
VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ARABE SIRIENE,

HAFEZ EL-ASSAD
în cursul dimineții de Joi, secre

tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafcz El-Assad, au 
făcut o vizită în orașul Brasov.

Cei doi șefi de stat au fost 
insoțiti de Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
de Abtlul Halim Khaddam, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe 
al Siriei, de George Macovcscu, 
ministrul afacerilor externe.

Această vizită a oferit pre
ședintelui Siriei un nou prilej de 
a cunoaște nemijlocit aspecte ale 
activității si preocupărilor poporu
lui român care iși concentrează 
toate energiile în direcția unei ra
pide si multilaterale dezvoltări a 
patriei. Șeful statului sirian a dat 
o înaltă apreciere realizărilor ob
ținute in industrializarea tării, în 
crearea unor ramuri moderne, a 
unei economii avansate. în ereș- 
tere^ bunăstării celor ce muncesc, 
confirniindu-se încă o dată, eu 
pregnantă, prețuirea de care se 
bucură astăzi in lume România so
cialistă, înfăptuirile ei.

Locuitorii Brașovului — unde au 
fost vizitate întreprinderea „Trac
torul" și un maro magazin de 
confeciii — și-au exprimat cu 
însuflețire bucuria de a se reîn- 
tilni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, în repetate rinduri. a venit 
în mijlocul lor, examinînd, îm
preună cu ei, importante probleme 
privind dezvoltarea actuală și in 
perspectivă a orașului și județului.

Brașovenii și-au manifestat, tot
odată, profunda simpatie si con
siderație fată de presedintelo 
Hafez El-Assad, sol stimat al po
porului; sirian prieten.

Luîmfu-și rămas bun de Ia£ « -

gazde, șeful statului sirian si-a 
exprimat, încă o dată, satisfacția de a fi - - - —
mulțumii 
Ceaușescu 
creată de a 
eest puternic ________
deosebit de important pentru e- 
conomia națională, si, prin inter
mediul lui, progresele însemnate 
obținute de România în dezvolta
rea sa economieo-socială.

Șeful statului sirian a subliniat 
că vizita sa la Brasov reprezintă 
o nouă contribuție la extinderea 
bunelor relații dintre România si 
Siria, dintre popoarele celor două 
țări, relevînd că rămîne cu cele 
mai frumoase impresii din această 
călătorie, care i-a întărit convin
gerea că viitorul colaborării ro- 
măno-siriene are bune perspective.

★
Joi după-amiază. tovarășul 

Nieolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, si tovarășul Hafez El- 
Assad, secretar general al Partt- 
dului Baas Arab, Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
s-au reîntîlnit pentru a continua 
dialogul consacrat perspectivelor de 
dezvoltare a relațiilor de priete
nie si colaborare dintre cele două 
popoare, partide și țări, examină
rii problemelor de interes comun 
ale actualității politice internațio
nale. După convorbiri, președintele 
Nicolae Ceaușeseu si președintele 
Hafez El-Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse El- 
Assad au luat parte la un dineu.

★
în cursul dimineții de joi, to

varășa Elena Ceausescu și doamna 
Anisse El-Assad au făcut u vizită 
in municipiul Brașov. Au fost vizi
tate fabrica de tricotaje si Biserica 
Neagră.

vizitat Brașovul, a 
președintelui Nicolae 
pentru posibilitatea 

cunoaște nemijlocit a- 
centru industrial
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„FLOREASCA"

ROMÂNIA
R. D. GERMANA,

LA GIMNASTICA MASCULINA
în cadrul pregătirilor pentru campionatele mondiale 

de luna viitoare, echipa noastră reprezentativă mascu
lină de gimnastică susține, la sfirsitul acestei «ântămîni. 
un nou meci de verificare : confruntarea cu puternica 
reprezentativă a R D. Germane, de mai multe ort meda
liată la Jocurile Olimpice. Oaspeții, sosiți ieri Ia prims 
in Capitală, au deplasat cea mai puternică garnitură, 
care a efectuat la Începutul acestui 
in Japonia : Klaus Koste. campion 
•laser, Wolfgang Klotz, Olaf Grosse, 
Pacte și Hanschke.

Antrenorii lotului nostru mascu
lin. la riadul lor. vor alinia si ei 
cea mai bună formulă de echipă, 
astfel că iubitorii de sport din 
Capitală au în fată perspectiva 
unei foarte atrăgătoare întreceri. 
Au fost selecționați pentru aceas
tă întîlnire : Dan Grecu, IȘiefan 
Gali, Mihaî Borș. Mircea Gheor
ghiu, Nicolae Oprescu, Constantin 
Petrescu si Liviu Mazilu. Echipe
le definitive vor 
cursul dimineții de

Meciul România 
mană programează 
reasca — simbătă 
fora 17) exercițiile___ , _
duminică după-amiază. de îa ace
eași oră. exercițiile liber alese.

fi alcătuite in 
simbătă.
— R.D. Ger- 

— la sala Flo- 
dupâ-amiazâ 

impuse. iar

ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PlRTIEI DE BOB

Vineri 6 septembrie 1974 ■====

an un lung turneu 
al Euronei. Bemd 
Lata Mack, Jurgen

Mihai Borș se va 
număra, sperăm, 
printre protago

niștii intUnirii

CAMPIONATELE MONDIALE MASCULINE DE CANOTAI

ÎNCĂ UN ECHIPAJ
AL ROMÂNIEI

DE LA SINAIA PROIECTELE AU FOST AVIZATE DE F.I.B.T S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE
Am anunțat mai de mult că, la 

Sinaia, urmează să se construias
că o nouă pîrtie de bob, cu indici 
tehnici calitativ superiori. O pîrtie 
de bob care să răspundă tuturor 
normelor internaționale și, deci, pe 
care să se poată organiza compe
tiții la cel mai înalt nivel. în ve
derea realizării ei a fost tatonat 
terenul (zona unde a funcționat si 
continuă să mal funcționeze pîrtia 
veche), în timp ce un colectiv de 
specialitate a întocmit planurile 
detaliate ale viitoarei pîrtii. Pen
tru începerea lucrărilor s-a cerut 
forului international de speciali
tate (FJ.B.T.) să-și delege repre
zentanții pentru avizarea proiec
telor. Iată motivul pentru cure, 
timp de cîteva zile am avut oas
peți la Sinaia pe ing. Paul Aste 
(Austria), președintele comisiei teh
nice din F.I.B.T. și pe ing. Lucia
no Galii (Italia), membru în co
misia tehnică a forului sportiv in
ternațional. Paul Aste este proiec
tantul și constructorul pîrtiei de 
bob de la Innsbruck, precum și al 
altor pîrtii, iar Luciano GaUi a 
semnat proiectele pistelor din Cer- 
vinia și de la Sapporo (Japonia).

înaintea plecării din tară, ing. 
Paul Aste a avut amabilitatea să 
ne acorde un scurt interviu.

— Ce. părere aveți despre pîrtia

DE AZI, PE SNAGOV, CAMPIONATELE REPUBLICANE

CELE MAI BUNE CANOTOARE
EVOLUEAZĂ IN DOUA
REUNIUNI

Snagovul a primit sărbătorește 
canotoarele reîntoarse de la Lu
cerna. Medaliatele cu aur. argint 
si bronz la recentele Campionate 
mondiale au tinut — conform tra
diției — să facă un tur de onoare 
pe anele care le-au lansat spre 
podiitm după care s-au alăturat 
celorlalte ambarcatii aflate în an
trenament în vederea campionate
lor renutoiepn- '••'minine de viteză, 
care încep astăzi. 

de bob ale căror lucrări urmează 
să înceapă, în curînd 7

— Proiectul de pe hîrtie este 
perfect acordat terenului pe care 
va fi înscrisă pîrtia și din punctul 
nostru de vedere, apreciem că ea 
întrunește toate condițiile ca să 
devină una dintre cele bune și 
moderne din lume.

— Care sînt condițiile la care 
vă referiți ?

— Bobul este un sport mecanic 
prin alunecare, iar unii construc
tori au socotii că-și fac un titlu 
de glorie dacă pe pirtiile realizate 
de ei, sportivii pot aluneea și ob
ține medii orare record. Comisia 
noastră tehnică combate eu fer
mitate această tendință și urmă
rește ea pirtiile să scoată în evi
dentă măiestria de conducere a 
pilotului și mai puțin viteza exce
sivă. Ne interesează ca întrecerile 
de bob să se desfășoare într-o de
plină securitate atit pentru pilot 
și echipieri, cît șl pentru specta
torii eare urmăresc întrecerile.

— Din punct de vedere tehnic 
ce alte calități ați mai găsit aces
tei pîrtii ?

— Mai intii, ea va răspunde atit 
necesităților întrecerilor la bobul 
de două eît și ale celor de patru 
persoane și tot pe ea vor putea fi 
organizate $1 concursuri de sanie.

DE VITEZA
Evenimentul sportiv readuce pe 

Snagov atmosfera marilor între
ceri. cu sosiri spectaculoase în 
dreptul ..turnului", cu frumoasele 
festivități de decernarea titlurilor 
de campioane în probele de schit 
simplu, 4+1 rame. 2 vîsle, 2 rame, 
4+1 vîsle și 8+1. Concursul cu
prinde serii si recalificări — dis
putele silit programate astăzi de 
la ora 10 — precum si finalele 

Apoi, constructorii viitoarei pîrtii 
au tinut seama $1 de orientarea ei. 
Va fi trasată pe un versant împă
durit. astfel incit soarele să nu-i 
poată dăuna.

— în momentul de tată ce alte 
pîrtii de bob se mai construiesc 
în Europa ?

— Una singură. La Innsbruck. în 
vederea viitoarelor J.O. de Iarnă. 
La aceasta se lucrează intens și se 
speră ca in februarie anul viitor 
va putea fi dată in folosință.

— Desigur că ati avut prilejul 
să cunoașteți pe multi dintre bo- 
berii români. Ce impresie v-au fă
cut ?

— Dacă spun foarte bună nu • 
fac din simplă curtoazie. Ca să par
ticipi la un campionat mondial sau 
european fără o pregătire preala
bilă pe o pîrtie (n.r. se știe că, ulti
mele ierni au fost puțin geroase 
și pîrtia de la Sinaia nu a putut 
fl înghețată din vreme) șl totuși 
să te comporți onorabil sau' chiar 
să cucerești medalii, asta înseam
nă să fii un talent, un mare ta
lent. Este cazul sportivilor dum
neavoastră. Cînd aceștia vor avea 
la dispoziție și o pîrtie de bob în
ghețată artificial, performanțele 
îor var fi, desigur, excelenie.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Maria Micșa, canotoare din Timișoara, una dintre favoritele probei de 
schif simplu

celor 6 probe ce urmează să aibă 
loc simbătă. de la aceeași oră. 
Printre secțiile nautice ale căror 
reprezentante vor evolua în a- 
cest sfîrsrt de săptăminâ pe apele

„4 + 1 RAME“ A ÎNVINS

LUCERNA. 5 (prin telefon). Ra
reori ne-a fost dat să vedem 
curse de asemenea dîrzenie si 
spectaculozitate ca în această a 
doua zi a campionatelor mondiale 
de canotaj. Recalificările — aflate 
pe program în reuniunile de joi 
dimineață șl după amiază — au 
oferit publicului posibilitatea de a 
gusta din plin frumusețea cano
tajului. de a vedea în aproape fie
care cursă răsturnări neașteptate 
de situații si sosiri la „fotogra
fie". în două dintre cele 21 de 
curse ale zilei, s-au aliniat si e- 
chipajele românești de 4 + 1 rame 
si 4 vîsle te. Primul dintre ele. 
alcătuit din Pave! Zagoni, Adal
bert Agh, Cristian Georgescu. Io
nel Oeneanu + Gheorghe Ovidiu, 
a confirmat evoluția bună din se
rii. condvctnd cursa de la cap 
la cap si cîstiglnd într-o manieră 
dară. Iată, de altfeL ordinea so
sirii : 1. România 5:36.29, 2. Iu
goslavia 6:37,97, X Olanda 6:38,26, 
4. Polonia 6:39,50. în urma acestui 
rezultat, echipajul tării noastre 
și-a cucerit dreptul de a evolua 
în semifinală, așa indt România 
va fi prezentă ia penultim*  fază

Snagovului amintim : Dinamo.
Clubul Nautic Universitar. Meta
lul, Voința, Olimnia, Ceahlăul 
Piatra Neamț. Politehnica si Vo
ința Timișoara. U.T. Arad.

