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Azi, la Barcelona, în „Cupa Davis**

SPANIA - ROMÂNIA
ÎN SEMIFINALA EUROPEANĂ
în prima zi: ORANTES - OVICI și HIGUERAS - NĂSTASE
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SÎMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ LA POIANA BRAȘOV

SEMIFINALA „CUPEI EUROPEI" LA PROBE
ATLETICE COMBINATE

finalele fiind programate la 6—7 
septembrie în localitatea Bydgoszcz 
din Polonia. Pentru ultimul act al 
Cupei Europei, din semifinale, se 
califică primele două clasate la 
decatlon masculin și la pentatlon 
feminin.

în concursul de la Poiana Bra
șov vor fi prezenti atleți și atlete 
din următoarele echipe : Austria, 
Bulgaria, R. F. Germania, Româ
nia și U.R.S.S. la decatlon. Aus
tria, Bulgaria, România și U.R.S.S. 
la pentatlon. Fiecare echipă este 
alcătuită din cite patru sportivi, 
în clasamentul general luîndu-se 
în calcul rezultatele celor mai buni 
trei dintre ei.

Decatloniștil noștri se află la al 
treilea concurs international din 
acest sezon, după meciul cu R. F. 
Germania (24—25 mai) și cel cu 
Franța (7—8 iunie). în 1975, în 
concursurile amintite, cei patru se
lecționați în echipa României au
înregistrat următoarele punctaje :
Vasile Bogdan 7727 p 7971 p-rec.
Mihai Nicolau 7292 p 7272 p
Gh. Lixandru 7004 p 6932 p
Dobre Savenco 6655 p 6681 p

BARCELONA, 17 (prin telefon). 
Iată, ne aflăm la numai 24 de or» 
de la momentul debutului echipei 
României în cea de a 64-a ediție 
a „Cupei Davis". Pe măsură ce se 
apropie ora începerii primului meci 
de tenis Spania — România din ca
drul semifinalelor zonei europene 
(grupa A), celelalte evenimente 
sportive de aici trec pe planul al 
doilea.

Joi, spre ora prînzului, în timp 
ce componenții celor două repre
zentative se antrenau pe terenu
rile acoperite cu zgură de la Real 
Club Barcelona, în sala de consiliu 
din impunătoarea clădire a primă
riei frumosului port catalan a avut 
loc ședința tehnică de tragere la 
sorți. Au fost prezente numeroase 
oficialități ale orașului, președinte
le federației spaniole de tenis 
Pablo Lorenz, secretarul general al 
federației române de tenis Alexan
dru Lăzărescu, arbitrul principal al 
întîlnirii Carlo Martini (Italia), că
pitanii nejucători ai celor două 
formații, Jaime Bartroli și Gheor- 
ghe Cobzuc, precum și un număr 
mare de reprezentanți ai presei 
scrise, radio-ului, televiziunii și di
feriți invitați.

Biletele scoase din urnă au. in
dicat ursiătoarea ordine de dispu
tare a meciurilor :

Vineri, de la ora 14 : MANUEL 
ORANTES — TOMA OVICI. ur
mată de partida JOSfî HIGUERAS 
— ILIE NASTASE.

Duminică, de la ora 14 : MA
NUEL ORANTES — ILIE NASTA- 
SE, urmată de meciul JOSE HI
GUERAS — TOMA OVICI.

Conform regulamentului, echipe
le pentru întilnirea de dublu (pro
gramată pentru sîmbătă, de la ora 
15) vor fi anunțate cu o oră îna
inte de începere.

La cîteva minute după decizia 

sorților, am solicitat opinia antre
norului emerit Gheorghe Cobzuc j 
„Oricum ar fi hotărît sorții, un 
lucru este sigur : întîlnirea va fi 
foarte echilibrată. După prima zi,' 
cred că scorul va fi egal : 1—1; 
Pentru ca rezultatul final să ne fie 
favorabil, contăm pe cele două 
puncte pe care Ilie Năstase Ie poate 
aduce in partidele de simplu. Pri
mul nostru jucător este odihnit, se 
află în bună dispoziție, arătîndu-se 
apt să obțină victorii. în ceea ce 
îl privește pe Toma Ovici, el de
monstrează o formă constant bună

PROGRAMUL TRANSMISI
ILOR PE MICUL ECRAN

Vineri de la ora 14,20 ; 
sîmbătă de la ora 15,20 ; du
minică de la ora 14,25.

și este hotărît să abordeze meciu
rile cu întreaga lui capacitate. De 
asemenea, perechea Ilie Năstase- 
Ion Tiriac se antrenează aici intens 
și observ o reacomodare a celor 
doi mari jucători".

între timp, la Barcelona, vremea 
s-a mai răcorit... buletinele meteo
rologice indicînd pentru vineri, la 
ora 14, o temperatură de 25—30 de 
grade.

Aici, așa cum spuneam, intere
sul este deosebit de mare. Televi
ziunea și radio-ul transmit zilnic 
vești și interviuri din ambele ta
bere, iar biletele pentru toate cele 
trei zile s-au epuizat încă de luni 
de la prînz. De subliniat că terenul 
central de la Real Club Barcelona 
este înconjurat de tribune cu o ca
pacitate de peste 4000 de locuri.'

Radu VOIA

.Vasile Bqgdan — recordmanul tării 
la decatlon

Sîmbătă și duminică stadionul 
din Poiana Brașov va găzdui în
trecerile uneia dintre semifinalele 
Cupei Europei pe echipe la de
catlon șî la pentatlon. Celelalte 
două semifinale ale competiției po- 
liatloniștilor europeni se vor des
fășura la Banska Bystrica (Ceho
slovacia) și la Barcelona (Spania),

CUM POATE FI MAI BINE ORGANIZATĂ 
ACTIVITATEA ESTIVALĂ BRAȘOVEANĂ?
Programe sportive planificate

Brașov. Zile de vacanță. E de 
presupus că elevii — aproape 
30 000 — eliberați de „grijile" șco
lii nu vor ocoli bazele sportive 
ale orașului. Ar fi și o compen
sație după efortul intelectual in- 
4ens solicitat de încheierea anului 
școlar, dar mai ales o bucurie di
namică a exercițiului fizic prac
ticat organizat, sistematic și con
tinuu. Curiozitatea ne împinge să 
cercetăm, într-un raid, marile baze 
sportive ale orașului, stadioanele, 
terenurile, bazinele.

CEEA CE REALMENTE EXISTA

în general, se practică sportul 
.— chiar activitățile de masă — 
mai ales sub aspectul lor compe- 
tițional (concursuri județene de 
atletism pentru copii, campionate 
județene și întreceri inter județene 
la jocuri sportive, popice, înot 
etc.) ceea ce înseamnă că la sfîrșit 
de săptămînă, de obicei sîmbătă 
și duminica, există o activitate re
lativ bogată și un grad satisfăcă
tor de ocupare a bazelor sportive.

