sportivilor noștri fruntași, să ne cm.ntm - oc-e e pot-. ta exp-es a ? - ce c.țva d ntre 
ei, care ilustrează foarte bine sensul adevărat al noțiunii ce spo-t. — cetățean, in cceste zile premer
gătoare marii sărbători a Eliberării.

In sportul nostru fe
minin, dominat cindva 
de aureola Iolandei Ba
laș, una din primele

performanțe de mare 
răsunet este aceea a 
floretistei Olga Orban - 
Szabo.

Prin Olga Orban-Sza
bo, floreta românească 
și, implicit, sportul fe
minin românesc obțin o 
pri mă consacrare. La 
Melbourne, in 1956. 
foarte tinăra Olga câș
tigă o neașteptată me
dalie de argint, fiind 
la un pas de cea de 
aur.

Cariera internațională 
a Olgăi Szabo poate fi 
comparată doar cu ace
ea a Liei Manoliu, prin 
tenacitate și prestanță. 
După opt ani de la 
„medalia de argint* din 
Australia, Olga Orban- 
Szabo aduce României 
un titlu mondial, tot în- 
tr-un oraș al emisferei 
australe, Ia Buenos A- 
ires, după un „turnir* 
fără precedent, la care 
participă, de asemenea, 
trei campioane mondi
ale 1

Ajunsă la zenit, stea
ua Olgăi Orban-Szabo 
a continuat să strălu
cească pe cerul scrimei 
mondiale. Nelipsită de 
1a marile concursuri, 
Olga Orban-Szabo face 
parte din 
României, 
mondială 
după un 
turneu la

Astăzi, după 20 de ani

dărui ți 
sportu- 
lumină 
în mo-

echipa 
campioană 

de floretă, 
memorabil 

Havana.

de scrimă, Olga Orban- 
Szabo continuă să .tra
gă* în cadrul echipe: 
Steaua.

Vă veți spune, firesc: 
cum a fost posibilă a- 
ceastă îndelungată dă
ruire pe planșele înfier- 
bintate ale scrimei ? 
Cum a fost posibilă a- 
ceastă prelungită sus
tragere de la satisfacți
ile cotidiene ?

Cei 20 de ani 
de Olga Szabo 
lui apar într-o 
și mai frumoasă
menta! în care aflăm că 
Olga Szabo a avut timp 
să absolve Facultatea 
de filologie și să fie 
astăzi profesoară de 
limba franceză la Aca
demia militară. Cei 20 
de ani dăruiți sportului 
sînt 
tori, 
este 
de 9 
ducație s-a ocupat și se 
ocupă cu o grijă de 
om scutit total de grijile 
sportului modem, mai 
acaparator ca oricînd.

Olga Orban-Szabo 
este una dintre marile 
sportive ale țării noas
tre, care a știut să îm
pletească strălucit vic
toriile sportive cu victo- 

’ riile în viața de fiecare 
zi—

cu atît mai uimi- 
cu cit Olga Szabo 
mama unui băiat 
ani, de a cărui e-

Această fotografie a fost făcută 
acum 15 ani. Ea reprezintă trei 
intemaționaii de rugby, trei „li
nia a treia" ai popularei noastre 
echipe Grivița Roșie.

Astăzi, Mircea Rusu, Radu De
mian. Viorel Moraru (in foto, de la 
stingă la dreapta) sînt ingineri. 
Ultimii doi lucrează tot 
drul Uzinei Grivița Roșie. 
Rusu e la Cluj.

Să reproducem, 
neavoastră, stimați 
teva cuvinte scrise 
raru acum 15 ani, 
celor trei decenii, 
explică, în mare 
mul sportivului-cetățean în 
socialismului.

„In rugby, mai mult decit în 
orice alt sport, jucătorul adevărat 
se uită pe sine. Acolo, jos, sub 
carapacea grămezii, în acel sub
sol unde nu ajung privirile spec
tatorilor care să-ți gidile amorul 
propriu, se topesc vanitățile și 
se călesc caracterele. De fapt, a- 
ceasta este rațiunea de a fi a 
sportului în general și a rug- 
by-ului in special.

Dar pentru că am vorbit despre 
uitarea de sine și despre puterea 
incomparabilă a colectivului, da- 
ți-mi voie să vă spun citeva cu
vinte despre echipa care m-a 
crescut. Despre Grivița Roșie.

Grivița Roșie a fost și este o 
adevărată echipă.

Pentru că valoarea ei tehnică

în ca- 
Mircea

dum- 
cî-

pentru 
cititori, 

de Viorel Mo- 
la jumătatea 
Aceste cuvinte 
măsură, dru- 

anii

a avut întotdeauna, ca principală 
sursă, spiritul de echipă, călit 
intre zidurile

Pentru că, 
nopții, după 
mentului din 
l-am văzut pe Șerban intrînd la 
cazangerie, pe Stoienescu la con- 
structorul-sef, iar pe Stoian în a- 
telierul de lăcătușerie.

Pentru că ani în șir am fost 
vecin de planșă cu Mladin, cu 
Mircea Rusu, cu Radu Demian, 
coechipierii mei din linia a treia.

Pentru că l-am văzut pe Stolon 
devenind inginer sub ochii mei.

Pentru că mulți dintre tovarășii 
- mei n-au îmbrăcat decît tricoul 

unei singure echipe. Și această 
echipă a fost Locomotiva Grivița 
Roșie".

uzinei.
deseori, la căderea 

terminarea antrena- 
«Parcul Copilului»,

...La șaisprezece ani cunoscuse 
orașul, venise in Timișoara din 
comuna Pustiniș, una din frumoa
sele așezări ale Banatului. Venise 
să muncească la C.F.R. și să 
joace fotbal de performanță. A- 
vea numai patru clase, atunci, și 
părinții săi, țărani realiști ca mai 
toți oamenii care lucrează pămîn- 
tul, nu-și puseseră prea multe 
speranțe în „aventura lui Simion", 
chiar dacă îl știau ambițios și

< umint 
«asit, i 
oărnenj 
poul (. 
învățat 
mai aii 
a înec 
cursă

...Aci 
Surd an 
Șpiaalu 
titular 
nicii. i 
in pî 
i aripi' 
in spil

El c 
admir; 
persev 
mereu, 
nu si-; 
ba!.’ I 
încă 1 
• rei... 
pă-am 
trenau 
școlii.
Tr pta 
și in 1 
in pri 
doar c 
iești, 
să-l c 
vrut :

>♦♦♦♦,♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦

ATIFTI^M CU OCAZIA MECIULUI DE JU- 
/n I u I w NIORi dintre echipele României 
și Ungariei, disputat la Craiova, au evoluat, in 
afară de concurs și cițiva membri ai lotului de 
seniori. Iosif Naghi a aruncat discul la 61,74 m 
— cel mai bun rezultat românesc al anului. 
Florența lonescu a realizat în aceeași probă 
56,20 m. Valentina Cioltan — 18,00 m, la greu
tate, Ion Taru 65,92 m la aruncarea ciocanului 
• IN CONCURSUL DE LA ZURICH, în cursa 
de 100 mg cîștigatâ de Valeria Ștefânescu, Vf* 
orica Enescu s*a clasat a treia cu 13,74 s. La 
lungime, după Suranova (6,50 m), Ștefânescu 
(6,33 m) și Atenen (6,36 m) locul patru a re
venit Dorinei Câtineanu cu 6,32 m • MliN£ 
VA AVEA LOC un concurs internațional în Ber
linul occidental la care participă și trei atlete 
din țara noastră : Argentina Menis, Olimpia 
Catarama și Cornelia Popa. O Duminica di
mineața s-a disputat concursul de marș ,,Șta
feta Eliberării- (3 x 10 km). Pe primul loc sa 
clasat echipa asociației sportive P.T.T. cu 
2.23:15,4, alcătuită din M. Perșinaru, Gh. Jugă- 
naru și C. Stan .Locul secund a fost ocupat de 
Steaua (I. Stânescu, L. Pescaru, St. loniță) în 
2.26:34,2 iar locul trei de Dinamo (N. Maxim, 
C. Enache, I. Câlineațâ) în 2.28:26. La juniori 
a ciștigat Dinamo în 2.40:58,2.