NET ÎN RECALIFICĂRI

a competiției supreme eu trei din
tre cele patru echipaje înscrise în 
concurs: 2 Le., 2 + 1 si 4 + 1 
rame. Singura ambarcațiune a tă
rii noastre care nu a putut treca 
peste dificultățile eliminatoriilor 
este cea de 4. vîsle f.c. (Gh. Mereută, 
Toma Constantin. Emil Budnrigan. 
Nicolae Popa). Vădind aceeași for
mă slabă ca si în. prima zi. e- 
chipaiul nostru a ocupat locul 4 
în prima serie a recalificărilor, 
pierzînd —• astfel — ultima șansă 
de a intra în semifinală. Schiful 
de 4 vîsle f.c. al României va 
concura îa finala „mică". pentru 
locurile 7—12. Iată clasamentul 
cursei de recalificare în proba da 
4 vîsle f.c. : 1. U.R.S.8. 6:09,26. 
2. Elveția 6:11,68, 3. Franța 6:19,84, 
4. România 6:21,44. 5. S.U.A. 6:33.76.

Vineri este zi de pauză, urmînd 
ca întrecerile să se reia simbătă 
cu semifinalele si să se încheie 
duminică, odată eu finalele.

Hori a ALEXANDRESCU

g 1
f DIN SUMAR:
I —:---------- 1
> După meciul lotului A g 
I la Istanbul.
3 . . .. - . • >f Juniorii romani se un- § g pun în turneul de tenis | g de Ia Mamaia. |
| Speranțele fotbalului la | 
| startul celui de al 30- 

îea campionat.
g Aii, în C.E. de la Roma g g concurează 10 atîețî ro- | 
| mâni.
| Regata inaugurală a | 
g Balcaniadei de yach- | 
f ting. |
| La Foresî Hills, Metre- g 
| veii l-a eliminat pe OR- 
| ker! |
g ?



AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
LA BAZA SPORTIVA „ELECTRO

NICA"
începînd de astăzi, baza soorti- 

1 Electronica din Capitală găz- 
uieste o interesantă competiție 
e volei dotată cu ..Cupa Con- 
resului“. La întreceri s-au înscris 
9 echipe de băieți si 6 de fete, 
rintre care reprezentativele unor 
atreprinderi si instituții : I.E.M.I., 
).R.A.-Obor. T.I.R.U.C.. I.S.P.E..
Electronica etc.

C.E.F.S. sector 2. organizatorul 
■ompetitiei. a luat din timp toate 
nasurile, astfel ca disputele să 
roată avea loc în condiții tehnice 
lintre cele mai bune.

„CUPA MUNICIPIULUI RÎMNICU 
ViLCEA"

Mîine dimineață, ne terenurile 
de sport din Rm. Vîlcea se va da 
startul în concursurile de handbal, 
volei si fotbal dotate cu ..Cupa 
municipiului Rimnicu Vilcea“. Se
cretariatul competiției a primit 
înscrieri din partea a numeroase 
echipe reprezentînd întreprinderi
le. instituțiile, școlile generale si 
liceele din oraș, precum si din 
partea mai multor echipe din sa
tele componente ale municipiului.

NOI TERENURI SI AMENAJĂRI 
SPORTIVE ÎN CAPITALA

In Capitală. în curtea spitalului 
Fundeni. au fost date în folosin
ță. în cinstea celui de al XI-lea 
Congres al Partidului, un ansam
blu de terenuri sportive. Este vor
ba de un teren de volei, unul de 
baschet si unul de tenis, precum 
si o popicărie în aer liber. Noile 
amenajări si instalații sportive 
sint în prezent intens folosite de 
personalul spitalului, precum si de 
numeroși invitați de la alte uni
tăți. de același profil, din Bucu
rești.

52 ECHIPE DE FOTBAL INTR-O 
SINGURA ASOCIAȚIE I

La asociația sportivă ..ARO“. de 
pe lingă întreprinderea Mecanică 
din Cîmpulung Muscel s-a organi
zat. conform tradiției, campionatul 
de casă la fotbal, competiție des
fășurată pe parcursul a cinci luni. 
Explicația : în prima fază a în
trecerii si-au măsurat forțele nu 
mai puțin de 52 de echipe, ca mai 
apoi, cele mai bune 16 formații

să-si desemneze campioana, parti- 
cipînd la un intersant si disputat 
turneu. în acest an. cea mai bună 
echipă de fotbal s-a dovedit a fi 
cea a secției „1225“. Legat de a- 
cest campionat este demn de 
subliniat faptul că toti iucățorii 
care s-ati aliniat pe teren si-au 
trecut o parte din normele com
plexului polisportiv „Sport si să
nătate".

Ilie FEȚEANU — coresp. 
LA CURTEA DE ARGEȘ...

...campionatul asociației sportive 
„Avîntul Forestier" a cuprins în 
întreceri sute de participant! la 
atletism, ciclism, fotbal, popice, 
volei, sah si tenis de masă. Cîsti- 
gători la majoritatea disciplinelor 
sportive au fost reprezentanții 
secției tîmplărie. următi de tinerii 
din secția mecanică. Membrii a- 
sociatiei sportive „Avîntul Fores-

tier" au participat. în aceeași pe
rioadă. si la cîteva serbări cîmpe- 
nesti de amploare (cum a fost de 
exemplu cea de la Movilis). Pre
cum si la excursii, pe diverse tra
see. dintre care reținem : Topolo- 
gul și Ghitu.

GAZDA - COMUNA UNGHENI
Din inițiativa asociației sportive 

din comuna Unghent județul Ar
geș (președinte. Marin Monea) a 
avut Ioc o reușită duminică spor
tivă la care au participat, pe lin
gă tinerii din comună si foarte 
multi invitați din comunele înve
cinate, Buzoiești. Miroși și Căldă- 
raru. Cu această ocazie s-au des
fășurat numeroase întreceri spor
tive. dintre care trebuie mențio
nate cele de la atletism, fotbal, vo
lei si handbal care s-au bucurat 
de participarea unui mare număr 
de competitori.

Turneul internațional 
de tenis (juniori)

• tA TRADIȚIONALA COM 
PETIȚIE BANAȚEANA de hand- 
bal. „Cupa Timișul*,  disputată 
recent la Lugoj, au participat 
opt echipe masculine, primul 
loc revenind formației locale Ti
mișul, care a întrecut în finalâ 
pe C.S.M. Reșița cu 18—16. Gol- 
geterul turneului a fost declarat 
Szenes (Știința Petroșani) — St 
de goluri, iar cupa oferitâ celui 
mai bun portar a revenit lui 
Lupuleac (Timișul Lugoj). • 
ZESTREA SPORTIVA A MUNICI
PIULUI GIURGIU s-a îmbogățit 
cu un mîcrostadîon. Este vorba 
de noua baza sportivâ a asocia
ției Voința, amenajată prin mun
ca tinerilor de la cooperativele 
meșteșugărești Deservirea și Sir- 
guința, care cuprinde terenuri de 
nandbal, volei și tenis. • IN CO
MUNA URZICEN! s-a desfășurat 
ediția *74  a competiției polispor
tive „Spicul de aur", organizata 
pentru asociațiile sportive sătești 
din județul Satu Mare. Peste 400 
de tineri s-au întrecut, cu acest 
prilej, la atletism, handbal, volei, 
trîntâ și popice. Trofeul a reve
nit sportivilor din Moftin, s-au 
mol evidențiat tinerii din loca
litățile Pișcolț, Berveni, Câuaș și 
Babța. • PESTE 100 DE ECHIPE 
DE COPII din județul Argeș au 
participat la o Interesanta între
cere de minifotbal. Recordul îl 
deține orașul Pitești, care a avut 
ca reprezentante în competiție nu
mai puțin de 62 de formați». Lo
cul I a revenit echipei din cartie
rul Craiovei (Pitești), care a cîș- 
tigat toate meciurile cu scoruri 
de la 6-0 în sus. • LA TG. 
MUREȘ $l IN COMUNA NEAUA 
s-au desfășurat ultimele confrun
tări ale întrecerii județene de 
fotbal și volei, la care au parti
cipat 125 de echipe (80 de fot
bal) din localitățile județului 
Mureș. La volei au cîștigat for
mațiile din comunele Valea Lar 
gâ — la băieți și Sârmașu’ — la 
fete, îar trofeul pentru cea mai 
buna echipa de fotbal a revenit 
formației din localitatea Neaua. $ 
EDIȚIA 1974 A „CUPEI MARA
MUREȘ*  la tenis a fost cîștigată 
de următorii sportivi: Zs. Nemeth 
(CUPROM Baia Mare), Angela 
Crăciun (Dunărea Galați) - la 
simplu, A. Viziru (Progresul Bucu
rești) și R. Dragomir (CUPROM 
Baia Mare) - la dublu bârbați.
• ..DIALOGUL" SPORTIV dintre 
tinerii din localitățile Călan și 
Simeria - organizat din inițiativa 
Comitetului județean U.T.C. Hu
nedoara — a revenit reprezentan
ților orașului Simeria.

CORESPONDENȚI : C. Olaru, 
Tr. Barbălată, I. Toth, M. Marin, 
I. Pâuș, V. Sâsâranu și I. Viad.