Din cuprinsul ziarului:

Concluzii la sfîrșitul celui de al 57-lea campionat 
de fotbal al țării.

9 ECHIPELE DE POLO 
INAUGUREAZĂ CAMPIO
NATELE MONDIALE DE 

NATAȚIE DE LA CAII

® Telecronica lui 
Belphegor

Frumoasa poveste a semifondului și fondului

De la 8 Iunie, de la ultimul lor 
concurs la Paris, decatloniștii noș
tri au avut la dispoziție o pe
rioadă pe care au folosit-o pentru 
intense pregătiri. Acestea ne de
termină să așteptăm cu interes 
evoluția lor la Poiana, în compa
nia unor foarte valoroși adver
sari și să fim convinși că vor 
face totul pentru a obține punctaje 
mai bune decît cele înregistrate 
în acest sezon.

chiar și în timpul vacanțelor!

Această presupunere, întemeiată 
și pe lunga listă (alcătuită de 
C.J.E.F.S.) a competițiilor săptămî- 
nale de masă și de performanță, 
ne-a fost confirmată și de raidul 
nostru. Intr-adevăr, sîmbătă și 
duminica bazele sportive prind 
viață, înfloresc, o animație de 
practicanți efectivi și de specta
tori le justifică existența cu un 
val de înviorătoare prezentă. Fără 
îndoială este un punct cîștigat pen
tru viata sportivă a orașului, un 
lucru pozitiv instalat, ca obicei, 
această permanență competițională 
care răspunde nevoii și gustului 
pentru spectacol și necesității de 
mișcare, de activitate fizică con
tinuă. Din păcate, există și un in
convenient major : activitatea se 
înscrie relativ în interiorul ace
leiași mase de practicanți deja re
crutați pentru un ritm fizic. Pe
riodic se repetă noi formule com- 
petiționale. Nici aceasta nu este

Mihai BÂRA

(Continuare in pag. 2-3)
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RO-® DOI SPADASINI
MÂNI PRINTRE PRIMII *2, 
IAR ECHIPA DE SABIE IN 
SEMIFINALELE CAMPIO
NATELOR MONDIALE DE 
SCRIMĂ

AZI, START ÎN CEA DE A VIII-a EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR BALCANICE DE CICLISM

RHODOS, 17 (prin telefon). So
sită marți la amiază la Atena, 
delegația României, participantă la 
cea de a VIII-a ediție a Campio
natului balcanic de ciclism, și-a 
continuat călătoria spre insula 
Rhodos miercuri seara, după ce în 
după amiaza aceleiași zile defilase, 
alături de formațiile Greciei, Iugo
slaviei și Bulgariei, pe străzile din 
centrul capitalei Greciei. După o 
oră de zbor, cicliștii au ajuns la 

Rhodos, insulă situată la 500 km 
de Atena.

Locuitorii insulei, miile de tu
riști aflați în vacanță aici, încon
joară cu deosebită afecțiune pe 
rutierii ce se pregătesc să-și 
dispute cele două titluri balcanice 
ale ediției a VIII-a, cel de la 100 
km contratimp pe echipe și cel de 
fond (pe circuit). Importanta com
petiției crește evident, deoarece ea 
reprezintă un test edificator îna

intea campionatelor mondiale, ce 
se vor disputa în luna august în 
Belgia, și chiar pentru Jocurile 
Olimpice. Titlurile ca atare, dar 
și performanțele cronometrice sînt 
teluri comune pentru toți cei 40 
de alergători.

Proba de 100 km se desfășoară 
pe șoseaua dintre Rodini și Archan- 
gelos, pe malul mării, echipele a- 
vînd de ..acoperit distanța în 4 
secvențe de cite 25 km. întrece
rea se dispută mîine dimineață 
(n.r. astăzi). Sîmbătă are loc Con
gresul Balcanic, iar duminică, are 
loc proba de fond pe circuit. 
Concurenții vor aconeri de -20 de 
ori un circuit de 6.4 km, situat 
pe străzile de la Rodini. Un ur
cuș dificil va constitui principalul 
obstacol al probei.

Reprezentativa României pentru 
proba de 100 km contratimp, alcă
tuită din Vasile Teodor, Mircea Ra- 
niascanu, Ion Cosma si Coste! 
Cîrje (antrenor : Nicolae Voieu) va 
încerca să se impună, să cîstige 
primul loc și să realizeze un timp 
care să-i confere speranțe în ve
derea realizării baremului olimpic. 
Cei 4 rutieri, împreună cu alți 4 
INicoIae Gavrilă, Ion Cojocarii. 
ITigen Dulgheru si Valentin Hoța) 
vor participa duminică la proba pe 
circuit.

Hristache NMJiM

Turneul international 
de lupte

ULTIMUL PRILEJ 
DE VERIFICARE 
ÎNAINTEA C. M.

începînd de azi dimineață. Sala 
sporturilor din Galați găzduiește, 
timp de trei zile, una dintre cele 
mai mari competiții de lupte ce se 
organizează pe continentul nostru, 
Turneul internațional al României. 
Cea de-a 14-a ediție a concursului 
organizat de federația română de 
specialitate reunește snortivi din 
19 țări, printre care : U.R.S.S.. Po
lonia, Ungaria, Iugoslavia, R. D. 
Germană, Suedia (la greco-ro- 
mane), Iran, Cuba, R. P. Mongolă, 
Turcia, Polonia, U.R.S.S., Ungaria 
(la libere).

Pe cele trei saltele de concurs 
vor evolua mulți dintre cei mal 
valoroși luptători din lume, veniți 
la competiție pentru a-și verifica
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va fi prezentă întreaga 
handbalului mondial, atit
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Și

vreme cînd despre 
fondul românesc se 
cu literă mică. Tre- 
nu este prea înde-

apropiat de 
— turneele 
pentru pri- 

meciurile se

La fel de autoritar cîș- 
la 1 500 m

Aspect din ediția trecută a „Trofeului Carpați“ la masculin. Ștefan 
Birtalan șutează la poarta echipei Iugoslaviei

DE IMPORTANȚA MAJORA

r 2. A fost 
Semifondul 
scria puțin 
cutul acesta 
părtat, el trebuie căutat chiar la 
începutul actualului deceniu.
Lucrurile stau cu totul altfel as

tăzi. în 2—3 ani, România a ajuns 
— aprecierea aparține presei in
ternaționale de specialitate — una 
din principalele forțe europene in 
alergările medii și lungi. Afirma
ția este susținută de perfo-manțe, 
de cifre, care în atletism dau mă
sura exactă a valorii.

