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IMENSĂ BUCURIE, 
ÎNSUFLEȚIRE Șl OPTIMISM!

Aniversînd 30 de ani de istorie 
nouă, tara noastră pășește acum 
in cel de-al patrulea deceniu cu 
satisfacția profundă pe care între
gul popor o trăiește pentru vic
toria deplină a socialismului pe 
pămîntul românesc. dar șl cu 
hotărîrea nestrămutată de a-și 
consacra, în continuare, energiile 
creatoare, puterea de muncă si ta
lentul îijfăptuirii jieabătute a pro
gramului elaborat de partid, a 
sarcinilor mari ale partidului, de 
a realiza înainte de termen sarci
nile actualului cincinal.

Imensa bucurie pentru victoriile 

epocale obținute pe drumul lui 
August 23. încrederea în viitorul 
comunist al patriei. dragostea 
nețărmurită fată de Partidul Co
munist Român, fată de secretarul 
general al partidului, președinte 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ni^glae Ceaușescu. au 
irumpt in ziua marii sărbători, 
pe străzile Capitalei și ale mari
lor așezări ale tării, din pieptu
rile a milioane de oameni, români, 
maghiari, germani, reuniți într-o 
unică coloană a viratelor, a națio
nalităților, a profesiilor, a entu
ziasmului si patriotismului so
cialist.

în Capitală, strălucitoarea para
dă militară și impunătoarea de
monstrație a oamenilor muncii se 
desfășoară in Piața Aviatorilor, 
traditional loc al manifestărilor 
populare de masă. Pe bulevardul 
Aviatorilor, pe celelalte mari ar
tere ale orașului sînt aliniate tru
pele si coloanele de demonstranți 
care cuprind aproape 300 000 de 
oameni ai muncii. Aici și pretu

în cuprinsul ziarului
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tindeni în cuprinsul orașului dom
nește atmosfera specifică marilor 
sărbători ale poporului nostru.

Tribuna centrală, străjuită de 
drapele roșii și tricolore, este do
minată de o mare stemă a Repu
blicii Socialiste România. încadra
tă de drapele roșii și tricolore si 
de datele festive : „23 August
1944—23 August 1974“. Alături sint 
înscrise urările „Trăiască 23 Au
gust — ziua eliberării patriei de 
sub dominația fascistă — sărbătoa
rea națională a poporului român !“ 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân în frunte cu secretarul său 

general — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1“

„Trăiască lupta unită a po
poarelor pentru pace și colabora
re. pentru o lume mai dreaptă »i 
mai bună !“.

De cealaltă parte a nietti. tri
bunele sint dominate de un mare 
medalion cu chipurile dascălilor 
proletariatului : Marx, Engels,
Lenin, străjuit de drapele roșii. 
Pe fundal, sînt inscriso urările : 
„Trăiască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internationa- 
(e, a tuturor forțelor socialiste, de
mocratice. antiimperialiste !“. „Tră
iască poporul român — construc
tor eroic al socialismului !“. „Tră
iască si înflorească scumpa noas
tră patrie — Republica Socialistă 
România !“.

Ora 8. Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este întîmoina- 
tă cu ura le și ovații. La tribuna 
oficială urcă tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Emil Bodnaraș, Manca 
Mănescu, Elena Ceaușescu, Ștefan 
Voitec, Maxim Berghianu, Gheor-

tară
de fotbal din etapa

A 

ghe Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ilie Verdeț. Chivu Stoica, 
Constantin Băbălâu. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, MHiai Dalea, 
Magdalena Filipaș. Mihai Gere, 
Ion Ionită, Vasile Patilinet, Ion 
Pățan, Iosif Uglar, Ștefan Andrei. 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe O- 
prea, viceprim-ministru al guver

nului, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai 
guvernului, vechi mi- 
litanți ai mișcării 
comuniste și muncito
rești, foști coman
danți de mari unități 
pe frontul antihitle
rist, conducători ai 
organizațiilor de ma
să și obștești.

In tribune se află 
membri ai delegații
lor de partid și gu
vernamentale ale ță
rilor socialiste, ale 
altor state, reprezen
tanții unui mare nu
măr de partide comu
niste, socialiste. so- 
cial-democrate și ale 
mișcărilor de elibera
re națională. Sint 
prezenți membrii de- 
legaților organizații
lor de masă și ob
ștești, asociațiilor de 
prietenie cu Româ
nia, .din multe țări 

ale lumii. Asistă, de asemenea, 
numeroși participanți la lucrările 
Conferinței mondiale a populației, 
reprezentanți ai Secretariatului 
O.N.U. și alți oaspeți de peste 
hotare aflați în țara noastră.

în timpul demonstrației, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a intreți- 
nut cu numeroși oaspeți de peste 
hotare prezenți la marea sărbă
toare a poporului nostru.

Sint de față șefi ai mîs.anilor di
plomatice acreditați in Republica

(Continuare in pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 3-a)

OMAGIUL SPORTIVILOR
Soarele se apropiase de amiază 

cind un semnal de trompeți, bine 
cunoscut, a vestit începutul defi
lării sportivilor bucureșteni la 
grandioasa demonstrație a oame
nilor muncii dedicată sărbătoririi 
celei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării. Motociclete ornate cu 
steaguri tricolore și roșii, desfă- 
cindu-se in evantai, au străbătut 
in plină viteză Piața Aviatorilor. 
Apoi și-<r făcut apariția marea 
coloană, avind in frunte trei gru
puri compacte de tineri și tinere 
— pionieri, elevi, muncitori,țunc- 
țioifari. ostași. sludenți. reprezen
tanți ai gărzilor patriotice — pur- 
tind portretul conducătorului sti
mat și iubit. al celui mai de 
seamă fiu al națiunii române, 
tovarășul XICOLAE CEAUSESCU, 
încadrat de stema partidului și de 
aceea a patriei.

Sint greu de redat in cuvinte 
aviniul. Însuflețirea, entuziasmul 
care ou însoțit și an caracterizat 
întreaga desfășurare a paradei 
sportivilor. Timp de 35 de minute, 
tineretul stadioanelor. membrii 
cluburilor și asociațiilor sportive 
ale Capitalei, campioni și perfor
meri iscusiți, dar si multi simpli 
practicanți ai exercițiului fizic au 

ținut să aducă mesajul lor fier
binte de dragoste și recunoștință 
adresat partidului, patriei, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, să ex
prime hotărîrea fermă și nestră
mutată de a munci și a învăța 
mai bine, cu și mai mult spor, 
de a se perfecționa necontenit, 
de a participa cu toată vigoarea 
lor tinerească la înfăptuirea mă
reței opere de construire a socia
lismului și comunismului pe pă- 
mîntul României.

In acest context larg și simbo
lic, demonstrația celor aproape 
13 000 de tineri ți tinere, care au 
alcătuit coloana, a constituit o a- 
devârată dare de seamă, un ra
port grăitor al succeselor obținute 
in cei 30 de ani, sub conducerea 
partidului, de mișcare sportivă 
românească, dar — în același timp 
— și un solemn angajament de a 
ridica la altitudini și mai înalte 
ștacheta muncii, a eficienței, a 
responsabilității față de sarcinile 
încredințate, așa cum ne învață 
mereu seeretarțil general al parti-

Voleriu CHIOSE

de la defilarea sportivilor în 
orașe din 
meciurilor 
a

• Comentarii pe marginea ultimelor 
competiții interne și internaționale

O secvență din evoluția spectaculoasă, plină de dinamism, a studenților Institutului de educație fizwi 
zi ’ . și sport

• •



SUCCES REMARCABIL IN ULTIMELE FINALE
ALE „CUPEI TINERETULUI

IMENSA BUCURIE.
ÎNSUFLEȚIRE Șl OPTIMISM

In ultimele zile, la Tg. Mureș s-au desfășurat, iar la Craiova au început 
alte finale ale „Cupei tineretului", amplă competiție de masă orga
nizată de C.N.E.F.S., împreună cu factorii cu atribuții, în baza pre

vederilor Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973 cu 
privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului. In ambele 
orașe, întrecerile au cunoscut sau cunosc în aceste zile, un frumos succes, 
întregind astfel bilanțul bogat al ediției inaugurale a „Cupei tineretului*. 

La Craiova - sărbătoare a sportului sătesc
CRAIOVA, 25 (prin telefon). 

Aproximativ 1 200 de sportivi — 
reprezentanți ai zecilor de mii 
de tineri din mediul rural, par- 
ticipanți la întrecerile inițiale 
ale „Cupei tineretului" — și-au 
început cursa pentru cucerirea 
titlului de campion pe țară. 
Duminică după-amiază, pe mai 
multe baze sportive din reșe
dința județului Dolj (stadioane
le Central șl Tineretului, tere
nurile de la Voința și Liceul 
„Nicolae Bălcescu" sau de la 
Sala sporturilor) s-a dat startul, 
concomitent, în întrecerile ce 
se vor desfășura timp de trei 
zile la oină, trînt-ă, atletism și 
handbal. Sînt prezenți campio
nii tuturor județelor la atletism 
(100 m, 800 m, 1 500 m,. arunca
rea greutății și lungime — 
băieți și fete) și la trîntă (toa
te cele 6 categorii de greutate), 
precum și 10 echipe de oină și, 
respectiv 16 (8 feminine și
8 masculine) de handbal, cîș- 
tigătoare ale etapelor de zonă.

La Tg. Mureș - întreceri entuziaste, 
de ridicată valoare tehnică

TG. MUREȘ, 25 (prin tele
fon). în atmosfera sărbătorească 
prilejuită de aniversarea zilei 
de 23 August, municipiul Tg. 
Mureș a fost gazda ultimului 
act al marii întreceri sportive 
cu caracter de masă „Cupa ti
neretului" pentru lucrătorii din 
cooperația meșteșugărească. U- 
vertura acestei mari întreceri a 
constituit-o defilarea celor 500 
de finaliști (veniți din toate 
colțurile țării) în coloana spor
tivilor mureșeni, cu ocazia pa- 
răzii militare și a demonstra
ției oamenilor muncii care au 
avut loc în acest oraș.

Pe baza Voința, la puțin timp 
după terminarea defilării, a 
avut loc deschiderea festivă a 
finalelor. Apoi, grupați pe cele 
trei discipline (atletism, hand
bal ți popice), concurenții și-au 
început întrecerea. A fost o 
mare satisfacție să vezi tineri 
de diverse ocupații, cum ar fi 
acelea de electricieni, lăcătuși, 
tinichigii, creatori de covoare și 
de obiecte de artizanat, demon- 
strînd tot atîta agilitate pe te
renurile de sport ca și în mese
riile pe care le practică. Gazde
le, în special asociația Voința 
din Tg. Mureș, Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșu
gărești și C.J.E.F.S., au creat 
finaliștilor condițiile cele mai 
bune de întrecere și de petre
cere plăcută a momentelor de 
răgaz.

Facem cunoștință cu mesage
rii sportului din cooperația meș
teșugărească a județului Con
stanța. Echipa de handbal care, 
în seria I a băieților, a ocupat 
primul loc este formată din. ti
neri de la Medgidia, aproape 
toți lucrători la cooperativa „în
frățirea". Conducătorii micii de
legații, Aurel Dragomir și pro
fesorul Traian Petcu, au toate 
motivele să fie mulțumiți de 
evoluția sportivilor lor și să ne 
mărturisească satisfacția de a se 
întoarce acasă chiar dacă nu 
cu titlul de cîștigători de hand
bal, dar în mod sigur cu o po
ziție bună în clasamentul fi
nal. în alte tabere, acelea ale 
delegațiilor județelor Harghita, 
Dîmbovița, Mureș, Botoșani. 
Suceava, domnește, de aseme
nea. mulțumirea pentru că în fi
nale reprezentanții județelor 
amintite au, de asemenea, mulți 
candidați la locurile fruntașe.

Câștigătorilor, precum și altor 
tineri care s-au evidențiat, le 
sînt oferite diplome și meda
lii din partea organizatorilor, 
cît și din partea federațiilor de 
atletism, handbal și popice.

Pag.a2o Sportul

în ceea ce privește programul 
competițional, trebuie să sub
liniem faDtul că pentru a se da 
un și mai mare impuls spor
tului nostru național, au fost 
invitate și cîteva dintre cele 
mai cunoscute formații sătești, 
printre ele numărîndu-se Biru
ința Gherăești, Avîntul Curcani. 
Viață Nouă Olteni, care-și vor 
disputa între ele „Cupa U.T.C." 
Evoluțiile ridicat calitative ale 
oiniștilor legitimați își vor atin
ge. cu siguranță, scopul pro
pagandistic în rîndul iubitorilor 
acestei discipline. întrecerile se 
vor desfășura la toate cele pa
tru sporturi, dimineața și dupa- 
arniaza, urmînd ca festivitate-’ 
de închidere- și de premiere să 
aibă loc marți la prînz.

în afara celor pur sportive, 
finala de la Craiova mai are si 
alte valențe. Organizatorii lo
cali au luat inițiativa ca repre
zentativele județelor să fie pa
tronate, fiecare în parte, prin 
organizația U.T.C. sau asociația

Organizatorii — UCECOM și 
C.N.E.F.S., în colaborare cu alți 
factori — pot fi satisfăcuți de 
a fi realizat o adevărată săr
bătoare a sportului de masă 
din cooperația meșteșugărească. 
Și, mai mult, de a fi mobilizat
la etapele precedente aproape
50 000 de participanți, transpu- 
nînd astfel în viață sarcinile
stabilite de Hotărîrea Plenarei
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fi
zice și sportului

Ion GAVRILESCU

FESTIVALUL POLISPORTIV DIN CAPITALA
Dominat de o impozantă sală 

polivalentă, parcul Tinerețplui 
din Capitală cucerește prin ori
ginalitatea amenajărilor, printre 
principalele puncte de reper si- 
tuîndu-se și lacul artificial, zo
nele florale (un „Rosarium" 
imens ar putea concura in fru
musețe și inedit lucrări similare 
din orice țară), platoul fîntînii 
arteziene.

Am stăruit asupra acestor cî- 
teva detalii pentru a scoate în 

Fazd din competiția feminină de handbal dotată cu „Cupa Eliberării"

relief cadrul în care s-au des
fășurat acțiunile sportive orga
nizate de C.M.E.F.S. și Comitetul 
municipal U.T1C., dedicate celei 
de a XXX-a aniversări a Elibe
rării. 

sportivă, de către o instituție 
sau întreprindere craioveană 
Pe această linie, ieri, în tim
pul liber, au și fost alcătuite 
programe de activități distrac
tive comune, acestora urmîn-
du-le vizite la unele obiective
industriale și culturale de mare
interes.

în încheierea primei noastre 
transmisiuni, vom aminti că, din 
partea federațiilor respective, 
sînt prezenți specialiști care vor 
urmări depistarea elementelor 
celor mai valoroase și apte spre 
a fi îndreptate spre sportul de 
performanță. Și cu aceasta an
ticipăm o reușită deplină — sub 
aspect sportiv de masă, pro
pagandistic și de perspectivă —
a ultimelor 
drul ediției 
tineretului".

întreceri din ca
de vară a „Cupei

Radu TIMOFTE

Am.' asistat, cu ocazia des
chiderii festive, găzduită de 
stadionul Central, împodobit 
sărbătorește, ia un spectacol 
sportiv de largă semnificație. 
După c«jle ale studenților» 
elevilor, meșteșugarilor sau 
ale oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții. între
cerile tinerilor țărani coopera
tori au început sub semnul 
celor . două mari evenimente 
poiitiCe ale anului.

Sărbătoarea soortlvă de du
minică a înmănuncheat •• 
simbolic — multe dintre ca
racteristicile sportului nos
tru d^ masă. în această idee, 
s-au desfășurat defilarea spor- 
fvilor be străzile municipiu
lui Ctaiova — mijloc eficient 
de popularizare a unor ase- 
menea ac'î tini de anvereurA 
— evoluțiile unor ansambluri 
de gimnastică ale elevilor, 
care au, înscris ou trupurile 
lor inițialele P.C.R. și însem
nele celor 30 de ani de exis
tență liberă, exerciții pentru 
susținerea probelor de aler
gare. aruncarea greutății, să
rituri, demîfond și gimnastică 
din cadrul complexului „Sport 
M sănătate*. iar pentru 
ilustra legătura dintre sportul 
de masă si cel de performan
ți, -membri ai cluburilor Flec- 
troputera. C.S.M. și Ormnia 
au demonstrat unele d'ntre 
frumisețiU luptelor, judo-ului 
și gimnasticii sportive.

Ultima finală — plină de 
semnificație — a Început, ier« 
la Craiova...

~.O alergare de cros — finala 
pe Capitală a „Cupei Eliberării" 
— a constituit .obiectul de inte
res a sute de. vizitatori ai parcu
lui, inșiruiți de o parte și de alta 
a traseului, din fața Liceului 
-Gh. Șincai" și pînâ la podul care 
traversează' lacul. Un traseu des
tul de dificil a solicitat concu- 
renfilbr ‘ eforturi multiple. Satis
facția de a urca pe podium au 
trăit-o tinerele atlete Francisca 
Ana, Ecaterina Buia, ambele re- 

prezentînd clubul sportiv Con
structorul, și Viorica Zirnă de la 
A.M.C. O'topOni, precum și Ga
briel Năăta'i'e (PTT, sectorul 1), 
Florin Timoftei (Lie. „T. VJadi- 
mi_rescu!>sect. 7) și Vasile Barz

(Urmare din pag. 1)

Socialistă România, atasati mi
litari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Festivitățile sint deschise de 
parada militară.

într-o aliniere perfectă, trec o- 
fiterii elevi ai Academiei milita
re, elevii Scolii militare de ofițeri 
activi „Nicolae Bălcescu" și ai 
Liceului' militar „Ștefan cel 
Mare"..

Defilează infanteriștii; vînătorii 
de munte, grănicerii si marinarii.

La joasă înălțime, o formație de 
elicoptere cu reacție — „IAR" în
soțește infanteria modernă ambar- 
cată pe transportoare amfibii 
blindate.

Pe autoturisme românești tip
„AHO", echipat în costume de
lansare, defilează batalionul de
desanț i-parașutare.

Imaginea tabloului ce-1 prezintă 
trupele de desant-parașutare e 
completată de străiuitorii cerului 
patriei noastre. în întrecere cu 
sunetul, trec avioanele de vînă- 
toare.’ în coloana artileriei se dis
ting mijloace de luptă, moderne 
divizioane de rachete antitanc, ar
tilerie reactivă și tunuri, obuziere 
de mare calibru. De ne ..fortăre
țele" de otel dau onorul tanchiștîi.

Cu defilarea rachetiștilor. parada 
militară ia sfirșit. .

întîmpinată cu ropote de aplau
ze. în Piața Aviatorilor își face 
apariția coloana gărzilor patrioti
ce. »

Cot la cot cu tinerii trec cu 
arma în mină veterani ai luptelor 
insurecționale din Capitală si bă
tăliilor de ne frontul antihitlerist.

Trec apoi prin fața tribunelor 
formațiunile civile de apărare lo
cală antiaeriană, gata oricînd a 
apăra. în caz de nevoie, bunurile 
poporului, patria. Cu nas ferm, 
pătrund în plată formațiunile de 
pregătire militară a tineretului 
pentru apărarea patriei. în fru
moasele lor uniforme albastre, 
muncitori și elevi — care de-abia 
au trecut pragul majoratului.

O liniște de o solemnitate, apar
te, se așterne in Piață. Apoi, 
deodată, stoluri de pionieri cu cra
vatele lor roșii cu tricolor, aduc 
la marea sărbătoare farmecul și 
gingășia unei copilării minunate.

