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Tn două reuniuni, una de seară 
și alta de noapte (în așa fel in
cit, de pildă, sneciul lui Gruiescu 
era programat spre zori, la ora 3 
— ora Bucurestiului), la Havana 
s-au desfășurat semifinalele pri-

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TIR

NICOLAE ROTARU-performerul zilei
596 p la armă liberă 60 de focuri

și In ziua a doua a 
republicane de tiir 
din nou nefavorabilă

Cu, toate că 
campionatelor 
vremea a fost 
(vint șl ploaie), totuși la proba olim
pică de armă liberă calibru redus 
6a f culcat, Nicolae Rotaru (IEFS) a 
obținut un rezultat foarte bun : 596 
p, cu trei puncte mai puțin decît re
cordul lumii șl cu două fată de cel 
continental. Prin cîștigarea titlului 
de campion al tării și cifra înscrisă, 
medaliatul cu bronz de la J-O. ’72 =1 
corecordmanul Europei anunță o 
creștere a potențialului său, ceea ce, 
acum eu aproape patru săptămîni 
Înaintea campionatelor mondiale 
este, desigur, încurajator. I.a echipe 
titlul a revenit formației Steaua cu 
2328 p.

SI la armă standard culcat 60 I 
juniori unde a fost prezent un mare 
număr de concurenți (89) s-au în
registrat rezultate bune. De pildă, 
campionul republican, arâd&anuL 
Mircea Uca și ocupantul locului se
cund, R. Nieolescu au reușit fiecare 
cite 592 p. rezultate la un punct de 
recordul Europei

După două zile de întreceri, titlu
rile au fost atribuite astfel : Dina
mo : 9, Steaua : 6. I.E.F.S. : 4, Acti
vul Brașov : 2, Olimpia, CFR Arad 
și UTA cite unul.

Rezultate tehnice, armă liberă cul
cat 60 f seniori (34 de concurenți):
1. Nicolae Rotaru (IEFS, antrenor O. 
Calea) 596 p, 2. M. Antal (IEFS) 589 
p, 3, I. Olărescu (TEFS) 589 p, 4. 
E. Satala (Dinamo) 588- p, 5. T. Col- 
dea (Steaua) 587 p. 6. Gh. Adam 
(Metalul) 585 p, echipe : 1. Steaua I 
(P. Sandor, M. Marin, T. Codreanu, 
T. Coldea, antrenor V, Enea) 2328 p,
2. Dinamo 2324 p, 3. Steaua II 2320 p, 
armă standard 60 f culcat senioare 
(18) : 1. Magda Borcea (IEFS, antte
nor O. Galeai 588 p, 2. A. Goreti 
(Olimpia) 585 p. 3. D. Matei 584 p.
4. G. Oprișan (Unirea Focșani) 582 
p, 5. M. Tomescu (Dinamo) 582 p,
6. M. Petrescu 581 p, eehipe : 1. Di
namo (M. Petrescu, D. Matei, M. 
Feodor, antrenor V, Maneiu) 1736 p,
2. I.E.F.S. 1717 p, 3. Olimpia 1714 P. 
juniori (8S) : 1. 
Arad, antrenor I.
R.

T.

Mircea llea ’ (CFR 
:. Q'uintus) 592 p, 2. 

_  Nieolescu 592 p. 3. D. Ducaeha 
(Agronomia Iași) 586 p. echipe : 1. 
steaua (A. Jianu, R. Ntaolescu, M. 
Bureusi. antrenor V. Enea) 1744 p, 2. 
I.E.F.S. 1740 p. 3. CFR Arad 1736 p, 
pistol cu aer comprimat seniori (2&): 
1. Corneliu Ion 302 p, 2. N. Ciotloș 
3S1 p, 3. D. Iuga (Dinamo) 379 P; 4. 
A. Gered 378 p, 5. M. Tapu (IEFS) 
374 p. 6. P. Buzatu (Olimpia) 372 p, 
echipe : i. steaua I (C. Ton. A. Ge
red, C. Feciorescu, N. Ciotloș. antre
nor Gh. Corbescn) 1568 o, 2. Dinamo 

p. 3. Steaua II 1151 p, senioare

melor campionate mondiale de 
box amator. La închiderea edi
ției noastre trecute, am reușit sâ 
publicăm citeva din rezultatele 
primelor meciuri semifinale. Re
venim astăzi cu detalii. subli
niind încă o dată succesul celor 
doi boxeri români — SIMION 
CUȚOV ș» ALEC NASTAC — 
care an reușit frumoasa 
manta de a promova in 
competiției. De altfel, o

Berfttro 
finaieie 
sumară 

trecere in revistă statistică ne 
arata că au trimis in finale : Cu
ba — 6 boxeri, U.R.S.S. — ♦,
S.U.A. — 3. Români; și Venezuela 
— cite 2. Bulgaria. Iugoslavia, Ke
nya, Porto Hi co și Uganda — cite 
unul.

în prima semifinală a CATEGO
RIEI SE.MIUSOARA. Simion Cutov 
întilnea pe medaliatul cu argint 
al Jocurilor Americii Centrale si 
Caraibilor, portoricanul Jose Ve- 
lton, un boxer incomod, bătăios, 
bine pregătit fizic. Din ciocnirea 
lor a ieșit o primă repriză destul 
de confuză, marcată de încercări
le lui Cutov de a compensa akiti
ja adversarului cu mijloace tehni
ce. Acest lucru. L-a reușit mai bine 
începînd din repriza secundă, 
cind boxerul român a fortat rit
mul, punctînd eficace si des. o- 
bligindu-1 pe portorican eă se re
tragă în apărare și uneori să uze
ze de obstrucții. în ultimul rund, 
Simion Cutov a pus deplină sta

te) : 1. Anișoara Matei 330 P, 2. A. 
Buțu 376 p. 3. O. Demetriade 372 p,
4. S. Kaposztai (UTA) 366 p, 5. M. 
Popovici (UTA) 330 p, 6. M. Sălâjan 
(UTA) — ------- - ~'
Matei; 
trenor 
1008 p, 
dovan _____ ___ . _
362 p, 2. M. Manciu (Dinamo) 349 p,
3. A. Jerca 343 ț>, echipe : 1. Olimpia 
(V. Duțu, M. Dineu. A. Jerca. antre
nor N. Prescură) 998 p, 2. Steaua 
991 p, pistol viteză 60 f juniori (17) :
1. Gabriel Marin 576 p. 2. M. Bujdci 
(UTA) 572 p, 3. G. Calotă 568 p, 
echipe : 1. LE.F.S. (G. Calotă, 
Marin, C. Dumitrescu, antrenor 
Papură) 1676 p, 2. UTA 1674 p, 3. 
name 1650 p.

312 p, echipe : 1. Dinamo (A. 
A. Buțu. O. Deme-triade, an- 
Șt. Petrescu) 1128 p, 2. UTA 
junioare (10) : 1. Corina Mol- 
(UTA, antrenor L Popovici)

Programul de azi : de la ara 
pistol viteză seniori (manșa T). armă 
liberă poziția picioare 40 f seniori, 
armă cu aer comprimat juniori. de 
la ora 12 : armă liberă poziția In 
genunchi 40 t seniori, de la ora 14.15: 
armă cu aer comprimat junioare. 

C. COMARNISCH!

PENTRU ATLEȚII EUROPENI,
TOATE DRUMURILE DUC LA ROMA!
• Selecția atletelor noastre pentru ștafeta de 4 x 400 m • Normele 

de intrare în concurs • Sebestyen - 13,8 $ pe 110 mg
Duminică va avea loc la Roma 

inaugurarea ediției a Xl-a a cam
pionatelor europene de atletism, 
urmînd ca luni să înceapă între
cerile care programează, în afara 
mai multor dispute preliminare, 
trei finale, la 3000 m femei, 10000 
m și aruncarea greutății la băr
bați. La două dintre aceste probe 
(3000 m și 10000 m) vor lua parte 
și doi dintre reprezentanții noștri, 
Natalia Andrei, și respectiv Ilie 
Floroiu. In afara acestora, în 
prima zi a campionatelor conti
nentale, vor mai evolua și alți 
cîțiva sportivi români : Ioana
Petec și Eva Zdrgii la suliță (ca-

pînire pe luptă, și-a dominat dar 
adversarul, controlind cu siguran
ță fiecare fază a partidei. Supe
rioritatea tehnică a concurentului 
român era evidentă. Iată de ce 
arbitrii nu au ezitat să-i acorde Iui 
Sinr.ion Cutov victoria la puncte 
în unanimitate (5—0). în finală.. 
adversarul lui Simion Cnțov va 
fi campmnul sovietic Vasili Solo
min, care l-a învins la puncte pe 
Luis Echaide (Cliba). Reamintim 
că anul trecut. Ia campionatele 
europene de la Belgrad. în cadrul 
sferturilor de finală. S. Cutov l-a 
întrecut pe Solomin la puncte 
(4—1).

aerian pentru balon ciș- 
d© Dudu Georgescu, 
din meciul Dinamo — 

A.S.A. Tg. Mureș 3—1, una 
dintre ..repetițiile" din cam
pionat ale dinamovișlilor pen

tru Cui» „U.E.F.A."
Foto : S. BACKSY 

C. E., evenimentul atletic 
important dintre două e- 
Jocurilor Olimpice, lotul 
români, face deplasarea, 
pe mai multe grupe, in

lificări). Valeria Stelănescu si Do
rina Călineanu la lungime (califi
cări). Mariana Suman la BtW 
m (serii), Gheorghe Ghipu și Ni
colae Onescu la 800 m (serii). 
Restul atlețilcr noștri vor intru 
îh concurs în zilele următoare.

In vederea participării La în
trecerile ~ — 
cel mai 
diții ale 
atleților 
eșalonat . _ . .
funcție de data de programare a 
probelor respective.

• La C. E. fiecare țară are 
dreptul să înscrie cite trei atieți

Sosire in finala probei de 100 metri, in care va fi desemnat 
campionul viteziștilor din întreprinderi și instituții

Ca- urmare a indicațiilor cuprinse în Hotâriren Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martje 1973, cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, cr fost inițiată, după cum se știe, ma
rea competiție de masă cu caracter republican, „CUPA TINERETU
LUI". In a doua jumătate a lunii august, s-au consumat ultimele 
trei finale din cadrul ediției sale de vară : pentru tinerii din între
prinderi și instituții (la Brașov), pentru lucrătorii din cooperația meș
teșugărească (la Tg. Mureș), și pentru tinerii de la sate (la Cra
iova). întrecerile au fast închinate celor două mari evenimente poli
tice ale anului, a XXX-a aniversare a eliberării României de sub 
dominoția fascistă și ai Xl-lea Congres al P.C.R.

După incheiereo ultimelor finale, citiți FN- PAG. 2—3: un amplu 
comentariu asupra acestei competiții.