AUTOMOBILISM
Gutiiului, o nouă etapă a campionatului de 
viteză în coasta (traseu : 7,800 km ; di
ferență de nivel : 570 m). lată primii 
trei clasați din cadrul fiecărei clase : 
Dacia 1300: 1. D. Motoc (București), 2. S. Văsi- 
anu (Timișoara), 3. Z. Fencboly (Brașov) ; 1153— 
1300 cmc: 1. Eugen lonescu Cri stea (București),
2. D. Stanciu (Buc.), 3. M. Popescu (Buc.) ; 
1 000 : 1. M. Rusescu (Buc.), 2. I. Crăciun (Buc.),
3. St. Haas (Tim.) ; pînă la 1 150cmc : 1. D. 
Motoc (Buc.), 2. C. Motoc (Buc.), 3. N. Leu 
(Buc). • In zilele de 24 și 25 august, va avea 
loc la lași un atractiv raliu automobilistic. Com
petiția se va dssfășura în organizarea A.C.R. 
Filiala lași pe un traseu de 780 km, cuprinzând 
șapte probe speciale, precum și o probă de 
îndemînare programată în orașul Suceava.

HALTERE ^inica, in sala rapid. «
desfășurat un reușit concurs, la 

care au participat sportivi de la Steaua, Dina
mo, Rapid și A.S.A. Tg. Mureș. Cupa a fost 
cîștigatâ de sportivii clubului Rapid București.

| ION ZANGOR |
A încetat din viață, după o grea su

ferință. maestrul sportului Ion Zangor, 
fost campion european la bob, campion 
national Ia schi, multi ani component al 
loturilor de schi si bob. Sportiv dîrz, se
rios, exemplu pentru tineret, Ion Zangor 
lasă o neștearsă amintire celor ce l-au 
cunoscut și apreciat. înhumarea va avea 
loc miercuri după amiază, la cimitirul 
din Azuga.

FEDERAȚIA ROMANA DE SCHI 
ȘI BOB

HANDRAI INTiLNIRI INTERNAȚIONALE. nrtiMuunL pe mâsurâ ce noua edițîe a
Diviziei A se apropie, programul formațiilor 
noastre cuprinde, alături de obișnuitele pregă
tiri, o serie de partide de verificare. La Odoi- 
hei, echipa feminină Voința din localitate o 
susținut doua jocuri în compania formației ma
ghiare Szpartakus Budapesta, care activează în 
prima divizie a campionatului Ungariei. Oaspe
tele au cîștigat primul joc cu 15—13 (10—9), în 
cel de-al doilea victoria revenind echipei gazdă, 
cu 10—8 (7—5) ® Terenul ,,Luceafărul" din Sibiu 
va găzdui joi după amiază partida masculina 
dintre echipele Independența Sibiu și Hasr-Air 
Hussein-Bey (Algeria).

RECORDURI ALE 
Înotătorilor 

juniori
TG. MUREȘ, 19 (prin tele

fon). 120 de înotători, repre- 
zentînd 18 cluburi și asociații 
sportive, se întrec în aceste 
zile în bazinul „1 Mai* din 
localitate, în cadrul campio
natelor republicane de juni
ori. Dintre rezultate, remar
căm două recorduri naționale: 
4:03,9 (v.r. : 4:05,6) obținute
de ștafeta 4x100 m liber bă
ieți a Școlii sportive nr. 2 
București (Oncescu, Chivaru, 
Ursu și Sveț) și 4:38,8 (v.r.: 
4:39,6) realizat Ia 4x100 m li
ber fete de echipa Petrolul 
Ploiești (Pănulescu, A. Geor
gescu, Călin, M. Georgescu), 
întrecerile continuă.

I. PAUȘ, coresp. jud.

Dupâ primul act al campionatului

UN ÎNCEPUT SPECT

ORIENTARE TURISTICĂ fEAMPlR°E^u-
CANE care urmau să aibă loc în perioada 31 
august — 8 septembrie, se vor desfășura între 
2—7 septembrie, conform regulamentului și pro
gramului trimise la consiliile județene pentru 
educafîe fizică și sport. Menționăm că întrece
rile vor cuprinde două etape ; de calificare si 
finalele.

„CUPA BALATON" 
LA BASCHET FEMININ 
în cadrul turneului internațio

nal de baschet feminin, dotat cu 
„Cupa Balaton"’ formația Crișui 
Oradea a obținut pînă în prezent 
două victorii. Baschetbalistele oră- 
dence au învins în prima zi cu 
66—38 echipa Spartakus Salgotar- 
jan, iar în ziua a doua au dispus 
cu 42—38 de selecționata orașului 
Poznan,

Campionatul de rugby a dema
rat furtunos, primul său act adu
când citeva rezultate nescontate. 
Mai intîi. victoria entuziastei echi
pe a studenților bucureșteni asu
pra campionilor. în Tei a fost o 
vreme minunată duminică, gale
ria neobosită, jocul — la înălți
me. o luptă aspră, cu momente de 
virtuozitate. Sportul studențesc nu 
a acuzat de loc plecarea talenta
tului Ianusevici. treisferturile sale 
„functionind" bine. Improvizația 
interesantă : Mihai Nicolescu pe 
post de mii locaș la grămadă ! 
După un început anevoios, acest 
rugbyst-model a demonstrat că 
poate „face" acceptabil si acest 
rol. Puși la punct fizic, băieții lui 
Th. Radulescu, cu unele minusuri 
de tehnică ce vor fi. probabil, re
mediate. se anunță protagoniști ai 
primei serii. Pe partea cealaltă, 
jocul Stelei a fost, in general, ne
legat. Mateescu pare obosit, re
zerva lui. Țața, a arătat că e dur 
și., cam atit, Durbac depune zel 
dar nu mai e transformerul. de 
altădată. în plus, campionii se a- 
pără neatent, gafează în momen
te decisive. Nu e deloc ușor acest 
sezon pentru P. Cosmănescu !

O altă surpriză, plăcută, pentru 
că aparține unei noi venite pe 
prima scenă — Constructorul Bu
zău —, care a smuls un prețios 
egal la Sibiu. Titi lonescu a pășit

cu dreptul, deci, ■ la noua șa for
mație. Cealaltă promovată. Rapid, 
a cedat greu la Cluj dar „proba 
sa de foc“ o va trece duminică, 
in deplasare, cu Farul. Apoi, cre
deam într-un debut în trombă al 
puternicului lot timișorean. însă 
noile achiziții au nevoie, firește, 
de timp pentru coeziune. Si nici 
Dinamo nu e o „pradă" sigură. Ea 
a condus chiar, la pauză, cedînd 
la limită. Țutuianu și compania 
confirmă finalul excelent din e- 
diția precedentă și., aruncă mă
nușa ! Ieșenii au învins fără drept 
de apel o Gloria cam de mult de- 
busolată. ce va avea, din nou. o 
viată grea.

Un start spectaculos al Știin
ței Petroșani, serios întărită și ea. 
al T.C. înd-ului Constanța, des
completată prin transferarea lui 
Celea (dar „XV“-le lui Traian Doi- 
ciu a avut un adversar necon
cludent, Vulcan) și al Farului, 
care a făcut o primă repriză de 
excepție, cîștigmd fără drept de 
apel derbyul cu Grivița Roșie.

