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UN CAMPIONA T DE HANDBAL
CU MUL ȚIPLE SEMNIFICA ȚII

De mîine, handbalul reintră în 
actualitate. 24 de divizionare A 
— masculine și feminine — își 
vor începe disputa, programată 
de-a lungul a 33 de etape (!), 
pentru cucerirea titlurilor na
ționale. Eveniment de seamă. v 
Mai întîi, pentru că handbalul 
nostru deține o valoare unanim 
recunoscută, atestată de victoria 
băieților (a 4-a '.) și de medalii
le de argint ale fetelor la ulti
mele ediții ale campionatelor lu
mii. Apoi, pentru că — după o 
ediție de tranziție — se revi
ne la întrecerea maraton, com
binată, singura in stare să va
lideze valoarea reală. constan
tă. Și. în fine, pentru că. aceas
tă nouă ediție, a 17-a, a campi
onatelor naționale are menirea 
să pregătească, în condiții de 
concurs, handbalistele ce vor al
cătui lotul reprezentativ pen
tru campionatele mondiale de 
la Moscova (1975) și pe handba- 
liștii ce se pregătesc in vederea 
J.O. pentru care și-au cucerit 
dreptul de participare încă din

întreceri’e cicliștilor seniori

VASILE SELEJAN

CAMPION DE EOND
TIMIȘOARA, 30 (prin telefon) 

Campionatele republicane de ci
clism au continuat cu proba de 
fond seniori, desfășurată pe șo
seaua Timișoara — Lipova — ' 
rad — Timișoara (173 ' ~
a fost grea, traseul 
urcușuri și coborîșuri 
în plus bătînd un vînt 
pricios. După numai 
de rulaj plutonul se 
Lugoj el va trece în _____
dus (41 din 63 de concurenți ple
cați). Regretabil însă, toate efor
turile alergătorilor sînt umbrite 
de o greșeală organizatorică, in
tervenită la întoarcerea cicliști
lor In Arad. înainte de Intrarea 
în oraș evadează dlnamovistul 
Ilie Valentin, care în Arad are 
peste un minut avans față de 
pluton. Mașina de deschidere nu 
întoarce însă decît în centru și 
Ilie Valentin este dirijat pe un 
alt traseu spre Timișoara. Acea
sta, în timp ce plutonul 
tors cu aproximativ 1500 
înainte și îndrumat pe drumul 
pe care a venit. Normal, eroarea 
făcută nu se mai poate repara.

După Lipova. opt rutieri eva
dează din pluton. Ei aleargă mul
tă vreme compact, pentru ca pe 
ultima parte să se desprindă Va- 
sile Selejan, care termină cursa 
cu mai bine de un minut avans 
și îmbracă, astfel, tricoul de cam
pion republican la fond, aducîr.d 
clubului Dinamo București o nouă 
victorie.

A- 
km). Cursa 
prezentînd 

numeroase, 
foarte ca- 

32 de km 
rupe. Prin 
efectiv re-

este tn- 
m. mai

Rezultate tehnice ; 1 VASILE
SELEJAN (Dinamo) 4 h 40:27, 2. 
G. Negoescu (Steaua), 3. Teodor 
Vasile (Dinamo), *4. C. Popescu 
(Voința Buc.), 5. V. Imbuzan 
(Steaua), 6. S. Brezeanu (Voința 
Buc.), 7. S. Sudiiu (Olimpia) — 
toți cu 4 h 41:53, 8. N. David
(Mureșul Tg. Mureș), 9. I. Cosma 
(Dinamo), 10. C. Cirje (Steaua) — 
toți cu 4 h 42:18.

Sîmbâtă și duminică se va dis
puta contratimpul individual : în 
prima zi se întrec juniorii, iar 
duminică seniorii. Luni — ultima 
zi a campionatelor — se va des
fășura proba de fond pentru ju
niori.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Ștefan Birtalan, golgeterul C.M. 74, va fi, probabil, și în acest an 
unul dintre principalii realizatori ai formației campioane, Steaua.

In cursul nopții (după ora 
Bucureștiului, astăzi dimineață) 
s-a încheiat maratonul celor mai 
buni pugiliști amatori din lume. 
Sute de mii de spectatori au a- 
sistat la partidele campionatului 
mondial., disputate sub cupola sălii 
„El Coliseo de la Ciudad Depor- 
tiva" din Havana. Toate galele — 
în care au fost angrenați 263 de 
boxeri din 44 de țâri _ jje pe 4 
continente — s-au desfâșural în 
sală, Intrucit proiectul organiza
torilor cubanezi de a ține ulti
mele faze In aer liber, pe sta
dionul „Latinoamericano", nu a 
fost acceptat de federația inter
națională (AIBA).

Printre cei 8 finaliști europeni 
(alături de 12 din America și 2 
din Africa) s-au aflat și boxerii 
români SIMION CUȚOV (cat se- 
miușoară) ți ALEC NASTAC (cat. 
mijlocie). Promovarea lor pînă Ia 
faza finală a competiției este fără 
îndoială un succes al pugilismu- 
lui nostru.

Marele festival mondial al bo
xului amator a atras în vîrte- 
jul său de două săptămîni nu 
numai pe pugiliști, ci și : 61 an
trenori, 33 de arbitri, 26 medici, 
7 masori și 164 ziariști și comen
tatori de radio și televiziune. In
teresul acestora din urmă a fost 
concentrat și asupra problemelor 
de ordin general ale lumii boxu
lui. Astfel, cu prilejul unei con
ferințe de presă, ei au putut afla 
că actualul președinte al AIBA, 
It col. R. II. Russell (Anglia) nu 
își va mai depune candidatura la

congresul de la Dar-es-Salaam 
(Tanzania) din octombrie. Cele 
mai mari șanse pentru ocuparea 
postului de președinte al AIBA 
sînt acordate actualilor vicepre
ședinți ; N. A. Nikiforov — Deni
sov (URSS), președinte al EABA, 
și Donald F. Hull (S.U.A.), pre
ședinte al Biroului Americilor. De 
asemenea, se vorbește de un 
proiect poțrjvjt căruia înaintea 
Jocurilor Olimpice Să v5r lină 
turnee preliminare eliminatorii, 
pentru ca la turneul olimpic pro- 
priu-zis să ajungă doar 16—20 de 
boxeri la fiecare categorie. Pentra 
organizarea celei de a doua edi
ții a campionatelor mondiale, din 
1978, și-au depus 
didatura orașele 
și Mexico.

Asupra valorii 
putate la Havana, precum și a- 
supra calității arbitrajelor, vom 
mai reveni. Să subliniem totuși 
că arbitrul cubanez Arturo Ro- 
driguez a avut curajul să desca
lific, pentru box neregulamentar 
(lovituri sub centură), încă din 
minutul 6, pe ambii combatanți 
în sferturile de finală ale cate
goriei semigrea : Mohamed Saoud 
(Maroc) și Nasley Thompson (Ja
maica). Precum, se cuvine men
ționată împrejurarea că la con
trolul medical al arbitrilor, nu 
au primit avizul de a conduce 
partide, datorită unor slăbiciuni 
de vedere ; Toku (Nigeria), Id- 
zak (Polonia) șl... — In ciuda nu
melui său — Argus (Mexic) I

pînă acum can- 
Belgrad, Tokio

meciurilor dis-

martie, la Berlin. Campionatul 
trebuie să evidențieze noi ta
lente, capabile să pătrundă în 
echipele naționale.

Deci, de mîine ne vom reîn- 
tîlni cu iubitorii handbalului pe 
terenurile din Capitală și din 
diferite centre ale țării. Vom 
asista la eternele derbyuri 
(Steaua — Dinamo, Universita
tea Timișoara — Universitatea 
București ș.a.), la asaltul unor 
formații ale căror cote au cres
cut odată cu valoarea afirma
tă. Dar mai presus de orice, 
dorim să constatăm o creștere 
substanțială a nivelului tehnic 
și tactic al echipelor, a 
bativității, a seriozității
ror echipelor divizionare. Aceas
ta pentru că numai așa se pot 
crea premisele unei eficiente 
popularizări a handbalului 
rîndurile tineretului și cele 
progresului necontenit al 
prezentativelor României.

CAMPIONATELE REPUBLICANE

Nicolae Rotaru a
DE TIR

cîștigat

com- 
tutu-

în 
ale 
re-

Hristache NAUM

încă două titluri
- Azi va fi cunoscut campionul la pistol viteză —

Cu excepția unor rezultate mai 
bune înscrise în cea de a doua 
zi a competiției — cifrele cu care 
a cîștigat Nicolae Rotaru la armă 
liberă 60 f culcat (596 p) si cele 
cu care s-au clasat pe primele 
două locuri juniorii Mircea Hca 
și Romulus Nicolescu la armă 
standard culcat 60 f (592 p). ca si 
ameliorarea recordului tării la pis
tol cu aer comprimat fete de că
tre echipa clubului Dinamo (A. 
Matei, A. Buțu. O. Demetriade) : 
1128 p — v. r. 1008 p — pînă 
acum campionatele republicane de

tir nu ne-au prileiuit vreo per
formanță demnă de consemnat. 
Nici în cea de a treia zi a în
trecerilor. Cel mult, vom subli
nia că Nicolae Rotaru a mai 
adăugat alte două titluri naționale 
la bogatul său palmares, in timp 
ce reprezentanții clubului Steaua 
au ieșit învingători in serie. în 
probele pe echipe, la armă liberă 
calibru redus — toate pozițiile. 
Astfel, ei au luat conducerea în 
clasamentul neoficial al titlurilor : 
Steaua — 11. Dinamo — 9. I.E.F.S. 
— 6, Activul Brașov — 3. U.T.A.,

Olimpia și C.F.R. Arad cite unuL 
In. aceste condiții lupta se anunță 
și în continuare deosebit de strîn- 
să.

Dintre probele oare se vor mal 
disputa în aceste ultime două zile, 
întrecerea din manșa decisivă 
(azi) la pistol viteză va oferi fără 
îndoială un spectacol de mare a- 
tractie. Deocamdată conduce tlnă-

IMUNE, ETAPA A V-a DIN DIVIZIA A LA FOTBAL

SE AȘTEAPTĂ RĂSPUNS LA ClTEVA ÎNTREBĂRI
7

w

NICOLAE ROTARUCampionatul nostru, pornit nu de 
mult la drum, după numai patru 
etape, și-a șl închegat un clasament 
relativ stabil. Lidera, Dinamo, bene
ficiază de „cifre- care o scutesc, cel 
puțin pentru încă o etapă, de orice 
emoții. La poalele clasamentului, s-a 
prefigurat si aici un pluton ce nu-sl 
poate schimba radical condiția după 
etapa de miine. Juclnd tn deplasare, 
este greu de presupus că F.C. Galați, 
cu un golaveraj de 0—9. va putea 
agăța „lanterna roșie" de firma altei 
echipe, așa că, la cel doi poli al săi, 
clasamentul va rămine stabil dumi
nică seara.

Desigur, medul etapei a V-a se va 
juca la Arad, unde Dinamo, cu un 
procentaj de realizări de 100 la sută, 
va înfrunta pe performera de 
miercuri, U.T.A. din localitate. O în- 
lilnire tradițională, eu semnificații 
aparte, în stare să ne spună, după 
90 de minute, dacă partea superioară 
a clasamentului se va comprima, 
dlnd luptei pentru întîietate un ca
racter mai ascuțit, mal dur, mai 
palpitant. Etapa de mîine mal poate 
răspunde la citeva Întrebări : dacă 
Universitatea Craiova șl-a revenit 
într-adevăr după șocul unul start 
neeoncludent, dacă Olimpia Satu 
Mare reprezintă o „mică putere" ve
nită din divizia secundă ca să răs
toarne prejudecăți și o ordine valo
rică preconcepută, dacă Steaua sea
mănă cu ea însăși, *"J
stanța își poate sau 
mensiunea actuală.