Dinamoviada

BUCURESTENII Li
J

Scăpată de caniculă (dar si de 
ploaie...), cea de a doua etapă a 
Dinamoviadei de handbal s-a dis
putat ieri după amiază pe o Plă
cută răcoare de toamnă. Cele trei 
partide programate cu acest nri- 
lei s-au încheiat. în general, cu 
rezultate scontate, exceotie făcînd 
în acest sens doar primul meci 
acela dintre handbalistii de la 
Dynamo Berlin si Ruda • Hvezda 
Praga. A fost un ioc extrem de 
echilibrat, ne alocuri chiar dur. 
dar foarte frumos prin nenumă
ratele răsturnări de scor, prin am
biția cu care ambele formații si-au 
apărat sansele. La încenut a con
dus Ruda Hvezda. care deși lip
sită de aportul internaționalului 
Katușak (a înscris 13 goluri în 
primul ioc !) a reușit totuși să 
facă fată ritmului rapid imnus de 
Dynamo Berlin. La începutul re
prizei secunde scorul a fost un

S-AU ÎNCHEIAT 
CAMPIONATELE REPUBLICANE 

DE YACHTING
CONSTANȚA (prin telefon). între

cerile campionatelor republicane ele 
yachting s-au încheiat după dispu
tarea numai a trei regate dat fiind 
condițiile meteorologice neprielnice. 
După cum era de așteptat, concursul 
a fost dominat de către reprezentan
ții C.N.U. București, secondați de 
cei de la Electrica București și Ști
ința Constanța Rezultate finale : 
clasa FINN — 1. Alexandru Vasiliu 
(C.N.U.) 14 p (locurile în cele trei 
regate II. IV. II), 2. Nlcolae Oprea- 
nu (C.N.U.) 18 p (TV, I. V), 3—4.
Gruia Ionescu și Petre Purcea (ambii 
C.N.U.) ÎS,7 (I, III, VIU) ; clasa
SNIPE — 1. Emil Groza — Nabil
Camun (C.N.U.) 3 p (I. I. II). 2. Ion 
Nauru — Dumitru Belu (Electrica 
București) 6 p (II, II. I), 3. Mihai 
Năvodaru — Ion Ghinea (Electrica 
București) 19.4 OII. III. IV) ; clasa 
F.D. — 1. Ion Alexandru — Dumitru 
Micu (Știința Constanța) 3 p (I. 1,
H) , 2. Nicolae Culică — Ion Toma 
(Electrica Constanța) 11 p (n. IV,
I) , 3. Alexandru Dănoaieă — Florin 
Panaitescu (Știința Constanța) 14.1 
p (HI, II, HI) : clasa STAR — 1. 
Mircea Dumitriu — Nicolae Iliescu 
(C.N.U.) 0 p (I, I, I). 2. Gheorghe 
Lungu — George Sova (Electrica 
București) 14,4 p (Hr. Hl, TT), 3. 
Ion Georgescu — Andrei Chiliman 
(C.N.U.) 16 p (II, II, N).

de handbal

A DOUA VICTORIE
timp egal, pentru ca în ultimele 
10 minute avantajul să fie de 
partea formației pragheze. care în 
min. 56 conducea cu 15—13. în a- 
cest moment-cheie Dobrotka a ra- 
t^t un 7 _m ! In cele din urmă 
dynamo Berlin a obtiriut un 
..draw" (15—15) prețios.

Oarecari emoții a avut si Di
namo București care în primele 
15 minute ale partidei cu Uipesti 
Dosza a fost condusă. Apoi, bucu- 
restenii s-au detașat eu prompti
tudinea . lor obișnuită, evidentiin- 
du-se. din nou. Ghită Lieu. în pre
zent aflat pe primul loe în cla
samentul golgeterilor (18 goluri).

Ca urmare a acestor rezultate ne 
primul loc în clasament se află 
Dinamo București cu 4 puncte-

Rezultate tehnice : Dynamo
Berlin — Ruda Hvezda Praga 
15—15 (10—9). Dinamo București
— Ujpesti Dozsa 24—17 (14—9).
Gwardia Varșovia — Lewski Spar
tak Sofia 19—11 (11—9).

Programul de azi, incepînd de 
la ora 14.30 : Lewski Spartak So
fia — Dinamo București, Dynamo 
Berlin — Ujpesti Dozsa. Gwardia 
Varșovia — Ruda Hvezda Praga.

Călin ANTONESCU

de la Mamaia

CONCURENȚII ROMÂNI 
SE IMPUN

MAMAIA, 5 (prin telefon). Joi 
au continuat meciurile din cadrul 
turneului international de tenis 
(juniori). După disputarea a trei 
tururi, la simplu băieți (cat. 17—18 
ani). în semifinale s-au calificat 
trei jucători români : Tăbăraș. Ți
ței si Bîrcu. la cat. 15—16 ani 
(băieți) Opreanu, iar la fete (ace
eași categorie). Lucia Romanov, 
Elena Popescu si învingătoarea 
partidei Elena Niehita—Elena Jecu.

Rezultate mai importante, sim
plu băieți, cat. 15—16 ani, sferturi 
de finală : A. Maurer (R.F.G.) — 
Plumh (R.D.G.) 6—0. 6—0. Oprea
nu — Iovănescu 6—2. 6—1. Arnold 
(R.D.G.) — Pană 6—2. 6—4, Briksi 
(Cehoslovacia) — Dîrzu 6—2. 6—3. 
cat. 17—18 ani. sferturi de finală : 
Țiței — Lazar (Ungaria) 7—5. 6—4. 
dublu băieți : Barbu. Bozdog —
Arnold. Plumh (R.D.G.) 7—6. 3—6. 
6—3. Țiței. Mirza — Rode. Wiek- 
ciorek (Polonia) 6—2. 6—2. Oprea
nu. Pană — Bybin, Briksi (Ceho
slovacia) 6—7. 6—1. 8—6. Nită. 
Zancu — Lukacs. Lazar (Ungaria) 
6—2. 6—2.

Cornel POPA — coresp. județean

DANIELA MOLNAR, 
PRIMA CAMPIOANA 

LA CĂLĂRIE [juniori]
Pe baza hipică din Calea Plevnei 

au început ieri finalele campionatu
lui republican de juniori la călărie. 
Proba de dresaj a revenit Danielei 
Molnar cu calul Dor — 667 p, care a 
cucerit astfel titlul de campioană, l.n 
clasament au urmat-o S. Soveja cu 
Brad — .614 p, S. Bădulescu cu Ar
caș (600 p) șl cu Cristal (596 p), S. 
Soveja eu Mister și R. Marcoci cu 
Sireț (541 p). Toti Concurenții sînt 
de la Steaua. De asemenea, s-au des
fășurat primele manșe ale probelor 
de obstacole rezervate juniorilor de 
16 și 18 ani. Astăzi, de la ora 10 are 
loc proba nr. 2 (juniori de 16 ani), 
iar de la 16.30 proba nr. 1 fete.

Campionatele republicane de orientare turistică

500 DE CONCURENȚI LA STARTUL PROBELOR!
BISTRIȚA, 5 (prin telefon). Pe 

traseele amenajate in pădurea Co- 
drișor. de lingă această frumoasă 
localitate, se desfășoară întreceri
le celei de a Xl-a ediții a fina
lelor campionatelor republicane de 
orientare turistică. Vom mențio
na mai întîi numărul sporit cu 
mult al concurentilor fată de alți 
ani : 500, dintre care 300 repre
zentanți ai celei mai tinere gene
rații de orientariști. în modul de 
desfășurare a întrecerilor au in
tervenit și cîteva „premiere" : ne 
referim la organizarea. pentru 
prima dată, a unei etape de 
noapte, rezervată seniorilor. De 
asemenea. tot în premieră, sint 
folosite si hărți colorate. Printre 
caracteristicile actualelor „națio
nale" de orientare turistică se nu
mără excelenta organizare asigu
rată întrecerilor de către forurile

„NOUL VAL“ LA CICLISM 
SE IMPUNE PRIN COMBATIVITATE

locale. Soluțiile la care s-a apelat 
pentru a conferi concursurilor cele 
mai bune condiții de desfășurare, 
precum si propaganda susținută si 
cadrul festiv atribuit acțiunilor de 
deschidere și premiere, merită a- 
precieri deosebite.

Iată campionii probelor disputa
te pînă acum : copii, fete — iud. 
Prahova (Elena Gaftoi. Daniela 
Buzea, Elena Doribantu) : băieți 
— iud. Prahova (D. Isar. Gh. Si
ma. I. Simion) : junioare mici — 
Casa pionierilor Bistrița (Rodica 
Vîntu. Adriana Ochiar) : juniori 
mici — Casa pionierilor Bistrița 
(F. Jiga. A. Bulea) : junioare 
mari — Nicolina Iași (Neli Stan. 
Maria Luchian) : juniori mari — 
Steaua roșe M. Ciuc (A. Kortesy, 
L. Szocs) ; seniori (proba de noap
te) — Universitatea București (A. 
Baes. C. Petrișor).

întrecerile • continuă cu probele 
individuale de "tineret si seniori, 
după care vor urma concursurile 
de ștafetă.

Radu TIMOFTE 
Marian MOGA

Campionatele republicane de ci
clism pentru probele de sosea, 
desfășurate pe parcursul a 8 zile, 
pe drumurile asfaltate din împre
jurimile Timișoarei, au fost do
minate. la seniori, de cicliștii di- 
namovisti. ai căror reprezentanți 
au cucerit toate patru titluri de 
campioni ai tării puse în ioc. în 
timp ce la juniori (mari si mici), 
cele mai multe victorii au reve
nit elevilor Scolii sportive nr. 2 
București (5 titluri din 8). Si uno
ra. si altora, ca si antrenorilor lor 
calde felicitări si urări de noi și 
prețioase victorii.

Urmărind desfășurarea întrece
rilor. am fost plăcut impresionați 
de buna pregătire si mai ales de 
spiritul de combativitate a multo
ra dintre sportivii noștri tineri. în 
probele de semifond si fond, hăr
țuielile. tentativele de evadare 
s-au tinut lanț. Valentin Marin, 
Ion Mirea si FI. Globnicu de la 
Sc. sp. 2 București. Andrei Bucșe 
— Tractorul si Ion Bădilă — CIBO 
Brasov. Romică Simion — Sc. sp. 
1 București. sint doar o mică 
parte dintre tinerii deosebit de 
talentati în care îi întrezărim pe 
cicliștii de nădeide de mîine.

Un fapt neplăcut al acestor 
campionate l-a constituit eroarea 
săvîrsită de organizatori la proba 
de fond, seniori. Despre ce anu-

me este vorba 1 Un alergător, 
respectiv Ilie Valentin, s-a des
prins din pluton, a parcurs traseul 
corect, de unul singur (circa 80 
km), urmărit de o mașină oficială 
si asțl'el a trecut linia de sosire. 
Dar iată că după aproximativ 20 
de. minute soseste si plutonul, iar 
la sprint cistigă Vasile Seleian 
căruia i se conferă tricoul de 
campion.' Ce s-a întîmplat ? Ilie 
Valentin, odată evadat, a intrat în 
Arad, condus fiind de o mașină 
oficială si cu gîndul de a nu fi 
ajuns, rula din răsputeri. în urma 
lui. plutonul. Acesta însă, odată 
intrat în oraș, la un sens girato
riu (lipsit de vreun marcaj spe
cial) este dirijat să facă cale în
toarsă. pe o rută mai lungă decît 
cea initial fixată, iar cicliștii si 
toate celelalte mașini — firesc — 
se conformează. Greșeala este 
sesizată tîrziu si nimic nu mai 
poate fi reparat. De ce a fost a- 
cordat titlul de campion lui Sele
ian și nu lui Valentin ? Pe de o 
parte, centru că era greu de pre
supus că Valentin ar fi putut ru
la 80 km fără să fie prins. Apoi, 
s-a concluzionat că nu pot fi pe
depsiți 50 de cicliști pentru o gre
șeală ce nu le aparținea si atunci, 
cel sacrificat a fost Ilie Valentin. 
Faptul în sine, îl găsim regreta
bil. .

juniorii Încep pregătirile
PENTRU C. E. DE POPICE
Cei mai tineri popicari, compo

nent! ai loturilor naționale de juni
ori, se întâlnesc mîine în primul joc 
de verificare pentru C.E. ’75. Lotu
rile sint alcătuite din jucători și ju
cătoare care nu au încă experiență 
internațională, deoarece dintre acei 
care au evoluat la „europenele0 din 
1973 au mai rămas la virsta junio
ratului doar cîțiva, printre care. E- 
lisabeta Szilagyi, dublă campioană 
europeană. Mitica Bălașa, Eugenia 
Hollesch — la fete și Cezar Lebă
dă, din echipa campioană, Construc
torul Galați — la băieți. Au fost 
introduși în loturi o serie de tineri 
talentați, care au dat satisfacție în 
echipele lor la jocurile de campio
nat. ca de pildă. Olimpia Tăbăcaru 
(Laromet București), Gyongyi Szucs 
(Voința Oradea). Doina Mihăilă (Vo
ința Ploiești),- M. Bălescu (Voința 
București), I. Popa, V. Miclea (Jiul 
Petrila) ș.a. Jocurile au loc sîm- 
bătă și duminică, pe arena Voința 
din Capitală.

