
.   .1.11   .n ' ■■■■■—■■ ————I——————MgBWL 
= ANUL XXX — Nr. 7847 4 PAGINI 30 BANI = Marți 10 sept. 1974 3=

Notații după C.M. de canotaj masculin

SCHIFUL ROMÂNESC SE MENȚINE
IN PLUTONUL FRUNTAȘ

© Oanță și Grumezescu și-au confirmat valoarea 
mondiala © La 2+1, un loc bun dar sub posibilități

——
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AGENDA COMPETIȚIILOR
SPORTIVE DE MASĂ

COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE" ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

LUCERNA, 9 (prin telefon). 
Duminică după-amiază s-a în
cheiat cea de a IV-a ediție a 
Campionatelor mondiale de ca
notaj masculin.

Pentru schifiștii români, acea
stă ediție a C.M. a însemnat o 
nouă confirmare a valorii și 
prestigiului de care se bucură 
in arena internațională. Cuplul 
Ilie Oanță — Dumitru Grume
zescu, deținător al titlului con
tinental, a obținut o prețioasă 
medalie de argint, devenind vice- 
campion al lumii într-o probă
— 2 f.c. — cu cea mai largă 
participare (20 de echipaje din 
tot atîlea țări). Cîștigători ai 
seriei lor în cursele eliminatorii 
și sosiți apoi pe locul 3 într-o se
mifinală de mare tensiune. Ilie 
Oanță și Dumitru Grumezescu au 
abordat duminică finala îm
preună cu alte 5 echioaje 
calificate, care în penultima

Proba de schif 2 fără cîrmaci 
a fost una dintre cele mai a- 
trăgătoare finale ale campiona
tului republican feminin de ca
notaj desfășurat, recent, pe la
cul Snagov. După cum relatam 
în ziarul nostru de ieri, victoria 
in această dispută a revenit e- 
chipajului format din Elena A- 
vram — Angelica Chertic. Schi- 
fistele din Piatra Neamț (în 
imagine) au reușit — într-o

SELECȚIONATĂ FEMININĂ 
DE VOLEI A PEKINULUI 

ÎN CAPITALĂ
Ieri a sosit în Capitală selec

ționata feminină de volei a o- 
rașului Pekin, care urmează să 
susțină cîteva partide amicale 
și antrenamente comune cu 
reprezentativa României. Pentru 
voleibalistele noastre, întâlnirile 
constituie un ultim prilej de 
verificare în vederea participă
rii la campionatul mondial din 
Mexic. Iată programul întîlni- 
rilor găzduite de sala Floreas- 
ca : sîmbătă de la ora 18, du
minică de la ora 11 și luni de 
la ora 18. Antrenamentele co
mune sînt programate pentru 
zilele de miercuri, joi și vineri.

In ziua de 23 septembrie este 
așteptat să sosească și un lot 
de voleibaliști din R.P. Chine
ză, care va servi de partener 
reprezentativei noastre masculi
ne în ultimele verificări dina- 

fază a competiției fuseseră cro
nometrate la sosire în interval 
de numai o secundă 1 Șansele 
erau, deci, aproximativ egale 
pentru toate finalistele. Cu ex
cepția echipajului R.D. Germane, 
care s-a dovedit superior ad
versarelor sale, 5 ambarcațiuni 

z au luptat cu ambiție exemplară 
pentru a cuceri cele două me
dalii rămase în joc. Pe cea de 
argint au obținut-o băieții noș
tri care demonstrează și acum, 
după titlul european cîștigat la 
Moscova (1973). clasa lor inter-
națională certă.

Din păcate, însă, rezultatele 
excelente ale schifiștilor ro
mâni s-au oprit aici, ceilalți 
canotori în care ne puneam 
mari speranțe, componenții echi
pajului de 2 + 1 (Ștefan Tudor 
— Petre Ceapura + Gheorghe 
Gheorghiu) înregistrînd în fi
nală un rezultat care nu reflec-

cursă de mare luptă — să învin
gă medaliatele cu aur in proba 
de 2 fără cîrmaci a campiona
telor mondiale de la Lucerna. 
Victorie meritată, care anunță 
un nou echipaj de mare valoare.

MARGINALII LA JOCURILE DIVIZIEI A LA FOTBAL

132 000 DE SPECTATORI 
AU ASISTAT LA 0 ETAPA

INTERESANTĂ, DAR...
O etapă . în care cistigătoarea 

Cupei învinge campioana. în care 
promovatele obțin cinci puncte 
(din sase posibile) si nu primesc 
nici un gol. în care F.C. Argeș, 
dornică să infirme acel 0—7 din 
primăvară reușește să tină în șah 
pe Dinamo pină spre ultimele mi
nute. în care C.F.R. Cluj cucereș
te un punct pe teren propriu doar 
în min. 90. iar „U“ Cluj repetă la 
Iași rezultatul din primăvară, 
poate primi, firește, calificativul 
de interesantă- De altfel, si publi
cul a întrevăzut posibilitatea de a 
asista la jocuri plăcute, dovadă 
numărul mare de spectatori. 
132 000 — record pentru etapele 
disputate pînâ acum.

Dar interesant nu este sinonim 

tă adevărata lor valoare. Foștii 
campioni ai lumii au dorit prea 
mult să rămină în posesia pre
țiosului titlu, dar ei au abordat 
finala complet inhibați, incapa
bili de a-și pune în valoare ma
rile calități de care dispun și 
pe care le-au dovedit deseori. 
Locul 6 înseamnă, pentru Tu-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

IN compania marilor valori europene,
ATLETISMUL NOSTRU PE UN LOC MODEST

In afara citorva excepții, componenții de bază ai echipei naționale au concurat sub nivelul posibilităților lor 
și au pierdut medalii la care ar fi avut dreptul dacă pregătirea ar fi fost mai judicios făcută

ROMA, 9 (prin telefon). Pe 
Stadio Olimpica din capitala Ita
liei s-au desfășurat, timp de 8 
zile. întrecerile celei de a Xl-a 
edilii a campionatelor europene de 
atletism. Sportivi si sportive din 
28 de țâri ale bâtrioului continent 
au luptat cu ardoare pentru cuce
rirea celor 39 de titluri, centru 
obținerea unui număr cit mai 
mare de medalii, din cele 137 
puse in ioc.

Nivelul atins de această ediție
— superior întrecerilor anterioare
— atestă permanenta evoluție a 
atletismului, interesul maior cu 
care acest sport este privit in 
toate țările. Nu numai <fele trei 
recorduri mondiale (67.22 m Ia su
liță. 1.95 m la înălțime si 42,51 la 
4 x 100 m — femei), ci si marele 
număr de recorduri ale campiona
telor. ca si cel al recordurilor na
ționale atestă progresul evident al 
atletismului, progres ce va deveni
— cu siguranță — si mai simțitor 
In apropierea Jocurilor Olimpice

Al doilea gol inserts de 
Olimpia, Sătmâreanui
Laicacj a executat prin 
.țZid* lovitura liberă de Ia 
18 m și stefănescu privește 
neputincios cum mingea se 
oprește în plasă. (Fază din 
meciul Olimpia Satu Mare 
— F. C. Constanța : 2—0).

Foto : V. BAGEAC

de vedere, etapa de duminică nu 
a mulțumit pe deplin. O răstur
nare de scor nu înseamnă că. 
neapărat, meciul în cauză a fost 
de calitate. Nu este cazul parti
dei din București unde fotbalul de 
calitate practicat de echipele pre
gătite de Nieușor si Halagian si-a 
dat mîna cu pasionanta evoluție a 

în urma măsurilor luate de 
C.J.E.E.S. Timiș si de Comitetul 
județean U.T.C.. acțiunea de tre
cere a normelor complexului „Sport 

și sănătate" s-a intensificat In în
tregul județ- O primă dovadă : 
2 500 de tineri — printre care 1 500 
de fotbaliști din cele peste 120 
echipe sătești ce activează în cam
pionatul județean — au îndepli
nit toate normele complexului.

Cele mai bune rezultate — din 
punct de vedere al mobilizării ti

ELEVI HARNICI

Școala generală nr. 10 Turnisor- 
Sibiu este cunoscută in județ nu 
numai pentru rezultatele bune pe 
care le obțin elevii acesteia la 
învățătură, ci si pentru atentia ce 
se acordă aici educației fizice si 
sportului. Conducerea scolii iubeș
te sportul, elevii de asemenea si. 
astfel, sîntem în măsură să vă 
aducem la cunoștință o frumoasă 
realizare a acestora-

Cu doi ani în urmă. elevii 
scolii. îndrumați de către profeso
rul de educație fizică Virgil Io- 
nescu si sprijiniți de conducerea 
școlii (director Helmuth Botsch), 
au început să-si amenajeze tere-

INTRECERl PE STADIONUL
De ieri dimineață. în Capitală, 

pe stadionul Voința (Sos. Pipera 
nr. 38). au început să se desfă
șoare întrecerile finale ale coope
ratorilor invalizi, organizate de 
către U.CE.C.O.M. prin clubul 
sportiv Voința București.

de la Montreal. De asemenea, no
tabil este faptul că s-a produs un 
evident echilibru valoric la nivel 
înalt. 17 dintre cele 28 de țări 
participante cucerind medalii. 12 
reușind chiar să obțină titluri.

La încheierea întrecerii, specia
liștii au alcătuit_ un clasament
neoficial pe medalii. în fruntea lui 
se află puternica reprezentativă a 
R.D. Germane cu 10 medalii de 
aur. 12 de argint si 5 de bronz. 
Succes de proporții așteptat, a- 
nuntat de avalanșa performantelor 
anterioare- în clasament urmează 
U.R.S.S. 9 — 3 — 6. Marea Bri
tanic 4 — 3 — 3, Polonia 4 — 
2 — 4. Finlanda 4 — 1 — 4. 
Franța 2 — 2 — 1. R.F. Germania 
1 — 5 — 6. Italia 1 — 2 — 2. 
Iugoslavia 1 — 1 — 1. Bulgaria 
1 — 1 — 0. Danemarca 1 — 1 — 0. Un
garia 1—0 — 0, Cehoslovacia 0—3
— 2, România 0 — 2 — 1, Elve
ția 0 — 1 — 1, Norvegia 0 — 0
— 2, Belgia 0 — 0 — 1. Remar
cabil este saltul realizat de o se

hiplin una din partidele bune ale 
campionatului în curs. In schimb, 
la Cluj, unde a avut loc o a doua 
răsturnare a unui rezultat ce pă
rea înscris ca si definitiv pe ta
bela de marcaj, jocul nu a mul
țumit decît parțial — adică numai 
din punctul de vedere al presta
ției formației reșitene. 

nerilor — le-au obtinut asociațiile 
sportive din comunele Pădureni. 
Belint. Sag si Sa ca vale.

Și totuși, în județul Timiș se 
semnalează încă destule aspecte 
negative în legătură cu organiza
rea trecerii normelor complexului 
„Sport si sănătate" la o serie de 
asociații sportive și cluburi mari, 
cum sînt : C.F.R. Timișoara, Pro
gresul Timișoara. Record Jimbolia.