Mai multi copii aleargă spre 
tribuna centrală, cu brațele încăr
cate de fiori. Ei ]e oferă cu emo
ție și dragoste tovarășului Nicolae 
Ceausescu, tovarășei Elena 
Ceâusescu. celorlalți conducători 
de partid si de stat. oaspeților 
străini. Prin ei, toti copiii patriei 
îmbrățișează partidul, pe secreta
rul său general, mulțumind pen
tru copilăria fericită, pentru mi

bu (coop. Instala
torul, sect. 5).

Șute de specta
tori «au urmărit 
jji competițiile de 
volei, și baschet. 
Voleibalistele au 
avut câștigătoare 
echipa Telefoane
lor (2—1 în fina
la'cu „Tinăra 
Gardă”), în timp 
ce voleibaliștii de 
la întreprinderea 
de ventilatoare au 
dispus de cei de 
la Metaloglobus 
cu 2—1. Lahand- 

. bal, sportivele de 
la Confecția (o a 
două garnitură 
care se pregăteș
te să împrospăte
ze lotul divizio
nar) a dispus cu 
17—7 (8—4) de
Spartac, iar băie
ții de la Dinamo 
Băneasa s-au a- 
râtat a fi mai de
ciși, în partida fi
nală, cu cei de la 

Electra : 21—19 
O notă specială 

monstrațiile de caiac-canoe 
șchif susținute de reprezentanții 
cluburilor Olimpia și Școlarul, 
cele de navomodele desfășurate 
sub egida federației de speciali
tate, dintre care urmărite cu 
deosebit interes au fost aparițiile 
velierelor clasa M și clasa 10 
conduse de Nicolae Sclipei și An
gela Dumitrescu, a papucului 
zburător teleghidat de maestrul 
sportului Helmuth Orban din Ti
mișoara.

Au avut loc, de asemenea, de
monstrații dej ciclism, carturi, 
judo și culturism. 

(9—9).
și pentru de

și

nunatele condiții de învățătură, de 
recreare.

în lanțul firesc al viratelor; 
copiii sint urmați de părinți. în 
torentul bucuriei generale, gingă
șia și emoția fac loc entuziasmu
lui matur, optimismului robust.' 
Masive coloane. puternice șu
voaie umane — muncitori, maiștrii ■ 
ingineri, profesori, medici, oameni 
de artă, tineri studioși, funcționari 
și alti oameni ai muncii se revar
să către tribune. Demonstranții 
poartă mulțime de steaguri roșii 
si tricolore, stema partidului si 
pe cea a tării, portretele secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ale mem
brilor Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Bucureștenii prezintă da marea 
sărbătoare rezultatele muncii lor 
pline de abnegație în îndeplinirea 
sarcinilor mobilizatoare ale cinci
nalului, a obiectivelor trasate de 
cel de-al X-lea Congres și Con
ferința Națională ale partidului.

Muncitorii din Capitală, autorii 
chemării îndeplinirii cincinalului 
în patru ani și jumătate — care 
a prins avîntate arioi către toate 
cele patru zări ale tării, raportea
ză astăzi realizarea sarcinilor a- 
sumate în cinstea Zilei de 23 Au
gust. precum și depășirea angaja
mentelor în întrecere pe întregul 
an. Aceste succese de prestigiu se 
alătură realizărilor dobîndite de-a 
lungul celor trei decenii de la 
eliberarea României.

Fanfara intonează un nou mars. 
Către marea piață se îndreaptă 
acum coloana miilor de sportivi 
bucureșteni.

întreaga demonstrație a oameni
lor muncii din Capitală a consti
tuit o expresie viguroasă a cuce
ririlor istorice ale poporului ro
mân. de-a lungul celor 30 de ani 
de viată liberă si independentă, a 
hotărîrii întregului nostru popor 
de a merge neabătut ne acest 
drum, călăuzit de Partidul Comu
nist Român pe drumul edificării 
orînduirii socialiste multilateral 
dezvoltate, al înălțării patriei spre 
comunism.

Impunătoarea demonstrație s-a 
încheiat într-o atmosferă de vi
brantă însuflețire, de puternic pa
triotism. întreaga asistentă into
nează cîntecul patriotic „Trei 
culori".

Festivităiile din Capitală, orga
nizate cu prilejul aniversării zilei 
de 23 August, au fost urmărite, 
prin intermediul posturilor noas
tre de radio și televiziune. în 
întreaga tară.

★
Demonstrații ale oamenilor mun

cii au avut loc în toate centrele 
reședință de județ si în alte ora
șe mari ale tării.

Primul velier de performanță este lansat pe 
apele lacului din parcul Tinerelului...

Fotografii ; Ion MIHAICÂ'

7„Am revenit în parc către sea
ră. Pe estrade special amenajate 
— unele chiar pe lac, pe bacuri 
plutitoare — au avut loc con
cursuri cultural-artistice prezen
tate de ansambluri corale și in
strumentale. Ca și în cursul di
mineții; pe aleile parcului s-au 
scurs torente de oameni, bucu- 
reșteni din toate sectoarele, pe 
fețele cărora am citit bucuria de 
a fi beneficiarii unor asemenea 
realizări de proporții, cum 
numai socialismul le poate 
înălța.

Tiberiu STAMA



ÎN ÎNTREAGA TARĂ SPORTIVII AU SĂRBĂTORIT
(Urmare din pag. 1)

dului, dind el însuși un strălucit 
exemplu personal a ceea ce în
seamnă abnegație, dăruire, patrio
tism !

...Un car alegoric împodobit cu 
cupe, diplome, medalii și alte în
semne ale victoriilor sintetizează 
drumul străbătut de mișcarea 
noastră sportivă în aceste decenii. 
73 titluri de campioni ai lumii și 
68 ai Europei, 71 medalii olimpi
ce, răsunătoare succese internațio
nale au făcut să se vorbească 
peste țări și mări de oamenii stră
vechilor meleaguri românești, au 
dovedit întregii lumi talentul și 
aptitudinile tineretului nostru.

Din coloană se desprind o tinără 
ți doi tineri. Atleta Valeria Bufa- 
nu-Ștefănescu, handbalistul Cristian 
Gațu și gimnastul Dan Grecu urcă 
la tribuna oficială și inmineazâ 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tablou inedit, spectaculos 

mesajul adresat de sportivii patri
ei cit prilejul celei de a XXX-a 
aniversări a Eliberării și Congre
sului al XI-lea al partidului.

In urma carului alegoric pășesc 
mulți din autorii acestor frumoase 
izbînzi, campionii de ieri și de 
astăzi, cei care au reușit să atin
gă culmile măiestriei și perfecțiu
nii sportive prin munca stărui
toare pe care au depus-o, dar, mai 
ales, datorită condițiilor tot mai 
bune ce le-au fost asigurate, por
ților largi de realizare și desăvir- 
șire deschise in fața tuturor cetă
țenilor de către statul socialist.

Acestui element definitoriu al 
vieții noastre noi, care constituie, 
de altfel, esența întregii politici a 
partidului și rațiunea supremă a 
construcției socialiste, i-au fost 
dedicate, în cadrul programului 
sportiv, multe momente semnifica
tive, ilustrind bucuria și roadele 
muncii libere, descătușate de ex
ploatare, preocupările vaste și 
multilaterale ale tineretului patri
ei. Iar tabloul foarte inspirat „La 
chemarea partidului, vom îndeplini 
înainte de termen Cincinalul !“, 
realizat de un grup de aproape 
1 000 de tineri și tinere din secto
rul 8, a reușit să redea admirabil, 
prin plastica mișcării, spiritul en
tuziast de muncă și creație care 
animă întregul nostru tineret. Sub 
același generic s-au desfășurat 
frumoasa repriză a elevilor, evo
luția bărbătească, dinamică și 
spectaculoasă a studenților de la 
I.E.F.S., exercițiile in mers și de
monstrațiile sportive efectuate de 
membrii marilor cluburi : Dinamo, 
Steaua, Rapid, Progresul, Voința, 
Constructorul, Olimpia ș.a.

Sportivii înscriu cu trupurile 
lor, pe asfaltul pieței, inițialele 
dragi ale partidului și patriei, 
cifra aniversară XXX, cuvîntul 

atît de scump tuturor oamenilor : 
PACE.

Scenariul acestui veritabil spec
tacol, riguros alcătuit de un grup 
de specialiști, oameni cu o vastă 
experiență in materie, a căutat și 
a reușit să prezinte mișcarea spor
tivă ca un important fenomen so
cial, acreditat de partid cu mi
siunea generoasă și nobilă de a 
pregăti pentru munci și viață, 
pentru înlăturarea mărețului edifi
ciu al socialismului, oameni pu
ternici și sănătoși, capabili să facă 
față marilor comandamente ale 
prezentului și ctitorului. Pe acest 
plan de înțelegere și tratare su
perioară a problematicii educației 
fizice, scurta dar densa demonstra
ție de vineri a ținut să arate di
recțiile prioritare pe care și le 
propune mișcarea sportivă in lu
mina sarcinilor ce i-au fost tra
sate prin Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie—martie 
1973: angrenarea maselor largi de

în coloana sportivilor 

cetățeni, a întregului tineret, în 
practicarea sistematică a exerciții- 
lor fizice, dezvoltarea ramurilor 
sportive aplicative, cultivarea, prin 
intermediul sportului, a unor înal
te virtuți de caracter, educarea 
tineretului în spiritul muncii, al 
dragostei față de patrie, al devo
tamentului față de cauza socialis
mului și comunismului.

Sărbătorind gloriosul jubileu al 
Eliberării, înfățișind in fața parti
dului, a conducătorului iubit și 
stimat, înfăptuirile mărețe ale a- 
cestor decenii de aur din istoria 
țârii, sportivii au ținut să mar
cheze in evoluția lor apropierea 
unui alt eveniment de cea mai 
mare însemnătate : CEL DE AL 
XI-LEA CONGRES AL PARTI
DULUI, care se va deschide la 
25 noiembrie. încorporați în ma
rele detașament al celor ce mun
cesc, al creatorilor de bunuri ma
teriale și spirituale din patria 
noastră, sportivii s-au angajat să 
poarte mai sus drapelul succese
lor, să-și aducă o contribuție 
nemijlocită la progresul continuu 
al societății noastre, să se pregă
tească temeinic, cu întreaga lor 
capacitate, pentru a reprezenta cu 
cinste tricolorul și stema patriei 
în marile confruntări internaționa
le, la viitoarele campionate mon
diale și europene, la Jocurile O- 
limpice ale anului 1976.

...Cum spuneam, nu-i cu putință 
să redai, intr-o succintă relatare, 
întregul clocot lăuntric al tineri
lor și tinerelor care i-au repre
zentat, de fapt, pe toți sportivii 
României socialiste la marea a- 
niversare. Și fiecare s-a simțit 
prezent acolo, în Piața Aviatori
lor, in fața tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, exprimind dragostea 
fierbinte, recunoștința nemărgini
tă, hotărirea de a sluji cu tot de
votamentul patria ți poporuL

CU CĂLDURĂ GLORIOSUL JUBILEU
Demombația sportivilor, cu prilejul sărbătoririi celei de a 30-a aniversari a Eli* 

berării, a pe.Jefuit peste tot in tară un moment aparte, așteptat cu interes, cu însuPe 
lire. Un nwnent care o incintat privirile, inimile zecilor de mii de spectatori aflați in 
tribune.

In r înduri ie care urmează, consemnăm citeva relatări de la corespondenții noștri..

CONSTANȚA

Mii de sportivi constănțen» au de- 
monstiot cinstind aniversarea marii săr
bători naționale a poporului nostru. 
Elevi și eleve au înscris cu trupurile lor 
tinere in fața tribunelor însemne dragi : 
„XXX", .P.C.R.“, „R.S.R.", „PACE". A j 
defilat apoi sportivii. Nu-i putem aminti, 
des:gur, pe toți cei ce fac cinste spor
tului românesc, dor reținem dintre ei pe 
atletul liie Floroiu, maestru al sportului, 
component al lotului olimpic, triplu cam
pion balcanic, recordman național. Im
presionantă, prezența rugbiștilor constân- 
țeni — 14 echipe participante in diviziile 
A și B — unii dintre ei componenți a» 
echipei naționale.

In general, o splendidă demonstrație a 
sportivilor din bătrinul și veșnic tînărul 
Tomis — dedicată marii sărbători.

Cornel POPA

ORADEA

După parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii, in piața „23 August4 
din Oradea au pășit sportivii, a căror 
coloana a fost deschisă de stegarii Ue 
la A.S.A. Au urmat sportivii de ia Crișul 
(în frunte cu campionii republicani de 
natație A'exandru Hagiu, fid:ko Horvath, 
Horațiu Negrău, luptătorii Ai. S^abo și 
Ferdinand Gyogyosy), F.C. Bihar, C.S.U. 
(executanți ai unei spectaculoase pita- 
mide). Școala sportivă (gimnastele con
duse de pref. Emenc Ban oj efectuat 
salturi acrobatice). Olimpia. Voința. Fa
vorit. Fabrica de Confecții etc. Tinerii 
sportivi din școtile gene.ale și din licee 
au înscris cu trupurile lor inițialele 
P.C.R-, R.S.R. precum și simbolul •!*- 
berarii patriei. ,23 AUGUST".

Ilie GHIȘA

SIBIU

Un impresionant cor alegoric, incur cot 
Cu prețioase trofee cucerite de sportivii 
județului Sibiu a deschis coloana. în 
1973 sportivi» sibîeni au cucerit 52 de 
titluri de campioni naționali, 8 meda'ii 
de aur ia Balcaniode și ou stabilit 1f 
racorduri republicane. Coloana a cuprins 
și un grup de pionieri sportivi care au 
prezentat micile tor construcții de nare 
și planoare. In încheiere au defilat că
lăreții de ta GS.M. și motocicliștii de 
la Voința.

Ilie IONESCU 

TiRGOVIȘTE

fn acordurile fanfarei și în nesfîrsite 
aplauze, la Tirgoviște, parada celor 2 5C0 
de sportivi dă un suflu vibrant atmosfe
rei de sărbătoare prilejuită de aniver 
sarea a 30 de ani de ta istoricul act 
al Eliberării. In fruntea coloanei, apre
ciata echipă de lupte de Divizia A. 
componenți ai loturilor republicane, pro
fesori de educație fizică, activiști spor
tivi. Remarcăm pe prof. Radu N. Ion, 
maestru emerit al sportului, Dumitru Dia- 
conescu, Gheorgbe Bâcăoanu, Ștefan 
Stanciu, Petrișor Dincă, Dumitru Leu, Lu
cian Pietriș — maeștri ai sportului, Liviu 
lonescu, Șerban Gordon, Radu A. Ion, 
campioni și recordmani naționali la spor
turi aplicative. In coloana sportivilor de
filează. de asemenea, fotbaliștii de ia 
C.S. Tirgoviște, baschetbaliștii de la 
Electrica Fieni, voleibaliștii de la SARO 
Tirgoviște.

Mișu AVANU

BRAȘOV

O coloană impozantă, formată din 
peste 4 000 de sportivi, reprezentanți ai 
marilor cluburi Dinamo, Tractorul, Stea
gul roșu, Voința și C.S.U. și ai celcr 
peste 120 de asociații a încheiat parada 
militară și demonstrația oamenilor mun
cii din orașul de la poalele Tîmpei. 
Sportivii brașoveni s-au prezentat cu un 
bogat bilanț, raportind frumoasele re
zultate realizate în activitatea sportivă 
de masă, prin participarea a peste 
110 000 sportivi și sportive la „Cupa ti
neretului" (edițiile de iarnă și de vară) 
cu peste 22 000 de tineri și tinere -nre- 
gistrați la Complexul polisportiv „Spart 

și sănătate", cir 1 500 de copii purtă
tori ai brevetuluf de înotător, precum 
și cu o bogată activitate de perfor
manță : în primele șapte luni ale aces
tui an au fost obținute 76 de titluri de 
campioni ai țării, 18 noi recorduri repu
blicane etc.

Carele alegorice prezentate de clubu
rile Dinamo, Tractorul și Steagul roșu, 
demonstrațiile executate la rugby, bas
chet, volei și handbal și mai ales cele 
oferite de cicliști, automobiliști sau pio
nieri cu carturi, la care adăugăm reu
șitele înscrisuri „P.C.R.", „R.S.R." și
„XXX" au lăsat o impresie deosebită în 
rîndurile zecilor de mii de spectatori 
prezenți pe bulevardul Gh. Gheorghiu- 
Dej.

Carol GRUIA .

IAȘI

Peste 4 000 de sportivi din municipiul 
lași au demonstrat în Piața Unirii grația, 
forța și frumusețea practicării sportului. 
Au fost tineri de la întreprinderile Vic
toria, C.F.S., UJ.C.M. și din școli. Ei 
au executat reușite exerciții cu eșorfs, 
cercuri și flori. Un frumos car alegoric 
prezentat de osocioția sportivă C.F.S. 
este urmot de reprezentanții cluburilor 
de performanță din municipiul lași — 
Politehnica, Universitatea, C.S.M., Nico- 
lina, C.S. Unirea. Agronomia ș.a.

Dumitru DIACONESCU

BRAILA

La Brăila, aproape 2 000 de sportivi 
ou defilot pe bulevardul Karl Marx. in 
coloana festivă. Printre ei, numeroși 
campioni republicani și componenți ai 
locurilor reprezentative de juniori la Dox. 
ciclism. atletism, notație și caiac. Co
loana sportivilor a fost încheiată de 
bascnetba’ ști și cicliști.

N. COST IN

SATU MARE

Sportiv»; sătmăreni, cunoccuți pe ptan 
național și chior peste hotare, au fost 
primiți cu aplauze ta trecerea prin fata 
tribune» oHctaie. Tineri de la liceul „M;- 
hail Eminescu’ și liceul maghiar ou în
scris cu trupurile lor inscripțiile 
și „23 AUGUST". La defilare au fost re
prezentate sporturile tradiționale in mu
nicipiu. ca, de pildă, boschetul, luptele, 
fotbalul, bcxul. caiacul, scrima, atletis
mul. tirul cu arcul și gimnastica. Pa
rada sportivilor a fost incheiatâ de o 
co toană de automobiliști.

Ștefan VIDA

HUNedoara
La Hunedoara, aproape 1 OOC de spor

tivi din întreprinderile și instituțiile mu 
nicipiului au fost prezenți la demonstra
ția din Piața Poștei. Printre ei om recu
noscut fotboliști de la Corvinul Hune 
doara. Minerul Teliuc și Minerul Ghelar. 
handbaliste de la Școala sportivă, lup
tătorii, tenis.T.anîi de cimp și de maso 
divizionari A de la Constructorul Hune- 
doarj etc. Emoționantă a fost demon
strația de gimnastica artistică făcută de 
pionierii de la școlile generale nr. 3. 
și 7 care au înscris cu trupurile lor ini
țialele „P.C.R.", și „R.S.R.

Ion VLAD

TG. MUREȘ

Defilarea celor peste 3 000 de sportivi 
din Tg. Mureș a fost deschisă de un 
grup de stegari, urmat de activiști ai 
C.J.E.F.S., arbitri și cei aproape 500 de 
participant la finala „Cupei tineretu
lui" din cooperația meșteșugăreasca 
prezenți în localitate pentru a-și disputa 
întiietatea in concursuri de atletism, 
handbal și popice. Au trecut, apoi, prin 
fața tribunelor maeștrii emeriți ai spor
tului la popice, soții Margareta și Tibe- 
riu Szemany, maeștrii sportului Elisabeto 
Szilaghi, Minodora Chețan, Ana Albert 
(popice), Aurel Moraru (aeromodelism). 

"Alexandru Șimon și Iosif Heitman (tir 
cu arcul). De o rară frumusețe au fost 
reprizele de gimnastică executate de 

elevii școlilor sportive, precum și înscri
surile „P.C.R." și „R.S.R." formate din 
trupurile tinerilor sportivi. Coloana spor
tivilor a fost încheiată de cicliști, mato- 
cicliști și membri ai cercului de călărie.