Sperăm ca etapa 
aducă revirimentul, 
acum de marea majoritate a echi
pelor. Calificativul general de miine, 
acum clnd s-a depășit faza debutu
lui, poate fj simptomatic pentru va
loarea unui campionat intrat hi 
regim de regularitate. (I. C.), 4

PROGRAMUL ETAPEI DE MÎINE Șl ARBITRII
F.C.M. REȘIȚA 
„U“ Cluj
A. S. A. 
UNIV.
F. C.
U.T.A.
F. C.

— STEAGUL ROȘU
— „POLI" Timișoara
— C.F.R.
— „POLI" IașiCraiova 

CONSTANTA — CHIMIA 
— DINAMO 
— F. C. GALAȚI 
— JIUL

C. Manușaride (Buc.) 
En>. Păunescu (Vaslui) 
M. Moraru (Ploiești) 
O. Anderco (S. Mare) 
V. Iacob (Oradea) 
V. Topan (Cluj) 
I. Cimpeanu (Clui) 
C. Ghiță (Brasov) 

(televizat)
M. Rotaru (Iași)

ARGEȘ
SPORTUL STUD.

Stadionul Steaua, ora 14,30
STEAUA — OLIMPIA

Stadionul Steaua, ora 16.15
Toate meciurile din provincie vor începe la ora 16.00.

dacă F.C. Con- 
nu modifica dl-

de mîine sA 
amlnat pînă

rul Corneliu Ion (Steaua), dar el 
este talonat de aproape de ditta- 
movis tul Marcel Roșea si Alexan
dru Gered (Steaua). Indiscutabil, 
în acest duel se mai pot intercala 
si alti trăgători de elită de la noL 
Ceea ce nu va face decît să spo
rească si mai mult interesul in

G COMARNISCH1

(Continuare în pag. 2—3)

CONVOCAREA LOTULUI REPREZENTATIV
PENTRU PARTIDA CU FENERBAHCE

•• Miercuri, la București, un interesant joc amical:
In vederea partidei amicale de miercuri 4 sep

tembrie, de la Istanbul, cu formația Fenerbahce, 
campioana Turciei, antrenorii echipei naționale Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc au convocat pen
tru mîine, ora 22, la sediul F.R.F. următorii jucători ; 
Răducanu și lorgulescu (portari) ; Cheran, Antonescu, 
Sătmăreanu II, G. Sandu ți Anghelini (fundași) ; 
Dinu, Dumitru, Beldeanu și D. Georgescu (mij
locași) ; Lucescu, Troi, lordănescu, Kun, Năstase 
ți Mulțescu (atacanți).

La această oră este incertă deplasarea lui Dumitru 
(care are de susținut examene școlare) ți lordănescu 
(accidentat).

*

lotul de tineret de 23 de ani — lotul de 21 de «ni
Miercuri, pe stadionul „23 August" din Capitală, de 

la ora 16, lotul de tineret de 23 de ani va intiîni 
lotul de 21 de ani. în vederea acestui meci, antre
norii Cornel Drăgușin, Ion Nunweiller și Ion Voica 
au convocat pentru luni, la ora 11, la sediul fede
rației, următorii jucători : Jivan, Bathori I, Porațchi, 
Dobrău, Cazan, FI. Marin, Grigore, Mateescu, Cio- 
cirlan. Bora, Dumitriu IV, Bathori II, Atodiresei, Chi- 
haia, Roznai, Crișan și Ion Ion (lotul de 23 de ani); 
Lăzăreanu, I. Gabriel, Purirna, Moisescu, Naghi, Ban- 
ciu, Grigoraș, Lucuță, Kaizer, Hurloi, Custov, Bata- 
cliu, Munteanu, Zamfir, Helvei ți Trandafilon (lotul 
de 21 de ani).



AGENDA COMPETIȚIILOR DE MASA I S™TA«A “E L™,aZ'!iE->

MÎINE ÎN CAPITALĂ... DRUMEȚIE ÎN

Pe mai multe baze 
sportive din orașul Bucu
rești, duminică 
tembrie 
diferite 
masă. Iată cîteva dintre 
ele : „Cupa Voinice
lul- (baza Voinicelul ora 
10) — în sectorul IV — 
la tenis de masă mini- 
fotbal și șah ; „Cupa 
Titanii" — în același sec
tor — la tenis de cîmp, 
baschet (ora 9 și 16, 
baza Titan) ; un cros

1 sep- 
se desfășoară 
competiții de

organizat de către Con
siliul pentru educație 
fizică și sport al secto
rului 8. întrecerile ele
vilor și’ elevelor — pen
tru care este inițiat 
cest concurs — au 
pe baza .Cireșarii" 
cepînd de la ora 9.

Crosul și „Cupa Tita
nii", sînt competiții or
ganizate în cinstea Con
gresului al XI-lea 
P.C.R.

a- 
loc 
în-

al

„CUPA RECOLTEI ARGEȘENE"
Organizate de către 

XJJCAP și CJEFS din 
județul Argeș, întreceri
le dotate cu „Cupa re
coltei argeșene" au atras 
la start peste 40 000 de 
tineri din 94 de comune. 
După disputarea compe
tițiilor de atletism, ci
clism, fotbal, oină și 
volei se poate spune că 
cele mai bune rezultate 
au fost obținute de că
tre participanții din co
munele Tițești, Corbi,

Valea lașului, Buzoiești, 
Miroși, Boțești, Micești, 
Cicanești, Recea. Dar, 
iată și comunele ai căror 
sportivi au ocupat locu
rile I și II : OINĂ — 
Tițești și Micești (satul 
Purcăreni) ; VOLEI — 
Stîlpenî și Cuca (fete). 
Boțești și Cicanești (bă
ieți) ; FOTBAL — Buzo
iești și Valea lașului. 
(Iii© FEJEANU, M. MA
RIN, corespondenți)-

dm toate
BACi-urT CAMPIONATUL REPUBU- 
DAbUnt I CAN DE COPII. Pe tere- 
nurile stadionului- Tineretului din Oradea 
au început turneele finale ale campio
natelor republicane de copii, fa care iau 
parte cele mai bune 12 echipe (șase de 
băieți, șase de fete) calificate ia faza 
de zonă a competiției. După trei etape 
Farul la băieți, Școala sportivă Oradea 
și Școală sportiva Ploiești, la fete, 
neînvinse și 
de a cuceri 
dețean)

HOCHEI 
întors după < 
de pregătire 
rul M. Fiamaropol s-a declarat mulțumit 
de evoluțiile speranțelor hocheiului nos
tru, care au realizat, printre altele, doua 
victorii la formația similară a clubului 
S lezări Opava • PATINOARUL „23 AU
GUST" se va deschide în ziua de 8 
septembrie • NOUTĂȚI DESPRE PRE
GĂTIRILE ECHIPELOR FRUNTAȘE: Steaua 
a plecat luni tn Cehoslovacia, după căra 
va întreprinde un turneu m U.R..S.S., Di
nam a a pornit spre Opava (Cehoslova
cia) vineri seara, iar în această locali
tate se aftă la antTenomente și o grupă 
alcătuită din cei mai bunî portari.

sint 
mai mari șanseau cele

titlul. (1. GHIȘA-coreq?.

SELECȚIONATA DE 
NIORJ A ȚARII t-a

JU-
_ re- 

un scurt dar eficient stagiu 
; în Cehoslovacia. Antreiio-

FINALA CAMPIONATULUI RE- 
MUIU PUBLICAN DE MOTOCROS 
Pe un traseu ales la marginea orașului 
Tg. Jiu se vor desfășura duminică dimi
neață ultimele întreceri ale campionatu
lui de motocros, după care var fî pre- 
miați deținătorii titlurilor la cele patru 
probe care figurează în program 
ETAPA A HI-A A CAMPIONATULUI NA
ȚIONAL DE DIRT-TRACK. Pista stadionu
lui Metalul din Capitală va găzdui mîine 
întrecerile etapei a treia a campionatu
lui de dirt-track. Primul start se va da 
la ora 10.30.

DATIMAI NO1 RECORDURI REPU- 
FAIll'IAJ BLICANE. In parcul «por- 
tiv „23 August" din Tg. Mureș, pe o 
pista de 300 m, s-a desfășurat etapa 
județeană a campionatului republican 
de patinaj pe rotile, la care au partici
pat concurenți de toate categoriile. Pa
tinatorii clubului Mureșul, pregătiți de 
Carol Gali, au avut o comportare bună, 
stabilind 13 noi recorduri naționale. 
Ibolya, Szatmary, Rodica Pașcan, Eniko 
Giliga, Attila Szatmary, Zoltan Adorian, 
Eva Focht și Maria Olach sînt autorii 
acestor performanțe, unii devenind re- 
cordmeni fa mai multe probe. (I. PAUȘ- 
coresp.)

' Activitate meritorie a 
Comisiei de sport si tu
rism a Consiliului sin
dicatelor din județul 
Dîmbovița. Acesta a or
ganizat recent două 
mari concursuri de o- 
rientare turistică in lo
calitatea Moroeni—Gil- 
rfia : „Cupa Chindia" (e-

NOAPTE Șl ZI
diția a VT-aj și „Memo
rialul Ion Vătafi»"

La întreceri — de 
noapte și zi — au par
ticipat 115 concurenți din 
județele Prahova, Brașov, 
Iași, Dolj, Neamț, Ti
miș, Ilfov, Dîmbovița și 
municipiul București 
(Mișu AVANU, coresp. 
județean).

LA 1.1. S. METALOTEHNICA Tg. MUREȘ — 
SUCCESE

panți), 
ciației I 
(10 echi 
cători), 
sociâției _
masculin (6 echipe 
circa 60 de 
campionatul 
la minifotbal 
pe eu 
cipanți), 
za a 
□icipiu.
ciapei a---- -—-------
2) meciuri de fotbal la
tre ateliere (14 echipe Și 
circa 200 jucători). ș_a. 
(Adrian COR Oltco- 
respJ-

Intensă activitate spor
tivă de masă inițiata 
la I.I.S. Metalotehnica — 
Tg. Mures. Dovezi : in 
cinstea celor două mari 
evenimente politice ale 
anului 1974, aici s-au 
organizat o serie de în
treceri la diferite dis
cipline sportive. lată-le 
pe scurt: Cupa întreți
nerii (mirafotbal, cu 
participarea a 6 echipe 
— 60 de jucători). Capa 
activistului (voie:, fot
bal — cile 4 echipe Ia 
fiecare disciplină; între
ceri care au atras pe 
stadion circa 120 nartici-

campionatul aso- 
la Volei masculin 
ipe, a cite 10 ju- 

canrpionatul a- 
i Ia handbal

sportivi), 
asociației 
(16 echi- 

160 de parti- 
un cros (La fa- 

doua pe 
echipa
ocunat

mu- 
aso- 

local

„CUPA FEDERAȚIEI- LA VOLEI
De la întrecerile fazei a doua 

a „Cupei Federației--. corespon
denții noștri C. Popa. V. Săndu- 
lescu si Oet. Bâlteann ne infor
mează că această competiție. des: 
nu se ridică la un nivel tehnic 
deosebit, are meritul de a oferi 
un bun prilej de nresătire si ro- 
dare a echinelor de Divizia A. pre
cum și de promovare in loturile 
acestora a unor elemente tinere 
Si de perspectivă. Iată si rezulta
tele celor 4 turnee. LA MAMAIA, 
unde se desfășoară turneele pen
tru locurile 1—6. la băieți si fete, 
în ziua a III-a. s-au înregistrat 
următoarele rezultate : masculin 
— Explorări B. Mare — Univ. 
Craiova 3—1. Steaua — „U~ Cluj 
3—0. C.S.U. Galati — Rapid 3—2 : 
feminin : C.S.M. Sibiu — Rapid 
3—0. Medicina — Farul 3—1.