★
Ieri au plecat în -Ungaria selecți

onatele sindicale .feminine și mas
culine ale României, care, la Buda
pesta, vor juca în. -compania repre
zentativelor simii&re^ ale țării gaz
dă. în următoarele / zile vor mai 
face deplasări p^>te~ hotare forma
țiile Rapid București" (femei și băr
bați) și Constructorul Galați (m) în 
R..D. Germană. ; la Kari Marx-Stadt, 
respectiv, Sangerhausen.
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DACĂ ZARU
SÎNT ARUNC

Să te întorci din creierul munți
lor în cimpie și sâ prinzi 6. goluri 
la televizor - și nu 6 goluri oare
care, ci un 3-3 de la 3-0 I - iată 
ce încă nu-mi vine a crede. Acolo, 
printre circumvoluțiunile de care vor
beam, pe cârâri de munte, I 
bana Trei Brazi, la cabana Trei 
și alte șiagâre și melodii - 
viața era liniștita, cu soare 
cu cer curat, ca dovadă că 
nii stabiliseră deja campioana . 
puțin doua dintre retrogradate. Era 
fenomenul sportiv cel mai frapant .- 
în afara vremii minunate care invita 
și ea la sport, dar care sport se 
poate compara 
campionatului? < 
pionatul și 
fotbalul — 
ciație cred eu 
sportul nr. 1,
- rege. Or, 
comentare 
că se face de data
asta cu o 
niște, 
fără
se : 
pioană, 
și Chimia 
date. Pe 
plimbai, - 
limentara*  
Stînii și de pe
- melodia era 
nu, pe adresa 
conta, totul i_ „ 
campioana, avem două din cele trei 
condamnate, sănătate și chiar frăție!

O pace indiscutabilă se așțerjjuse 
peste cumpărătorii „Sportului4*; lâ 7 
dimineața, in gară, din ochii lor 
dispăruseră malițiile și ironiil^ prea 
bine cunoscute, inventivitatea verbală 
părea că s-a transmutat în observa
țiile față de soție și copii, 20 de 
zile jur că n-am auzit în stațiune ni
mic de duh fa adresa vreunei echipe, 
vreunui antrenor, o trainică împăcare 
cu clasamentul caracterizând cumpă
răturile de mezeluri, antinevralgice și 
cafea. N-am avut a da nici un cot, 
in rînd la plata unor delicioși bis
cuiți „Veronica", vreunui calomniator 
al echipelor mele preferate — și ca 
om în Be, progresist, mîndru de Fil- 
diroiu tot al nostru, țin a sublinia 
apăsat că țin cu toate cele 18 echi-
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nu are deocamda 
juca liniștite, un fc 
dezvolta idei noi, 
Chimia și Galați 
să progreseze ca 
tot curajul, fiim 
poate întîmpla ? 
rile sînt clțj^g • 
pot fi minunate 
juca la 0—5 pi 
riscînd să învia 
pierzi cu 0-8, 
memorabil, căci 
memorabil dacă 
că zarurile tot 
dacă mai admi 
intr-un campiona 
nele roșii nu ir 
atunci perspectiv 
întru tetu1 
care 
Trei Brazi.

totul miri 
se deschic

ÎN ROLUL PRINCIPAL:
TUȘIERII

& Multe aprecieri favorabile, în rapoar 
tele observatorilor federali și în foile 
de arbitraj, după etapa a cincea.’a Di
viziei A, privind condițiile de joc, at
mosfera din teren și din tribune. în 
general, - jucătorii și-au apărat șansele 
în mod loial, iar spectatorii au avut o 
atitudine corectă, aplaudîndu-i >și pe 
oaspeți, chiar atunci cînd aceștia j pu
neau în dificultate echipa favoritq, cum 
a fost cazul la Cluj și la Arad, unde 
Universitatea și, respectiv, U.T.A. au trăit 
amărăciunea înfrîngerii pe teren propriu. 
Emil Păunescu, care a condus partida 
de la Cluj, ține să remarce, de altfel., 
atît disciplina jucătorilor, cît și atitu
dinea publicului, „foarte sportivă în tot 
timoul meciului".

De multă vreme, Clujul ne oferă ast
fel de exemple frumoase.

• Din păcate, fotbalul prestat de 
echipa locală este de natură să surprin
dă neplăcut pe toți cei care, de-a lun
gul anilor, au urmărit evoluțiile de un 
bun nivel tehnic și spectacular ale fot
baliștilor de la Universitatea Cluj. Du
minica trecută, observatorul federal, Tra
ian Moraru, n-a dat notă de trecere 
multor fotbaliști de la Universitatea Cluj, 
printre care și lui Anca. El adaugă ; 
„Cu echipa studențească din Cluj se în- 
timplă ceva. Am impresia că există u- 
nele frămîntări în sinul ei, care influen
țează starea de spirit a echipei și, im
plicit, jocul ei*.

• Un alt observator federal, D. lo- 
nescu, a numărat șuturile la .poartă 
ale Steagului roșu, în meciul de la

• © •

Reșița. Este dr« 
prea multă bâta 
șovenii n-au șute 
și atunci în afar 
45 de minute • 
șut... imprecis.

0 Arbitraje^ 
tate, au asigur 
meciurilor, ca și 
ale acestui nc 
Braun-Bogdan e 
Tg. Mureș, în fi 
Moraru, subliniii 
ale tușierilor C 
Ln schimb, la Ai 
Dinamo, semnali 
șier, Ion Chiriță 
nui gol perfect 
reșteni. In foaia 
centru, Vasile Tc 
am anulat un g< 
semnalizările ins 
said ale tușien 
credit acestuia, s 
cieze in această 
a greșit, fie în 
fost atent sau 
„semnalizările i 
Chiriță, fie dupi 
nu este „singi^Fu 
arbitrul de eenî 
a lua sau de c 
semnalizările ac 
cînd a avut pos 
singur.

• 50 de fau 
da F. C. Argeș 
ză Gh. Prodeax. 
re, întrerupt la

DIN VIAȚA SECȚII

PREOCUPĂRI PENTRU 0
PREGĂTIRE LA METALU

O vizită la întreprinderea mecanică 
Mija ne-a oferit prilejul să vedem, 
la fața locului, cîte ceva din ^reali
zările harnicilor muncitori dinlbovi- 
țeni care, la data de 2 septembrie, 
au sărbătorit un eveniment deosebit: 
realizarea producției globale pe pri
mii patru ani ai cincinalului. Mulți 
dintre aceștia sînt membrii asociației 
sportive Metalul Mija, care activează 
la disciplinele : șah, orientare turis
tică, ciclism, handbal și fotbal. .....

Frumoasa bază sportivă Metalul, 
care dispune de un teren de "fotbal 
gazonat, o tribună, vestiare și anexe 
sanitare bine întreținute, este „ate
lierul" unde își desfășoară activita
tea divizionara B Metalul MLija. Deși 
în momentul de față echipa nu ocu
pă un loc mulțumitor în clasamen
tul seriei a n-a, există premisele 
unei îmbunătățite comportări a aces
tei formații. Și spunem aceasta gîn- 
dindu-ne, în primul rînd, la exce
lentele condiții create de conducerea 
uzinei, ca și la faptul încredințării 
conducerii tehnice unui antrenor tî- 
năr și entuziast (prof. Valentin 
Duță), care se bucură de sprijinul 
fostului.internațional prof. Ion Țones- 
cu. Președintele secției de fotbal, 
care este și director la uzină,-} Ton 
Nițulescu, secretarul secției,. FI. 
Georgescu, ca și membrii secției — 
V. Dobrescu, c. Cozma și I. Udres- 
cu — șprijină permanent și susți
nut bunul mers al activității fotba
listice. Jucătorii de la Metalul Mija

au datoria să 
pentru fotbal 
muncă, condiț 
le-au fost ere 
dăruire la ant 
dovedind astf( 
față de culorii 
portarii M. A: 
Iîărbulescu, fi 
Grecu, I*  Nice 
și S. Bogaciu, 
Pitaru, G. Tal 
che și C. Stan 
C. Ionescu, I. 
Stoica, A. Bai 
vor cunoaște 
unei formații 
secund.

Martori oct 
unei ședințe d 
gram variat, î 
volumul de lt 
trii maximi, 
progresul de i 
o competentă 
Așadar, există 
nice de lucru, 
nemijlocit al 1 
rii și secției ș 
mine decît ca’ 
tească într-un 
va fi așa, sî 
Mija va marc 
în evoluții și 
mult așteptată 
men*
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(Cluj) « C.S.U.
București : C. __________ ,_____ _
• C.S. Tîrgoviște — Gaz Metan Mediaș: 
I. Angheliu (P. Neamț) 0 Autobuzul 
București — Automatica Alexandria : M. 
Moraru (Ploiești).

SERIA A IH-A
• Vulturii Textila Lugoj — Metalul 

Aiud ; A. Munich (București) ț Mine
rul Anina — Șoimii Sibiu : I. Chilibar 
(Pitești) • F.C. Bihor — Mureșul Deva : 
C. Prusac (Botoșani) • Corvinul Hune
doara — Victoria Colan : A. Grigorescti 
(București) • Unirea Arad — Minei ul 
Baia Mare : Z. Szecsei (Tg. Mureș)
• C.F.R. Timișoara — Arieșul Turda : 
A. Ene (Craiova) • Victoria Cărei — 
U.M. Timișoara : V. Topan (Cluj) • Ind, 
sîrmei C. Turzii — Metalurgistul Cugir : 
N. Di nes cu (Rm. Vîlcea) • Minerul Baia 
Scrie — Minerul Moldova Nouâ : A. Pop 
(Cluj).

— Suurbîer. de Jong, SehAeider, 
KroL, Haan, Neeskens, Via Hanegem, 
Bep, Cruyff, RensenbrinK

Selecționatele Poloniei și RD. Ger
mane s-au lntilnit la Varșovia m- 
tr-un meci amical. Victoria a reve
nit cu scorul de 3—1 (2—1) fotbaliș
tilor din R-D. Germană. Gazdele au 
deschis scorul încă din minutul 3 
prin Lato, dar în continuare cei 
care au avut inițiativa au fost oaspe
ții, care au marcat trei puncte prin 
Kurbjuwest (min. 34), Vogd (min. 
39) și Domer (min. 51). Au jucat ur
mătoarele formații : RJJ. GERMA
NA ; Croy — Kische, Bransch. 
Waetzlich. Weise, Kurbjuwrit. TyM, 
Hoffmann, Ddraer, ScheDenberg 
(Streich), Vogel ; POLONIA 5 To
maszewski — Szymanowski, Gorgon. 
Bulzacki, Musial^ Maszczyk, Deyna, 
Cmikiewicz, Lato. Szarmaeh, Gado- 
cha.

Reprezentativa R.F. Germania a 
susținut la Basel un meci amical cu 
selecționata Elveției, pe care a tovin- 
s-o cu 2—1 (2—4). Au înscris
Cullmann (min. 6) și debutantul 
Geye (min. 27),- respectiv Kudi 
Miiller (min. 23). Echipa R-F. Ger
mania a aliniat următoarea forma
ție : Maier — Beckenbauer, Schwar- 
zenbeck, Kremers, Vogts, Bonhof. 
Cullmann, Hoeness, Geye, Holzen- 
bein, Herzog.

