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Vibrant omagiu de dragoste și recunoștință adus 
partidului, patriei, conducătorului iubit și stimat, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, defilarea celor 
13 000 de sportivi bucureșteni Ia marea demonstra
ție de la 23 August a fost, totodată, o superbă des
fășurare de tinerețe, vigoare și avînt.
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lată un moment semnificativ și simbolic : tinerii 

înscriu cu trupurile lor, în Piața Aviatorilor, cifrele 
aniversare XXX. Trei decenii de viață liberă, pros- 
peră și fericită, de mari înfăptuiri obținute sub s; 
conducerea partidului !

Una dintre vitrinele in care sînt prezentate trofeele obținute de spor
tivii români in marile confruntări internaționale Foto : S. BACKSY

E. R. E. N. ’74

înseninări de la pavilionul sportiv
Animație deosebi

tă, ieri, de-a lungul 
traseelor EXPOZI
ȚIEI REALIZĂRI
LOR ECONOMIEI 
NAȚIONALE 1974... 
Mii de oameni — 
mulți veniți din cele 
mai îndepărtate col
țuri ale țării — se 
perindă prin fața 
standurilor și vitri
nelor cu produse de 
cea mai largă utilita
te, zăbovesc, comen
tează și admiră in
stalațiile, concepute 
și realizate de cele 
mai diferite indus
trii. Expoziția din 
Capitală este oglin
da vie, concentrată, 
expresivă, a uriașe
lor eforturi spiritua
le și materiale aleu- 
nui întreg popor, al 
cărui mers spre cul
mile civilizației e cu
noscut și apreciat 
pretutindeni.

Pavilionul rezervat 
sportului, educației 
fizice și activităților

de turism este, la 
rîndul său, un punct 
de mare atracție. în 
vitrinele spațioase 
și-au aflat loc trofe
ele cucerite de spor
tivii români pe cele 
mai vestite arene o- 
limpice, ale campio
natelor mondiale și 
europene : cupe fas
tuoase, medalii, sta
tuete artistice. As
pecte fotografice din 
istoria cuceririi celor 
71 de locuri pe po
diumurile Olimpia
delor de după 1944, 
a celor patru titluri 
mondiale la handbal 
masculin sau a ce
lorlalte succese de 
mare rezonanță obți
nute de caiaciști și 
canoiști, de boxeri și 
luptători, de gimnas
te și atlete, de țintași 
sau aeromodeliști re
învie în memorie 
momente de neuitat. 
Sînt, toate, rezultate 
memorabile realizate 

de sportivii noștri

in cele trei decenii.
Educația fizică a 

maselor — element 
esențial, - deseori sub
liniat de documente
le de partid — este, 
și ea, sugestiv re
prezentată. La cele 
97 626 acțiuni turis
tice din anul 1973, de 
pildă, au participat 
aproape 3 700 000 de 
cetățeni și tot în a- 
ceeași perioadă au 
fost organizate 21 000 
de duminici cultural- 
sportive, dintre care 
15 858 la sate. De o 
largă prezentare se 
bucură și competiția 
republicană „Cupa 
tineretului*, comple
xul „Sport și sănă
tate*, acțiunile „Îno
tul pentru toți*, și 
„Amicii drumeției*.

In zilele care au 
trecut de la deschi
derea E.R.E.N. ’74, 
pavilionul sportiv a 
fost vizitat de zeci 
de mii de tineri și 
vîrstnici.

FINALELE „CLIPEI TINERETULUI»

LA ORA ÎNTÎLNIRILOR DECISIVE
CRAIOVA, 26 (prin telefon). 

Ziua a doua a finalelor „Cupei 
tineretului- pentru sportivii din 
mediul rural a continuat sub a- 
celeași bune auspicii ca în ajun. 
Organizarea excelentă, asigurată 
întrecerilor de către gazde, pre
cum și programele adiacente (cul
turale, turistice, distractive) au 
făcut ca întreaga zi să poată fi 
petrecută de către oaspeții Cra- 
iovei într-un mod cît se poate de 
plăcut.

La toate cele patru discipline, 
întîlnirile s-au caracterizat, în 
primul rînd, prin dorința parti- 
cipanților de a avea o compor
tare cît mai bună. Tocmai din 
acest motiv, mulți spectatori din 
orașul gazdă au asistat cu plă
cere. mai ales la meciurile de 
handbal și disputele de atletism. 
Am efectuat, la rîndul nostru, un 
tur de orizont asupra finalelor și 
credem că n-ar fi lipsită de in
teres relatarea cîtorva aspecte

întîlnite pe bazele sportive cra- 
iovene.

....Terenurile de handbal — 
pline. Atenția celor prezențî se 
îndrepta spre spațiul unde se în
fruntau echipa de băieți din co
muna Oarja și formația bihorea
na, pregătită de profesorul Mihai 
Omeciu. Scorul s-a definitivat de- 
abia în ultimele secunde : 19—19 ț 
Spectacolul oferit de cele două 
reprezentative a fost răsplătit cu 
aplauze, iar egalitatea parcă a 
sugerat că la aceste finale mai 
importantă este participarea la 
întrecere decît locul din clasa
mentul final...

...Voinicii satului șî-au găsit, la 
Sala sporturilor, o bună gazdă. 
La ora vizitei noastre se dispu
tau ultimele întâlniri din cadrul 
turului 2, cel decisiv, pentru ob-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

ÎNTRECERILE pentru desemnarea 
CAMPIONILOR REPUBLICANI LA TIR

Ultimul test înaintea C. M.
Pregătirile fruntașilor tirului 

nostru în vederea campionatelor 
mondiale la toate probele (la ar
mele cu glonț, aer comprimat și 
cu alice) programate între 20 și 
28 septembrie, în Elveția — au 
intrat „în linie dreaptă11. Com- 
ponenții loturilor reprezentative 
efectuează antrenamente zilnice 
la poligonul Tunari, iar cu înce
pere de miine, ei, împreună cu 
ceilalți țintași (care au îndepli-

De miine, fri sala Floreasca

„TURNEUL PRIETENIA» LA VOLEI
începând de miine, sala Flo

reasca din Capitală găzduiește 
competiția internațională mascu
lină de volei ..Turneul Priete
nia" rezervată echipelor de ju
niori. La întrecere și-au anunțat 
participarea1 reprezentative din 
9 țări : U.R.S.S., Cehoslovacia,
Cuba, Ungaria, Bulgaria, Polo
nia. R. D. Germană, R. P. Mon
golă și România (două echipe). 
Importanța competiției rezidă“în 
faptul că ea oferă prilejul verifi
cării speranțelor voleiului mas
culin din țări care se află de o-

bicei în fruntea ierarhiei interna
ționale.

Echipele vor evolua în două 
serii de cîte 5, primele două clasate 
în fiecare serie urmînd să dispute 
turneul pentru locurile 1—4, ur
mătoarele două turneul pentru 
locurile 5—8. iar cele clasate pe 
locul 5 în serie se vor întîlni 
pentru locurile 9—10. Programul 
primei zile (miercuri, de la ora 
15 în sala Floreasca) : Cuba —Un
garia, R. P. Mongolă — Ungaria, 

-România I — Polonia, si Ceho
slovacia — România II.

nit haremurile de participare), 
aparținînd asociațiilor și clubu
rilor din toată țara, vor’ lua star
tul în cadrul campionatelor repu
blicane individuale și pe echipe
— numai la probele pentru ar
mele cu glonț și aer comprimat
— seniori, senioare și juniori.

Iată, așadar, că întrecerile din 
aceste zile (pînă duminică inclu
siv) de la Tunari capătă o im
portanță deosebită, avînd o dublă 
semnificație : pe de-o parte aceea 
de a desemna pe deținătorii tit
lurilor naționale, iar pe de altă 
parte, competiția constituie ulti
mul test . înaintea campionatelor 
lumii. într-o asemenea conjunc
tură, se înțelege, fiecare concu
rent va face apel la întregul său 
bagaj de cunoștințe pentru o 
comportare cît mai bună, pentru 
rezultate superioare care șă-i 
netezească drumul spre cucerirea 
titlului republican și totodată 
să-i asigure și selecționarea la 
C. M. In acest context se așteap
tă, fără îndoială, întreceri dîrze, 
la cote valorice ridicate.

Programul primei zile începe 
la ora 8,30, cu festivitatea de 
deschidere, după care, la ora 
9,30, întrecerile vor debuta cu : 
probele de armă cu. aer compri
mat (bărbați), pistol liber (băr
bați), armă standard 60 f culcat 
(junioare), de la ora 11,15 ; armă 
cu aer comprimat (femei), de la 
ora 12,15 : pistol liber (juniori).

ÎNTRE O ETAPĂ Șl ALTA DIN DIVIZIA A LA FOTBAL

MOTIVE DE SATISFACȚIE DAR Șl RĂMÎNERI ÎN URMĂ
k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'X

„Echipaje11 cu un start
bun și fructuos, concu
rente care au luat ple
cări slabe... • Ce a făcut
campioana după fru
moașele zile ale vacan
ței? • Jocul nr. 1 al 
etapei de miine, Dina-
mo A.S. A. Tg. Mureș

frumos (excepție Ia Timi- 
Rni. Vilcea, unde a plouat),

Timp 
șoara și___ _______ _______,______
terenuri bune și spectatori în nu
măr mare au creat divizionarelor 
A un excelent cadru pentru dis
putarea jocurilor din cea de-a 
treia etapa. Și, cu puține excep
ții, partidele au corespuns aștep
tărilor ; fapt îmbucurător, promi
țător.

Etapa a treia a fost mai puțin 
productivă la capitolul eficacită
ții, cele 13 goluri marcate însem- 
nînd o medie de numai 1,5 goluri 
de meci. Desigur, este puțin, dar 
trebuie să recunoaștem că nu 
întotdeauna se pot înscrie peste 
30 de goluri, așa cum s-a întîm- 
plat In etapa precedentă. Adevă
rul este că au fost și înaintașii

Pe zi ce trece, Zamfir se titularizează în linia I a echipei din șos. 
Ștefan cel Mare, lată-l, in documentul nostru fotografic, pornit într-o 
temerară acțiune de depășire a adversarului său direct:, Smarandache. 
Fază din meciul Dinamo — Steaua : 2—0 Foto : Paul ROMOȘAN

mai puțin inspirați în situații 
bune, dar și apărătorii au evo
luat mai bine. Multe dintre echipe 
și-au întărit jocul de la mijlocul 
terenului, sînt mai echilibrate, 
ceea ce ne face să credem, să 
sperăm, într-o-maturizare, care 
ar fi de bun augur pentru un 
pas înainte în fotbalul nostru.