• Reuniunea de ieri de la F.R.F. • Multe deficiențe

in comportarea reprezentantelor noastre in cupele

europene • Lotul reprezentativ are numeroase absente

sau semne de întrebare ♦ Măsuri ale forului de specialitate

->

Ieri la amiază 
a avut loc la se
diul F.R.F. o reu
niune cu conducă
torii si antrenorii 
cluburilor sau aso
ciațiilor care vor 
reprezenta fotbalul 
nostru în cupele 
europene sau dau 
jucători lotului re
prezentativ. Forul 
de specialitate a 
ținut să aibă a- 
cest schimb de o- 
pinii. acum, 
au mai rămas 
tine zile pînă 
prezentarea
startul unor parti
de foarte grele, 
prestigiul fotbaiu- 
pe planul echipe-

cînd 
pu

ia 
la

care angajează 
lui nostru atît 
lor reprezentative cit și pe acela 
al cluburilor.

Din cele relatate In reuniunea 
de lucru, ca și din constatările 
primelor partide ale noului sezon, 
reiese existența a numeroase și 
grave deficiențe in pregătirea e- 

de probă cu condiția ca aceștia 
să fi indeplinit in prealabil, anu
mite performanțe standard. Sin
gurele probe exceptate de la ce
rințele standardului sînt marato
nul, marșul și ștafetele. în dispu
tele de la Borna; concurenții sînt. 
ir.să obligați sa realizeze anumite 
norme de calificare la probele 
tehnice (sărituri și aruncări) pen
tru accesul în concursul propriu- 
zis. în mod teoretic, numărul 
celor calificați va fi de 12 dar 
dacă mai mulți atieți vor realiza, 
în calificări, performanțe egale 
sau superioare acestor norme, e- 
vident, vor putea lua parte și ei 
în concursul care va desemna, 

(Continuare în pag. 2—3)

chipelor și jucătorilor de frunte 
solicitați în competițiile de mare 
anvergură din viitorul apropiat : 
cupele continentale (pentru for
mațiile de club), jocul din „Cupa 
balcanică" și debutul în prelimi
nariile Campionatului european, 
pentru reprezentativă. Antrenorii 
Constantin Ccrnăianu (Universita
tea Craiova), Dumitru Nicolae-Ni- 
eușor (Dinamo), Titus Ozon (Jiul) 
și Nicolae Proca (Steagul roșu) 
au prezentat scurte informări a- 
supra stadiului actual de pregătire 
și al perspectivelor pentru jocu
rile din cupele europene. Des
prindem elementele esențiale ale 
informărilor lor. UNIVERSITA
TEA CRAIOVA : se prezintă la 
un nivel net inferior celui din 
trecutul sezon. Eforturile antre
norilor se concentrează — acum 
— spre creșterea potențialului 
pînă Ia T8 septembrie, ziua 
partidei, de la Craiova, cu Atvi- 
daberg. Formația a încercat o 
schimbare a ideii de joc, fără 
rezultate, revenind acum Ia cea 
utilizată în sezoanele trecute. 
Duce lipsa unui coordonator în 
teren. .Marcu. încă nerefăcut da 
pe urma unei vechi accidentări, 
nu dâ randamentul normal. O- 
blemenco și Tarălungă suportă 
urmările unor îmbolnăviri. For
mația resimte și efectele unei 
prea îndelungate trăiri a succe
sului cîștigării titlului și a acu
zat — psihic — efectele primelor

(Continuare în pag. 2—3)

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE PENTATLON MODERN

Sîmbătă încep la Moscova cam
pionatele mondiale de pentatlon 
modern, pentru seniori si juniori. 
La întrecerile din capitala 
unii Sovietice iau parte 
valoroși specialiști din 
lume ai acestui sport.

Echipa țării noastre a j 
Moscova în. următoarea 
re : Constantin Călina.
Covaci, Franeisc Rolik si Dumitru 
Spiriea,

Uni
cei mai 
întreaga

plecat Ia 
alcăbui- 

. Albert



„CUPA TINERETULUI"-;
CEA MAI IMPORTANTĂ COMPETIȚIE

A SPORTULUI NOSTRU DE MASĂ

Pe marginea campionatelor atleților jui

SEZONUL NU S-A ÎNCHEIAT

Din vasta problematică pe care a ridicat-o prima ediție a „CU
PEI TINERETULUI", am reținut citeva aspecte caracteristice de a lungul 
întrecerilor.

FINALELE - ADEVĂRATE FESTIVALURI 
ALE SPORTULUI PENTRU TOȚI

Reușita acestui lanț de com
petiții finale a necesitat un 
mare efort, în primul rînd din 
partea factorilor cu atribuții în 
mișcarea sportivă, dar și a altor 
organizații, întreprinderi și in
stituții. în cele din urmă, exa
menul a fost trecut cu succes, 
competiția transformîndu-se în- 
tr-un adevărat festival al spor
tului nostru de masă. Organele 
de partid din localitățile gazdă 
au coordonat și acționat efectiv 
în direcția asigurării și găsirii 
celor mai bune soluții, pentru ca 
sportivii să beneficieze de opti
me condiții de întrecere și de 
completare a programelor de 
competiție, cu activități educati
ve atractive și instructive.

în toate cazurile s-a făcut o 
susținută propagandă, atît îna
intea cît și în timpul întreceri
lor, materializată în tipărirea de 
pliante, afișe și broșuri, în 
transmisii la stațiile de radiofi- 
care locale, în amenajarea de vi
trine speciale cu trofeele, cu
pele și medaliile viitorilor cîști- 
gători (la Brașov 
și Craiova), prin 
defilarea sporti
vilor pe străzile 
principale (la 
Craiova) și des
chiderea de că
tre coloana de fi- 
naliști a evoluției 
sportivilor cu o- 
cazia parăzii mi
litare și demon
strației oamenilor 
muncii prilejuite 
de sărbătorirea 
zilei de 23 Au
gust (la Tg. Mu
reș) etc.

în altă ordine 
de idei, trebuie să 
subliniem faptul 
că la reușita în
trecerilor finale 
au contribuit o 
multitudine de 
factori voluntari 
de resort strict 
sportiv, organiza
toric și adminis
trativ. Ne refe
rim la comisiile pe ramuri de 
sport din cadrul C.J.E.F.S., la ac
tivul de instructori obștești, or
ganele de miliție, organizațiile 
comerciale locale, întreprinderile 
de transporturi etc — toți acești 
factori răspunzînd prompt solici
tărilor Comitetelor municipale și 
județene ale U.T.C., consiliilor 
sindicatelor, ale pionierilor și 
inspectoratelor școlare, U.J.C.A.P. 
și U.J.C.M..

Regulamentul „CUPEI TINERE
TULUI", elaborat de C.N.E.F.S., 
în colaborare cu U.G.S.R., C.C. al
U.T.C., Ministerul Educației și în- 
vățămintului, C.N.O.P., U.N.C.A.P., 
UCECOM — forurile centrale or
ganizatoare — a reușit să stabi
lească un cadru organizatoric e- 
xact de desfășurare întrecerilor. 
Cu toate acestea au apărut, pe par
cursul desfășurării competiției, ci
teva laturi insuficient precizate, 
lucru de natură să dea naștere la 
interpretări neunitare. Am notat, 
în acest sens, stabilirea categorii
lor de vîrstă. Pentru tinerii din 
întreprinderi și instituții preciza
rea categoriei pînă la 30 de ani 
este prea largă, ceea ce a făcut 
ca în cadrul ei să apară, la cursa 
de 100 m, de exemplu, un tînăr 
de 18 ani, alături de un altul de 
30 ani. Este clar că forțele erau 
inegale, concurentul mai în vîrstă 
fiind handicapat de alergătorul de 
18 ani. Discutând cu mai mulți teh
nicieni, opțiunea acestora — a 
noastră fiind identică — a înclinat 
către împărțirea în două a catego
riei „pînă la 30 de ani“ : pînă la 
24 de ani și între 24—30 de ani.

O finală pe țară, chiar și a unei 
întreceri de masă, își propune, 
printre altele, depistarea unor ele
mente care să fie, ulterior, îndru
mate spre sportul de performanță. 
Din acest punct de vedere părerea 
noastră este că la categoria de 
vîrstă peste 19 ani întrecerile de 
atletism să se încheie cu etapa ju
dețeană. Motivația este aceea că 
un tînăr care nu a mai făcut

La Brașov, Tîrgu Mureș și 
Craiova s-au întilnit peste 2 000 
de reprezentanți ai tinerilor 
sportivi din toate județele țării, 
angrenați în domeniile muncii 
productive. Ei au fost selecțio
nați în fazele anterioare (pe aso
ciații, localități, municipii, județe 
și zone), din cei peste 800 000 de

NIVEL CONTINUU RIDICAT AL ÎNTRECERILOR
Pe baza acestor considerente 

aparținînd de latura propagan
distică și organizatorică a 
competiției, Ia care se adaugă ri
guroasa selecție efectuată cu 
fiecare etapă dintr-o mare masă 
de sportivi aliniați la startul fa
zelor inițiale, sintem îndreptățiți 
să afirmăm că nivelul întreceri
lor a fost dintre cele mai ridi
cate pe care le-a cunoscut pînă 
acum vreo competiție de masă de 
mare anvergură. S-au înregistrat, 
la atletism, în primul rînd, re
zultate bune ori foarte bune, iar 
la handbal și popice, întâlnirile 

Luptă la parter, in finala de trintă a categoriei 67 kg, discutată în Sala sportu
rilor din Craiova Foto : I. TESCOVEANU — Craiova

au fost extrem de echilibrate, de 
calitate, apelîndu-se deseori la 
procedee tehnice și tactice de ra
finament. Mai mult, la oină, spe
cialiștii au fost cu toții de acord 
că multe dintre formațiile de 
performanță din campionatul na
țional ar fi făcut cu greu față 
în competiția deschisă echipelor 
care și-au disputat „CUPA TI
NERETULUI". „

în această idee, specialiștii și 

SUGESTII, PROPUNERI 
sport, dar care a reușit să ajungă 
intr-o finală republicană nu se în
cadrează, totuși, în parametrii atât 
de exigenți ai marii performanțe. 
Aceasta nu ar știrbi cu nimic din 
caracterul larg de masă al „CU
PEI TINERETULUI" ; dimpotrivă, 
ar permite ca Ia etapa județeană 
să fie chemați un număr mai mare 
de concurenți.