I. PAUȘ

BACĂU
I

Apariția coloanei sportivilor este în- 
tîmpinatâ cu vii aplauze, in fruntea 
în urma stegarilor, remarcăm un imens 
panou pe care sînt oglindite realizările 
sportivilor băcâoani în cei 30 de ani de 
la Eliberare. Urmează reprezentanții 
sportului școlar care — în fața tribu
nei oficiale — înscriu însemnele scumpe 
nouă tuturor „P.C.R." și „R.S.R.". Apoi» 
într-o aliniere perfectă, trec reprezen
tativele participante la turneul interna
țional de handbal feminin dotat ca 
„Cupa Prieteniei*'. în coloană recunoaș
tem, de asemenea, sportivi de ta Petrolul 
Moinești, Letea Bacău, Știința, S.C. Ba
cău etc.

Ilie IANCU

GALAȚI

La demonstrație au luat parte pesta 
5 500 de sportivi gălățeni.

Sportivii de la Dunăre au raportat cu 
mîndrie rec li za rea angajamentelor luata, 
angajamente exprimate prin cele 40 de 
titluri de campioni, prin cei pesta 100 
de sportivi prezenți în loturile republi
cane, prin promovarea în prima divizie 
a țării a patru echipe. Sînt cifre și date 
caie demonstrează potențele, condițiile 
și preocupările sportive existente la Ga
lați. Am remarcat în coloana policromă 
pe multiplii campioni Gh. Anghel, 
Costică și Sorin Botez, V. Neagu și 
alții. Au urmat, apoi, sportivii cluburilor 
Dunărea, F.C. Oțelul, Constructorul, ai 
celor trei școli șl licee sportive, precum 
și reprezentanții celor 50 de asociații 
sindicale.

T. SIRIOPOIi

SF. GHEORGHE

Demonstrația sportivilor din orașul Sf. 
Gheorgbe a fost deschisă de elevii școlii 
sportive — o puternică pepinieră a acti
vității de performanță. Apoi» prin fața 
U'Ounei ou defilat reprezentanții celor 
aproape 150 de asociații sportive din 
orașele și așezările rurale ale județului 
Covasna. Ca întotdeauna, coloana spor
tivilor — care a fost încheiată de repre
zentanții clubului Oltul — a lăsat o fru
moasă impresie.

Gh. BRIOTĂ

TIMISOARA

Mareo demonstrație a oamenilor mun
cii din municipiul Timișoara a fost in- 
chetatâ de impresionanta coloana a 
sportivilor. Cei 4 000 de tineri și tinere 
reprezentind cluburile și asociațiile spor
tive din localitate au creat, prin varieta
tea exerciți Hor prezentate, un spectacol 
grandios. Cu aceasta ocazie, au defilat 
campioni naționali, componenți al lotu
rilor -epubl.cane. sportivi fruntași de la 
cluburile C.FJL. Pomehnica. Universita
tea. U.M.T. etc. Printre ei se aflau Ilie 
Seneșoo, campion național la canotaj, 
frații Stumper, campioni la lupte (ju
niori). Gertrude Baumstork, cunoscută 
șari-stâ fruntașa, rugbyștii Florescu și 
Dumitru. baschetbalist ui Czmor etc. O 
deosebită impresie au produs tinerii 
core cu trupurile lor au realizat inscrip
ție _23 AUGUST", „P.C.R- și „XXX" 
precum și studenții de la Facultatea de 
educație fizică și sport, cu un reușit 
program de gimnastică.

Petre ARCAN

CRAIOVA

Peste 2 500 de fete și băieți din cele 
trei mari cluburi locale și numeroase 
asociații soortive au demonstrat prin 
fața tribunelor instalate in Piața „Al. I. 
Cuza" din Craiova. Tinerii, alcătuind cu 
trupurile lor însemnele partidului au 
făcut reușite demonstrații de gimnastică.

Șt. GURGUI
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idupă etapa a m-a a Diviziei a

DINAMO, IN CONTINUARE, IN FRUNTE
nii rin

CU MAXIMUM DE PUNCTAJ DESPRINDERE DECISIVĂ, IN REPRIZA SECUNDĂ
SP. ȘTII 

UNIV.CR

• Alături de lider, „Poli" Timișoara și A.SJl Tg. Mureș se mențin 

neînvinse • Olimpia Satu Mare - singura echipă învingătoare 

in deplasare — a cștigat derbyul promovatelor • „U" Cluj 

și Steagul roșu au obținut prețioase „remize" • Campioana țării. 

Universitatea Craiova, învinsă db nou 0 Doar 13 goluri

in „runda" de ieri

REZULTATE TEHNICE

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
AIUL
A.S.A. TO. MUREȘ 
CHIMIA RM. VILCEA 
FX. GALATI » 
SPORTUL STUDENȚESC 
U.TJk.
C.F.R. CLUJ
DINAMO

- POLITEHNICA IAȘI
- F. C. CONSTANTA
- FX.M. REȘIȚA
- „U‘ CLUJ
- OUMPIA S. MARE
- UNIVERSITATEA CV.
- STEAGUL ROȘU
- F. C ARGEȘ
- STEAUA

1-0 (1-0)
3-0 (1-0)
2-1 (0-1) 

0-0
0-1 (0-0)
2-0 <1-O) 

0-0
1-0 (1-0) 
2-0 (0-0)

CLASAMENT

1. DINAMO 3 3 0 0 6-1 6
2. Politehnica Tint. 3 2 1 0 4-1 5
3. A.S.A, Tg. Mures 3 2 1 0 6-4 5
4. Jiul 3 2 0 1 8-2 4
5. Sportul studențesc 3 2 0 1 4-2 4
6-7. Olimpia S. Mare 3 2 0 1 4-3 4
6-7. CFX Cluj 3 2 0 1 3-2 4
6. Steagul roșu 3 1 1 1 4-2 3
9-10. Steaua 3 1 1 1 5-5 3
9-10. U.TJL 3 1 1 1 3-3 3

11-12. F.C.M. Reșița 3 1 0 2 5-5 2
îl—12. FX. Argeș 3 1 0 2 4-4 2
13. „U“ Cluj 3 0 2 1 3-5 2
14—15. FX. Constanța 3 1 0 2 3-6 2
14-15. Politehnica lași 3 1 0 2 1-4 2
16. Chimia Rm. Vilcea 3 0 2 1 1-6 2
17. Univ. Craiova 3 0 1 2 3-6 1
18. F.C. Galați 3 0 0 3 0-6 0

GOLGETERI

3 GOLURI : Negoescu 
(F.C. Constanța), Roznai 
(Jiul).

2 GOLURI : Domide 
(U.TA), Mogo (CJ.R. 
Cluj), Mulțescu — 1 din 
11 m (Jiul). Năstase 
(Steaua), D. Georgescu 
(Dinamo), Nestorovici 
(FX.M. Reșița), Radu 1) 
(F. C. Argeș), Ghergbeli 
(Steagul roșu), Dașcu 
(Politehnica Timișoara). 
Mureșan, Hajnal (A.S.A. 
Tg. Mureș). Both (Olimpic 
Satu Mare) — O. tonescu 
— 1 din 11 m (Sportul 
studențesc).

ETAPA VIITOARE (miercuri 28 august) :
Cluj 
lași 
Brașov 
Constanța 
Reșița 
Pitești 
București 
Satu Mare 
Craiova

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA 
STEAGUL ROȘU - 
F. C. CONSTANȚA - 
F. C. M. REȘIȚA - 
F. C. ARGEȘ 
DINAMO
OLIMPIA 
UNIVERSITATEA

SP. STUDENȚESC
F. C GALAȚI
C.F.R. CLUJ 
U. T. A.
STEAUA
CHIMIA RM. VILCEA
A.S.A. TG. MUREȘ 
JIUL
.POLI' TIMISOARA

„Marele derby“ al campionatu
lui a venit mult mai devreme, in 
sezonul acesta. Ne obișnuisem ca 
Dinamo—Steaua să apară in a 
doua jumătate a programului. 
Dar, cu toată această timpurie 
programare, cu toate că in „dis- 
tribuții-* am înregistrat mai mul
te notabile absențe, situație care 
e valabilă mai cu seamă pentru 
Steaua, tradițioeala ciocnire ne-a 
dăruit mult fotbal bun. multe 
znomente te care caStațik inâi- 
vidaaie ale jucătorilor s-au sub
ordonat pentru construirea de 
acțiuni spectaculoase și rapid». 
A fost um de.by curai și sub ra
portul spiritului sportivității ; a- 
eete citeua neregularităț: au au 
avut deloc caractere! oe preme
ditare. dar e cazul să spunem că 
ți arbitrajul a avut cur.rraauția 
sa importantă te realizarea unei 
icrtrecerj te 1 imiteregulilor jo
cului ți ale prețuirii partenerului 
de întrecere.

Steaua s-a prezentat fără lorda- 
cbe (operat de apenaicită vi
neri). Sameș (ruptură mușctuula- 
râ) și Iordănescu (căruia,* i s-a 
pus picterul in ghips te urma a- 
gravării unei mai vechi acciden
tări). Dinamo a intrat fără D«- 
■nitrache (care acuză o criză de 
tembo-sciatică). Și ca nantar ți 
ca posibilități de soluționare — 
Dinamo a avut o situați privile
giată. Ea a găsit in eucenirul a- 
tacant a! lui Dinam Slatina un 
înlocuitor care a făcut ea absen
ța lui Dumitrache să treacă ne
observată; acest Zamfir justi
fică speranțele si așteptările ei. 
Dincolo, insă, deși MOBABf a 
făcut o partidă curajoasă lau-t 
glumă să debutezi in Divizia A 
intr-o partidă Dinamo—Steaua!...) 
se simțea că coechipierii Iui au 
o teamă față de situația foarte 
tînărului coleg; după cum luci
ditatea lui Sarnes a linslt liniei 
de fundași, Iar c arviz .:nca lui 
lerdănescu a absentat din acțiu
nile liniei de atac.

In aceste etreur.stanțe, misiu
nea lui Dinamo a devenit și mai 
ușoară. Dar formația care, dttpă

Stadion ; „23 August" ; teren excelent, iluminație fora reproș ; timp frumos; 
spectatori — oproximotiv 45 000. Au marcat : ZAMFIR (min. 72) și LUCESCU 
(min. 83). Raport de corner* : 11—2. Raportul șuturilor la poartă : 28—12 (pe 
spațiul porții t3-5). Ruportui faulturilor comise : 8-9.

DiNAMO : Constaniinescu 3 — Cheran 8, Dobrău 8, Sâtmâreanu 8, Deleanu 
8 - Dinu 8, Custov 7 (min. 86 — Moldovan), Nunweiller 9 — Dudu Georgescu 
7, Zamfir 8, Lucescu 9.

STEAUA : Mororu 8 — Sâtmâreanu I 7, Vigu 8, Smarar.dache 6, AngheFn1 
6 (min. 83 - N. lonescu) — Dumitrio IV* 8, Dumitru 7, Ion Ion 6 (min. 66 — 
Rcducanu 6) — Pantea 6, Nâstase 6, Fl. Dumitrescu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN • la centru N. Rai ne a (Birlad) ; ajutat k» linie 
de A. Munich și Gh. Retezan (ambii din București).

TxaJeul Petschovschi : 9.
Meciul de tineret-spcKințe c fost aminert.

multe epinii, printre care și a 
noasț-Ă, se prezinți ca unul din- 

. tre cele mui bine Închegate we- 
canisaoft ale campionatului, a tre
buit sâ aștepte finalul întflnirH 
spre a-și materializa o superiori
tate evidentă Ln majoritatea 
trmpuhii de joc. Raportul șutu
rilor la paartâ vorbește elocvent 
despre perie aiazi taica înaintării 
dinamoviate. Mai cu seamă în re
priza secundă eînd el-vii lui 
Niciișor au mai renunțat la pasa 
decisivă in orice situație de atac, 
posibuitățile de marcare au apă
rut mult mai numeroase : io pri
ma repriză ana notat patru ase
menea momente, față de opt in 
a doua parte. Acest forcing din 
finiș — d?sfâ*urat sub ..bagheta* 
lui NaeweiJkr si Dinu. cu 
Locescu si Zamfir ca oameni

de fructificare — s-a soldat cu 
acele două goluri ale întîlnirii : 
mia. 72 — Lucesc u „urcă“ 
mult cu o minge, centrează, apă
rătorii de la Steaua nu pot in
tercepta balonul, Nunweiiler 
ceatrează și ZAMFIR, atent și 
bine plasat, reia in plasă : 1—0. 
Ia min. 83, o acțiune LUCESCU 
se termină cu itn șut efectuat în 
plin fuleu, care 1-a surprins pe 
tinărul apărător ai buturilor ad
verse ; 2—0.

Așa s-a materializat o victorie 
de necontestat, determinată de 
superioritate^ de ansamblu, de 
numărul de acțiuni periculoase 
întreprinse și de o potrivită 
idee de joc pe care dinamoviștii 

■o stăpînese bine.

Eftimie IONESCU

Partida d 
plaiului găzd 
rjul „23 At 
atât din pu 
nic cît și s 
nivel modes 
sa jumătatel 
veană — îrj 
adevărată rri 
deplasare — 
neașteptat d 
bucureștene, 
greșeli în a 
sistență în 
atac. De alu 
fragilitatea 1 
apărarea cri 
.cient să aml 
în minutele 
dintre ele, J 
Leșeanu, d 
foarte aprod 
gea lovită d 
nind bara 
por ți. în cell 
nat, s-a prol 
rului : Ia ui| 
in afara I 
bucureștean 
tal puternic

PA
0 SINGURĂ FAZĂ APLAUDATĂ..

DIVIZIA
SERIA I

B (ETAPA A III-a)
SERIA A il-a SERIA A lll-a

CLUJ, 25 (prin telefon).
Cele două combatante au reușit 

duminică unul din acele meciuri 
I la care am dori să fim cit mai rar 
j spectatori. După o primă repriză 
in care. jocul s-a mai legat cit de 
cit. am urmărit 45 de minute de 
Toarte slabă calitate, in care cei 
22 de jucători s-au întrecut parcă 
n a greși cit mai mult. în a face
■:t mai multe faulturi. A fost un 
xieci al ambițiilor nerealizate, dacă 

1 r.«_m in vedere antecedentele lui. 
I ii ne referim la jocul dintre ace

leași echipe disputat in primăvară

C.F.R. PAȘCANI - METALUL PLOPENI
2-0 (1—0). A marcat : Alexandru (min.
38, 77). (C. Enea, coresp.)

SPORT CLUB BACĂU - C.S.U. GALAȚI 
0—3 (0—1). Meciul s-a disputat la Vaslui, 
terenul Sport Clubului fiind suspendat. 
Autorii golurilor : Ene (min. 35, 48) și 
Kramer (min. 65). (M. Moga» coresp.)

OȚELUL GALAȚI - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 2—2 (0—2). Au înscris : Stoica 
(min. 50), Morohai (min. 65) pentru 
Oțelul, Apetrei (.vin. 2) și Adam (mia. 
37, autogol) pentru Ceahlăul. (V. Șto
fă nescu, coresp.)

CONSTRUCTORUL GALAȚI - PROGRE
SUL BRĂILA 1—1 (0—0). Au marcat : Ol
teana (min. 52) pentru Constructorul, 
Plugarii (min. 59) pentru Progresul. (Gh. 
Arsenie, coresp.)

CHIMIA BRĂILA - FORESTA FĂLTICENI
1— 0 (0-0). Golul a fost realizat de luga 
(min. 88). (D. Cristache, coresp.)

RELONUL SAV1NEȘTI - ȘTIINȚA BA
CĂU 1—0 (1—0). A înscris : Tânâsescu
(min. 13, autogol). (O. Nemțeanu, 
coresp.)

UNIREA FOCȘANI - C.S.M. SUCEAVA
2- 3 (0—0). Au înscris : Canarogiu (mțn.
49), Ofieanu (min. 89), respectiv Mirauiâ 
(min. 59) și Suciu (min. 75, 81). (A.
Pîrvu, coresp.)

GLORIA BUZĂU - S.C. TULCEA 2-0 
(1—0). Autorii golurilor : Grozea (min. 
26) și Dumîtrach© (min. 58). (C. Teodo- 
rescu, coresp. jud.)

DINAMO SLATINA - S.N. OLTENIȚA
4— 0 (2-0). Au marcat : Roșu (rr. 77. 
35, 67) și Gojgaru (min. 76), (Gn. 
Ghițescu, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI - GAZ METAN 
MEDIAȘ 8—1 (0—0). Golul o fost rea' zct 
de Morans (min. 63). (FI. Sandu)

RAPID BUCUREȘTI - VOINȚA BUCU
REȘTI 4—1 (2—0). Autorii golurilor : M.
Stelian (min. 16). Răducanu (min. 4C 
din 11 m), Necgu (min. 55, 89), respec
tiv Dîaconescu (min. 78). (P. Peana)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 6-2 (fr-1). Golurile ou 
fost înscrise de I. Sandu (rrn. 27) și 
Morans (min. 51).

METALUL MIJA - FLACĂRA MO RENI
0-0.

C.S.U. BRAȘOV - METALUL DROB ETA 
TR. SEVERIN 4-1 (2-0). Au morcot Șutea 
(min. 5), Naghi (min. 35 din 11 m), Al- 
botă (min. 48), Porumbiță (min. 74), 
respectiv Tîrâ (min. 50). (C. Gruia, 
coresp. jud.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA - TRACTO
RUL BRAȘOV 2-1 (1—0). Au înscris :
Ștanciu (min. 10), Cîrțu, (min. 65), res
pectiv Trăznea (min. 88). (T. Cosita,
coresp.)

METROM BRAȘOV - C.S. TțRGOVîȘTE
5- 0 (4—0). Autorii golurilor i Ferenț 
(min. 7), Furnică (min. 17, 24), Stan 
(min. 22) și Gane (min. 67). (E. Bog
dan, coresp.)

CLASAMENT

CELULOZA CĂLĂRAȘI - PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—1 (1—1). Au marcat : Enache 
(min. 22), Panâ (min. 52), Deacu (min. 
59), respectiv Ghițescu (min. 38). (M.
Stan, coresp.)

tND SIRME1 C. TURZM - MINERUL 
ANINA 3-1 (2-2). Au mseris : Colo?
(min. 13), Feeeoț (ntm. 44), Hoțeganu 
(min. 50). respecter Neicu (min. 48). 
(P. Tonec, coresp.)

METALURGISTUL CUGlR - F.C BIHOR 
3-1 (1-0). Am araraat : Popescu (min.
37 din 11 mu 09). Sioatu (sri*. 85). res
pectiv Agud (mia. 73). (M. Vikeanu,
coresp.)

UNIREA A»AD - VICTORIA CALAN 
5-4 (1-0) Autorii goi-.Jor : Dodeanu
(a»n. 1, M). G.enge (m*n. 53), Ber**- 
ze< (t a. 65). Tar (mia. 73), (P. 5o-

coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA - MINERUL 
MOLDOVA NOUA 1-0 (1-0). Gelul o
fost reol'zot de S+on (min. 27. d»n 11 
m). (I. V!od, coresp.)

ȘOIMII SIBIU - MINERUL BAIA MARE
1- 1 (0—0). Au marcat : Crețu (min. 43) 
pentru Șoimii, Condruc (min. 70) pentiu 
Minerul. (1. lonescu, coresp. jud.)

C.F.R. TIMIȘOARA - ViCTORJA CARE»
2- 1 (1—0). A.u înscris : Grigorescu (min. 
22), Petxișor (min. 67). respectiv Budai 
(min. 75). (I. Stan, coresp.)