Nu putem încheia fără a aminti 
gestul nesportiv al tînărului 
Munteanu (Steaua), poate cel mai 
sigur taloner român la ora actua
lă : eliminat în min. 21. el s-a 
dus la vestiar, apoi direct... pe 
plaja din imediata apropiere a 
terenului. Nu a mai revenit. în 
acest timp, echipa pe care gestul

să 
di
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POLITEHNICA TIMIȘOARA 
POLITEHNICA IAȘI : Max 
pescu (București), ajutat la 
de I. Cîmpeanu și T. Gabos 
bii din Cluj) ;

JIUL — F.C. CONSTANTA 
Rotaru, ajutat de V. Buimistruc 
și V. Popa (toți din Iași) ;

DINAMO ----------- — “ ’
nea (Bîrlad), ajutat de 
și Gh. Rctezan (ambii 
rești) :

A.S.A. TG. MUREȘ 
REȘIȚA : II. Stîncan, 
C. Ioniță II și T. Istrate (toți din 
București) ;

CHIMIA RM. VÎLCEA — „U“ 
CLUJ : C. Dinulescu, ajutat de

M. Cruțeseu și M. Tudor (toți din 
București) ;

F.C. GALAȚI — OLIMPIA SATU 
MARE : Gh. Limona, ajutat de 
G. Fodor și Gr. Anghcluță (toți 
din București) ;

SPORTUL STUDENȚESC — U- 
NIV. CRAIOVA : V. Topan, aju
tat de I. Joldoș și A. Pop (toti 
din Cluj) ;

U.T.A. — STEAGUL ROȘU : 
C. Bărbulescu, ajutat de I. Roșo- 
ga și C. Ioni ța I (toți din Bucu
rești) ;

C.F.R. CLUJ — F.C. ARGEȘ : 
A. Tudor, ajutat de L Banciu 
(ambii din Sibiu) și N. Stoicu- 
lescu (Rm. Vilcea).

20 JUNIORI SELECȚIONAȚI
U.E.F.A. 75

Tabăra de juniori de la Bod- 
Brașov la care au participat cei 
mai buni 200 de tineri jucători 
din țară, a avut ca principal scop 
FORMAREA NUCLEELOR CELOF 
DOUA REPREZENTATIVE DE 
JUNIORI (U.E.F.A. ’75 și echipa 
de perspectivă, precum și EFEC
TUAREA UNEI PREGĂTIRI 
CENTRALIZATE MAI ÎNDELUN
GATE acum, în perioada vacan
ței de vară a elevilor. Cîteva o- 
biective, destul de apropiate în 
timp, și care nu pot fi abordate 
in nici un caz cu ușurință, se a- 
flă înscrise pe agenda juniorilor

om. Și-a 
continuat 
wPoli“, s-a căsătorit, a devenit tată...

...Intr-o zi, cind „Poli-* era la 
restriște, în „B“, l-am auzit spu- 
nînd cu bărbăție : „Trebuie să
facem ceva ! Echipa asta arc o 
tradiție prea frumoasă, ca sa ne 
zbatem în mediocritate !“ Peste 
un an „Poli44 promova, și unul 
din autorii succesului era și doc
torul Surdan. „bătrînul*4 care ia 
antrenamente stîrnea cele 
mari ambiții prin 
ușurința cu care ___
El era animatorul antrenamente
lor, deși le începea la numai cî
teva minute după ce cobora din 
mașina cu care făcea naveta la 
Buziaș, unde lucra în primele luni 
după ce terminase facultatea.

...Astăzi, Simion Surdan este 
unul dintre cei mai Dretuiti sportivi 
ai Timișoarei, un nume respectat 
în fotbalul românesc. El, cel 
distins în *71 cu „Ordinul Meritul 
Sportiv44 clasa a 111-a știe prea 
bine că „tot acest drum, nesperat 
de generațiile dinainte, n-ar fi 
fost posibil fără minunatele con
diții create tării si, implicit, miș
cării sportive de Partidul Comu
nist Român ’*

continuat studiile, 
cariera fotbalistică la

Portari : Lung (Universitatea 
Craiova)și Gh. Cristian (F.C. Ar
geș) ;

Fundași : Bârbulescu (F.C. Ar
geș), Vasile (Șc. sp. Brașov), Za- 
hiu (Gloria Buzău), Cănănău 
(Politehnica Iași), Potopea (Spor
tul studențesc), Bama (Gaz me
tan Mediaș). Dragomir (Progre
sul București) și I. Ene 
Tirgoviște) ;

Mijlocași : Leac (U.T.A.), 
zoc (Oltul Sf. Gheorghe), 
(Sport Club Bacău). Petcu 
pid București) și Bichescu 
Cluj) ;
Atacanți: Teleșpan (Chimia Rm. 

Vîlcea), Popescu (Liceul ,,Minai 
Viteazul*4 București), A. Ene (F.C. 
Galați), Șulea (C.S.U. Brașov) și 
Vaczi („U“ Cluj).

tabăra de la Bod, antrenorul Con
stantin Ardeleanu. „Cu toate 
vestea — a continuat el — In 
curiie susținute, dintre care 6 
divizionare A, B și C, nu 
putut observa o agresivitate . . 
implicit. eficacitate a atacului. 
Randamentul scăzut al echipei 
in faza de finalizare s-a datorai 
și evoluției necorespunzătoare a 
mijlocașilor (îndeosebi Bichescu) 
care au frînat cursivitatea acți
unilor ofensive, pierztndu-se ast
fel clipe prețioase intr-o zonă 
neutră. Vom avea încă mult de 
lucru cu jucătorii lotului pină 
cind vom reuși să-i facem să 
ințeleaga clar că, fără accelera
rea Ia maximum a fazelor de a- 
tac și fără încheierea majorității 
acestora cu șuturi la poartă, uu 
se pot marca goluri".

Și cum nici echipele 
trecuți n-au excelat prin 
citate, se impune un lucru 
pentru remedierea lacunelor 
acest important capitol. Pentru 
că există, totuși, suficiente pre
mise ca atacul reprezentativei de 
juniori să-și amelioreze, în con
tinuare, randamentul, el dispu- 
nlnd de jucători talentațl (Leac, 
Vaczi, Teleșpan, Popa, Bichescu, 
Popescu) și de suficient timp 
pînă la meciurile oficiale din 
preliminariile Turneului U.E.F.A., 
cu selecționata U.R.S.S. Iar fap
tul că, de pe acum, EXISTA UN 
LOT RELATIV CONTURAT, ' se 
înscrie ca un succes de bun au
gur, comparativ cu anii prece- 
denți,

jo- 
cu 

s-a
Ș>,

Echipa națională de fotbal ia astăzi un prim contact, 
in acest sezon, cu o echipă de club vest-germană, 
care reprezintă un fotbal mai viguros decit cel al 
Japoniei și care poate anticipa, intr-o oarecare mă

sură, asupra disputelor „tari“ pe care jucătorii noștri le vor 
avea cu Danemarca și Scoția, două dintre team-urile euro
pene masive, in care angajamentul și forța primează.

Acest joc-test ne oferă o echipă națională oarecum nouă 
față de cea proiectată nu prea recent. Astfel, portarul Ior- 
gulescu nu mai figurează în lot, deși ultima sa apariție, la 
Buenos Aires, a fost considerată de bun augur pentru se
cundul lui Răducanu. In postul de fundaș dreapta joacă 
Cheran, de asemenea o figură nouă. In aceeași situație se 
află și G. Sandu și Sătmăreanu II, care apar in zona deți
nută cîndva cu o oarecare certitudine de Sameș. In sfirșit, 
ca să încheiem cu linia de fund, să reținem că Antonescu 
nu mai e o certitudine, iar Anghelini a fost permutat spre 
stingă, ca urmare a dispariției așteptată, de altfel, a lui 
Cristache.

Linia de mijloc încearcă să-și păstreze structura, chiar 
dacă Dumitru nu și-a cristalizat încă rolul in cadrul echipei. 
In acest compartiment reținem dispariția Iui Bălăci, con
siderat nu de mult ca fiind cea mai mare speranță a echi
pei naționale.

Atacul are, paradoxal, un singur titular : Lucescu. Este 
vorba de jucătorul in care acum un an nu se mai punea 
nici o speranță, el fiind considerat reprezentantul unei idei 
de joc falimentare. Perioada care a 
demonstrează că Lucescu rămîne, in 
cei mai moderni jucători români, prin 
și, mai ales, prin jocul fără minge.

Extremele clasice ale actualului lot
au încă o dată prilejul de a-și demonstra utilitatea, un 
prilej pe care, de altfel, l-au mai avut în repetate rinduri.

In centrul liniei de atac constatăm dispariția ambelor 
virfuri. Se pare că Dumitrache nu răspunde repetatelor de
clarații de dragoste cu forța, el retrăgindu-se mereu din 
focul luptei. Kun, după cum se știe, este suspendat pentru 
faptul că a refuzat să joace intr-un meci la startul căruia 
existau destule suspiciuni.