I E-FS. — Penic.E-ia Iași 3—2. LA 
BUCTREST1. in turneul pentru 
Jocurile 7—12 ; feminin : Univ.
Timisoara — C.S.U. Galati 0—3. 
Dinamo — Univ. Craiova 3—L 
Spartae București — Constructo
rul București 3—I, Dinamo — 
C-S.U. Galati 3—0. Univ. Craiova 
— Spanac 3—X Constructorul — 
Univ. Timișoara 3—X Dinamo — 
Soartac 3—0. Constructorul — 
US.U. Galati 3—0. Univ. Craiova
- Univ. Timisoara 3—X LA PLO

IEȘTI (turneul masculin pentru 
locurile 7—U): CLS.M. Suceava — 
Petrolul Ploiești 3—2. 
PoEtehnica 
Suceava — 
LE.F.S. —
— LEJ.S,
tehnica 3—1.

LE.F.S. — 
Timișoara 3—0, C.S.M. 
Viitorul Bacău 3—1, 
Petrolul 3—1, Viitorul 
3—9. Petrolul — Poli-

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TIR
(Urmare drn pag. I)

jurul probei care se dovedește, 
din nou. una dintre cele mai spec
taculoase din tir.

KEZULIATB TEHNICE, armă 
bera - 40 f poziția, picioare seniori 
(31): 1. Petre Sandor 370 p. 2. L OLa- 
rescu (IEFS) 363 p, 3. I. Trăscăveanu 
(Steaua) 364 p, 4. N. Rotaru (rEFS> 
361 p, S. T. Ciulu 357 p, S. M. Marin 
(Steauai 356 p, echipe : 1. Steaua 
I (P. Șandor, T. Ciulu, T. Cotdea.
1. Codreanu, antrenor V. Enea) 1433 
p, 2. LE.F.S. 1410 p, 3. Steaua n 
1410 p, poziția in genunchi (31); i. 
Nicolae Rotartr (IEFS, antrenor O. 
Galea) 388 p. 2. St. Caban (Dinamo) 
384 p, 3. P. Sandor 382 p, 4. I. Oîă- 
rescu (IEFS) 380 p, 5. E. Satala (Di
namo) 380 p. 6. Gh. Vasilescu (Olim
pia) 379 p, echipe: steaua “ 
Sandor. — — - 
dreanu, 
Dinamo 
poziții 
(IEFS,
2. P. Șandor 
(IEFS) 1141 p, 
(Steaua) 1129 p, 5.
6. Gh. “ ’
echipe : 
Ciulu, ~ 
trenor V. 
4441 p, 1 
tezi 60 t 
neliu lori

h-

I (P. 
T. Ciulu, T. CoIdea. I. Co- 
antrenor V. Enea) 150" p. 2. 
1500 p, 3. LE.F.S. 1435 p, trei 
(27): 1. Nicolae Rotaru
antrenor O. Galea) 1118 p, 

1144 p, 3. I. Olărescu 
4. r. Trăscăveanu 
T. Coldea 1126 p. 
(Olimpia) 1121 p. 
I (P. Șandor, T. 
I. Codreanu, an-

mo» »3 p, 3. A. Gered 2!M p. 4. M. 
Tapa OEFS) 2S3 p, 5. U (Di
namo)»’ p. 6. Șt. Popa (IKFS; 231 
p, eefrrpe : 1. steaua (C. Ion, &L 
Stan, V. Atanasio, A. GererL antre
nor Gh. Cortjescui ITSt p, X IXnamo 
1165 p» 3- Ii-x.S- «72 p. amA eu 
aer comprimat juniori («•) : 1. Adri
an Dmnirriu (Activul Brașov, antre
nor D. Petreaj » p, 1 K Nicolescu

PROGRAMUL ULTIMELOR DOUA ZILE, 
sîmbăta s de fa c'a B.X'- plrto! sport 
senioare și junioare, de la ora 9z pis
tol -viteza 6£ f seniori (manșa a 15-a)r 
armă standard 3m2O f se^core și juni
oare, de la oro 9.3G: pistol cu aer com
primat juniori, de la ora 12- armă stan
dard 3x20 f juniori ; duminică : de la 
ora 8.30: pistol calibru mare seniori, 
pistol sport juniori, da la ora 9. oi 
standard 3x20 f seniori.

CCXOKODS sw

A DIVIZIEI A DE HANDBAL
© Mrine, încep și înlrecerile Diviziei B

Biroul F. R, Handbal, în ședința 
din 30 august a.c., a analizat situația 
din acest sport, înaintea începerii 
noului campionat, și, constatînd îm
bunătățirea activității în echipele de 
handbal ca urmare a intensificării 
muncii de educație a hotărît ridicarea 
sancțiunilor date sportivilor, arbitri
lor și antrenorilor suspendați 
termene pînă la doi ani.

pe

Așadar, miine start in cea de a XVII-a 
ediție a campionatului Diviziei A, mas
culin și feminin, de handbal. Moment 
așteptat cu interes, in unele centre cu 
tradiție in handbal chiar cu multa ne
răbdare. înaintea începerii primelor par
tide iatâ cîteva noutăți :

S Cin activitatea de pregătire a for
mațiilor fruntașe de Divizia A, este de 
^otet turneul întreprins de Dinamo 
București in R.F. Germania (echipa lui 
Oprea Vlase avind o comportare foarte 
bună), două partide susținute pe teren 
propriu de echipa campioană, Steaua, 
cu Universitatea Craiova (echipă care 
a constituit o surpriză plăcută !), întîl- 
nirea amicală, de pregătire a Untversi- 
tății București cu Unhrersitât Munster, 
disputată marți la Predeal, ca și multe 
aîze confruntări, toate menite să asigure 
o altimâr verificare a potențialului viitoa
relor participante la lupta pentru tufr-,

0 In ultima perioaJă de timp s-au 
organizat in țara noastră și cîteva com
petiții internaționale, toate avind drept 
principal scop realizarea unei cît mat 
bune pregătiri în vederea apropiatului 
start din campionat. Astfel, 
zionară A, Știința Bacău a

noua divi- 
organizat

un interesant turneu la care au 
parte două formații române : Dinamo
Brașov și C.S.U. Galați, precum și echi
pa Post Schwerin (R.D.G.). în finala 
competiției s-au întîlnit Știința Bacău 
și Post Schwerin, victoria revenind bă- 
căuoanilor cu scorul de 15-12 (10-8).

© Dintre meciurile primei etape 
campionatului masculin două au f 
aminate. Este vorba ‘ “ ~‘
București - Dinamo 
iau parie de la 4- 
moviadă) și C.S.U. 
Timișoara (studenții 
tors recent dințr-un 
Republica Populară

& Tot duminică 1 
disputa și primele. jocuri din cadrul unei 
noi ediții a campionatului 
care anul acesta are cîte 
atît în întrecerea masculină, 
feminină, lată componența 
CULIN, SERIA I : Oltul Sf.
Tractorul Brașov, Voința București, Rapid 
București, Unirea Tricolor Brăila, Rafi
năria Teieajen, Re Ionul Piatra Neamț, 
C.S. Pitești, Agronomia Iași, Comerțul 
Constanța ; SERIA A ll-A : C.S.M. Re
șița, Nitramonia Făgăraș, Voința Baia 
Mare, Gloria Arad, Ștrința frwățămrnf Tg. 
Jiu, Știința Petroșani, Timișul Lugoj, Me
talul Capsa Mică, A.S.A. Tg. Mureș, 
Constructorul Oradea ; FEMININ, SERIA 
I : Viitorul Vaslui, Voinja lași, Tormstww 
Constanța, Gloria Buzău, Vulturul Ploiești, 
C.S.U. Construcții București, Constructo
rul București, Voința București, Voința 
Brașov, Rulmentul Brașov; SERIA A ll-Â: 
Argeșana Pitești, Universitatea Cluj, Tri
coul Oradea, C.S.M. Sibiu, Voința Si
ghișoara, Vrctoricr Guban Timișoara, Teba 
Arad, Oltid1 Sf. Gheorghe, Nitramonia 
Făgăraș, Constructorul Baia Mare.

i de jocurile Dinamo 
» Brașov (bucureștenii 

septembrie la Dina- 
Galați - Politehnica

i timișoreni s-au în- 
turneu întreprins în 

Chineză).
1 septembrie se vor

Diviziei B, 
două serii, 

cit și în cea 
lor : MAS-

Gheorghe,

I
Cu toata o 

do van. Fază

i STAR
I
I

PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI
I

Independența Sibiu, Universitatea Bucu-MASCULIN : Steaua ____ __ ______ _______  ____
rești — Universitatea Cluj, CABO'u £lh. GUeorgluu-Dej — Știința Ba. 
eau, Universitatea Craiova — Mlnauf Baia Mare.

FEMININ ; Universitatea Timisoara — Constructorul Timișoara, 
Voința Odorhpi — Universitatea București, Progresul Bneurești — IFFS 
București. Rapid București — Textila Buhușr, Sparta Mediaș — Uni
versitatea Iași. Confecția București — Mureșul Tg. Mureș.

A 3-a EDIȚIE A DINAMOVIADEI DE HANDBAL 
înc’epînd de miercuri,. 4 septem

brie, pe terenurile din Parcul 
sportiv Dinamo se vor disputa par
tidele celei de-a 3-a ediții a Di- 
namoviadei de handbal. Alături

Ia Deriâada 2—7 septembrie se 
vor desfășura Întrecerile din ca
drul campionatului republican de 
orientare turistică. Ele vor fi găz
duite de trasee diferite, ^mena
jate ia pădurile din jurul orașu
lui Bistrița (jud. Bistrița-Năsâud). 
Concur snf este deschis tuturor 
categoriilor de sportivi, copii, ju
niori, seniori si veterani, băieți 
si fete.

Iată programul 
a Întrecerilor ; 2
ora 25 : calificări 
Ene pentru etapa 
SEPTEMBRIE, ora
za vînturilor" pentru 
fieări juniori mici- si 
ieți si fete : ora 29 : 
pionatolui republican de noapte 
seniori: 4 SEPTEMBRIE, ora 9 :

de desfășurare 
SEPTEMBRIE, 

echipe
de
9 :

rnascu- 
neapte ; 3 
Cupa. wRo- 
cooii. căli
mări. bă-

Lnala cam- 
an de

Miir.e, rn Capitala

CUPLAJ DE RUGBY
PE STADIONUL STEAUA

I
I

& I
de Dinamo București participă 
echipe din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană. Polonia si Un
garia.

I
I
I
I

Vasilescu
. Steaua
Go lelea,

Enea) 4504 p, 2. Steaua II 
Dinamo 4437 p, pistol vi- 
seniori (manșa T): L Cor- 
296 p. 2. M. Roșea (Dina-

1. 
T.

SIMBATA

FOTBAL. Teren Flacăra, ora
Flacăra roșie — I.O.R. (Div. C)

HANDBAL. Teren Voința,
Voința București — Rapid 
(S. m).

ora 17.30;
București

ora 11: T eh nome tal Buc.;
teren Steaua, ora 12: Șoimii Tarom 
— Triumf Buc.: teren Laromet, ora *• 12 
Laromet — Electronica; teren Electro
magnetica, ora 11: Unirea Tricolor — 
Sirena (meciuri în cadrul Diviziei C).