METALUL AKJD - ARIEȘUL TURDA
3- 2 (1—0). Autorii golurilor : Radani
(min. 12), Demeter (min. 84). Stanisiau 
(min. 88), respectiv Cu'da (min. 46) și 
Soo (min. 50). (I. Somoghi, coresp.)

MUREȘUL DEVA - VULTURII TEXTILA 
LUGOJ 1-0 (0-0). A marcat : Cojocarii 
(min. 64 din 11 m). (i. Simion, coresp.)

CLASAMENT

StodfOM CF.R. : teren bun ; 
•imp frumos ; snectcior, — apro- 
ximatrv 9 000. A marcat : t. MI
HAI (min. 1«). Raport de cor- 
nere ; S-3. Roponul ^nurilor io 
poartă : ÎS—¥ (pe spațiul por
ții : 7-3). Raportul fautturilar co
mise : 10—20.

C.F.R. : Moldovan 6 — lupa 7. 
L. Mihai 8. Dragomir 7, Roman 
7 — Boca 8. Vițan 6 — M. Bre
ton 6, Adam 5. Țegean 6. Mo
ga 7.

F. C. ARGEȘ : Arîctu 5 — Moi- 
sescu 6. Olteonu 8, Cîrstea 5, 
Ivan 6 — Mvslătea 6. M. Popes
cu 6 — Trot 7. Radu I 6. Rodu 
l| 5 (min. 54 Zamfir 5). Jer- 
can 5.

Arbrtrojcrl : BUN ; Io centru — 
Andrei Tudor (Sibiu) ; la linie - 
N. Stolculescu (Rm. Vilcea). ne
atent in repetate rinduri. și I. 
Boncîu (Sibiu).

Cortoneșe galbene : M. Po
pescu.

Trofeul Petschovschi : 10. 
La t-rneret-sperar^e : 0-0.

L C. CALAU ' W
OUMPIA r; ;1 _-l{0)

CLASAMENT

1- 2. Prog. Brăila 
Chimia Brăila

3. Gloria Buzău
4— 5. C.F>R. Pașcani 

C.S.U. Galați
4. Celuloza Călărași

7— 8. Met. Plopeni 
Ceahlăul P, N.

9—10. Unirea Focșani 
Comtr. Galați

11. Oțelul Galați
12. Relonul Sâvinești
13. C.S.M. Suceava
14. Știința Bacâa

ÎB-14. fee. Tukea 
Foresta Fălticeni

11L S.C. Bacău
«i. Pekohd

32107-45 
32103-05 
32016-34 
3 2 0 1 7-5 4 
32016-44 
3 2 0 1 4-3 4 
3 1 t 1 6-5 3 
3 1 1 L 5—4 3 
31117-73 
31113-33 
31115-63 
31115-73 
3 1 II 3-6 3 
3 1 0 2 4-2 2 
31025-52 
3 1 0 2 4-4 2 
3 0 1 2 4-11 1 
3 113 2-71

OLTUL SF. GHEORGHE - AUTOMA
TICA ALEXANDRIA 2-1 (1-1). Au înscris: 
Antal (min 8), Maksai (min, 84), respec
tiv Sercoșan (min. 15). (G. Briotă, 
coresp.)

1. Din. Slatina
2. Rapid Buc.

32106-05
32107-25

3— 4. Gaz m. Mediaș 32015-34
Oltul Sf. Gh. 32015-34

5. Metalul Buc. 3 2 0 1 4-2 4
6. Eledroputere Cv. 32013-24
7. Flacăra Moroni 31201-04
8. S.H. Oltenița 3 2 0 1 2-4 Ă
•• C.S.U. Brașov 3 1115-4»

18. Metalul Mija 31112-33
11. Metram Brașee 31026-42

12-14. Autobusul Buc. 3 1 0 2 3-4 2
Tractând Brașov 31023-48
Progresul Bus. 3 1 0 2 2~3 8

15. Voința Buc. 3 1 0 2 3-5 2
t«. c.s. rH*o»if«e 31023-41
17. Automatica Alox. 3 0 12 1-41
18. Met. Droteta T.S. 3 0 12 1-41

MINERUL BAIA SPRIE - U.M. TlMl 
ȘOARA 1-1 (0-0).

1. Conrinu! Huned. 3 3 0 0 4- 1 6
2. Unirea Arad 3 2 10 10- 1 5
3. U.M. Timișoara 3 2 10 7-3 5
4. Minerul s' Mare 3 12 0 5- 1 4
5. Mureșul Deva 3 2 0 1 4- 1 4
6. Metalurgistul Cugir 3 2 0 1 4-3 4
7, Ind. sîrmei C.T. 3 2 0 1 5-5 4
8. C.F.R. Timișoara 3 2 0 1 3— 4 /
9, Șoimii Sibiâ 3 111 3-2 3

10. Minerul B. S. 3 111 2-3 3
11. Victoria Corei 3 10 2 8-5 2
12. Arieșul Turda 3 10 2 4-4 2
13. F.C. Bihor 3 10 2 3-5 2
IA Metalul Aiud 3 10 2 5-9 2
15. Victoria Câian 3 10 2 1—9 2
16. Minerul .Moj. M 3 0 12 6- 2 1
17. Minerul Anina 3 0 12 3-W 1
18. Vulturii T. Lue»j 3 0 0 3 0- 3 0

GALAȚI, 25 (prin telefon).
Partida aceasta, numită derby-ul 

promovatelor, a fost la urma w- 
mei o intilnire de moral. Gazdele 
— ferm convinse să atace din 
5tart vietoria. oaspeții — hotăriți 
să se aranjeze cît mai bine în 
teren pentru punctul mult visat. 
Și oină la urmă a triumfat echipa 
mai matură, mai calmă, pentru că 
Olimpia a demonstrat un ioc e- 
xact de apărare, de multe ori tra- 
sind cite două linii de fundași în 
căreul său. fără a uita însă șă 
trimită — gratie tehnicii sale su
perioare — si mingi in atac. De 
cealaltă parte. F. C, Galați avea 
complexul eșecului din primul 
meci susținut acasă. Și gazdele au 
forțat prin elan ieșirea din acesi 
impas moral, dar. chiar dacă au 
jucat mai bine decit în meciul cu 
C.F.R. Cluj, nu au reușit să stră
pungă reduta adversă. în care „în
gerul păzitor". Bathori I. a salvai 
câteva mingi (mia. 36 si 49).

Gălătenilor le-a lipsit. în pri- 
aml rind, omul de gol. Si tocmai

pe stadionul pitestean si încheiat, 
după cum se știe, cu hotăriri luate 
Sa „masa verde-1.

Totuși, chiar și în aceste condi
ții, victoria feroviarilor este me
ritată. cel puțin pentru plusul de 
vitalitate demonstrat in prima re
priză. ciad ei s-au menținui ma
joritatea timpului în atac. încă 
din primele minute. Ariciu are 
foarte mult de lucru. Moga se află 
toarte aproape de gol (min. 10). 
Deschiderea scorului nu va mai 
intirzia decit 4 minute : Ia un atac 
prelungit al clujenilor, Adam tri
mite balonul in bară, acesta re
vine în teren și duuă 2—3 schim
buri, este reluat, din voleu, de L. 
MIHAI in gol. A fost singura fază 
mai interesantă, singura fază aplau
dată... Cel care iese în evidentă în 
continuare este tușierul N. Stoicu- 
lescu. care nu semnalizează o fla
grantă poziție de ofsaid a doi ju
cători pitc.șteni. în urma căreia 
;e marchează un gol (autor — M. 
Popescul, nevalidat insă — si pe 
bură dreptate — de arbitrul de 
centru.

După pauză, duelurile neregu- 
!am.atare se înmulțesc. în afara 
lui M. Popescu, credem că si 
Ariciu. Mustățea și, în special, 
Cirstea, alături de Adam, meritau 
îi ei aceeași „admonestare". Spre 
sfirșit. feroviarii revin în atac, 
dar același Adam, preia individu
alist de data aceasta, ratează în 
min. 70. 81 si 88. Golul marcat 
însă de el, în min. 87, după ce 
i-a driblat pe Ivan și Olteanu. 
credem că a fost valabil, dar ace
lași N. Stoiculescu a ridicat stea
gul... Sâ notăm, de asemenea, si 
ocaziile de eealare irosite dc Mus- 
lâțea (min. 68) si Jercan (min. 71).

Mircea TUDORAN

Stadion j 
timp ploios] 
ximativ 15 Ou 
(min. 43). 
8—1. Raportu 
15-8 (pe 
Raportul fal 
15.

„POLI*
— Popa 7, 
8, Maier 7J 
7, Surdan fi
— Floare? 1 
(min. 77 CoJ

„POLI" 1AI 
Mihai lâ 8) 
Vlad 8, ArJ 
Ctocîrlan 7J 
6, Si m io no J 
6). DânilgAB

Arbitrajul 
centru - N 
rești) ; la 
și T. Gaboț

Cartonașe 
Dânilâ.

Trofeul P 
La tinerd

TIMIȘOARA
Acest derB 

Bega a fosj 
de o factura 
de ploaie cd 
rile tunetelol 
lodiilor avînj 
cism de cel 
„Poli*1 Timid 
festival al I 
abnegație șfl 
atmosferă d

Spre marel 
în ciuda dii 
au fost, în I 
scontat. Dea 
rial, fazele I 
nilor s-au I 
mediană, s-l 
careului ad| 
toată știința 
nu au fost a 
Politehnica 
intea fundal

DIFERENȚA DE MAI 
ÎNTRE DOUĂ PRO

le aceea ei. chiar dacă s-au aflat 
de citeva ori in fata primului gol 
din Divizia A — Ionică (min. 3 
si 82), Lupulescu (min. 68). Stoi- 
cescu (min. 70) și Nieu (min. 71), 
nu au reușit să materializeze iu
reșul lor ofensiv. Și cum Olimpia 
a simtit că nu poate fi îngenun
cheată, a început să viseze si din
colo de punctul planificat. A ratat 
Helvei. în min. 78, o ocazie imen

să. dar cu doi 
final BOTH J 
tătean fără d 
minge de la I 
oină în preajn 
după care a I 
intr-o cursă I 
și pe portar,

Era, în prii 
maturității.

Stadion Dunărea ; teren foarte bun ; timp frumos, J 
aproximativ 15 000. A marcat: BOTH (min. 88). Raport] 
portul șuturilor la poartă : 19-5 (pe spațiul porții : 13—3 
comise : 20—23.

F. C. GALAȚI : Gheorghiu 6 — Nedelcu 7 (min. 66 I 
Sloicescu 6, I. Nicu 7 — Burcea 7. Codreanu 7 — Manei 
roan 6 (min. 46 Dumitriu Ui 6). Ionică 6.

OLIMPIA : Bathori I 10 — Filip 7, Bigan 9, Knoblau 
Borota 7, Bathori 11 6 (min. 06 Orzo) — Helvei 8. Kaisl 
Both 8. I

Arbitrajul : BUN : ta centru — Gh. timona, la lin:J 
Angheluță (toți din București).

Cartonașe galbene ; Helvei.
Trofeul Petschovschi • 10.
la tineret-speranțe : 1—1 (0-0).
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Stadienul „23 August" : teren bun ; timp f>umos ; spectatori aproximativ 
40 000. Au marcat : M. SANDU (min. 34) și O IONESCU (min. 47. din lovi
tură de lollm). Raport de corners : 8-6. Raportul șuturilor la poartă: 13-7 
(pe spațiul porții : 7-2). Raportul faulturilor comisa : 23-11.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 9 — Tănăsescu 7, Cazan 8, Grigore 7, 
Manea 7 - Rădulescu 6 (min. 84 Munteonu), O. lonescu 7 — leșeonu 7, Chi- 
haia 8, M. Sandu 7 (min. 74 Marica 7), (orga 7.

^UNIVERSITATEA : Oprea 6 — Niculescu 6. Boc 7, Deselnicp 5, Berneanu 7 
“ ' -- 6 (min. 73 Strimbeanu .6),— Ștefănescu 7, Bălăci 6 — Țarâlungâ 7, Niță 

Oblemenco 6, Maieu 6 (min. 46 Bălan 6).
Arbitrajul : BUN ; la centru : 

.(toți die Cluj).
Cartonașe galbene : Bălăci.
Trofeul Petschovsch, ;
la tineret'fperanțe :

V.

io.
2-3 (1-1).

n-a putut 
care M.

dată, portarul Oprea 
reține balonul, pe 
SANDU, atent la fază, a țîșnit 
și l-a trimis din apropiere in 
plasă.

Avantajul luat astfel de elevii 
Iui Angelo Niculescu — care 
putea fi insă și mai substanțial 
— a fost, totuși, meritat, pentru 
că ei s-au dovedit superiori — 
în ansamblu — partenerilor de 
întrecere, îndaosebi pe planul 
vitalității și deciziei în joc.

Imediat după pauză, bucu- 
reștenii și-au mărit avantajul 
prin golul înscris în min. 47 de 
O. IONESCU din penally, acor
dat în urma unui fault in careu

ANIMATĂ

POLITEHNICA lași 0(0)
trei mijlocași capabili să facă 
presing, cu o predispoziție colec
tivă pentru marcajul „om la om*. 
Tot ansamblul ieșean, busolat de 
Simionaș, a rezistat astfel cu 
brio, abia în min. 30 consemnîn- 
du-se primul șut pe spațiul por
ții lui Cdstaș, și acela expediat 
de un jucător venit, surprinzător, 
din liniile de apărare (Păltini- 
șan). Și duelul acesta interesant 
între o echipă care vroia golul 
și alta care lupta din răsputeri 
ca să-l împiedice a cunoscut o sin
gură clipă de superioritate netă 
in favoarea gazdelor, cînd funda
șii centrali ieșeni au gafat, ezi- 
tind, luftînd, moment prielnic 
pentru DAȘCU să țîșnească și să 
înscrie nestingherit.

Repriza a doua a fost mai 
cursivă, ieșenii renunțînd la jo
cul lor închis, forțind mai mult 
șansa contraatacului. La rîndu-le, 
mai slobozi în cîmp, studenții 
timișoreni și-au creat mai multe 
situații de finalizare. Totuși, in 
min. 75, Dănilă nu fructifică (po
ziție ineomodă, teren alunecos) 
o bună ocazie, lăsînd de fapt un 
semn de întrebare asupra postu
lui neocupat în echipa ieșeană, 
de vîrf cu adevărat penetrant, 
incisiv.

Ion CUPEN

Topan ; la linie : A. Pop și I. Joidoș

lui Leșeanu (după opi- 
acesta se aflase, 

intr-o ușoară poziție de

asupra 
nia noastră, 

înSĂ 
ofsaid ia primirea mingii), 

în ultima parte a meciului, 
datorită și schimbărilor produse, 
campionii au devenit mai insis
tent! in atac, și-au creat citeva 
situații favorabile de a înscrie, 
dar nu au reușit să fructifice 
nici măcar una din ele (în mi
nutele 57 și 83, Oblemenco și, 
respectiv, Boc au trimis mingea 
peste poarta bucur eș tonilor, iar 
în min. M Suciu a blocat cu
rajos balonul la picioarele lui 
Bălan, pătruns în careul advers).

Această revenire din finalul 
partidei a echipei oaspe nu poa
te pune, însă, în discuție juste
țea victoriei studenților bucu- 
reștanl, după cum n-a schimbat 
prea mult nici impresia generală 
despre campioana noastră, care 
traversează — în mod evident 
— o perioadă ceva mai critică, 
lipsindu-i nu numai forța de 
joc ce a impus-o în campionatu.l 
trecut, dar și moralul de atunci.

Constantin HRANESCU

3(1)
F.C. CONSTANTA 0(0)

PETROȘANI, 25 (prin telefon).
înainte de meci, Mulțescu fă

cea următoarea declarație ; „Tra
diția se va infirma. F. C. Con
stanța, de vreo două campiona
te, a plecat cu puncte de aici. 
Azi sîntem deciși să punem ca
păt acestui complex de inferiori
tate pe care ni l-am creat fără 
temei“. Dar, In min. 3 succinta 
mărturisire a lui Mulțescu 
pe punctul de a fi 
Atunci, I. Gabriel 
a pierdut balonul 
ramau s-a speriat 
rea ocazie {vită 
fracțiune de secundă, timp ta 
care, poarta fiind goală, Tonca 
a degajat terenul. Echipa lui Ha- 
șoti se dovedește mai omogenă, 
mai agresivă, mingea circulă mai 
rapid, țn contrast. Jiul constru
iește lent, cu oarecare prudență, 
fapt ce dă posibilitatea adversa
rului să te replieze ușor, să in
tuiască unde ți ta ee mod pe- 
troșenenii își vor lansa acțiunile 
lor de atac. Jocul este antrenant, 
tempoul ridicat. La prima „ur
care- tn atac a fundașului Nițu 
(min. 20). centrarea lui este re-

era 
spulberată, 

a gafat grav; 
din mină, Ca- 
parcă de ma- 
și a ezitat o

luată de Roznai mult in afara 
cadrului porții. Era primul șut al 
minerilor, în tin»p ce I. Gabriel 
fusese de mai multe ori solicitat. 
Gazdele sînt pe punctul de a 
marca (min. 23), însă șutul lui 
Xaghi, din careu, întîlnește, sal
vator, pieptul lui Bălosu. Șase 
minute mai tîrziu, Ghirca scoa
te de pe linia porții balonul tri
mis spre gol de Mulțescu, pen
tru ca în minutul următor NA- 
3 HI să șuteze violent, prin sur
prindere, de Î3 25 m, deschizând 
scorul. F. C. Constanța ripostea
ză : Tănase centrează și reluarea 
eu capul a lui Caraman nimereș
te bara (min. 42).

In repriza secundă, constănțe- 
nii mai cred, totuși, intr-un re
zultat bun, dar linia lor mediană 
nu mai este atit de laborioasă și 
exactă. Jiul sesizează slăbiciunile 
și forțează majorarea scorului. 
După ce Mulțescu șutează <n 
„transversală-* (min. 50). ROZNAI 
reia direct sub bară (min. 801, 
centrarea lui Stoichiță. ‘Ghirca 
mai salvează o dată de pe linia 
porții, dar in min. •», STOICHI- 
TA pecetluiește scorul la 2—t. 
Victori* meritată, datorită finata- 
lui furtunos at gazdelor, poale 
iasă prea severă față de presta
ția bună, in general, a conslăo- 
țenHor.

Stelian TWANOARtfSCU

Stadion Jiul • teren bun, puțin alunecos ; timp excelent ; spectatori — 
oproximetiv 6 000. Au marcat : MAG Hi (min. 30) ; ROZNAI (min. 00) si STO<- 
CWfyA (mir. 99). Ropert de cernere î 7-7. Raportul șuturilor la poartă : 15—1 
(pe spațiul porții : 9—7). Raportul faulturilor comise : 15-15.

JfUL : I. Gabriel 7 - Nițu 7, Tocea 7, Stacker 8, Muțat 7 - Noqhi B. 
bardi 8. — Stan ă (arin. 72 ^iidiroiu 7), Mulțescu 8. Roznai 8, Stoichițfi 8.

F. C. CONSTANȚA : Ștefâncscu 6 — Ghirca 8, Antonescu 8, Bâtosu 7, Nis 
tor 7 — Constantinescu 7, P Victor 7, Lică 6 (min. 52 Mărcylescu 6) - Tănase 
7, Coro man 7 (m>n. 68 f4©ldovan 6), Negoescu 6.

Arbitrajul : BUN : la centru — M. Rotaru ; ia linie — V. Buimistruc si 
V. Popa (toți din lași).