Petre ARCAN, cor-esp. județean 

nuri de sport pe un deal. Au fă
cut lucrări de defrișare. în acești 
doi ani. multe lucrări de nivelare 
si acum Școala generală nr. 10 
Turnișor-Sibiu are o suprafață a- 
menajată de 44m/22 m. pe care 
se va putea juca volei, baschet sî 
handbal. De asemenea, s-au făcut 
două gropi de sărituri si două 
piste de alergare a cite 60 m fie
care. Toată suprafața terenului va 
fi bituminizată.

Realizarea elevilor de la Turni- 
sor se exprimă printr-un milion 
de lei economii.

Ilie IONESCU, coresp. iudeteant

VOINȚA DIN CAPITALĂ
întrecerile la lungime, greutate,’ 

40 m si 60 m plat; suliță, tenis 
de masă, popice s-au disputat ieri 
(toată ziua) si continuă astăzi. La 
ora 12.30. are loc festivitatea de 
închidere.

rie de țâri, printre care Marea 
Britanie, Polonia și Finlanda.

în ceea ce privește reprezenta
tiva României, aceasta a ocupat 
în clasament un loc nemulțumitor, 
aî 14-lea, pentru că a ratat câști
garea unor medalii Ia care o par
te dintre atletele si atletii noștri 
puteau aspira dacă ar fi realizat 
performanțele cu care erau cre
ditați. Singura compensație, dar 
fără efecte prezente în clasamen
tul de mai sus, este aceea a unui 
mai mare număr de locuri 4—6 
ocupate de atleții noștri, față de 
ediția precedentă a C.E. Iubitorii 
atletismului nu pot fi, de aceea, 
satisfăcuți de comportarea în an
samblu a sportivilor care ne-au 
reprezentat îa această competiție.

La Roma, cu toții, am așteptat 
mai mult. Valeria Stefănescu a 
fost întrecută la 100 mg nu numai

Romeo VH.ARA

(Continuare in pag. a 4-a)

si alte aspecte asupra cărora tre
buie să ne oprim. Și anume, a 
fost cea mai dură din cele jucate 
pină acum : cartonașele galbene 
s-au făcut văzute de 14 ori, iar

Mircea TUDORAN



PRIMA SURPRIZA A CAMPIONATELOR DE HANDBAL
PARTICIPARE NUMEROASĂ,EXPLICAȚIILE El

ETAPA IN CELE DOUA ÎNTRECERI

echipe (10—9), pe 
superiorități fizice, 
ea in ultimele ml-

pe
disputei. Universitatea 
Victoria a revenit, la 

primei 
unei

S-AU ÎNCHEIAT campionatele juniorilor la călărie

PENTRU TITLURI

I
l

etapei a

I
I
I

SI1
0 NOUĂ

Mult mai repede decit ne-am fi 
așteptat (chiar din cea de a II-a 
etapă...), unul din cele două cam
pionate republicane de handbal 
(cel feminin), ne-a si furnizat una 
dintre cele mai mari surprize. 
Proaspăta divizionară A Progresul 
București (revenită pe prima sce
nă eompetitională după o lungă 
absentă) a învins pe una din 
fruntașele 
București, 
limită, 
fondul 
care i-a permis

Programul 
care , se dispută joi, 12 
tembrie : MASCULIN : 
dependența Sibiu — I 
mo Brașov, „U" 
Steaua București, 
Galați — Dinamo 
rești, CAROM — 
naur Baia Mare, , 
— Știința Bacău, 
rești — 
șoara ; 
București 
(meciul are loc mîine, 
curi, pe terenul Giulești de 
ia ora 17), Progresul. Bucu
rești — „U" Timișoara,
Constructorul Timișoara — 
Voința Odorhei, Sparta Me
diaș — IEFS București, 
Confecția București — Tex
tila Buhuși, Mureșul Tg. 
Mureș — „U" lași.

i — Dina- 
Craiova — 

c.s.u.
> Bucu- 
H.C. Mi- 
„U“ Cluj 

,,U“ Bucu- 
Politehnica Timi- 

FEMININ : Rapid 
— „U" București 

, mier-

?•>

nute ale unei partide echilibrate 
Bă acționeze mai decis și mai 
calm. Pe de altă parte. Universi
tatea București, cu un lot restrins 
(doar 10 jucătoare 
arbitraj !). a „tras" 
rezultat în speranța, măcar, a unui 
meci nul. pe care pină la urmă nu 
l-a realizat- De ce ? Doar cu două 
■jucătoare de o valoare confirmată 
(Arghir și Furcoi), dintre care una 
era serios accidentată (Furcoi), 
iar cealaltă nu avea cunoscuta ei 
vigoare (Arghir), cu două tinere 
încă neformate (Vasile și Nițu), 
cu o „veterană" (Leonte) care me
rită felicitări pentru longevitate 
6i o debutantă (Radu) — Univer-

pe foaia de 
cu dinții de

După ce au clștigat, recent, „Dinamoviada (in fotografia noas
tră un aspect din această întrecere) handbaliștii de la Dinamo 
București iși fac joi debutul in campionat, evoluînd la Galați. 

Foto : Jacqueline ZVONEVSCHI

s-a părut o 
din sezonul 

foi urile com
petente ale echipei Universitatea 
București au datoria să se preocu
pe cu mai multă atentie de viata 
acestei secții fruntașe, din sinul 
căreia au plecat în ultima perioa
dă de timp foarte multe iucătoa- 
re. Cel mai recent caz : Lidia 
Seorțescu. Dacă lucrurile vor con
tinua în același... ritm. în curind. 
Universitatea București va ajunge 
să numere în rîndurile sale numai 
junioare de la Șc. sportivă nr. 2, 
al cărei director (prof. Constantin 
Popescul este si antrenorul echi
pei.-.

Să sperăm că. in continuare, a- 
ceste nedorite deficiente, cu atît 
mai nedorite cu cit este vorba 
— repetăm — de o echipă frun
tașă. se vor mai remedia pe par
curs. Deocamdată să rămînem în 
actualitate, care ne solicită atentia 
printr-o nouă etapă, programată 
de această dată la mijlocul săp- 
tămînii (joi 12 septembrie). Să no
tăm din programul acestei etape

sitatea București ni 
umbră a formației 

Credem căTrecut.

întrecerea masculină vor 
loc două derbyuri studen- 
unul în Capitală si altul la 
precum si faptul, mai puțin

MIHAI TĂBĂRAȘ - învingător în turneul
V»

internațional de tenis (juniori) de la Mamaia

Desfășurate pe parcursul a 
zile, finalele s-au bucurat 

numeroasă participare si au 
în relief pregătirea bună 

de la C.S.M. 
Smarandache) 

două din cele 
juniorilor pen-

precum si a ce-

că în 
avea 
tești. 
Cluj.
obișnuit, că 3 din cele 6 meciuri 
ale disputei feminine se vor con
suma in Capitală.

Călin ANTONESCU

Călăreții juniori au încheiat du
minică. pe baza hipică din Calea 
Plevnei. pasionantele lor dispute 
pentru titlurile naționale pe anul 
1974.
patru 
de o 
scos
a tinerilor sportivi 
Sibiu (antrenor C. 
— care au cucerit 
trei titluri acordate 
tru obstacole
lor de la Steaua (un titlu la obs
tacole și unul la dresai) si Dinamo 
(locuri fruntașe la obstacole).

în ultimele două zile, au fost 
decernate 3 titluri. Sîmbătă dimi
neața juniorii de 18 ani au luat 
startul în manșa a doua a probei 
lor. Din cei 27 de concurenti pre- 
zenti în prima manșă. doar 11 
(cei ce aveau șanse la o clasare 
pe locurile fruntașe) au mai con
tinuat întrecerea. Pentru desemna
rea câștigătorului manșei au fost 
necesare două baraje (ultimul con
tratimp). Patru călăreți, care au 
înregistrat si în primul barai 
0 p. au rămas în cursă. în cel de 
al doilea. sibianul G- Schneider 
cu calul Călin si dinamovista Mo
nica Ringhaanu cu Vals au termi
nat tot fără greșeală, dar sibianul 
cu un timp mai bun. în urma cu-

TALERIȘTII JUNIORI AU ONORAT
NAȚIONALELE" CU TREI NOI RECORDURIzz

Simbătă și duminică s-au dis
putat pe poligonul Tunari finale
le campionatelor naționale de ta
lere (trap 
întrecerile 
bun nivel 
mai puțin 
naționale, 
mante sînt M. Ispasiu 
individual (talere 
șanț), 
— la trap si C.S. 
la skcet (talere 
turn). Competiția a 
de reprezentanții 
limpia — la trap

și skeet) la _ juniori, 
au fost de un foarte 
tehnic, obtinîndu-se nu 
de trei noi recorduri 

Autorii acestor perfor- 
la trap 

__ ________ aruncate din 
echipele Olimpia București 

Baia Marc — 
aruncate din 
fost dominată 

cluburilor O- 
și C.S. Baia

Mare — la skcet. REZULTATE 
TEHNICE — trap (150 talere) : 1. 
M. Ispasiu (Olimpia) 139 t — nou 
record (v..r. 138), 2. O- Ioneseu (O- 
limpia) 133 t, 3. V. Ghi'fă (Steaua) 
122 t ; echipe : 1. Olimpia I 260 t
— nou record (v.r. 249 t), 2. C.S. 
Baia Mare 213 t, 3. Olimpia II 
205 t ; sheet (150 talere) : 1. V. 
Erdos (C.S. Baia Marc) 139 t. 2. 
C. Pin tăie (C.S. Baia Mare) 137 t, 
3. I. Ionică (Unirea Joita) 135 t ; 
echipe : 1. C.S. Baia Mare 268 t
— nou record (v.r. 261 t). 2. Uni
rea Joița 249 t 3. Olimpii 216 t.

mulării rezultatelor cu cele 
manșa I (desfășurată joi si cîsti- 
gată tot de Schneider), clasamen
tul final se prezintă astfel ; 1. 
GERHARDT SCHNEIDER (C.S.M. 
Sibiu) cu Călin 2 p — campion re
publican. 2. Monica Ringheanu 
(Dinamo) cu Vals 4 p, 3. Victor 
Rus (Dinamo) cu Pegas 8 p.

Tot simbătă (după-amiază) s-a 
desfășurat si manșa a doua a con
cursului fetelor. Victoria a revenit 
IOANEI DAVID (Olimpia) cu ca
lul Arogant cu 2 p. campioană ne 
1974. urmată de Gioconda Fînzaru 
(C.S.M. Iași) cu Argint 4 p. Ioana 
Scrioșteanu (Dinamo) cu Paring 
10 p.

Duminică au fost programate cele 
două manșe ale ultimei finale, 
cea pe echipe. Favorili : călăreții 
sibieni. care însă nu si-au va
lorificat sansa, datorită unor gre
șeli provenite - din necunoașterea 
exactă a traseului (A. Lepădus a 
sărit pe partea opusă un obstacol, 
iar Gh. Rusu a uitat parcursul si 
a trebuit să facă <? voltă in plus, 
penalizată cu 3 p). Astfel, titlul a 
fost ciștigat de STEAUA (R. Dun- 
daru cu Pipărus. N. Stroescu cu 
Vinovat si D. Popescu cu Sonor) 
cu 0 p. urmată de Dinamo cu 3 p 
(157.3 sec.). CS.M. Sibiu 3 p 
(179,5).