Răsfoind din nou regulamentul 
constatăm că precizările în legă
tură cu conducerea și organizarea 
întrecerilor sînt foarte clare. în 
schimb nu totul este suficient de 
limpede dacă ne referim la cali
tatea de începător in sport a con
curentului, sau de sportiv legiti
mat. Se precizează, de exemplu, că 
„nu au drept de participare spor
tivii care au obținut titlul de ma
estru emerit al sportului, maestru 
al sportului, precum și cei care de
țin sau au deținut categorii de 
clasificare sportivă". Dar nu se 
stabilește cu cît timp anterior 
„CUPEI TINERETULUI" concu
rentul să nu fi deținut clasificare 
sportivă, nu se precizează dacă, 
deși neavînd categoria de clasifi
care, dar a fost componentul unei 
echipe reprezentative de oraș sau 
județ la handbal ori popice, con
curentul are sau nu dreptul de a 
lua parte la întreceri. In regula
mentul definitivat care urmează a 
fi întocmit după această primă e- 
diție experimentală, toate aceste 
aspecte, deloc lipsite de importan
ță, vor trebui foarte bine clarifi
cate.

tineri din întreprinderi și institu
ții, aproape 10 000 din cooperația 
meșteșugărească și aproximația 
900 000 din mediul rural. Se poa
te consemna, așadar, un real 
succes de participare, reprezen
tativ pentru toate categoriile de 
lucrători cărora le-a fost a- 
dresată competiția.

Este necesar să completăm 
imaginea reală a finalelor și cu 
faptul că ele au îmbrățișat o pa
letă largă de discipline, incluse 
in program nu întâmplător, ci in 
urma unor investigații care 'e-au 
dat ciștig de cauză : atletismul, 
handbalul, popicele, trânta și 
oină.

tehnicienii cluburilor și federa
țiilor, aflați pe terenurile și în 
sălile de sport au reținut nume
le unora dintre foarte tinerii 
particip ar. ți, aceștia demonstrând 
reale calități pentru sportul de 
performanță. Considerăm, însă, 
că depistarea este doar un pro
ces de început, continuarea ur
nind a fi concretizată prin înca
drarea acestor elemente într-un 
susținut proces de instruire și 
pregătire.

Valoarea individuală a multo
ra dintre concurenți a făcut ca 
nivelul general al finalelor să a

tingă un grad ridicat. Uneori am 
avut impresia că asistăm la a- 
devărate concursuri de perfor
manță, onorate și de prezența 
corpurilor de arbitri delegați 
special de federațiile respective 
și aleși dintre cei mai buni și cu 
prestanță în branșă. Din acest 
motiv numărul contestațiilor re
feritoare la exactitatea și obiec
tivitatea arbitrajelor a fost a- 
proape inexistent.

După încheierea acestei prime 
ediții a „CUPEI TINERETULUI", 
ne așteaptă, pe toți, startul, destul 
de apropiat, al celei de a doua. 
Pentru ca acest nou început să fie 
scutit de defecțiunile primului, 
pentru ca ETAPELE DE MASĂ 
SA SE DESFĂȘOARE LA TOATE 
UNITĂȚILE, PENTRU CA BAZA 
COMPETIȚIEI S-O CONSTITUIE, 
așa cum prevede regulamentul, A- 
TELIERUL, SECȚIA, SECTORUL, 
se impune ca încă de pe acum să 
fie întreprinse măsuri de răspîndi- 
re în masa largă de tineri a pre
vederilor regulamentului, a disci
plinelor la care aceștia urmează să 
se întreacă. Este, de asemenea, ne
cesară stabilirea bazelor sportive 
pe care vor avea loc întrecerile, 
procurarea materialelor și echipa
mentului sportiv și, nu în ultimul 
rînd, asigurarea unei asistențe teh
nice de îndrumare și coordonare a 
întrecerilor. Mai ales odată cu în
ceperea noului an -școlar, care co
incide cu startul noii ediții a com
petiției, este obligatoriu ca profe
sorii de educație fizică să-și orien
teze activitatea și în direcția or
ganizării în cele mai bune condi
ții a primelor etape. Numai astfel 
ne vom putea afla în situația de 
a stabili drumul ascendent — a- 
semenea tuturor realităților din 
patria noastră — al acestei mari 
competiții de masă care se adre
sează întregului tineret.

Ion GAVRILESCU 
Radu TIMOFTE
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Recenta ediție a campionatelor 
republicane ale juniorilor ne-a 
prilejuit o serie de constatări in
teresante. în primul rînd aceea 
că a fost un campionat al outsi- 
derilor. In foarte multe probe fa- 
voriți cerți, recomandați de per
formanțele anterioare, fiind obli
gați să încline steagul în fața 
unor atleți cu rezultate mai mo
deste. Lucrul este în parte expli
cabil, căci competiția de maximă 
importanță din acest an. Jocurile 
Balcanice — a trecut. Râmine să 
vedem dacă explicația este accep
tabilă, pentru câ „naționalele* 
rămin totuși cea mai importantă 
competiție internă. Pe de altă 
parte, in fața echipei reprezenta
tive mai stau încă două exa
mene, unui din ele foarte difi
cil — meciul de la Lodz, cu Po
lonia și R. D. Germană, unde tot 
Viorica Neagu, Doina Spînu, Ni- 
culina Ilie sau Gheorghe Buru
iană vor apăra prestigiul atletis
mului nostru. Și pentru a reuși 
acest lucru ei trebuie să Teajungă 
în cba mai bună formă.

• în condițiile defecțiunilor 
favoriților, nivelul calitativ al 
campionatelor a avut de suferit, 
el situîndu-se sub ceea ce aștep
tam. Singurul record de juniori 
mari a fost realizat de Ibolia 
Slavic la 400 m (54,1), arădeanca 
cîștigind cu această performanță 
un loc în lotul pentru „euro
penele" de la Roma. Intre ceilalți 
consacrați- care au onorat, totuși, 
întrecerile. amintim pe Nicolae 
Voicu, Bedros Bedrosian, Virgil 
Miloiu, Adrian Calimente, Con
stantin Obreja, Mihaela Stoica, 
Cleopatra Farcaș.

• Un lucru îmbucurător ÎI 
constituie numărul mare de juni
ori de categoria a Il-a clasați pe

PROGRAMUL TURULUI I AL DIVIZIEI A
DL HANDBAL, EDIȚIA 1974-1975

MASCULIN FEMININ
ETAPA I, 1 septembrie

Steaua — Independența Sibiu, Di
namo Brașov — Dinamo București, 
Univ. Craiova — Minaur Baia Mare, 
C.S.U. Galați — Politehnica Timi
șoara, CAROM Gh. Gheorghiu-Dej — 
Știința Bacău, București — „U*
Clui

ETAPA A n-a, 8 septembrie
Cluj — Independența Sibiiț^ 

Știința Bacău — București. Poli
Timișoara — CAROM. Minaur Baia 
Mare — C.S.U. Galați. Dinamo Bucu
rești — Univ. Craiova, Steaua — Di
namo Brașov.

ETAPA A UT-a, 1* septembrie
Independența Sibiu — Dinamo Bra

șov, Univ. Craiova — Steaua. C.S.U. 
Galați — Dinamo București. CAROM
— Minaur Baia Mare. _U- București
— Poli Timișoara. „U- Cluj — Știința 
Bacău

ETAPA A IV-a, 15 septembrie
Știința Bacău — Independența Si

biu, Poli Timișoara — -U“ Cluj, Mi
naur Baia Mare — „U* București, 
Dinamo București — CAROM. Steaua
— C.S.U. Galați, Dinamo Brașov — 
Univ. Craiova.

ETAPA A V-a, 22 septembrie
Independența Sibiu — Univ. Cra

iova, C.S.U. Galați — Dinamo Bra
șov. CAROM — Steaua, WU- Bucu
rești — Dinamo București. „U“ Cluj
— Minaur Baia Mare, Știința Ba
cău — Poli Timișoara.

ETAPA A VI-a, 26 septembrie
Poli Timișoara — Independența Si

biu, Minaur Baia Mare — Știința Ba
cău, Dinamo București — „Uu Cluj, 
Steaua — „U“ București, Dinamo 
Brașov — CAROM, Univ. Craiova — 
C.S.U. Galați.

ETAPA A VII-a, 23 septembrie
Independența Sibiu — C.S.U. Ga

lați, CAROM — Univ. Craiova, „U** 
București — Dinamo Brașov, ^U” 
Cluj — Steaua, Știința Bacău — Di
namo București, Poli Timișoara — 
Minaur Baia Mare.

ETAPA A VIII-a, 6 octombrie
Minaur Baia Mare — Independenta 

Sibiu, Dinamo Eucurești — Poli Ti* 
mișoara, Steaua — Știința Bacău. Di
namo Brașov — ^U-4 Cluj, Univ. 
Craiova — -U“ București, C.S.U. Ga
lați — CAROM.

ETAPA A IX-a, 13 octombrie
Independența Sibiu — CAROM, „U* 

București — C.S.U. Galați, «,U“ Cluj
— Univ. Craiova, Știința Bacău — 
Dinamo Brașov, Poli Timișoara — 
Steaua, Minaur Baia Mare — Dina
mo București.

ETAPA A X-a, 20 octombrie
Dinamo București — Independența 

Sibiu, Steaua — Minaur Baia Mare, 
Dinamo Brașov — Poli Timișoara, 
Univ. Craiova — Știința Bacău, 
C.S.U. Galați — WU“ Cluj, CAROM — 
„U*‘ București.

ETAPA A Xl-a, 27 octombrie
Independenta Sibiu — ,.U“ Bucu

rești, Cluj — CAROM, Știința
Bacău — C.S.U. Galați, Poli Timi
șoara — Univ. Craiova, Minaur Baia 
Mare — Dinamo Brașov, Dinamo 
București — Steaua, 

locuri fruntașe (6 probe feminine 
au fost ciștigate de junioare II). 
Alături de Mihaela Stoica, Cleo
patra Farcaș, Elena Nichita. Ma
ria Musteață, Coioman Condorosi 
nume deja cunoscute, ne face plă
cere să semnalăm citeva auten
tice talente : Alexandru Papi (înăl
țime). Virgil Costache (lungi
me). Doru Finichiu (prăjină). Râul 
Hangu (triplusalt), Florin Păunes- 
cu (100 m). Paul Ionescu (400 mg), 
Ecaterina Gheorghe (400 mg), Ge- 
noveva Modiga (800 m). Așteptăm 
însă confirmările 1

• Tradiționalul clasament al 
numărului titlurilor .și medaliilor 
obținute are în frunte Școala 
Sportivă de Atletism din Bucu
rești ai cărei reprezentanți au 

cucerit 6 
locuri II 
Central 
Muscel 4- 
man 4—1 
ceul 2 
2—2—1, 
2—1—0 
un titlu 
natno, K 
sau Cluj

• Nic 
Walter V 
tin Fuceg 
Stan (se 

■țării în 
canului. 
trenorul

PENTRU ATLEȚII E

TOATE DRUMURILE DIJ
(Urmare din pag. 1)

mai apoi, pe cei opt linaliști ai 
fiecărei probe.