Trofeul Petschovschi ; 9.
La tineret-speranțe : 0-2 (0—1),

BRAVO AMBELOR ECHIPE!
Stadion ,.23 August’ ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — o- 

proxrmativ 1S 000. Au nwcat : BORA (min. 3), MUREȘAN (min. 47) fi HAJNAL 
(min. 60). Report de cornete : 8-4. Raportul seturilor la poarta : 18-15 (pe 
spa|iul pârtii : 11—7). Raportul faulturilor comise : 17—15.

A. S. ARMATA : Nagel 8 — Gligore 8, Kiss 9, Isprr 8, Crake 9 — Varodi 
5. Noehi 8, Hejnai 9 — Fczekos 8, Mureșon 9, (min. 82 Stingă). Both II 9.

F-C.M. REȘIȚA : llief 8 - Piguiea B (min. 72 Rodnic 8), Georgevici < (min.
Boldeam, 9 — Ato-74 Ologuanu). H»rgan 8, Fllipescu 8 — Bora 8. Pufrcoț 8, 

diresei 8, Nestorovici 8. Fierea 9
Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru — R. Stlncon : ta 

p T. Ictrate (toți din București).
Cartonașe galbene i Filipetcu.
Trofeul PcUchwschi : 10.
La tlneret-speranțe : 2-6 (2-0).

TG. MUREȘ, 25 (prin telefon}-
Meci care poate primi, fără nici 
exagerare, calificativul de foarteo ,_______„ ,

bun. începutul este marcat de un 
șut prin surprindere (min. 1) ex
pediat de Mureșan. Hies stană 
mai întîi mingea, apoi o retine cu 
siguranță. Această primă acțiune 
a gazdelor are darul unei invita
ții la ofensivă, dar oaspeții se 
grăbesc să dea o replică viguroasă 
si eficace : în min. 3, la o fază

PORTARUL OASPEȚILOR, IMBATABIL!
r

Stadion U.T.A. : teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 10.000: 
Rapcrt de corners : 18—0. Raportul șuturilor la poartă : 16—3 (pe spațiul 
porții : 10—1). Raportul faulturilor comise : 5-16.

U.T.A. : lorgulescu 7 — Birâu 7, Pîrvu 7, Pojoni 7, Purîma 8 — Domide 8. 
Profir 6, Leac 6 — Munteanu 6 (min. 70 Axente 6), Kukia 6, Trandafilan 7 
(min. 70 Sima 6).

STEAGUL ROȘU : Adamache 1G — Hîrlab 6. Jenei 7, Ciugarin 6, Mateescu 
8 — Cadar 7, Micloș 6 — Papuc 6, Șerbânoiu 7, Ghergheli 7, lambor 6.

Arbitrajul : BUN ; la centra — C. ‘ * 
lonițâ I (toți din București.).

Cartonașe galbene : Ciugarin.
Trofeul Petschevschi ; 1G.
La tineret speranțe : 5-2 (3-1).

Bărbuiescu Ic linie — I. Roșoga și C.

linie — C. lonîțâ ll

de FUrea, BORAbine concepută
— insidios infiltrat tn atac — șu
tează La colt și înscrie spectaculos: 
1—1. Citeva minute, A.S A. scapă 
roptnolul jocului, manifestă nervo
zitate si nesiguranță. Treptat, a- 
poi. localnicii se regăsesc si se 
angajează intr-o cursă de toata 
frumusețea, urmărind egalarea. 
Oaspeții răspund prin contra
atacuri periculoase De aripi, exce
lent initiate de Bcldeanu. și din

u. T A. r 0
STEAGUL ROȘU 0

A.SA 2(0)
F. C. M. REȘIȚA 1(1)

ARAD, 25 (prin telefon}
U.T.A. a pierdut un punct pe 

gazonul ei, dar publicul, plin de 
obiectivitate, la ieșirea de pe te
ren, l-a aplaudat pe Adamache. 
Portarul brașovean a făcut o 
partidă excepțională și am putea 
spune că a fost... neșansa U.T.A.- 
ei. Da, formația arădeană a do
minat eu autoritate, însă n-a pu
tut obține victoria pe care, după 
cele Intimplate in teren, merita 
s-o cucerească. Arădenii au în
ceput jocul „în forță", de parcă 
ar fi fost conduși. în min. 7, la 

Domide, 
Trandafilon a reluat și Adama
che a reținut. Peste un minut, 
tot extremul stingă avea să în- 
tîrzie într-o fază favorabilă. Cu 
pase repetate, trio-ul Șerbănoiu 
— Ghergheli — Cadar temperea
ză jocul. în min. 18, greșește Ciu
garin, dar repară situația ce pă
rea compromisă portarul Adama
che. In min. 26, Pojonj șutează

un aut executat de

din voleu, însă Adamache scoa
te excelent de la păianjen. Apoi, 
acesta se dovedește imbatabil la 
șutul lui Leac, pe care-1 respin
ge. Kukla reia în plasă, dar du
pă ce și-a oprit mingea cu mina 
și arbitrul nu acordă golul. în 
min. 38, consemnăm prima acțiu
ne periculoasă a brașovenilor, 
dar excelenta centrare a lui Ca- 
dar trece prin fața porții, prin
tre multe, multe picioare.

După pauză, U.T.A. își reia do
minarea, care avea să crească 
tn intensitate o dată cu scurgerea 
timpului, în min. 60, Pîrvu și 
Kukla schimbă locurile pentru că 
ultimul a făcut mai mult figura
ția ca vîrf. Dar faza cea mai 
fierbinte o realizează Ciugarin, 
care la centrarea lui Leac tri
mite balonul în stîipul porții Iul 
Adamache I După aceea, la un 
excelent contraatac, ratează in
credibil Șerbănoiu, șutind peste 
poarta goală. A fost una din pu-.

ținele „secvențe- ofensive ale 
oaspeților, căci jocul rămîne mai 
mult ta terenul lor. Adamaehe 
nu poate fi învins, deși Domide 
(min. 66), Kukla (min. 73) și din 
nou Domide (min. 82) șutează de 
la 3—4 metri, dar cînd tot sta
dionul vedea mingea în plasă 
doar Adamache mai credea în 
șansa sa, intervenind în mod mi
raculos ! Egalul obținut la Arad 
este egalul lui Adamaehe, al jo
cului precis ta apărare și, poa
te, al neșansei echipei arădene.

Constantin ALEXE

acest duel — purtat cu arme 
tice diferite — rezulta un joc 
osebit de atractiv, care incintă 
alicul. A.S.A. ane în această 
mă repriză nu mai puțin de cinci 
mari ocazii de goL încearcă poar
ta din toate 
tarii reșiteni 
dată cu fata 
fost în min. ,___  __
Varodi au ezitat la o minge 
gol in careu : in min. 30 — 
Mureșan a ratat de aproape ; 
min. 36 — cînd Ilieș a salvat 
picioarele lui Naghi și in min. 42 
și 44 — cînd Fazekaș... a dat cu 
piciorul golului, ta două situații 
ideale. Si totuși, prima repriză s« 
putea încheia cu 2—0 jn favoarea 
oaspeților, dacă mingea șutată de 
Nestorovici ta min. 43 nu lovea 
bara, după ce-1 păcălise pe Nagel

După pauză. A.S.A. intră ho
tărâtă să schimbe soarta jocului 
și. chiar în min. 47. MUREȘAN — 
binț-servit de Fazekaș — înscrie, 
răzbunind toate ratările de pină 
alunei. Este, apoi, rindul lui HAJ
NAL. in min. 60, să scuture plasa 
porții Iui Ilieș șt la 2—1. meciul 
scade din intensitate. Nu pentru 
mult timp. insă, pentru că cele 
două echipe se angajează din nou 
;ntr-o luptă aprigă pentru rezultat 
Finalul devine palpitant. Oaspeții, 
eu toată echipa in atac, ratează 
egalarea prin Beldeanu. in min. 
35. iar gazdele, ieșind pe con
traatac. din carapacea apărării, au 
3—1... in piciorul lui Naghi. 
însă trage peste poartă, de 
numai ci ti va metri!

tac- 
de- 
pu- 
pri-

pozițiile, dar apără- 
scaoă de 

curată, asa cum 
12 — ciad Naghi

fiecare 
a 
BÎ 

de 
cînd 

în 
la

care
13

Mihai IONESCU

RM. ViLCEA, 25 (prin teîeîort}.
Fosta deținătoare a „Cupei Ro

mâniei- (cu numai un an în ur
mă) a intrat ne teren mai ambi
țioasă ca oricînd si ferm hotărâtă 
să se reabiliteze în fata proprii
lor suporteri — cei mai înfocată 
dintre ei luînd loc în tribunele 
stadionului din Zăvoi incă de la 
ora 13 ! — după semicsecul din 
prima etaoă (1—1 cu „Poli“ Timi
șoara la Rm. Vîlcea) Si. mai ales, 
după acea înfrînaere extrem de 
severă (0—5) de la Petroșani, de 
săptămîna trecuta. în zilele 
mergătoare ..rundei4* a treia, 
calorii
«eseu 
seama 
prima _ ______ _______
ta mare măsură de această parti
dă cu „U“ Cluj, echipă care, la 
riadul ei. a „coborît- spre Vileea 
decisă să dea partenerei de între
cere o replică viguroasă, pe mă
sura atributelor tinereții majorită
ții jucătorilor săi. Din ’ această 
.ciocnire- de intenții materializată-' 
pe gazon, s-a născut o dispută 
dirză. uneori chiar prea dîrză. 
atractivă doar prin numărul 
ocazii ratate de echipa gazdă, 
prima repriză, cel puțin 4 dintre 
acestea se puteau solda cu gob 
dar atacantii vilceni. Orovitz in 
special, le-au irosit cu ușurință. 
Prima dintre ele a fost cea din 
min. 8. cînd vîrful de atac al Chi
miei. primind o pasă excelenta 
de la Haidu. s-a grăbit si a șutat 
de la 6 metri în portarul Lăzărea- 
nu. Aceiași jucător va repeta -fi
gura’ în min. 24 și 40. Dar cea 
mai mare posibilitate de a deschi
de scorul a avut-o Haidu în min. 
31 : după ce l-a deDăsit prin dri
bling și pe Lăzăreanu.

In repriza secundă. ..șepcile ro- 
șii“ au continuat să se apere cu 
mare precizie. Pexa a jucat 
bine pe post de libero, jar

Furnea si Batacliu 
alcătuit o linie de mijloc 
mobilă, care a închis toate 
rele spre poarta lui Lăzăreanu.

Lourențiu DUMITRESCU

«re- 
iu- 

anirenati de Al. Constanti- 
si-au dat perfect de bine 
că evoluția lor viitoare în 
divizie a tării va depinde

si 
de 
în

Furloi,

foarte
Anca, 

au 
foarte 
culoa-

Stadionul „1 Mai*; teren bun: 
timp frumos în prima reprixd, 
pjoios în cea de o doua ; spec» 
tqtori — aproximativ 12 000. Ra
port de cernere : 9-1. Raportul 
șuturilor la poartă : 16-3 (pe
spatul porții : 7—4). Raportul
faulturilor comise : 14-10.

CHIMIA : Oonâ 7 -. Cincă 7. 
Pîntiiie 8, Bort 7, Lepâdaiu 7 - 

Hgidu 7 (min. 67 Mustață 5), pa
nose 5 — C. Nicolae 6, Tâtaru 
Orovitz 5, lordache 6 (min. 
Șutru 5).

„U- CLUJ : Lăzăreanu 9 
Porațchi 8, . _ ,7„
Damian 7 — Hurloi 
Furnea 6 — Batacliu 
Barbu 7.

Arbitrajul : BUN ;

Pexo 9. Vosiliu
8, Anca
6. Coca

6.
23

8,
7,
6.

___ ____________ la centru
— Constantin Dtnulescu ; la linie
— Mihai Cruțescu Marin Tudor 
(toți din București).

Cartonașe glabene : Hurloi. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speronțe : 3—2 (1—0).

TURNEU INTERNATIONAL
DE JUNIORI

Arad s-a desfășurat un tur- 
internațional de juniori în 
s-au înregistrat următoarele

La 
neu 
care 
rezultate :

Selecționata Turciei — Politeh
nica Timisoara 5—0 (1—-0), F. C. 
No vi Sad’ — U.T.A. 0—2 (0—1), . 
V.S.S. Kosice — F. C. Bihor 0—1 
(0—1), Ț.S.K.A. Sofia — Progre
sul București 4—3 (1—1, 1—1,, du
pă lovituri de la 11 m), U.T.A. 
— Selecționata Turciei 1—2 (0— 1), 
Politehnica Timișoara — F 
Novi Sad 1—2 (1—0), V.S.S. 
sice 
(0—0, după lovituri de 
T.S.K.A. Sofia — F.
3—0 (1—0).

în finală : Ț.S.K.A. 
lecționata Turciei 2—1

Pavel ȘODINCA. coresp.

F. C. 
Ko- 

Progresul București 4—3 
' ‘ la 11 m), 

C. Bihor

Sofia—S > 
(2-1).

ACTUALITĂȚI» ACTUALI TĂȚI
AL DOILEA JOC

AL LOTULUI REPREZENTATIV 
IN R. F. GERMANIA

După partida de la Braunsch
weig, lotul reprezentativ a evo
luat la Hammer, în compania u- 

anei selecționate locale, pe care 
întrecut-o cu 5—-1 (3—0).

LOTUL DE TINERET (23 ANI) 
A JUCAT LA BRĂILA

în fața a peste 15 000 specta
tori, lotul reprezentativ de tine
ret a susținut un meci de veri-

ficare, la Brăila, în compania 
formației locale de Divizia B 
Progresul. Lotul a obținut vic
toria cu 2—1 (0—1), după un 
meci frumos, eare a plăcut nu
meroșilor iubitori de fotbal pre- 
zenți pe frumosul stadion al 
Brăilei. Au marcat : Năstase 
(min. 77, din penalty, și min. 81) 
pentru lotul de tineret, respectiv 
Traian (min. 9), Lotul a utilizat 
următorii jucători : Jivan (Lăză- 
reanu) — Porațchi, Dobrău (FI. 
Marin), Smarandache, Mateescu 
(Lepădatu) — Dumitriu IV, Ion 
Ion (Bathori II) — Atodiresei,

Roznai (Bora), Năstase, Crișan. 
(N. COST1N — coresp. județean).

PRIMUL MECI ST. ROȘU - 
BEȘIKTAȘ, LA ISTANBUL

Printr-o telegramă sosita ieri 
la București, U.E.F-A. informea
ză forul nostru de specialitate că, 
pentru a nu provoca o concuren
ță întîlnirii din C.C.E. Fenerbah
ce — Jeunesse d’Esch, întîlnirea- 
tur dintre St. roșu și Beșikias se 
va disputa, la 18 septembrie, la 
Istanbul și nu la Brașov cum se 
fixase inițial. Returul va avea 
loc la Brașov, Ia 2 octombrie.



în etapa a doua a campionatului republican de rugby

3

Ieri, pe opt stadioane din ța
ră, s-a desfășurat cea de a doua 
etapă a campionatului republi
can de rugby. Iată rezultatele 
înregistrate — transmise de că
tre corespondenții noștri — în
cepînd cu derbyul etapei, întâl
nirea Universitatea Timișoara 
— Steaua.

Buc.

LÂ SFIPȘ17UL SAPTAMINH, LA ROMA

SERIA I. Universitatea Timi
șoara — Steaua 9—7 (6—.0). Sa
tisfacție pentru iubitorii sportu
lui cu balonul oval din orașul 
de pe Bega. Formația din lo
calitate — Universitatea -• a 

i reușit să întreacă echipa cam
pioană, Steaua, după un meci 
’ disputat, în care rezultatul fi
nal a stat sub semnul incertitu
dinii pînă în ultimul minut al 
partidei. Timișorenii au jucat 
mai bine în prima repriză, mi
litarii în cea de a doua. Și ast
fel bucureștenii înregistrează cea 
de a doua înfrîngere din acest 
campionat (!). Au înscris: Chi- 
ciu (înc.), Comănici
SFlorescu (tr.) pentru Universi
tatea, Braga (înc.) și ~ ’
(1. p.) pentru Steaua.
" Buc. (C, CREȚU,

Cluj — Vulcan
Joc frumos, ani- 

Mățăoană

(1. p. c.).

Durbac
Arbitru :

V. Cișmaț — 
coresp).

Politehnica 
i0—6 (4—0). O 
a ieșenilor, 
mai viguroasă care a prestat un 
joc plin de fantezie, Politehnica 
a presat în majoritatea timpu
lui. Bucureștenii, de neințeles, 
au jucat închis, fără orizont. 
Scorul a fost realizat de către 
.Tăcu (înc.), Gheorghiu (l.p; 
< p.c.) — Politehnica, Nica (înc.; 
tr.). A arbitrat foarte bine 
ȘȘt. Cristea — Buc. (D. DIACO- 
WESCU, coresp. județean).

C.S.M. Sibiu — Sportul 
dențesc 0—0. 
jprin 
cele 

4>rin 
SBun 
CU — Buc. (I. BOȚOCAN, 
xesp.)

Constructorul Buzău — 
ția București 7—1 (7—0),

Iași — Dinamo 
meritată victorie 

Avînd o înaintare

stu-
Scor explicabil 

echilibrul existent între 
două formații și mai ales 
numărul mare... de ratări, 
arbitrajul lui G. Eftimes- 

co

Glo-

Bîr- 
12—6 
jocul 
acest 

să în- 
Gri- 

au do- 
faze fru- 

Grivița 
doar în primele 

(1. P).

SERIA a Ii-a. Rulmentul 
Iad — Grivița Roșie 
(3—6.) Este de remarcat 
excelent al gazdelor în 
meci, în care au reușit 
treacă redutabila formație 
Vița Roșie. Bîrlâdenii 
minat, au creat multe 
moașe pe treisferturi. 
'„s-a văzut” 
30 de minute. Ciorici 
Peiu (1 p. c.; tr.), Crețu (înc.) 
de la Rulmentul, Fălcușan (1. p; 
1 p. c.) de la Grivița sînt rea
lizatorii punctelor. Excelent ar-

bitrajul lui C. Udrea 
(El. SOLOMON, coresp.)

Farul Constanța — Rapid Bu
curești 31—6 (13—3). Un joc, o 
arată și scorul, la dispoziția 
gazdelor. De la Farul au înscris 
Celea (2), Caragea (2) — și Mu- 
șat — încercări, Bucos (1. p. ; 
4 tr.). iar de la Rapid Milcă și 
Stănescu, lovituri de pedeapsă. 
Arbitrul Dinu Spirea din Bucu
rești, depășit ’ de joc. (Cornel 
POPA, coresp. județean)

Agronomia 
15—3 (9—0).
mat. Au marcat : 
(încerc.) și Balint (3 l.p. ; tr.) 
pentru Agronomia, Ionescu (1 p.) 
pentru Vulcan. (N. CORDOȘ, 
coresp.)

TC. IND. Constanța — Știin
ța Petroșani 12—0 (12—0). 
Meci interesant, disputat pînă 
în minutul 50. Arbitrul Pelegri- 
no D’Eclesis a împărțit aver
tismente lui Ortelecan, Băltâre- 
țu (Știința) pentru acte nespor
tive, precum și lui Talpă (TC 
IND), care a ripostat. Deoarece 
manifestările nesportive au con
tinuat, arbitrul a decis între
ruperea partidei în min. 50, la 
scorul de 12—0 pentru constăn- 
țeni. (Petre ENACHE, coresp.).

e Mariana Suman,
Stadio dei Centomila din Ro

ma, cel care a găzduit în 1960 
întrecerile atletice din cadrul 
Olimpiadei a XVII-a, va fi între 
1 și 8 septembrie „scena" pe 
care-și vor etala măiestria, pri
ceperea, talentul și pregătirea 
cei mai buni atleți de pe con
tinent, participanți la_ a Xl-a 
ediție a campionatelor europ^ 
ne. In vederea acestui impor
tant eveniment, cel mai însem
nat al atletismului dintre două 
ediții ale J.O., Federația noas
tră de specialitate a alcătuit lo
tul atleților români care vor 
lua parte la întrecerile din 
capitala Italiei. Iată-L:

Gheorghe Ghipu (Steaua; 
800 m — 1:45,9 și 1 500 m — 
3:40,5), Nicolae Onescu (Rovine 
Craiova ; 800 m — 1:47,4 și
1500 m — 3:41,7), Ilie Floroiu 
(Farul C-ța ; 5 000 m — 13 :38,6 
și 10 000 m — 28:28,4), Erwin Se- 
bestyen (Steaua ; 110 mg —
13,5), Gheorghe Cefan (Steagul 
roșu Brașov ; 3 000 m obst. —
8:33,2), Dumitru Iordache (Ra
pid ; lungime — 7,86 m), Va- 
sile Bogdan (Universitatea Cluj ; 
decatlon — 7 842 p), Carol Cor- 
bu (Steaua; triplu — 16,49 m).