IN CAMPIONATUL 
EUROPEAN

Miercuri seara s-au disputat două 
jocuri contînd pentru noua ediție a 
campionatului european.

Pe stadionul „Prater- din Viena, 
în prezența a peste 35 000 de specta
tori, echipa Austriei a întrecut cu 
scorul de 2—1 (0—1) selecționata Tă
rii Galilor. Intr-un joc din grupa a 
2-a. Au marcat i Kreuz (min. 63) șl 
Krankl (min. 75), respectiv Griffiths 
(min. 34),

La Oslo. în cadrul grupei a J-a, 
s-au inti’nit reprezentativele Norve- 
gie- și Irlandei de Nord. Gazdele au 
cîștigat cu scorul de 2—1 (#—1)> prin

DUPĂ MECIUL LOTULUI A LA ISTANBUL

RAPIDITATEA ACȚIUNILOR TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ
S-a înapoiat, ieri la amiază, lo

tul reprezentativ care, așa cum se 
știe, a susținut miercuri seara la 
Istanbul un meci-test în compania 
cunoscutei formații Fenerbahce și 
pe care a întrecut-o cu 1—0 (0—0). 
La aeroportul internațional Oto- 
peni, primele amănunte pe margi
nea jocului desfășurat în nocturnă 
ni le-a furnizat antrenorul Valentin 
Stănescu. A început, firește, cu 
„ll“-le care a pășit pe gazonul 
stadionului Inonu în tribunele că
ruia au luat loc cca. 20 000 de spec
tatori printre care și un oaspete 
de marcă, președintele de onoare al

înseși

bana

Adil, portarul lui Fenerbahce, culege o minge înaltă
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spectator a comis un „fault" și mai grav, 
aruncînd cu o sticlă goală in teren. Re
ținut și judecat prin procedura de urgen
ță, autorul acestui gest nesăbuit, Mihail 
Creața, din comuna Vulturești, județul 
Argeș, a fost condamnat la 45 de zile 
închisoare.

I s-a dat, deci, timp să reflecteze a- 
supra gestului comis. Dar, și alți spec
tatori pot trage învățăminte utile...

Jack BERARIU

n porti- 
notea- 

n urma- 
jte. Un

IN DIVIZIA B

UN GRAV CAZ DE NESPORTIVITATE
Sancțiuni dictate după meciul Tractorul Brașov - Dinamo Slatina
S-au consumat patru etape în 

campionatul Diviziei B si. in loc 
să acordăm principala atentie as
pectului tehnic spectacular al în
trecerii, și el în suferință, ne vom 
ocupa în aceste rînduri de caren
țele lui la capitolul disciplină, 
mai precis de gravele incidente 
petrecute duminică la Brasov. în 
timpul partidei Tractorul — Di
namo Slatina, din cadrul seriei a 
doua. Totul s-ar fi încheiat cu 
bine fără acel minut 88 cînd for
mația oaspete a egalat scorul 
<1—1). la o minge trimisă defec
tuos acasă de Ciobotaru si reluată 
în plasă de Stoenescu : arbitrul 
întilnirii, brăileanul C. Pîrvu, 
acordat gol, confirmat si 
Sierul C. Petrov, 
tat snre centrul 
echina-gazdă. in 
nov si Cuteanu, 
părere si,
Stoenescu. l-a determinat 
bitru să se consulte cu tusierul. 
care, din nou. s-a menținut pe 
poziție, validînd verbal înscrierea 
golului egalizator. ..îndrăzneală" 
plătită cu momente penibile, de 
amenințări si hărtuială. cu smul
gerea ecusonului de ne bluza ar
bitrului de centru. Sub amenin
țarea oamenilor de 
trati și ci in teren, 
urmă — C. Pîrvu a 
acordind ofsaidul

care s-a 
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ȘTIRI
DINAMO SLATINA — VOINȚA 

BUCUREȘTI 4—1 (2—0).
Joc în cadrul etapei a V-a a Di

viziei B (seria a Il-a). Autorii go
lurilor : Gojgaru (min. 17. 36), Roșu 
(min. 70 — din penalty). Mincu 
(min. 87), respectiv Iordache (min. 
63) (C. GHIȚESCU — coresp.).

TEA

SCHIMBARE DE ANTRENOR 
LA „U- CLUJ

Conducerea clubului ,,U* * Cluj a 
cis, Ia solicitarea antrenorului S. Avram, 
să-l desărcineze din funcția de antrenor 
principal. în mod provizoriu pregătirile 
vor fi conduse de antrenorul secund, 
V. Băluțiu, ajutat de vicepreședintele 
clubului, R. Cimpeanu.

F.I.F.A. Stanley Rous. Au început, 
așadar, jocul : RĂDUCANU — 
CHERAN, ANTONESCU, SĂTMA- 
REANU II, ANGHELINI — MUL- 
TESCU, DINU, BELDEANU — 
TROI, KUN, LUCESCU. Au mai 
fost folosiți Dudu Georgescu, din 
min. 46, și Năstase, din min. 70, 
stelistul fiind introdus la 13 minute 
după înscrierea golului. Dar apro
po de gol, unicul punct a fost în
scris de BELDEANU și nu de Kun, 
cum greșit au anunțat agențiile 
de presă ; de pe partea dreaptă, 
Lucescu a centrat în careu, de 
unde reșițeanul, intercalat în atac,

AGENDA BUCUREȘTEANA
Simbâtă 7 septembrie

Terenul Laromet, ora 16 : Tehnometal— 
IPRECA Călărași (Divizia C).

Duminică 8 septembrie
Stadionul Dinamo, ora 14 : Dinamo — 

F. C. Argeș (tineret-speranțe) ; ora 16 ; 
Dinamo — F. C. Argeș (Divizia A) ;

Stadionul Autobuzul, ora 11 : Autobu
zul — Automatica Alexandria (Divizia B) ;

Stadionul Giulești, ora 11.: Rapid — 
S. N. Oltenița (Divizia B) ;

Stadionul Metalul, ora 11 : Metalul — 
Flacăra Moreni (Divizia B) ;

Terenul Triumf, ora 11 : Triumf — La
romet (Divizia C) ;

Stadionul Steaua, ora H 
ROM — Unirea Tricolor (__

Terenul Electronica, ora 11s: 
ca - Azotul (Divizia C) ;

Terenul F.R.B., ora 11 : l.O.R. — O- 
limpia Giurgiu (Divizia C).

11 Șoimii TA- 
(Divîzia C) ;

Electroni-

mijloace in afara legilor sporti
vității

Cu ajutorul rapoartelor supli
mentare. faptele incriminate au 
fost îndelung analizate, miercuri 
seara. în ședința comisiei de com
petiții si disciplină. Stabilindu-se 
cuina celor doi jucători, princi
palii autori ai acestui incident 
regretabil. COMISIA I-A SANC
ȚIONAT CU DOI ANI SUSPEN
DARE. FIECARE. PE ROMANOV 
(PENTRU ACESTA. CU PROPU
NERE DE SUSPENDARE PE 
VIAȚĂ) $1 CUTEANU. urmind 
ca. ulterior, consultind noi piese 
la dosar, să decidă si asupra re
zultatului care, apreciem noi. ori
cum va trebui să fie altul decît 
acela (1—0) consemnat pe tabelă, 
în condițiile anormale de ioc. 
Pentru ca sanctionarea abaterilor 
de la Brasov — aproape similare 
eu cele petrecute nu de mult la 
Bacău — să cu adevărat
exemplară ! 

LOTO

AVALANȘE DE CÎȘTIGURI MARI 
LA LOZ IN FLIC l

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

a reluat, din voleu, imparabil în 
plasă. Scorul putea fi de proporții, 
dar, ne asigură V. Stănescu, băie
ții lui — în special Troi — au ra
tat ocazii rarisime. în general, 
ne-a mai spus antrenorul princi
pal, echipa s-a mișcat mai bine 
ca la Braunschweig, însă în jocul 
ei mai persistă unele lipsuri care, 
în etapele următoare de pregă
tire, cînd speră să beneficieze și 
de aportul lui Dumitru și Iordă- 
nescu, vor trebui eliminate. între
bat și de forța de joc a adversa
rului în momentul de față, V. 
Stănescu a ținut să precizeze că 
Fenerbahce se află după o suită 
de 13 meciuri de pregătire înain
tea startului în campionatul turc, 
care se va da duminică 8 sep
tembrie, șl că a rămas adeptă a 
acțiunilor purtate în viteză.

Relatările antrenorului principal 
au fost completate de secundul 
Robert Cosmoc ale cărui date sta
tistice, culese în timpul jocului, 
vorbesc, în bună măsură, de po
tențialul actual al selecționabililor. 
în primele 45 de minute. Cosmoc 
a notat 30 de acțiuni ofensive. în
tre care 17 cu coeficient de peri
culozitate pentru poarta adversă, 
11 dintre ele fiind purtate în vi
teză. în această parte a jocului, 
selecționabilii au șutat de patru 
ori pe spațiul porții și tot de ati- 
țea ori ia afara cadrului ei. Au fost 
înregistrate 5 ocazii de gol, două 
mari cit roata carului ; la ultima, 
semnată Mulțescu. un auărător a 
respins de pe linia porții cu am
bele miini dar arbitrul Dilek n-a 
acordat penalty-uL în repriza a 
doua, bilanțul se prezintă mai slab 
(două acțiuni ofensive, șase în vi
teză. două șuturi pe spațiul porții, 
o singură ocazie de gol), ceea ce 
i-a permis lui Cosmoc să ajungă 
la următoarea concluzie : rezisten- 
ta în regim de viteză a formației 
noastre este'incă necorespunzătoa
re comparativ cu cerințele pe plan 
internațional. Pentru a ne prezen
ta bine pregătiți la meciul cu Da
nemarca, la 13 octombrie, la Co
penhaga, selecționabilii vor trebui 
să desfășoare un antrenament ca
litativ superior.

G. NICOLAESCU

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A V-a A DIVIZIEI B
SERIA I

i Buzău : 
Otelul 
Ghițâ 
Știința

• Metalul Plopeni — Ceahlăul P. 
Neamț : G. Miclos (București) 4 Celu
loza Călărași — Progresul Brăila : C. 
Niculescu (București) • Relonul Săvi- 
nești — Foresta Fălticeni : C. Petrea 
(București) 4 C.F.R. Pașcani — Petrolul 
Ploiești : C. Manușaride (București) 
0 Constructorul Galați — C.S.U. Galați: 
Gh. Ispas (Constanța) 0 S.C. Tulcea — 
C.S.M. Suceava : Tr. Moarcâș 
• S.C. Bacău — Gloria “ 
Popescu (București) • 
Unirea Focșani : C. 
0 Chimia Brăila — 
T. Istrate (București).

SERIA A

• Metalul București
reni : V. Paladescu (Gaioți) • Electro- 
rxrtere Craiova — Metalul D robe ta Tr.
Severin : I. Haidu (Caransebeș) > Me
tro*»  Brașov — Tractorul Brașov : I. Că- 
lărașu (Aiud) • Rapid București — Ș.N.

(Brașov) 
Max. 