Prin urmare, noii campioni ai 
tării la iuniori sînt : Daniela Mol
nar (Steaua) la dresaj. Cristina 
Ștefănescu (C.S.M. Sibiu) La obs
tacole juniori pină la 16 ani. Ger
hardt Schneider (C.S.M. Sibiu) la 
juniori do 18 ani si Steaua la 
echipe. La fete, campioana tării 
este Ioana David, de La Olimpia.

Aurelian BREBEANU

UN FRUMOS
SUCCES AL

campionatele republicane de orientare turistică
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AEROMODELIȘTILOR j
NOSTRI

MAMAIA, (prin telefon). între
cerile de tenis din cadrul turneu
lui international . (iuniori) s-au 
încheiat. Sportivii noștri au ieșit 
învingători în două probe : la 
simplu băieți (cat. 17—18 ani) prin 
Mihai Tăbăraș și la dublu mixt, 
iprin cuplul Mîrza-Jecu. De remar
cat buna organizare asigurată de 
federația de specialitate, cu spri
jinul C.J.E.F.S. Constanta si co
misia de specialitate (președinte 
ing. Radu Suman).

Rezultate tehnice, categoria 15—16 
ani, simplu băieți, semifinale : A. 
Maurer (R.F.G.) — Opreanu 7—6, 
6—2. Arnold (R.D.G-) — Briksi 
(Cehoslovacia) 7—6. 6—1, finala : 
A. Maurer (R.F.G.) — Arnold
(R.D.G.) 6—2. 6—1 ; simplu fete, 
semifinale : L. Romanov — E- Po
pescu 3—6. 6—0. 7—5. K. Kopeko
va (Cehoslovacia) — F. Jecu 6—2. 
6—1, finala : K. Kopecova — L. 
Romanov 6—1, 6—4 ; categoria 
17—18 ani, simplu băieți, semifina
le : Meneschincheri (Italia) — Ți
ței 6—3, 6—2, Tăbăraș — Bîrcu 
6—3. 6—1. finala : M. Tăbăraș — 
Meneschincheri 6—2. 3—6, 6—3 ; 
simplu fete, semifinale : Redik 
(Polonia) — Iluminada (Cuba) 6—1, 
6—0, S. Nunweiller — Dominguez 
(Cuba) 6—2. 7—6. finala : Redik — 
S. Nunweiller 6—3. 6—0. Dublu
bărbați, semifinale : Meneschin
cheri. Fanucci (Ralia) — Țiței,

Mirza 7—6, 6—3. Tăbăraș. Daraban 
— Woerdich. Maurer (R.FG.) 6—7, 
6—2. 6—1. finala : Meneschincheri, 
Fanucei — Tăbăraș. Dărăban 6—3. 
2—6, 2—5 întrerupt. Prin tragere 
la sorti, cuplul italian a ieșit cîsti- 
gător. Dublu fete, semifinale : Po
pescu. Orășanu — Dominguez. Ilu
minația (Cuba) 6—3. 6—4. Skron- 
ska, Kopekova (Cehoslovacia) — 
L. Romanov. M. Romanov 6—3. 
6—1. finala : Skronska. Kopekova 
-y Popescu. Orășanu 3—6. 6—2, 
6—4. Dublu mixt, finala : Mîrza, 
Jecu — Rode. Redik (Polonia) 
5—7. 6—1. 6—3.

Cornel POPA, coresp. județean

SPORTIVII CLUJENI S-AU IMPUS

IN ULTIMELE ÎNTRECERI

I

BISTRIȚA, 8 (prin telefon). 
Campionatele naționale de orien
tare turistică s-au încheiat cu 
disputarea probelor individuale 
pentru 
lor de 
NICE : 
(Univ.
(Met. roșu Cluj) 82:35. 3. C. 
șor (Univ- Buc.) 84:37. Seniori B : 
1. C. Anghelută (Voința Buc.) 
53:17. 2. Z. Szekely (Clujeana)

s-au 
probelor 

tineret si seniori si 
Ștafetă. REZULTATE 
Seniori A : 1. A.

Buc.) 78:56, 2. B.

a ce-
TEH-
Bacs

Tokes 
Petri-

57:16. Senioare A : 1. Eva Szantay 
(Clujeana) 68:22, 2. Clara Szaba
(Met. roșu Cluj) 78:58. 3. Aurora 
Sișu (I T. Buc.) 73:11. Senioare B : 
1. Pirosca Szaba (Met. roșu Cluj) 
56:52. 2. Georgeta Lita (Voința 
Buc.) 60:47. 3. Mariana Abrudan 
(I.T. Buc.) 70:59. Tineret băieți : 
P. Zaharescu (Voința Buc) 82:04. 
Tinerei fete :
(Voința Cluj) 59:40. Ștafetă fete :
I. Cluj. 2. București, 3. Iași. Șta
fetă băieți : 1, Cluj. 2. București
II. 3. București I-

R. TIMOFTE

1. Angela Moraru

In capitala Bulgariei, s-au înche
iat întrecerile tradiționalei competi
ții internaționale de aeromodelism 
„Cupa Sofia", aflată la a VH-a edi
ție. Pe lingă echipa reprezentativă a 
Țării gazde șl o echipă a orașului 
Solia, au participat la concurs se
lecționata Poloniei și o echipă re
prezentativă românească. Sportivii 
noștri au dominat competiția încă 
de la primele lansări, realizînd în 
final un frumos succes. Clasament : 
acrobație — 1. G. Craioveanu (RO
MANIA) 1 898 p, 2. Apostolov V. 
(Bulgaria) 1 610 p. 3. Kazirov M. (Po
lonia) 1 090 p ; lupte aeriene : 1. e- 
chjpajul Gh. Dan—I. Șerban (ROMA
NEI) 938 p, 2. Telefonski R—Totev 
P. (Sofia) 905 p, 3. Malinov P.—Ma
linov G. (Bulgaria) 715 p ; viteză :
1. Dancev S. (Bulgaria) 240 km/h,
2. Rahval A. (Polonia) 232 km/h, 3. 
Șt. Purice (ROMANIA) 213 km/h. Pe 
echipe : 1. Bulgaria, 2. România, 
Polonia 4. Sofia

I
I
I
I
I

3. I
AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII 

LA PATINAJUL PE ROTILE
Timp de trei zile au avut loc 

în Capitală, pe o pistă amenajată 
pe una dintre aleile principale ale 
Parcului Tineretului; campionatele 
republicane de patinaj pe rotile. 
S-au disputat aproximativ 60 de 
probe, la două categorii distincte 
de patine : clasice (cu rolele dis
puse în paralel, două cite două)

KOTATII DUPĂ C.M. DE CANOTAJ MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

dor și Ceapura, prea puțin, pen
tru că în palmaresul acestor dai 
sportivi figurează medalii stră
lucitoare cucerite în întreceri 
olimpice, mondiale și europene.

rame a 
avut neșansă încă de la înce
put. Sorții au stabilit ca în se
rie Și în semifinală Zagoni, Agh, 
Georgescu, Ocneanu + Gh. Ovi- 
diu să concureze alături de 
echipajele U.R.S.S. și R.F. Ger-

Echipajul de 4-1-1

medaliile de argint și bronz) 
In plus, în semifinală au avut 
de înfruntat și echipa Ceho 
slovaciei, ocupantă a locului 4 
in finală. In aceste 
sportivii noștri nu s-au 
situa deeît pe poziția a 

în fine, cîteva cuvinte 
pre echipajul de 4 vîsle 
cîrmaci, a cărui vizibilă lipsă 
de experiență și-a pus amprenta 
pregnant în rezultatele obținute, 

în concluzie, canotajul nostru 
masculin a reușit și de astă 
dată să ocupe un loc pe podiu-

condiții 
putut 

7-a.
și des- 

fără

și cu rolele în linie. Față de anii 
ti ecuți, întrecerile s-au ridicat la 
un nivel tehnic superior : in ge
neral concurențil s-au dovedit 
mai bine pregătiți, demonstrînd 
un stil de alergare mult apropiat 
de cel uzitat pe pistele de ghea
tă. Numărul concurenților a fost 
însă și de data aceasta iedus. 
Multe starturi au avut doar cite 
un singur concurent și bineînțeles 
la probele in cauză nu s-au pu
tut decerna titlurile de campioni. 
Iată campionii tării (seniori) 
la această ramură de sport : se
nioare (patine clasice), 500 m — 
Eva Fokt (Mureșul Tg. Mureș)
1:28.7, 800 m - *............. —
m Fokt 3:17,6; , ___
cu rolele în linie), 500 m 
Cardaș (Mureșul Tg.
1:15.9, 300 - '
1 000 m — 
Tg. Mureș)

'(Mureșul Tg. Mureș) 1:16.9, 1500 
m — Szatmary 4:33,8, 2 000 m
— Szatmary 6:16,2 ; seniori (pati
ne cu rolele în linie), 500 m — 
Horia Timiș (Agronomia Cluj) 
1:04,0, 1 500 m —. Victor Sotireseu 
(Dinamo București) 3'29.8. 2 000 m
— Vasile Coroș (Dinamo Breșov) 
4:47,6.

Tg.
Fokt 2:35,4. 1000 
senioare (patine 

Liana 
(Mureșul Tg. Mureș) 

m — Cardaș 2:05,3, 
Iudit Balint (Mureșul 
2:43,5. Seniori (patine 
m — Attila Szatmary

AU LUAT SF1R-
ȘIT întrecerile tur

ale campionatelor na-
BASCHET
neelor finale __ .
ționale Oe Juniori mici desfășurate 
la Constanța. In partidele decisive : 
Șc. sp. Constanța — Progresul Bucu
rești .4—48 la fete Și Șc- sp. Cluj — 
Șc. sp. Arad 72—57 la băieți. In ge
neral, întrecerile au subliniat o bu
nă orientare a echipelor finaliste 
către un joc modern, cu apărări a- 
gresive, cu atacuri in viteză încheiate 
adesea cu aruncări din săritură de 
la semidistanță și distanță. Cei mai 
buni jucători ai competiției : Ana 
Aszalos (Lie. Bolyai Tg. Mureș), Ele
na Filip (Șc. sp. 2), Ecaterina Bradu 
(Șc. sp. Constanța). Mariana Sandu 
(Progresul), Carol Szabo (Șc. sp. A- 
rad), Robert Mynio (Șc. sp. Cluj) și 
Gh. Radu (Farul). Clasamente fina
le : JUNIORI ; 1. Șc. sp. Cluj (an
trenor D. Moldovan), 2. Șc. sp. 
Arad, 3. Farul Constanța, 4. Șc. sp. 
2 București, 5. Liceul 35 București, 
6 Șc. sp. Constanța ; JUNIOARE : 
1. Șc. sp. Constanța (antrenoare Ma
ria Popovici), 2. Progresul București, 
3. Șc. sp. 2 București, 4. Șc, sp. Me
diaș, 5. Șc. sp. Ploiești, 6. Liceul Bo
lyai Tg. Mureș.