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA ECO

NOMICA PENTRU ADMI
NISTRAREA BAZELOR 
SPORTIVE din București, 
b-dul Muncii nr. 37—39, sec
torul 3 (telefon 21 30 30) an
gajează de ungență :

— paznici (și pentru poli
gonul Tunari) ;

— muncitori necaliCcați ;
— tîmpîari manuali și me
canici ;
— lăcătuși cat. 2—4.

Duminică. 1 septembrie, cea de 
a treia etapă a campionatului 
republican de rugby programează 
următoarele meciuri :

SERIA L Gloria — Dinamo. Sp. 
studențesc — Constructorul Buzău, 
Steaaa — Politehnica Iași. Univer
sitatea Timișoara — C.S.M. Si
biu. SERIA A n-a. Vulcan — 
Știința Petroșani ; Farul Constan
ta — Agronomia Cluj : TC. IND, 
Constanța — Gri vi ta roșie. Rul
mentul Biriad — Rapid.

în București : Gloria — 
(teren Gloria, azi ora 17). 
dentesc — Constructorul 
Tei, duminică ora 9), Steaua — 
Politehnica. Vulcan — Stiizita Pe
troșani (stadion Steaua, — dumi
nică, orele 9 și. respectiv, 10,36).

Dinamo 
S3- Stil- 

(teren.

RUGBY. Teren Gloria,
Gloria — Dinamo (partidă 
diviziei A).

oro 
în

17: 
codrul

TIR. Poligonul Tunari, de 
campionatele republicane Ea 
cu glonț și aer comprimat.

VOLEI. Saîa Floreasca, de ____
15: meciuri în cadrul competiției in
ternaționale „Cupa Prietenia”.

la ora 
armele

5a ora

HANDBAL. Teren Steatia, ora 10: 
Universitatea București — Universita
tea Cluj (A, m). ora 11,30: Steaua
— Independența Sibiu (A. m); teren 
Giulești, ora 11,30: Rapid București
— Textila Buhuși (A, f); teren Dino

„mc, ora 9: Confecția Buc. — Mure
șul Tg. Mureș (A, f.); teren Con
structorul, ora 10: Constructorul
București — Voința București (B, f) j 
teren Progresul, ora 17.30- ProgresuF 
București — I.E.F.S. (A, f).

DUMINICA

FOTBAL. Stadionul Steaua (Ghen- 
cec). o»a 10: Steaua — Olimpia Satu 
Mere (tineret-speranțe) ; ora 14.30: 
Sportul studențesc — Jiul Petroșani 
(D:/. AȚj ara 16.15: Steaua — Olim- 
c □ Satu Mare (Div. A); teren Pois- 
tehnict», ora 10: Sportul studențesc — 

Petroșani (tineret-speranțe); te- 
ren Voința, ara 11: Voința Buc. — 
E.ectroputere Craiova (Div. B); teren 
Progresul, ora Tt: Progresul Buc. — 
Metalul Mija (Div. B); teren T.M.B.,

MOTO. Stadionul Metalul, de 
ora 10.30: etapa a treia a campia 
natului republican de dirt-track.

îa

RUGBY. Teren Tăi, ora 9: Sportul 
studențesc — Constructorul Buzău ; 
teren Steaua (Ghenceal, oro 9: 
Steaua — Politehnica lași:: ora 10.30: 
Vulcan — Știința Petroșani' (meciuri 
h. cadrul diviziei A).

TIR. Poligonul Tunari, de la ora.
B..30: campionatele republicane la 
curmeie cu glonț.

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT, 
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT 

ANUNȚĂ:'
Scoaterea la concurs sau examen a următoarelor posturi 

în specialitățile tehnologia antrenamentului sportiv, biochimia 
efortului și aparate de măsurarea efortului :

cercetători științifici principali gr. I și II 
cercetători științifici principali gr. III ; 
cercetători științifici.

>>

Cererile de înscriere la concurs se primesc în termen de 30 
zile de la data prezentei comunicări la sediul Centruîui de 

din
de
cercetări pentru educație fizieă și sport — secretariat
București, sectorul 3, bd. Muncii nr. 37-—39 (tel. 21.55.13)Ț, unde 
se pot lua amănunte suplimentare.

concurs de copii „Cupa caselor 
de pionieri", finale juniori mari 
și mici, băieți și fete ; 5 SEP
TEMBRIE ; ora 10 : calificări
campionat individual, tineret, se
niori, veterani, masculin si femi
nin ; 6 SEPTEMBRIE, ora 10 : fi
nale tineret, seniori,, veterani, 
masculin și feminin ; 7 SEPTEM
BRIE. ora 8 : întrecerile de 
fetă. mascuEn si feminin.

I 
I
I

• Cei mal buni pescari amatori, 
cci clasați pe primele locuri în faze
le preliminare ale campionatului re
publican de pescuit, vor participa 
duminică la finalele pe țară ale com
petiției. Această importantă confrun
tare, care va constituia totodată, și o 
ultimă selecție- pentru- alcătuirea echi
pei reprezentative a țării în vederea 
campionatului mondial (29 septem
brie, jn Belgia), se va desfășura pe 
Dunăre, la Drobeta Tr. Severin.

• în aceste zile călduroase de
sfîrșit de vară se pescuiește cu bune 
rezultate, în. ^special la crap, în ia
zurile aflate in gospodărirea asocia* 
țiilor de vînătoare și pescuit spor
tiv. Momeala cea mai indicată fiind 
mămăliga, bobul de porumb în lapte 
și rima *” * .................~
și cele 
pentru
• A

sezonul 
lanseta ________ ____ ____ o__ ______ _
lantă sau rotativă) sau wobler '(peș
te artificial} se obțin rezultate bune. 
^Mușcă- știu ca, avatul și chiar șală-

șerpească. în rîurile de șes 
colin are scobarul constituie 
pescari obiectivul principal,, 
început, în Delta Dunării, 
de pescuit la răpitori. I,a 
echipată cu linguriță (osci-

I
I
I
I
I
I
I

S-a scurs ț 
aclimatii' rij, 
car:: ar* i''r 
gumentul nur 
cu competiții 
celui minim ; 
primelor și c 
ciențe din cc 
noastre de pr 
mentei unui ț 
prime constat 
circ, așa cum 
zii din aeeast 
bliniat — și t 
eînd în const 
F.R.F. — mai 
derile, in-ntfic 
țiie, meritele.

Se poate v< 
al lui Dinam 
așteptăm și a 
mai conclude 
pînă acum, ( 
Ștefan cel A 
tișfacții că u 
Iibrate politi 
formației, dre 
nei omogeni? 
unui grup di 
weilîer, Luce 
stantinescu) < 
sezoane imp 
„grefele", ma 
cente (Chec® 
Sătmăreanu * 
Zamfir), s-at 
fructuos. Est 
deci, rezultau 
compunere a 
care campio: 
prezentat, dit 
grave scăder 
tim curajoas; 
Satu Mare ; 
întîlni cu o 
lui de formai 
Mare s-a soc 
tacte cu Div 
această opinii 
continui cu j 
■să cnut: tran 
cutabile, cart 
neadaptabilită 
distnitț1 ,■ sulte 
unde viii. 1, 
au efectuat r 
și formații pi 
Sportul stude 
mișoara, A.S.

Dar, în ar 
cliipelor care 
nivel inferior 
cute, posibilii 
tul de mare 
tatea Craiova 
Jiul, C.l.R. 
promovate, 
F. C Galați, 
are destule <1 
teri dar maB 
fotbalul nost™ 
nat. AsemencB 
stante sau pH 
mai mult dej 
pînă acum sj 
tive niulțumlI

I

ION O. POPESCU. BUCUREȘTI. Ro 
ferlndu-vă la propunerea antrenorului fe
deral N. Petrescu, ca fotbaliștii să poar
te numere și pe chiloți, dv. ne dove
diți, cu... acte în regulă, că ați fost 
primul care a făcut această propunere, 
„de natură să duca la o mai rapidă 
identificare a jucătorilor, otit de către 
arbitri, cit și de cronicari și spectatori". 
Mă grăbesc, deci, să modific clasamen
tul și să vă clasez pe dv. pe primul 
loc I Susțin și eu propunerea și 
asigur că nu mă deranjează deloc 
tul că nu ocup decît un modest 
trei.

IACOB PANU, DRAGAȘANI. In
mentul de față, nu există un supercam- 
pion îrr tenisul mondial, așa cum au 
fost în ultimii ani Iile Năstase fi. Stan 
Smith, nu/t superiori celorlalți jucători. 
„Noul va- (Connors, Borg, Vilas)' se 
afirmă dn ce în ce mai puternic, dar 
încă nu .a poate vorbi de o schimbare 
a ștafetei Năstase,, Newcombe, Laver, 
Smith și olți ași ai rachetei fiind mai 
departe Iguri dominante in marile tur-

BUCUREȘTI. Ro nee. Să vedem 
generații va triur

ANDREI POP, 
tre Foreman și C 
mondial de box 
avea loc la 25 
lui Foreman : 40 
toriî, dintre care 
puncte I

V. TEIU, CRAII 
har ? Coluna ? d 
donat activitatea 
poate că e șt bJ



ARBITRII MECIURILOR

DIN DIVIZIA B
SEREI I

Tulcea : C. Prusac (Eoto- 
șani) e> C.S.M. Suceava — Construc
torul Galați : N. Hainea (Birlad) 
S Foresta Fălticeni — Sport Club 
Bacău t 
Gloria---------- --
Munich (București) _ ________
Neamț — C.F.R. Pașcani : R. Siîncan 
(București) e Petrolul Ploiești — 
Relonui Săvinești : Gh. Retezau 
(București) g Metalul Plopeni — Ce
luloza Călărași: 
(București) 
la ora 16

N. Rainea
Sport ____

T. C'îrnpeanu (Beclean) e 
Buzău — Oțelul Galați: A.

) G Ceahlăul P.

Gh. Vasilescu I
— se dispută simbătă de

SERIA A II-A

Jragomir (nr. 3) și Szoke (nr. 4), Pescaru șutează puternic la poarta lui Mol-
Steagul roșu Brașov — C.F.R. Clu^ 4—1 Foto : I. MIHAICA

x

• Voința 
tere Craiova : 
G C.S. Tîrgoviște

Constan ti ne seu (Galați) fi Pro-
Metalul Mija : 

metan Me- 
C. Szilaghi
Moreni — 
Lupu (Ro- 
— Dinamo

București — Electropu- 
P. Mărășescu (Iași) 

C.S.U. Brașov:
O.
gresur București _____
V. Goriuc (Bacău) • Gaz 
diaș — Rapid București: 
(Baia Mare) > Flacăra 
Autobuzul București :. V. 
man) G Tractorul Brașov 
Slatina : C. Pîrvu (Brăila) G Auto
matica Alexandria — Metalul Bucu
rești : L Kosuth (Buzău) > Metalul 
Drobeta Tr. Severin — Metrom Bra
șov : M. Bădulescu (Caracal) • S.?:. 
Oltenița — Oltul Sf. Gheorghe : G. 
G hcnci u 1 eseu (Tîrgoviște).