Toată această enumerare de situații speciale a fost făcută 
pentru a scoate la iveală faptul că o echipă națională rămi- 
ne, oricum, expresia unei „bătălii in marș“ și nu o pro
gramare, pe hirtie milimetrică, vizînd un obiectiv foarte 
îndelungat. Conducerea tehnică a echipei naționale a spus 
din capul locului că va miza doar pe jucătorii tineri, care 
să dea

trecut de atunci ne 
continuare, unul din 
mișcare, angajament

— Troi și Marcu

uîi randament deplin peste cițiva ani. Iată, insă, că 
mizînd doar pe tinerețe, în perspectiva unui obiectiv inde- 

lucrurile se complică, pentru că echipa noastră na- 
nu trebuie privită doar prin binoclul Buenos Aires, 
două lentile mult mai puțin spectaculoase, adică

părtat, 
țională 
ci prin 
lentilele Copenhaga.

Dinamismul excesiv al lotului nostru de astăzi este o 
probă de tinerețe, dar tumultul ei amină deocamdată în
chegarea unei echipe naționale care să ne 
pentru Copenhaga și, mai ales, să permită 
osaturi valabile in timp.

Poate că meciul de la Braunschweig va

■ ofere -certitudini 
constituirea unei

fi un început...

loan CHIRILÂ
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„tricolori4*. Este vorba, înainte 
de toate, de tradiționalul .Turneu 
Prietenia44, care în acest an se 
va disputa în Cuba. Inițial, com
petiția fusese programată în lu
na august, dar a fost aminată 
pentru 7—21 septembrie. La rin
elul ei, formația de perspectivă 
va avea posibilitatea să-și veri
fice potențialul cu ocazia Tur
neului internațional ..23 August4*, 
organizat de clubul U.T.A. in zi
lele de 22, 23 și 24 august,

La Bod, pe durata a peste trei 
săptămîni, în urma unor testări 
complexe, foarte atente, au fost 
alcătuite, in mare, cele două lo
turi de juniori. ..îmbucurător 
este faptul că Prima echipă, cea 
care va aborda, în primăvară, 
preliminariile Turneului U.E.F.A.I 
are din start cite doi candidați 
pe fiecare post* — afirma, după

meciului Grecia 
Jocul Grecia — 

septembrie, la 
condus de Zvetan 

la 
Me

• Arbitrul
— România.
România (25
Atena), va fi
Stanev (Bulgaria). ajutat 
linie de conaționalii săi. A. 
fitishev si N. Strashinko.

• Duminică, cuplaj pe sta-

dionul „23 August". Partidele 
<ie Divizia A de duminică din 
Capitală au loc în program cu
plat. pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 17. in 
ordinea : Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova si Dina
mo — Steaua.
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nr. 2. cu începere 
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facerea Dominici“. 
ipanților.
tetelor cîștlgătoare 
ua de sîmbătă 24

13, în orașele re- 
și pînă vineri 23 
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„CUPA {LIBERĂRII‘-0 RfUȘlIA COMPETIȚIE
A TRĂGĂTORILOR BUCURESTtNI

->

Poligonul Tunari din Capitală a 
găzduit timp de trei zile o impor
tantă competiție la toate genurile 
de arme. „Cupa Eliberării", orga
nizată de comisia municipală de 
tir. La întreceri au fost prezenti 
aproape 150 de trăgători, seniori 
și juniori, printre care și nume
roși fruntași, componenti ai lotu
rilor naționale. La o serie de pro
be s-au obținui rezultate bune, ca 
de pildă, la pistol liber juniori, 
unde echipa clubului Dinamo (an
trenor Șt. Petrescu) a stabilit un 
nou record republican. La fel.

INFORMEAZĂ
garea tragerii Loto din 16 august a.c. 
va avea loc miercuri 21 august a.c. 
în loc de joi 22 august a.c.
CIȘTIGURILE TRAGERII PRONO- 

EXPRES DIN 14 AUGUST 1974 
EXTRAGEREA I : clategorla 1 :

2 variante 10% a 50 000 lei ; cat. 2 : 
4,30 a 9 468 lei ; cat. 3 : 15,85 a 
2 569 lei ; cat. 4 : 30,10 a 1 353 lei ; 
cat. 5 : 138,60 a 294 lei ; cat. 6: 
3.736,45 a 40 lei.

Report categoria 1 : 280.122 lei.
EXTRAGEREA a 11-a : Categoria 

B : 9,05 variante a 4.424 lei ; Cat. 
C : 39 a 1-027 lei; cat. D : 1.590,45 
a 60 lei ; cat. E : 132,50 a 200 lei • 
cat. F : 2.543,35 a 40 lei.

Report categoria A : 306.815 lei. 
câștigurile de 50.000 lei de la ca

tegoria 1 jucate pe variante 10% au 
revenit participanților DINU ION 
din București Și NAGY GHEORGHE 
din Cluj,

I :

D :

Eugen Satala (Dinamo) 
un rezultat valoros la 
3 x 40 focuri. 1151 p. 
ciștîgâtorii probelor : 
dard 3 x 40 f senioare 
Stroe (Dinamo) 1122 
junioare 
(C.S.M.B.) 532 p________ _____
berti (Dinamo) 550 p ; pistol vi
teză seniori — M. Roșea (Dinamo) 
589 p ; juniori — G. Calotă (iEFS) 
580 p ; pistol liber seniori — L. 
Giușcă (Dinamo) 551 p ; juniori — 
L. Pop (Dinamo) 530 p. pe echipe 
Dinamo (L. Pop. G. Klaus și Gh. 
Macovei) 1578 p — nou record 
(v.r. 1569 p). pistol sport și pistol 
cu aer comprimat senioare — Ana 
Buțu (Olimpia) 574 p, respectiv 
367 p ; pistol cu aer comprimat 
seniori — St. Popa (I.E.F.S.) 371 
P ; junioare — .Alina Jerca (Olim
pia) 354 p ; juniori — G. Calotă 
367 p ;
senioare 
namo) 
sileseu 
Angela 
juniori
P ; armă liberă 60 f culcat seniori
— Gh. Vasilescu 591 p ; armă 
standard 60 f culcat junioare — 
Margareta Vochin 570 p ; juniori
— Al. Somo 586 n ; talere — skeet
— seniori (100 buc.) — Gh. Sen- 
covici (Olimpia) 93 t ; juniori — 
I. Ionică (Unirea Joița) 88 t ; trap 
(100 buc.) — A. Marinescu (Steaua) 
93 t ; juniori — M. Ispasiu (O- 
limpia) 88 t.

reușit 
liberă 

iată 
stan-

a
armă
Dar1 

armă
— Veronica 

3x20 f 
Vochin

P
Margareta

juniori — T. Al-

G.
pușcă cu aer comprimat
— Marina Tomescu (Di- 

373 p ; seniori — Gh. Va- 
(Olimpia) 376 p ; junioare 
Tu dori că (Dinamo) 363 p ; 
— Al. Somo (Dinamo) 367

Constructorui Iași — Laminorul 
Roman 0—2 (0—l). Constructorul 
Botoșani — Dorna Vatra Dornei 
aminat. Victoria Roman — Nico- 

(4—1). A.S.A. Cîm- 
Danubi- 
S portul 
Unirea 

Rădăuți 
A- 

Moldo- 
Gura 

Doroliol

lina Iași 5—1
pulung Moldovenesc — 
ana Roman 2—2 (0—1) 
muncitoresc Suceava — 
Iași 1—1 (0—0), Metalul
— C.S. Botoșani 3—1 (1—1)., 
vîntul Frasin — Fonesta 
vița 1—0 (0—0). Minerul
Humorului — Cristalul 
2-0 (0-0).

I.O.R. București — Automatica 
București i—1 (0—0), Laromet 
București — Olimpia Giurgiu 2—1 
(1—1), Sirena București — Elec
tronica București 0—0, Voința 
Slobozia — Tehnometal București 
0—0, Dunărea Giurgiu — Șoimii 
TAROM București 1—0 (1—0). U- 
nirea Tricolor București — T.M. 
București 1—1 (0—0), Flacăra ro
șie București — IPRECA Călărași 
2—0 (0—0), Triumf București —
Azotul Slobozia 3—0 (î—0).