fost urmat de juniorul Valentin Ma
rin (Șc. sp. 2) cu 13 p, trei ture 
avans și de Petre Dolofan (Steaua) 
cu 11 p, trei ture avans. • DUMI
NICA AU ÎNCEPUT CAMPIONATE
LE REPUBLICANE ALE JUNIORI
LOR. In proba de viteză, Romică 
Simion (Șc. sp. 1) a reușit să cu
cerească primii lauri ai campionate
lor, el fiind urmat in clasament do

dm toate 
sporturile

»\\\\\\\\\\\\^^^^^

—IC HA CAMPIONATELE MU-
(JLLIîM NICIPAI.E ALE PIS- 
TARZILOR au programat sîmbătă și 
duminică ultimele întreceri. Urmă
rirea pe echipe a revenit formației 
Dinamo cu 4:46,8. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Steaua — 4:50,5 și, 
respectiv, Dinamo ■ II — 4:57,1. Des
fășurată duminică dimineață, proba 
cu adițiune de puncte (75 de ture 
cu sprint la trei ture) a fost cîștiga- 
tă de dinamovistul Viorel Mnrineanu

Dumitru Bumbac (Șc. sp. 1) și Ilio 
Totora (Șc. sp. 2). Antrenorul pri
milor doi : Constantin Baciu. La cea
laltă categorie (J. mici) a triumfat 
Sorin Dumitrescu (Șc. sp. 1 — antre
nor Vasile Burlacu). Pe locurile ur
mătoare : Valeriu Andoniu (Dinamo) 
și Ionel Mlrca (Șc. sp. 2),

CONCURSUL REPU
BLICAN de toamnă al 

mici și mari la lupte libe- 
disputa la Cluj, în zilele 
septembrie. La acest oon-

LUPTE 
juniorilor 
re se va 
de 13—15 
curs nu se admit toleranțe la cintar.
• ÎN ETAPA A III-A a campiona
tului Diviziei A de lupte greco-ro- 
mane, Gloria Buzău a întrecut pe 
Steagul roșu Brașov cu 19—17 și a 
pierdut în fata formației Aluminiu

UN
Dumin

un s
— L 

lentin Star 
jocurile de 
n-are nici 
de B : Râd 

în tăbărî 
— Eu cr 

Dinamo a 
acest încep 
și a lui 1 
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rele lor, n 
mai pierd 
nu ești în

— De a 
namo și c 
ciuri eu c 
Eu cred, c 
buni decit 
virste bur 
cate, ca s 
’74, pentri 
tul europe
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— Ce s 
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tor este a
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E bine s 
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in ultime 
e greu si 
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exclus ca
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— Mec 

riu de s 
cu, de e 
ză pe Iii

M
(Urn

cele roșii < 
duri nedori 
Desigur. ițH 
rasterul de 
spectacol, r 
fotbalului : 
aci si pină 
direct sau 
prin miil 
pentru că ; 
egal cu dis 
ioc. de la

Dar, în 
galbene, o 
dată : oare 
vreo evîtte 
că in Dres 
ferit despr 
Dacă. de. i 
de ele. Ri 
Iași) ar tr 
tapă de s 
trei carter 
pină în pi 
altădată — 
toria să m 
dă de pen 
în întreag; 
numărul c 
sanctionart 
depășește 
semenea a 
tonașele gi

Revenim 
ale etapei, 
mai impor 
Steaua, in 
valoare pi 
condițiilor

meci al triuj 
echipa din a 
la scot (24H 
Brașov.

PARAȘU
po aerodroni 
Zorileanu*4 I 
șoa-ră întrec 
ționale de j 
rea celor n 
(patru băieț.1 
iești, Brașo\ 
Craiova și < 
za județean 
mul cuprinc 
F.A.I. : salti 
m altitudine 
fix, salturi : 
cu executar 
g>uri aeroba! 
bere și săli 
m cu ateriz

POLO pi 
polo s-au Ir 
zultate : Ur 
Oradea 6—-5 
marcat : A< 
respectiv, 1 
Orosz. Mure 
3-—6 (0—2, 2- 
Ducaci, Sz: 
Fleșca 3, Ti 
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le, bazinul 
găzdui (din 
după-amiaz; 
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niori mail 1 
Rapid, Proț 
rești, C.S.IV 
tehnica din



RIU DE SELECȚIE
SĂPTĂMÎNA VIITOARE, STARTUL!

îamo, după finalul meciului cu F.C. Argeș, 
bucureștenilor nu-și putea ascunde bucuria: 
telor, nu văd ce probleme ar mai avea Va- 

te uiți pe clasament, dacă iți amintești 
, iți dai seama că echipa națională de fotbal 
. Nouă jucători de la Dinamo, plus incă doi 
n.
răspunsul nu se lasă așteptat :
țrăbești. în primul rind, nu uita că astăzi 
t 4in calorii. La urma urmei, Dinamo din 
;te în primul rind opera lui Radu Nunweiller 
ești doi „bătrîni” sint — astăzi — printre cei mai 
1. Ori de cite ori ajunge mingea in picioa- 
jc crește. în schimb, există alții care și-au 
■vă. Iar în meciuri internaționale, dacă 
că maximă, riști mult...
i că intre valoarea de ansamblu a lui Di- 
rentă după cele șase victorii din șase me- 
prima. L-ați văzut simbătă pe Anghelini? 

itul de față există alți fundași laterali mai 
care are de partea sa doar avantajul unei 

ampionatul mondial din Argentina. Din pă- 
Argentina ’78, trebuie să te

>t una dacă începem bine sau
bați încă din 

rău campiona-

mai mare su-u demult. Deleanu, pentru o
e, dat fiind că Anghelini este astei, la dis- 
utentice sau false ca Gyorfi sau ca Batacliu. 
tclusivismul dumitale. Prea mult Dinamo. 
Nunweiller, care e cel mai in formă jucător 
înt de acord cu echipa in bloc. In fund, de 

la „Poli“ Timișoara, care a ajuns pe loeul

icători de valoare. Acolo, cel mai bun jucă- 
t Ionescu.
cu Dumitru ?
ttate, trebuie să joace in meciul cu Bulgaria, 
ită pentru totdeauna, ce e cu Dumitru. In 
Ite zvonuri. Primul e că ar fi intr-o foarte 
tmene. Al doilea ar fi că nu prea știe ce 
antrenorul echipei naționale i-a promis un 
t timp ce la club a ajuns să fie și... libero, 
e meciului de la Brașov. Al treilea ar fi că 
tativ cu parteneri ca Năstase și Dumitriu IV, 
rlunghi e greu realizabil, in sfîrșit, n-ar fi 

poată efectiv mai puțin decit a putut.

ri viitoare trebuie să aibă un mare crite- 
IOZITATEA ȘI AMBIȚIA jucătorilor. Mar- 
depărtează de lot, chiar dacă mai figurea- 
ia lui ar mai putea fi și alții...

loan CHIRILĂ

CUM SE PREZINTĂ
REPREZENTANTELE

NOASTRE ÎN CUPELE
I

/

EUROPENE? ACTUALITĂȚI
ată citeva notații asupra comportării formațiilor care vor 
zenta fotbalul nostru, săptămina viitoare, 
ale cluburilor din Europa : l‘ 

vizita campioanei Suediei, Atvidaberg ; Jiul, care se deplasează in Sco
ția spre a intiini pe Dundee United in „Cupa cupelor* ; Dinamo și Stea
gul roșu, care vor evolua la Bolu și, respectiv, Istanbul, in compania lui 
Boiu Spor și Beșiktas, in „Cupa U.E.F.A.".

repre- 
in competițiile oficiale 

Universitatea Croiova, core va primi

ALE
Uni-

CARENȚELE OFENSIVE 
ECHIPEI CAMPIOANE, 
versitatea Craiova s-a prezentat 
la Petroșani cu o linie de fun
dași remaniată, datorită acciden
tării titularilor Niculcscu și Ber- 
neanu, și fără aripa Țarălungă, 
care acuză oboseală. în atari 
condiții, prudența excesivă cu 
care a abordat partida a apărut 
firească, dar, pe parcursul pri
mei reprize — atuncU cind Jiul, 
fără Mulțescu, nu controla jo
cul — n-a putut găsi resursele 
și mijloacele ofensive absolut ne
cesare (așa cum, de altfel, re
cunoștea după meci și antrenorul 
Cernăianu), renunțind treptat și 
la arma contraatacului (datorită 
slabului randament al lui Marcu 
și Oblemenco și jocului 
bi“ al mijlocașilor Bălăci 

~ ‘ prisma 
absolut 
din

„testul 
deci,

ținătoarea „Cupei României*4 a 
făcut duminică o partidă bu
nă în ansamblu, în balanță atir- 
nînd. insă, mai greu repriza se
cundă, cind echipa s-a exprimat 
variat, ’ 
ofensivă.
Ia meci 
trenorul 
rile în

cu F. C. Argeș nu se ridică 
probleme speciale de formă 
sportivă (portarul Constantines- 
cu, mai puțin inspirat, puțind fi 
eventual înlocuit eu Ștefan), ră
mîne totuși de văzut — de că
tre tehnicienii si medicul echi
pei — dacă nu esce vorba des
pre o oarecare oboseală apărută 
la Dinamo, 
din plin și 
reprezentativ 
acest aspect.

lucid și spectaculos 
..Echipa a 
la meci4*,

Ozon. Și jui 
comparație

în 
de 

an
crescut 

opinează 
decind lucru- 
cu evoluția 

i, cu Sportul studențesc, 
dram de noroc 

mtul oportun 
i dară din 
ampioană s-a

,1a a’.i-

capa- 
neee- 

C.C.E., 
Petro- 

edifica- 
în 

forma actuală 
doar ti- 

vădind vivacitate. 
PROSPEȚIME. De-

al 
Strîmbeanu). Prin 
citații ofensive — 
sară primei manșe 
de la Craiova — 
șani“ n-a putut fi, 
tor, dar a fost simptomatic 
ceea ce privește 
a jucătorilor din atac, 
nărui Crisan

JIUL ARE

eînd un 
tat Ia n 
neri, vie 
cu echipa 
rat datorită echilibrului 
compartimente, 
fundați (promițătoare 
nea tinărului Nițu) și 
tului eres 
Libardi - 
Ace 
doar după pauză pentru că, 
cum ne-a spus Ozon, a avut 
intindere musculară care nu 
permis in zi.ele trecute să 
antreneze la turația maximă, 
chipa are prospețime și 
de joc.

i-a aju- 
pe mi- 
meciul 
conlu- 
dintre 

deciziei liniei de 
ascer.siu- 

randamen- 
:ț al careului Naghi — 

Koznai — Mu Ițescu. 
din urmă a fost introdus 

așa 
o 

i-a 
se 
E- 

poftă

formație solicitată 
de diversele loturi 

Dar, indiferent de 
o 

limpede : atacul 
zâ nepermis de 
dinamoviștii (Lui 
Nunweiller etc) 
puțin 4—5 mari 
această privință, 
fără îndoială —

deficiență este 
liderului ratea- 

niuit. Duminică, 
cescu, Georgescu, 

au pierdut cel 
ocazii de-gol. în 

mai trebuie — 
lucrat.