...Să ne întoarcem puțin în timp, 
nu mai mult decît în sezonul 
de după Jocurile Olimpice de la 
Miinchen. în 1973 Gheorghe Ghipu și 
Nicolae Onescu ocupau, în această 
ordine, primele două locuri la cam
pionatele europene de juniori de 
la Duisburg. Erau primele semne 
ale ieșirii din mediocritate a semi- 
fondiștilor și fondiștilor români. 
Crosul balcanic din 1974 extinde a- 
precierile pozitive la nivelul tu
turor categoriilor de vîrstă. Cam
pionatele europene de seniori de 
Ia Roma, din septembrie 1974, con
firmă saltul de calitate. mele
Marianei Suman, Nataliei .drei,
ale lui Ilie Floroiu, Gheorghe Ce-

• In cadrul unui concurs la 
Siena, în Italia, sprinterul ame
rican Steve Williams a egalat re
cordul lumii la 100 m cu timpul 
de 9,9 s. La 110 mg, Erwin Se- 
besiyen s-a clasat al treilea cu 
14,2 s, după francezul Drut — 13,3 
și americanul Foster — 13,4. Semi- 
fondiștii români Gheorghe Ghipu 
și Paul Copu au încheiat victo
rioși probele de 800 m (1:48,2) și, 
respectiv, 3 000 m (7:58,6).

• Asociația europeană de atle
tism ținind seama de faptul că, 
după desfășurarea semifinalelor fe
minine ale Cupei Europei, pen
tru finala de la Nisa s-au cali
ficat doar 7 formații, a decis să 
includă pe lista finalistelor și a 
opta echipă. Este vorba de repre
zentativa Marii Britanii, care în 
semifinala de la Sofia se clasase 
a treia (53 p), în urma echipelor 
R. D. Germane — 77 p și Bulga
riei — 54 p. Deci, la Nisa (16—17 
august) vor fi prezente următoa
rele echipe : U.R.S.S., România,
R. F. Germania, Polonia, R. D. 
Germană, Bulgaria, Franța și Ma
rea Britanie.

• La sfîrșitul săptămîriii viitoare 
stadionul Republicii își va redes
chide porțile pentru atletism. După 
cum am mai anunțat, pista sa 
a fost desfăcută și refăcută com
plet cu un nou înveliș sintetic. 
Noua pistă va fi supusă primului 
test cu ocazia finalelor campiona
telor republicane de seniori (26— 
27 iulie).

fan și Gheorghe Ghipu intrînd în 
atenția specialiștilor de pe conti
nent. Sezonul de iarnă 1975 o 
așează pe Natalia Andrei în frun
tea probei de 1 500 m, craiovcanca 
aducind atletismului românesc pri
mul titlu european în alergările 
lungi. în aceeași probă, Ghipu cu
cerește medalia de bronz. Crosul 
de la Felix este o nouă etapă în 
vertiginoasa ascensiune, alergăto
rii români tăindu-și, ca și în 1974, 
partea Icului (7 titluri din 10). 

Sezonul de pistă întărește și 
mai mult pozițiile cîștigate. Nata
lia Andrei este invitată de onoare 
a concursului de la Bourges, în 
tentativa de doborire a recordului 
mondial la 3 000 m. Recordul re- 

. zistă, dar campioana de la Kato
wice cîștigă autoritar cursa. La 
Atena, în preliminariile masculine 
ale „Cupei Europei", Ilie Floroiu 
cîștigă ambele probe de fond, 
Gheorghe Ghipu — 800 m (și ter
mină al doilea la 1 500 m), Gheor
ghe Cefan — 3 000 m obstacole. 
In patrulaterul de la Roma (Italia 
— România — Spania — R. P. 
Chineză) situația este asemănă
toare, doar Ghipu preferind, de a- 
ceastă dată, proba de 1 500 m. La 
Budapesta, în semifinala feminină 
a „Cupei Europei", Mariana Su
man controlează, de la start Ia so
sire, cursa de 800 m pe care o 
încheie cu cel mai bun rezultat 
obținut anul acesta pe continent 
(2:00,2). L„ fel dc 
tigă Natalia Andrei
(între timp, campioana noastră îm
bunătățise, la Dresda, recordul țâ
rii — 4:09,5). La Torino, Ilie Flo- 
roiu „dublează" din nou, rămînînd, 
după informațiile noastre, singu
rul fondist neînvins în sezonul dc 
pistă 1975. Succesul de la 10 000 m, 
dar mai ales victoria categorică 
asupra recordmanului mondial E- 
micl Puttemans la 5 000 m, au 
adus constănțcanului elogii una
nime. Puttemans și-a exprimat do
rința dc a se pregăti, împreună 
cu Floroiu, pe malul Mării Negre 1 
Ghipu cîștigă din nou la 1 500 m. 
întrccindu-1 pe campionul de sală 
al Europei, Thomas Wessinghage, 
și sosește al treilea la 800 m. Ce
fan este întrecut la limită de al 
treilea performer al anului la 3 000 
m obst., Michael Karst.

Aceasta este scurta și frumoasa 
■ istorie recentă a semifondului și 
fondului românesc. O poveste care 
continuă — sperăm, din ce în ce 
mai frumos — l 
atleți minunați, de 
norii lor (Olimpiu 
Nehoi, Ion Veliciu, 
Mihai Marinescu), 
nu începe cu „a_

scrisă de cîțiva 
ei și de antre- 
Constantinescu- 
Ștefan Popescu, 
O poveste care 

__ ___ ______fost odată", ci 
cu cuvintele : MUNCA și SERIO
ZITATE !

Vladimir MORARU

FINIS STRINS IN
7

UN FLOROiU PENTRU

• La Karlovaț, în Iugoslavia, se 
vor desfășura la 26 și 27 iulie în
trecerile ediției din acest an a 
Jocurilor Balcanice pentru juniori. 
Vor lua startul atleți și atlete din 
Bulgaria, Grecia, România, Turcia 
și Iugoslavia.

232 E33

PRIMELE FINALE
ȘCOLILOR

320 de înotători între 10 șl 16 ani, 
reprezentind școlile sportive din 14 
orașe, sînt prezențl la actuala ediție 
a campionatelor republicane, compe
tiție ce se bucură de o frumoasă tra
diție în rîndul școlarilor. Frumoasa 
piscină oboreană asigură, prin grija 
deosebită a gazdelor (Școala sportivă 
nr. 2 din Capitală) un cadru plăcut 
întrecerilor viitorilor performeri ai 
înotului românesc.