Mariana Suman (C. A. Ro
man ; 800 m — 1:58,6 și 4x400 
m), Natalia Andrei (Universita-

record mondial — neoficial
tea Craiova ; 1 500 m — 4:10,5 
și 3 000 m — 9:16,0), Valeria 
Ștefănescu (Dinamo ; 100 mg —

pe 500 m
Ioana Pecec (Dinamo ; suliță — 
58,62 m), Lăcrămioara Diaconiuc 
(C. A. Roman ; 4x400 m), Ibolya 
Slavic (Lie. I. Slavici Arad; 
4x400 m), Doina Bădescu (Rapid; 
4x400 m), Mariana Condovici 
(Metalul ; 4x400 m) sau Maria 
Asavei (Lie. I. Slavici 
4x400 m).

Pentru definitivarea 
ției de 4x 400 m, va avea 
o cursă de selecție cu prilejul 
campionatelor republicane 
juniori, programate marți^ 
miercuri pe stadionul 
blicii.

Iată acum citeva 
zultatele obținute 
noștri la ultimele 
La Roman, în cursă

Arad ;

forma- 
loo

de
Și

Repu

dintre re 
de atleți 
verificări 

__ ________ , ________  de 500 ra 
Mariana Suman a Obținut un 
nou record român (1:10,4), cu 
5 zecimi de secundă sub recor
dul mondial neoficial — deținut 
de Colette 
1970. La 
Diaconiuc 
București, 
5:35,0 pe

ECHIPA CEHOSLOVACIEI A CÎȘTIGAT
1» TROFEUL TOMIS“
Formația țării noastre

Penultima și ultima zi de în
trecere 
Tomis" 
tat la 
în față 
le la cîștigarea turneului : R. D. 
Germană (campioană mondială), 
România, Cehoslovaci* și Polo
nia, lipsind din acest lot vlce- 
campioana mondială, Bulgaria.

în primul joc s-au întîlnit re
prezentativele României și R.D. 
Germane, care au furnizat o par
tidă spectaculoasă, terminată în 
trei seturi cu victoria echipei 
noastre ; 3—0 (7, 10, 14). Cu ex
cepția primului set, în care în
vingătorii au condus în perma
nență și au terminat detașat la 
15—7, în celelalte două seturi am 
asistat la o încleștare puțin obiș
nuită, cu răsturnări spectaculoase 
de scor, la unele momente în 
care campionii mondiali au con
dus la diferențe apreciabile (5—1 
în setul II, 7—2, 12—6 și 14—9 în

in prestigiosul «Trofeu 
la volei masculin (dispu- 
Constanța) au adus față 
patru dintre pretendente-

CAMPIONATE "COMPETIȚII
STEAUA A CÎȘTIGAT „CUPA ELIBERĂRII" LA HOCHEI

Iubitorii sportului cu cross și cu 
pucul, care in aceste zile toride de 
vară duc dorul răcorii patinoarelor 
artificiale, așteaptă cu mult interes 
momentul, la fel de atractiv la fie
care an. al reluării activilâți. eom- 
petiționale interne. Totuși, anul a- 
cesta. reînceperea activității cornpe- 
tiționale interne se va mal amina. 
Astfel, primele jocuri, cele din ca
drul „Cupei României*, vor avea 
loc la Începutul lumi octombrie și 
.nu la mijlocul iul septembrie. ca 
anul trecut. Cauza 7 Reprezentativa 
tării va lua parte, ia la
■iCupa Sovietsk! Sport*, care se 
dispută nu in luna august. ci In sep
tembrie. Mal precis. La 11 septem
brie. Fină arunci, echipele de elcb 
ee pregătesc intens, parucirl-.d la 
unele competiții amicale, unde rit
mul de joc și vigoarea angajamentu

lui fizic nu au fost deloc ca la 
Început de sezon.

Așa s-au petrecut lucrurile recent, 
la Miercurea Ciuc, unde s-au consu
mat partidele din .Cupa Eliberării*. 
Z^iroape 4 MO de spectatori au ur
mărit timp de trei zile jocuri di
namice in forță. victoria revenind 
hoeheiștilor de la Steaua, care au În
cheiat turneul neinvinși : 4—1 (1—0. 
1—1. 1—i) cu Dinamo (autorii golu
rilor : Herghelegiu, Bucur. Mlkloș. 
Curelaru. respectiv Gh. Florian. Cio
banul. <—0 cu S.C. Miercurea duc 
și 12—4 cu Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc. Pe locurile următoare : 1. Di
namo București 4 p. (S—1 cu S.C.M. 
Ciuc și îl—3 cu Liceul nr. 1 
M. Ciuc) : 3. S.C. Miercurea Ciuc
t p (11—1 eu Liceul ar. 1 M. Ciuc) ;
4. Liceul ar. 1 M Ciuc • p.

TURNEU INTERNAȚIONAL DE BASCHET
.-.IAȘI, 25 (prin telefon). Sala Vo

ința din localitate a găzduit un tur
neu internațional de baschet femi
nin. la care au luat parte echipele 
Universitatea Și Școala sportivă Uni
rea din Iași. A.Z.S. Lublin (Polo

LA VOLEI MASCULIN

VALERIA ȘTEFĂNESCU

12,9 și lungime — 6,58 m), Do
rina Cătineanu (C.A.U. ; lungi
me — 6,50 m), Virginia 
(Rapid ; înălțime 1,92 m), 
gentina Menis (Dinamo;
— 65,84 m) Olimpia Cataramă 
(Muscelul C-lung; disc —
— 61,04 m), Eva Zorgo (Univer
sitatea Cluj; suliță — 58,50 m),

Ioan
Ar-
disc

Beson (Franța) din
400 m, Lăcrămioara 
a realizat 53,8 s. La 

Gheorghe Cefan
2 000 m obstacole, 

Nicolae Onescu 2:22,2 pe 1000 
m, iar Natalia Andrei, în aceeași 
probă, 2:40,8 (recordul țării a- 
parține Ilenei Silai cu 2:44,7). 
La Constanța, Ilie Floroiu a 
parcurs 3 000 m în 7:55,0 (re
cordul probei — 8:03,4 al lui 
Andrei Barabaș, 1966).

în cadrul unui 
fășurat în Berlinul 
Argentina Menis a 
runcarea discului 
locul doi revenind 
taramă cu 60,86 m. La înălțime 
Cornelia Popa s-a clasat prima 
cu 1,78.

concurs des- 
occidental, 

cîștigat a- 
cu 65,72 m, 
Olimpiei Ca-

s-a clasat pe locul IE

de al treilea), dar echipa an-cel 
trenată de Aurel Drăgan a reu
șit în fiecare final de set să-și 
adjudece victoria, în urma unor 
eforturi deosebite, remaretndu-se, 
în special, Dumănoiu și Tutovan. 
Partida a fost condusă excelent 
de cuplul Oliv Primo (Italia) și 
Dode Isailovici (Iugoslavia).

Partida care a urmat. Polonia 
— Cehoslovacia 3—1 (12, 6, —11, 
5), a oferit spectatorilor o mare 
surpriză, voleibaliștii polonezi a- 
vînd o formație mai omogenă și 
un ritm de metronom în acțiuni, 
cîștigînd pe merit.

Deci, după aceste meciuri, fie
care dintre cele patru echipe pre
tendente la titlu, avea cîte o în
frîngere. In ultima zi a com
petiției : România — Polonia 3—2 
(13, —12, —2, 8, 16). Partida a 
durat două ore și 45 de minute, 
timp în care ambele echipe au 
dat totul pentru a cîștiga. La un 
moment dat, se părea că victoria 
va surîde oaspeților, care au cîș
tigat două seturi destul de ușor, 
dar sextetul român, cu un efort 
considerabil, a cîștigat (Arbuzov, 
Schreiber, Tutovan, Udișteanu, 
Oros și Dumănoiu). In urma aces
tei victorii, formația română a 
ocupat locul II. In ultimul joc, 
care avea să decidă pe cîștigătoa- 
rea trofeului, Cehoslovacia — R.D. 
Germană 3—0 (13, 8, 15). în tur
neul pentru locurile 5—8, echipa 
Bulgariei a cîștigat detașat parti
dele jucate (3—0 cu Italia și tot 
3—0 cu Iugoslavia). Alte rezul
tate : Iugoslavia — Ungaria 3—0, 
Ungaria — Italia 3—0.

(după turneeleClasamentul 
nale) ;
L Cehoslovacia
2. România
3. Polonia
4. R. D. Germană 3

5. Bulgaria 3 3» S—0 
slavia 3 2 1 4—3 S p, 
3 12 3—3 4 p. 3. Italia

CORNEL POPA —

Campionatele republicane de ciclism

DINAMO - VICTORIOASA
LA CONTRATIMP PE ECHIPE

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon). 
Ediția 1974 a campionatelor re
publicane de ciclism a debutat 
duminică în frumosul oraș de 
pe malurile Begăi. Primul start 
a aparținut echipelor de contra
timp ale seniorilor. S-a rulat pe 
șoseaua Timișoara — Arad, tra
seul fiind splendid, vremea ad
mirabilă, iar eforturile organiza
torilor încununate de succes.

Principalii favoriți, dinamoviș- 
tii bucureșteni, plecați ultimii, 
s-au arătat de la început puși pe 
fapte mari. La punctul de întoar
cere, ei au fost înregistrați cu 
lh05:5, timp net superior celui 
obținut de Steaua (lhl0:14). A 
treia clasată după cei 50 km 
parcurși era Metalul Plopeni, cu 
lhl0:18, apoi Olimpia (lhl0:39), 
Mureșul Tg. Mureș (lhl0:54) și 
Voința Cluj (lhl6:53). Deci, lup
ta mare s-a dat la înapoiere, 
pentru poziția secundă. Dinamo 
nu mai putea pierde titlul. Și, 
intr-adevăr, Teodor VasUe, Mir
cea Ramașcanu, Ion Cosma și 
Ilie Valentin au îmbrăcat tricou-

r

rile de campioni, cronometrele 
indicînd un timp bun : 2hl2:54. 
Primele felicitări pentru antre
norul Nicolae Voicu și băieții 
săi.

Cu o regularitate apreciabilă 
au mers echipierii Metalului Plo
peni — Teodor Puterity, Nicolae 
Savu, Ion și Ilie Butaru (antre
nor Ion Dolete) —, care cu 
2h20:28 au cucerit medalia de ar
gint. Olimpia București (antre
nor Marin Niculescu) a ocupat 
locul 3, Ion Cernea, Mircea Vir
gil, Sorin Suditu și Constantin 
Jelev fiind înregistrați cu 
2h22:49. Cu un finiș mai slab, 
Steaua a fost nevoită să se mul
țumească CU locul 4 (2h23:02).Au 
urmat în clasament Mureșul 
(2h25:00) și Voința Cluj (2h39:58).’

Luni, pe aceeași șosea, va avea 
loc întrecerea echipelor de con
tratimp ale speranțelor ciclismu
lui nostru, juniorii. Candidații 
cei mai îndreptățiți la medaliile 
de aur sînt ploieștenii. Dar, să 
nu anticipăm...

Geo RAEȚCHI

n- Șl ATUNCI?...
sale pentru Derbyul din anul vl- 
itor.S P- 

S P- 
* P-
4 P.

2 1
1 2
1 2
6 p, 6. Iugo- 

7. Ungxri*
3 2 2 2—9 3 p.

coresp. jud.

săReuniunea de duminică, fără 
exceleze in calitatea programului, 
n-a reușit să ofere publicului nici a- 
lergărt echilibrate. In atari condiții 
n-ar fi de consemnat decit că Mircea 
Ștefănescu. cucerind victorii în ulti
mele reuniuni, ureă foarte amenință
tor în clasamente pentru liderul Tra
ian Dinu și că Robson — frate cu Ra
port și Rațiunea — începe să atragă 
atenția asistenței asupra veleităților

O atare
și arbitrii alergări-

nia) . Primul loc a fost cișUgat de 
A.Z.S. Lublin. care a dispus de 
Universitatea cu W—53 și de Școala 
sportivă Unirea cu 91—79. Pe locul 
secund. Universitatea (88—60 cu 
Unirea). (AL NOUR — coresp.).

MECI INTERNAȚIONAL DE HANDBAL LA FĂGARAȘ
FAgARAȘ 25 (prin telefon). In 

localitate a avut loc un interesant 
•joc internațional de handbal mas
culin, în cadrul căruia s-au intîlnit 
formația Nitramonia din Făgăraș,

participantă la campionatul diviziei 
B. și echipa N.A.A.H.D. (Algeria). 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul 
de 17—7 (7—2). (L. Valentin-coresp.)

ȘTEFAN RUSU — LOCUL II IN „CUPA PRIETENIA" LA LUPTE
La tradiționala competiție interna

țională de lupte (greco-romanej, 
țș'Cupa prietenia" disputată recent la 
Voroșilovgrad, în U.R.S.S., juniorul

Pag.a6a Sportul

român Ștefan Rusu a avut o com
portare bună clasindu-se pe locul 
H în limitele categoriei 65 kg. El a 
fost întrecut doar de sovieticul Nal- 
bandjan (medaliat cu argint la C.E.). 
Un'alt tinăr luptător român, D. 
Aiacoboaie, a ocupat locul III la 
cat. 56 kg. Cele zece locuri I au re
venit sportivilor sovietici (7), bulgari 
(2) și cehoslovaci (1).

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 
23 AUGUST 1974. FOND 

GENERAL DE 
897.348

CISTIGURI : 
LEI

I : 29 63EXTRAGEREA
42 40 31 52 47 18

EXTRAGEREA a Il-a : 85
19 55 87 39 25 51 27

75

44

Plata cîștigurilor de la aceas
tă tragere se va face astfel: în 
Capitală de la 2 septembrie pînă 
la 23 octombrie 1974 ; în țară de 
la 4 septembrie pînă la 23 oc
tombrie 1974 inclusiv. Prin 
mandate poștale începînd de la 
6 septembrie 1974.

Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport, 
etapa din 25 august 1974

I. Dinamo — Steaua
II. Sp. studențesc — Vnlv. Cv.

HI. Poll. Tim. — Poli. Iași
IV. Jiul Petroșani — F.C. C-ța 

xf aca Ta- M
Vi’ Chimia Rm. V. — ,,U“ Cluj

VTT. F.C. Galați — Olimpia S. M. 2 ------------- . — __ x
1 

___________  ___ _ 1
XÎ. Unirea Focșani — C.S.M. Suc. 2 

XII. Electroputere Cv. — Tract. Bv. 1 ----- ------- _ . - - -------- x

1
1
1

___ _____ ___ 1
V. A.S.A. TgXhL — F.C.M. Reșița 1— - • - - _ ------- - x

VHI. U.T. Arad — Steagul roșu 
IX. C.F.R. Cluj— F. C. Argeș 
X. Celuloza Căi. — Petrolul

XIII. Met. Cugir — F. C. Bihor
Fond de cîștiguri : 252 836 let
Plata cîștigurilor va începe în 

pltală de la 30 august pini la 25
Ca-

—— —   __ «-   OC-
tom brie, în țară de la 2 septembrie 
pînă la 25 octombrie 1974 inclusiv. 
Prin mandate poștale de la 3 septem
brie 1974,

Menționăm câ alergările mînjilor 
— excesiv prezente într-un program 
duminical — prezintă mereu cai cu 
fluctuații de performanțe. îneît ne 
este jenă 6ă le analizăm. ~ 
6tare n-au însă 
lor...

Și atunci ?...

REZULTATELE 
Hekla (I. Oană) ____
piu 2, ordinea 19 ; cursa a Il-a Ma- 
teiaș (N. Gheorghe) 41,3 retur, sim
plu 3, event 4, ordinea 16 •_ cursa 
a m-a Isprava (I. Crăciun) 35.2. 
Insula, simplu 3, event 26, ordinea 
48. triplu cîștigător 562,60 ; cursa a 
rv-a Danciu (G. Solcan) 33,9, Sta- 
can, simplu 4, event 35, ordinea 32 ; 
cursa a V-a Copila (M. Ștefănescu)
30.7. Hazaica, simplu 4, event 28, 
ordinea 64. triplu cîștigător 562 ; 
cursa a VI-a Hăulit (M. Ștefănescu)
31.7, Floria, simplu 5, event 16, or
dinea 8, triplu cîștigător 78 ; cursa 
a VH-a Robson (V. Gheorghe) 30,3, 
Raliu, Rosita, simplu 18. event 37, 
ordinea 139, ordinea triplă 6142 ; 
cursa a VUI-a Esopia (I. G. Nicolae) 
30,2, Ivoriu, simplu 5. event 490, or
dinea 22, triplu cîștigător închis ; 
cursa a IX-a Blanc (D. Stan) 38,3, 
Iaht, simplu 2. event 106, ordinea 56. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de lei 29 154 și a fost cîștigat de 
două combinații cu cîte șase cai a 
7 288 lei. Report 14 578 lei.

TEHNICE : Cursa I
49,3 Hematoza. sim-

6 142 ;

Niddy DUMITRESCU



Campionatul european feminin de baschet

ECHIPA ROMÂNIEI — „INTERNAȚIONALELE” DE JUDO ALE ROMÂNIEI
• Ștefan Pop fi Toma Mihalache — printre ciștigâtori

In turneul
NUORO, 25 (prin telefon). Edi

ția a XV-a a campionatului eu
ropean feminin de baschet a în
ceput în localitățile Nuoro (parti
cipă România, Bulgaria, Polonia, 
Spania), Cagliari (Cehoslovacia, 
Franța, Olanda, Danemarca) si 
Sassari (U.R.SJ5., Iugoslavia, Un
garia si R.F. Germania), urmînd 
ca. după disputarea turneelor pre
liminare. primele două clasate in 
grupe si selecționata Italiei să al
cătuiască seria echipelor care își 
vor disputa locurile 1—7, iar ce
lelalte să joace pentru locurile 
8—13.

Formația română a debutat în 
compania reprezentativei Bulgari
ei, medaliată cu argint la prece
denta ediție a C.E. Sportivele bul
gare au dominat majoritatea timpu
lui. Ele au avut în prima repriză 
și în cea de a doua un avantaj 
de 16 puncte, dar baschetbalistele 
românce au refăcut de fiecare 
dată pină la două puncte. In final, 
insă, vicecampioanele Europei s-au 
impus datorită clarității și eficien
ței atacurilor, cîștigînd cu 79—69. 
Pentru România au înscris Savu 
14. Balai 2, Andreescu 4, Mitialic 
8, Gugiu 11. Szabo 1, Szabados 12, 
Tita 9, Ciocan 4, Goi an 4.