C. Dinulescu (București) • 
Chimia Brăila : F.

9 Progresul Brăila — Unirea Foc- 
șani : * ‘
C.S.U. Galați _______ _________  ..
Coloși (București) & Știința Bacău 
— S.C. - • - - -

IN AJUNUL RUNDEI NR 5 A DIVIZIEI A

NOUTÂTI DE

[zisă, a 
nd
de 

modării 
larii a- 
bectării 
Fe defi- 
rhipelor 
IE mo
lie unor 
I neferi- 
Ite oca- 
Is-a su
le a ori- 
|i de la 
lat scă- 
I virtu-

irt bun 
Idar să 
Ie sale, 
ele de 
șoseaua 
Bte sa- 
i echi- 
uire a 

depli- 
teri a 

Nun- 
Con- 

I multe 
care 

hai re- 
Itobrău, 
p’escu, 
le Și 
Pinamo, 
Ități de 
litol în 
I ne-a 
|te și 
I amin- 
llimpiei 
le vom 
literiu- 
|a Satu 
le con- 
Ktificat 
line să 
E decit 
Iri dis- 
I riscul 
■ unei 
lechipa 
lilil'.^U 
I acum. 
I roșu, 
Ica Ti

e- 
un 

ire- 
b des- 
i verși - 
stanța, 
ă noi 
pîlcea, 
f care 
bupor- 
pă de 
Impio- 
Incon- 

ca 
[le de 
lifîca- 
pintre

ul 
la

principalele cauze este și modul 
cum s-a desfășurat perioada pre

gătitoare. în multe locuri ea s-a 
efectuat fragmentat sau de o in
tensitate și un volum necorespun
zătoare față de pretențiile primei 
divizii. Lipsa de exigență și de 
conștiinciozitate se plătește. ~ 
ferirea este valabilă mai 
mă pentru jucători, care 
țeleg că actualele rigori 
balului de performanță înlătură 
mult mai rapid și mai categorie 
decit altă dată orice chiul, orice 
sustragere de la obligațiile de pre
gătire și viață sportivă, de la dis
ciplină și corectitudine. în această 
privință ar fi cazul ca, înainte 
de sancțiunea publică, dată de 
competiție, înainte de dezaproba*

Rc- 
cu sea- 
nu înr- 

ale fet-

® Da la randamentul necon
vingător al majorității echipe-
lor la abandonările de obligații 
• Efective slăbite valoric și 
numeric Intr-o proporție re-
cord Lotul reprezentativ 
resimte efectele situației

rea spectatorului sau de replica 
adversarului, gă intervină severi
tatea și exigența propriului co
lectiv. Atîtea cazuri au dovedit 
că hotărîrile curajoase, venite la 
vreme, au lecuit pe cej leneși si 
infatuați, reducînd și - •*
durata crizei în sînul
colectiv.

O- carență care 
mai pregnant ca 
cest campionat e 
suficienței ___
ediție nu s-au ___ _____
situații de debilizare a „parcului" 

Steagul 
U.T.A., 

iată

în a conduce acțiunea de forma
re a loturilor.
unor situații în care raporturile 
club-jucăior au suferit grave și 
inacceptabile deteriorări de ordin 
moral, fie de o parte fie de 
alta ! Aici trebuie căutate izvoa
rele unor cazuri cu totul inadmi
sibile care au încurajat atitudini 
necinstite sau au favorizat aban
donări. nemotivate, 
sau refuzuri 
transferare. în orice < 
experiență din debutul 
sezon trebuie să dea 
gîndit F.R'.F. și cluburilor 
asupra raporturilor existente as
tăzi între ele, asupra modului 
cum ar trebui să funcționeze a- 
ceste raporturi.

Primele efecte ale începutului 
cu totul neconvingător al sezonu
lui se văd în situația dificilă a 
lotului reprezentativ. Accidentă
rile, îmbolnăvirile, forma 
respunzătoare fac ca, în 
tul de față mai mult de 
din numărul posturilor 
naționale să fie incert : 
de fundaș lateral stingă, 
daș central stingă, 
mijlocași și două <1 
liniei de atac.
toate diligentele^ 
prinse toate acțiunile 
și energic — pentru 
lipsurilor care 
cest start r. 1—I- 
așteptăm chiar de 
mîine. Divizia A 
ofere, prin toate întîlnirile sale, 
prin străduințele tuturor concu
rentelor, spectacole sportive 
adevăratul înțeles al cuvîntuhii.

Ca și urmarea

de colective 
nejustificate de 

caz, trista 
I acestui 

serios de 
înseși

neco- 
momen- 

jumătate 
echipei 
acelea 

de fun- 
I dintre 
locurile 

făcute 
între- 

operativ 
înlăturarea 

5 caracterizează 
Primele răspunsuri 

la etapa 
trebuie să

, unu! 
dintre 

Trebuie 
trebuie

a- 
le 

de 
ne

SERIA A in-A

• Arieșul Turda — Corvinul hune
doara : N. Pctriccanu (București) > 
?,Ie*aiurgistuI Cugir — Victoria Că
rei : Max. Popescu (București) •
Vulturii Textila Lugoj — Șoimii Si
biu : Gh. Popovici (București) G
F.C. Bihor — Bid. sîrmei C. Turzii". 
C. Bărbulescu (București) • Minerul 
Moldova Nouă — C.F.R. Timișoara: 
.V. Stoic u Ies cu (Rm. Vil cea) G U.M: 
Timișoara — Unirea Arad: S. Drăgu- 
lici (Drobeta Tr. Severin) G Minerul 
Anina — Mureșul Deva : Gh. Limona 
(București) • Victoria Călan — 
nerul Baia Sprte : Z. Szeesei 
Mureș) • Minerul Baia Mare — 
talul Aiud : T. Gaboș (Cluj).

Mi- 
(Tg. 
Mc-

• DINAMO BUCUREȘTI : tormaț’a 
standard, gînduri pentru un rezultat c'.t 
mai bun, așa cum bucureștenii au scos 
de regulă la Arad în ultimele campio
nate. q U.T.A. : după reușita de ia 
Constanța, posibile reintrări — Domide și 
Pojoni. Pentru ultimul, șansa de a fi 
trecut doar pe foaia de rezervă, in- 
trucit cuplul Kukla — Pirvu a fost imba
tabil pe litoral * POLITEHNICA TIMI
ȘOARA : Ion lonescu se gindește la forța 
atacului, mai ales a viitorilor, unde 
Bojin, expirindu-i suspendarea, va face 
cuplu cu Dașcu care, la Ciaiova, a creat 
multe probleme lui Boc • F.C.M. RE
ȘIȚA : Reinhardt este nevoit să se „des
partă", pentru un timp îndelungat; de 
un jucător de care avea nevoie — Roșea. 
Acesta are hepatită a STEAUA : se
contează pe verva lui Nâstase, care o 
fost cel mai bătăios atacant la Reșițc. 
In rest, în „team'-ui militar problemele 
de rezolvat sint maj multde ordin mo
ral • 
velație 
seama 
rirtță 
prima 
cu speranța realizării unui 
dar și cu incertitudinea folosirii jucăto
rului de ci mp Bathori II, acc’derrto*. sare 
finelui meciului cu Jiul STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV : un singur semn de în
trebare : daca Gyorfi iși va păstra pe 
mai departe locul în echipă sau dacă 
tricoul cu nr. 11 îl va îmbrăca Papuc ? 
Motivul : in repriza a doua a jocului, 
cu C.F.R. Cluj, rapida aripă stingă: s-a 
accidentat și a fost înlocuită • C.F.R. 
CLUJ : liniște deplină, nu se onuniâ 
modificări, cel puțin pinâ la oro apari
ției acestor rinduri • JIUL PH ROȘ ANI: 
Titus Ozon se prezintă la București cu 
cel de al doilea atac — ca productivi
tate — al sezonului (primul fiind al lui

OLIMPIA SATU MARE: echipa^re- 
a acestui sezon (dacă ținem 
de faptul câ a depășit cu ușu- 
tracul inerent- 

divizie) vine
contactului c*j 

la București 
joc bun,

Dinamo) și
dar anunță T. _ ,___ ___ ____
vorba de fundașul central Tcnca' 
care, la^ Șatu Mare, tot din cauza unei 
accidentări, a 'fost schimbat cu Dodu. 
în această eventualitate ex-rapidistul Mu- 
ȘCt, ar face cuplu cu Stocker q F. C. 
ARv?tȘ : Radu II, unul din reprezentanții 
talentați ai „noului val" și de care an
trenorul Haîaoian se declarase satisfă» 
cut, continuă să fie indisponibil din 
cauza unei îmbolnăviri © F. C. CON
STANȚA : antrenorul Hașoti are în con
tinuare probleme. Nereușitele atacului 
au creat, acum, nervozitate și în com
partimentul defensiv. Extremele, Tănase» 
dar mai ales Li că, evaluează cu mult 
sub randamentul lor din primăvară și 
pentru aceasta conducerea tehnică pri
vește acum spre Turcu care a avansat 
destule promisiuni la jocurile de. tineret* 
speranțe • SPORTUL STUDENȚESC > 
după semi-succesul de la Cluj, Angela 

f Pr
eu 

joc.

d®'
CU5

tșî pune speranțe in 
și o posibilă absență.

el»

cel

NicuJescu ne-a anunțat că aceeași 
mație se pregătește pentru duelul 
Jiul. Ion Constantin este opt de 
Mândo:*, in- continuare, accidentat 
UNIVERSITATEA CRWOVA : „gura 
oxigen" luată duminică, în partida 
„PoJi". poate să aducă echipei calmul 
și răgazul pentru regăsirea... drumului 
pierdut. Cernâianu nu. s-a decis. încă 
asupra formulei- liniilor de mijloc și din 
atac >. POLI IAȘI : „caravana" din Dea
lul Copoului merge la? Craiova cu. spe* 
ranța marei surprize 0, CHIMIA RM. 
VÎLCEA : antrenorul Al. Constantînescu» 
își însoțește, echipa pe litoral împovărată 
de marile griji . care o apasă, q F. C. 
GALAȚI : Coidum „pritocește" în conti
nuare lotul pe cara il are la dispoziția- 
pentru a. găsi formula cu- care... să- irr» 
scrie primul gol în campionat I

A

s-a

efectele și 
propriului

manifestat 
oricînd în a- 

și aceea a in- 
loturitor. în nici o 

înregistrat atîtea

de jucători 
roșu, F. C. 
Politehnica 
echipe care 
tul cu mai _ ___ ___ ____t
mai multe sau mai puține descom- 
pleiări. Divizia A prezintă, în 
aîisamblu» în momentul de fată 
un număr mult mai mic de ju
cători de valoare față de__ _
trecută pentru că, în afara gru-

ca acum :
Asr-geș, Jiul,
Iași, „U“ Cluj, 
au atacat canipiGna- 
mari sau mai mici,

ed itiatrecută pentru că,
pulul de fotbaliști aflat în peri
oada de carantină, am înregistrat 
și placări de elemente valoroase 
de Ia Divizia A Ia B !
aceasta nu e numai

Situația
____  rezultatul 

unor deficiențe pe care regula
mentul de- transferări le mai are 
cij mai cu seamă, al unei nepri
ceperi, al unei lipse de prevedere

• In cele nouă par
tide ale etapei a IV-a 
s-au marcat 22 de go
luri, totalul 
gtnd Ia 8S: 
21 oaspeții.

lor ajun-
68 gazdele,

lovitură de© Singura
la 11 m. acordata in a- 
ce astă etapă a fost 
transformată de Șerbă- 
noiu.

• Șase j ircători 
(Strîmbeanu, Donose, 
Ivan, Tăiiăsescu, Chi- 
haia și Anton) au vă
zut cartonașul galben.

G Jucătorii celor 18 
divizionare au comis 
224 de faulturi, cele 
mai multe — 21 — au 

„opera" pite§teni-

r.

Eitimie IONE5CU

n-au fost parcurși 
primii „metri", des oricum, orc- 
noii promovate, Olimpia Satu 
pe locul doi în clasament, pune 
lumină frumoasă pe fosta divizio-

q în campionat 
decit 
zența 
Mare, 
intr-o- __ ___  ,
nara B. Doi observatori federal?, Troica 
Moraru (care a urmărit meciul F. C.-Ga
lați — Olimpia} și Marin Cristcc, pre
zent la partida Olimpia — Jiul* atrag 
atenția asuma bunelor evoluții ale fun
dașului centrai dreapta’ al formației din 
Satu Mare, Bigcn.