Golați — 
(Brașov) 
Bacău :

H-A

— Flocorc Mo-

DE PESTE HOTARE
MECIURI AMICALE : 

OLANDA, R. D. GERMANĂ 
$1 R. F. GERMANIA 

ÎNVINGĂTOARE 
IN DEPLASARE

La Stockholm Tntîlnirea amicală 
dintre echipele Suediei și Olandei a 
fost cîștigată de fotbaliștii olandezi 
cu 5—1 (2—0), prin punctele marcate 
de Neeskens (min. 45 din lovitură 
de la 11 m și 75), Cruyff (min. 5), 
Haan (min. 34) și Ren senbrinek (mir.. 
84, respectiv Larsson, din*  11 m (min. 
54). Iată ,,11-le*  olandez : Jongbloed 

în ultimul timp numeroși cîștigâ- 
tori din toată țara au intrat In pose
sia unor premii mari la Loz in plic. 
Lista cîșttgătorilor de premii de 
40.000 și 30.000 lei ș.a. este foarte bo
gată. în clișeul alăturat 
tăm pe OTTLIA AVRAM 
stanța, cîștigătoarea unui 
40.000 lei.

vă prezen- 
din 
premiu

Con
de

LOTOCIȘTIGURILE TRAGERII
DIN 30 AUGUST 1*74

c 
si ; cat. 3 : 15,15 a 2.970 lei ; 
11,50 a 3.913 iei ; cat 5 :

cat. 6 :
CATEGORIA

Extragerea I : cat. 2. 4,30 variante 
10.465 lei ; cat.
cat. 4 : 11,50 a 3.913 lei ; cat 5 : 60,50 
o 744 lei ; cat. 6 : 141,10 a 319 lei, 
REPORT CATEGORIA 1 î 316,087 lei. 
Extragerea a ll-a : cat. A : 1,55 variante 
o 45.375 lei ; cat. B : 3,25 a 11.117 lei; 
cat. C : 1b,35 o 3.491 lei ; cat. D : 13,55 
a 2.666 lei ; cat. E : 70,20 a 515 lei ; 
cat. F : 
o 100 
(100%) 
MUȚIU

E :
159,70 a 226 lei, cat. X : 

lei. Cîștigul
a revenit
din Brașov.

1.489,80 
de categoria A 

participantei LETIȚ1A

de
redactatăRubrică 

LOTO-PRONOSPORT I

FOTBAL
Duminica începe campionatul juniorilor

PLUTONUL SPERANȚELOR 
LA STARTUL EDIȚIEI 30

, Progresul București. (1 
Argeș. Rapid București 

Steaua „23 August*  • 
U.T..A (3 titluri), Uni- 

Craiova. Corvinul Hune-

• Duminică, I septembrie, se va 
disputa prima etapă a campionatu
lui republican de juniori, ediția a 
30-a • La start : 112 echipe din 73 
de orașe ale țării. Recordul de par
ticipare — Bucureștiul, cu 12 for
mații • Din totalul competitoare
lor 34 sînt reprezentantele unor h- 
xee cu profil și școli sportive • In 
locul echipelor Victoria Roman. Di
namo II București, Șc. sp. Pitești, 
Topitorul Baia Mare. Metrom Bra
șov. Metalul Plopeni și Arieșul 
Turda (comportări foarte slabe în 
campionatul precedent) au fost pro
movate C.S. Botoșani, Oțelul Ga
lați, Voința București, Inter Sibiu 
și Școlile sportive din Drăgășani, 
Tg. Secuiesc și Baia Mare • Favo
ritele noii ediții ? ,.U“ Cluj — per
formera competiției cu 7 titluri de 
campioană la activ, Liceul de fot
bal Bacău, 
titlu). F.C.
(3 titluri). 
Out-sideri : 
verși tatea 
doara Metalul București (1 titlu), 
Dinamo București (2 titluri), F.C. 
Bihor, F.C. Constanța (2 titluri), 
A^.A. Tg. Mureș, Politehnica Iași 
• Sînt unitățile-pepinieră la care 
se desfășoară o activitate susținută 
pentru depistarea, instruirea In bu
ne condiții și promovarea unor ti
neri jucători de real talent • Jo
curile noii ediții vor începe la ora 
13. Orice modificare de ore va fi 
solicitată F.R.F. cu cel puțin 10 
zile înainte. • De buna lor orga
nizare răspund comisiile județene 
de fotbal. Nu însă — sperăm — ca 
în campionatele trecute, cînd totul 
a purtat amprenta improvizației, 
meciurile disputîndu-se într-un ano
nimat deprimant. Ne-am bucura 
mult ca noua ediție să DEZMINTĂ 
deficiențele celor precedente. Pînă 
în momentul de față, numai 12 e- 
chipe — din 112 ! — au comunicat 
F.R.F. numele antrenorului și tere
nul unde își dispută partidele • 
Și cum adevăratul scop al acestei

Oltenița : T. Andrei (Sibiu) • Oltul Sf. 
Gheorghe — Metalul Mija : I. Cîmpeanu 

Brașov — Progresul 
Teodorescu (Buzău)

competiții se uită încă de la pri
mele meciuri îl reamintim pentru... 
alergătorii după rezultate cu orice 
preț, etapă de etapă : ASIGURAREA 
CONTINUITĂȚII ȘI PREGĂTIRII 
PE O TREAPTĂ SUPERIOARĂ A 
CELOR MAI BUNE ECHIPE DIN 
TARĂ. Cu alte cuvinte, pregătirea 
pentru lansarea spre fotbalul de 
performanță a unor jucători care să 
corespundă întru totul cerințelor a- 
cestuia. • Programul primei etape. 
Seria I : Șc. sp. Tecuci — Liceul 
de fotbal Bacău. Politehnica Iași — 
Rulmentul Birlad, Ceahlăul P. 
Neamț — Liceul nr. 2 lași. Sport 
Club Bacău — C.S.M. Suceava, 
Știința Bacău — Unirea Focșani, Li
ceul sportiv Focșani — Șc. ’ sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej. C.F.R. Pașcani — 
CS. Botoșani ; seria a U-a : F.C. 
Constanța — Steaua ,,23 August**  
București, F.C. Galați — Autobuzul 
București, Progresul Brăila — C.S.U. 
Galați. Rapid București — Șc. sp. 
Călărași Dinamo București — Con
structorul Galați, Oțelul Galați — 
Azotul Slobozia, Sp. studențesc 
București — S.C. Tulcea ; seria a 
m.a : Gloria Buzău — Șc. sp. nr. 2 
București, Steaua București — Li
ceul nr. 1 Alexandria, Poiana Cîm- 
pina — Progresul București. Liceul 
M. Viteazul București — Petrolul 
Ploiești Metalul București — Voința 

Tîr- 
București
C.S.București, S.N. Oltenița — 

goviște Șc. sp. Energia ______ ,
— Dunărea Giurgiu ; seria a IV-a : 
Cimentul Tg. Jiu — Universitatea 
Craiova, Știința Petroșani — Chimia 
Rm.. Vîlcea, Liceul nr. 1 Caracal — 
Șc. sp. Petroșani, Electroputere 
Craiova — Dinamo Slatina. Șc. sp. 
Craiova — F.C. Argeș Pitești. Mi
nerul Motru — Șc. sp. C. de Argeș, 
Jiul Petroșani — Șc. sp. Drăgășani: 
seria a V-a : Șc. sp. Caransebeș — 
C.F.R. Timișoara, U.T.A. — Metalul 
Drobeta Tr. Severin. F.C.M. Reșița
— Șc. sp. Gloria Arad, „Poli“ Ti
mișoara — Șc. sp. Jimbolia, U.M. 
Timișoara — Unirea Arad. Strungul 
Arad — Șc. sp. Lugoj, Minerul A- 
nina — Viitorul Timișoara ; seria a 
Vl-a : Șc. sp. Victoria Cărei — 
C.F.R. Cluj. Minerul Baia Mare — 
Arieșul Turcia. Gloria Bistrița — 
Șc. sp. Baia Mare, Univ. Cluj — 
Ind. sîrmei C. Turzii. Someșul Satu 
Mare — F.C. Bihor, Șc. sp. Oradea
— Olimpia Satu Mare, C.S. Zalău — 
CIL Sighet : seria a VII-a : Chimi
ca Tîrnăveni — A.S. Armata Tg. 
Mureș. Liceul nr. 2 Deva — Meta
lurgistul Cugir. C.F.R. Sighișoara — 
Mureșul Deva. Unirea Alba Iulia — 
C.F.R. Simeria. Șc. sp. Tg. Mureș — 
Gaz metan Mediaș. Șc. sp. Mediaș
— Metalul Aiud. Corvinul Hunedoa
ra — Șc. sp. Cristur; seria a VlIl-a: 
Oltul Sf. Gheorghe — Steagul roșu 
Brașov Șc. sp. Sibiu — Nitram.onia 
Făgăraș. Șc. sp. Odorhei — Șc. sp. 
Șoimii Sibiu, Șc. sp. Brașov — Șc. 
sportivă Sinaia. Șc. sp. Brașovia — 
F.C. Șoimii Sibiu. Inter Sibiu — Trac
torul Brașov, Șc. sp. M. Ciuc — Șc. 
sp. Tg. Secuiesc o celelalte 12 eta
pe ale turului sînt programate în zilele ‘ — — - — - .
6 13.
și 24

de : 15, 22 și 29 septembrie,
20 și 27 octombrie. 3, 10. 17 
noiembrie 1 decembrie.

Lauren|iu DUMITRESCU
A J

punctele realizate de Lund (min. 50 
si 72), respectiv Finney (mm. 3).

CAMPIONATE,
: Bor 
O.F.K.

IUGOSLAVIA (etapa a 4-a)
— Partizan Belgrad 1—1 ; 
Beograd — Radnicki Niș 0—0 ; Pro
letar zrenianin — Dynamo Zagreb 
0—0 ; Sarajevo — Vojovodina Novi 
Sad 0—1 : Var dar Skoplie — Weka 
1—4 : Sloboda Tuzla — Radnicki 
Kraguevaț 2—1 ; Celik Zenica — Ve
lez Mostar 1—0 : Hajduk Split — Ze- 
lezniciar 3—0 ; Steaua Roșie Belgrad
— Olimpia Liubliana 4—1. Clasa
ment : 1. Steaua Roșie — 7 p ; 2.
Vojvodina — 7 p ; 3. Hajduk — 6 p.

FRANȚA (etapa a 7-a) : S.G. Pa
ris — Rennes 2—1 ț Monaco — Reim ' 
1—2 : Nimes — Strasbourg 6—0 ; 
Nantes — Sochaux 1—0 ; Marsilia — 
Angers 3—1 ; Lens — Nisa 4—2 ; 
Bordeaux — Lille 4—2 ; St. Etienne
— Red Star 2—0 ; Troyes — Metz 
4—1 ; Bastia — Lyon 2—0. Clasament: 
1. Reims — 12 p ; 2. Nimes — 11 p ; 
3. Troyes — 10 p.

U.R.S.S. • Cemomoret Odessa — 
Zenit Leningrad 2—0 : Ț.S.K.A. Mos
cova — Dinamo Tbilisi 0—1.

ITALIA : Rezultate înregistrate în 
etapa a doua a ..Cupei4* (competiția 
se dispută în grupe) : Intemazionale
— Brindisi 2—1 ; Ascol’i — Novara
0—0 ; Sampdoria — SDal 0—0
Neapole — Verona 2—1 ; Juventus — 
Reggiana 2—0 ; Taranto — Varese 
0—0 : Torino — Cagliari 2—0 : Lazk
— Genova 2—2 : Pescara — Atlanta 
0—0 : Milan — Brescia 0—0 ; Parma
— Cesena 0—0 ; Ternana — Foggia 
1—1.