A doua zi, reprezentativa Româ
niei a întîlnit pe cea a Poloniei, 
pe care a învins-o cu 68—63 
(31—23). Spre deosebire de întîl- 
ninea precedentă, româncele au 
abordat întrecerea cu mai mult 
aplomb si calm, luînd de la în- 
reput un avantaj de trei-patru co
șuri Punctul forte a fost apărarea 
om 1a om. foarte agresivă, precum

„CUPA PRIETENIA" LA HANDBAL
A FOST CÎȘTIGATĂ DE ECHIPA U.R.S.S.

JUNIOARELE ROMÂNCE PE LOCUL III
5-

BACAU, S5 (prin telefon). începute 
tn ziua de 20 august întrecerile din 
cadrul „Cupei Prietenia" la handbal 
Junioare au continuat să ofere jocuri 
echilibrate. Victoria a revenit repre
zentativei U.R.S.S., care în ultima 
partidă a învins Ungaria cii 16—5 
n-4).

Iată, însă, rezultatele : etapa a n-a 
(21 august), seria I: Ungaria — Bul

garia 16—18 (8—5), Romania X — Ce- 
K- boslovacia 18—10 <9—2); seria a n-a: 
l România n — Polonia 12—11 (6—9), 

U.R.S.S. — R.D.G. 10—10 (6—5); etapa 
i a UI-a (22 august), seria X: Ceho

slovacia — Bulgaria ÎS—8 (4—5), Un
garia — România 10—8 (5—3), jucă
toarele noastre au ratat mult (4 a- 
runcări de Ia 1 m i); scria a H-a: 
România II — R.D.G, 8—13 (3—9)
U. R.S.S. — Polonia 19—9 (10—4).
După aceste partide, clasamentele 
celor două serii arătau astfel : 
SERIA I : 1. Ungaria 5 p.; 2. Româ
nia 4 p.; 3. cehoslovacia 3 p.; i.
Bulgaria 0 p.; SERIA A II-A : 1.
V. H.S.S. 5 p. ; 2. R.D.G. 5 p. ; 3. Ro
mânia II 2 p.; 4. Polonia 0 p.

în continuare s-au disputat două 
turnee finale, unul pentru locurile 
I—IV, iar celălalt pentru locurile 
V—vni, ale căror prime confruntări 
au avut loc sfmbătă după-amiază. 
Selecționata România I a mal avut o 
posibilitate de a păstra șanse Ia pri
mul loc, însă în finalul meciului cu 
reprezentativa Uniunii Sovietice, deși 
conducea cu 13—11 (în min. 46), nu 
a reușit să-și mențină acest avantaj. 
IDar iată șl ultimele rezultate : sim- 
nată 24 august (V—VIII): Cehoslova
cia — Polonia 12—7 (7—4), România 
II — Bulgaria 18—15 (7—7); (X—IV): 
România — U.R.S.S. 13—13 (8—7),

f ! Luzern-Rotsee FISA
—

Cu 48 de ore înaintea C. M. de canotaj

LA SNAGOV, ÎN MIJLOCUL 
SCHIFISTELOR ROMÂNCE...

Pentru bucureșteanul încins de 
canicula acestor zile, cîteva ore 
petrecute în decorul lacului Sna- 
gov constituie o adevărată rela
xare, dar acolo, pe pistele de apă 
din apropierea Capitalei, cîteva 
sportive curajoase sfidează tăria 
soarelui, brăzdînd lacul în lung 
și în lat cu ambarcațiunile lor

■ prelungi. Sînt componentele lotu- 
ftuî reprezentativ de canotaj, ca- 
Jre efectuează ultimele pregătiri 
“ în vederea participării la Cam- 
șpionatele mondiale de la Lucerna, 
/programau» să debuteze la mijlo
cul acestei săptămîni.

Cornelia Neacșu șl Marinela 
. Ghiță, revelațiile sezonului ’74, 
/forțează perorul lor la viteze ne- 
/bănuite. Ramele taie apa cu lovi- 
- turi prelungite, făeînd schiful s.ă
■ alunece de-a lungul malului cu 
«nare ușurință. Cele două cano
toare pleacă la Lucerna pline de

'optimism. Au la activ victorii asu
pra principalelor lor adversare 

‘ la titlul suprem, schifistele din
R.D, Germană și U.R.S.S,

FRUNTAȘELOR
7

Si capacitatea de a recupera a ti
nerelor jucătoare înalte, dintre 
care s-a detașat Andreescu. Bine 
s-au comportat Tita, Savu și Mi- 
halic, aceasta din urmă fiind re
velația meciului. Pentru România 
au marcat '. Tita 17, Mihalic 13, 
Andreescu 12, Savu 12, Gugiu 5, 
Szabados 5.

Alte rezultate : Ia Nuoro : Polo
nia — Spania 82—50. Bulgaria — 
Spania 84—67 ; la Sassari : 
U.R.S.S. — R.F. Germania 106 — 
¥1. ^Ungaria — Iugoslavia 85—57, 
U.R.S.S. — Ungaria 80—64. Iugo
slavia — R.F. Germania 75—54 ; 
ta Cagliari : Cehoslovacia — Olan
da 64—42. Franța — Danemarca 
88—43, Franța — Olanda 55—54, 
Cehoslovacia — Danemarca 103—34.

★
Duminică seara, Intr-o partidă 

hotărîtoare pentru calificarea în 
grupa finală, echipa Bulgariei a 
învins pe cea a Poloniei cu 76 
—69 (50—32). în urma rezultate
lor înregistrate în cele trei zile 
și ținind seama că în ultima sa 
partidă selecționata română îa- 
tîlnește pe cea a Spaniei (jocul 
a început la ora încheierii edi
ției) în fata căreia, în mod nor
mal, nu poate pierde, formațiile 
Bulgariei și României s-au cali
ficat pentru turneul fruntașelor 
(grupa 1—7), alături de U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia, Franja și 
Italia. Rezultatele din grupe con
tează în turneul final. Eu ni este 
zi de odihnă, iar marți întrece
rile vor fi reluate

Ungaria — R.D.G. 7—16 (4—8); dumi
nică 25 august (V—VUI) : Bulgaria
— Polonia 14—20 (9—7), România II
— Cehoslovacia 18—14 (5—7) ; (I—IV): 
România — R.D.G. 11—8 (6—7) ți 
U.R.S.S. — Ungaria 15—5 (7—4). Cla
sament final : 1. U.R.S.S. ; 2. R.D.G. ; 
3. România 1 ; 4. Ungaria : 5. Ceho
slovacia ; 6. România H ; 7. Polonia; 
8. Bulgaria,

Cornelia Neacșu și Marinela Ghiță, componente ale echipajului de 
schif 2 fi. 'l: ’

O cadență rapidă ne atrage 
privirile spre altă ambarcațiune, 
schiful de 8+1, abia ieșit din mîi- 
nile maiștrilor de Ia Reghin. 
Barca trece rapid prin fața noas
tră, dar avem totuși timp să 
observăm chipurile decise ale fe
telor. Mai reținem un amănunt: 
cîrmacea Aneta Matei dispune 
de o instalație fonică — prevă
zută cu microfon și difuzoare — 
pentru obișnuitele comenzi. Tre
cem în revistă întregul echipaj, 
care țintește a medalie la „mon
diale" : Elena Oprea, Florica Pet
ru, Georgeta Militaru, Cristei 
Wiener, Valeria Avram, Aurelia 
Marinescu, luliana Balaban și 
Elena Gawluc. în urma schifului, 
antrenorul Stelian Fetrov ne face 
un semn din șalupă că totul este în 
ordine. Numai el știe, cîte ore 
a muncit' pentru sudarea acestui 
echipaj, mult întinerit față de cel 
de la „europenele" desfășurate a- 
nul trecut, la Moscova...

în altă șalupă îl observăm pe 
antrenorul Sergiu Zelinsclii, care

PITEȘTI, 25 (prin telefon). In
tr-o atmosferă sărbătorească, Sala 
sparturilor din localitate a găz
duit sîmbătă și duminică între
cerile celei de a 3-a ediții a cam
pionatelor internaționale de judo 
ale României, dotate, anul aces
ta, cu .Cupa Eliberării*. La tra
diționala competiție organizată 
de federația noastră de speciali
tate s-au aliniat judoka din 5 
țări : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, U.R.S.S. și România. 
Prezența pe listele de înscrieri a 
unor sportivi de remarcabilă va
loare (vom aminti doar pe sovie
ticul Serghei Novikov, campion 
absolut al Europei și vicecam- 
pion mondial) a făcut ca nivelul 
întrecerii să depășească cele mai 
optimiste așteptări. Spre satisfac
ția publicului prezent în tribu
ne, echipa României (antrenor 
Gh. Donciu) a avut o comporta
re foarte bună, reușind ca, în 
compania unor teamuri de va
loare recunoscută pe plan inter
national, să cucerească trofeu* 
pus în joc ți să obțină totodată 
două titluri de campioni. Auto
rii celor 2 victorii sînt Stefan 
Pop la categoria ușoară (63 kg) 
și Toma Mihalache la cat. semi- 
mijîocie (70 kg).

Pop a luptat cu o ambiție rar 
întt’nită, mai ales în finala cu 
cehoslovacul Jan Slavic. Deși 
reprezentantul nostru evolua cu 
o fractură de maleolă, el a găsit 
resurse să-și învingă adversarul 
prin yusei-gachi, reușind în pen
ultimul minut o seceră re a pi
cioarelor cu ambele mîini (mo- 
rote-gari).

Următoarea finală, cea a cate
goriei semîmijlocie (70 kg), a 
adus fdtă în față doi sportivi ro
mâni : Toma Mihalache și Cor
nel Roman. Primul, aflat încă la 
vîrsta junioratului, s-a găsit mult 
timp în dezavantaj. A fost însă 
suficient un moment de relaxare 
al lui Roman, pentru ca Miha
lache să execute fulgerător o se- 
cerare a piciorului avansat (de- 
ashi-barai) și să obțină o nespe-- 
rată victorie prin ippon.

La cat. 80 kg, adversarul lui 
Ionel Lazăr, campionul european 
de tineret Jurg Rothlisberger 
(Elveția), a executat în primele 
secunde ale întîlnirii o secerare 
interioară a coapsei (uchi-mata) 
și arbitrul a declarat ippon.

urmărește ultimele piste ale 'am
barcațiunii de 4+1 vîsie. Ioana 
Tudoran, Elisabeta Lazăr, Doina 
Bărdaș și Teodora Boieu — toate 
maestre emerite ale sportului —, 
precum și profesoara de... engleză 
aflată la cîrmă, Elena Giurcă, au 
de apărat în proba lor o veche 
tradiție. La 4+1 vîsie, România 
s-a aflat întotdeauna pe podium. 
Trebuie să se intlmple la fel și 
la Lucerna !

Ultima echipă pentru C.M., cea 
de 4+1 Tame, era și ea prezentă 
pe lac, iar tinerețea schifistelor 
din barcă (Angelica Chertic — 20 
ani, Elena Avram — 20, Maria 
Rabat — 23 ți Marlena Predescu 
— 23) reprezintă un atu în plus 
pentru ambiția și dîrzenia cu 
care fetele noastre îți vor apăra 
șansele.

Pînă la decolarea avionului pe 
ruta București — Ziirieh — Lu
cerna au mai rămas doar 24 de 
ore, iar pînă la debutul" C.M. — 
43 de ore.„

*“■ Al. HORIA

Festivitate de premiere la cat. 70 kg. Pe toate treptele podiumului — 
sportivi români ; Toma Mihalache — I, Cornel Roman — II, Loghiu 

Lazăr ți Iosif Ianoți — III
Foto : Florentin DONCIU

La cat. 93 kg, finala și-au dis
putat-o doi judoka sovietici — a 
cîștigat Oleg Risenkov —, iar ia 
+93 kg toate eforturile Iui Iacob 
Codfea au fost zadarnice în fața 
campionului Europei, Serghei No
vikov, victorios prin ippon după 
1:10 de luptă. Clasamente : 63 
kg: 1. Șt. Pop (România), 2. I. 
Slavic (Cehoslovacia), 3. L. Mol
dovan (România) și I. Niari 
(România) ; 70 kg: 1. T. Miha
lache (România), 2. C. Roman 
(România), 3. L. Loghin (Româ

C. E. DE NATATIE

PIHOIȘTII Mill
ȘI-IU Mfflmur INCUL 6

Echipa Ungariei, locul I
VIENA, 25 (prin telefon). Du

minică după amiază s-au încheiat 
— la Stadionbad — întrecerile ce
lei de a 13-a ediții a campionate
lor europene de natație. Turneul 
de polo a adus succesul echipei 
Ungariei. Reprezentativa Români
ei și-a menținut locul . 6 în ierarhia 
continentală. Ultimele sale patru 
partide ne-au arătat o formație 
care a luptat din răsputeri pen
tru un rezultat bun. dar căreia i-a 
lipsit de fiecare dată, exact în 
final, acel plus de vigoare și luci- 

s ditate care s-o propulseze printre 
’ fruntașe. Să recapitulăm.

Mai întîi a fost meciul eu Iugo- 
,j slavia. Conduși cu 1^-0 și 2—1. 
■ românii au rbrtiontat si au luat 

inițiativa : 3—2. 4—3, 5—4. La sep- 
rul de 5—5 (mai erau 40 sec.)
Nastasiu a ratat un 4 m (!). apoi 
a faultat inutil, fiind eliminat, iar 
Belamarici a adus victoria echi
pei sale cu trei secunde înainte 
de sfirșii. Așadar. în loc de 6—5... 
5—6 (1—2. 1—0, 3—2. 0—2). A ur
mat partida cu campioana olimpi
că, selecționata U.R.S.S. De la 1—4 
după două reprize, poloiștii ro
mâni au ajuns. nrintr-un efort 
maxim, la 5—4. Sovieticii au ega
lat (5—5), da+cu o secundă îna
intea sirenei. Rusu a șutat necru
țător în colt (6—5). Mai întîi ar
bitrul Angella (Franța) a acordat 
punctul, pentru ca la insistentele 

■- cronometroruhii (același din parti- 
da cu Italia) să-l anuleze, pe mo
tiv că de această dată ceasul elec- 

■'Ironic Omega indica min. 20. Dar 
cel oficial, de la masa care acțio
nează sirena, arăta doar 19.59 1 
Rezultatul final a rămas 5—5 (0—1;
1— 3, 2—0. 2—1).

în meciul cu Olanda.' cînd 
- sportivii noștri au condus cu 1—0.

2— 0. 3—2. la scorul de 3—2 și a- 
poi 3—3 eu ratat cîte o situație de 
superioritate numerică, iar în ul
timele 12 secunde s-a primit uri 
gol de la centru (!). Rezultat 
final : 4—3 (0-1. 1—1. 1—1, 2—0) 
pentru Olanda- Meciul de dumini
că. cu R.F. Germania. a fost mai 
slab. România a condus cu 3—2.
4—3. pentru cp după eforturi mari 
să obțină in final (cu un om în 
minus) un rezultat egal : 4—4 
(0—1. 1—0. 2—2. 1—1).

Alte rezultate; Spania —Olan

nia) și I. Ianoși (România) ; 80 
kg •„ 1. J. Riitislisberger (Elve
ția), X I. Lazăr (România), 3. M. 
Trippi (Elveția) și P. Kostal (Ce
hoslovacia) ; 93 kg: O. Risen
kov (U.R.SS.), 2. A. Sciglie
(U.RSS.), 3. Gh. Nache (Româ
nia) -și P. Lazarov (Bulgaria) j 
+ 93 leg; 1. S. Novikov 
(UR.S5.), 2. I. Codrea (Româ+ 
nia), 3. Gh. Dumbravă (România)’ 
și V. Kataov (Bulgaria).

Horia ALEXANDRESCU

da 4—4, UJR.S.S. — R.F. Germa*, 
nia 5—2, Ungaria — Italia 8— 
Olanda — R. E. Germania 7—5# 
Ungaria — Spania 8—2. Iugoslavia-»1
— Italia 4—4, Italia — Spania 3—3^
Ungaria — U.R.S.S. 7—5. Iugosla
via — R.F. Germania k—3, Un
garia — Olanda 7—5, Iugoslavia — 
Spania 7—6. U.R.S..S. — Italia'
5—2.

Clasament final: 1. Ungaria 13 
p, 2. U.R.S.S. 10 p (45—36), 3.*< 
Iugoslavia 10 p (45—38), 4. Olan
da 6 p (33—35), 5. Italia 6 p 
(25—32). 6. România 4 p (28—34),Ș 
7. Spania 4 p (27—37). 8. R.F*
Germania 3 p, 9. Cehoslovacia. 10; 
Anglia. 11. Bulgaria. 12. Suedia; 
13. Polonia, 14. Austria. 15. Belgia, 
16. Franța.

Concursul de înot .«fost domi
nat de reprezentanții" RiD. Germa
ne, care în probele feminine nu 
au pierdut dedt o cursă. Ultimii, 
campioni ai acestei ediții ; MAS
CULIN — 109 m delfin: Pyttel - 
(R.D. Germană) 55,90 ; 4 x 200 ni 
liber : R.F. Germania 7:39,70 — 
rec. european ; 400 m liber : Sam
sonov (U.R.S.S.) 4:02,11 ; 200 m 
spate : R. Matthes (R.D. Germa-' 
nă) 2:04,64 ; 209 m bras : Wilkie 
(Anglia) 2:20,42 : 200 ni mixt :!
Wilkie 2:06,32 — rec. mondial ; 1011 
m liber : Nocke (R.F. Germania) 
52J8. (Opritescu — locul 14, eu 
54.10) ; FEMININ — 400 m mixt : 
Tauber (R.D. Germană) 4:52,42 — 
rec. mondial ; 100 m delfin : Kot- 
her (R.D. Germană) 61.99 — rec. 
mondial ; 200 m liber: Ender (R.D. 
Germană) 2:03,22 — rec. mondial ;; 
100 m spate: Richter (R.D. Ger
mană) 63,30 — rec. mondial ; 109ț 
m bras : Justen (R.F. Germania) 
1:12,55 — Tec. mondial ; 800 m li
ber : Doerr (R.D. Germană) 8:52.45. 
rec. european ; 4 x 100 m mixt :
R.D. Germană 4:13.78 — ree. mon
dial (Richter, în primul schimb. 63.03
— 109 m spate, record mondial).

Campionii la sărituri : trambuli
nă femei : Knappe (Suedia) 495,57- 
p. platformă bărbați : Dibiasi (Ita
lia) 562,38 p.

Adrian VASILIU
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C. M. DE BOX DE LA HAVANA

R. COZMA, C. GRUIESCU, S. CUȚOV 
Șl S. TÎRÎLĂ-CANDIDAȚI LA MEDALII NĂSTASE - PRINTRE FAVORIȚI

' Oupă 8 zile de competiție, spor
tivii români participant la cam
pionatele mondiale de box de la 
Havana lasă în continuare spe- 
tanțele deschise pentru cîteva 
performanțe bune. Bilanțul de 
pînă acum arată că Remus Coz
ma, Constantin Gruiescu (după 
două victorii consecutive), Simion 
Cuțov și Sandu Tîrîlă pot pro
gresa pînă la medalii. Același 
drum este (la ora cînd scriem) 
practic deschis și ultimilor doi 
boxeri români care au urcat rin
gul abia tîrziu în cursul nopții : 
Calistrat Cuțov și Alee Năstac. E 
păcat, firește, că — datorită u- 
nor adversari extrem de reduta
bili — Marian Lazăr, Gabriel Po- 
metcu, Damian Cimpoieșu, Costică 
foafinoiu și Ion Aiexe nu au pu
tut trece și ei de primul tur, 
extrem de selectiv în condițiile 
unui campionat foarte valoros.