© Treburile merg mai puțin bine — 
cei puțin deocamdată — pentru o allâ 
echipă pramoveuă in Divizia A, Ch;n«.a 
Rîmnicu Vikea. Nervozitatea i-a cuprins, 
totuși, prea- devreme pe jucătorii și, 
mai ales, pe simpatizanții acestei echi
pe. C. Dir-.ulescu se piînge de atitudinea 
spectatorilor, care au fluierat orice de
cizie defavorabilă formației locale. in 
meciul cu Universitatea Cluj, Este Idudu

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
EDUARD RYECZUK, 8UCUREȘTI. Și 

noi, ca și Cornel Dinu, a cărui ’ decla
rație am cîtit-o, l-am apreciat întotdea
una pe L. Sâtmâreanu, atît pentru fot
balul prestat, cît și pentru conduita sa 
în terenul de joc și în afara lui. De ce 
bateți, deci, la o poartă... deschisa ?

doua

foplu- 
pbon-

ino.

TA1SIA PUȘCAȘU, BUCUREȘTI. Aveți 
talent (v-am mai spus acest lucru). De 
ce nu ne urmați sfatul, cultivînd șarja 
tovărășească și nu aceea care jignește. 
Retragerea unor arbitri care au avut o 
îndelungată și apreciată activitate, In
vită mai de grabă la un catren oma
gial, decît la o epigramă răutăcioasă.

VIT GALECEK, PRAGA. Aș vrea să vă 
spun, în primul rînd, că m-a surprins 
deosebit de plăcut felul 
scrieți românește, probînd prin aceasta 
că v-a plăcut frumoasa noastră limbă, 
pe care ați învățat-o cu prilejul studiilor 
făcute în România. Să vă răspund și 
la întrebare : în timpul unei partide de 
campionat, la fotbal, pot fi schimbați 
doi jucători (inclusiv portarul). La jocu
rile amicale irtter-țări, se pot efectua 
mai multe schimbări, potrivit înțelegerii 
prealabile intervenite între federațiile 
respective. Mai ales în meciurile de ve
rificare.

ANA DODU, BUCUREȘTI. Recordul 
mondial de natație lă 100 rtv liber ? în’ 
ritmul în care se bat recordurile mon*

corect cum

diale la natație, răspunsul meu e riscant. 
Pînă apare în ziar, este foarte posibil 
să se înregistreze un nou record. Astăzi, 
vineri, la ora 13, el era 51,3 sec și a- 
parținea lui Spitz.

AUREL BOGDAN, SINNICOLAUL MARE. 
Ați primit foarte puține scrisori de la 
suporterii Universității Craiova, deși 
le-am dat adresa dv. în ziar. Deh I S-or 
fi împuținat și susținătorii acestei for
mații, după rezultatele din noul cam
pionat. Sau poate nu le arde de scris, 
pentru moment...

MIRCEA STATE, BUCUREȘTI. Dinamo 
și Steaua s-au întîlnit de 53- ori în cam
pionatul Diviziei A de fotbal. Bilanțul? 
25 de victorii Dinamo, 15 jocuri egale 
și 13 victorii Steaua. Dacă sînteți dina- 
movist, răspunsul meu o să vă bucure. 
Dacă țineți cu Steaua, regret sincer câ 
v-am supărat I

Ilustrații : N. CLAUDIU

ÎNCOTRO
PETROLUL ?

> Situația în ^Tro- 
feul Petschovsehi'‘K 
după două etape este 
următoarea : 1—4 Cluj, 
Timișoara, Satu Marc 
și Galați 1(X; 5. Bucu
rești 9,66: 6—13, Pitești, 
Rm. Vîlcea, Reșița, 
Arad, Petroșani. Tg. 
Mureș, Brașov și Con
stanța 9.50; 14. Iași 9,00; 
15. Craiova 8.50.

întelnirea Steagul roșu
C-F.R. Cluj.

• Meciurile etapei au 
fost urmărite de apro
ximativ 112 090 de spec
tatori, cea mai mică 
cifră de la începutul 
campionatului. Cei mai 
mulți — 25 000 — au
fost prezenti ia partida 
Univ. Craiova — Poli
tehnica Timișoara, iar 
cel mai puțini — 5 0*;0 
— s-au înregistrat la

• Clasamentul «con
stanței" (alcătuit pe 
baza celor mai bure 
11 note), după patru 
etape, se prezintă ast
fel : 1. Dinamo 333 p. 
2. A.S.A. 328- p; 3. O- 
limpia 321 p; 4. F.C.M. 
Reșița 31F p; 5. Politeh
nica Timișoara 312 p; 
6. U.T.A. 311 p:. 7. Po
litehnica; Iași 307 p; 8. 
Steagul roșu. 306 p; 9. 
Jiul 305 p; 10—11. F.C*. 
Avgeș și F.C. Constan
ța 2ST p; 12—13. steaua 
și Sportul studențesc 
294 p; 14. „U” Cluj 289 
p; 15. C.F.R. Cluj 284 
p; 16. Chimia 279 p; 
Univ. Crariova 276 
13. F. C. Galați Z12,.

NUMAI ARBITRII TREBUIE

17. 
Pt 
P-

SA CUNOASCĂ REGULAMENTUL?
b:l faptul câ, în 
n-a făcut nici un 
gazdă, r.elăsindu-se' influențat — după 
cum arată observatorul federal Marin 
Cristea - „de strigătele unor spectatori 
gălăgioși și pătimași*.

aceste condiții, arbitrat 
fel de concesie echipei

O Ce se întîmplâ cu linia de atac a 
echipei campioane. Universitatea Cra
iova*? lată noteie primite din partea lui 
C. Drâgușin de către înaintași: craîo- 
veni, în meciul cu Sportul studențesc : 
Țarăiungă 5, Oblemenco 4, Marco 4* 
Bă’cn 4. Și nu se poate spune că acest 
compartiment a dat satisfacție, nici trei 
zile mai tirziu, în meciul cu Politehnica 
Timișoara, disputat pe teren propriu, din 
momsnt ce „producția" lui a fost de un 
singur gol.

© Arbitrul Gheorghe Popcvici își ex
primă satisfacția față de modul corect 
cum și-au apărat șansele, miercuri, cele 
două echipe studențești : Universitatea 
Craiova și Politehnica Timișoara. Con
ducătorul jocului a constatat, însă, că 
mulți spectatori nu cunosc regulamen
tul de joc. reclamînd ofsaid, în prima 
fază, Ia executarea unui aut de margine. 
Dacă spectatorilor li se pot acorda, însă, 
circumstanțe atenuante (unii dintre ei, 
poate că nici nu eu avut posibilitatea

să-și procure regulcmentul de joc), alt
fel trebuie privite lucrurile cînd este 
vorba de— jucători. Șj Gh. Popavic» 
citează cazul Iu» Desefnicu, CGre, la 
aceecși fază, a strigat : „ofsaid® (?!?!)

© Joc greu, la Pitești, unde fotbaliștii 
de la F.C. Argeș și Chimia Riranicu 
Viicea au depășit adesea limitele jocu
lui bărbătesc. Cu atit mai mult, arbi
trajul trebuie sâ se impună prin fer
mitate. I. Boro$ este notat, în 
cințâ de observatorul federal 
Șerbănescu, tocmai fiindcă n-a 
suficientă autoritate.

conse-
Traieri 

dovedit

de ar-©Un gest sportiv, menționat 
bitrul N. Rai nea, la Cluj, în timpul ’Be
ciului dintre Universitatea și Spartul stu
dențesc. Caca l-a împins pe Grigor.1, în 
careul bucureștenilor, și acesta a atins 
mingea cu mina. Spectatorii cu reclamat 
lovitură de la 11 metri. Dar, Coca a 
calmat tribunele, arâtind. spectatorilor 
că el fusese ce! cere greșise. „L-am fe
licitat pe loc*, scrie în foaia de arbi
traj N. Rai nea. II felicităm și noi. Și ne- 
bucură că un jucător tînăr merge, de 
la început, pe drumul wfair-play,’-ului.

Spre suprinderea tuturor, ju
cătorii de la Petrolul Ploiești 
țin. cu toi dinadinsul să- reali
zeze o performanță care nu face 
nimănui cinste. După ce a re
trogradat din Divizia A, acum, 
cînd toată lumea se gindea că 
Petrolul o să încerce să revi
nă în eșalonul în ăare, prin ta
lentul, trudă și munca unor ju
cători și antrenori își făcuse un 

KfȚumos renume, această echipă 
' nu reușește să acumuleze nici 
un punct în primele trei etape 
din campionatul eșalonului se
cund», deși Oțelul Galați și Ce
luloza* Călărași nu sint. Dinamo, 
Universitatea Craiova, Steaua 
sau U.T.A., cu care, se întrecea 
de la egal la egal nu cu multă 
vreme in urmea Bilanțul Petro
lului : 3 jocuri — 3 înfringeri 
— golaveraj 2—7 ! ? Doar Vul
turii Textila. Lugoj și Petrolul 
Ploiești nu au gustat din bucu
ria primului punct cucerit în 
Divizia B ! Dar pretențiile față 
de echipa pLoleșteană sint cu 
totul altele. Știm, cîțiva jucă
tori. și-au părăsit echipa intr-un 
moment greu (Ciupitu, Cringa- 
șu, Istrătescu), dar cei care au 

! ră :as ce au de gind 1 Încotro 
vor să ducă această formație 
care a. fost, cindva, campioana 
României? Mulți cititori ne. în
treabă. pe- bună dreptate, „Ce se 
intimplă la Petrolul ?“ Și ace
eași întrebare o punem și noi, 
cu speranța că ne vor răspun
dă chiar autorii acestei ne
dorite performanțe, adică Ră- 
mureanu, Gruber, TUdorie, Po
pa, Țaporea, Cozarec, Dincuță, 
Eparu, Angelescu, Zamfir, Do- 
bre, Mureșan, adică cei ce cu 
puțin timp in urmă jucau in 
Divizia A și care acurn capo
tează lamentabil IU Călărași și 
Galați, sau chiar la Ploiești, și 
ocupă locul 18 in prima serie 
a Diviziei B. Și dacă răspunsul 
lor nu va veni, il vom aștepta 
pe cel al conducerii clubului, 
care are datoria să ia cele mai 
severe măsuri față de cei ce 
nu-și apără șansa cu capacită
țile tehnico-tactice șt fizice pe 
care știm, că te au.

Constantin ALEXE

1

Jack 5ERARIU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETE

LOR LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 
1 SEPTEMBRIE 1974, CARE SE EFECTUEAZĂ 1NTR-O 
NOUA FORMULA TEHNICA, EXTREM DE AVANTAJOASA 
PENTRU PARTrCIPANȚI. TRAGEREA VA AVEA LOC LA 
BUCUREȘTI, IN SALA CLUBULUI FINANȚE-BANCI DIN 
STR. DOAMNEI 2 CU ÎNCEPERE DE LA ORA 18.

CTȘH GURILE TRAGERII LOTO 
DIN 23 AUGUST 1974

EXTRAGEREA I : cat. 1 : 1,20 
variante 50.000 lei ; cat. 2 : 3 var- 
25% a 7.760 lei si 5 var. 10% a

3.104 lei ; cat. 3 : 9,65 a 4.021 lei : 
cat. 4 : 13,10 a 2.962 lei : cat. 5 : 
71.90 a 540 Iei ; cat. 6 : 156,65 a 
248 lei. Report- categoria 1 : 241 033 
lei.

EXTRAGEREA a n-a : cat. A :

2 variante 10% a 50.000 lei ; cat. 
B : 4 var. 25% a 4.255 lei și 6 var. 
10% a 1.072 lei ; cat. C : 12,75 a 
2.136 lei : cat. D : 14.50 a 1.878 lei ; 
cat. E : 88,65 & 307 lei : cat. F : 
113,20 a 241 lei ; cat. X,: 1.561,85 a 
100 lei.