PE UN DRUM
Pentru Steagul 
cu Steaua a fost, 
mit punct de vedere, 
în |--------- *•'— ---------
în Cupă U.E.F.Â. 
sîmbata a 
terea de

MULT, 
lider, 

impune

HALII LA JOCURILE DIVIZIEI A
1)

— recor- 
i toamne ! 
UJ. are ca- 
jierde din 
atributele 

e. Dar de 
adversarul 
in acțiune 
llamem. re 
iute, este 

>c la anti- 
trariul lui. 
cartonașele 
>ă si altă-

mai tine 
sta’ pentru 
1 mod di-

Ealbene. 
ine seama 
Politehnica 
it cu o e- 
entru cele 
acumulate 
t — ca si 
al are da- 
istă meto- 
cată acum 
talului, că 

duce la 
atinge sau 
măr dc a- 
dtfel. car- 
t rostul, 
lă partide 
va aspecte 
ul rind că 
arilor de 

alinia, a 
mai bune

— oferite acestora pentru pregă
tire, nu-și găsește deloc cadența. 
Victoriile sint obținute cu greuta
te chiar si pe teren propriu, iar 
in deplasare este o pradă relativ 
ușoară pentru formațiile pe al că
ror gazon evoluează- De altfel si 
locul ocunat in clasament în a 
doua jumătate a lui. nu face 
cinste purtătorilor culorilor ros-al- 
bastre, multi dintre ei internațio
nali cu vechi state de serviciu sau 
lucători tineri, adevărate speran
țe ale soccerului nostru, care nu 
confirmă încrederea ce li s-a acor
dat inițial. Să consemnăm, de a- 
semenea. prima victorie si prime
le goluri marcate de formația din

Galați. Dar victoria, 
nă mult, nu trebuie 
gălățeni să treacă cu 
lele slăbiciuni ale echipei lor. Nici 
Chimia, cu toate că a cucerit încă 
un punct pe teren propriu, nu a 
mulțumit. Tot mai mult se face 
simțită lipsa unui om de gol. Doar 
cu. elanul nu se Doate rezolva 
totul. în schimb. Olimpia Satu 
Mare nu se dezminte. Și-a trecut 
in cont încă două puncte, cucerite 
de la una din
ale acestui început 
F. C. Constanta, 
noastră iii Cupa 
comportă cu mult
demonstrat in campionatul trecut-

deși înscam- 
să-i facă oe 
vederea rea

LIDERUL EATEAZA 
în legătură cu actualul 
prima constatare ce se 
este aceea că Dinamo a ajuns la 
o formulă stabilă de echipă, cu 
care a început cu regularitate 
jocurile acestui campionat și pe 
care, în mod obiectiv, n-are deo
camdată motive s-o schimbe. La 
această oră, nu sînt indisponibi
lități ; mai. mult chiar, lotul pe 
care-1 conduce D. Nicolae-Nicu- 
șor dispune și de posibilitatea u- 
tilizării lui Gabriel Sandu în a- 
părare și, eventual, a lui Dumi- 
trache în atac, acesta din urma 
reluindu-si antrenamentele si 
participînd duminică la jocul de 
tineret-speranțe.

Dacă în legătură cu meciul

ASCENDENT, 
roșu, meciul 
dintr-un anu- 
t, încurajator 

perspectiva apropiatei apariții 
" Partida de

scos in evidență pu- 
luptă a „stegari lor“,

capacitatea lor de a se mobiliza 
pentru un meci greu, ascensiu
nea de formă.

în mod deosebit, echipa 
Proca s-a impus în repriza 
cundă, cind a condus tot tim
pul „ostilitățile", remareîndu- 
se mai ales prin varietatea 
atacurilor, prin îmbinarea acțiu
nilor ofensive de combinație cu 
contraatacurile ascuțite, ceea ce 
a adus gazdelor o pronunțată 
superioritate în teren. Dintre ju
cători, se cuvine a fi menționați 
pentru forma lor bună ; Ada- 
mache, Jenei, Ciugarin, Cadar, 
Ghergheli, Mateescu. 
re, dar încă insuficient puși 
punct cu pregătirea, Pescaru 
Gyorfi, două piese de bază, 
jucător care sîmbătă a dat ran
dament ceva mai slab decît ne 
așteptam a fost Șerbănoiu.

Steagul roșu are două 
tante indisponibilități, 
și Papuc, căre nu 
folosiți. In general, 
credem noi — poate juca mai 
bine decît în meciul cu Steaua.

Iui 
se

bună ;
I, VdUdl, 

în reveni
ta 
si

Un

impor- 
Naghi 

vor putea fi 
echipa —

la Buzău 
t victoria 
ilei din

VCEPIND 
ASTAZI, 
„Mircea 

ie destu
ilor na- 
participa- 

sportivi 
le la Plo
ii, Iași, 
iți în ia- 

Progra- 
ilizate de 
e la 1 ooo 
a punct 
» 2 otio m 
n de fl- 
ăderid li

la 1000

1 a cam- 
t A la 
arele re- 
Progresul 
1—1). Au 
apoteecu, 
oianls 2, 
- I.E.F.S. 
i înscris : 
respectiv, 
I. « IN- 
de 5 zi- 

pitală va 
ra 9 și 

întrece
ri de ju-
Dinamo, 

in Bucu
ră. Poli-

echioele-deceptie 
do campionat : 
Reprezentanta 

Balcanică se 
sub ceea ce a

Minutul 56 : I. Nicu reia în plasă balonul respins de portarul 
Nagel la lovitura de pedeapsă. Este 2—0 pentru gălățeni. Fază 
din meciul F.C. Galați — A.S.A. Tg. Mureș. FOTO : Dumitru Aldea

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Această interesantă tragere se 

va desfășura după formula tehnici 
avantajoasă pentru participanți, in
trodusă cu prilejul tragerii excepțio
nale din 20 august a.c„ cind au fost 
oferite peste 4000 de importante ciț- 
tiguri. Reamintim participanțHor că 
se — ----- - . . .
12 
Se 
se 
re 
Se

vor efectua și 2 extrageri de cite 
numere, fiecare, în continuare, 
atribuie 13 categorii de cățtiguri. 

acordă cîștiguri și pentru 3 nume- 
din 16 și 3 numere din 12 extrase, 

atribuie interesante cîștiguri : 
„Dacia 1300“, .Skoda S 100“. excursii 
la Brașov cu petrecerea Revelionu
lui, câștiguri în bani,

X
ClȘTIGURILE TRAGERII EXCEP

ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 1 
SEPTEMBRIE 1974.

ATENȚIE ! IN TOATE A- 
GENȚHLE LOTO-PKONO-
sporț s-au pus In vLn- 
ZAJ»E BILETELE PENTRU 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 17 SEPTEMBRIE 
A. C.

cat. 3 : 18,90 a 6.701 
a 2.827 lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 1.792,60 a 100

lei • cat 4 : 44.30
490,40 a 4OJ iei ; 
iei.

TRAGERE!

Categoria A : 1 variantă (10‘ .) 7.MW 
lei ; cat. B : 4,50 a 20.000 
care o excursie de 2 locuri 
cu petrecerea Revelionului ; 
7,60 a 12.800 lei din care o i 
de 1 loc la Sofia ; cat. D : o»,ou a 
1691 lei ; eat E : 100,55 a 500 lei ; cat. 
F : 581,45 a 200 lei ; cat. G. 1.709,45 
a 100 lei.

Categoria 2 : 2.25 variante a 10.000 
lei din care o excursie <le locuri

ClȘTIGURILE
PRONOEXPRES DIN
4 SEPTEMBRIE 1974

lei din 
la Sofia 
cat. C : 
excursie 

: 59,30 a

Extragerea I : cat. 2 : 1,30 variante 
a 31.528 lei ; cat. 3 : 7.55 a 5.358 lei ; 
cat. 4 : 65,60 a 625 lei ; cat. 5 : 69,30 
a 591 lei ; cat. 6 : 3.138.65 a 40 lei.

Report categoria I : 355.781 lei.
Extragerea a II-a : cat. A : 3 vari

ante 10*/« a 50.000 lei ; cat. B : 5,50 
a 7.801 lei ; cat. C ; 44,75 a 959 lei ; 
cat. D : 1.572,70 a 60 lei ; cat. E : 89 
u 2011 I'1 i : , !■' -J.l-15.71 ,, 411 lei.

PATRU PARTIDE ALE ETAPEI 
A Vil-a SE JOACĂ SIMBĂTĂ

După cum se știe, miercuri 
18 septembrie se dă startul în 
prima rundă a cupelor euro
pene, ediția 1974/1975. Datorită 
acestui lucru, la cererea echi
pelor angajate în competiții 
și cu acordul partenerilor de 
întrecere, federația de specia
litate a aprobat ca partidele 
de Divizia A UNIVERSITATItA 
CRAIOVA — Chimia Km. Vil- 
cea, F. c. Argeș — JIUI,, 
Sportul studențesc — DINA
MO și F. c. Constanța — 
STEAGUL ROȘU să se dispu
te sîmbătă 14 septembrie la 
ora 16. Partida din București 
se joacă pe stadionul „Stea
ua” și va fi televizată in în
tregime

»

4
i

ii 
î 
r. 
i

I
MiINE, POLITEHNICA TIMISOARA 
VA JUCA LA BACĂU SI STEAGUL 

ROȘU LA BRAIlA

Miine, la Bacău, se va disputa Par-, 
tida amicală dintie echipa locală 
Sport Club și Politehnica Timișoaxa.. 
Tot miine va susține un meci ami-,i 
cal la Brăila și Steagul roșu Brașov, ’ 
care va intîlni pe divizionara B, 
Progresul, Udera seriei I.

BOTH INDISPONIBIL

în repriza secundă a partidei O- 
limpia Satu Mare — F. C. Constanța, 
la o intrare dură a jucătorului Stoi
ca, Both, atacantul echipei Olimpia» 
a fost accidentat grav, părăsind te
renul pentru a fi dus imediat la spi
tal. ieri dimineață, antrenorul Gheor
ghe Staicu ne-a comunicat telefo
nic constatarea medicilor : fractură 
de tibie ! Așadar, o perioadă de 
timp destul de îndelungată, Both, 
unul din cei mai în formă atacanți 
ai echipei, va rămîne pe tușă.
RAPID BUCUREȘTI, INVITATĂ IN 

ITALIA
Divizionara B, Rapid București — 

lidera seriei a H-a — a primit zilele 
trecute o invitație din orașul italian 
Ravenna, pentru a susține un joc 
amical cu echipa locală cu același 
nume care activează în liga a treia. 
Meciul urmează să se dispute la data 
de 29 septembrie a.c. în cadrul unor 
festivități organizate de formația 
gazdă.

REZULTATE SCONTATE ÎN ETAPA AIV a DIN DIVIZIA C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — Metalul 
Rădăuți 3-2 (1-0), Sportul muncitoresc 
Suceava — Laminorul Roman 2—0 (1—0), 
Constructorul Botoșani — Danubiana Ro
man 3-0 (0-0), Nicolina lași — Construc
torul lași 0—1 (0-0), Dorna Vatra Dor-
nei — Foresto Moldovița 3—1 (1—1), Uni
rea lași — C.S. Botoșani 2—1 (0-1), Vic
toria Roman — A.S.A. Cimpulung Mol
dovenesc 2-1 (1-0), Cristalul Dorohoi — 
Avintul Frasin 2—0 (1—0). Meci restanță, 
din etapa a ll-a, Constructorul Botoșani 
— Dorna Vatra Dornei 4-0 (4-0).