La start se află și înotători din Con
stanța și Brașov, ultimul fiind un oraș 
care reintră în circuitul concursurilor

TURNEUL DE LUPTE

DE LA GALATI
(Urmare din pag. I)

puțin de două luni înaintea cam- 
fdonatelor mondiale de la Minsk, 
n vederea acestui eveniment spor

tiv internațional, tehnicienii noștri 
au efectuat cu grijă pregătirile e- 
levilor lor. în acest sens, antreno
rul emerit Ion Corneanu ne-a de
clarat : „Am convocat un număr 
mare de luptători, mulți dintre ei 
tineri care au dovedit posibilități 
de afirmare. Concurînd intr-o com
panie selectă — așa cum se anunță 
cea de Ia Galați — ne putem for
ma o imagine mai clară asupra 
potențialului de luptă al întregului 
nostru lot. Concursul constituie, in 
același timp, o ultimă probă de 
selecție pentru campionatele mon
diale, dar și o preselecție în ve- 
derea participării la J.O. Nici o

TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL 
TEST PREOLIMPIC

Ne mai despart doar citeva zile 
de startul unei noi ediții a „Tro
feului Carpați" Ia handbal, com
petiție de mare anvergură, la star
tul căreia se aliniază, an de 
unele dintre cele mai bune 
mâții feminine și masculine 
lumii.

Pentru întrecerile din acest 
programate între 25 și 30 iulie la 
București, Ploiești și Pitești, in
teresul specialiștilor, al spectato
rilor și, firește, al jucătorilor este 
mult mai ridicat față de edițiile 
precedente. Și aceasta pentru că 
in primul rînd — se are în vedere 
forța turneului. Cu o singură ex
cepție (formația feminină a Iugo
slaviei), 
elită a 
la fete, cit și la băieți. Simpla 
înșiruire a echipelor participante 
este edificatoare în acest sens : 
România — campioană mondială, 
Iugoslavia — campioană olimpică 
și clasată pe locul 3 la C.M., 
R. D. Germană — „argint" la C.M., 
Cehoslovacia — vicecampioană o- 
limpicâ și U.R.S.S. — locul 5 la 
C.M., în turneul masculin : Româ
nia — vicecampioană mondială, o- 
cupantele locurilor 3, 4 și 6 la
ultima ediție a C.M. — U.R.S.S., 
Ungaria și Cehoslovacia —, precum 
și fosta campioană a lumii, echipa 
R. D. Germane, în turneul feminin.

Al doilea aspect este plasarea 
întrecerilor în perioada în care se 
vor desfășura turneele olimpice de

la Montreal. Și cum organizatorii 
au căutat că confere competiției 
un caracter cit mai 
acela al Olimpiadei 
feminin și masculin, 
ma dată în paralel, 
vor desfășura în trei localități, atît 
dimineața, cit și după amiaza — 
este cert că actuala ediție a „Tro
feului Carpați" va reprezenta pen
tru toate echipele un veritabil și 
binevenit test preolimpic.

în sfirșit, nu putem trece cu 
vederea faptul că turneul feminin 
va fi o adevărată repetiție gene
rală înaintea „mondialelor" progra
mate în decembrie la Kiev.

în vederea acestor importante 
confruntări internaționale, echipele 
țării noastre au efectuat de mai 

speciale, 
compania

TURNEUL DE
DE LA

de laTurneul internațional de șah 
lași, „Memorialul Mihail Sadoveanu“, 
se apropie de sfirșit. Lupta finală se 
anunță interesantă și echilibrată, pă

ale Înotătorilor
SPORTIVE

republicane după o îndelungată ab
sență. Și tot după o lungă absență 
au urcat din nou pe blocstarturi îno
tători din Cîmpina și Arad.

Cel mai bun rezultat al zilei inau
gurale l-a obținut reșițeanca Maria
na Marin (14 ani) care a parcurs 
200 m spate în 2:39,3. Tot ea a cîști
gat cursa de 100 m liber a categoriei 
sale de vîrstă în 68,0. Un alt reșițean, 
Lucian Orel, a imitat-o : 61,1 la 
m liber și 2:34,4 la 200 m spate.

Alte rezultate : 100 m liber ju
niori : A. Noapteș (Șc. sp. 2) 60,2 ;
100 m liber băieți B : L. Balint (Tg. 
Mureș) 67,5 ; 100 m liber fete B : An
dreea Steriu (Șc. 54 Buc.) 69,0 ; 50 m 
liber băieți C : N. Ștefan (Ploiești) 
32,3 ; 50 m liber fete C : Eniko Szdke 
(Tg. Mureș) 34,5 ; Mădălina Ilieși 
(Brăila) 34,8 ; 100 m delfin băieți A : 
I. Imling (Reșița) 1:11,0 ; I. Meder 
(Tg. Mureș) 1:11,0 ; 100 m delfin fete 
A: Camelia Popa (Ploiești) l/’“ 
Ines Hellebrand (Reșița) 1:15,1 ; 
m mixt juniori : A. Noapteș 2:26,7 ; 
4X100 m liber băieți B : Șc. sp. 
Buc. 4:47,0 ; 4X100 m liber fete 
Șc. 54 Buc. 4:59,9.

întrecerile continuă astăzi de 
orele 9.45 și 17.30. (A. V.)

100

1:14,9 ; 
200

' 54
C :

la

TINERI BOXERI ROMÂNI
LA TURNEUL BALATON

Tn perioada 24—27 iulie, la tra
diționalul turneu pugilistic de la 
Balaton (Ungaria), rezervat tineri
lor boxeri, vor participa și sportivi 
români, printre care : Aurel Stana, 
Marian Ungureanu, Costache Cio
chină, Constantin Voinescu. Dele-

SAH

șanse apro-

clasamentu-

IAȘI
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tru jucători aspirind cu 
piate la primul loc.

în runda a 8-a, liderul
lui V. Vaisman a susținut o partidă 
foarte agitată cu colegul său de club 
A. Marcovici. întreruptă după 5 ore 
de joc, ea nu s-a încheiat nici la re
luare, întrerupîndu-se a doua oară în
tr-o poziție pe care doar o analiză 
foarte minuțioasă o va putea evalua.

A cincea victorie consecutivă a în
scris maestrul bulgar R. Anghelov, 
învingător în fața lui R. Bernard. 
M. Pavlov a remizat întrerupta din 
runda a 7-a cu J. Dominguez, apoi 
— însă — a cîștigat cu albele la 
F. Blatny. V. Stoica l-a învins pe J. 
Dominguez, iar B. Perenyi pe L. Ha- 
ritver. M. Ghindă și I. Biricscu au 
convenit asupra remizei.