Report categoria A : 10.113 lei.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 30 AUGUST 1974

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 920.895 lei din care 251.201 
lei report.

EXTRAGEREA I :
68 40 75 23 78 9 5 55 16

EXTRAGEREA a II-a :
18 8 66 52' 7 14 2 81 U



CAMPIONATELE 
MONDIALE

z :: CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ FEMININ

DE LUPTE LIBERE

OPT VICTORII ROMÂNEȘTI IN PRIMUL TUR
CORNELIA NEACSU Șl MARINELA GHIȚĂ 

NUTRESC SPERANȚE 
PENTRU UN LOC PE PODIUM

ISTANBUL, 30 (prin telex). în
cepute joi, întrecerile primului 
tur al campionatelor mondiale de 
lupte libere au continuat pînă 
seara tîrziu și a doua zi. Evolu
țiile celor mai buni luptători din 
lume au fost urmărite de un nu
măr impresionant de spectatori 
(peste 15 000) care au luat loc In 
tribunele stadionului Inonu cu 
mult timp înainte de începerea 
competiției.

Pentru reprezentanții tării noas
tre meciurile de debut în com
petiția supremă au constituit un

real succes. Opt dintre cei nouă 
sportivi români au obținut victorii 
lăslnd o frumoasă impresie. După 
victoria lui Petre Cearnăn asupra 
iranianului L Asgar, în cadrul 
categoriei 57 kg~ Gheorghe Do- 
brăael l-a fixat rapid cu umerii 
pe saltea pe spaniolul Fernandez, 
Petre Conaas (62 kg) a obținut o 
victorie netă, la puncte, în 
fata lui Stadler (R.D GJ. Emilian 
Cristian (74 kg.) l-a Învins prin 
tuș pe Cnrbello (Spania) iar F.na- 
ch» Paaaite (100 kg) și Ladislau 
Simon (+1O0 kg) au repurtat suc-

C. E. FEMININ DE BASCHET

DE AZI, JOCURILE DECISIVE
CAGLIARI, 30 (prin telefon). In 

ziua a șaptea a ediției a XV-a a 
campionatului european feminin 
de baschet, selecționata Româ
niei a întîlnit — in turneul pen
tru locurile 1—7 — De deținătoa
rea titlurilor mondial si continen
tal. echipa U.R.S.S. Aceasta a
fructificat permanent plusul de
talie și valoare si a cistigat cu
99—41 (49—23). Punctele forma
ției române au fost marcate de 
Mihalic 6. Goian 6. Szabo 4. Ro- 
șianu 6. Andreescu 6, Savu 2. Giu- 
rea 3. Balai 2. Szabados 6. Cele 
mai multe puncte ale învingătoa
relor • Kuznetova și Sukamova 
cile 19. într-un meci deosebit de 
disputat. în care avantaiul ne ta
bela de scor a alternat. Franța a 
dispus de Italia cu 46—42 (19—21). 
deși gazdele au fost susținute 
frenetic de aproape 5 000 de 
spectatori. Cele mai multe punc
te : Riffiod 18. Guidotti 17 pentru

Franța (in formația căreia n.u 
evoluează celebra Chazalon), 
Bocciu 15 si Bozzolo &

în urma rezultatelor consemnate 
oină acum, clasamentul la zi se 
Drezintă astfel :

cese identice Primul a realizat 
un prețios tuș în fața polonezului 
Zamysirjski, iar cel de al doilea 
în disputa cu Adyatomaro (R. P. 
Mongolă). Multiplul nostru cam
pion Vasile Iorga (82 kg) a dis
pus la puncte de japonezul Mo- 
tegi, iar Ion Dumitru l-a întrecut 
pe elvețianul Martinetti. Singurul 
sportiv român care a pierdut 
prima partidă este. Petroniu An- 
drone (68 kg). El a fost depășit 
la puncte de puternicul sportiv 
sovietic N'a.șurlaev.

întrecerile continuă sîmbătă și 
duminică.

Alte rezultate : cat. 52 kg. ; Di- 
mitriev (U.R.S.S.) b.t. Kinsela 
(Australia) ; cat. 62 kg ; Gatjev 
(U.R.S.S.) b.t. Peniroglu (Austra
lia) ; cat 74 kg. : Asuraliev 
(U.R.S.S.) b.p. Tahiri (Iran), Par- 
lov (Bulgaria) p.p Pollat (Tur
cia); cat. 82 kg. ; Novojilov 
(U.R.S.S.) b.p. Lindviev (Bulga
ria) ; cat. 100 kg. ; Kostov (Bul
garia) b.p. Csatari (Ungaria), Gu- 
litkin (U.R.S.S.) b.t. Saito (Japo
nia).

Costin CFPRIAC

LUCERNA, 30 (prin telefon). Pro
gramul inițial al celei de-a doua zi 
a campionatelor mondiale de cano
taj feminin prevedea disputarea re
calificărilor atît în probele de vîsle 
cit și în cele de rame. Juriul a 
hotărît, insă, ca vineri să-și dispute 
șansele de calificare doar echipajele 
din probele de vîsle (simplu, dublu 
și 4-j-l). Lucrul acesta a favorizat 
cele două echipaje românești care 
trebuiau să concureze în recalificări 
(4-f-l rame și 8-f-l), cursele de rame 
urmind să se dispute sîmbătă la 
prînz.

In aceste condiții, schifistele ro
mânce au avut vineri zi de pauză, 
pe care au folosit-o însă din plin, 
în cursul dimineții ele au efectuat 
un antrenament, după-amiază — 
altul, mai ușor.

în acest timp am urmărit recali
ficările probei de 44-1 vîsle, unde 
canotoarele românce țintesc un loc 
pe podiumul mondialelor. Reamin
tim că ele s-au calificat direct în 
semifinale, alături de echipele R.D. 
Germane și R.F. Germania. Pentru 
semifinalele de sîmbătă s-au recali
ficat vineri : S.U.A., Polonia. Fran
ța. U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Olanda și Danemarca.

Revenind la probele de rame, vom 
sublinia faptul că, atît la 44-1, cit 
și la 84-1. canotoarele românce sînt 
decise să-și cîștige seriile din reca
lificări. pentru a intra cu fruntea

/■------------------------------------------ N
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sus în faza decisivă a competiției. 
Lucrul acesta este, totuși, destul de 
dificil pentru că la 44-1 rame echi
pajul nostru va avea de luptat cu 
adversare foarte puternice (Noua 
Zeelandă și Polonia), iar la 84-1 re
prezentantele noastre vor trebui să 
depășească redutabila echipă a 
Olandei, care în acest an deține o 
victorie asupra schifistelor sovietice, 
campioane mondiale.

sîmbătăîn sfîrșlt, amintind că ______
după-amiază se vor disputa semifi
nalele. vom încheia subliniind că 
echipajul nostru de 2 fără cîrmaci, 
alcătuit din Cornelia Neacșu și Ma- 
rinela Ghiță, este tot mai mult cre
ditat cu prima șansă la titlul mon
dial. Nutrim speranța că ramerele 
noastre vor face totul pentru ca 
acest onorant „calcul al hirtiei 
fie respectat.

Hona ALEXANDRESCU

1. Cehoslovacia 4 3 1 235—247 7
2. UJLS.S. 3 3 0 283—163 6
3. Bulgaria 2 2 0 155—143 4
4. Franța 3 1 2 168-171 4
5. Italia 3 1 2 134—151 4
6. România 3 • 3 IS—230 3

- 7- U*«aria 2 0 2 119—144 2

Vineri a fost zi de odihnă. în 
continuare. România va iuca cu 
Ungaria (simbâtâ) Cehoslovacii 
(duminică) si Franța (marii). în a- 
ceste zile, se vor desfășura si 
partidele care vor hotărî ocupan
tele primelor locuri ale competi
ției. Aceasta se va încheia marți 
seară.

START BUN AL MARIANEI SIMIONESCU
‘ LA FOREST HILLS

Turneul internațional de tenis 
de la Forest Hills a programat 
alte partide din primul tur la 
simplu : Borg — Amaya 6—4, 4—6, 
6—3, 6—3, Okker — Van Dillen
5— 7, 6—1, 7—5, 6—2, Orantes — 
Pala 6—4, 7—5, 6—4, Villas — Tay- 
gan 6—3, 6—2, 6-—7, 2—6, 6 -3, 
Reid — liuki 6—4, 7—6, 6—3 ; 
McMillan — McManus 6—4, 6—2.
6— 4 ; Riessen — Krulewitz 6—7, 
3—6, 6—2, 6—2, 6—0, Ashe — Wal- 
tke 6—3, 7—6, 6—2. Kakulia — Ta
vares 6—2, 6—3, 6—4 ; Pasare» — 
Depre 6—7, 6—3, 4—6, 6—2, 5—4 ; 
Lutz — Ruffels 6—7, 6—4, 6—4, 
6—4 ; El Shafei — Spear 6—3.

6—3, 6—3 ; Tarocry — Meiler 
6—7, 6—3, 6—2, 6—2 ; Roche — 
James 6—3, 6 3, 6—1 l Zednik — 
Marii» 6—3. 6—2, 1—6, 6—3.

în concursul feminin, tenisma- 
na româncă Sliriana Simionescn 
a întrecut eu 7—5, 7—6 pe Dona 
Ganz (S.U.A.), iar Virgini» Buzici 
a pierdut eu 6—2, 3—6, 3—6 în 
fața australiencei Pat Faulkner 
Alte rezultate : Chris Evert — G. 
Chaafrea» 6—1, 6—1, K. GooU- 
gong — Jeanne Evert 6—3. 6—0, 
F. Durr — 1 Ha» 6—3, 6—4. 
B. Stove — N. Fochs 6—4. 6—2. 
H. Goarlay — K. Giscafre 1—6, 
6—2, 6-2.

ULTIMELE PREPARATIVE ALE ATLEȚILOR
ÎNAINTEA C.E. DE LA ROMA

ROMA, 30 (prin telefon). Capi
tala Italiei se află, de cîteva zile, 
în febra unui mare eveniment 
sportiv — campionatele europene- 
de atletism, competiție aflată acum 
la cea de a Xî-a ediție. Șirul 
campionatelor continentale a fost 
inaugurat, cu patru decenii în 
urmă, tot intr-un oraș din Ita
lia, la Torino. După acesta au 
mai găzduit întrecerile C. E. ur
mătoarele localități ; Paris (1938’. 
Oslo (1945), Bruxelles (1950), Berna 
(1954), Stockholm (1958), Belgrad 
(1962’. Budapesta (1966'. Atena 
(1969) și HeLslnki (197L. Este 
vorba de competiția masculină, 
deoarece cea feminină a debutat

în 1938, la Viena, după care, de 
la Oslo, întrecerile au fost or
ganizate împreună

Ediția a Xl-a a „europenelor"' 
reunește la startul celor 24 de 
probe masculine și 15 feminine 
pe cei mai reprezentativi atlet! 
de pe continent, din rîndul cărora 
fac parte mari vedete ale acestui 
sport, campioni olimpici si re
cordmani mondiali, dar și foarte 
mulți atleți tineri, talente auten
tice, care bat la porțile consa
crării și vizează participarea la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real.