Pe primele locuri în clasament, dupâ 
patru etape : 1. Unirea lași 7 p (7—3), 
2. Constructorul Botoșani 6 p (7—0), 3. 
Laminorul Roman 6 p (7—2)... pe 
mele : 15. Foresta Moldovița 2 p 
A6. Constructorul lași 2 p (4—9).

SERIA A H a
Viitorul Vaslui — Textila Buhuși 

(0-0), CAROM Gh. Gheorghiu-Dej — 
Minerul Comănești 1—0 (0-0), Letea Ba
cău — Recolta Văleni 5i-1 (0-0), Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—1 (0—0), Petrolul Moi-
nești — Partizanul Bacâu 5—1 (3—0), Bra
dul Roznov — Hușana Huși 2—1 (0—0).
Oituz Tg. Ocna — Rulmentul Birlod 0—6, 
Cimentul Bicaz — Constructorul Vaslu» 
2-1 (1-1).

Pe primele locuri : 1. Viitorul Vaslui 
7 p (4-4), 2. CAROM 6 p (10-4). 3. E- 
nergia 6 p (5-2). 4. Constructorul 6 p
(11—9) — toate din Municipiul Gh. Gheor- 
ghh^Oej... *pe uHimere- : 15. Partizanul
Bacâu 2 p (3-10), 16. Hușana Huși 0 p 
(3-4).

ulli-

1-0

SERIA A IU*a
Prahova Ploiești — U.R.A. Tecuci 5—0 

(1-0), Petrolul Berea — Carpați Sinaia 
6-1 (0—1), Poiana
Mineciu 2-0 (0-0), 
Olimpia Rm. Sărat 
tul Boldești — I.R.A. 
Victoria Horești — 
(0—1), Luceafânil Focșani — Petrolul Te- 
leajen Ploiești 1—0 (1—0). Chimia Buzău 
— Dinamo Focșani 3—2 (3—0).

Pe primele locuri : ' “ *
6 p (11—1), 2. Chimia Brazi 6 p 
3. Petrolul ~ 
pe ultimele 
16. Petrolul

Cîmpina — Avintul 
Bujorii Tg. Bujor — 
5-3 (3-1). Petrolis-
Cimpina 1-0 (1—0), 

Chimia Brazi 1—1

1. Proboxa Ploiești
■ . (5-4).

Teleojen Ploiești 6 p (6-3)...
: 15. U.R.A. Tecuci 2 p (3-9),
Berea 0 p (3—15).

SERIA A IV-a
Granitul Babadag — Viitorul Brâila 

1-0 (1-0). Ancora Galați — Recolta
Frecâței 3-0 (neprezentare), Dunârea 
Cernavodă — Cimentul Medgidia 1—1 
(0-1), Electrica Constanța — Voința 
Constanța 1-0 (0-0), Comerțul Brâila — 
Marina Mangalia 0—2 (0—2), Știința
Constanța — Portul Constanța 0—1 (0-0). 
Rapid Fetești — Tehnometal Galați 1—1 
(1-0), I.M.U. Medgidia — Dunârea Tul- 
cea 2-1 (0-1).

Pe primele locuri : 1. Cimentul Med
gidia 7 p (8—2), 2. Ancora Galați 6 p 
(9—2), 3. Eiectrica Constanta 6 p (10—4)... 
pe ultimele : 15. Voința Constanța 2 p

SERIA A V-a
Triumf București — Laromet București 

1—0 (0-0), Șoimii TAROM București — 
Unirea Tricolor București 1—2 (0-2).
Electronica București — Azotul Slobozia 
1—1 (1—1), I.O.R. București — Olimpia 
Giurgiu 0—1 (0-0), Tehnometal Bucu
rești — IPRECA Călărași 1—0 (0-0), Du
nârea Giurgiu — Sirena București 3-0 
(3-0), Automatica București — Flacăra 
roșie București 4-2 (3—1), Voința Slobo
zia — T.M. București 1—1 (1-0).

P« primeie locuri ; 1. Olimpia Giurgiu 
6 p (4-3), 2. T.M. București 6 p (9-5/» 
3. Triumf București 6 p (6—3)... pe ulti
mele : 15. Azotul Slobozia 5 p (3-4). 
16, Sirena București 2 p (1—5).

SERIA A Vl-a
Vagonul Caracal — Chimistul Rm. Vii- 

cea 3—0 (0-0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Chimia Tr. Măgurele 0—1 (0-1). Lotrul
Brezoi — Viitorul Scornicești 5—0 (3-0),
Textil istul Pitești — Dacia Pitești 1—2 
(0—1), Chimia uâești — Recolta Stoică- 
nești 3—1 (1—1), Oțelul Tirgoviște — Pe
trolul Tîrgoviște 1—0 (0—0), Vulturii
Cimpulung Muscel — Cimentul Fieni A—1 
(1-0), Unirea Drăgășani — RQVA Roșio
rii de Vede 3-0 (1—0).

Meciuri restante, din etapa a 
Cimentul Fieni — ROVA Roșiori
(1—2), Petrolul Tirgoviște — Textilistul 
Pitești 3-0 (0-0).

Pe primele locuri ; 1. Chimistul Rn;. 
VHcea 6 p (7-4), 2. Unirea Drăgășani 
6 p (5-4), 3. Vagonul Caracal 5 p 
(7—2)... pe ultimele : 15. Textiiittul Pi
tești 2 P (3—6) 
1 P "

li-a :
2-2

SERIA A IX-a
Dacia Oră,tie — Olimpia Oradea 0-0, 

Cimentul Turda — Soda Ocna Mureș 1-0 
(0-0), Constructorul Alba lulio — Arieșul 
Cimpia Iurzii 2—0 (1—0), C.I.L. Blaj — Mi
nerul Bihor 2—1 (1-0), Minaur Zlatna — 
Recolta Salonta 0-1 (0-0), Dermota
Cluj — Textila Sebeș 7-0 (2—0), Aurul
Brad — Construcții montaj Cluj 2—2 (0—1), 
Voința Oradea — Unirea Alba lulia 4-3 
(2-0).

Fe primele locuri : 1. Olimpia Ora
dea 7 p (8—2), 2—3. Dacia Orăștie 6 p 
(6—1), Construcții montaj Cluj 6 p (8—3)... 
pe ultimele : 15. Unirea Alba lulio 1 p 
(4—13). 16. Textila Sebeș F p (1—12). ■

SERIA A X-a
Victoria Zalău — Someșul Satu Mare 

4-0 (2—0), Bradul Vițeu — Voința Cărei 
2-0 (1-0). Minerul Covnic — Minerul Băl
ța 2-1 (2-1), CUPROM Baia Mare - 
C. S. Zalău 0—0, Oașul Negrești — C.I.L. 
Sighetu Mormațiel 0-2 (0—1), Minerul
Baia Borșa — Minerul Băiuț 4-0 (2-0), 
Rapid Jibou — Bihoreana Marghita 2—1 
(1—0), Unirea Tășnad — Minerul Suncu- 
luș 4-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L Sighet 7 p 
(5—1). 2. Minerul Borșa 6 p (14—4). 
C S. Zalău 5 p (5-2)...
15. Voința — - -
Băiuț 1 p

1.

.. . _ Carocol 5
pe ultimele : 15. Textiiistul

10. Viitorul Scornicești

_ . . 3-
pe ultimele : 

Corei 3 p (3-7), 16. Minerul 
(2-8).

SENA A Xl-a
Tirnăveni — Minerul Rodea 
Sighișoara — lacul Ursu So-

(1-9).
SERIA A VU-o

MEVA Drobeta Tr. Severin — Steagul 
roșu Pier.ița 2—1 (0—1), Minerul Rovi-
nari — Victoria Craiova 2—1 (1—1), F.O.B. 
Balș — Progresul Strehaia 1-0 (0-0), Mi
nerul Motru — Dierna Orșova 2-0 (2—0), 
C.F.R. Craiova — C.I.L. Drobeta Tr. Seve
rin 5-2 (3-0), Progresul Corabia — Du
nărea Calafat 2—0 (1—0), Cimentul î-g. 
Jiu — Minerul Lupeni 0—0, Progresul Băi- 
iești — Metalurgistul Sadu 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. Minerul Motru 
6 p (10-1), 2. C.F.R. Craiova 6 p (10-0), 
3. Minerul Lupeni 5 p (7—3)... pe ulti
mele : 15. Dierna Orșova 2 p (2—5), 16. 
Progresul Strehaia 2 p (3-8).

SERIA A Vlll-a
Crișano Sebiș — Unirea Sînnicolaul 

Mare 1-0 (1-0). C.F.R. Simeria - Mi
nerul Teliuc 2-0 (1-0), Electromotor Ti
mișoara — Știința Petroșani 1—1 (0—1),
Metalul Oțelu Roșu — Unirea Tomnatic 
2-0 (0-0), Strungul Arad - Progresul 
Timișoara 3-1 (2-0), C.F.R. Caransebeș 
— Minerul Oravița 2—1 (1—0), Minerul
Ghelar — Metalul Bocșa 3—0 (2—0), Cera
mica Jimbolia — Constructorul Arad 2—0 
Ci-oJ-

Pe primele locuri : 1. Unirea Tomnatic 
6 p (7-2), 2. Metalul Oțelu Roșu 6 p 
(6—1), 3. Minerul Ghelar 6 p (4—0)... pe 
ultimele : 15 .Constructorul Arad 2 p

Chimico 
O-O, C.F.R. 
vata 2—0 (0—0), A. S. Miercurea Cluc 
Unirea Critiuru Secuiesc 4-0 (0-0), Vi-" 
Vometan Media) — Foresta Bistrița 1-0 
(1-0), Olerla Bistrița — Metalul Copșa 
Mica 4-0 (2-O). Viitorul Gheorghieni —, 
Minerul Bolan 5-1 (2—1), Unirea Dej
- Avintul Reghin 1-0 (0-0), C.I.L. Gher
la — Viitorul Tg. Mureș 1-0 (O-O).

Pe primele locuri : 1. Gloria Bistrița 
8 p (IS-1), 2. A. S. Miercurea Cluc 6 p 
(8—2), 3. Foresta Bistrița 6 p (5-1)... p«- 
ultimele : 
(1-5), 16, 
(2-10).