Iată acum lista normelor de in
trare în concurs ; bărbați : înăl
țime — 2,14 m, prăjină — 5,00 m, 
lungime — 7,70 m, triplu — 16,20 
m, greutate —■ 19,00 m, disc — 
58,00 m, ciocan — 68,00 m, suliță 
— 78,00 m; femei : înălțime — 
1,80 m, lungime — 6,30 m, greu
tate — 17,00 m, disc — 55,00 m, 
suliță — 54,00 m. După cum se 
vede, cerințele sînt destul de 
mari și, ca de atâtea alte ori, ele 
vor face, cu siguranță, o triere

severă a 
că perfe 
excepția 
cea cu 
din cel

• în 
publicat 
venit cît 
fost inel 
rea în î 
a fost 
formației 
In afara 
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ETAPA I, 1 septembrie
?U“ Timișoara — Constructorul Ti

mișoara, Voința Odorhei — wUrt 
București, Progresul București — 
IEFS, Rapid București — Textila 
Buhuși, Sparta Mediaș — «,U“ Iași, 
Confecția — Mureșul Tg. Mureș.

ETAPA A n-a, 8 septembrie
Mureșul Tg. Mureș — Constructo

rul Timișoara, „U“ Iași — Confecția, 
Textila Buhuși — Sparta Mediaș, 
IEFS — Rapid București, WU“ Bucu
rești — Progresul București, „U4 Ti
mișoara — Voința Odorhei.

ETAPA A III-a, 12 septembrie
Constructorul Timișoara — Voința 

Odorhei, Progresul București — „U* 
Timișoara, Rapid București — *U” 
București, Sparta Mediaș — IEFS, 
Confecția — Textila Buhuși. Mureșul 
Tg. Mureș — „U“ iași.

ETAPA A IV-a, 15 septembrie
„U“ iași — Constructorul ’Timișoa

ra, Textila Buhuși — Mureșul Tg. 
Mureș, IEFS — Confecția, „U“ Bucu
rești — Sparta Mediaș, „U“ Timi
șoara — Rapid București, Voința 
Odorhei — Progresul București.

ETAPA A V-a, 22 septembrie
Constructorul Timișoara — Progre

sul București, Rapid București — 
Voința Odorhei, Sparta Mediaș — 
„U- Timișoara, Confecția — „U** 
București, Mureșul Tg. Mureș - 
IEFS, Iași — Textila Buhuși

ETAPA A AT-a, 26 septembrie
Textila Buhuși — Constructorul Ti

mișoara, IEFS — „U“ Iași, „U4 
București — Mureșul Tg. Mureș, i,,UM 
Timișoara — Confecția, Voința Odor
hei — Sparta Mediaș, Progresul 
București — Rapid București.

ETAPA A VH-a, 29 septembrie
Constructorul Timișoara — Rapid 

București, Sparta Mediaș — Progre
sul București, Confecția — Voința 
Odorhei, Mureșul Tg. Mureș — 
Timișoara, „U“ Iași — „U“ Bucu
rești, Textila Buhuși — IEFS

ETAPA A Vin-a, 6 octombrie
IEFS — Constructorul Timișoara, 

i,U** București — Textila Buhuși, WU“ 
Timișoara — „U" Iași, Voința Odor
hei — Mureșul Tg. Mureș, Progresu) 
București — Confecția. Rapid Bucu
rești — Sparta Mediaș.

ETAPA A IX^a, 13 octombrie
Constructorul Timișoara — Sparta 

Mediaș, Confecția — Rapid Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș — Progre
sul București. WU“ Iași — Voința 
Odorhei, Textila Buhuși — ^U** Ti
mișoara, IEFS — „U“ București.

ETAPA A X-a, 20 octombrie
ț.U“ București — Constructorul Ti

mișoara, „U“ Timișoara — IEFS, 
Voința Odorhei — Textila Buhuși. 
Progresul București — „U“ Iași. Ra
pid București — Mureșul Tg. Mureș, 
Sparta Mediaș — Confecția.

A
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ETAPA A XI-a, 27 octombrie
Constructorul Timișoara — Confec

ția, Mureșul Tg. Mureș — Sparta Me
diaș. WU“ iași — Rapid București, 
Textila Buliuși — Progresul Bucu
rești. IEFS — Voința Odorhei, .,U“ 
București — „U" Timișoara.
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LOTUL REPUBLICAN

DE JUNIORI QEDUE
LA ORA STARTULUI SPRE CUBA

• „Turneul Prietenia41 începe la 7 septembrie

ACTUALITATI © ACTUALITĂȚI

ECHIPA ETAPEI
Pe baza notelor acordate jucătorilor, echipa etapei a patra are 

următoarea alcătuire :
IORGULESCU

SOFIAN BIG AN PÎRVU
ȘERBANOIU BATHORI

MUNTEANU D. GEORGESCU RADU I

DELEANU
II

LUCESCU

La mijlocul acestei săptămîni, 
mai exact miercuri, pe terenul di
vizionarei B, Metalul București, 
lotul republican de juniori, di
vizat în două formații, a fost 
supus unui ultim test înaintea 
plecării spre Cuba, țara orga
nizatoare a ediției din acest an 
a tradiționalului „Turneu Prie
tenia".

în deschiderea ineditului cu
plaj, Metalul II a întîlnit o pri
mă formație de juniori care a 
apărut pe teren în următoarea 
alcătuire: lordăchescu (M. Ene)
— I. Ene, Potopea, Simion, Dra
gomir — Petcu, Neagu, Frățilă
— Telespan, Vaczi, Constantir 
nescu. în continuare au jucat 
prima formație a Metalului și 
echipa probabilă pentru „Tur
neul Prietenia" : Gh. Cristian — 
Șt. Vasile, Cănănău, Zahiu, Bar
na — Biszok, Popa, Bichescu — 
Popescu, A. Ene, Șulea.

Alcătuită din 11 jucători 
la... 11 cluburi sau asociații 
juniori — deși s-a străduit ... 
dea o replică bună unei foarte 
tinere și ambițioase echipe a Me
talului — nu a reușit decît rare
ori să realizeze, în ofensivă, com
binații care să destrame sistemul 
defensiv al partenerului de an
trenament. Jucătorii și-au ghicit 
greu intențiile, au greșit nume
roase pase, s-au aglomerat pe 
spații mici și au ezitat să șuteze, 
ori de cite ori au avut posibili
tatea. Fără îndoială, cele mai 
multe din carențele existente în 
jocul selecționatei de juniori se 
datorează îndeosebi lipsei ei de 
omogenitate, știut fiind faptul că

la 
se-

de 
de 
să

echipa este nouă și se află 
primele ei meciuri din acest 
zon.

în urma celor două partide- 
test, antrenorii Constantin Arde- 
leanu și Vasile Zavoda au alcă
tuit lotul care va face deplasa
rea în Cuba. Iată-1 : Gh. ~ ' 
(F. C. Argeș) și M. Ene 
„M. Viteazul" București) 
tari ; Bărbulescu (F. C.
Șt. Vasile (I.C.I.M. Brașov), Că- 
nănău (Politehnica Iași), Zahiu 
(Gloria Buzău), Barna (Gaz me
tan Mediaș) și Dragomir (Progre
sul București) — fundași ; Bi- 
chescu (»U“ Cluj), Leac (U.T.A.), 
Popa (Sport Club Bacău), Biszok 
(F. C, Bihor) și Petcu (Rapid 
București) — mijlocași ; Popescu 
(Liceul
Ene (F. C. Galați), Vaczi („U“ 
Cluj) și Telespan (Chimia Rm. 
Vîlcea) — atacanți. Lipsește din 
acest lot portarul Lung care, de
venind titular în „ll'-le de se
niori al Universității Craiova, 
nu a mai fost convocat. Pe a- 
portul său se contează, însă, în

Cristian 
(Liceul 

— por- 
Argeș),

„Mihai Viteazul*), A.

viitoarele acțiuni ale lotului re
prezentativ.

„Turneul Prietenia" va începe 
la 7 septembrie. Nu se cunoaște 
încă programul echipei noastre. 
„Dar, indiferent de adversarii pe 
care-i vom intilni — ne declara 
antrenorul Ardeleanu — meciu
rile vor fi deosebit de grele și 
vor constitui un prilej excelent 
de a roda, in condiții adecvate, 
unsprezecele pe care-l pregătim 
pentru partidele oficiale cu re
prezentativa U.R.S.S. din cadrul 
preliminariilor Turneului 
U.E.F.A., ediția 1975“.

Plecarea spre Cuba este pre
văzută pentru marți 3 septem
brie. Primul meci : la 7 sau 8 
septembrie. Turneul va dura 
pînă în 24 septembrie.

L. D.

(Urmare din pag. 1)

SELECȚIONATA B DE JUNIORI
A CAPITALEI

VARȘOVIEI
SELECȚIONATA

3-1 (2-0)

COMPETIȚIA DE HALTERE
UPA PRIETENIALt

Ieri, tinerii 
două echipe au 
prezenti pe stadionul 
multe faze frumoase și spectacu
loase la cele două porti. Juniorii 
români au dat dovadă de o mai 
bună orientare în teren, reușind 
pînă la urmă să 
punctele realizate 
15 — din 11 m).
35) și Dumitriu 
oaspeților a fost 
mazok (min. 79). A arbitrat I. Ma
rin (București).

V. IORDACHE

fotbaliști ai celor 
oferit spectatorilor 

,Giulești“

se impună, prin 
de Naghi 
Mihalache 

(min. 62).
înscris de

(min. 
(min. 
Golul
Szy-

CLASAMENTE
TINERET-SPERANȚt A

1. Univ. Craiova 4 4 0 0 16— 3 8 1. Dinamo 7 7 3 0 17— 3 112. F.C. Constanța 4 3 1 0 5— 1 7 2. Univ. Craiova 8 5 1 2 20— 9 113. U.T.A. 4 3 0 1 13— 4 8 3. U.T.A. 8 5 1 2 17— 7 11
4. Politehnica Iași 4 3 0 1 10— 3 C 4. Politehnica lași 8 5 0 3 14— 7 105. Dinamo 3 3 0 0 6— 1 ti 5. Olimpia 8 4 2 2 10— 7 10
6. F.C. Argeș 4 2 11 3—15 6. F.C. Argeș B 4 1 3 9—5 37. Chimia 4 2 11 8—6 5 7. F.C. Constanta 8413 8—8 98. F.C. Galați 4 2 11 7— G 5 8. A.S.A. 8 3 2 3 10—11 29. Steaua 3 1 2 0 7— 4 4 9. Sportul stud. 8 3 14 15— 9 7

10. Olimpia 4 12 1 4—4 4 10. Steaua 7 2 3 2 12—11 711. A.S.A. 4 112 3—5 3 11. Chimia 8 2 3 3 9—14 712. Sportul stud. 4 10 3 11— 7 2 12. Steagul roșu 8.3 1 4 14—20 7
13. Cluj 4 1 0 3 5—10 2 13. Jiul 8 2 2 4 R—10 6
14. Jiul 4 0 2 2 0— 6 2 14. „Poli." Timișoara 8 2 2 4 9—20 6
15. Steagul roșu 4 1 0 3 6—17 2 15. F.C.M. Reșița 8 2 15 11—17 5
16. C.F.R. Cluj 4 0 1 3 2— 7 1 16. C.F.R. Cluj 8 2 1 5 6—13 5
17. F.C.M. Reșița 4 0 1 3 4—12 1 17. „U” Cluj 8 1 3 4 8—15 5
13. „Poli-4 Timișoara 4 0 13 5—13 1 18. F.C. Galați 8 2 1 5 7—13 5

DUMINICĂ, CUPLAJ PE STADIONUL, STEAUA
Cele două partide din Divizia gram: ora 14,30 : Sportul stu- 

A, care se dispută duminică, in dențesc — Jiul ; ora 16,15 : Stea- 
Capitală, vor avea loc pe stadio-
nul Steaua după următorul pro- ua ~ Sa‘u Mare.

prin tele- 
but să so- 
[ori care se 
nd de as- 
lle, în Sala 
bte, în ca- 
|a“. După 
& competi- 
terofili din 
aria, Polo-
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așteaptă 
lă fiind va- 
Loncurenți- 
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|re au șan- 
Imai multe 
Ide aseme-

nea, obținerea unor noi recor
duri.