O parte din delegația noastră 
(sosită la Roma In două tranșe, 
marți și vineri) a și luat contact 
cu locul viitoarelor dispute. Con
tactul a fost insă numai... vizual, 
deoarece Stadionul Olimpic, gaz
da întrecerilor, nu este deschis 
pentru antrenamentele atleților. 
Ei s-au putut însă pregăti pe 
„Stadio dei marmi" din Forro 
Italico, chiar în vecinătatea ma
relui stadion, la „Stadio delI’Acqua 
Acetosa" și Ia „Stadio della Far- 
nesina". Fiind vorba doar de an
trenamente de acomodare este 
greu să-ți dai seama de forma

sportivă pe care o dețin, la ora 
campionatelor, cei mai mulți din
tre concurenti. Ca de obicei, a- 
lergătorii de semifond și fond, 
în grupuri pestrițe, acoperă tur 
după tur, iar aruncătorii se arată 
cei mai zeloși în mînuirea hal
terelor care nu mai cunosc odih
na. In acest timp, comisia tehnică 
a campionatelor verifică listele de 
înscrieri și procedează la alcătui
rea seriilor și a grupelor pentru 
probele de sărituri și aruncări. 
Intre altele, aflăm că la ștafeta 
feminină de 4x400 m fiind înscrise 
numai opt echipe, proba nu se 
va jnai desfășura în serii și fi
nală. ci direct finală, în ultima 
zi a competiției, duminică 8 sep
tembrie. De asemenea, dat fiind 
faptul că la aruncarea discului 
sînt înscrise doar puține concu
rente nu mai este necesară trie
rea din calificări, concursul arun
cătoarelor avînd loc în ziua de 
vineri 6 septembrie. Nu cunoaș
tem încă, la această oră, compo
nența seriilor în care vor evolua 
at'.eții români. O vom comunica 
însă în numărul nostru viitor.

Romeo VILARA

MÎINE, LA TEHERAN

„CUPA PRIETENIA» START ÎN CEA DE A VII-q EDIȚIE 
A JOCURILOR ASIATICE

REZULTATE VALOROASE 
lA HALTERE

CONSTANȚA, 30 (prin telefon). Vi
neri după-amiazâ, in Sala sporturi
lor din localitate au început între
cerile celei de-a X-a ediții a com
petiției internaționale de haltere 
rezervată juniorilor „Cupa Prietenia". 
In prima zi a concursului, disputele 
dintre reprezentanții celor 8 țâri 
(Bulgaria. Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, R. P. Mongolă, Un
garia, U.R.S.S. și România) s-au ri
dicat la un bun nivel tehnic, ofe
rind celor prezențl un spectacol plă
cut. Cu acest prilej, tî nărui sportiv 
român C. Chiru, concurînd la cate
goria muscă, dar în afară de con
curs. a ocupat locul 3 la stilul smuls. 
Dacă ar fi fost introdus în echipă ei 
ar fi urcat pe podium... Celălalt 
concurent român, Arpad Magyar!, 
cu 177,5 kg la total, a ocupat locul 5.

Iată clasamentele (cat. muscă) : 1. 
Istvan Stefanovics (Ung) 207,5 kg. 2. 
Vitalii Danilicenko (URSS) 190 kg,
3. Ignacy Adamczy (Pol) 190 kg. 
SMULS : 1. Stefanovics 87.5 kg, 2.
Adamczy 82.5 kg, 3. Danilicenko 80 
kg. ARUNCAT : 1. Stefanovics 120 
kg., 2. Danilicenko 110 kg. 3. Adam
czy 107.5 kg.

Cat. cocoș : 1. Evghenie Ghenkov 
(Bul) 232.5 kg. 2. Tadeus Denbonczyk 
(Poh 230 kg. 3. Aleksandr Cerepanov 
(URSS) 225 kg ...6. M. Chiamil 217,5 
kg. SMULS ; 1. Denbonczyk 105 kg, 
2. Ghenkov 102.5 kg, 3. Cerepanov 
100 kg ARUNCAT : 1. Ghenkov 130 
kg, 2. Cerepanov 125 kg. 3. Denbonc
zyk 125 kg.

Concursul continuă sîmbătă șl du
minică.

fon OCHSENFELD

CLARIFICĂRI ÎN SERIILE
întrecerea de votei juniori, pe 'care 

o găzduiește începi nd de miercur. 
sala Floreasca din Capitală, a ajuns 
la punctul clarificărilor disputei din 
cadrul celor două serii. în prima, 
enhipele UJLSJL șl Cehoslovaciei au 
dovedit pini acum o excelentă pre
gătire fizică și tehnico-tactică și, 
după toate probabilitățile, vor fi pre
zente hî semifinalele pentru locurile 
1—4 (este grea de presupus o mare 
surpriză din pajtea echipe* cuba
neze). De altfel, echipele sovietică și 
cehoslovacă au furnizat joi seara, 
în întîlnirea directă, un spectacol de 
clasă, cu nimic mai prejos decît cel 
pe care fi oferă formațiile de seniori 
Meciul, încheiat aproape de miezul 
nopții, a dat cîștlg de cauză repre
zentativei de juniori a U.R.S.S. cu 
3—2 (—5. —14. 11. 8, 18). rezistenta 
de concurs superioară aj’itîndu-1 ne 
învingător! să treacă peste handi
capul de 8—2 la seturi 1

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In Palatul sporturilor din Varna a 
început tradiționalul turneu interna
țional feminin de volei „Vamensko 
lieto*. în prima zi de concurs s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Cuba — Polonia 3-ri) (13, 8, 8), Bul
garia B — Iugoslavia 3—1 (3, —10. 
4, 8), Cehoslovacia — Canada 3—1 
(2, 5. —14, 16) și Bulgaria — Româ
nia 3—0 (19, 12, 6). Din echipa ro
mână a lipsit trăgătoarea principală 
Maria Cengher.

In cadrul campionatelor Internațio
nale de tenis ale Poloniei, care b«

COMPETIȚIEI DE VOLEI
In cea de a doua scrie, lucrurile 

sini pe deplin lămurite. Forma-.
Bulgariei si R.D. Germane. învingă
toare in ambele partide susținute, 
ca'.ificîndu-se nentru semifinalele 
locurilor 1—4 Fâcindu-ne. din nou. 
dovada valorii lor scăzute, juniorii 
noștri au ieșit din lupta pentru pri
mele locuri. Clasamente înaintea ul
timei etape din serii (programată 
azi. de la ora 15. în sala FToreasca) : 
Seria A : 1. U.R.S.S. 4 p (6:2), 2. 
Cehoslovacia 3 p (5:4). 3. Cuba 3 D 
(4:4), 4. Ungaria 2 P (1:8); Scria B: 
1, Bulgaria 4 d (6:0), 2 R.D. Ger
mană 4 p (6:2). 3. România 2 p 
(1:6). 4. Polonia 2 p (1:6). Programul 
de astăzi: Bulgaria — R.D. Germană. 
Cehoslovacia — Ungaria. Polonia - 
România. U.R.S.S. — Cuba. Semifi
nalele sînt programate duminică, d« 
la ora 15. tot in sala Floreasca.

Aurelian BREBEANU

desfășoară la Katowice. jucătorul 
român Toma Ovici a cistigat cu 6—3, 
7—5 partida susținută cu cehoslova
cul Zindberg. Alte rezultate: Varga 
(Ungaria) — Sonsala (Polonia) 7—5.
4.-6,  fi—3; Fibak (Polonia) — Hără- 
dău (România) C—4. 7—5; Emmerich 
(R.D.G.) — Djimalski (Polonia) 7—5, 
4—6, 6—2; Nowicki (Polonia) — Plot- 
kowiak (Polonia) 6—3, 6—3.

Incepînd de astăzi și pînă miercuri 
4 septembrie, la Moscova, tn Com
plexul sportiv de ia Lujniki, se va

Mîine, marele stadion ..Aryamehr" din 
capitala tronului vo trăi momentele săr
bătorești ale ceremoniei inaugurale a 
Jocurile* asiatice, eveniment sportiv de 
mare amploare, la care vor fi prezenț» 
reprezentanții a 26 de țări de pe ocest 
continent printre core și sportivii . d»n 
R. P. Chineză. Cea de o VI |-a ediție a 
Jocurilor, ce va fi găzduită timp de 12 
zile de Teheran, oraș ce candidează la 
organizarea J.O. din 1984, se desfășoa
ră cu mare fast, aproape după ritualul 
Olimpiadelor. De cltfel. pe toată du-ato 
lor. o flacără simbolică, similară celei 
obișnuite la J.O.. va veghea permanent 
desfășurarea întrecerilor, care cuprind in 
programul lor competiții la 16 discipli
ne sportive : atletism, badminton, bas
chet, boi, ciclism (președintele juriu
lui : arbitrul internațional român Octa
vian Amzo), fotbal, gimnastică, hal
tere, hochei pe iarbă, lupte, notație, 
scrima, tenis de cimp, tenis de masa, 
tir și volei. Amploarea evenimentului este 
marcată și de numărul mare de ziariști 
acreditați la Teheran, de faptul că pos
turile de televiziune din majoritatea ța
rilor participante vor transmite zilnic.

desfășura cea de-a 20-a ediție a 
campionatului mondial de pentatlon 
modern. La întreceri șl-au anunțai 
participarea sportivi din 22 de țări, 
printre care Ungaria. S.U.A.. Roma
nia. R.F. Germania. Franța. Finlanda^ 
și U.R.S.S. Printre favoriții con
cursului individual se numără Led
nev, Șmelev, Onișcenko (U.R.S.S.), 
Maraciko (Ungaria), Fox (Anglia) șt 
Taylor (S.U. A.). Din lotul echipe* 
României fac parte Constantin Că
lina, Albert Covaci, Francisc Rolik și 
Dumitru Spirlea. 

in direct, cele mai importante aspecte 
ale competițiilor. Totodată, trebuie remar
cată și intensa activitate prilejuită de 
J.A., intre care pot fi relevate intilnirile 
dintre conducătorii și tehnicienii dele
gărilor participante, în „citadela jocu
rilor", de simpozionul pe tema ,.Solida- 
<tatea olimpică", desfășurat în aceste 
zile sub președinția prințului Golam 
Reza Pahlavi, membru al C.I.O., prezen
ța printre invitați o unor personalități 
marcante ole forurilor sportive interna- 
țlonole etc.

Delegațiile cele mal numeroase sînt 
ceie ale țării gazdă (400 de sportivi), 
Japoniei (310) și R. P. Chineze (269). 
Cu mare interes sînt așteptate evoluți
ile reprezentanților R. P. Chineze, pre
cum și disputele acestora cu sportivii 
japonezi la disciplinele la care există 
deja o rivalitate cunoscută și la înalt 
nivel (tenis de masă, gimnastică etc.), 
rivalitate reflectată de marile competiții 
internaționale.

întrecerile se desfășoară pe vastul 
complex „Aryamehr", un adevărat oraș 
sportiv ultramodern, cuprinzînd un sta
dion cu 100 000 de locuri, înconjurat și 
de un lac artificial, un velodrom mo
dern. o piscina acoperită, o sală pen
tru jocuri, cu capacitatea tribunelor de 
12 000 locuri, numeroase alte terenuri, 
instalații sanitare, săli de refacere, ves
tiare etc. Sportivii sînt cazați In „satul 
jocurilor", special amenajat.

Cea de a Vll-a ediție a Jocurilor a- 
siatice (precedentele ou fost organizate 
la Delhi — 1951, Manila — 1954, Tokio 
- 1958, Djakarta - 1962 și Bangkok — 
1966 și 1970) va constitui un nou prilej 
de apropiere între sportivii acestor țări, 
de întărire a legăturilor de prietenie și 
va ilustra, fără îndoială, ascensiunea Im
presionantă a sportului în țările Asiei.

★
Consiliul Jocurilor sportive asiatice, în

trunit la Teheran, a decis ca ediția a 
8-a a competiției să se desfășoare la 
Islamabad (Pakistan). A fost ales pre
ședintele Jocurilor asiatice — Malik Me- 
raj Khalid (Pakistan).