...
15. Viitorul Tg. Mureș 1 p. 
Unirea Cristuru Secuiesc 1 gp-

SERIA A Xll-a
Săcele — Nitramonia Făgăraș 
Sibiu — Unirea Sf. Gheorghe 
Textila Odorheiul Secuiesc — 

Carpați Bra-

Precizia 
0-0, Inter 
2-0 (1-0), 
I.C.I.M. Brașov 3-0 (1-O). . .
șov - U.P.A. Sibiu 2-0 (1-0), Foresti
erul Tg. Secuiesc — Caraimanui Bușteni 
2—1 0—1), Textila Cisnâdie — Carpați
Covasna 3-1 (1-G), Mâgura Codlea —
Chimia Or. Victoria 1-0 (1—0), Torpedo 
Zârnești — Minerul Baraolt 4-1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. Unirea SL
Gheorghe 6 p (7-3), 2—3. Textila Odor- 
hei 5 p (®-3), Caraimanul Bușteni 5 p 
(7-2)_ p. .......................
vasna 1 p 
1 p (3-15).

ultimele : 15. Carpați Co
ti—7). 16. Minerul Baraolt

*

Rezultatele ne-au fost transmise de 
eătte corespondenții noștri voluntari, din



LA FOREST HILLS

0 REEDITARE 
A FINALEI DE LA 

WIMBLEDON
NEW YORK, 9 (Agerpres). — 

întrerupt timp de două zile din 
cauza ploii, turneul international 
de tenis de la Forest Hills a fost 
reluat duminică.

în proba de simplu bărbați, 
titlul va fi disoutat in acest an 
de tînărul jucător american 
Jimmy Connors (22 de ani) si 
„veteranul" australian Ken Rose- 
wall (39 de ani), care vor reedita 
finala turneului de la Wimbledon 
în care, după cum se știe. Jimmy 
Connors a obținut o categorică 
victorie cu 3—0. Connors l-a în
vins cu .7—6. 7—6. 6—4 pe ambi
țiosul s'iu compatriot Roscoe 
Tanner. în cealaltă semifinală. 
Rosewall l-a întrecut în patru se
turi : 6—7. 6—4. 7—6. 6—3. pe ce
lebrul său compatriot John New
combe-

Ciștigînd cu 6—0. 6—-7, 6—3 se
mifinala cu Chris Evert (S.U.A.). 
tenisniana australiancă Evonne 
Goolagong s-a calificat în finala 
probei feminine. în care o va în- 
tilni pe cunoscuta campioană a- 
mericană Billie Jean King.

în semifinalele probei de dublu 
bărbați. John Newcombe si Tony 
Roche au Pierdut cu 7—6. 3—6. 
6—7 meciul cu cuplul chilian Pa
tricio Corneio-Jaime Fillol. în ce
lelalte semifinale : dublu bărbați : 
Smith, Lutz — Keldie. Ball 6—4, 
6—4 : dublu femei : Billie Jean 
King. Rosemary Casals — Virginia 
Wade. Lesley Hunt 6—1. 5—7.
6—1 : Francoist Durr. Betty Stove 
— Evonne Goolagons. Peggy Mi
diei 6—3. 5—7. 6—4 .

La închiderea ediției, aflăm că. 
în finală. Connors l-a învins pe 
Rosewall cu 6—1. 6—0, 6—1.

BALCANIADA DE ȘAH
Reprezentanții noștri scoși din lupta pentru titluri
POREC, 9 (prin telefon). O mo

dificare de ultimă oră in program 
a prelungit cu o zi disputele din 
cadrul Balcaniadei de șah. Echi
pele Iugoslaviei si Bulgariei, care 
susțin meciul decisiv pentru pri
mul loc. nu au fost de acord să 
joace în dimineața de luni, așa 
cum fusese stabilit initial, astfel 
incit organizatorii au fost nevoiti 
să mute întregul program pentru 
după-amiază.

Duminică, au fost reluate în
treruptele si s-a jucat penultima 
rundă la senioare si la junior:. 
Analizele arătaseră, asa cum am 
scris ieri, că Margareta Juncu- 
Muresanu nu avea nici un fel de 
dificultăți pentru a ciștiga la 
fruntașa clasamentului. maestra 
bulgară Tatiana Lemaciko. Această 
victorie, ce părea sigură, ar fi 
adus-o pe reprezentanta noastră 
în fruntea clasamentului, cu foarte 
mari șanse la cucerirea titlului- 
Din păcate. Margareta Juncu nu 
a urmat calea de ioc corectă, a 
comis apoi si cîteva inexactități, 
permitind adversarei să echilibreze 
o poziție fără speranță și sâ 
smulgă remiza.

Sub semnul unei lupte foarte 
agitate s-a desfășurat meciul de 
juniori între România si Iugosla
via. Confirmindu-si vertiginoasa 
ascensiune din acest an. campio
nul român Marian Dominte l-a 
învins cu negrele ne Drasoliub 
Marianovici. clasat ne locul al 
II-lea în ediția 1974 a campiona
tului mondial pentru iuniori. A- 
ceastă frumoasă victorie nu ne-a

•
folosit insă prea mult, pentru că 
Stefanov, colegul de echipă al ju
cătorului nostru. a pierdut la ad
versarul său direct. Barlov. astfel 
incit scorul întîlnirii a devenit e- 
gal : 1—1.

La ora cînd închidem ediția se 
dispută meciurile de seniori si de 
juniori Iugoslavia — Bulgaria să 
România — Turcia : la senioare, 
se joacă partida decisivă pentru 
litiu : Lemaciko — Pihailiei. Cla
samente : seniori : Bulgaria 9¥». 
Iugoslavia 8>'«. Romania 5*î. Tur
da 12 : senioare : Lemaciko A 
Pihajtici > •. Juncu 3*4. Yihaaz # ; 
juniori : Bulgaria 7. Iugoslavia 
61,, România 5>.i. Turcia L

Voleriu CHIOSE

PROFIL ÎNOT

ULRIKE TAUBER’ (R. D. Germană)
Tinăra înotătoare 

Ulrike Tauber a ur
cat de două ori pe 
podiumul cel mai 
înalt ai campiona
telor europexre.
După ce a cîștigat 
proba de 200 m 
mixt cu 2:18.97 (re
cord mondial), a 
cucerit primul loc 
si la 400 m mixt cu 
4:52.42. Cu 2:21.13 ea 
deține și recordul 
continentului pe 20G 
m spate ! Excelen
ta sportivă din Karl 
Marx Stadt, In 
vîrstă de 15 ani, a

început înotul acum 
10 ani. La numai 
13 ani a intrat in 
elita înotătoarelor de 
valoare internațio
nală, iar anul tre
cut a cîștigat titlul 
european de juni
oare la 200 m mixt.

Ea este antrenată 
de Eberhard Mo
thes, care iși pane 
mari speranțe in 
performanțele tine
rei sale eleve.

Ulrlke Tauber este 
elevă, are 1,78 m și 
o greutate de 54 kg.

SHIRLEY BABASHOFF (S.U.A.)

SPORTIVI ROMANI
ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

• Turneul masculin de baschet 
de la Miskolc (Ungaria) s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
României, care a terminat neîn
vinsă competiția. Pe locurile ur
mătoare : Ungaria (A). Viena și Un
garia (B). în partida decisivă, Ro- 
nia — Ungaria (A) 76—64. (39—36).
• S-a încheiat competiția de 
caiac-canoe de la Potsdam. Ulti
mii cistiaători: canoe 1 — 1000 
m ; 1. Wichman (Ungaria) 4:45,33, 
2. Iran Patzaiehin (România) 
4:45.56 ; canoe 2 — 1 800 m : 1. Ba- 
riocev-Vinogradov (U.R.S.S.) 4:13.79.
2. G. Muateanu-S. Vasile (R) 
4:17.79: caiac 2 — 1 000 na : 1.
Apo-Bako (Ungaria) 3:46.38... 3. S. 
Larton - P. Malihin (România) 
3:50.88.
• La Trenăanske Teplice s-au 
încheiat întrecerile concursului in
ternational de lupte greco-romane 
al Armatelor prietene. Clasament 
pe echipe : 1. U.R.S.S. 47 p. 2. 
Bulgaria 41 D. 3. România 32 p. 4. 
Cehoslovacia 30 p. 5. Ungaria 23 
p, 6. R D. Germană 18 n. Luptă-

torii români Marian Tofan (52 kg), 
Nicolae Neguț (90 kg) si Roman 
Codrcanu (peste 100 kg), s-au ela- 
sat pe locul 2. iar Marian Ciuian 
(62 kg) și Ion Fiscuteanu (82 kg) 
pe locul 3
• Luptătorii români Nicu Gingă 
(52 kg) și Ion Păun (62 kg) au 
avut o comportare bună, elasin- 
du-se pe locul doi la turneul in
ternational de lupte greco-romane 
de la Varșovia, „Memorialul Pyt- 
iiasinski". Ceilalți reprezentanți ai 
noștri au ocupat, următoarele 
locuri. în limitele categoriilor res
pective : M. Dumitru — locul III 
la 57 kg, E. Ilupcă — IV la 68 kg, 
A. l’opa — VII la 74 kg și C. 
Ignat — VII la 100 kg. La turneu 
au fost prezenți numeroși sportivi 
valoroși din U-R.S.S.. Bulgaria. 
Cehoslovacia. R.D. Germană etc.
• Loturile naționale de volei, ju
niori și junioare pînă la 17 ani, 
pleacă astăzi în Bulgaria, unde 
urmează să întilnească, la Ruse, 
în trei partide amicale, reprezen
tativele similare ale tării gazdă.

In compania marilor valori europene,
ATLETISMUL NOSTRU PE UN LOC MODEST

(Urmare din pag. D

de Ertiardt. d si de Fiedler si 
Nowak, iar la lungime s-a com
portat cu mult sub așteptări. Gh. 
Ghipu a ratat intrarea în finală 
la 800 m si a fost eliminat in 
serii ia 1500 m. Tînărul atlet, in 
care multi si-au dus speranțe 
mari, s-a dovedit insuficient de 
pregătit la capitolul tactică. Virgi
nia Ioan a realizat doar 1.80 m la 
înălțime, rezultat cu totul sub po
sibilitățile acestei atlete. în ace
eași manieră trebuie discutată și 
comportarea altor atleti si atlete : 
Erwin Sebestien. Nicolae Onescu. 
Vasile Bogdan. Eva Zcrgo. Dumi
tru Iordache. Dorina Cătinean. 
Din păcate, lista celor care s-ara 
distins cu prilejul acestor camnio- 
na:e europene este mai restrfnsâ 
decît a acelora care nu au dat 
satisfacție. Ea cuprinde pe Argen
tina Menis, Carol Corbu, Maria
na Suman (de la care, totuși, aș-

teptăm mai mult în viitor), Hie 
Floroiu. Natalia Andres. Gh. Ce- 
fan, Olimpia Cataramă.

De fapt, care sînt cauzele 
insucceselor arătate ? Ținînd sea
ma de faptul că o bună parte din
tre sportivii români prezenți la 
C.E. sînt, in ciuda unor rezultate 
nesatisfăcătoare, evident talentați, 
cu perspective, credem că de vi
nă — în afară de lipsurile,per
sonale ale atleților — este 
lipsa de iscusință în atinge
re* formei maxime, penuria de 
concursuri din apropierea europe
nelor si — in unele cazuri — o 
evidentă oboseală după un sezon 
irațional planificat. Iată de ce cre
dem că se impune o mai mare 
grijă in folosirea atletilor fruntași 
în diferitele îr.tilniri intertări. a- 
legerea probelor în care concu
rează. planificarea judicioasă a 
concursurilor. în asa fel incit ele 
să contribuie la punerea în formă

la momentul cuvenit a sportivilor 
noștri, la testarea lor.