Cimentul Turda — C.I.L.
2—0 (2—0), Constructorul
Iulia — Voința Oradea 5—1 <2—0), 
Aurul Brad — Unirea Alba Iu
lia 6—1 (3—1), Dermata Cluj — 
Minaur Zlatna 0—0, Textila Sebeș 
— Construcții montaj Cluj 0—3 
(0—1), Soda Ocna Mureș 
eșul Cîmpia Turzii 2—1 
Olimpia Oradea 
hor 2—0 (2—0) 
Recolta Salonta

niaj 
Alba

- Ari- 
(0-0), 

— Minerul Bi- 
Dacia Orăștie — 
4—0 (1—0)

SERIA A II-A
Hușa na Huși — Oituz Tg. Ocna 

8—1 (0—0) Bradul Roznov —
Constructorul Vaslui 1—1 (1—1).
CAROM Gh Gheorghu-Dej — 
Partizanul Bacău 3—0 —0) s-a
jucat la Tg. Ocna, 
Bîrlad — Textila 
(0—1). Energia Gh.
Dej — Recolta Văleni 2—0 (1—•). 
Petrolul Molnești — Minerul Co- 
mănești 1—1 (0—0). Viitorul Vas
lui — Constructorul Gh. Gheor- 
ghi-Dej 4—0 (2—0), Letea Bacău 
— Cimentul Bicaz 2—1 (1—0).

Rulmentul
Buh uși 2—1 
Gheorghiu-

SERIA A ni-A

Petrolistul Boldești — Chimia 
Buzău 1—2 (1—1), Poiana Cîm- 
pina — Petrolul Teleajen 2—3 
(1—1), Olimpia Rm. Sărat — U.R.A. 
Tecuci 3—1 (0—0), Luceafărul
Focșani — I.R.A. dmpina 2—2 
(2—1), Petrolul Berea — Prahova 
Ploiești 0—4 (0—1), Avîntul Ml-
nedu — Dinamo Focșani 3—2 
(1—0). victoria Florești — Carpați 
Sinaia 2—2 (0—0). Chimia Brazi
— Bujorii Tg. Bujor 4—0 (1—0).

SERIA A IV-A

I.NLU. Medgidia — Dunărea 
Cernavodă 1—2 (0—1). Portul Con
stanța — Cimentul Medgidia 0—1 
(0—1). Granitul Babadag — E- 
lectrica Constanța 3—1 (0—0). Ma
rina Mangalia — Ancora Galați 
2—1 (1—0), Tehnometal Galați — 
Recolta Frecăței 6—0 (4—0). Voin
ța Constanța — Viitorul Brăila 
2—1 (2—1), Comerțul Brăila — 
Știința Constanța 1—0 (0—0), Ra
pid Fetești — Dunărea Tulcea 
2—0 (0—0).

SERIA A VI-A
SERIA A X-A

Unirea Drăgășani — Chimia Gă- 
ești 1—6 (1—0), Petrolul Tîrgoviș- 
te — Textilistul Pitești nedisputat. 
Chimia Tr. Măgurele — Oțelul 
Tlrgo\-iște 4—6 (2—0). Cimentul 
Fieni — ROVA Roșiorii de Vede 
amina! Chimistul Rm. Vilcea — 
Viitorul Scomicești 2—6 (0—0),
Vagonul Caracal — Lotrul Brezoi 
4—o (1—6). Dacia Pitești — Ceta
tea Tr. Măgurele 1—1 (0—0). Vul
turii Cîmpuliing Muscel — Recol
ta Stoicănești 3—6 (2—6).

Marmației — Mi-C.I.L. Sighetul______ ..
nerul Baia Borșa 1—0 (0—0). Mi
nerul Bălța — Minerul Băluț 
2—1 (1—1), Oașul Negrești — C.S. 
Zalău 2—1 (1—1), Rapid Jibou —

- Bradul Vlșeu 1—0 (1—0), Victoria 
Zalău — Bihoreana Marghita 
0—0, Someșul Satu Mare — Uni
rea Tășnad 1—0 (1—0), Minerul
Cavnie — Voința Cărei 4—o
(4—0), Minerul Suncuiuș — CU- 
pbom Baia Mare 3—1 (0—0)

SERIA A XI-A

SERIA A VII-A

C.I.L Drobeta Tr. Severin — 
Progresul Băileșii 1—0 (1—Oi Mi
nerul Motru — Dunărea Calafat 
7—0 (3—0), F.O.B. Balș — A.S. 
Victoria Craiova 2—1 <1—0), Me
talurgistul Sadu — MEVA Dro
beta Tr. Severin G—0. Progresul 
Strehaia — Dierna Orșova 2—1 
(0—1). Steagul roșu Pienița — 
Cimentul Tg. Jiu 0—0, CF.R Cra
iova — Minerul Lupeni 3—2 (1—0), 
Progresul Corabia — Minerul Ro- 
vinari 2—0 (1—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — U- 
nirea Dej 1—2 (1—0), C.I.L. Gher
la — Foresta Bistrița 0—1 (0—0), 
Viitorul Gheorghienl — Metalul 
Copșa Mică 2—1 (1—1), C.F.R.
Sighișoara — Chimica Tîrnăveni
1— 0 (1—0) Vitrometan Mediaș — 
Minerul Rodna 0—0, A.S. Miercu
rea Ciuc — Lacul Ursu Sovata
2— 0 (1—0), Gloria Bistrița —
Minerul Bălan 5—0 (1—0), Avîn
tul Reghin — Viitorul Tg. Mureș 
1—0 (0—0).

SERLA A XH-A

SERIA A VIU-A

Progiesul Timișoara — Minerul 
Oravița 2—0 (1—0), Crișana Se- 
biș — C.F.R. 
(1—0) Minerul 
structorul Arad 1—0 (1—0), Uni
rea Sînnicolaul 
Petroșani 4—1 (3—0), Unirea Tom
natic — Metalul Bocșa 1—o (0—0), 
C.F.R. Simeria — Ceramica Jim- 
bolla 6—1 (4—1), Strungul Arad — 
Mineriul Teliuc 1—0 (1—0). Meta
lul oțelu Roșu — Electromotor 
Timișoara 4—1 (0—1).

Caransebeș 1—1
Ghelar — Con-

Mare — Știința

Carpați Brașov — chimia Ora
șul Victoria 0—0, U.P.A. Sibiu — 
I.CJJtf. Brașov 0—0, Nitramoma 
Făgăraș — Inter sibiu 3—o (1—Oi. 
Caraimanul Bușteni — Măgura 
codlea 4—0 (1—0) Unirea Sf. 
Gheorghe — Torpedo Zărneștl
1— 0 (0—0), Textila Cisnădie —
Minerul Baraolt '7—0 (2—0), Pre
cizia Săcele
2— 0 (0—0), 
Forestierul 
(5-0).

— Carpați Covasna 
Textila Odorhei — 
Tg. Secuiesc 5—1

★ne-au fost transmi- 
corespondenții noștri

Rezultatele 
se fle către _ . .
din localitățile respective,



RECORDURI MONDIALE
LA C. E. DE NATAȚIE

NUMEROASE DECIZII ÎNAINTE
LA 0. M. DE BOX DE LA

DE LIMITA
HAVANA

VIENA, 19 (prin telefon). A 13-a 
ediție a campionatelor europene 
de natatie are o valoare cu totul 
deosebită. Dovadă sînt excepțio
nalele performante înregistrate 
luni, în ziua a doua a întreceri
lor de înot. De pildă, reprezen
tanta R. D. Germane. Cornelia 
Ender (18 ani, 1,78 înălțime, 69 
kg) a parcurs distanța de 100 m 
liber în 56,96 (nou record mon
dial), timp cu care ar fi câști
gat medaliile de aur la băieți, la 
„europenele" din 1950 si din 1954, 
învingîndu-i pe Janny și Nyrki.