Etapa de duminică a confir
mat startul bun al dinamoviștilor 
bucureșteni, a căror valoare ca 
echipă se bazează acum și pe un

echilibru mai concret, ce se trans
mite de la un compartiment la 
altul. Etapa a treia a reafirmat 
plecarea bună din bloc-star- 
turi a fotbaliștilor din Tg. Mureș 
și Timișoara, echipe pe care le 
considerăm revelațiile acestui 
început de sezon, pentru că, re-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag, 2~3) ,



AMPLE COMPETIJII ȘI ACJIUMI SPORTIVE ÎNAINTEA C. M. DE LUPTE LIBERE DE LA ISTAN

In redacție continuă să ne sosească — pe cale 
telefonică sau prin scris — vești privind manifestări, 
acțiuni, competiții, ce au fost dedicate celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării României.

Iată mai tos, citeva dintre acestea :

,CUPA ELIBERĂRII" LA FOTBAL

SPORTIVI» NOȘTRI
SPERANȚE PENTRU

NU
ME

LA GLODENI, ORIENTARE TURISTICĂ

Un mare concurs, interjudețean de orientare tu
ristică, la Glodeni — -județul Mureș. La întrecerea 
organizată de către C.J.E.F.S. Mureș. 200 de partici
pând din 22 asociații și cluburi sportive existente in 
județele : Cluj, Bihor, Prahova, Timiș, Arad Har
ghita, Dolj, Neamț, Iași Sibiu, Brașov Mureș și mu
nicipiul București, cupa pusă în joc a revenit turiș
tilor din județul Cluj — ocupanttî celor mai multe 
locuri I la cele 24 de probe. (L PAUȘ. coresp. ju
dețean)

S-a disputat în orașul Tul cea, la ea participiu’1
32 de echipe compuse din lucrători ai diferitelor în
treprinderi și instituții din municipiu. Duminică, în 
finală, Poligrafia a fost întrecută de Dinamo cu 3—1 
(2—0). Pe 
respectiv 
țean)

locurile 
Marina.

PE

Timp

3, 4: Electronos (Postă. Telegraf). 
(Pompiliu COMȘA, coresp. jude-

PISCURI VRINCENE

„CLUBUL VACANȚEI"

A luat flintă la Cisnădie, orașul textiliștilor din 
județul Sibiu și este organizat de către Casa de cul
tură a sindicatelor în colaborare cu asociația spor
tivă din oraș. Aici vin zilnic pionieri, elevi, profesori 
și chiar lucrători ai întreprinderilor și instituțiilor din 
oraș pentru a învăța sau a juca șah tenis de masă, 
xemy, subah. Cei vîrstnici se ocupă, ades, de îndru
marea celor mici la șah și tenis de masă.

Pînă acum „Clubul vacanței", deschis nu de multă 
vreme, a fost gazdă bună pentru peste 2 300 de tineri 
și vîrstnici. (Ilie ANDBEI, coresp.i

Timp de 14 zile, pionieri îndrăgostiți de munte — 
elevi la Școala generală nr. 7 din Focșani — au asal
tat piscurile semețe ale munților Vrancel.

De la izvoarele Putnei prin păduri și cărări 
aproape neumblate, pionierii cutezători au străbătut 
masivul Anșoaia. apoi platoul de la Buluci și “ 
îndreptat spre cota maximă atinsă în itinerar : 
m, virful Lăcăuți. (Aurelia AXENTE. coresp.)

prac- 
întîl-

între- 
vor 

Petre 
Cear-

,CUPA A XXX-a ANIVERSARE"

s-au 
1777

In Capitală s-au organizat între 13 și 23 august 
diferite competiții dotate cu Cupa a XXX-a aniver
sare. Desfășurată pe aproape toate stadioanele Capi
talei, întrecerile s-au bucurat de un deosebit succes. 
Iată si disciplinele la care s-au decernat trofeele 
amintite : gimnastică, tir, box, fotbal, volei, handbal, 
tenis de masă, de cîmp și șah. (ton STANCIU, 
coresp.)

După etapa a ll-a a „Cupei Dunării44 la motocros

BUNA PREGĂTIRE A MAȘINILOR - IMPORTANT
ARGUMENT IN OBȚINEREA VICTORIEI
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej deține recordul de spectatori

Ca si in reuniunea inaugurală 
a ..Cupei Dunării”, consumată cu 
patru săptămînă în urmă la Buda
pesta, motocrosiștii români au ter
minat întrecerile etapei a doua a 
acestei competiții internaționale 
(desfășurate pe un traseu din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej în or
ganizarea federației noastre de re
sort) în formație completă, alcă
tuind — împreună cu reprezenta
tiva Iugoslaviei — singurele echi
pe care au acumulat puncte în 
ambele evoluții. După cum se 
știe, selecționata României (care 
era situată pe locul secund la o 
diferență apreciabilă de echipa 
Cehoslovaciei, lidera competiției 
după prima etapă), a preluat con
ducerea în clasamentul pe națiuni, 
gratie frumoasei si constantei 
comportări a alergătorilor Ștefan 
Chitu, Aurel Ionescu. Mihai Banu 
si Petre Lucaci. Bine îndrumați de 
antrenorul emerit 
patru au dominat 
ocupînd, în final, 
ționată. primele 
mentul general 
două etape.

Fără doar si poate că acest re
marcabil succes trebuie pus nu 
numai pe seama virtuților sporti
vilor români în confruntările cu 
valoroșii lor adversari din Iugo
slavia si Cehoslovacia, ci si pe 
migăloasa muncă pentru pregăti-

Ion Spiciu, cei 
copios disputele, 
în ordinea men
tori în dasa- 
individual după

rea temeinică a mașinilor înaintea 
startului. Subliniem această la
tură a procesului de instruire, de
oarece apariția pe traseu a unei 
defecțiuni mecanice, cit de mică 
ar fi ea. poate fi fatală pentru 
oricare concurent, eroarea în în
treținerea motocicletelor punîndu-și 
adesea amprenta pe configurația 
clasamentelor. Așadar. se cuvine 
să subliniem și aportul adus de 
mecanicul lotului, Paul Miilncr, 
la rezolvarea diferitelor 
ivite în funcționarea 
atit la antrenamente, 
timpul cursei. Apoi, 
motocicletelor de concurs și în 
cadrul ședințelor de pregătire 
și-a dovedit eficiența, căci even
tualele deranjamente la motoare 
au putut fi astfel preîntîmpinate, 
motocicletele adaptîndu-se, fără 
a produce surprize, la duritățile 
traseului.

Nu putem încheia, fără a a- 
minti, măcar în treacăt, de un 
record de participare deținut pină 
în prezent de către organizatorii 
reuniunilor de motocros din Mo- 
reni, care au reușit să atragă 
la un concurs internațional a- 
proape 20 000 de spectatori. De 
data aceasta, pe traseul amenajat 
pe Dealul Perchiu, de la margi
nea municipiului Gh. Gheorghiu- 
Dej, au fost prezenți peste 20 000 
de tineri și vîrstnici, care au

probleme 
mașinilor 
cit și în 
utilizarea

1

deaplaudat victoria repurtată 
alergătorii români. Specialiștii 
străini, aflați la etapa a doua 
a „Cupei Dunării", au fost de 
părere, ■ în unanimitate, că între
cerile s-au desfășurat în condi
ții excelente (fapt pentru care 
comisia de organizare, în frunte 
cu ing. Virgil Tămășescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, merită toate 
felicitările) iar corpul de oficiali 
(condus de arbitrul internațional 
Nicolae Manesia) a funcționat ire
proșabil.

Cu puțină vreme înaintea în
ceperii campionatelor mondiale 
de lupte libere de Ia Istanbul 
(29 august — 1 septembrie), cei 
mai buni sportivi români 
ticanți ai acestui stil i-am 
nit în Poiana Brașovului.

Conștienți de faptul că 
cerile competiției supreme 
fi dintre cele mai dificile, 
Coman, Vasile Iorga, Petre
nău, . ca și ceilalți colegi ai lor 

mai tineri, se antrenau cu sîr- 
guință. „Cum altfel am putea să ne 
menținem poziția fruntașă în ie
rarhia internațională pe care am 
dobîndint-o cu atîta greutate ? — 
ne spunea antrenorul Ion Crîsnic. 
Sîntem convinși de faptul că, 
la Istanbul, drumul spre podiu
mul de premiere va fi extrem 
dc greu. De aceea, ne-am pregătit 
cu maximum dc seriozitate și 
sperăm să ne întoarcem acasă cu 
medalii".

La unul dintre antrenamente 
am asistat la mai -mult de două 
ore de efort intens, la repetări 
multiple ale unor procedee difi
cile. adevărate meciuri de selec
ție între candidații la un lac 
în lotul care se va deplasa _ la 
campionatele mondiale. Cînd 
conducătorii lecției au adunat 
sportivii pentru salutul de înche
iere, înserarea cuprinsese de 
mult Poiana Brașovului. Și, după 
ce antrenamentul se sfîrșfce, doi 
dintre viitorii purtători ai tri
coului național. Petre Cearnău 
și Gheorghe Dobrănel, s-au în
scris benevol la un „supliment" 
de efort : 30 de minute de aler
gare pe teren variat. „Mai sînt 
puține zile piuă la start, ne spu
nea timișoreanul Petre Cearnău, 
și surplusul de 
eliminat. Fără 
kilogramele nu

La sfîrșitul

Ion Arapu, n-a depus suficiente 
eforturi să slăbească, iar la ca
tegoria imediat superioară, 52 kg, 
l-am preferat pe P. Cearnău, care 
este mai în formă. Ceilalți spor
tivi pe care îi voia deplasa la 
Istanbul sînt : Gh. Dobrănel (57 
kg), P. Coman (62 kg), P. Andro- 
nc (68 kg), Em. Cristian (74 kg), 
V. Iorga (82 kg), I. Dumitru (90 
kg), E. Panaite (100 kg) și L. Si
mon (+100 kg)“.