în ceea ce privește lotul nos
tru, antrenorii T. Roman și L. 
Ionescu ne-au declarat că băie
ții sînt bine pregătiți, dar misiu
nea lor va fi foarte dificilă în 
fața celor mai buni halterofili 
juniori din lume. în orice caz, 
cîteva recorduri și chiar medalii 
sînt de așteptat din partea spor
tivilor noștri.

în reuniunea de vineri, care 
începe la ora 16, vor evolua hal
terofilii de la categoriile muscă 
și cocoș. Reprezentanții țării 
noastre sînt orădeanul Ștefan 
Magyari și constănțeanul Marcel 
Chiamil.

Dinamo Slatina Racing

Club Beirut 6-5 (3-0)
Ieri, la Slatina. în meci amical, 

Dinamo din localitate a învins cu 
6—5 echipa Racing Club Beirut, 
antrenată de Ionică Bogdan. Au
torii golurilor Dumitru (niin._33). 
Gojgaru 
(min. 51 
autogol). 
51). Suel 
88, ultimele două din penalty).

D. MIHAIL — coresp.

(min. 38 si 43). Pană 
si 89), Fedel (min. 73 

respectiv Hamdan (min. 
Rajal (min. 52. 68. 78 si

insuccese din campionat. Se cer 
urgente măsuri și pentru fortifi
carea organizatorică a clubului, 
mai cu seamă față de noile și 
marile sale obligații pe plan 
internațional. DINAMO BUCU
REȘTI deși a efectuat o pre
gătire în rate (unii componenți 
ai lotului venind mai tirziu la 
antrenamente) a realizat, pînă la 
urmă, o cotă acceptabilă a omo
genizării randamentului. Lotul 
beneficiază de o bună atmosferă, 
singura excepție reprezentînd-o 
abaterea de la disciplină a lui 
G. Sandu; acesta însă — în urma 
măsurilor luate — dovedește ia
răși acea seriozitate și disciplină 
care îl caracteriza pînă la con
vocarea la echipa reprezentativă. 
Se cer îmbunătățite procentajul 
reușitelor ofensive și al concen
trării nervoase în teren, spre 
evitarea momentelor de cădere 
din joc. De asemenea trebuie 
clarificată situația lui Dumitra- 
che care acuză, prelungit, o criză 
de sciatică. El începuse promi
țător perioada de pregătire pen
tru a dispare, apoi, din procesul 
de pregătire și din formație. 
JIUL : dispune de un lot foarte 
restrîns (numai 14 jucători !). Se 
impune o mai mare seriozitate 
și preocupare a jucătorilor pen
tru programul de antrenament. 
Multe posturi ale echipei nu 
sînt suficient asigurate și nici 
dublate de rezerve corespunzâ-

toare. Misiune extrem de grea 
in fata lui Dundee United, mai cu 
seamă că formația a arătat scă
deri evidente în jocurile în de
plasare (prima întîlnire din „Cupa 
cupelor" va avea loc la Dundee). 
STEAGUL ROȘU : mari dificul
tăți pentru refacerea unspreze- 
celui de bază prin plecarea a 
patru titulari de prima valoare : 
Purcaru, Anghel, Anghelini, M. 
Olteanu. Există unele speranțe 
de refacere a echipei dar poten
țialul ei e în vădită inferioritate 
față de cel din finalul sezonului 
trecut, cînd și-a asigurat un o- 
norant loc 3 în clasament.

In continuare, antrenorii Con
stantin Teașcă (Steaua), E. Ha- 
șoti (F. C. Constanța), I. Motroc 
(Rapid) precum și antrenorul 
tului A, Valentin Stănescu, 
prezentat o scurtă informare 
supra situației unora dintre 
cătorii selecționați și a lotului re
prezentativ. Și aici lucrurile sînt 
alarmante, neexistînd toate pre
misele necesare alcătuirii unui 
lot echilibrat, corespunzător : 
Kăducanu (jocuri insuficient de 
tari, unele neseriozități in com
portare), Anghelini (partide ne
convingătoare), G, Sandu (inacti
vitate din motivele arătate), An
tonescu (instabilitate în pregă
tire și randament), Dumitru (vi
zibilă neangajare în jocuri, lip
să de continuitate și conștiincio
zitate in pregătire), Sameș, lor- 
dache, Iordănescu (accidentați sau 
bolnavi), Kun (lipsă de activi
tate), Marcu (nerefăcut), Dumitra-

io- 
au 
a- 

ju-

che (bolnav) — iată o listă lungă 
și de loc de natură să ne bucu
re, cuprinzînd candidați la se
lecționare pe care antrenorii lo
tului nu-i pot utiliza de loc sau 
nu dau randamentul așteptat de 
la ei. Și asta, cu patru săptă
mîni înaintea jocului cu Grecia !

Față de toate aceste constatări 
negative, conducerea F.R.F. — 
reprezentată de tov. Tudor Va
sile, vice-președintele forului 
nostru de specialitate — a anun
țat că vor urma severe și foarte 
operative măsuri. In primul rînd, 
fața de jucătorii și tehnicienii 
care demonstrează delăsare, via
ță nesportivă, indisciplină vor fi 
dictate sancțiuni imediate. Antre
norii federali vor urmări, la fața 
locului, pregătirile pînă la jocu
rile din cupele continentale ale 
formațiilor angajate în aceste 
competiții ca și ale echipelor care 
dau jucători lotului reprezenta
tiv. Intervenția F.R.F. va fi ime
diată în fiecare situație, 
menajamente 
Totodată s-a 
federației ca 
vigoare 
nici un fel de excepție. S-a cerut 
tuturor antrenorilor, tuturor jucă
torilor să întețească eforturile 
din pregătire și jocuri, acum, în 
preajma unor confruntări așa de 
importante cum sînt cele din 
întreg sezonul de toamnă.
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Ln arbitrajul

rezervată echipelor de divizia A. 
Terenurile din Mamaia găzduiesc tur
neele pentru locurile 1-6, care își do
vedesc utilitatea deoarece echipele (în 
care nu figurează jucătorii și jucătoa
rele loturilor naționale) își rodează re
zervele, majoritatea elemente de per
spectivă, precum și prin faptul că 

ț'— \r.
dițiile mai dificile ale terenurilor 
aer liber, lată rezultatele primelor două 
zile de întreceri ; feminin : I.E.F.S. — 
Rapid 3—2, Medicina C.S.M. Sibiu 
3—2, Rapid — Medicina 3—2, Penicilina
- C.S.M. Sibiu 3-2, I.E.F.S. - Farul 3-2; 
masculin : Univ. Craiova - Rapid 3-1, 
Explorări B. Mare - „U" Cluj 3-î, 
Steaua —• C.S.U. Galați 3—0, Explorări
— Rapid 3—0, Steaua — Univ. Craiova 
3-0, C.S.U. Galați — „U“ Cluj 3—0. Jocu
rile au foșt extrem de echilibrate in 
turneul feminin, în timp ce la masculin 
se detașează formațiile Steaua și Ex
plorări B. Mare. (C. POPA - coresp. ju
dețean)

. . . . . -J ele
sînt puse in situația evoluției în con- 

r în

LECȚIE DE PEDAGOGIE. 
i,U- Cluj a făcut un joc 
destul de plat în etapa a 
patra. Cu excepția lui Pexa, 
nici piesele „vechi-, nici jucă
torii mai tineri nu au avut 
virtuți deosebite. Evident, ta
băra clujeană nu era exube
rantă după acest meci. Dar, 
deodată, voalul de tristețe a 
fost sfîșiat de cîteva vorbe 
dulci, ca un balsam picurat

ANTITEZA DE ORDIN____  _______ _ _____
Chimia Rrn. Vîlcea a arătat din nou co face față greu con
tactului cu prima divizie. Adevărul e că vîlcenii $kau pier
dut și din vigoarea arătată în alte ocazii, ccuzind o gravă 
și inexplicabilă oboseală. In schimb, F. C- Argeș, deși 
numără în tîndurile sale multi tineri neexperimentați (Moi 
sescu, Cîrstea, Zamfir. Tronaru), a reușit să se Impună 
în meciul de miercuri. Meritul principal Rju avut consa- 
crații Olteanu, Troi, Jercan și Mustoțea. Evoluția lor buna, 
de după pauză, a însemnat un factor catalizator, de am
biție și seriozitate, care poate fi 
formație aflată în reconstrucție.

ILE se des- 
a doua a 

|ipa Federa-

YACHTING CAMPIONATELE RE- >MK.nuiN^ PUBLICANE REZER- 
VATE JUNIORILOR s-au desfășurat la 
Constanța, pe lacul Siutghiol și Marea 
Neagră, la următoarele clase : Finn,
F.D., Snipe și Optimist, lată primii cla
sați în cele 11 regate disputate : Ju
niori 1 : finn : 1. Tudor Dărvărescu
(Electrica Buc.), 2. Virgil Brudaru (Ma
rina), 3. Mihai Butucaru (C.N.U.); F.D.: 
1. Mihai Coșereanu — Vasile Ungureanu 
(C.N.U.), 2. Cătălin Harabagiu — Ion 
Radu (Marina), 3. Mihai Brînzei — Tibe- 
riu Nedelescu (Electrica) : snipe : 1.
Waiter Enăceanu — Mihai Băluță 
(C.N.U.), 2. Adrian Zoicaru — Viorel
Pană (Marina), 3. Valeriu Georgescu — 
Florin Răceală (Știința Constanța) ; ju
niori II : finn : 1. Tudor Dărvârescu
(Electrica), 2. Mihai Butucarg (C.N.U.), 3. 
Minai Coșereanu (C.N.U.) ; Optimist : 
1. Adrian Romașcu (C.N.U.), 2. Alex Fe- 
redan (C.N.U,), 3. Horta Ispas (C.N.U.).

pe o rană deschisă. „Ce e 
cu «oi ? Nu s-a intimplat ni
mic. „U“ Cluj este o echipă 
tinărâ, încă necoaptă, fără 
rodajul obligatoriu. „U" nu 
poate fi o echipă care plea
că, ci, in mod obiectiv, este 
o echipă care vine I" Preșe
dintele clubului, prof. univ. 
Ion Albu, vorbise ața. Dăduse 
de fapt, o mică lecție de 
pedagogie.