O altă eroină a zilei de luni 
a fost tot o sportivă din R. D. 
Germană, si anume Karla Linke 
(14 ani, 1,78 m. 65 kg). Tînăra

TURNEUL INTERNAȚIONAL

înotătoare din Dresda a corectat 
recordul mondial la 200 
prima dată în serii (2:37.44). 
în finală a obținut 2:34,99 ! în 
1958, Kolesnikov cîstiga campio
natul european masculin 
2:41,1...

La băieți. Roland Mathes a 
confirmat înalta 
vingînd la 100 i 
mii trei clasați 
fost consemnați 
vechiul record

Rezultate : 100 m liber <£) : 1. 
Ender (R.D.G.) 56,95 — r.m.. 
Franke (R.D.G.) 57,82, 3. Brigitha 
(Olanda) 58,10 : 100 m spate (ni) : 
1. Mathes (R.D.G.) 58,21, 2. Wanja 
(R.D.G.) 58,66, 3. Veraszto (Un
garia) 58,78 ; 200 m bras (f) : 1. 
Linke (R.D.G.) 2:34.99 — r.m.. 2. 
Schott (R.D.G.) 2:38.88, 3. Jurke- 
nia (U.R.S.S.) 2:42,04 ; 200 m li
ber (m) :

m bras 
iar

i sa valoare, 
m soațe, iar 
la 200 m liber au 
toți cu timpi sub 
european !

DE HANDBAL FEMININ
DE LA TIMISOARA

După cum informează corespon
dentul nostru Petru Arcan, la Ti
mișoara, s-a desfășurat, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, un turneu 
internațional feminin de handbal, 
organizat de 
Constructorul din localitate, 
toria a revenit divizionarei A Con
structorul care a obtinut trei vic
torii în cele trei partide susținute 
cu acest prilej : cu Sparta Mediaș 
18—14 ; cu BSG Post Halberstadt 
(R.D.G.) 19—10 : cu 
(Polonia) 10—8. Pe 
s-a clasat formația 
pe locul III echipa
2 p (11—9 cu BSG Post Halber
stadt) si pe locul IV handbaliste
le din R.D. Germană.

asociația sportivă
Vic-

ASK Chorzow 
locul secund 
poloneză 4 p. 
Sparta Medias

a unui boxer român pe ringul 
campionatelor mondiale. Cu acest 
prilej își făcea debutul la o mare 
competiție rezervată seniorilor tî- 
nărul nostru reprezentant Damian 
Cimpoiesu. La categoria semimijlo- 
cie, sortii îi rezervă un adversar 
neobișnuit de puternic, recunoscut 
ca un puncheur în exclusivitate : 
campionul european Marian 
(Iugoslavia). încă de la 
sunet de gong. Benes a 
în stitlul său caracteristic.
vituri laterale, care însă nu și-au 
găsit ținta. deoarece Cimpoiesu 
a eschivat de mai multe ori efica
ce. Abia spre sfirsitul primei re
prize. surprins cu cîteva dure lo
vituri la figură. Cimpoiesu a fost 
de două ori numărat de arbitru, 
în repriza secundă. Benes lovește 
nepermis. repetat, cu antebrațul si 
arbitrul cubanez Rodriguez îi a- 
trage atenția de 
sfirsitul rundului, 
trează spectaculos 
situația. Se părea 
mare surpriză, că

o întorsătură favorabilă boxerului 
român, mai ales că Benes dădea 
semne de oboseală. Dar, chiar La 
începutul 
veșu, din 
gerătoare 
numărat.
mă medicul de serviciu pentru a 
constata 
dreaptă 
permite 
Medicul 
e oprit.
don (pentru rănire) 
Cimpoieșu, în repriza

Alte rezultate la 
MIJLOCIE : Correa 
1 Aleroh (Nigeria) : Kosunen (Fin
landa) b. k. o. 3 Muraly (Uganda); 
Rodgers (Irlanda) b. ab. 2 Sae» 
(Spania) ; Forde (Guyana) b.p. 
Weidner (RDG) ; May o (Zair) b.p. 
Sadio (Guineea) : Jackson (SUA) 
b.k.o. 1 Mussa (Tanzania) : Mc
Callum (Jamaica) b.p. Kaba (Gha
na) ; Kicka (Polonia) b.k.o. 2 Pena 
(Rep. Dominicană) : Burga (Peru) 
b.p. Pelletier (Canada) : Kovăcs 
(Ungaria) b.k.o.2 Juravliev (URSS). 
CAT. MIJLOCIE : “
b.k.o.l Williamson 
(Argentina) b.k.o.l 
Lukusa (Zair) b.
(Porto Rico) Ianakiev (Bulgaria) 
b.k.o.3 Corpataux (Elveția).

A fost suficient 
ca pugiliștu să 
înceapă să se obiș
nuiască cu atmos
fera din sala Co- 
loseum. din com
plexul sportiv Ciu
dad Deportivo din 
capitala cubaneză, 
pentru ca meciu
rile din ring să se 
întețească. '' aspi

ranții gloria sportivă grăbin-
du-se parcă să ajungă mai repede 
la primele centuri de campioni 
mondiali din istoria acestui sport. 
Cum altfel să explicăm numărul 
extrem de mare de partide care 
se încheie înainte de vreme ? în 
cadrul galelor celei de a doua zile 
de concurs, la categoria mijlocie 
toate cele 4 intilniri nu au ajuns 
la limita regulamentară, iar la 
categoria semimijlocie, 7 din 11 ! 
Firește. în unele cazuri se poate 
evoca aci si un oarecare dezechi
libru valoric între concurent i.

S-a înregistrat si prima apariție

ultimei reprize, Ciiripo- 
nou surprins de o ful- 
lovitură la maxilar, este 
Arbitrul Rodriquez chea-

2.

r.m..

1. Nocke (R.F.G.) 1:53.10
2. Steinback

3. Samsonov
(R.F.G.)

(U.R.S.S.)

Slavic a luat startul in

— r.e..
1:53,72.
1:53,74.

Marian
ultima serie eliminatorie la 200 m
liber, realizînd 1:58,59 (fără a se 
califica în finală).
s-a clasat pe locul 
pârtiei panți.

timp cu care
14. din 29 de

TROFIUL TOMIS“

Beneș 
primul 
atacat 

cu lo—

două ori. Spre 
Cimpoiesu con- 

si echilibrează 
că urmează o 
meciul va lua

★
turneul de polo
a întîlnit pe cea a Ungariei, 
a ciștigat cu 7—3 (1—1, 1—1, 
3—0). Poloiștii români au luptat

echipa Româ-In 
niei 
care 
2—1> 
de la egal la egal cu campionii lumii 
timp de trei reprize (la scorul de 
3—3 au înscris un gol, anulat însă 
de arbitru), dar în cea de a patra au 
fost depășiți. Au înscris : Sarkady 2. 
Sivos 2. Sarossyl 2, Gergely — pentru 
Ungaria, respectiv Sehervan. Cornel 
Rusu și Nastasiu. A arbitrat Lawdon 
(Anglia).

Alte rezultate : U.R.S.S — Iugosla
via 10—9. Italia — Olanda 5—4, Spa
nia — R. F. Germania 3—1.

Adrian VASILIU

NOI CAMPIONI Al
MONTREAL, 19 (Agerpres). — în

trerupte. din cauza ploii, timp de 
24 de ore. Campionatele mondiale 
de ciclism pe velodrom, au fost re
luate cu probele pentru profesio
niști și amatori. în finala probei 
dc viteză rezervată amatorilor, An
ton Tkac (Cehoslovacia) l-a între
cut pe Kravțov (U.R.S.S.). 
campion mondial 
timii 
ba de 
mecanic 
îat cu 
Breuer 
distanța 
pul de 
s-a clasat olandezul 
în sfîrșit. proba feminină de ur
mărire individuală a revenit spor
tivei sovietice Tamara Garkușina. 
Cursa de urmărire individuală a

Noul 
a realizat pe ul- 

200 m timpul de 11.32. Pro- 
semifond cu antrenament 
pentru amatori s-a înche- 
victoria ciclistului Jean 
(R.F.G.), cronometrat pe 
de 50 de kilometri cu tim- 

45:12.41. La 200 m distanță 
Martin Venix. 

proba feminină de 
individuală a revenit !