UNGARIA (etapa a 2-a) ț Vasas — 
Bekq^csaba 1—2 ; Pecs — Ferencva- 
ros 1—1 ; M.T.K. — Salgoterjan 2—1 : 
Honved — Zalaegerszeg 1—0 ; Csepel
— Ujpesti Dozsa 0—1 • Raba Eto — 
Egyetertes 0—0 : Szombathelv — Ta- 
tabanva 1—0 : Videoton — Diosgyor 
0—0. în clasament conduc Bekescsa- 
ba, Honved și Ujpesti Dozsa — cu 
cite 4 p.



ROMA, 5 (prin telefon).
fost zi de sdihnă pentru par
ticipau ții la „europenele" de atle
tism, ceea ce constituie o „pre
mieră" a acestor întreceri. Pri
lej pentru comentatori să cer
ceteze încă o dată foile de re
zultate, să-și rememoreze curse
le, să tragă primele concluzii.

Lumea atletismului își schim
bă foarte repede vedetele. Din
tre campionii ediției a X-a, dis
putată în 1973 la Helsinki, doar 
sovieticii Nadejda Cijova și Va
leri Borzov și-au păstrat titlu
rile. Restul de 15 învingători 
sînt noi. Și, poate, la Montreal 
vor fi încununați sportivi care 
acum, la Roma, se află dincolo 
de treptele podiumului sau chiar 
în afara finalelor. Se mai poa
te vorbi și de o echilibrare a 
forțelor atletice. Cele 17 titluri 
decernate în primele trei zile de 
concurs au fost cucerite de 
sportivi din 10 țări. Surprizele, 
atît de mult gustate de public 
în întrecerile sportive, au fost 
furnizate de Pentti Kahma (Fin
landa) care —la aruncarea dis
cului — l-a învins din ultima 
încercare pe campionul olim
pic Ludwîk Danek, deși cele 
mai bune performanțe din acest 
an erau favorabile cehoslovacu
lui (67,18 m — 66,52 m) și de 
Jesper Toerring (Danemarca) la 
săritura în înălțime. La perfor
manță egală cu Kestutis Sapka 
(URSS) — 2,25 m — danezul a 
cîștigat pentru că a trecut 
prima încercare înălțimile 
2,10 m, 2,16 m, 2,19 m, 2,21 
și 2,23 m (din a doua
2,25 m), în timp ce Iui Sapka 
i-au fost necesare eîte două în
cercări la 2,16 m, 2,19 m și 

. 2,25 m. O curiozitate : campio
nul european la săritura în înăl
țime îi va fi adversar în serii 
la 110 mg lui Erwin Sebestien f

Vedeta ultimei zile de con
curs a fost iugoslavul Luciano 
Susanj. în finala probei de 
800 m, plutonul concurenților — 
condus de Fiasconaro — a tre
cut în 50,1 s Ia 400 m și în 
1:17,6 la 600 m. Tribunele îl 
susțineau frenetic pe Marcello 
Fiasconaro. Dar, de pe locul 6 
al plutonului pleacă, dîndu-ne 
impresia că ia startul în proba 
de 200 m, Luciano Susanj. Cei
lalți parcă stau pe loc. în timp 
ce campionul iugoslav 
gă dezlănțuit. El cîștigă 
manieră care cucerește 
tia tuturor. Regret că Gh. Ghi
pu a pierdut calificarea la foto
grafie.

Ne-a bucurat reușita lui Gh. 
Ce fan care s-a întrecut pe el 
însuși. Intr-o serie grea, el a ju
decat excelent cursa și dove- 
dindu-se foarte bine pregătit a 
ocupat un merituos loc II 
califică în finală) cu un 
național de valoare. In 
chiar *dacâ am fi vrut-o 
sus pe podium. Mariana Suman 
ne-a dovedit că este o mare at
letă, că șansele el de progres

C. E. DE ATLETISM DE

ÎN CDNCUBS,
LA ROMA

LE5J
MEDALII DE AUR PENTRUROMANI

SPORTIVII DIN R. P
Joi a

CHINEZA,
sînt certe, la fel ca și speranțe
le pentru Olimpiada de la Mont
real.

Joi dimineață, conducătorii de
legațiilor 
de Xl-a 
europene 
tre care 
ziarului 
proape 1 200 de reprezentanți ai 
presei, au fost primiți la pala
tul Quirinale de președintele Re
publicii

participante la cea 
ediție a campionatelor 
și 25 de ziariști (prin
și trimisul special al 
„Sportul"), din cei a-

Italia, Giovanni Leone.
★

(n.r. astăzi) intră în 
următorii sportivi ro- 

— deca- 
înălțime 

Și 
disc (fî- 

Ștefănescu — 
dimineață, semi-

Vineri 
coneurs 
mâni : Vasile Bogdan 
tlon, Virginia Ioan — 
(calificări), Argentina Menis 
Olimpia Cataramă 
nală), Valeria 
100 mg (serii — 
finale — după-amiază), Natalia. 
Andrei — 1 500 m (serii), Erwin 
Sebestien — 110 mg (serii), 
Gh. Ghipu și Nicolae Oneseu — 
1 500 m (serii), Ilie Floroiu — 
5 000 m (serii).

Romeo VILARA

JAPONIA SI R.P.D1 COREEANA
LA JOCURILE ASIATICE

TEHERAN. 5 (Agerpres). — Pe 
diferite baze sportive din Teheran 
au continuat întrecerile Jocurilor 
sportive asiatice.

Concursul individual feminin de 
gimnastică a fost dominat de spor
tivele din R.P. Chineză, clasate pe 
primele trei locuri. A cîștigat Cian 
Ci cu 75,95 o. urmată de Ning Ci 
— 75,45 d și Sin Ci — 72515 D.

îr. turneul masculin de volei, 
selecționata îLP. Chineze a învins 
cu 3—1 (—14. 4. 5. 6) formația 
Filipinelor. iar reprezentativa Ja
poniei a dispus cu 3—0 (15—6, 
15—6. 15—10) de echipa Indiei.

în - competiția de natatie. seria 
victoriilor înotătorilor japonezi 
continuă. Tagachi a cîștigat pro
ba masculină de 200 m bras în 
2:30.06. iar Harouka a cucerit me
dalia de aur în proba similară 
feminină. cu timpul de 2:51.61.

în competiția de tir. reprezen
tanții R.P.D. Coreene au obtinut 
un dublu succes la armă liberă 
calibru redus (3x40 focuri), probă 
în care au terminat învingători, 
la individual, prin Han Dong Kiu
— 1136 
total de 
aruncate 
victoria
192 p. secundat de indianul Kami
— 182 p.

A început și turneul de fotbal, 
în primul joc echipa Irakului a 
realizat o surprinzătoare victorie, 
cu 1—0. în fata formației R.P.D. 
Coreene.

p si pe echipe. cu un 
4 524 p. Proba de talere 
din sânt s-a încheiat cu 

iaponezului Matsuoka —

CURSA
DE

AUTOMOBILISTICA
LA MONZA

LA FOREST HILLS

MHRHELI ÎL ELHIW PE OKIÎER ?

ROMA, (Agerpres). — Cursa de 
la Monza, probă con- 
campionatul european 

„Grand

din 
de 
m, 
la

Tur-
Hills 

: din

Roscoe Tanner (S.U.A.) a

NEW YORK, 5 (Agerpres). 
neul de tenis de la Forest 
a programat ultimele partidi 
cadrul optimilor de finală ale pro
bei de simplu bărbați. Jimmy 
Connors l-a întîlnit pe campionul 
cehoslovac Jan Kodes în fata că
ruia a cîștigat cu 7—5. 6—3. 5—7. 
6—2.
dispus în cinci seturi : 6—3. 6—7, 
7—5. 6—7, 7—6 de Ismail El Shafei. 
O victorie netă cu 6—1. 6—3. 7—6, 
a obtinut tenismanul sovietic A- 
leksandr Metreveli în partid-a sus
ținută cu olandezul Tom Okker. 
Americanul Stan Smith s-a ^califi
cat in ..sferturi" în daună’ aus
tralianului Syd Ball, pe care l-a 
învins cu 6—2, 6—3. 6—7. 6—3.

MECIURI INTERNAȚIONALE

DE HOCHEI
alear- 
într-o 

simpa-

(care-1 
record 

fine, 
mai

l (Agerpres). — La 
disputat meciul in- 

de hochei pe gheată

VARȘOVIA 
Varșovia s-a 
temational < 
dintre prima reprezentativă a Po
loniei și selecționata olimpică a 
Cehoslovaciei. Hocheistii polonezi 
au obținut victoria cu 2—1 (I-r-1. 
1—0. 0—0). prin punctele realizate 
de Pecko si Malicki. Golul echi
pei cehoslovace a fost marcat de 
Vopatek.

• In localitatea poloneză Nowy 
Târg s-a desfășurat intîlnirea din
tre selecționatele de juniori ale 
Poloniei si Cehoslovaciei. Victoria 
a revenit oaspeților cu scorul de 
5—3 (2—1. 2—1. 1—1).

In proba de simplu femei : 
Billie Jean King — Rosemary 
Casals 6—1. 7—6 : Chris Evert — 
Lesley Hunt 
Heldman — 
7—6 ; Evonne 
Melville 6—4.

7—6. 6-3 ; Julie
Nancy Gunter 7—5. 
Goolaaong — Kerry 
7—5.

5 
șase ore de 
tind pentru 
de automobilism la clasa
tourisme", s-a încheiat cu victoria 
echipajului Rolf Stommelen (R.F. 
Gsrmaniaj-Toine Hezemans (O- 
Ianda). care au concurat pe o ma
șină ..Porsche Carrera". învingă
torii au parcurs 1 142.460 km. cu o 
medie orară de 189.631 km. fiind 
urmați de eehipajul John Fitz
patrick (Anglia)-Gijs van Lennep 
(Olanda).

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA LA BASCHET
a

ÎD 
in

NEW YORK. 5 (Agerpres). 
Echipa masculină de baschet 
U.R.S.S. și-a început turneul 
S.U.A.. evoluind la Los Angeles
compania unei selecționate a clu
burilor americane. Victoria a re
venit gazdelor cu 104—77 (52—43). 
Cel mai eficace jucător de pe te
ren a fost sovieticul Aleksandr 
Salnikov, autorul a 21 de puncte. 
Din formația învingătoare s-au 
evidențiat Ron Lee si Rod Thomp
son. care au înscris 18 
tiv 15 puncte.

♦
Turneul international 

de baschet desfășurat

(Cehoslovacia) s-a încheiat cu yic- 
toria selecționatei Ungariei — 6 
puncte. urmată de formațiile 
Jeszow. Cehoslovacia (B) si R.S.S. 
Lituaniană — toate cu cite 4 p. în 
ultima zi a competiției s-au .în
registrat următoarele rezultate : 
Ungaria — Cehoslovacia (R) 75—73 
(34-M2) ; Jeszow — R.S.S. Litua
niană 94—72 (42—44). ’

si respec-

masculin 
la Svit

ECHIPA DE HANDBAL
A R.D. GERMANE ÎN JAPONIA

— Renre- 
handbal a 
turneu în 
Tokio al

TOKIO, 5 (Agerpres). 
zentativa masculină de 
R.D. Germane, aflată in 
Japonia, a susținut la 
doilea meci cu selecționata tării
gazdă. Handbalistii din R.D. Ger
mană au obținut din nou victoria, 
de data aceasta cu 22—13 (9—8). 
în primul ioc. ocsoetii cistiaaseru 
cu scorul' de 17—11.