— Ce perspective întrevedeți

sportivilor pi 
tit ?

— Obiecti’ 
două medalii, 
ranțe le ave 
și Simon. Di 
pot urca pc 1

Sportivii r 
amintită, urrr 
azi Capitala 
la startul ci 
cc începe joi

Astăzi și mîine pe stadionul

CAMPIONATELE DE ATLETISM Alt

Troian IOANIȚESCU

greutate trebuie 
un efort în plus, 
se pierd..."

___ __  . antrenamentului, 
i-am solicitat antrenorului coor
donator I. Crîsnic să ne comunice 
componența echipei care va par
ticipa la actuala ediție a C.M. : 
„Nu vom prezenta o formație 
completă, deoarece la categoria 
cea mai ușoară (48 kg) nu dispu
nem de un sportiv valoros. Cel 
care era in vederile selecționării,

Tudor el Vasile recordmanul 
de juniori al probei de săritură, 

în lungime

Foto*: Dragoș NEAGU

T

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CICLISM

ȘCOALA SPORTIVĂ 2 Șl PETROLUL
ÎNVINGĂTOARE LA CONTRATIMP PE ECHIPE
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon).

Luni dimineața, pe șoseaua spre 
Arad, a fost rîndul „schimbului 
de mîine". al ciclismului româ
nesc să-si dispute tricourile de 
campioni republicani la contra
timp de echipe. Mai întii au a- 
lergat juniorii mari care au avut 
■la întoarcere (proba a măsurat 
70 km), vînt din față. Cu Valen
tin Marin la „timonă" (cel ce a 
devenit în ultima vreme liderul 
generației sale) si cu Ilie Totora, 
Traian Sîrbu, Marin Petre. Școa
la sportivă nr. 2 din București 
(antrenor N. Grigore) a realizat 
cel mai bun timp : 1 h 41:47. Con
tracandidat! la titlu erau brăilenii. 
dar Mihail Simion nu a avut în 
formație pe Octavian Terente. ple
cat cu citeva zile în. urmă 
cea. A plecat si nu a mai 
In aceste condiții. Cornel 
Al. Vlăstaru, Bogdăniță 
geanu si Dumitru Fotin au 
să se mulțumească 
cunțl : lh 42.™ 
s-a dat o luptă strînsă. Deși

“«fumai ' ' 
Ionel 
C.S.M.
a avut 
CIBO 
clasament . . ...................... ...
Mureșul Tg. Mureș 1 h 50:13; Olim
pia București 1 h 53:25 • șj -Sc. sp. 
.Timișoara. '

Cealaltă categorie — juniori 
mici — a rulat 30 km. Așa cum 
anticipam, protagoniști, au fost

prahovenii. Petrolul 
trenori Sima Zosim si C. 
în formație cu Aurel 
Stelian Dinu. Constantin 
su si Berindei Georgescu 
cronometrat în 44:45. 
titlul de 
Sc. sportivă II București 
Șarpe, Florin Globnicu, Ion 
lea si Ionel Ion) — 44:53 și Meta
lul Plopeni (Ion Radu. Cristian 
Stoica, Stelian Aldea. Marin Du- 
mitrache) — 45:22.

întrecerile de campionat se re
iau miercuri dimineață.

Ploiești (an- 
Ciocan). 
Bobeică. 
Căruta- 
a fost 
cucerind 

campioană, urmată de 
(Aurel 

Mi-

Geo RAEȚCH1

Marginalii la Balcaniada baschetbalistelor junioare

ECHIPA ROMÂNIEI (tal I) ARE PERSPECTIVE CERTE
Sala sporturilor din Botoșani 

a găzduit, cu puțin timp în urmă, 
în condiții excelente, întrecerile 
ediției a IX-a a Balcaniadei de 
baschet pentru junioare, la care 
au participat reprezentativele 
Bulgariei, Iugoslaviei și Româ
niei, După cum se știe, titlul de 
campioană balcanică a revenit 
echipei României, care își reali
zează astfel principalul obiectiv 
al anului. Spre meritul lor, ti
nerele eleve ale antrenorilor 
Gheorghe Benone și Gheorghe 
Lăzărescu, printr-o evoluție va
loroasă, au determinat pe toți 
tehnicienii prezenți să remarce că 
echipa României a alcătuit un 
ansamblu echilibrat și de pers
pectivă, componentele ei dovedind 
o superioritate evidentă față de 
cele două adversare.

In ce a constat această supe
rioritate care a adus victoria fi
nală a junioarelor noastre ? In 
primul rind, excelentul procentaj 
la aruncările libere : 84 la sută 
(echipa României a beneficiat in 
cele două partide de 44 de arun- 

. cari, transformînd 37), procentaj 
care, fără să exagerăm, depă
șește cu mult pe cele înregistra
te la întrecerile senioarelor și 
chiar ale seniorilor. în acest 
senș, trebuie remarcată eficiența 
— sută la sută — demonstrată 
de Corina Colțescu care, în me
ciul cu Bulgaria, a fructificat 
toate cele 10 lovituri libere exe
cutate. De asemenea, subliniem 
faptul că în pariida cu Iugosla
via, jucătoarele noastre au ratat 
doar o singură aruncare ! în

general, acțiunile ofensive au 
avut o bună orientare, iar varie
tatea lor a creat multe probleme 
apărărilor adverse care, apelînd 
în exclusivitate la zonă, s-au 
aflat deseori în imposibilitate de 
a contracara atacurile formației 
României.

Totuși,
. zentativei 

clicapului 
mai mică

■ constituit
■ în majoritatea cazurilor o zonă 

extrem de agresivă, a incomodat 
mult jocul adversarelor, acestea 
pierzînd destule mingi, ceea ce a

: dus la numeroase recuperări și 
la intercepții din partea junioare
lor noastre. Beneficiind de o 
bună pregătire fizică, reprezen
tativa României s-a remarcat și 
printr-o rapidă trecere a mingii

punctul forte al repre- 
romăne (în eiuda lian- 
de ' talie, ea avînd cea 
medie de înălțime) l-a 
apărarea care, folosind

din apărare în atac, fiind for
mația cu cele mai multe contra
atacuri la activ.

Succesul reprezentativei Româ
niei la actuala ediție a Balcania
dei a avut la bază judiciosul pro
gram de pregătire alcătuit de cei 
doi antrenori, care la începutul 
întrecerilor declarau că elevele 
lor au fost permanent conștiin
cioase și receptive. Totodată,' an
trenorii lotului au fost de părere 
că pentru a realiza noi succese 
(cu referire specială la ediția 
viitoare a C.’E.) ar trebui să se 
intensifice mai mult dubla legi
timare, în urma căreia, junioa
rele ar avea posibilitatea să evo
lueze în același titrfp și într-o 
formație divizionară A, îmbogă- 
țindu-și, astfel, experiența com- 
petițională-

Adrian VASiLESCU

!

RĂnCHET FINALELE CAMHIUMAIC- DKJVmci L0R REPUBLICANE pen- 
TRU COPII. Io Oradea se dispută, de 
aslări pină duminică, turneele finale ale 
campionatelor republicane rezervate co
piilor (13—14 anij. Participă următoarele 
echipe»-. băieți : Șc. sp. Oradea, Șc. sp. 
Pitești, Farul, Șc. sp. Brăila. Șc. sp- 2 
București, Dinamo București ; fete : Șc. 
sp. Oradea, Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Plo
iești. Șc. 
reții. Lie.

sp. Constanța, Progresul Bucu*- 
35 București..

APROAPE 2W0 DE SPECTA
TORI ou urmărit, la Broilo. 

internațională amicală de bar 
alo

rer 
cat 

d< 
sta:

alt 
mt 

a< 
la

Astăzi și rr 
publicii va g 
portantă core 
zervată tineri 
pionatpje 
orilor de 
două zile 
reuniți la
prezentanți a 
tru pentru j> 
oră.

îi vom rev 
prilej pe Bea 
cînd din nou 
al juniorilor 1 
la Balcaniada 
despărțit nu 
(16,26 m — 1 
rel Vasile 
mult mai 
dat pină 
Kraus, de
rezultat sub 
400 m, pe Ad 
hurdler de v 
Buruiană, pe 
echipa de șta 
senioarelor p 
europene de 1 
Neagu, copie 
man, pe Doi 
culina Ilie, c 
în înălțime. 
ei și pe ceiled 
place să-i ml 
letismului nc 
la toți rezuli 
lentului lor.

în ambele 
cepe la ora

CAMPIONII
LÂ

laTuî- 
venit... 
Cîrian, 
Tîrlun- 
trebuit 

cu locul 6C- 
42:58. Pentru ,,broinz“ 

... . .J în 
trei oameni — Ion Bazar, 
Maja, Francise Gecse — 

Cluj (antrenor. Vasile Chis) 
2 secunde mai puțin decit 
(1 h 44:14). Au urmat în

Sc. sp. 1 cu 1 h 44:41,

FINALELE „CUPEI TINERETULUI"
(Vrmare din pag. iy

ținerea dreptului dg a participa 
la întrecerile pentru primele 3 

. locuri. Arbitrii —ț specialiști ai
F. R. Lupte au avut o misi
une foarte grea în a ..împărți zîm- 
betele. victoriei și amărăciunea, 
înfrîngerii.: Mal țoale disputele 

. au fost jechilibrațe. și este,, dc .șș- 
, teptaț . ca lupta pentru primele 
, tricouri .de .campioni ai .. „Cupei 
tineretului" la trîrifă' să fie foarte 
spectaculoasă.