Iată acum, pe scurt, relatări a- 
supra ultimelor meciuri ale re
prezentanților noștri. La CATE
GORIA SEMIMUSCA, Remus 
Cozma 1-â învins prin abandon 
fin ultima repriză pe tînărul cam
pion polonez Henryk Srednicki. 
După primul rund, în care Cozma 
a terminat în avantaj, în cel 
lde-al doilea situația s-a echili
brat. La un schimb dur de lovi
turi, polonezul a ieșit cu arcada 
stingă deschisă, însă medicul reu- 
Lniunii i-a permis să continue lup- 
rta. Foarte decis, polonezul a în- 
■cercat totul pentru a smulge vic
toria. La rîndul său, Cozma — 
(foarte prompt în riposte — a con
trat cu eficacitate. în primul mi- 
put al ultimei reprize, la un atac 
«il polonezului, Cozma a plasat un 
clasic un-doi. întrucît arcada po
lonezului sîngera abundent, la 
cererea comisiei medicale, arbitrul 
'■a oprit meciul, decizia fiind acor
dată boxerului român. în sfertu
rile de finală, adversarul lui Re
mus Cozma este kenyanul S. K. 
Mushoki, un pugilist cu alonjă, 
excelent tehnician. în celelalte 
sferturi : Iudin (U.R.S.S.) — Arcia 
^Venezuela), Ikeda (Jap.) — E. 
Rodriguez (Sp.) și Gedo (Ung.) — 
Hernandez (Cuba).

La CATEGORIA MUSCA, In 
cel de-al doilea meci al său, ve
teranul echipei noastre, Constan
tin Gruiescu, a înfrînt în mod 
spectaculos, elanul tînărului 
Rene Sotero (Salvador), pe care 
l-a învins net la puncte (5—0). 
Mijloacele tehnice ale campionului 
european și-au spus cuvîntul în 
fața unui adversar foarte perse
verent în ofensivă. Contrat de 
nenumărate ori în plină figură, 
cu directe, Sotero a rezistat ui
mitor. cedînd însă fără drept de 
apel în ultima repriză, cînd Gru
iescu a făcut demonstrația virtu
ților sale. Meciul putea lua însă 
altă turnură, după ce, în repriza 
secundă, reprezentantului nostru 
i s-a deschis arcada stingă. Oprit

4 VICTORII

LA TURNEUL DE
zalele trecute s-a desfășurat la 

F.ger in Ungaria, un turneu interna
țional de box la care au participat 
sportivi din Iugoslavia, Austria, 
Cehoslovacia, Ungaria și România. 
Antrenorul român Adrian Teodo- 
rescu a prezentat în concurs un 
«Lot format' din următorii pugiliști : 
Ibrahim Fatedin, Mircea Tone, Mi- 
liai Ploieșteanu, Vasale Le hă duș, 
Constantin Lică. Ion Fuicu, Alexan
dru Tirboi, Pavel Istrate și Constan
tin Văflan. Evoluînd în compania 
unor sportivi valoroși, boxerii noștri 
au lăsat o bună Impresie numeroși
lor spectatori prezenți la cele 4 reu
niuni ale competiției. în meciurile 
finale ale turneului, reprezentanții 
noștri au înregistrat următoarele 
rezultate : cat. muscă : I. Faredin 
b.p. (5—0) J. Botoș (Ungaria), cat. 
cocoș : M. Tone b.ab. 1 F. Jerzsabek 
«(Ungaria), cat. pană : M. Ploieșteanu 
b.p (5—0) L. Kovâcs (Ungaria), cat. 
i$»rea : V, Lehăduș b.p. (3—2) L. 
uuhâsz (Ungaria). C. Lică. I. Fuicu,

J/VITSCHAS - 1Z94 m 

LA ÎNĂLȚIME!
BERLIN, 25 (Agerpres). — în 

Eoncursul atletic desfășurat la 
Berlin, Rosemarie Witschas 
(R.D.G.) a egalat recordul mon
dial la săritura în înălțime, cu 
performanța de 1,94 m. în ace
iași concurs, Marianne Voelzke 
â stabilit un nou record mondial, 
Ia junioare, la săritura în lungi
me cu 6,77 m (vînt favorabil 1,6 m 
pe secundă).

de două ori de arbitru, Gruiescu 
a continuat lupta datorită inter
venției medicului galei, care a 
constatat doar o rană superficială. 
Marți, în sferturi de finală, Gruiescu 
va boxa cu argentinianul Felipe 
Rojas. în celelalte sferturi : 
Perez (Ven.) — Menciassi (It.), 
Borkowski (Pol.) — Rodriguez 
(Cuba) și Zasipko (U.R.S.S.) — 
Moran (Panama).

Campionul european la CATE
GORIA SEMIUȘOARA, Simion 
Cuțov, a debutat în competiție 
învinglndu-1 fără emoții la punc
te (5—0) pe nigerianul Amab 
Kawin Intiinirea a fost lipsită 
de istoric, avînd adesea aspectul 
unui meci de antrenament. De 
multe ori, tînărul Cuțov l-a me
najat pe adversar, plasînd lovi
turi directe ori de cîte ori a vrut, 
în sferturi, Simion Cuțov îl va 
intîlni azi pe finalistul său la 
campionatele europene de la Bel
grad, polonezul Ryszard Tom- 
czyk, declarat învingător pe ne
drept (cu 3—2) asupra mexicanu
lui tîarcia. în celelalte sferturi : 
Vellon (P. Rico) — Kenty (S.U.A.). 
Solomin (U.R.S.S.)— Hess (R.F.G.) 
și Okhuba (Jap.) — Echaide 
(Cuba).

La CATEGORIA MIJLOCIE 
MICA, meciul lui Sandu Tîrîlă 
cu francezul Jean-Louis Angeletti 
a oferit multe momente de emo
ție. Prima repriză a revenit dar 
lui Tîrîlă, care a condus lupta 
cu directe. în repriza secundă, 
francezul a triplat cîteva directe, 
pe care gălățeanul nu le-a putut 
bloca. Deși era lucid, Tîrîlă a 
fost numărat de arbitrul olandez 
Brill. încurajat de această situa
ție, francezul a plasat o rafală de 
lovituri, dar Tîrîlă, din defensivă, 
l-a contrat puternic, făcîndu-1 
k.o. în rundul 2. francezul a ră
mas multe minute la : podea, su
ferind un k.o. dramatic. în sfer
turi, Sandu Tîrîlă îl va întîlni, 
marți, pe ugandezul Joseph Nsu- 
buga. în celelalte sferturi ; Lu- 
mes (Ven.) — Jones (Tr.-Tobago), 
Villanueva (Mex.) — Garbey (Cu
ba) și Klimanov (U.R.S.S.) — Ry
bicki (Pol.).

După un meci pe care agenția 
France Presse îl numește „magni
fic*, Ia CATEGORIA PANA, Ga
briel Fometcu a pierdut la punc
te (2—3) In fața nigerianului 
Eddy Ndukwo, campionul Com- 
monwealthului. Ndukwo a fost 
mai clar în lupta de la semi- 
distanță. în ultimul rund, Pomet- 
cu a atacat dezlănțuit, dominîn- 
du-și adversarul cu serii la cap 
și la corp, dar finișul său impe
tuos nu a impresionat pe toți ofi
cialii care și-au împărțit prefe
rințele, oferind nigerianului o 
victorie care putea să fie acordată 
tot atît de bine și boxerului ro
mân. Iată punctajele arbitrilor : 
Hamilton (S.U.A.) 59—57, Borges

ROMÂNEȘTI

BOX DE LA EGER
Al. Tirbal și F. Istrate au pierdut 
toți la puncte, eu același acer : 2—3. 
C. Vlraa s-a clasat pe locul trei.

NOI RECORDURI MONDIALE LA NATAȚIE
NEW YORK (Agerpres). — La 

campionatele de natație ale S.U.A.. 
care se desfășoară în localitatea 
Concord (California). Shirley Ba- 
bashotf a stabilit un nou record 
mondial în nroba de 400 m liber 
temei, cu timpul de 4:15,77. Un 
nou record mondial a stabilit in

Prima etapă a Turului ciclist al 
Slovaciei, disputată pe traseul Star a 
Smokovec — Strbske Pleso (141 km), 
a revenit la sprint rutierului ceho
slovac R. Hejkal în 3h 12:43.

Etapa a 2-a, Poprad — Stara Smo- 
kovec (178 km) a revenit lui Rudolf 
LAbus în 4h 54:14. După două etape, 
conduce J. Poslujni (Cehoslovacia), 
urmat de -coechipierul său Labus la 
1:81 ți Mihailov (U.R.S.S.) la 1:16. 

ta prima ri a competiției masculine 
de baschet „Cupa națiunilorcare 
se desfășoară la Bogota. echipa 
S.U.A, a întrecut cu 100—93 forma
ția Bulgariei. In ziua a doua : 
U.R.S.S. — Uruguay 84—72 ; Argen
tina — Columbia 72—67 ; Porto Rico 
— Panama 83—74.

La volanul unei mașini Porsche Car
rera, Peter Gregg a cîștigat cursa 
de 3M de mile de la Charlotte, aco
perind distanța în 2h 58:18, cu o 
medie orară de 161,509 km. 

^Venezuela) 59—4>8, Chuman (R.A. 
Egipt) 59—58, Wolf (R.D.G.) 58—59 
și Mascot (Franța) 58—59.

La CATEGORIA GREA, Ion 
Alexe (87 kg) a pierdut prin k.o. 
în rundul 3 în fața vest-germanu- 
lui Peter Hussing (108 kg), după 
un meci confuz, dezaprobat de 
public. în ultima repriză, la un 
clinei, Hussing a plasat o lovitură 
la plexul solar. scoțîndu-1 din 
luptă pe Alexe. în meciul urmă
tor, campionul olimpic Teofilo 
Stevenson (Cuba) l-a învins prin 
k.o. în prima repriză pe Hussing.

în cadrul ultimelor gale de 
sîmbătă noaptea, în limitele CA
TEGORIEI SEMIGREA, Costică 
Dafinoiu s-a apărat onorabil în 

_fața campionului olimpic și eu
ropean Mate Parlov (Iugoslavia) 
și deși a fost numărat de două 
ori în prima repriză și-a revenit, 
atacind cu curaj, dar oficialii 
i-au acordat lui Parlov victoria 
La puncte (cu 3—2 1). La fel s-a 
intîmplat și la CATEGORIA CO
COȘ, In cadrul căreia Marian La- 
zăr a luptat curajos cu campio
nul european Aldo Cosentino și, 
deși numărat în primul rund, a 
dus bine la capăt meciul. învin
gător la puncte (4—1), Cosentino.

Printre rezultatele-surpriză ale 
competiției ; CAT. UȘOARA : 
Ramos (Rep. Domin.) b.k.o. 3 Re- 
gueiferos (Cuba) ; CAT. SEMI- 
MIJLOCiE ; Kicka (Polonia) b.p. 
Beneș (Iugoslavia) ; CAT. GREA 
Mitici (Iug.) b.ab. 3 Gorstkov 
(U.R.S.S.).

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM

Ciclistul polonez Janusz Kowalski, campion mondial în proba de fond 
pe șosea, felicitat pe podium

MONTREAL (Agerpres). — Pro
ba contraeronometru De echipe din 
cadrul campionatelor mondiale de 
ciclism de la Montreal. a fost 
dștigAtă de reprezentativa Sue
diei (Fegeriund. Fiîîpsson. Johans
son. Nilsson), care a rdizat pe

aceeași probă. 1a bărbați, Înotă
torul Tim Shaw cu timpul de 
3:54.69. Apoi. Shirley Babashoff a 
stabilit un alt record mondial în 
proba de 200 m liber feminin, cu 
timpul de 2:02.94. In continuare. 
Tim Shaw a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 200 m 
liber, cu timpul de 1:51.66.

Cu o rundă înainte de terminarea 
campionatului mondial de șah pen
tru juniori, în clasament conduce 
englezul Tony Miles, cu 6V2P, urmat 
de olandezul Diecks — 5 p. Kociev 
(U.R.S.S.), Marianovici (Iugoslavia), 
Schneider (Suedia) — cîte 4‘/ip.
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• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

După 12 runde, in turneul interna
țional de șah de la Polianica Zdroj 
conduc maeștrii Karasev (U.R.S.S.) 
și Kirov (Bulgaria) cu cîte 9 p, ur
mați ds Suetin (U.R.S.S.) cu 8*/,p.

După disputarea marelui premiu 
automobilistic al Austriei, in căm

LA FOREST HILLS
• După ultimele turnee in

ternaționale de tenis, în clasa
mentul „Marelui Premiu F.I.L.T." 
conduce detașat jucătorul argen
tinian Guillermo Villas cu 436 
puncte, urmat de Manuel Oran- 
tes (Spania) — 395, Bjom Borg 
(Suedia) — 366 p, Stan Smith 
(S.U.A.) — 318, Jimmy Connbrs 
(S.U.A.) — 306, Ilie Năstase
(România) — 264, Harold Solo
mon (S.U.A.) — 235, Onny Pa- 
run (Noua Zeelandă) — 214. Râul 
Ramirez (Mexic) — 208, Marty 
Riessen (S.U.A.) — 197.

• După cum se anunță din 
New York, jucătorul american 
Jimmy Connors a fost desemnat 
favoritul nr. 1 al turneului de te
nis de la Forest Hills, urmat în 
ordine de Newcombe, Smith, 
Borg, Rosewall, Okker, Năstase, 
Ashe, Villas, Orantes, Riessen și 
Kodes. Turneul de la Forest 
Hills se va desfășura între 28 
august și 8 septembrie.

• în cadrul turneului de la 
Chestnut Hill (în apropiere de 
Boston), în turul 2 : Ilie Năstase 
— rfbger Taylor 6—0, 6—3 ; în 
turul 3 : Năstase — Milan Hole- 
cek 2—6, 6—2, 6—4 (după 2 ore

Telefbto : A. P. — AGERPRES 

distanta de 100 km , timpul de 
2h 12:22.

Proba de fond pe sosea a reve
nit polonezului Janusz Kowalski, 
cronometrat pe distanta de 175 
km cu timpul de 4 h 43:10. Pe 
locurile următoare. în același timo 
cu învingătorul, s-au clasat Ryszard 
Szurkowski (Polonia) și Michel 
Kuhn (Elveția).

Ciclista franceză Genevieve 
Gambillon a cucerit titlul in nro- 
aa de fond, acoperind distanta de 
60 km în timpul de lh 4736. Pe 
locul 2. în același timp, a sosit 
Biata Tsaune (URSS).

• Federația internațională de 
ciclism amator a decis să aerobe 
participarea cicliștilor din R- P. 
Chineză la Jocurile sportive asia
tice de la Teheran, anunță agen
țiile internaționale de presă.

pionatul mondial formula I conduce 
elvețianul Clay Regazzoni, cu «p, 
urmat de Jody Scheckter (R.S.A.)
— 41 p. Emerson Fittipaldi (Bra
zilia) — 37 p. N:ki Lauda (Austria)
— 36 p, Carlos Reutenxann (Argen
tina) — 24 p 

in sferturile de finală ale turneu
lui de tenis de la South Orange 
(New Jersey); jucătorul Aleksandr 
Metrevell l-a lnviy.5 cu 6—4. 5—7, 
6—1 pe ipaiăhui Vijay Amritraj, a- 
mericanul Jimmy (janitors l-a eli
minat cu 6—4, 6—3 pe compatriotul 
său Billy Martin, Iar Anand Amri

și jumătate de întrecere foarte 
dîrză și întreruptă de cîteva ori 
din cauza ploii) ; în sferturi de 
finală : Guillermo Villas — Ilie 
Năstase 7—5, 1—6, 6—1. Alte
rezultate : Kodes — Ashe 6—3, 
6—2 ; Okker — El Ehaffei 3—6,
6—3, 6—1.

• în turneul pentru „Cupa 
Balaton" : Toma Ovid — John 
(R.D.G.) 6—3, 6—4 ; Florența Mi
hai — Hublerova (Cehoslovacia) 
6—3, 6—3 ; Florența Mihai, Hoff
man (R.D.G.) — Dudai, Jozsai 
(Ungaria) 6—3, 6—3.

• La Budapesta, în turneul 
armatelor prietene, Dumitru Hă- 
rădău a obținut două victorii: 
6—2, 6—0 cu Birkăsz (Ungaria) și 
6—3, 6—1 cu Lamp (U.R.S.S.).

• La Teheran, după prima zi 
a meciului pentru noua ediție a 
„Cupei Davis*, echipa Iranului 
conduce cu 2—0 în fața selecțio
natei Libanului.

STEAUA - HAPOEL 
ÎN PRIMUL TUR 

AL C.C.E. LA HANDBAL
BASEL, 25 (Agerprcs). — La 

Basel a avut loc tragerea la sorți 
a „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, ediția 1974/ 
1975. în primul tur, echipa Steaua 
București va întîlni, in deplasare, 
formația Hapoel Rehovat (Israel).

* *

în turneul de handbal mascu
lin (echipe de tineret) de la Șu- 
men (Bulgaria) : România —
Bulgaria 13—13 (6—9) ; R.D. Ger
mană — Cehoslovacia 20—12 ; 
U.R.S.S. — Polonia 25—22.

DIN FOTBALUL 
INTERNATIONAL

„ în turneul pentru . juniori de la 
Varșovia, echipa Dinamo București 
a făcut joc egal : 1—1 (0—1) cu
Spartak Levski , Sofia, iar Dinamo 
Moscova a învins cu 6—0 (3—0) 
Ruda Hvezda Praga.

• Primă etapă a campionatului de 
fotbal a) R.F. Germania a fost mar
cată de mari surprize : Kickers Of
fenbach — Bayern Miinchen 6—0: 
Eintracht Braunschweig — Tennis 
Borrussia 5—0; S.V. Hamburg — Bo
russia Mdnchengladbaeh 3—1; M.S.V. 
Duisburg — Wuppertal 4—1.

• Turneul ..Juan Camper* s-a în
cheiat cu victoria echipei F.C. Bar
celona. care a învins în finală cu 
4—1 (2—0) formația scoțiană Glas
gow Rangers. In meciut pentru l«x-ul 
3. Atletico Bilbao a întrecu f eu 1—0 
pe Ajax .Amsterdam

• In tumeul de la Madrid. Ujpestl 
Dozsa a învins cu 3—1 pe Steaua 
Roșie Belgrad, jar Atletico Madrid a 
întrecut cu c—* (după executarea lo
viturilor de la 11 m) formația Lo
renzo de Alamagro (Argentina>,

• Rezultate ale unor meciuri in
ternaționale disputate în Spania '■ 
Granada — Betenenses (Portugalia) 
1—0: Eindhoven (Olanda) — Baba
Eto (Ungariaț 0—0; Real Oviedo — 
M.T.K. Budapesta 2—1; Sevilla — 
Sporting Lisabona 4—1.

„ r.a Torino, formația italiană Ju
ventus a dispus de Olimpiakos Pireu 
cu 2—1 (1—0).

traj (India) a cîștigat cu 7—6, 6—4 
în fața lui Brian Gottfried (S.U.A.).

Cursa motociclistă de la Francor- 
champs (Belgia), rezervată mașinilor 
de 750 cmc. a revenit englezului Pe
ter Williams (Norton), cu o medie 
orară de 191.261 km. Pe locul 2 e-a 
clasat francezul Alain Vial.

Qunpionatul armatelor prietene la 
baschet, desfășurat anul acesta la 
Odesa. a fost cîștigat —de echipa 
T.S.K.A. Moscova, care a întrecut în 
finală cu scorul de 80—51 (38—29)
pe Honved Budapesta. Pentru locul 
3. echipa Ț.S.K.A. Sofia a lnvlna 
cu 84—74 (42—35) pe Legia Varșovia.

Intiinirea amicală de volei dintre 
selecționatele masculine ale U.R.S.S. 
și S.U.A.. disputată la Moscova, s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 (15—7,
15—3, 13—15. 15—7) în favoarea ju
cătorilor sovietici.
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