REGATA
INAUGURALĂ

A BALCANIADEI
DE YACHTING
CONSTANȚA, 5 (prin telefon). 

Pe două trasee diferite — portul 
Tomis (clasele Finn — seniori sl 
juniori. F.D. seniori) și Siutghiol 
(clasa Optimist) — au fost inau
gurate, joi la prinz. întrecerile ce
lei de a VHI-a ediții a Balca
niadei de yaehting, la care iau 
parte veliști din Bulgaria, Greeia, 
Iugoslavia, Turcia și România. A- 
ceastă primă dispută pentru titlu
rile de campioni laalcanici s-a 
desfășurat pe un timp capricios 
(vint tare, forța 2—3. apoi o 
scurtă ploaie torențială si iarăși 
vint puternic, cu schimbare de di
recție). cele 44 de echipaje fiind 
puse, astfel, în fata unui examen 
sever. Am asistat la o dîrză si 
spectaculoasă luptă pentru întâie
tate. dintre reprezentanții noștri 
detașîndu-se, în mod deosebit, 
Constantin Ivanoviei, la Fiim- 
seniori, care a trecut primul linia 
de sosire, dună ce de la prima 
baliză luase conducerea. De men
ționat că la această clasă, cu cea 
mai bogată participare (18 veliere). 
a fost prezent și vicecampionul o- 
limpic. sportivul grec Hatzipaulis. 
El a sosit pe loctil secund, dar 
a fost descalificat, din cauza star->_ 
tului său nereglementar. O fru
moasă comportare a avut-o si du
blul campion balcanic, tînărul 
nostru velist Horiaî Ispas, care a 
condus majoritatea cursei la „Op
timist" si numai din cauza pozi
ției sale neavantaioase în mo
mentul schimbării vîntului a tre
buit să se mulțumească cu locul 
al doilea. De asemenea, subliniem 
victoriile clare ale iugoslavilor 
D. Puh — D. Miklavec la clasa 
F.D. (Olandezul zburător) si gre
cul ui Anastasie Boudouris la Finn- 
iuniori. Iată primii clasați : clasa 
Finn (Seniori) : 1. Constantin Iva- 
novici (România), 2. Kamen Di
mitrov (Bulgaria). 3. Levente Oz- 
gen (Turcia). 4. Bradimir Banovak 
(Iugoslavia) : clasa Finn (juniori) :
1. Anastasie Boudouris (Grecia),
2. Orhan Tuker ((Turcia). 3. Hris- 
tov Ciakirov (Bulgaria)... 6. Tu
dor Dărvărescu (România) : clasa 
F.D. : 1. Dușan Puh — Davorin 
Miklavec (Iugoslavia), 2. C. Bo- 
nas — A. Galahakjs (Grecia). 3. 
N. Dimou — P. itourkoulos (Gre
cia)... 5. I. Alexandru — FI. Pa- 
naitescu (România)*, clasa Opti
mist : 1. Christos Zardalides (Gre
cia), 2. Horia Ispas (România), 3. 
Adrian Romașcu (România). 4. A. 
Camlibu (Turcia).,

Paul ROMOȘAN

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

l£U, IH CAPITALĂ,

ITi BEUȘIT CONCURS 
DE DIBT-TRACK

La o turnantă, în or
dine : E. Gyula, I. 
Bobîlneanu și 1. Ți- 
chindelean

Foto: I. MIHAICÂ

Ieri după-amiază, un interesant 
concurs internațional de dirt-track 
pe stadionul Metalul din Capitală. 
Pe pista de zgură a acestuia, 13 
motor idiș ti — strunind circa 650 
cai putere hrăniți cu alcool — au 
oferit miilor de spectatori prezenți 
un frumos spectacol sportiv.

La startul întrecerilor s-au pre
zentat alergători din B. F, Germa
nia. Ungaria. Uniunea Sovietică și 
România. încă din primele manșe 
s-au întrevăzut pretendenții la pri
mul loc al întrecerii. Ei erau Gh. 
Sora șl sovieticul Ghiorghi Ivanov. 
Amin doi se aflau într-o bună for
mă sportivă impresionînd prin teh
nica lor deosebită în luarea turnan
telor prin derapaj. în final ne-am 
aflat într-o situație neașteptată : 3 
alergători — Ion Marinescu, Ion Bo
bîlneanu, Ergy Gyula (Ungaria) — 
acumulaseră cîte 8 puncte fiecare, 
iar alți 3 — Gheorghe Sora, Piotr 
Kornev, Ghiorghi Ivanov (ambii 
Uniunea Sovietică) — acumulaseră 
cîte 11 puncte. Așa s-a ajuns la 
două splendide manșe de departaja
re care au entuziasmat asistenta. 
Primii amintiți au luptat pentru

locurile 4—6. iar ceilalți pentru 
locurile 1—3. Din păcate în lupta 
dintre Bobîlneanu, Marinescu și 
Gyula ultimul a fost nevoit să 
abandoneze din cauza unei defec
țiuni. Mai bun s-a dovedit a fi si- 
bianul Bobîlneanu. întrecerea celor 
m.ai buni 3 motociclîști ai concursu
lui a electrizat asistența și a dat 
cîștig de cauză sovieticului Ivanov 
care s-a dovedit un alergător de 
clasă al genului (au fost porțiuni 
în care, după viraje, motocicleta sa 
mergea doar pe roata din spate, 
cealaltă fiind în aer).

Clasament final : 1 — G. IVANOV 
(U.R.S.S.) 11 o. ; 2 - P. Kornev
(U.R.S.S.) 11 p. ; 3 — Gh. Sora 11 
p. : 4 — I. Bobîlneanu 8 p. ; 5 — 
I. Marinescu 8 p. ; 6 — E. Gyula 
(Ungaria) 8 p. ; 7 —• D. Laszlo (Un
garia) 5 p. ; 8 — N. Bîureanu 5 p.; 
9 — I. Țichindelean 4 p. ; 10 — Al. 
Pis 3 p. • 11 — A. DemiUn 3 p. : 
12 — I, Petre 1 p. ; 13 — P. Kern 
(R. F. Germania) 0 p. (abandon — 
defecțiune mecanică).

Modesto FERRARIN)

Peste 90 000 de spectatori au urmărit 
pe stadionul „Maracana* din Rio de 
Janeiro unul dintre derbyurile ,.Cu
pei Guanabara’4 la fotbal, în care 
s-au întîlnit formațiile braziliene 
Fluminense și Flamengo. Fotbaliștii 
de ia Fluminense au terminat învin
gători cu 2—1 (2—0), prin golurile 
marcate de Marco Antonio și Gil. 
Punctul echipei Flamengo a fost în
scris, în uLtimul minut de joc, de 
Zico, Alte rezultate : Vasco da Gama 
— Sao Cristovao 3—0 ; Bonsucesso — 
Bangu 2—0 ; Campo Grande — Por- 
tuguessa i—0 ; America — Botafogo 
1—1 : Madureira — Olaria 2—0. în 
clasamentul competiției conduc for
mațiile Fluminense și Vasco da Ga
ma, cu cite 12 r>.

'u 'j ■ ‘ r
Slmbătă 7 septembrie se va desfășu
ra la Wroclaw Intîlnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre repre
zentativele Poloniei și Franței. în 
vederea acestui meci, Stefan Covaci, 
antrenorul echipei franceze, a selec
ționat următorul Iot de jucători : 
Bertrand — Dem a nes. Baratei! i (por
tari) ; Jodar, Tresor, Vanucci, 
Adams. Lopez. Brac} (fundași) ; 
Huck. Michel, Larque. Guillou (mij
locași) ; Richard, Chiesa, Costes, 
Molitor si Bereta (atacanti).

Disputată ta Ferrara, Intîlnirea ami
cală de tenis dintre echipele Italiei 
și Ungariei s-a încheiat cu scorul 
de 6—4 în favoarea oaspeților. în ul
timele două partide de simplu vic
toria a revenit sportivilor maghiari : 
Klein — Di Maso 0—6. 6—4, 6—i î
Szabo — Pappale 7—6 6—4.

Competiția internațională de fotbal 
(echipe de tineret) desfășurată la 
Praga a fost cîștigată de formația 
Vasas Budapesta, urmată în clasa
ment de Slavia Prag a. Start Varșo
via și Bohemians Praga.

După disputarea a două regate, în 
clasamentul campionatului european 
de yachting la clasa ..Soling44 con
duce camnionul olimoîe Willie Kuh- 
weide (R.F. Germania), urmat de 
compatriotul sau Hiert și austriacul 
Strohschneider. Regata a doua, des
fășurată la Clydesie (Scoția), a re
venit lui Kuhweide.

Tntr-un med contînd pentru turneul 
de fotbal de la Bologna, echipa F.C. 
Bologna a terminat la egalitate * 
l—l (1—1) cu formația engleză Ful
ham

Aflată în turneu în Suedia, selec
ționata de fotbal a Indoneziei a sus
ținut un meci la Vaxsjoe, cu forma

ția locală de care a fost Învinsă *u 
9—2 (4—0).

La Madrid, s-a disputat meciul ami
cal de fotbal dintre echipele Real 
Madrid și Dynamo Zagreb. Fotbaliș
tii iugoslavi au cîștigat cm 4—3 (0—2). 
Cu acest prilej, în,- echipa Real Ma
drid și-a făcut debutul cunoscutul 
internațional vest-germaa Paul x 
Breitner.

Cea de-a 20-a ediție a turneului da 
fotbal „Ramon de Carranza" s-a în
cheiat Ia Cadiz cu victoria echipei 
Palmeiras, actuala campioană a Bra
ziliei. în finală, fotbaliștii brazii^' 
au învins cu 2—1 (1—1) formația
Espanol Barcelona.*-

Asociația mondială de box profesio
nist (WBA), întrunită la Ciudad de 
Panama, a decis ca în meciurile 
pentru titlul mondial mănușile do 
opt uncii să nu fie utilizate decît la 
categoriile muscă, cocoș, pană, ușoa
ră și semimijlocie. în meciurile ca
tegoriilor de la mijlocie la grea vor 
fi utilizate mănuși de 10 uncii. A- 
ceastă măsură este menită să reducă 
efectele loviturilor primite da 
boxeri

Competiția internațională masculină 
de handbal desfășurată la Budapesta 
s-a încheiat cu victoria echipei Iugo
slaviei, care, în meciul decisiv. a 
întrecut cu scorul da 19—13 (9—9)
reprezentativa Ungariei.

Cunoscutul automobilist american 
David Pearson a obținut cea de-a 
82-a victorie din cariera sa sportivă 
cîștigînd cursa de 409 mile (640 km) 
de la Cambridge Junction (Michigan) 
David Pearson a pilotat o mașină 
Mercury.
Proba feminină de floretă din cadrul 
concursului internațional de scrimă 
desfășurat la Budapesta a revenit 
campioanei sovietice Belova, învingă
toare cu 6—3 în finala susținută cu 
Weniger (R.D. Germană). în finala 
probei similare masculine, scrimerut 
maghiar Somodi l-a întrecut cu 8—3 
pe compatriotul său Kovăcs.

Expediția franceză care efectuează 
în aceste zile escaladarea Vîrfului 
Everest a instalat, a doua tabără la 
altitudinea de 6 000 m. Conducătorul 
expediției, cunoscutul ghid din Cha
monix. George Pavot, a declarat că 
toți membrii expediției sînt sănătost 
si speră să înceapă In curînd asal
tul decisiv pentru a atinge cel ma* 
înalt vîrf muntos din lume. Everes- 
tul — 8 848 m.
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