Cu trei runde înainte de sfîrșit, cla
samentul este următorul : Vaisman 
(1), Anghelov, Pavlov 6, Ghindă 5V2, 
Stoica, Blatny, Biriescu 4, Perenyi 
3l/2, Marcovici (1) 3, Bernard 2’/2, Do“ 
minguez 2, Haritver J/2 P-

PIONIERII ROMÂNI

AU CÎȘTIGAT

TETRATLONUL ATLETIC

„PRIETENIA"

de te- 
care au 
din 11 
organl- 

noastră,

De curînd s-a încheiat în Ungaria, 
la Dunaujvaros, cea de-a 19-a ediție 
a concursului internațional 
tratlon atletic „Prietenia”, la 
participat pienieri sportivi 
țări. Echipa reprezentativă a 
zației pionierilor din țara
dovedind o excelentă pregătire, a reu
șit să cîștige marele trofeu „Cimea” 
obținînd locul 1 în clasamentul oficial 
interțărl, cu 2 895 de puncte. Această 
înaltă performanță sportivă Interna
țională a fost dedicată celei de-a 3-a 
Conferințe naționale a organizației 
pionierilor. Este de apreciat șl faptul

multă vreme pregătiri 
susținînd și testuri în 
formațiilor Bulgariei (f) și Unga
riei (m). în general, reprezentan
ții noștri au evoluat promițător, 
oferind antrenorilor posibilitatea 
de a verifica diferite formule de 
joc. E drept, băieții au trebuit să 
se întrebuințeze serios în cea de 
a doua întîlnire cu reprezentativa 
Ungariei pentru a obține victoria, 
dar cum din echipă au lipsit două 
piese de bază — Gunesch și Licu 
—, iar formația s-a aflat la de
butul ei în noul sezon interna
țional — lucrurile nu trebuie să 
îngrijoreze. Răgazul de o săptă- 
mînă, rămas pînă la fluierul inau
gural al „Trofeului Carpați" va fi 
folosit din plin pentru punerea la 
punct a pregătirilor, pentru o cit 
mai bună reprezentare în impor
tanta și tradiționala noastră com
petiție internațională.

Horio ALEXANDRESCU

E foarte plăcut să vezi o fi
nală de Cupă la care ții cu 
ambele echipe. Eu am încer
cat-o pe pielea mea și, cre- 
deți-mă, nici un țînțar n-a 
venit să mă înțepe. Putea s-o 
„ia" Craiova, m-aș fi bucurat 
pentru Oblemenco, Bălăci 
cîțiva prieteni care vroiau 
mă convingă că Anderlecht-ul 
e preferabil Stelei Roșii 
Belgrad. (Duminică mi-au 
telefon să-mi demonstreze 
e mai bine că belgianul a 
zut pe capul Rapidului...), 
luat-o Rapid — mă 1-------
tru toț: puștii încă 
din echipă, pentru 
Manea, pentru lo- 
niță și pentru Mo
troc, antrenor 
performanță 
dială care 
cu echipa în B și 
in anul 
intră în A, 
și Cupa țării 
pective. 
după ce

cu 
mon- 
cade
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bucur pen- 
nevedetizați 
Rișniță ți

H
următor 11
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res- 11

Asta, 
a mai l

adus o echipă în 
A, Sportul studențesc, care
atîta aștepta, oa Motroc să 
piardă Cupa cu al său Rapid... 
Dar cum mi-au spus cîțiva stu- 
denți bătrîni, mai bine câ^. 
Steaua Roșie a căzut pe capul 
Craiavei. Nostimă foc această 
comedie a fugii de belele. 
Nostimă dar de înțeles.

Mă uit pe românește la 
cum au căzut sorții în cupele 
europene ș: mărturisesc că-ți 
trebuie putere pentru a supor
ta hazardul : campioana din 
Cipru dă cu campioana Islan- 
dei, în primul tur ; echipe de 
întîia mînă se bucură de cîte 
o anonimă norvegiană; un por- 
tuleț de pescari mediteraneeni 
va vedea 90 de minute „cro
codilii" fericiți ai unei super- 
campioane... Nouă nu ne-a că
zut nici un țîr, acolo, ceva e- 
chivalent olandezelor foarte 
simpatice cu care și-au făcut 
„mina" Ruzici și Simionescu. E 
bine, n-am ce zice, dar nu 
mă plîng. Nu e nici un neno
roc în a avea norocul să joci
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ÎNOT !N ora?ul VICTORIA a 
avut loc un concurs de verifi

care a sportivilor fruntași, care se pre
gătesc pentru Balcaniada de la Atena 
(7-10 august) și Cupa Europei (16—17 
august, la Sofia), lată citeva din re
zultatele înregistrate: Anca Groza 5:10.0 
— 400 m delfin; Daniela Georgescu 
4:56,2 — 400 m liber (rec. personal); 
Luis Șoptereanu 4:55,8 și Dragoș Aldea 
4:56,3 — 400 m bras ; Adrian Horvat 
4:55,2 — 400 m spate; Anca Georgescu 
2:58,7 — 200 m bras

MOE
DELE < 
iulie, îl 
acestei 
ria din 
amenaj 
mensiui
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ACTIVITATEA ESTIVALA BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

un lucru rău. Dimpotrivă. Rău ni 
se pare faptul că...

IN REST SÎNT PREA PUȚINI...

Prea puțini sînt cei care 
elevi, fie adulți integrați 
cesul de producție — să 
sistematic, zilnic sau cu 
citate fixă săptămînală, să 
teze stadioanele, terenurile, 
nele, sălile orașului. Pe 
lipsesc chiar cu desăvîrșire. 
mai în ceea ce privește stadioa
nele, Brașovul se numără printre 
orașele cele mai avute ale țării. 
Să amintim cele mai importante : 
Municipal (35 000 locuri), Tinere
tului (20 000), Tractorul (15 000), 
Metrom, întreprinderea nr. 2 (Car
pați), I.C.I.M., C.F.R., Dinamo, Li
ceul 2 etc. Și totuși, o frecven
tase masivă, mai ales a elevilor 
(aflați în vacanță) în timpul săp- 
tămînii, nu se înregistrează. Ma
joritatea bazelor au circuit închis 
și de aceea par goale. Stadionul 
Municipal — pentru activitatea di
dactică a studenților și fotbaliș-

fie 
în pro- 
practice 
pcriodi- 
frecven- 

bazi- 
alocuri

Nu-

tii secției, la care se adaugă 
atleții Școlii sportive Brașovia (nu 
prea mulți) ; Stadionul Tineretu
lui — (exclusiv) pentru fotbaliștii 
de la Steagul roșu ; Dinamo — 
pentru secțiile de performanță ale 
cluburilor cu același nume; Metrom 
— pentru fotbaliștii respectivi 
ș.a.m.d. Nu este suficientă numai 
atitudinea declarativă : ..stadioa
nele sînt deschise, accesibile ele
vilor". Trebuie făcut 
mult. Ce ?