Tamara

VILAS ÎNVINGĂTOR
LA TORONTO

TORONTO, 19 (Agerpres). — 
Proba de simplu bărbați din ca
drul Turneului internațional de 
tenis de la Toronto a fost cîstigată 
de jucătorul argentinian Guiller
mo Vilas, care l-a învins în fina
lă cu 6—4, 6—2, 6—3 pe spaniolul 
Manuel Orantes.

în finala probei de dublu băr
bați, perechea Vilas, Orantes a 
întrecut cu 6—1, 2—6, 6—2 cuplul 
Jiirgen Fassbender — Ilans Poh- 
man.

(prin telefon), 
de volei , Tro-

CONSTANTA, 19 
Turneul internațional 
feul Tomis'* a continuat in Sala spor
turilor din localitate în prezența a 
peste 1000 de spectatori, cărora e- 
chipa României nu le-a dat satisfac
ția unei victorii în partida cu repre
zentativa Cehoslovaciei. Formația 
oaspete a ciștigat cu 3—0 (10. 11. 8) 
evoluția voleibaliștilor noștri fiind 
sub nivelul celei din meciul anterior, 
înfrângerea este urmarea unui joc 
Tigid în linia a doua și lent in ge
neral a unui blocaj ce nu a reușit 
să facă față acțiunilor subtile și com
binative inițiate. în special de Stan* 
cio, Petlak și Tomas. Jucătorii noș
tri, deși au început bine primele două 
seturi, în care au condus cu 8—4 
și, respectiv 9—4, au cedat, însă, în

în ,.Marele Premiu Wilhelm Tell

MIRCEA RAMAȘCANU
„Marele Premiu Wilhelm Teii-, 

ediția 1974. de fapt „Turul Elveției- 
pentru amatori, a reunit la start 88 
de alergători din 12 țări. Programata 
între 10 și 15 august întrecerea s-a 
desfășurat de-a lungul a g etape 
(825 km). Socotită drept ultim test 
în vederea campionatelor mondiale 
din Canada, competiția s-a bucurat 
de participarea unor rutieri de înal
tă valoare din Uniunea Sovietică. 
Polonia, Belgia. Franța, Maroc ș.a. 
Cu atît mai valoroasa devine perfor
manța rutierului român Mircea Ra
mașcanu, ciștigâ torul celei de a 2$-> 
ediții a „Turului României*, care 
s-a clasat pe primul loc in etapa a 
8-a, contratimp individual 34 km.

Despre «.Marele Premiu 
Tellfc, despre valoarea 
realizat de Ramașcanu 
comportarea generaiâ a 
noștri am avut ocazia s 
ieri cu antrenorul emerit 
Voicu, cel care a pregătit 
României și a asistat-o in competi
ție. Așadar...

..Am participat la o întrecere de

Wilhelm 
rezultatului 

și desprj 
sportivilor 

ă discutăm 
Nicolae 
ectupa

LUMII LA CICLISM
profesioniștilor l-a 
pion pe olandezul 
victorios 
Ferdinand 
acoperit 
6:04,71. “
nit olandezului Rene Pijnen, 
l-a întrecut pe norvegianul Knud
sen, campionul olimpic de la 
Miinchen, trecut la profesionism.

consacrat cam- 
Roy Schuiten. 

cu belgianul 
câștigătorul a 

zn în 
bronz a reve- 

care

în finala 
Bracke. 
distanța de 5 000 

Medalia de

și-a confirmat talentul

continuare nu atît pe plan ftzic, eit 
tactic și nervos. Setul al treilea a 
fost la discreția oaspeților. Cu toate 
schimbările, efectuate de antrenorii 
A. Drăgan și G. Cherebețiu, jocul 
reprezentativei noastre nu a putut fi 
redresat. Arbitrii Dode Isailovici (Iu
goslavia) și Oliv Primo (Italia) au 
condus bine următoarele formații : 
ROMÂNIA — Oros (Duduciuc) DJ- 
mănoiu (Păușescu) Bartha (Arbu
zov. Chițigoi), Schreiber, Tutovan 
(Chiș). Udișteanu (Bartha, Arbuzov). 
CEHOSLOVACIA — Chrpa (Lenarti. 
Tomas. Vondratak, Stancio, Petlak. 
Pipa (Stehno).

Celelalte rezultate : Bulgaria — Un
garia 3—0 (16, S, 12) Polonia — Ita
lia 3—0 (8, 1, 6), R. ~ 
Iugoslavia 3—1 (—13. 10, 4, 13).

Marți turneul continuă de la ora 
15.30 cu meciurile : România — Un
garia, Cehoslovacia — Bulgaria. R. D. 
Germană — Polonia și Iugoslavia — 
Italia urmind ca miercuri (ora 15.30) 
să aibă loc nartidele turneelor finale.

P. ENACHE — coresp.

D. Germană

kilometraj excelent organizaiă, 
deosebit de grea — ne-a spus

lung 
dar _
N. Voicu. Dificultățile au constat in 
marele număr de etape — 8 în 6 
zile, in profilul accentuat muntos, 
în valoarea deosebită a competito
rilor. Traseul greu și disputele ne
obișnuit de acerbe au determinat 
multe abandonuri. Ca și alte forma
ții, echipa noastră s-a aflat după 
numai două zile de concurs (3 eta
pe) intr-o situație neplăcută : Viorel 
Murineanu abandonase, iar Ilie Va
lentin. Costel Cîrje și Valentin Hota 
sosiseră după închiderea controlului 
și, firește, fuseseră scoși din cursă, 
în numai trei oameni — Mircea Ra
mașcanu, Vasile Teodor și Vasile 
Seiejan — 
posibil &â 
agitat tur. 
mai muR,

kn- 
de 
Ba 

- în
cheiat ultima etapă, a S-a, pe primul 
loc Si competiția al 11-lea. El a fost 
elociac pentru performanța obținută 
datorită faptului că etapa de contra
timp individual s-a disputat de-a 
Iu turul unui traseu de 24 km pe mun
te. diferența de nivel fiind de 500 m. 
Ziaristul elvețian Edwin Rudolf a 
fost — ca si alții de altfel — impre
sionat de forța lui Ramașcanu. pre- 
văzindu-i un viitor strălucit in ci
clism. De aprecieri favorabile s-au 
bucuțat Vasile Teodor și Vasile Se- 
lejan. Datorita bunei impresii lăsate 
de echipa României, organizatorii 
întrecerii ne-au invitat să participăm 
și la ediția din 1975*.

Desigur, noua performanță a iui 
Mircea Ramașcanu ne bucură. Ea 
trebuie insă urmată șt de altele, ob
ținute atît de tinkrul alergător, cil 
și de colegii săi.

Hristache NAUM

ni se părea aproape 
terminăm acest atît 
Si totuși. s-a putut- 
Mircea Bamascauu a

dacă o rănire la urechea 
a lui Cimpoiesu îi poate 
acestuia să continue lupta» 
nu-și dă avizul si meciul 
Beneș cîștigă prin aban- 

în fata lui 
a treia.

CAT. SEMI- 
(Cuba) b. ab.

Rîskiev (URSS> 
(Canada) : Arce 
Reek (Olanda); 
dese. 3 Lausell

SPORTIVI ROMANS
PESTE HOTARE

de handbal Con-
:*;“/37t turneul 

la Petrozavodsk
Echipa feminină 

fecția București a ciștigat 
international de ”
(U.R.S.S.), învingînd cu 13—11 echipa 
locală Spartak și făcînd meci nul 
(17—17) cu formația Petrodvoreț le
ningrad. Premiul „Ursul alb”, desti
nat celei mai bune atacante, a re
venit bucureștencei Tanța Iile.

în prima zi a turneului internațio
nal de handbal pentru echipe de ti
neret de la Șumen (Bulgaria), selec
ționata României a întrecut cu 25—tr 
(11—3) sel-ecționata secundă a Bulga
riei. în alt meci : Ungaria — Bul
garia I 20—19.