...Pînă acum, în întrecerile de oină, 
cel mai bine pregătite s-au do-

vedit a fi reprezentantele județe
lor Dîmbovița, Neamț, Botoșani, 
care au obținut cele mai multe 
victorii. Și, cu siguranță dintre eie .... ... ■ -■
rea turneului. Atleții se află, la 
ora 
tea curselor și încercărilor fi
nale. Ne-a bucurat să constatăm 
că probele de viteză șl rezisten
ță, aruncările și săriturile au scos 
în evidență buna,, pregătire „a 
multora dintre sportivi și că fo
rurile sportive județene le-au a- 
cordat, în ultima vreme, o aten
ție sporită.

va fi desemnată învingătoa-

transmisiei telefonice, îțiain-

BOX
întîlnîrea
dintre reprezentativele de tineret 
României și Poloniei. Superiori fizic și 
tehnic, tinerii noștri pugiliști au oștigat 
cu scorul de 9—2. lata rezultatele : T. 
Ghinea b.p. P. Ezerny, M. Donciu p.p 
E. Jedward, J. Voncea b.p. X. MiroslawsH, 
Gh. Oțelea b. ab. 2 O- Czapla, rî. 
Ghițâ b.p. F. Romuland. C. Hajnol b.p. 
Z. Dural, M. Ungureonu b.p. I. Mafie». 
C. Ciochină b.p. W. Zsizsland. Șt. Aure) 
p. ab. 2 C. Mi roda w, N. Chipirog b.p. 
D Jîmowszki. Gh. Axente b. ab. 1 S 
Pawel. • LA MEDGIDIA a avut loc o 
reuniune internaționala de box la care 
au participat selecționatele orașelor 
Medgidia și Prosnjac (Cehoslovacie). 
Partidele au fost urmărite "Se un mare 
număr de spectatori. Victorio a revenit 
sportivilor localnici cu scorul de 13—5. 
Cei mai bun» oameni ai gazdelor ou fost 
Gh. Lazar, T. Pândele și M. Țâranu.

CAIAC-CANOE
gov se va desfășura un concurs cu ca
racter republican intitulat „Criteriul spe
ranțelor". Competiția «ste deschisă tine-

reiuiui,. juniorilor
li-o. In program figurează probe de K 1, 
X Z X 4. C 1. C 2 - 1 000 m (băieți) 
și K 1, K 2 — 500 m (fete) pentru juni
orii I. X 1. K 2. K 4, C 1, C 2 - 500 m 
(băieți), K 1. K 2 - 500 ni (Fete) pentru 
juniorii II. K 1. K 2, C 1, C 2 - 1 000 m 
(băieți) ?i X 1. X 2 - 500 m (fete) pen
tru tineret. Și-au anunțat participarea 
sportivi din 23 de secții,
CAU TURNEUL DE JUNIORI.
* Ploiești s-a încheiat,
nică seara, tradiționalul turneu . 
național de șah pentru juniori. După 
ce au dominat cea mai mare parte a 
concursului, reprezentanții noștri M. Do
minie și I. Armaș au avut un finiș slab 
cedind imiietatea. Victoria a revenit tâ
nărului jucător din R.D. Germană. Th. 
PAHTZ. cu puncte din 10 posibt’b.
Urmează în clasament : Z, Ksieski (Po
lonic) 6. I. Armaș, M. Dominte și M. 
Maznf (Cehoslovacia) 5V?. H. Prundea- 
nu, P. Ștefano* și Gy. Honfi (Ungaria) 
5 p, A. Negulescu și Șt. Durjtcî (Iugo
slavia) 4, P. Artemia 3 puncte. * Intib 
nire intemoțtona to. jfn sala Petrolul din 
Plotoști, echipa locală a intîlnit intr-un 
meci omicol Io 6 mese (tur-retur) for 
mația bulgară Durostor. din 
Gazdele

C am p ion a ta le 
ale juniorilor, 
trei zile la Tg 
următorii camj 
I. Sv-etz (Se. s 
(f): Daniela i 
1:05,3; 200 m b 
trolul) 2:41,2; 
Anastasescu (Ș 
spate (b): D. 
șița) 2:22,4; 2C 
Vlâsceanu (Pel 
liber (b): Șc. 
Uber (b) : H. N 
890 m liber (f 
(Petrolul) 10:2C 
I. Svetz 2:118; 
Horvath (Crișu 
(b): A. Ursu 
m delfin (f) : 
pi.d) 2:42,8; 400 
(Șc. sp. Tg. 
mixt (f); Miha 
Iul) 5:40.8; 100 
1:14.2; 4X100 n 
4:33,3 (r.n.j; io< 
Hoțescu (Șc. 
4xioo m Liber ( 
4:03,9 (r.n.); 10( 
(Șc. sp. Tg. J 
delfin (f): Mii 
2oo m liber (b 
m liber <b): Ci 
trolul) 5:03,7; 1 
Gropșanu (Șc. 
m spate <f>: K 
Timisoara) 1:11 
D. Aldea 2:24.9 
haela 
4X100 
4X100

au

LO 
dumi- 
intec-

Georges» 
m mixt 
m mixt

i. r.J

LOT
NOUTATE I 

TEMBRIE 197. 
TEHNICĂ LA 
NOEXPRES. I 
CIPANTI !

Sîlistra. 
învins cu scorul de 10—2.

VOLEI
a doua
V© . __
minine de divizia A, Ambele țurnae pen
tru locurile 1-ă sînt programate la Ma
maia, cel feminin pentru locurile 7—12 
Io București (parcul sportiv Dinamo, zil
nic de io ora 15), iar cel masculin pen
tru locurile 7-12, la Ploiești.

o
rezervoto

PE ASTĂZI Șl PINA SIM-
BATÂ se desfășoară faza 

.Cupei Federației", compels- 
echipelor masculine și fe-

Această traj 
tehnică aduce 
participant! lor. 
loc de o șl se 
mere — «8 in 
Variantele de 6 
numere in loc 
riantele de 15 1. 
oferite celor de 
a cîtc 9 n umer 
tragere aveți si 
unui autoturisn 
406/412, excursii
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PROGRAMUL Șl ARBITRII
ETAPEI DE MÎINE
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„ir cluj
Rainea (Bîrlad) — M.

POLI. IAȘI 
Drăgulici (Drobeta-Tr.
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SPORTUL STUDENȚESC
Fediuc (Suceava) și C. Prusac (Botoșani) 

F. C. GALAȚI
Severin) — V. Pirvescu și C. Teodorescu 
(ambii din Buzău)

C.F.R. CLUJSTEAGUL ROȘU
Anderco (Satu Mare) — C. Pop și V. Trifu (ambii din Boia Mare) 

F. C. CONSTANȚA - U.T.A.
N. Petriceanu — M. Buzea și I. Urdea (toți din București) 

F.C.M. REȘIȚA - STEAUA
C. Ghiță — C. Braun și Gh. lonescu (toți din Brașov)

F. C. ARGEȘ - CHIMIA RM. VÎLCEA
1. Boroș — V. Vîlcu și M. Sofronie (toți din Timișoara) 

DINAMO - A.S.A. TG. MUREȘ ’
Moarcâș (Brașov) - T. Andrei (Sibiu) și Gh.

- stadionul Dinamo
OLIMPIA S. MARE - JIUL

Z. Szecsey (Tg. Mureș) — M. Stelian (Sighișoara) și
x năveni)

UNIV. CRAIOVA - POLI. TIMIȘOARA
Popovici — Al. Grigorescu și N. Păvălugă (toți

Ora de începere a meciurilor : 17.

o.

Tr.

G.

9 A ACTIVITĂȚII LOTULUI REPREZENTATIV

Racz (Brașov)

N. Barna (Tir-

din București)

Joi seara s-a înapoiat în țară 
iotul reprezentativ de fotbal, a 
cărui evoluție, marți, în R. F. 
Germania, s-a încheiat, așa cum 
se știe, cu o surprinzătoare în
frângere (scor 1—3) în fața for
mației Eintracht Braunschweig. 
Un eșec fără drept de apei, cu
noscut 
unicul 
(autor 
înscris 
tabela 
baliștii vest-germani in substar.-

fiind și amănuntul că 
gol al echipei noastre 
Dudu Georgescu) a fot 
spre finalul partidei cînd 
de marcaj îi arăta pe fot-

Native de satisfacție dar și rămîneri în urmă
(Urmare din pag. I)

petăm, de la Dinamo se așteaptă 
mereu, și cu temei, fotbalul în 
adevăratul înțeles al cuvîntului, 
adică de bună calitate. Jiul, „șefă" 
a plutonului cu patru puncte, 
înscrie opt goluri acasă, în două 
partide, fără să primească vre
unul, arătînd că se simte bine 
acolo, în... defileul ei. Desigur, e 
prematur să facem calcule, să 
emitem păreri cu caracter defi
nitoriu în ceea, ce privește viitoa
rea Ierarhie, dar nu e greu de 
sesizat că F. .... - -
Rm. Vîlcea, 
pășite, deocamdată, 
categoriei în care 
după cum poziția 
craioveni surprinde 
același timp, mari 
trebare în ceea ce 
în care această

C. Galați și Chimia 
de pildă, sînt dc- 

<le cerințele 
au promovat, 

campionilor 
și ridică, în 

semne de i.n- 
privește felul 

formație și-a 
pregătit noua ediție de campio
nat după 
conță. Că Universitatea 
a pierdut J

frumoasele zile dc va- 
Craiova 

două meciuri consecu- 
nici o nenorocire.

pene vom reveni mai pe larg în- 
tr-unul din numerele viitoare. 
Azi vom consemna eforturile bra
șovenilor de a -suplini lipsurile 
din lot. La ''Arad, U.T.A. n-a ju
cat rău, dar Steagul roșu, fără 
a-i putea folosi pe Gyorfi și Pes- 
caru — indisponibili — a trecut 
cu succes un examen greu. Ri
sipa de energie, excelenta evolu
ție a lui Adamache și seriozita
tea imprimată de antrenorul N. 
Proca au dat roade promițătoare. 
La polul opus se situeagă evolu
țiile formațiilor F. C. Argeș și 
C.F.R. Cluj, care au furnizat cel 
mai slab joc al etapei, compor
tarea echipei F. C. Galați și, în 
mod neașteptat, a formației 
F. C. Constanța, care a pierdut 
la scor la Petroșani, manifestând 
slăbiciuni în compartimentul de 
mijloc, unde, se jlare, V. Petre 
și Lică nu-1 pot face uitat pe 
Vigu.