EXISTĂ Șl SOLUȚII

ceva mai

PRACTICE

de educațieMai întîi, profesorii < 
fizică din oraș ar putea, prin ro
tație, să asigure peste vară o asis
tență tehnică și organizatorică 
pentru activitățile continue, pe dis
cipline, la bazele sportive ale ora
șului. Bineînțeles, în cadrul unui 
program limitat în timp, dar pen
tru care o publicitate minimă este 
necesară. Inițiativa organizării 
cercurilor de inițiere pentru înot 
(C.J.O.P. Brașov) trebuie extinsă 
și la alte sporturi.

în al doilea rînd, principalele 
cluburi și asociații sportive, pro
prietarele bazelor sportive, ar pu-
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S-A ÎNTOCMIT planul detaliat de pregătire
PENTRU TURNEUL OLIMPIC DE BOX
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In cursul ultimei ședințe a Bi
roului Federației române de box 
au fost abordate citeva importante 
probleme. După analiza comportă
rii pugiliștilor noștri la campio
natele europene de la Katowice, 
antrenorul emerit Ion Popa a pre
zentat, în perspectivă, planul de 
pregătire pentru Jocurile Olimpice 
de la Montreal, defalcat pe eta
pele principale. Printre acestea, să 
notăm că anul viitor campionatele 
țării vor avea Ioc in luna apri-

rilor noștri la Balcaniada de tineret, 
ce se va desfășura, între 18 și 25 
septembrie, la Bursa (Turcia) și a 
fost confirmată formația română 
pentru Balcaniada de seniori de 
la Sofia (în ordinea categoriilor) : 
Teofil Ghinca, Faredin Ibrahim, 
Memet Iuscim, Jenei Vancea, 
Gheorghe Ilie, Cornel Hoduț, Da
vid Tănase, Damian Cimpoieșu, 
Sandu Tirilă, Vasile Croitoru și 
Ion Alexe. S-a anunțat că „Tur
neul prietenia" va avea loc, în
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La terminarea ediției 1974- 75 a Diviziei A (IV)

RESPECTUL FAȚĂ DE ÎNTRECERE, OBLIGAȚIE ADESEORI UITATĂ
lui Fk>- 

pre sprin- 
e ultimi: 
Iuțea veni 

mondial 
De mult
asemenea 
Ln fondist 
tal. Și de 

Floroiu, 
ea sînt 
noastră în 
i fetele 
[ probele, 
ora asta.

mai pu- 
In Europa 
trbații 
pate 
fu o

PREȘEDINTELE LUI ANDERLECHT 
DESPRE FINALA „CUPEI

Finala „Cupei României" a avut 
doi oaspeți de peste hotare : 

clubului Anderlecht
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Și 
președintele
Bruxelles, Eugene Steppe, și noul 
antrenor al primei formații, 
Sroom. „N-am vrut să scăpăm pri
lejul de a vedea, într-un singur 
meci, pe posibilii noștri adversari, 
ne spunea in pauza jocului pre
ședintele celebrului club belgian. 
Și iată-ne înlrerupîndu-ne vacanța 
și făcind un voiaj-fulger 
rești, unde am petrecut 
moașe, prin amabilitatea 
noastre. Sînt sigur că 
resează părerile noastre despre fi
nală, și mai cu seamă, despre com
batantele ei. Vi le vom înfățișa 
cu plăcere la terminarea jocului*1.

După cele 120 de minute de a- 
prinsă luptă între Rapid și Uni
versitatea Craiova, reluăm conver
sația cu președintele lui Ander- 
lecht. „Mi-a plăcut enorm finala. 
A fost un veritabil meci de cupă. 
Sigur că momentele de nervozitate 
nu puteau lipsi, dar poate că ele 
se reduceau considerabil printr-o 
mai energică intervenție a condu
cătorului partidei in primul sfert 
de oră al întilnirii".

— Care echipă v-a impresionat 
mai mult ?

— La fel de mult... amindouă. 
Chiar dacă aș fi avut posibilitatea 
să aleg eu pe partenerul de în
trecere 
fi 
are 
trebuie să se teamă orice formație, 
e foarte aspră în joc. Universita
tea e mai rafinată, ca fotbal. Vă 
repet, oricare dintre ele e difi
cil de învins.

— Ce formație aliniază Ander- 
lecht în toamnă ?

— Una considerabil fortificată. 
La grupul de șase internaționali 
belgieni — Van llimst care con
tinuă, totuși, activitatea competi- 
țională, a trecut la Racing White, 
campioana Belgiei — se adaugă 
trei puternici jucători olandezi în 
frunte cu Rensenbrink, titularul re
prezentativei, pe postul de extrem 
stingă, la C.M. 1974. Plus noul an-

Hans
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POLO MtviURI AMINATE IN CAM-
. p|ONATUL DIVIZIONAR (SERIA

B): Rapid Arad — Crișul Oradea (20 iu
lie) la 24 august; Crișul Oradea — Indus
tria lînei Timișoara (27 iulie) la 1 sep
tembrie; Progresul Oradea — Rapid Arad 
(27 iulie) la 1 septembrie; Mureșul Tg. 
Mureș — Crișul Oradea (3 august) la 28 
august. ® S-AU ÎNCHEIAT întrecerile tur
neului de calificare (faza pe Municipiul 
București) pentru finala campionatului re
publican rezervat ecliipelor de juniori mici, 
lată clasamentul final: 1. Șc. sp. 1 19 p, 
2. Școlarul 17 p, 3. Progresul 8 p, 4. Șc. 
sp. 2 8 p, 5. Dinamo 7 p, 6. Rapid 1 p. 
Primele patru clasate vor juca în turneul 
final (4—10 august, la București). © TUEi- 
NEUL FINAL al campionatului republican 
rezervat formațiilor de juniori mari se va 
desfășura între 3 și 7 septembrie la Ora
dea. La aceleași date, și tot la Oradea 
vor avea loc 
campionatului

meciurile din turul III 
divizionar (seria B).
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DIVIZIA NAȚIONALA 
se va relua în zilele 

20—21 septembrie odată cu întrecerile 
pentru etapa a doua. Asalturile pentru 
proba de floretă femei vor avea ioc la 
București. în timp ce competiția sabreri- 
lor va fi găzduită de municipiul Clui- 
Napoca. ® A FOST DATA IN FOLOSINȚĂ 
noua sală de scrimă a clubului sportiv 
Farul Constanța. Sala este integrată com
plexului de amenajări sportive ate acestui 
club constănțean fruntaș. Așteptăm ca 
trăgătorii indiumați de antrenorul Mihai 
Ekimenco să obțină rezultate tot mai 
frumoase ! ® INSTITUTUL PEDAGOGIC
DIN ORADEA n-a abandonat ideea an
gajării clubului său sportiv în aria scri
mei de performanță. O asemenea pers
pectivă ar crea o legătură directă între 
școala sportivă și centrele de juniori ale 
clubului sportiv Crișul și ,,Pedagogic*1 
Oradea. Inițiativa aparține prof. univ. 
Aurei 
rurile
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ROMANICI

trenor olandez și el, Hans
Sroom. Sînt argumente care ne fac 
să sperăm că vom realiza un se
zon superior celui pe care l-am 
încheiat. Adică să reluăm suita de 
victorii și in campionat. Dar... pină 
atunci trebuie să vedem cum vom 
trece de primul tur al „Cupei 
cupelor".