CAMPIONATE Si TURNEE
DE FOTBAL

U.R.S.S. In clasamentul campiona
tului conduce Dinamo Kiev cu 26 
p. urmată de Zenit Leningrad — 22 
p. Rezultate : Dinamo Tbilisi — Di
namo Kiev 0—0 • Zenit — Pahtakor 
2—2 ; Karpati — Sahtior 1—1 : Nis
tru — Torpedo Moscova 0—3 ; Dnepr 
— Zaria 0—2-

IUGOSLAVIA. Duminică s-a dat 
startul în campionat. Rezultatele pri
mei etape : Vojvodina Novi Sad — 
Hajduk Split 2—0, Steaua roșie Bel- 
giad — Sarajevo 4—1 Zeleznicear 
Sarajevo — Partizan Belgrad 4—1, 
Dinamo Zagreb — O.F.K. Belgrad 
J—3, Velej Mostar — Radniciki Nis 
2—3. Radniciki Kragujevat — Celik 
Zenița 0—1. Rijeka — Proletar Zre- 
njanin 2—2, Olimpija Ljubljana — 
Sloboda Tuzla 2—2, Vardar Skoplje 
— Bor 3—0.

R.F. Germania. Cupa R.F. Germa
nia a fost dștigată de echipa Ein
tracht Frankfurt pe Main, care a 
învins in finală cu 3—1 (după pre
lungiri) formația S.V. Hamburg.

FRANȚA. După 4 etape de campi
onat conduce echipa Reims cu 8 p, 
secundată de Lille 7 p. Rezultate : 
Reims — Bordeaux 2—1 ; Nisa — 
Marsilia 1—3 ; St. Etienne — Mimes 
4—0 : Metz — Lyon 3—1 ; Angers — 
Bastia 3—0 ; Lille — F.C. Paris 5—0;

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul international masculin de 
baschet „Memorialul Iuri Gagarin" 
s-a încheiat cu victoria primei re
prezentative a U.R.S.S., care, in ulti
mul meci a întrecut cu 93—75 (46— 
29) selecționata sovietică de tineret.

Proba individuală de dresaj din 
cadrul Campionatelor mondiale de 
la Copenhaga a revenit călărețului 
vest-german Reiner Klimke — 1246 
p, urmat de campioana olimpică 
Liselott Linsenhoff (R.F.G.) și Ele
na Petușkova-Brumel (U.R.S.S.). 
Proba de dresaj pe echipe a fost 
cîștlgată de formația R.F. Germa
nia cu 
— 4 804 
4 395 p.

5129 p. urmată de U.R.S.S. 
p. Elveția 4 486 p, Franța 

S.U.A. 4 285 p.

premiu automobilistic al 
desfășurat pe circuitul de

Red star — Nantes 4—4 ; Strasbourg 
— PJonaco 2—2.

SCOȚIA. în Cupa Ligii scoțiene, 
Celtic Glasgow — Dundee United 
1—0.

ANGLIA. Meciurile din prima e- 
tapă a campionatului :. Birmingham 
— Middlesbrough 0—3 ; ~ '
Leeds 3—0 : Burnley
hampton 1—2 : Chelșea 
0—2 : Derby — Everton 
cester — Arsenal 0—1 ;
Liverpool 1—2 ; Manchester City — 
West Ham 4—0 : Newcastle — Co
ventry 3—2 ; Tottenham — Ipswich 
0—1 ; Sheiield — Rangers 1—1.

Stoke —
— Wolvcr-
— Carlisle l
0—o ; Lei ■ V 

LUtton —

• Turneul dotat cu ..Premiul Co* 
lombino", desfășurat în orașul spa
niol Huelva, a revenit echipei o- 
landeze Feyenoord Rotterdam, învin
gătoare cu 1—0 (0—0) în finala sus
ținută cu Ujpesti Dozsa. în meciul 
pentru locul trei, formația spaniola 
Betls din Sevilla a surclasat cu 5—4) 
(4—0) ne Bayern Miinchen, campi
oana R.F. Germania, Trei din cele 
cinci goluri au fost înscrise de îna
intașul central Anzarda.

PE PISTELE DE ATLETISM

dine :
McLaren 
(Anglia). 
29:46.26 ; 
Brabham 
gazzoni 
29:57.8$ j 
favoriții 
cauza unor

Denny (Noua Zeeiandă). 
i — lh 29:27,64 ; James Hunt 

Hesketh Ford — lh 
John Watson (Irlanda), 

i — lh 29:54.11 ; Clay
(Elveția), Ferrari — 

Austriacul Lauda, unul 
probei, a abandonat 

defecțiuni mecanice.

Re- 
îh 

din 
din

o tînără înotătoare e- 
virstă de numai 13 ani. 
traverseze Canalul Mî-

Abia Khairi 
gipteană, în 
a reușit să 
necii, inotînd_ timp de circa 12 ore, 
de la Cap Gris pînă la Dover.

Marele 
Austriei, 
la Zeltweg. a fost ciștigat de pilo
tul argentinean Carlos Reutemann. 
la volanul unei mașini speciale 
Brabham. învingătorul a acoperit 
distanța de 319,100 km în timpul 
de lh 28:44,72, realizînd o viteză 
medie orară de 215,81 km. Pe locu
rile următoare s-au clasat în or-

Cindy 
(liană, 
versat
51 km) în 15 h 35 min., 
bun cu trei ore decît recordul an
terior. deținut de americanul John 
Woods. Cindy Nichoftis este a treia 
femeie care traversează înot lacul 
Ontario, ale cărui ape sînt de 
obicei agitate și reci.

Nicholas, o înotătoare cana- 
în vîrstă de 16 ani. a tra- 
lacul Ontario (distanța circa 

timp mai

Neînvins în ultimele 48 de meciuri, 
boxerul american de categorie mij
locie, Tony Licata, a ciștigat prin

k.o. în rândul doi intilnirea cu me
xicanul Vicente ijedina.
în cursa cicliști „Cupa Mării Baltice*, 
după g etape conduce polonezul 
Brojin care a ciștigat întrecerea pe 
traseul Olsztin—Vieljbleng, parcurgind 
118,200 km în 2h 53:50. Pe echipe. în 
fruntea clasamentului se află selec
ționata U.R.S.S.
In campionatul mondial de yachting, 
clasa „Finn*, după 5 regate conduce 
americanul Henry Sprague, urmat 
da suedezul Lilljegren Șl Bennett 
(S.U.A.). Campionul olimpic, fran
cezul Serge Maury, a abandonat 
în urma unui abordaj. întrecerile 
se desfășoară la Long Beach.
După consumarea a nouă runde, 
în turneul internațional de șah de 
la Polanica-Zdroj continuă să condu
că maeștrii Karasev (V.Tt.S.S.) și Ki
rov (Bulgaria) cu cîte 7V2 p- Rezul
tate din runda a noua : Kirov — 
Adamski 1—0 ; Karasev — Lombard 
1—0 : Garcia — Doda remiză ; Fara- 
go — Sznapik 1—0 Barczai — Sus
țin remiză ; Niczevskî — Lehtinski 
1—0.

Campionul olimpic Ia aruncarea 
greutății, polonezul Vladislav Ko
mar, a stabilit un nou record na
țional cu performanța de 21,19 m. 
Cu prilejul aceleiași reuniuni, 
desfășurată la Varșovia. Lech 
Gajdinski a corectat recordul po
lonez la aruncarea discului, reali- 
zînd 63.52 m.

La Moscova, într-o 
pregătitoare 
natelor europene de

reuniune 
în vederea Campio- 

atletism. 
Testutis Șapka a ciștigat proba de 
săritură în înălțime cu .2,18 m, 
urmat de campionul olimpic Iuri 
Tarmak — 2,15 m. Proba de arun
care a greutății bărbați a revenit 
lui Aleksandr Barișnikov — 20,60 
m ; la feminin a ciștigat Elena 
Karableva cu 19,12 m.

Iată principalele rezultate din 
concursul atletic desfășurat la 
Innsbruck : săritura în înălțime : 
Dwight Stones (S.U.A.) 
800 m : Lucian Susanj 
— 1:47,18; greutate: 
bach (S.U.A.) — 20,96 
garduri : Jim Bolding ___ .. .
49,90 : săritura în lungime femei : 
Isabella Lusti (Elveția) — 6.40 m.

— 2,23 m ; 
(Iugosl-avig)
Al Feuer- 

m ; 400 m 
(S.U.A.) —
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