FIZIC $1 MORAL. La Pitești,

OBSERVATORI ATENȚ1 LA 
MECIUL DE LA BRAȘOV. La 
partida Steagul roșu — C.F.R.
Cluj, desfășurată în orașul
de la poalele Timpei, au
asistat, printre alții, și doi
oaspeți din Turcia : Media 
Turei și Selciuc Visai. Primul 
este antrenorul principii, iar 
al doilea — directorul clubu-

de bun augur pentru o

W
»-au _______________ .. -
faptul că au avut posibilita
tea sâ urmărească evoluția 
brașovenilor pe propriul te
ren; după cum se știe, elevii 
lui Proco vor Intîlni formația 
din Istanbul în cadrul „Cupei 
UEFA".

Bețiktat litanbul. Ambii 
declarat satisfăcuțl de

CE E CU F. C. CONSTANTA î Eșecul de miercuri o! 
echipei litoralului — al treilea insucces consecutiv — a 
demonstrat pregnant că reprezentanta noastră în «Cupa 
Balcanică" traversează o acută criză de formă. Jocul 
din partida cu U.T.A., stereotip, cu mingi înalte, fără con
ducător o'eja, fără luciditate ofensiva a definit, într-un 
fel, marea cauză a impasului constănțean. Numai pleca
rea lui Vigu, „creierul" din campionatul 
fî cauza cauzelor, pentru câ, inevitabil, 
întrebări. Oare o echipă angajată într-o 
națională nu trebuia să fie mai realistă 
ririi lotului? Oare nu s-a exagerat în __ _ _
jocuri în perioada acumulărilor, din iarnă și din vară ?

trecut, nu poate 
se nasc și alte 
competiție inter- 
în privința întă- 

preqâtirea pria

litehnica, ataearrții lui F. C. 
Galați — indeciși ți lipsiți de 
orientare — n-au fost capabili

CONFIDENȚE...
so-și creeze nici măcar o lin
gură ocazie dară de finali
lor® I

LOTO - PRONOSPORT
INFORMEAZĂ:

360 DE MINUTE FĂRĂ SA 
MARCHEZE I De la începu
tul actualei ediții de campio
nat echipa de pe Dunăre n-a 
cunoscut încă satisfacția în
scrierii vreunui gol în porțile 
adversarilor I De altfel, F.C. 
Galați este singura formație

din cela 18 care nu are nici 
un gol Ia activ. O situație 
deloc îmbucurătoare care tre
buie să dea de gîndit atit 
conducerii tehnice ca si Ju
cătorilor gălățeni. Miercuri, 
in meciul de fa lăți, cu Pa*

Nia O OBLIGAȚIE FAȚA DE CULORILE ECHIPEI î Fi
rește, e de mirare ca o echipă ce poate alinia pe cîțiva 
dir.tre cei mai buni fotbaliști, din țară și care se bucură 
de condiții de lucru de invidiat, »ă ocupe un ioc obscur 
in clasament $1 in meciul de la Reșița, Steaua a fost 
depaite de ceea ce așteaptă publicul de la ea. Parcă mai 
mult ca oltă data, in partida de miercuri, ia formația 
bucureșteană a dominat lipsa de dăruire în joc a majori
tății echipierilor, apatia celor mai mulți. Daca Moraru, 
Sătmârecnu, Năstase, Pantea $i Dumitriu IV au fost mai 
activi, în schimb. Dumitru, Anghelini, Vigu, Aelenei, FI. 
Dumitrescu au făcut multe minute doar figurație pe teren. 
Si atunci, cum să nu se adune înfringerile ?

MERITA OBLEMENCO A- 
POSTROFÂRI î lată întreba
rea pe care cei mai credin
cioși suporteri ai echipei cam
pioane și-au pus-o în acel 
minut, 82, cînd atacantul cra- 
knrean, ratînd majorarea sco
rului, dintr-o poziție extrem 
de favorabilă, a fost apostro
fat de un grup de spectatori 
de ia tribuna principală. A 
fost «n gest nesportiv față

„VREM SA C 1 $ T I G A M SIMPATIA PUBLICULUI 
BUCUREȘTEAN-. Prin victoria repurtată miercuri, dar 
- poate - mai ales prin jocul spectaculos prestat 
Olimpia Satu Mere a demonstrat din nou că 
este echipa cea mal bine pusă la punct dintre
noile promovate. Desigur, ea trebuie să confirme și în 
continuare aceste bune impresii și proximul prilej _i-l ofer6 
tocn^ci partida de duminică, cu Steaua, cînd sătmărenii 
își vor face debutul în fața publicului bucureștean^ care 
Ii așteaptă cu vădit interes. J-
semnătatea ccestui adevărat 
președintele clubului Olimpia, 
norul Gh. Staicu ne spuneau 
ferent de rezultatul pe care

NOU! O NOUA FORMULA 
AVANTAJOASA PENTRU PAR
TICIPANT LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEX- 
PRES DIN 1 SEPTEMBRIE 
1974. NUMAI AZI ȘI MÎINE 
MAI PUTEȚI PROCURA BI
LETE PENTRU ACEASTA A- 
VANTAJOASA TRAGERE

da ocel jucător care aproape 
un deceniu ți-a slujit cu de- 
votcment echipa, a fost de 
patru ori golgeterul țării șl a 
adus o mare contribuție la 
cîștigarea primului titlu de 
campioană. Spectatorii era io
ve ni ar trebui să intre rapid 
In acțiune pentru a-i pune 
la punct pe acel pretinși su
porteri I

SIMPATIA 
repurtată 

locul 
demonstrat

pusă

Conștienți, de altfel, de în- 
eveniment pentru echipa lor, 
ing. Sergiu Mocanu și antre- 
după meciâl cu Jiul : »Indi- 
îl va obține, echipa noastră 

se »a strădui duminică să joace frumos și corect, pentru 
a ciștiga simpatia publicului bucureștean*.
IMPULSUL TINEREȚ». Jocul 

echipei Dinamo în acest în
ceput de sezon culege nu
meroase aprecieri. La bdza 
lor stă nu numai faptul că 
elevii lui Nicușor au obținut 
4 victorii consecutive, ci $i 
calitatea intrinsecă a evolu* 
țîîlor lor. Față de valoarea 
lotului acestei echipe, nimic 
surprinzător, desigur I Ceea 
ce se cuvine însă subliniat 
este faptul că Dinamo are a

comportare bună, cu tm 
^unsprezece" în care s-au în
cadrat destul de rapid jucă
tori tineri, fără „state de 
serviciu-, ca Zamfir (venit de 
la Divizia B) și Custov, fo
losit sporadic în sezonul tre
cut. Este semnificativ și fap
tul că un alt tînăr, Dobrău, 
îl ține deocamdată pe banca 
rezervelor pe titularul echipei 
notionale, G. Sandu... ___

Noutatea Șl marile avantaje ofe
rite de formula care se aplică pen
tru prima dată la tragerea excepțio
nala din 1 septembrie a.c. au tos* 
primite cu deosebit interes de ma
rea masă da participanți. Numărul 
mare de numere extrase șl sporirea 
numărului de extrageri, cîștigurile 
interesante ln autoturisme. Pani și 
excursii au atras numeroși partici
panți in agențiile Doto-Pronosport 
Miine, SI august, este UL.TIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.

Tragerea LOTO de astăzi va avea 
Joc la Sala Clubului Finanțe-Bănei 
din str. Doamnei 2. cu începere de 
la ora 18.

CÎȘTIGURILE TB.4GE3UI LOTO 
DIN îi AUGUST 1874

EXTRAGEREA i : cat. 1 : 1,20 va
riante a 50.000 lei ; cat. 2 : 3 var. 
25% a 7.760 lei și 5 var. 10% a 3.104 
lei ; cat. 3 : 9,05 a 4.021 lei ; cat. 4 : 
13.10 a 2.962 lei ; cat. 5. 71,90 a 540 
lei ; cat. 6. 156,65 a 248 lei.

Report categoria I : 241.038 lei.
EXTRAGEREA a H-a ; cat. A : 2 

variante 10% a 50.000 lei i cat. B : 
4 var. 25% a 4.255 lei și 6 var. 10% a 
1.702 lei ; cat. C : 12,75 a 2.13S lei ; 
cat. D : 14,50 a 1-878 lei ; cat. E : 
88,65 a 307 lei ; cat. F : 113,20 a 241 
lei ; cat. X : 1.561,85 a 100 lei.

Report categoria A ; 10.113 lei.
dștigul de 50.000 lei de la catego

ria 1 a fost obținut de Crețu Euge- 
niu din București, iar cele două 
dștiguri de 50.000 lei jucate 10% cțe 
la categoria A au revenit lui Cără- 

* mldaru Sabin din Lupeni și Caloianu 
Stejar din București,



CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE

Start promițător al schifistelor românce 
la Campionatele mondiale

Ruder-WM 1974
/-------------------------------------------

Lurern-Rtotsee FISA

PETRE CEARNĂU LA PRIMA VICTORIE
ISTANBUL, 29 (prin telex). Joi 

seara, la ora 20,45 (ora locală), în 
aclamațiile celor ceste 15 000 de 
spectatori, prezenti în tribunele 
stadionului Inonii. după o gran
dioasă festivitate de deschidere, 
au început confruntările actualei 
ediții a campionatelor mondiale de 
lupte libere. La competiția supre
mă. organizată la Istanbul, parti
cipă sportivi din 23 de țări, nrin- 
tre care Australia, Anglia. Bulga
ria. Canria. Cehoslovacia. Cuba. 
Franța. R. D. Germană. R. F. 
Germania. * Polonia, România,
S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. si Turcia.