Derby-ul Dinamo — Steaua și-a 
onorat cartea dc vizită, cu o re
priză secundă excelentă, dar a 
dezvăluit „criza dc lot" a Stelei

Vom mai sublinia atitudinea 
sportivă a publicului din tribune 
(numai note de 9 și 10 la „Tro
feul Petschovschi") și arbitrajele 
bune și foarte bune și vom avea 
cadrul unei etape care a promis 
mult. ■

1 _ -i
mai degrabă autogoluri, ale lui 
Antonescu — ca șr în momentul 
ataculăi (And jucătorii noștri au 
ratat copilărește o serie de ocazii. 
Este de altfel foarte greu să a- 

------ -------------- liniezi o echipă care nu.euprin- 
weig — deși reprezentantă a unui de în linia întîi nici un: virf de 

, atac veritabil". io noi
Așadar, nu atît rezultatul în 

sine este supărător la actțșt prim 
test al lotului nostnț, reprezen
tativ — care își pregătește debu
tul în preliminariile campionatu
lui european (meci cu Danemar
ca, la Copenhaga, la 13 octom
brie), cît COMPORTAREA SLA
BA A ECHIPEI, a majorității 
componenților ei. Comportare 
care, apreciem noi, va 

urgență 
in cadrul

țial avantaj, ei conducînd atunci, 
în min. 78, cu scorul de 3—0.

Cum să ne explicăm uri ase
menea rezultat negativ al lotu
lui nostru reprezentativ, știut 
fiind ca Eintracht Braunsch-

11 în-

JRI

ip de 
emnar 
x (b): 

liber 
n;:.---. >) 
i (Pe-
Ligi a 

200 r.i 
>. Rc- 
: V.
200 m 
Too m 
8:13,3; 
i Iu SC Ii

(b):
Ildiko 
delfin

«o ni
Aid ■;< 
trolul 
mejia
:22 7 * 

lireș' i 
. Pod 
M m 
113.7 :
; 40U
(Pe*

D.
; 103 

so.
(b): 

: Mi-
.41,5; 
137,5;
ean

I
I
I
I

Duel la mijlocul terenului Oct. lonescu — Ștefănescu, ciștigat de 
ultimul. In fața porților avea să învingă însă echipa bucureș- 
teană. Fază din jocul Sp. studențesc — Univ. Craiova, 2—0.

Se intimplă și la echipe mai 
mari... Campionatul abia a înce
put, Dar comportarea craioveni- 
lor a fost slabă în partida cu 
A.S.A. Tg. Mureș și modestă în 
cea cu Sportul studențesc, ceea 
ce este mult mai grav, gindin- 
du-ne mai cu seamă la prezența 
lor în „C.C.E."

Dar asupra evoluției reprezen
tantelor noastre în cupele euro-

și randamentul sub cota normală 
a lui Pantea, Năstase și Dumi
tru. Cît privește jocul de la Tg. 
Mureș, acesta poate primi un ca
lificativ foarte bun după relată
rile martorilor oculari. Deci, se 
poate. Ah, de n-ar fi vorba doar 
de o excepție ! Desigur, ar fi 
multe de spus despre comportă- 

• rile fiecăreia dintre diviziona
rele A.

3NOSPORT INFORMEAZĂ:
PANȚI : LA 1 SEP- 
NOUA FORMULA 
:eptională pro- 

PENTRU PARTl-

în noua 3a formulă 
ataje fără precedent 
cctua a extrageri in 
dată mai multe nu- 
trageriie anterioare. 
4 extrageri a cite s 
cite 8 numere. Va- 

i pe Ungă avantajele 
cipare la 4 extrageri 
această avantajoasa 
fericit ciștigător ai 

■ sau -MOSKVICI 
fia clștigor: în ban:.

Participant! ! Agențiile LOTO-PRONOSPORT vă stau 
la dispoziție cu o gamă variată de bilete pentru 
această tragere. Cumpărind din vreme bilete vă asi
gurat! participarea si aveți mari șanse de a deveni 
un mare câștigător. Alte amănunte le găsiți în pros
pectele tragerii pe care le puteti procura din agen
țiile Lote-Tianosport.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN
21 AUGUST 1ST*

Extragerea I : categoria 1 : 1 variantă (10%) a 50 000 
lei : cat. 2 : 2 variante (50*A) a 10.166 lei și 4 variante 
(10%) a 4.067 lei ; cat. 3 : 10,05 a 3.642 lei : cat. 4 : 39,15 
a 935 lei ; cat. 5 : 120 a 305 lei ; cat. 6 : 2.005,10 a 40 lei.

Report categoria l : 266.720 lei.
Extragerea a II-a' : categoria B : 14.G0 variante a 2.393 

lei ; cat. C : 32,55 a 1.073 lei ; cat. D : 1.491,93 a 00 l«n ; 
catr- E : 100,25 a 200 lei ; cat. F : 1.908.15 a 40 lei.

.... . Report fjatșgpria A :.:.341,748 lei. .
'Cîștigui de' categoria 1 a fost obținut de Dionisie 

Irimicruc din Roman, județul Neamț pe un bilet com
binat jucat 10% la care se adaugă 7.794 lei reprezentind 
valoarea celorlalte cîstiguri, astfel avind dreptul la un 
autoturism Sltoda S 10».

★
Dar, mîine, avem o nouă etapă, 

a patra. Deci la trei zile, divi
zionarele A vor fi chemate la o 
nouă „probă de control". In ge
neral, gazdele de duminică vor 
fi acum oaspete și datele proble
mei vor fi altele. Etapa progra
mează două „derby-uri studen
țești", la Cluj și Craiova (piatră 
de încercare pentru „Poli" Timi
șoara), dar meciul etapei se joacă 
la București, între două echipe 
neînvinse, Dinamo — A.S.A. Tg. 
Mureș.

Etapă a patra mai programează 
și alte meciuri interesante, la 
Constanța, unde se așteaptă rea
bilitarea echipei locale, și la 
Reșița, mai ales că F.C.M. și 
Steaua vin după înfrângeri. 
Miercuri, Jiul ne poate arăta dacă 
se bazează doar pe punctele de 
acasă. Misiunea ei este dificilă, 
mai ales că Olimpia se întoarce 
acasă cu cele două puncte pre
țioase aduse de pe malurile Du
nării. Să vedem ce vor face 
F. C. Galați, la Iași, și Chimia, 
la Pitești. Noi insuccese le vor 
crea o situație deloc plăcută. Chi
mia Rm. Vîlcea se întîlnește cu 
F. C. Argeș, pe care a eliminat-o 
de două ori din „Cupa Româ
niei", dar campionatul este cu 
totul altceva, o competiție de 
regularitate, care solicită, deopo
trivă, atît ambiția cit și capaci
tatea tehnico-tactică și experiența 
competition alâ.

P. S. Disciplina din teren a 
fost corespunzătoare. Duminică, 
s-au acordat mai puține carto
nașe galbene. Să fie o promisi
une a jucătorilor în a aborda în
trecerea în spirit sportiv ? Să 
sperăm că da. Supărător e faptul 
că printre cei sancționați se află, 
în majoritate, jucători tineri 
(Helvei, Bălăci, Dănilă, Filipescu, 
Hurloi) de la care se așteaptă o 
bună evoluție și nu proteste sau 
joc dur.

soccer recent aureolat cu locul 
I la Weltmeisterschaft — a re
venit de curind printre forma
țiile din prima ligă a R.F. Ger
mania, ea activând în sezonul 
trecut intr-o categorie in
ferioară ?

Antrenorul echipei noastre 
naționale, Valentin Stănescu, cu 
care am discutat joi seara la 
aeroport, la puțin timp după so
sirea lotului, • ne spunea; „Ein
tracht Braunschweig este o echi
pă puternică, posedind jucători 
buni tehnicieni și care aleargă 
mult. Ceea ce, desigur, nu „ctiză 
formația noastră care in această 
partidă a fost de-a dreptul de ne
recunoscut. A jucat într-atît de 
slp.b, incit nU pot să remarc pe 
nici unul dintre componența ei. 
Nu știu ce se intimplă la cluburi; 1 
ce fel de pregătire au i,_____
pină in momentul de față divi
zionarele A, de vreme ce jucăto
rii lor, cei mai. valoroși, inves
tiți să îmbrace tricoul naționalei

trebui să 
obiectul 
Biroului

formeze de 
unei analize 
federal.

După cum, 
o convocare a antrenorilor divi
zionarelor A care furnizează e- 
lemente iotului reprezentativ, 
împreună cu aceștia, conducerea 

, tehnică a echipei naționale va 
efectuat11 Bu‘ea Țfasa ma‘ temeinic-; jaloa

nele viitoarei pregătiri a selec- 
ționabililor, și nu numai a lor, 
întrucît, cum s-a mai afirmat, nu 

.... „ ......° d®‘ă’ pe ,bun? dreptate. a £<*- 
s-au prezentat la Braunschweig , c“ ^dșvărat reprezentativă 
așa cum s-au prezentat, evoluînd i 
lent, parcă fără vlagă, fără con
vingere". '■ 1

...„S-au comis multe greșeli, in 
situația de apărare — două din
tre golurile primite de Răduca- 
nu, primul și al treilea, fiind

ni se pare utilă, si

trebuie să fie expresia unei în
treceri de bun nivel tehnic în 
campionatul Diviziei A.

Următorul test al echipei na
ționale ; Ia 4 septembrie, la Is
tanbul, cu Fenerbahce.