Comportarea lotului reprezen
tativ român la cea de a Xl-a 
ediție a campionatelor europene 
necesită o analiză profundă, pen
tru elaborarea unor măsuri efi-

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE 
ÎN PLINA DESFĂȘURARE

TF.HER4N. 9 (Agerpres).—Con-

La recentele campionate aie 
S.U.A.,' Shirley Babashoff a co
rectat două recorduri mondiale : 
200 m liber în 2:02,5H și 4fW m 
liber în 4:15,77. De trei ani, Ba- 
bashoff domină cu autoritate a- 
ceste probe, fiind considerată 
una dintre cele mai valoroase 
înotătoare din lume. în vîrstă de 
17 ani (1.78 m și 67 kg), spor
tiva din Fountain Valley (Cali
fornia) s-a afirmat la început 
în probele de Ștafetă. La J.O. do 
la Miinchen a fost de două 
medaliată cv aur în probele de 
ștafetă și a ocupat locul secund 
Ia 100 și 200 in liber. După J.O 
s-a specializat, și mai mult în 
probele individuale de sprint

Antrenorul ei. Mark Schubert 
l-a caracterizat în fefcil următor 
calitățile : „Shirley este fără în
doială un talent remarcabil, dar 
în afară de aceasta ea este în
zestrată cu un mare spirit de 
luptă, este ambițioasă și perseve
rentă u

cursul de tir din cadrul Jocurilor 
sportive asiatice de la Teheran, 
a programat orooa de pistol cu 
aer compranaL pe echipe, in care 
victoria a revenit formației Tai- 
landei. cu 1 489 p. urmată de cele 
ale ILP.D. Coreene — 1 487 p si 
R.P. Chineze — 1 484 p. în proba 
individuală de skeet. medalia de 
aur a fost cistieată de iaoonerul 
T. Aso. cu 194 t.

în oompetilia feminină de tenis 
de masă pe echipe. selecționata 
R.P. Chineze a întrecut cu 3—6 
formația Tailamdei. Rezultate din 
proba masculină : R.P.D. Coreeană 
— Kuweit 5—0 ; Japonia — Irak 
5—0 : Iran — Pakistan 5—8.

Proba individuală de floretă 
masculină pe echipe a fost ciști- 
gată de Japonia care. în turneul 
final, a totalizat 4 victorii. Spor
tivii japonezi au obtinut alte două 
succese în competiția de înot, prin 
Nishigawa — 1:01,63 la 100 m liber 
femei și Sasaki — 2:14,41 la 200 m 
mixt bărbați.

Rezultate din alte discipline 
sportive : fotbal : Israel — Japo
nia 3—0 : badminton : masculin : 
Japonia — Filipine 3—0 ; volei : 
masculin : Iran — Kuweit 3—9 ; 
Coreea de Sud — Pakistan 3—0.

După opt zile de întreceri. In 
clasamentul pe medalii conduce 
Japonia cu 49 medalii de aur, 25 
de argint si 25 de bronz, urmată 
de R.P. Chineză (1« — 28 — 13), 
R.P.D. Coreeană (1« — 12 — 11) 
etc.

ILIE FLOROIU

ciente, menite să asigure atletis
mului românesc o reprezentare la 
nivelul exiger.țelor, al talentului 
atieților și atletelor de frunte, al 
condițiilor ce Ie slnt oferite, per
formanțe de înalt nivel le Jocu
rile Olimpice de la Montreal.

REZULTATE ALE ADVERSARELOR

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Echipa masculină de handbal a 

R. D. Germane și-a continuat tur
neul in Japonia jucînd la Osaka cu 
selecționata țării gazdă. Handbaliștii 
din Tt. D. Germană au terminat în
vingători cu scorul de 20—13 (9—4). 
reaiizînd a treia victorie consecutivă 
în fata reprezentativei nipone.

Prima etapă a Turului ciclist al 
Poloniei s-a disputat pe traseul 
Poznan rr: Rawicz și a revenit- po
lonezului Roman Wilczinski, care a 
parcurs 108 km în 2 li 30:33 (medie 
orară 43.100 km). L-au urmat olan
dezul Ludo Ijsboerke — la 7 sec și 
polonezul Stanislaw Liaboha la 12 
sec. Marele favorit al cursei, cam
pionul polonez Ryszard Szurkowski, 
a sosit pe locul 8. la 31 secunde de 
cîștigător.

Etapa a 4-a a Turului ciclist al 
Cataloniei s-a desfășurat ne traseul 
Moncada-Plava de Aro (165 km) și 
a fost cîsttgată de rutierul francez 
Bernard Thevenet. cronometrat Cu 
timpul de 5 h 03:45.- tn clasamen
tul general, pe prunul loc se află 
spaniolul Perurena, urmat la patru 
secunde de compatriotul său Oliva.

Peste 200 000 de spectatori au ur
mărit pe circuitul de la Monza între
cerile celei de-a 45-a ediții a ..Ma
relui Premiu*1 al Italiei la automobi
lism, probă contlnd pentru campio
natul mondial al piloților de for
mula 1. A fost o cursă extrem de 
rapidă, în care victoria a revenit 
suedezului Ronnie Peterson („Lotus'*), 
care a parcurs 300,580 km în 1 h 
22:56.6, cu o medie orară record de 
217,920 lrm. Pe locul următor s-a cla
sat brazilianul Emerson Fittipaldi 
(,.McLaren") — Th 22:57,4. Cel mal 
rapid tur a fost realizat de brazili
anul Carlos Pace (..Brabham"), care 
a stabilit un nou record al circuitu
lui, cu o medie orară de 220,891 km. 
După disputarea a 13 probe. în cla
samentul campionatului mondial con
duce elvețianul Clay Ilegazzoni cu 
46 p. urmat de Scbeckter — 45 p 
șl Fittipaldi — 43 p. Viitoarea cursă, 
penultima din campionatul mondial; 
va fi „Marele Premiu" al Canadei/ 
programat la 22 septembrie.

Tradiționalul turneu internațional 
de golf de la Atlanta (Georgia) a 
fost cîștigqt in acest an de cunoscu
tul campion american Jack Nicklaus,

cu 272 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat compatriotul său John Snead 
— 274 p șl australianul Bruce Cram
pton — 276 p.

La Varșovia s-a desfășurat întîlm- 
rCa de tir cu arcul dintre selecționa
tele orașelor varșovia și Moscova. 
In probele individuale, victoria a re
venit sportivilor polonezi. La femi
nin a cîștlgat Jolanta Bezlnjskaia — 
1 191 p, urmată de Marina Beneve- 
levskaia (Moscova) — 1111 p, iar la 
masculin pe primul loc s-a situat 
■Erzjl Kazaneck; — 1181 p, secundat 
de sovieticul Aleksandr Jirani — 
1182 p. In clasamentele generale pe 
echipe, la bărbați pe primul loc s-au 
clasat oaspeții cu 4 311 p, iar la fe
mei, victoria a revenit gazdelor, cu 
4 524 p.

Cursa internațională cicliști desfă
șurată la Chateauttn s-a încheiat cu 
victoria rutierului belgian Herman 
van Springel. care a parcurs 150 km 
în 3 h 59:45. Pe locul doi, în 
același timp cu învingătorul, s-a cla
sat francezul Alain Santy. Marele 
favorit al cursei, campionul belgian 
Eddy Merckx s-a situat pe locul 
cinci, la 1:02 de cîștigător.

Campionatul Suediei a continuat cu 
disputarea meciurilor din etapa a 
19-a. Echipa Atvidaberg, viitoarea 
adversară a formației Universitatea 
Craiova în „Cupa campionilor euro
peni*, a pierdut cu 0—2 partida sus
ținută în deplasare cu Haltnslad. în 
clasament conduce Malmo F.F. cu 
32 p urmată de A.I.K. — 25 p și 
Aatvidaberg — 22 p.

A început campionatul Turciei. In 
prima etapă, echipa Besiktas Istan
bul, oare va întâlni în primul tur 
al „Cupei U.E.F.A.** formația Stea
gul roșu Brașov, a ciștifiat cu 3—1 
pe teren propriu meciul cu Bur- 
saspor. Echipa Boluspor Bolu, viitoa
rea adversară a Iui Dinamo Bucu-

CAMP! ONATE,
BULGARIA (etapa a 4-a) : Levskl 

Spartak — Lokomotiv Sofia 3—1 ; 
Botev Vrața — Minior Peniik 1—2 ; 
■J'SKA Sofia — Sliven 3—1 : Akade- 
mik — Slavia Sofia 1—5 ; Pirin Bla- 
goevgrad — tantra Gabrovo 0—2 ; 
Spartak Pleven — Ltir Trnovo 2—1 ; 
Dunav Ruse — C-erno More Varna 
0—1 ; Lokomotiv Plovdiv — Trakia 
Plovdiv 7—3. Clasament : 1. Lokomo
tiv Plovdiv — 7 p ; 2. Slavia Sofia — 
6 p : 3. Minior Bernik — 5 p.

UNGARIA (etapa a 3-a) : Zalae- 
gerszeg — Raba ETO 1—o ; Kgye- 
tertes — Pecs 1—0 : Csepel — Bekesc- 
saba 4—3 : Diosgyor — Haladas 6—2 ; 
Tatabanya — M.T.K. 2—0 ; Videoton
— Salgotarjan 2—1. Clasament : 1 
Ujpesti Dozsa — 6 p ; 2. Honved
— 5 p ; 3. Bekescsaba — 4 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 5-a) > O-

NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

iești în aceeași competiție, a termi
nal la egalitate : 1—1, pe teren pro
priu, cu Kayserispor

IN C.E. : ISLANDA—BELGIA
0—2

La Reykjavik s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Isla’ndei și Bel
giei, conttod pentru grupa a 7-a a 
campionatului european de fotbal. 
Oaspeții au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (1—0), prin golurile mar
cate de Van Moer (min. 39) și Van 
Hhnst (min. 87, din lovitură de la 
11 m). Partida a fost urmărită de 
circa 10 000 de spectatori.

CAMPIONATE
li m pi a Iâubliana — Bor 2—0 ; Rijeka 
— Steaua Roșie Belgrad 1—1 ; Vo- 
jvodina Novi Sad — Vardar Skoplie 
2—0; Radnicki Kraguevac — Sarajevo
1— 0; Djuamo Zagreb — Sloboda Tuzia
2— 2 ; Zelezniciar Sarajevo — Proletar 
Zrenianin 6—2 ; Velez Mostar — Haj- 
duk Split 5—0 ; Radnicki Niș — 
Celik Zfeaica 1—6 : O.F.K. Belgrad 
— Partizan Belgrad 2—0. Clasament : 
1. Vojvodina, — 9 P î 2. Steaua Ro
șie — 8 p ; 3. Radnicki Niș — 8 p.

SPANIA (etapa I) : Hercules —
*Murci.a 2—2 ; Real Socle dad — C. F.
Barcelona 3—2 ! Espanol Barcelona 
— Celia Vigo 2—0 ; Las Palmas — 
Betis Sevilla 3—1 ; Valencia — Real 
Madrid 1—2 : Malaga — Atletico-
Bilbao 2—0 ; Gijcm — 
Salamanca — Flche
Madrid — Grana la