Cum era si firesc, printre concu- 
rentii prezenti la startul „mon
dialelor* 1 * * * S* au venit să-si apere șan
sele numeroși campioni olimpici, 
mondiali și continentali. în aceste 
condiții. întrecerile ce se desfă
șoară pe cele trei saltele instalate

TIMIȘOARA, 29 (prin tfelefon). Aș
teptările noastre, privind dîrzenia 
cu care cei mai tineri cicliști aveau 
să-și dispute întîietatea în campio
natul de semifond. n-au fost dez
mințite. întrecerile -juniorilor, la care 
am asistat joi (pe circuit, pe bel. 
Vasile Pirvan), au fost dinamice, 
presărate cu numeroase tentative și 
faze spectaculoase. Așa de pildă. în 
proba juniorilor mari, Roniică Sinai- 
on (Școala sportivă nr. 1 București) 
cîștifîă dezinvolt sprinturile 1 și 3. 
iar Ion Totora (Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești) obține punctajul maxim la 
sprinturile 2 și 4. In turul 6, cîșttgă 
reprezentantul Șc. sp. 2, la care Si- 
mion, pentru a nu ramine dator, 
răspunde în turul 7 cu o nouă vic
torie. în sfîrșit. după zece ture. în 
fruntea clasamentului îl găsim ’ pe 
Totora cu 18 p, urmat de Simion cu 
17 p. Și, totuși, finalul întrecerii 
(turul 14) desemnează drept campion 
al țării pe Romică Simion, care în 
cele 14 ture (48 km — 57:04) obține 
25 p, urmat dfe... Andrei Antal

o vreme neprielnică (vînt si 
□ ieri s-a disputat la Sna-
-s-' „Criteriul speranțelor" la ca- 
»r-canoe. competiție rezervată iu-

— or de categoria I si a II-a 
s uneretului.

•_ ciștigătorii : JUNIORI I
- o d 1 090 m băieți, 500 m

K1 : R. Filipov (S. C.
I . 4 02.5, K2: N. Andronie

Saucz (S. C.) 3:43,3. K4: 
C S Brăila 3:24, Cl: L Moros- 
«au LV-cora Galati) 4:23,7, C2 : 
1 <- . — N. Agachie (S. C.)
«51 Kt F : Arina Roch (S. C.)

K : F : Florica Petrutel' — 
• i--.-aschiv (Dinamo) 2:04,5. 
Oa—pe echipe: Dinamo
• > >. C - Ttileea 48 p. Aneora

S P- JUNIORI II (500 m. 
■••te * fete) : K 1 : I. Sisu
«-■■te. ■Medoara) 2:00,0, K 2 :

’ — N. Moșoiu (C. S. Șc.)

ALTE RECTURI MONDIALE 
LA ÎNOT

NEW YORK (Agerpres). — La 
Campionatele de înot ale
S.U.A.. Tim Shaw a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
1 500 m liber, cu timpul de 15:31.75 
(vechiul record era de 15:31.85 și 
aparținea australianului Stephen 
Holland). îiiotătaarea australia
nă Jenny Turrall (in vîrstă de nu
mai 14 ani) a stabilit două noi 
recorduri mondiale : la 1 500 m în 
16:33,94 și la 800 m în 8:47,66.

VIITOARELE C. E. 
DE NATATIE

VIENA (Agerpres). — ’ Congre
sul Ligii europene de natație a 
decis ca viitoarele campionate eu
ropene să se desfășoare în anul 
1977 în orașul suedez Joenkoeping. 
După cum se știe, a doua ediție 
î campionatelor mondiale de na
tație va avea loc anul viitor la 
Caii (Columbia). Congresul l-a 
reales în funcția de președinte al 
L.E.N. pe suedezul Bertil Sael- 
lfors.

Campionatele

ÎNTRECERI
republicane de ciclism
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.pe stadionul Inonii, sînt deosebit 
de interesante si atractive.

Cu cîtiva dintre sportivii noștri 
„sortii" au fost vitregi de data 
aceasta. De pildă, încă din pri
mul tur. lui Petroniu Androne 
(cat. 68 kg) i-a fost opus sovieti
cul Erula Nasuralev. iar repre
zentantului nostru la cat. 52 kg. 
Petre Cearnău, i-a fost desemnat 
ca prim adversar iranianul lslami 
Asgar. Pină la ora cînd transmit 
aceste rinduri, singurul luptător 
român care a intrat în competiție 
este timișoreanul Petre Cearnău. 
El a debutat cu o frumoasă vic
torie la puncte în fata lui Asgar. 
Dar, deși în finalul partidei ta
belele de punctai arătau 7—5 in 
favoarea sportivului român. Cear- 
nău a trecut prin destule emoții. 
Primul care a avut inițiativa a 
fost luptătorul iranian. Cu două 
fixări consecutive, el a luat con
ducerea cu 2—0 în prima repriză. 
In repriza secundă, cu o răstur
nare laterală Cearnău si-a fixat 
adversarul în „pod" si a luat con
ducerea cu 3—2. în continuare, el 
și-a mărit avantajul si cu eforturi 
deosebite a reușit să si-1 păstreze 
pină în finalul meciului, si să 
obțină victoria.

Costin CH’RIAC

ILIE NĂSTASE - DEBUT VICTORIOS 
LA FOBEST HILLS

A început turneul international 
de tenis de la Forest Hills, care 
i’eunește la. actuala ediție ne cei 
mai buni jucători din lume. te 
primul tur. românul Hie Năstase 
l-a învins cu 6—2, 6—4 (abandon), 
pe australianul Kim Warwick. Al
te rezultate : Newcombe (Austra
lia) — Benavides (Bolivia) 6—2. 
6—0. 6—1 ; Alexander (Australia) 
— Caujolle (Franța) 6—1, 6—2, 
6—0 ; Goven (Franța) — Pinto 
Bravo (Chile) 6—1. 6—2. 6—1 ;
Metreveli (U.R.S.S.) — Cnanfreau 
(Franța) 6—3. 6—2. 6—2 ; Gorman 
(S.U.A.) — Handie (S.U.A.) 7—6,
6—4, 6—2 : V. Amritraj (India) — 
Doherty (S.U.A.) 6—7, 6—1. 6—3, 
6—2 ; Mayer (S.U.A.) — Phillips 
Moore (Australia) 5—-7. 6—2. 6—2,

(CIBO Brașov) 22 p. și Ion Totora 
21 p.

Pe aceeași linie — în ceea ce pri
vește spectaculozitatea — s-a desfă
șurat și concursul juniorilor m.ici. 
Aici, reprezentanții Școlii Sportive 
nr. 2 au obținut succesul maxim la 
care puteau spera, primele trei locuri 
în clasamentul în care figurează nu 
mai puțin de 58 de concurenti, re- 
prezentind 12 cluburi și asociații 
sportive din întreaga țară. Clasa
ment : 1. I. Mirea 17 p (6 ture — 
17 km — 25:17), 2. A. Șarpe 16 p, 
S’. FI. Glomnicu 8 p (toți de la Șc. 
sp. 2 Buc.).

Ih deschidere, și-au disputat titlu
rile de campioni și juniorii de la ca
tegoria biciclete de turism. Au cîș- 
tigat : G. Căiănitoiu (Drobeta Tr.
Severin) — la juniori mici și I. 
Popescu (Tg. Jiu) — ia juniori mari.

Vineri are loc proba de fond pen
tru seniori (176 km> pe șoseaua Ti
mișoara — Lăpova — Arad și retur.

Gh. ȘTEFĂNESCU

1:54, K4: Voința Arad 1:39.4
€1:1. Grigore (S. C.) 2:16,5. Cî: 
D. Vlad — I. Lupu (Dinamo) 2:10, 
K1 F : Lenuța Pantilie (Ancora) 
2:24,8. K 2 F : Alexandra Jora — 
Florica Dumitru (S. C.) 2:05,8. Cla
sament pe echipe : Dinamo 44 p, 
Portal Brăila 31 p. Ancora 28 p. 
TINERET țl000 m băieți. 500 m 
fete) : K1 : R. Sofran (Dinamo) 
4:11,2, K2: Șt. Popa — P. Igna- 
teneo (S. C.) 3:42,8. C1 : Gh.
Lungu (S. C.) 4:28,2, C2: St. Pa- 
macai — I. Lisov (Steaua) 4:03.0, 
K 1 F : Stela Moldoveanu (Dina
mo) 2:12,8, K2 F : Venera Petre 
— Elena Constantin (Dinamo) 
2:04,8. Pe echipe : Dinamo 52 p. 
Steaua 48 p. Ancwa 23 p.

Cele mai multe curse au reve
nit reprezentanților Sport Clubu
lui din Tulcea — 8. urmați de cei 
de la Dinamo — 5.

LUCERNA, 29 (prin telefon). 
Prima zi a campionatelor mon
diale de canotaj feminin a be
neficiat de o vreme splendidă. 
Deși pe program au figurat 
numai curse eliminatorii, nive
lul întrecerilor a atins un pla
fon extrem de ridicat.

Pentru schifistele românce, 
ziua de debut a fost mai mult 
decît promițătoare. Două din 
cele patru echipaje au reușit să 
cîștige seriile în care au evo
luat, scăpted astfel de emoțiile 
recalificărilor. Este vorba de 
echipajul de 2 fără cîrmaci 
(Cornelia Neacșu — Marinela 
Ghiță) — calificat direct în fi
nală și cel de 4 -f- 1 visle (Ioa
na Tudoran — Elisabeta Lazăr 
— Doina Bărdaș — Teodora

ATLETII DIN R.D.G. 
ÎN FORMA

Ia concursul atletic de la Potsdam, 
Ulvrr.a verificare a lotului R.D. Ger- 
n-ar.e pentru campionatele europene, 
au fost obținute citeva performanțe 
excelente. Astfel campioana olim- 
nică Annelie Ehrhardt a ciști^at pro
ba âe 1K m garduri în 12.6 s, iar 
Renate Stecher a realizat în cursa 
de IM m plat timpul de- 11,1. Jochen 
Sccbse a obținut Ia aruncarea cioca
nului performanța de 74,42 m.

5— 1 : Koch (Brazilia) — Cornejo 
(Chile) 7—5, 6—1, 6— 3 ; Ramirez 
(Mexic) — Andrew (Venezuela)
6— 2. 6—4. 6—4 ; Kodes (Cehoslo
vacia) — Kramer (R.S.A.) 6—2,
6—3. 6—4 ; Rasewall (Australia) 
— Dibley (Australia) 6—4. 7—6.
6— 1 ; Gerken (S.U.A.) — Simpson 
(Noua Zeelandă) 6—4, 6—7. 7—5.
7— 6 : Ball (Australia) — Moiina 
(Columbia) 6—1. 6—3, 6—3 ; Car
michael (Australia) — Case (Aus
tralia) 7—5, 2—6. 6—3. 6—4.

UNDE SE VA JUCA 
SEMIFINALA „CUPEI DAVIS"?