G. N1COLAESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
ECHIPA ETAPEI

PORAȚCHI 
NAGHI (Jiul) 
FAZEKAS

lata cum se prezintă echipa etapei a treia alcătuită pe baza 
notelor acordate jucătorilor:

ADAMACHE
BIGAM KNOBLAU CZĂKO

CHIHAIA NUNWEILLER VI
MUREȘAN (A S,A.) LUtESCU

„CUPA SPERANȚELOR* - UN

Incepjnd de mîine, 23 august, pe 
Stadionul Pionierilor din Constanța, 
se va desfășura turneul final al celei 
de a IV-a ediții a «Cupei Speranțe 
lor" la minifotoaL Competiția, orga
nizată de Consiliul Național al Or
ganizației Ptonierilor și F.R.F., a 
reunit ia startul actualei ediții mii 
de echipe din toate orașele țării 
(peste 95 000 de jucători născuți în 
1962 și mai niîcij.'.ea devenind, cu 
fiecare ar., cr Adevărată rampă de 
lansare spre nepistiereie fotbalului a 
unor copii de marc talent, cu per
spective certe- <fe a urca, pină la 
consacrare treptele ceiuț mat îndră
git dintre sportivi. ,

Pentru turneul final din acest an 
s-au calificat ca^iptoanele următoa
relor județe : Arad, Argeș, Bacău. 
Botoșani, Brașov, Brăila, Cluj, con
stanța, Dolj, Galați, lași. Ilfov, Me
hedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu 
Mare, Sălaj, Suceava. Timiș, Tulcea, 
Vaslui, Vrancea și Municipiul Bucu
rești. Reamintim că edițiile anteri
oare ale acestei mari competiții re-

„__ ______ UI l!O|fl_________ -

FESTIVAL AL MC»FOTBALULUI

zervate celor mai mici jucători au 
fost cîștigate de Ajax Galați (1071), 
Viitorul Valea Bistriței Bacău. (1072) 
șl Pescărușul Constanța (1973). Cărei 
echipe 11 va reveni, oare, inimoasa 
cupă de cristal a ediției a IV-a 7 
Răspunsul îl vom afla la 6 septem
brie, ziua ultimelor meciuri, die tur
neului final, ziua partidelor hotări- 
toare.

DE LA FJLF.
Joi 29 august, de la ora 12, va avea 

loc.' la sediul FB-F., o eonsiătuire 
ca conducerile secțiilor de fotbal și 
antrenorii echipelor participante in 
cupele europene. Aceasta, Jn scopul 
discutării măsurilor pentru o cit mai 
bună reprezentare a fotbalului nos
tru.

Ședința Comisiei centrale de disci
plină (pentru Diviziile A și B), caro 
urma să se țină mîine va avea loc 
joi la ora obișnuita. Aceasta, din 
cauza jocurilor etapei a IV-a a Ds- 
vizlei A programată mîine

ECHIPELE DIN DIVIZIA C AU INTRAT ÎN „CUPA ROMÂNIEIH

Duminică s-a disputat prima etapă 
a popularei competiții fotbalistice, 
„CUPA ROMÂNIEI", in care au evo
luat formații din campionatul repu
blican, și anume, din Divizia C. Iată 
rezultatele care ne-au parvenit :

Cimentul Medgidia — Știința Con
stanța 5—1 (1—1), Petrolul Bascov — 
Chimia Găești 1—4 (1—1), Oltul Chi
lieni — LC.LM. Brașov 1—3 (1—0). 
Gloria Broșteni — Minerul Motra
1—0 (0—1), Viitorul Aluniș — Avin- 
tul Reghin 1—0 (0—0), Tractorul Vi- 
ziru — Viitorul Brăila 1—4 (0—2).
Chimica Tîrnăveni (juniori) — Vi- 
trometan Mediaș 3—0 (neprezentare), 
Speranța Biertam — Chimica Tirnă- 
veni 1—5 (1—t). Flamura roșie Ghin- 
dari — Viitorul Tg. Mureș 0—1 (0—1), 
Oțelul Reghin — Lacul Urau Sovata 
0—1 (0—0). C.F.R. Sighișoara — Uni
re Crlsturu secuiesc 1—2 (1—1), Ni- 
tramonia Făgăraș — Chimia Orașul 
Victoria 3—2 (2—1, 2—2), F.E.L. Orăș- 
tie — C.F.B. Simeria 5—4 (0—0, 2—2). 
Partizanul roșu Malnaș — Forestie
rul Tg. Secuiesc 2—5 (1—3), A.S.A. 
Cîrnpuiung Moldovenesc — Minerul 
Gura Humorului 2—1 (0—0), Fumirttl 
Deta — Progresul Timișoara 1—0 
(1—9), preparatorul Lupenl — Știința 
Petroșani 1—4 (0—3), Victoria Caran
sebeș— Metalul Oțelu Roșu 2—3 
(2—1?2—2), Dinamo Focșani — U.R.A. 
Tecuci 3—ț (1—1), Luceafărul Foc
șani — 'Recoltă' Bbrdești' '2—0 (0—0). 
Recolta Tamașfalău — Unirea 
Gheorghe 1—5 (1—3), Metalul 
Secuiesc — Carpați Covasna 
(1—0), Voința LazW -- Someșul Satu

Sf.
*-o 

3—2

Mare 0—6 (9—1), Mobila Satu Mare
— Voința Cărei — nedssputat din 
cauza terenului impracticabil, Aurul 
Brad — Dada Orăștie 2—1 (9—0). 
Constructorul Hunedoara — Mineral 
Telluc 2—9 (0—0), Metalul L O. Sibiu
— Textilă CisriădSe 2—4 (2—2), Con
strucții Sibiu — Metalul Copșa Mică
2— 0 (O—9), Constructorul Vaslui —
Hușasia Huși 4—1 (1—1). Voința Ște
fan cel Mare — Viitorul Vaslui 9—-6 
(0—2), Poiana CTnplna — Chimia 
Brazi 4—5 (1—1, 1—1, 1—1), Ceramica 
Doroboi — V’Ctoțiș .PITR Botoșani 
l«e4 (0—2), Flatară IȘdiești — Petro- ’ 
tistul Boldești Ii-Z ri"-2). Carpați Si
naia — Avîntul Mlnedu 3—0 O—0), 
Unirea Azuga t.LRA. Cîmplna 0—1 
(9—0), Autobuzul Bîrlad — Recolta 
Văleni 2—1 (0—1)! Rrtergia Gh. Gheor- 
ghlu-Dej — P&tizanul’ 'Bacău 2—1 
(0—0. 0—0)-, Minerul’ Gliălar Mine
rul LUîtoni 2—0..’fi—O), ’A.S.A, lași — 
Laminorul Roman 1—?, (1—1,‘ 1—1).
Recolta Rugirțoasa — Constructorul 
Iași 0—7 (0-a&) ;’Spicul Tigănași — Ni
cotină ’ iași . 3r-l (lrtd) , Recolta Pri- 
secani — ypfijșjt Iași,,3—2(1 , pr-2). 
Olimpia Fătirel — CKithia Buzău
3— 4 ți—o, 1—lț‘ l—i),: ,J: Viticultorul
însurăței■ •rt. POrtuli'Suina .Otrit (1—0),. ---------- ---- „ .
Recolta Dudești — Slobpzia (0—0), Olimpia Giurgiu -.i.^qara
2—10 jo—3), șiretul Buceeea —' C. S. roșie București 6—L
Botoșani 0—3 (O—IM-BinMatea Dără- i >

. bani v- Cristalul Dorohol e-ț4 (0--’)..,,fX: . . . ■ ■ •
tffirea Săveiiî — Constructorul Bo- (La meciurile cu doua

tești — Oltul Rm. Vîlcea 4—2 (2—0). 
A.R.O. Cîmpulung Muscel — Dacia 
Pitești 0—3 (neprezentare), Viitorui 
Domnești — Laroraet București 0—l 
(0—0. 0—9), LT. Brașov — Torpedo 
ZărneștJ 1—0 (1—0). Postăvarul Bra
șov — Precizia Săcele 5—6 ,(0—0, 0—0, 
o—0). Colorom Codiea — Carpați Bra
șov 0—1 (0—0). Gloria București — 
Triumf București 1—2 (0—1). Viitorul 
Chirnogi — Sirena București 5—3
(2—1), Biruința Cetatea Frățești Giur
giu — Tehnometal București 1—0
(1—0), IMIXT Agnita — U.P.A. Sibiu 

' 1—4 (0—1), Letea Bacău — Construc
torii! Gh. Gheorghiu-Dej 1—3 (2—0). 
Aripile Bacău — Textila Buhuși 1—3 
(0—0), Bradul Vama — Metalul Ră
dăuți 2—0 (2—0), Viitorul Vereștj —
Sportul muncitoresc Suceava 2—0 
(0—0), Bistrița Broșterii —• Avîntul 
Frasin 3—2 (1—0), Viața Nouă Cio
china — Voința Slobozia 1—6’, Avîn- 
tul Barcea — Tehnometai Galați 
0—3 (0—1), Progresul SminȘasi — An- 
cpra Galați 0—3, Textila Galați — 
Bujorii Tg. Bujor 3—3, iCar. Bucu
rești — I.O.R. București1 ‘ 0^-2 (9—2).

• 'Someștil Odoreu — Oașul»’’Negrești 
4t*3 e:(3—1... 3—3), .Minerul ÎComănești 

CAROM Gh. Glu»rgll)u-DeJ 2—1
' roșie București 6—1.

•toșani 3—4 (0—0, 1—1, 1—1). Petrolul 
Pitești — Chimia Găești 1—4 (0—2), 
A.S.A. Pitești — Vulturii Cîmpulung 
Muscel 1—5 (1—2), Constructorul Pi-

n _ ______ ___ _____ rezultate
Intre paranteze au avut loc prelun
giri, iar in cele cu trei rezultate sco
rul a fost decis în urma executării 
loviturilor do la U m).



C. E. FEMININ DE BASCHET 

Meciul Romania - Spania a primit 
un premiu pentru spectaculozitate

NUORO, 26 (prin telefon). Cu 
meciurile desfășurate duminică 
seară, la Nuoro, Sassari și Ca
gliari, s-au încheiat întrecerile 
grupelor preliminare ale ediției a 
XV-a a campionatului european 
feminin de baschet. Rezultatele 
înregistrate : România — Spania 
76—72 (32—37, 67—67), Bulgaria — 
Polonia 76—69, U.R.S.S. — Iugo
slavia 91—53, Ungaria — R. F. 
Germania 50—36, Cehoslovacia — 
Franța 53—48, Olanda — Dane
marca 66—44. Pentru locurile 
1—7 vor juca (la Cagliari) 
U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria, Ro
mania, Cehoslovacia, Franța (pri
mele două din fiecare grupă) și 
Italia (ca țară organizatoare), iar 
pentru locurile 8—13 (la Sassari) 
Iugoslavia, R. F. Germania. Po
lonia, Spania, Olanda și Dane
marca. Rezultatele din grupele 
preliminare contează în aceste 
turnee finale. Reprezentativa ro
mână va juca, în ordine, cu : 
Italia (28 august), U.R.S.S. (29 
august), Ungaria (31 august). Ce
hoslovacia (1 septembrie) și Fran
ța (3 seotembrie). Campionatul ia 
sfîrșit în ziua de 3 septembrie.