Eftimie IONESCU

SANCȚIUNI DICTATE
DE COMISIA DE DISCIPLINA

aseară, Comisia de 
în discuție abaterile

In ședința de 
disciplină, luînd 
petrecute la finala Cupei României, a 
dictat următoarele sancțiuni :

Deselnicu (Universitatea 
trei etape suspendare ;

Berneanu (Universitatea 
două etape ;

Neagu (Rapid) o etapă.
Căpitanul echipei Rapid, 

chemat în fața Comisiei de discipli
nă în ziua de 24 iulie a.c.

Cit privește pe cei doi antrenori, 
C. Cernăianu (Universitatea Craio
va) și I. Motroc (Rapid), li s-a ridicat 
dreptul de a mai conduce echipa în 
teren, timp de două luni.

Craiova)

Craiova)

Pop, este

Curs pentru arbitri
Intre 23 și 30 iulie, la Oradea, se va 

organiza, de către Federația română de 
fotbal și " 
un curs 
divizionari 
gram sînt 
vizionarea 
din lotul

Colegiul central al arbitrilor, 
de perfecționare a arbitrilor 
A și de perspectiva. In pro- 
prevâzute mai multe expuneri, 
unor filme la tema. Arbitrii 

F.I.F.A. vor trece normele fi-

Pentru realizarea unui randa
ment sporit, pentru o comportare 
la nivelul cerințelor actuale, am
biția și dăruirea jucătorilor apar 
ca factori deosebit de importanți 
atit in procesul de instruire cit și 
in momentul competiției. Este un 
adevăr, deseori probat, că de am
biția și corectitudinea cu care ju
cătorii iși apără șansele depinde 
succesul sau insuccesul unei com
petiții. La valoarea intrinsecă a 
jucătorilor care alcătuiesc echipele 
noastre divizionare A. la volumul 
si calitatea antrenamentelor solici
tate de procesul de instruire, tre
buie adăugat respectul față de 
competiție, corectitudinea jucăto
rilor în apărarea șanselor. Cam
pionatul nostru ne-a oferit multe 
exemple in acest sens. Meciurile 
pline de dăruire, de temperament 
și ambiție (dar disputate in limi
tele regulamentului) au atras aten
ția iubitorilor de fotbal, bucurin- 
du-se de frumoase aprecieri.

Din păcate, la Divizia A (de 
care ne ocupăm azi), campiona
tul recent încheiat a avut foarte 
mult de suferit datorita neaștep
tatelor... căderi, unor oscilații de 
formă, care pun sub semnul în
trebării capacitățile unor antre
nori și adevăratele potente ale u- 
nor jucători, care nu de puține 
ori au cu totul și cu totul alte pre
tenții cind e vorba de aprecierea 
valorii lor. Desigur, în activitatea 
unei formații pot apare fluctuații, 
scăderi ale potențialului psihic și 
fizic, dar nu unele „scurt-circuite".

unele vizibile dezinteresări fațade 
jocuri, unele abandonări ale spiri
tului de combativitate.

Iată că tocmai în finalul com
petiției, cînd se punea problema 
„cine va rămine, cine va cădea din 
Divizia A au apărut rezultate 
cu totul neașteptate. Au existat 
partide in care a apărut lipsa de 
combativitate, de convingere în joc 
și, astfel, de punctele puse în joc 
au beneficiat — în condiții facili
tate — una sau alta dintre comba
tante. Ne gîndim la meciuri ca 
Dinamo — Politehnica Iași, Olim
pia Satu Mare — Universitatea 
Cluj-Napoca, Chimia Rm. Vîlcea — 
A.S.A. Tg. Mureș, Politehnica Ti
mișoara — Jiul, Dinamo — Poli
tehnica Timișoara, Jiul — A.S.A. 
Tg. Mureș, U.T.A. — Chimia, O- 
limpia — F.C.M. Galați etc. Nu 
putem omite — deși ne ocupăm de 
Divizia A — nici unele jocuri din 
categoria secundă care a prezen
tat formații parcă lipsite de in
teres pentru rezultat ; să amintim 
doar astronomicele scoruri înregis
trate în ultima etapă a Diviziei B 
în partidele de la Alexandria și 
Moreni. Nici Divizia C nu a fost 
scutită de asemenea cazuri repro
babile, 
număr îngrijorător, 
minți, în special, suita de nereguli 
din seria a Vil-a.

Din prima și pină în ultima e- 
tapă, campionatul, competiția în 
care se pun atîtea speranțe, tre
buie privit de toate echipele, de

care s-au ridicat la
Aici vom

un 
a-

toți jucătorii cu cea mai mare se 
riozitate și respect. Respectul faț 
de competiția sportivă trebuie s 
anime pe toți fotbaliștii noștri. In 
trecerea loială, corectă, in care ce 
mai bun să învingă trebuie să con 
stituie o deviză pentru cei ce pă 
șese pe gazon.

Campionatul recent încheiat . 
fost marcat și de o serie de act 
nesportive, care, in mare măsuri 
au la origină tot lipsa de respec 
față de competiție, față de adver 
sarul din teren.

In campionatul primei divizii 
în cele 34 de etape, s-au acorda 
437 de cartonașe galbene la un nu 
mâr de 205 jucători și s-au dicta 
65 de etape de suspendare. Sin 
echipe care au aproape tot lotu 
sancționat : Chimia Rm. Vîlcea - 
16 jucători cu cartonașe galbene 
A.S.A. — 12, F. C. Argeș — 15 
Politehnica Iași — 14, F.C.M. Gâ 
lăți — 13, U.T.A. — 14.

Univ. Craiova a primit 42 d- 
cartonașe galbene. Chimia — 3' 
F. C. Argeș — 31, Politehnic: 
Iași — 31, A.S.A. — 30, Sportul stu 
dențesc — 26, F.C.M. Galați, „U 
Cluj-Napoca și Jiul — 24, U.T.A 
— 23. Cifre care trebuie să dea d- 
gindit. Neapărarea șansei in mo 
corect sau atitudinea nesportiv 
față de adversar, arbitru sau pu 
blic sint aspecte cu urmări deo 
sebit de nefaste in ceea ce pri 
vește reușita unei competiții, ni 
velul fotbalului practicat.