LONDRA (Agerpres). — Comitetul 
pentru „Cupa DaVaS“, întrunit la 
Londra, nu a ajuns la o soluție de
finitivă în privința locului de dispu
tare a meciului dintre echipele de 
tenis ale Italiei și Republicii Sud— 
Africane con tind pentru semifinalele 
interzonale. După cum se știe, echi
pa Italiei a refuzat să joace la Jo
hannesburg, propunînd un teren neu
tru. Noua reuniune va avea loc la 
3 septembrie, la New York, dar se
cretarul comitetului. Basil Reay, a 
declarat că este posibil ca pînă 
atunci Federația sud-afneană sâ ac
cepte cererea forului italian

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX DE LA HAVANA
FINALELE

Semi muscă 
Muscă
Cocoș 
Ponă
Semi ușoară 
Ușoară 
Semimijlocie 
Mijlocie mică 
Mijlocie 
Semig rea 
Grea

Muchokț (Kenya) 
Rodriguez (Cuba) 
Gomez (Porto Rico) 
Davis (S.U.A.)
S. CUȚOV (ROMANIA)
Kolev (Bulgaria)
Correa (Cuba) 
Lemus (Venezuela)
NASTAC (ROMANIA) 
Parlov (Iugoslavia) 
Stevenson (Cuba)

(Urmare din pag. I)

Un caracter de revanșă avea sî 
prima semifinală a CATEGORIEI 
MIJLOCII; in care Alee Năstao 
întilnea pe învingătorul său de la 
campionatele balcanice, iugoslavul 
Dragan Vujkovici. Avizat asupra 
calităților adversarului său, 
Năstac a abordat lupta cu mij
loacele adiecvate. Diferența de ta
lie si alonjă (Vujkovici este cu 
un cap mai înalt I) crea, probleme 
dificile boxerului român, cunos
cut pentru loviturile sale puterni
ce din apropiere. Pentru a găsi 
drumul spre țintă, printre brațe
le foarte lungi ale iugoslavului, 
Năstac a început meciul te rita. 
economic, apărîndu-se corect si 
preferind precizia (înaintea nu
mărului) loviturilor. îh fata a- 
cestei tactici. Vujkovici a evitat 
lupta, timp de două runduri. ta- 
cercind să puncteze doar de la dis
tantă. Dar, în ultima repriză. Năs
tac l-a surprins cu citeva puternice 
lovituri la figură si a terminat

Boicu 4- Elena Giurcă), calificat
în semifinale.

La 2 fc, ramerele românce au 
făcut o cursă de' toată frumu
sețea, conducted de la cap la 
cap și cîștigînd cu aproape două 
bărci avans față de redutabilul 
echipaj sovietic. Ordinea sosi
rii : România 3:41,06, U.R.S.S. 
3:45,09, Canada 3:52,77, Austra
lia 3:55,52, Ungaria 3:55,93. Cea
laltă serie a revenit echipajului 
R. D. Germane în 3:46,40.

La 4 + 1 visle (seria a
II-a) echipajul nostru a câști
gat la luptă : 1. România 3:19,11, 
2. U.R-S.S. 3:19,45, 3. S.U.A.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
EEHININ DE BASCHET

CAGLIARI, 29 (prin telefon). 
Ora foarte înaintată la care s-a 
încheiat. — miercuri seară. — în- 
tîlnirea dintre selecționatele Ro
mâniei și Italiei, te cadrul turne-- 
ului final (grupa 1—7) al campio
natului european feminin de bas
chet, nu ne-a îngăduit să comu
nicăm decît rezultatul : 52—45
(26—21) în favoarea gazdelor. Aț 
mânuntele ulterioare- precizează că 
echipa română a fost handicapată, 
de la început, de absența a două 
dintre cele mai bune jucătoare : 
Ileana Gugiu și Angela Tita, ac
cidentate. In aceste condiții, jucă
toarele românce au început meciul 
cu un moral scăzut, ceea ce s-a 
resimțit în special asupra capaci
tății de creare și concretizare a 
acțiunilor ofensive care și așa

„TURNEUL PRIETENIA44 LA VOLEI

JUNIORII NOȘTRI ÎNVINȘI RE CEI BULGĂRI
întrecerea voleibaliștilor juniori 

te cadrul competiției internațio
nale „Turneul Prietenia" a conti
nuat ieri după-amiază. în sala 
Florea&ca, cu partidele etapei a 
doua a seriilor.

Deschiderea reuniunii au fă
cut-o reprezentativele Cubei si 
Ungariei. Un joc disputat si echi
librat te prima parte a fiecărui 
set Tinerii voleibaliști cubanezi 
s-au comportat mult mai bine de- 
cit cu o zi înainte, au avut o 
precizie a serviciului mai mare 
și un dirijor al atacului, Jesîos 
Hunondos, sigur si inspirat, pre
cum si un trăgător. Pedro Sa- 
viaoo, extrem de eficace, fiind po
sesorul unui bagaj mai bogat de 
procedee tehnice. Astfel, deși 
maghiarii au stăpteit începuturile 
de set si au profitat tot timpul 
de imperfecțiunile la blocaj ale 
adversarilor, echipa Cubei a ob

- Hernandez (Cuba)
- Perez (Venezuela)
- Romero (Cuba)
- Kuznețov (U.R.S.S.)
- Solomin (U.R.S.S.)
- Kalule (Uganda)
- Jackson (S.U.A.)
- Garbey (Cuba)
- Riskiev (U.R.S.S.)
- Karataev (U.R.S.S.)
- Stinson (S.U.A.) 

meciul în plin atac, fiind răsplă
tit cu aplauze de către public. 
Judecătorii l-au preferat ca în
vingător pe Năstac, cu 3—2. în 
finală. Alee Năstac va boxa cu 
campionul sovietic Rulat Riskiev, 
care l-a întrecut prin. k.o. in 
prima repriză pe Bernd Witten- 
burg (R.D.G.).

Din păcate, cel de al treilea 
boxer român prezent in semifinale. 
Constantin Gruiescu, nu a reușit 
— in limitele CATEGORIEI 
MUSCA — să se califice. fiind 
întrecut la puncte de către cam
pionul Jocurilor Americii Centra
le și Caraibilor, venezueleanul 
Alfredo Ferez. Decizia. foarte 
controversată, de 3—2, îl favori
zează pe sud-american. Prima 
repriză a fost consacrată mai mult 
unui prelungit studiu, pentru ca 
apoi să apară te luptă o seamă 
de obstrucții. în rundul doi, Pe
rez primește chiar un avertisment 
pentru box iteregulamcntar, în 
timp ce Gruiescu etalează cunos
cutele sale execuții de tehnică 
superioară. Probabil însă că sti

3:19,94, 4. Olanda 3:20,98, 5.
Norvegia 3:26,90. Prima serie 
a fost cîștigată de R. D. Ger
mană în 3:16,60, iar cea de-a 
3-a de echipajul R. F. Germa
nia te 3:20,10.

Echipajele de 4 ® 1 rame și 
8 + 1 ale României au evo
luat bine, ocupînd locurile se
cunde în seriile lor. Ele au fost 
întrecute de Franța și, respec
tiv U.R.S.S. Apreciem însă că 
ambele păstrează șanse de ea- 
HfîcRre în finale.

Vineri au loc recalificările.

Horia ALEXANDRESCU 

erau diminuate de lipsa celor 
două baschetbaliste, deosebit de 
eficiente în partidele precedenta. 
Drept urmare, formația Italiei a 
condus tot timpul, dar numai îa 
diferente mici, ea izbutind să se 
detașeze decisiv doar în final.

Tot in turneul 1—7, Bulgaria și 
Franța au oferit o întrecere pa
sionantă, al cărei rezultat a fost 
hotârît în prelungiri, cînd repre
zentativa Bulgariei, actuală viee- 
campioană a Europei, a înscris 
— în ultimele secunde — coșul 
victoriei. Scor : 76—74 (35—38, 69— 
69). Deținătoarea titlului european, 
selecționata U.R.S.S., a realizat 
un succes Ia un scor edificator 
asupra valorii sale : 104—58 (50— 
24) în fața formației Cehoslova
ciei.

ținut victoria cu 3—1 (11. 11. —9. 
11). în cel de al doilea ioc. for
mația R. D. Germane a întrecut 
cu 3—1 (6, 9, —9, 12) pe cea a 
Poloniei, după o partidă intere
santă, cu faze frumoase. învin
gătorii s-au remarcat prin atacuri 
puternice, efectuate îndeosebi de 
principalul Uwe Westphal, dar si 
prin unele combinații de efect 
realizate de ridicătorul Hans Wieg- 
maan. Polonezii au arătat la rin- 
dul lor un bun ioc colectiv, dar 
le-a lipsit ftealizatorul de sigu
ranță.

într-o partidă foarte importantă 
pentru rămînerea în. lupta pentru 
locurile fruntașe, echipa României 
a primit replica celei a Bulgariei. 
Au dștigat voleibaliștii bulgari cu 
3—0 (13, 6, 8) ! Astăzi este zi 
liberă, iar sîmbătă. de la ora 15, 
au loc ultimele partide din ca
drul seriilor.

lul curat al pugilistului nostru nu 
L-a impresionat pe arbitri, de vre
me ce 3 dintre ei s-au lăsat in
fluențați de faptul că. te ultimul 
rund. Gruiescu a fost numărat în 
urma unei lovituri recepționate 
la bărbie. Victoria la puncte i se 
acordă deci cu 3—2 lui Alfredo 
Perez, care-1 va întilni în. finală ne 
cubanezul Douglas Ilodriguez, în
vingător la fel de fragil (3—2) a- 
supra campionului sovietic Vladis
lav Zasîpko.

Oricum, este cazul aici să subli
niem performanta lui Constantin 
Gruiescu : după cucerirea titlului 
de campion european în 1973 ci 
reușește să obțină medalia de 
bronz a campionatelor mondiale, 
la vîrsta de 29 de ani !

Finalele se dispută în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă.

Alte rezultate din semifinale' 
CAT. SEMIMUSCĂ : Hernandez 
(Cuba) b. p. Rodriguez (Sp) ; CAT. 
COCOS ; Komero (Cuba) b. p. 
Torosian (URSS) ; CAT. PANA : 
Kuzuețov (URSS) b.p. Garibaldi 
(Panama) ; CAT. UȘOARA : Ko
lev (Bulg.) b. p. Kotey (Ghana), 
Kalule (Uganda) b. p. Beyer 
(RDG) ; CAT. SEMIMIJLOCIE : 
Correa (Cuba) b. p. Iankov 
(Bulg.), Jackson (SUA) b. p. Kicka 
(Pol.) ; CAT. MIJLOCIE MICA : 
Lemus (Ven.) b. p. Nsubuga (Ug.), 
Garbey (Cuba) b. p. Klimanov 
(URSS) ; CAT. SEMIGREA : Par
lov (lug.) b. p. Sachse (RDG), 
Karataev (URSS) b. ab. 3. Spinks 
(SUA) ; CAT. GREA ; Stinson 
(SUA) b. p. Milici (lug.), Steven
son (Cuba) b. p. Ayinla (Nig.).

■t Bdmlnlitrapa : București, sit. V. Conta ac, i« ; teL ecattală 1140,05 ; secția coresp. 11,51.0» j Interurban U șl 28» ; telex 1 U1S0 spori r. Tiparul L P, Blnformajia" București, 10.3EI