Referitor la meciul România — 
Soaniă, se cuvine să menționăm 
că secretarul general al F.I.B.A., 
William Jones, a premiat ambele 
echipe pentru spectaculozitatea 
jocului practicat. Scorul strîns 
constituie o surpriză (România 
pornea favorită) și se explică, în 
primul rînd, prin evoluția exce
lentă a selecționatei soaniole 
foarte precisă în aruncările din 
acțiune (83’» !) și în cele libere 
(a fructificat 15 din 16 aruncări 
executate !). Nu este mai puțin 
adevărat, însă, că sportivele ro
mânce nu au evoluat în apărare 
la nivelul demonstrat în parti
dele anterioare, in special în 
cea' cu Polonia (pentru care a 
primit distincția acordată echi-

LtSi MERCKX - 
CAMPION MONDIAL 

ÎN PROBA DL FOND
Montreal. 26 (Agerpres).— 

Ciclistul belgian Eddy Merckx 
de 5 ori cîștigător al Turului 
Franței, a cîștîgat pentru a 
treia oară titlul de campion 
mondial în proba de fond, pe 
circuitul de la Montreal. in 
ultima zi a campionatelor mon
diale.

Eddv Merckx s-a dovedit din 
nou irezistibil la sprint, aco
perind distanța de 262,500 km 
în 6 h 52:22. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine: 
Raymond Poulidor (Franța) — 
6h 52:22,59, Mariano Martinez 
(Franța) în același timp, Giacin- 
to Santambrogio (Italia) 6 h 
53:03. Bernard Thevenet (Fran
ța) 6 h 54:29, Herman van Sprin- 
gel (Belgia) 6 h 54:40.

VOLEIBALISTELE ROMÂNCE
LA TURNEUL DE LA VARNA

Reprezentativa feminină de vo
lei a țării noastre își continuă 
pregătirile în vederea apropiatu
lui campionat mondial din Mexic 
participînd Ia tradiționalul turneu 
internațional de la Varna, pro
gramat între 29 august si 2 sep
tembrie. Această competiție va 
constitui o importantă și elocven
tă probă a nivelului de pregătire 
atins de echipa noastră.

SCHIFISTELE NOASTRE PLEACĂ ASTĂZI LA LUCERNA
în cursul dimineții de azi, lo

tul de canotaj feminin al țării 
noastre va pleca de la Aeropor
tul Internațional Otopeni spre 
Lucerna, locul de desfășurare a 
Campionatelor mondiale — edi
ția 1974.

La întrecerile care debutează 
miercuri, țara noastră va fi re
prezentată de următoarele echi
paje : 2 f.c. (Cornelia Neaoșii — 
Marinei» Ghiță), 4+1 vîsle (Ioana 
Tudoran, Elisabcta Lazăr, Doina

pei cu cea mai bună apărare în 
turneul de la Nuoro). Victoria 
a fost decisă, in ultimele minute 
ale prelungirii, de Ileana Gegiu 
care a înscris trei coșuri din 
tot atîtea contraatacuri. Foarte 
bine s-a comporta: si Suzana 
Szabados, autoare a M de punc
te. Iată, de altfel, marcatoarele 
formației române : Szabados 36. 
Gugiu 19. Andreeseu 19. MihaHc 
8, Savu 7, Ciocan 2. Cete mai 
multe puncte ale formației spa
niole : Castillo 18. Suarez 13,
Garcia 10.

La terminarea turneului de la 
Nuoro, au fost acordate '..-adițio
nalele premii, reprezentantelor 
României revenindu- ■? c.- .-.i oa-
rele : Ecalerina Savu — cea mai 
utilă jucătoare, Suzana Szabados 
—: locul secund in clasamentul 
coșgeterelor (după Stoiar va — 
Bulgaria), Mariana Andreescu — 
cea mai tînâră jucătoare. Ar.'.re- 
norul emerit Sigismund Fereacz 
a primit o distincție per.:.-, ma
niera în care a condus me::;r:+ 
selecționatei române.

Iată cvartet»! ftafetei feminine de 4x100 m mixt al R. D. Germane, 
campioană europeană, care a stabilit două recorduri mondiale intr-o 
singură cursd ! Vlnke Richter (a doua din stingă) a corectat recordul 
lumii pe 100 m spate eu 63.08. Iat-o aici înconjurată de colegele ei 
Rer.cte Vogel. Komelia Ender și Rosemarie Kother. Al doilea record 

moitdial este acela al ștafetei de 4x100 m mixt : 4:13,78
Telefoto : A. P. — AGERPRES

ACTUALITATEA LA TENIS
Proba de simplu femei din 

cadrul turneului internațional de 
la Balaton a revenit jucătoarei 

maghiare Eva Szabo. ♦învingă
toare cu 2—6, 6—3. 6—* in fi
nala cu poloneza Kral. în par
tida pentru locul 3, Szell (Unga
ria) a întrecut-o cu 6—4. 0—6.
6— 2 pe Florența Mihai (România

★
Finala turneului .de ..la Shestr c: 

Hill (Massachusetts) va opune pe 
suedezul Bjorn Borg și olandezul 
Tom Okker. în semifinale. Borg 
l-a învins cu 7—6, 6—0. 1—6. 2—6,
7— 6 pe Jan Kodes (Cehoslovacia), 
iar Okker l-a eliminat cu 6—4. 
6—3, 6—2 pe argentinianul Guil
lermo Vilas, luîndu-și revanșa 
pentru înfrîngerea suferită, re
cent, în turneul de la Toronto.

★
Americanul Jimmy Connors si 

sovieticul Aleksandr Metreveli 
vor disputa finala probei de sim
plu bărbați a turneului de la

Bărdaș, Teodora Boieu + Elena 
Giurcă), 8+1 (Elena Oprea, Flo
rie» Petcu, Georgeta Militarii, 
Cristei Wiener. Valeria Avram, 
Aurelia Marinescu, Iuliana Bala- 
ban. Elena Gawluc+Aneta Matei) 
și 4+1 rame (Mariena Predescu, 
Elena Avram, Maria Rabat, An
gelica Chertic+Elena Giurcă). Lo
tul român va fi însoțit de an
trenorii Sergiu Zelinschi și Ste- 
lian Petrov.

C. M. DE BOX DE LA HAVANA

ÎNCĂ DOI BOXERI ROMÂNI ÎN SFERTURI
CUȚOV SI AL NĂSTACDE FINALA: C.

In noaptea de duminică spre 
luni s-au încheiat meciurile pre
liminare ale campionatelor mon
diale de box de la Havana și 
acum se cunosc, la toate catego
riile, participants la faza sfertu
rilor de finală. Ultimii doi boxeri 
români au debutat victorios.

La CATEGORIA UȘOARA. Ca- 
Iistrat Cuțov. net superior adver
sarului său. l-a întrecut la puncte 
(5—0) pe campionul polonez Bog
dan Gaida. In prima repriză, 
Cuțov a plasat serii la figură și 
upercuturi la plex. în următoa- 
reSc 3 minute, Cuțov a fost sur
prins cu o contră și numărat de 
arbitru. Dar el a trecut cu ușu
rință peste acest moment și a 
continuat să-1 domine copios pe 
Gajăa. care a uzat de multe ob
strucții. Adversarul din sferturi 
de finală al lui Calistrat Cuțov 
va fi bulgarul Vladimir Kolev, 
care l-a întrecut la puncte pe 
Bunkasa (Zair).

La CATEGORIA MIJLOCIE. 
Alec N ăst ac a obținut o rapidă 
victorie împotriva jamaicanului 
Bra«n. încă din primele secunde, 
boxerul român l-a surprins pe 
adversar^ cu un puternic, croșeu 
la figură, ceea ce a determinat 
pe arbitru să-1 numere pe ja- 
mairan. După alte 30 de secunde. 
Brown a fost din nou expediat 
la podea, in situație' vecină cu 

.. Chiar la începutul .repri-

South Orange (New Jersey). în 
semifinale, Connors l-a învins cu 
6—7. 6—I, 6—1 pe australianul '
Warwick, iar Metreveli l-a eli
minat cu 6—1, 7—5 pe indianul 
A. Amritraj.

★
în cadrul noii ediții a .Cupei 

Davis-, echipa Iranului a învins 
cu 5—0 selecționata Libanului. In 
turul 2. formația iraniană, inclusă 
in zona europeană, va întîlni e- 
chipa Angliei.

NOU RECORD EUROPEAN
MOSCOVA, 26 (Agerpres). — 

Cu prilejul concursului atletic 
desfășurat la Moscova, . sporti
vul sovietic Aleksandr Barișnikov 
a stabilit un nou record euro
pean la aruncarea greutății cu 
performanța de 21,70 m, la 
numai 12 cm de recordul mon
dial al americanului Al. Feuer-

REZULTATE VALOROASE 
LA ATLETISM

într-un concurs internațional de 
atletism desfășurat la Formia in Ita
lia, s-au înregistrat câteva rezultate 
toarte bune : prăjină — Caragan 
(S.U.A.) 5,40 m. UO mg — Di-ut 
(Franța) 13.3. 800 m — Flasconaro 
(Italia) 1:46,1, ștafetă 4x100 m (femei) 
— Polonia 43,5; ștafetă 4x100 m (băr
bați) — italia 33,8 — cea mal bună 
performanță mondiala a anului. 

zei secunde, Năstac se impune 
cu altă serie de lovituri la fi
gură și arbitrul In ring cere a- 
bandonul lui Brown. In sferturi 
de finală, .Năstac îl va întîlni pe 
kenyanul r. Dula, care l-a în
trecut la puncte pe Aranfiola 
(Nigeria). Alte rezultate la aceas
tă categorie: Vujkovici (lug) 
b.p. Masawe (Tanz), Riskier 
(U.R.S.S.) b.p. Ianakiev (Bulg.), 
Mittenburg (R.D.G.) b. p. Mon
toya (Cuba), Waajja (Uganda) 
b.p. Fickling (S.U.A.).

CATEGORIA SEMIMUSCĂ a 
fost prima care și-a desfășurat 
sferțurile de finală. Din păcate, 
Remus Cozzna a ratat ocazia de a 
accede Ia o medalie, fiind în
vins la puncte (1—4) de către 
campianui Commonwealthului, 
kenyanul S. Muchoki După o 
primă repriză bună. Cozma nu 
a putut face față alonjei adver
sarului. în rundul 2, în prelun
gite lupte corp la corp, kenyanul 
s-a descurcat mai bine. în ultima- 
repriză, Muchoki s-a impus defi
nitiv, cu două spectaculoase un- 
doi-uri la figură. O mare surpriză 
a produs la această categorie cu
banezul Jorge Hernandez, cam
pion al Jocurilor central—ameri
cane, care l-a învins la puncte 
pe campionul olimpic și european 
Gvorgy Gedo (Ungaria). în cele
lalte două meciuri : E. Kodrigucz 
(Sp.) b.p. Ikeda (Sap.) Și ludin 
(U.R.S.S.) b.p. Areia (Venea.). 
Astfel, au devenit cunoscuți Dri- 
mii semifinalisti ai comoetiției : 
Muchoki — ludin și Kodriguez — 
Hernandez.

CAMPIONATE Șl TURNEE LA FOTBAL
BULGARIA : Campioana Lev- 

ski-Spartak a fost învinsă în e- 
:apa a dqua de Lokomotiv Plov
div cu »2+-l. în timp ce TX K.A. 
a dispus cil 5—3 de Jantra. Alte re
zultate ; Șliven—Slavia 2—1, Lo
komotiv Sofia — Dunav Ruse 1—2, 
Botev — Cernomore 2—2. Spar
tak Pleven —; Minior 2—0. în 
clasament conduce Sparta!: Ple
ven cu 4 p. urmată de Dunav 
Ruse cu 3 p.

SUEDIA : Viitoarea adversară 
a Universității Craiova în C.C.E., 
echipa Atvidaberg a dispus eu 
2—0 de formația Sirius și ocupă 
locul 3 în clasament, după F. F. 
Malmb 28 p si A.I.K. 25 p. Alte 
rezultate : Halmstadt — Norko- 
ping 2—1. A.I.K. — Elfsborg 4—2, 
Landskrona — Hamjîrby I—0, 
G.A.I.S. — Malmo 2—3.

AUSTRIA : în clasament, dună 
4 etape, conduce Grazer A. K. 
cu 6 p urmată de Vienna cu 5 p. 
Rezultate din etapa a 4-a : Gra
zer A.K. — Sturm Graz 1—0, 
Vienna — Wjener Sportklub 2—0, 
Rapid — Wiener Neustadt 1—0, 
Alpine Donawitz — Stockerau 
0—0, Dornbirn — Radentheim 1—0.

IUGOSLAVIA; In etapa a doua: 
Partizan B-lgrad — Velej Mostar 
2—0 ; Celik Zenița — Dinamo 
Zagreb 0—2 ; Hajduk Split — Rad- 
niciki Kraguevaț 4—0; Sarajevo 
— Olimpija Ljubljana 3—2 ; Pro- 
let er Zrenjanin — Vojvodina 
Novi Sad 0—2; O.F.K. Bel
grad — Zeleznicear Sarajevo 
1—0 ; Sloboda Tuzla — Rijeka 
1—0 ; Bor — Radniciki Niș 0—1 ; 
Vardar Skoplje — Steaua roșie 
Belgrad 1—1. După două etape 
conduc Vojvodina, O.F.K. și Rad
niciki Niș cu 4 p.

ANGLIA : După 3 etape con
duc echipele Carlisle și Ipswich 
Town, cu cîte 6 p, urmate de 
Liverpool, Everton și Wolverham-

IA ARUNCAREA CRfUIĂril
bach. Vechiul record european 
aparținea lui H. Briesenick 
(R.D.G.). cu 21,67 m.

„CUPA PRIETENIA1* 
LA HANDBAL JUNIORI
SOFIA, 3S (Agerpres). — la Su- 

men, meciurile disputate Sn penul
tima zl a competiției masculine de 
handbal (echipe de juniori) „Cupa 
Prietenia” s-au încheiat «st urmă
toarele rezultate : KJ>. Germană — 
Ungaria 14—13; Polonia — Homănia 
13—10; U.R.S.S. — Cehoslovacia H—1»; 
Bulgaria A — Bulgaria B 41—14. In 
clasament conduc echipele U.R.S^. 
și R.D. Germane, cu cKe 11 p.

După aceste rezultate, au mai 
rămas în cursa pentru medalii 
5 pugiliști români, care urmează 
să dispute sferturile de finală 
(care se încheie astăzi) ; la CAT. 
MUSCA : Constantin Gruiescu cu 
Felipe Rojas (Argentina), la CAT. 
SEMIUȘOARA : Șimion Cuțov
cu Ryszard Tomczyk (Polonia), 
la CAT. UȘOARĂ : Calistrat
Cuțov cu Vladimir Kolev (Bul
garia), la CAT. MIJLOCIE MICA : 
Sandu Tirîlă cu Joseph Nsubuga 
(Uganda) și la CAT. MIJLOCIE : 
Alee Năstac cu P. Dula (Kenya).

La . celelalte categorii, favoriții 
rămași în cursă sînt ; CÂT. CO
COȘ ■ Madej (Pol.), Cosentino 
(Fr.), Torosian (U.R.S.S.), Rodri- 
guez (Sp.), CAT. PANĂ : Jagiel- 
ski (Pol.), Kuznețov (U.R.S.S.), 
Davis (S.U.A.), Badari (Ung.), 
Ndukwo (Nig.) ; CAT. SEMIMIJ- 
LOCIE ; Kick a (Pol.), Jackson 
(S.U.A.), Coreea (Cuba). Iankov 
(Bulg.), Cabral (Arg.) ; CAT. SE
MIGREA : Parlov (lug), Carrillo 
(Cuba), Sachse (R.D.G.), Karata> 
iev (U.R.S.S.), Sninks (S.U.A.) ; 
CAT. GREA : Stevenson (Cuba), 
Biegalski (Pol.), Milici (lug), 
Stinson (S.U.A.).

Comisia antidoping, care func
ționează la campionatele mondi
ale. l-a descalificat pentru utili
zarea de medicamente interzise 
pe boxerul James Odwory (U- 
ganda), care cîștigase la puncte 
meciul cu argentinianul Felipe 
Rojas în cadrul categoriei muscă. 
Astfel acesta a ajuns să boxeze 
în sferturi cu reprezentantul nos
tru Constantin Gruiescu.

pion cu 5 p. Rezultate : Carlisle 
— Tottenham 1—0 ; Arsenal — 
Manchester Citv 4—0 ; Ipswich — 
Burnley 2—0 ; Derby —■ Sheffield 
2—0 ; Liverpool — Leicester 2—1 : 
Leeds — Birmingham 1—0 : Chel
sea — Coventry 3—1 ; Wolver
hampton — Newcastle 4—2 ; Sto
ke — Park Rangers 1—0.

FRANȚA : Partidele din etapa 
a 5-a : Lens — Reims 1—0 ;
Nimes — Lille 2—1 ; Bastia — 
Nisa 2—0 ; Marsilia — Metz 1—0 ; 
■Monaco — Red Star 4—3 ; Nan
tes — St. Etienne 2—1. In clasa
ment conduc Keims și Nimes cu 
cite 8 p.

TURNEUL de la Madrid a fori 
cîștîgat de formația spaniolă At
letico Madrid, Care a învins în 
finală cu 1—0 (0—0) pe Ujpesti 
Dozsa. în meciul pentru locul 3, 
Steaua Roșie Belgrad a întrecut 
cu 4—2 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m) echipa argenti- 
niană San Lorenzo de Almagro.

ECHIPA Penarol Montevideo 
s-a calificat pentru finala Turne
ului de la Casablanca, întrecînd 
cu 3—1 (0—0) formația marocană 
Raja Mellal. A doua semifinală 
va opune echipele Ujpesti Dozsa 
și Ruch Chorzow.

BETIS Sevilla a cîștîgat al 
treilea turneu internațional „Ciu
dad de Sevilla‘\ învingînd în fi
nală cu 4—3 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) formația 
Benfica Lisabona.

TELEX
în cea de-a treia zi a Campionatelor 
de înot ale S.U.A., John Hencken. 
din Santa Clara, a stabilit un nou 
record mondial în proba de 200 m 
bras, cu timpul de 2:18,93. Acesta a 
lost al 5-lea record mondial corectat 
de înotătorii americani în campio
natele de la Concord, localitate unde, 
peste cîte va zile, va avea loc meciul 
de natație dintre echipele S.U.A. și 
K.D. Germane.
In competiția masculină de baschet 
„Cupa națiunilor” ce se desfășoară 
In aceste zile la Bogota, echipa 
S.U.A. a întrecut, după un meci 
foarte strîns. cu 85—81, selecționata 
Argentinei. Alte rezultate : U.B.S.S.
— Panama 114—61: Porto Pico —
Uruguay 74—69, Bulgaria — Colum
bia 102-68.
Campionatul mondial de șah pentru 
juniori, desfășurat Ia Manila, s-a 
încheiat cu victoria englezului An
thony John Miles, student la Facul
tatea de matematici din Sheffield, 
învingătorul a totalizat 7 p din 9 
posibile. Pe locurile 2—4 s-au clasat 
Dieks (Olanda), Marlanovici (Iugo
slavia), Schneider (Suedia) cu 51/: p 
fiecare.
Concursul international de patina) 
artistic de la St. Gervais a fost cîș- 
tlgat de David Santee (S.U.A.), ur
mat de Cechemanek (Luxemburg) și 
Slmond (Franța).
După 13 runde, în turneul interna
țional de șalt de la Polianica Zdroj 
conduce maestrul sovietic Karasev 
cu 10 p, urmat de Kirov (Bulgaria)
— 9'/s p, Suetin (U.R.S.S.) — 9 p, 
Garcia (Cuba) — s p.
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