Constantin ALEXE

CUEVA CONCLUZII LA SFIRȘITUL
in cîteva numere

CELUI DE AL 57-LEA CAMPIONAT
Și acum, după ce om prezentat — 

ale ziarului — unele comentarii dedicate celei de a 
57-a ediții a primului campionat al țării („Un nivel 
valoric modest, sub cerințele primului eșalon", „Unele 
constatări 
cauza 
cere, 
cîteva observații-concluzii la ediția 1974/75, ele ur- 
mînd a fi întregite și de alte materiale avînd ca 
subiect campionatul Diviziei A, pe care urmează să 
le mai prezentăm, lată aceste observații-concluzii :

® Nivelul fotbalului practicat în campionatul Divi
ziei A, ediția 1974/75, se menține în limitele unui cali
ficativ nesatisfăcător, în ciuda unor eforturi, care s-au 
făcut pentru redimensionarea calitativă a 
popular sport și plasarea lui cit mai aproape 
Iul soccerului internațional.

• Spiritul ofensiv în jocuri s-a manifestat 
o cotă insuficientă, fapt concretizat atît prin 
mentul scăzut (mai ales din partea echif>elor oaspete), 
cît și prin indicii obiectivi ai eficacității, adică numă
rul golurilor înscrise.

® Intensitatea, volumul și conținutul antrenamente
lor sint încă necorespunzătoare în raport cu preten
țiile marii performanțe — continuă să fie una din 
cauzele care duc la nerealizarea, pe plan competițio- 
nal, a echipelor noastre fruntașe.

® Spiritul de combativitate, atitudinea corectă fată

ale F.’.F.", „Instabilitatea antrenorilor, 
multor neajunsuri", „Respectul față de între- 

obligație adeseori uitată") se pot prezenta

acestui 
de nive-

încâ la 
angaja-

In rindul de sus (de la stingă la dreapta) : 
Mircea Nedelcu — antrenor secund, Catargiu (26 de 
(16—29), Comun (29—12), Ursache (23—9), Lunca
(21—31), Gheorghe Constantin — antrenor principal.

In rindul de jos : Sosu (19—21), Florea (24—2), 
(28—32), Băluță (30—30), Pruteanu (25—32), Hrițcu

sportiv Crișul și 
Inițiativa aparține prof.

Encuțescu și este susținută de fo- 
sportive locale.

INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 11 IULIE 1975 :

Extragerea I : Cat. 2 : 3 va
riante 25o/o a 8 841 lei și 5 va
riante 10°/o a 3 536 lei; Cat. 3 : 7 
a 6315 lei; Cat. 4: 11,40 a 3 878 
lei; Cat. 5 : 53,50 a 826 lei; Cat. 
6: 111,90 a 395 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 454 499 
lei.

Extragerea a Il-a: Cat. B : 3 
variante a 13 277 lei; Cat. C : 9,15 
a 4 353 lei; Cat. D: 12,90 a 3 088 
lei; Cat. E : 70,70 a 563 lei; Cat. 
F: 126,55 a 315 lei; Cat. X :

SPORT

de importanța jocurilor ți respectul față de campione 
s-au aflat in suferință la unele partide important 
pentru configurația finală a clasamentului.
• Marea instabilitate a antrenorilor — fenome 

ajuns la proporții ingrijorătoare — se manifestă ca i 
frină in procesul instructiv-educativ.

Față de aceste evidente carențe manifestate îs 
ultima ediție a Diviziei A, se impun o serie de mă 
suri, printre care socotim ca necesare următoarele

• Intensificarea eforturilor pe toate planurile și l 
toate nivelele pentru ca sarcina de a ridica niveli 
calitativ al fotbalului nostru să fie cit mai curind tre 
dusă in fapte.

• Schimbarea radicală a opticii față de pregătiri 
în spiritul performanței, pe calea creșterii volumulu 
intensității și conținutului antrenamentelor in raport c 
cerințele fotbalului internațional.

• Intensificarea, de către F.R.F., cluburi ți asociaț 
a muncii de educație a sportivilor în spiritul eticii i 
echității socialiste, al respectului față de competiți 
sportivă, al incadrării jucătorilor in normele de con 
duită sportivă și cetățenească, atit pe stadion cit ; 
in afara lui.

• Să se interzică desfacerile de contracte club-an 
trenor, în afara cazurilor prevăzute de regulamente 
in vigoare. Să se ia măsuri severe împotriva antreno 
rilor „călători" care — de la un an la altul — si 
plimbă pe la diferite echipe.

prof. Cornel Costinescu președintele clubului, 
ani, a jucat 30 de meciuri), Cărpuci (20—31), Chitaru 

(21—8), Margasoiu (26—30), Sinăuceanu (27—1), Botez

Pană (26—33), Volmer (27—30), Popa (18—5), Duțan 
(28—10). Lipsește din fotografie Llie (19—20).

Foto : Dragoș NEAGU

Vă prezentăm ciștigătoarele seriilor Diviziei B

CLUB BACAU A RECUCERIT SIMPATIA PUBLICULUI
Așa cum 

Club Bacău 
tului recent 
tre suporterii echipei mai sperau 
că favorita lor va reveni, doar 
după un an, în prima divizie. Cei 
doi tineri antrenori, Nedelcu și 
Vătalu, care preluaseră conducerea 
tehnică după ce formația părăsise 
Divizia A, aveau la dispoziție un 
lot restrîns de jucători, mulți din
tre ei încă juniori. Mai intervenea 
și handicapul de a juca cîteva e- 
tape pe alt teren, sancțiune primită 
Ia 
în asemenea condiții, 
de 
pe 
jinul organelor locale, a secției de 
fotbal (Aurel Calimandric — pre
ședinte) rîndurile s-au refăcut insă 
și s-au întărit. Conducerea clubu
lui a fost încredințată profesoru-

prezentase Sport 
startul campiona-

se
la 
încheiat, puțini din-

sfirșitul ediției de anul trecut, 
rezultatele 

la începutul ediției nu au fost 
deplin satisfăcătoare. Cu spri-

Club Bacău a reușit, în 
turului, să se instaleze în ._____
de lider al seriei I, loc pe care 
nu l-a mai părăsit pină la înche
ierea competiției. Desigur că, acum, 
la ora bilanțului, este cazul să a- 
mintim faptul că formația bă
căuană a întrecut adversari puter
nici, ca Progresul Brăila, Gloria 
Buzău și Petrolul Ploiești, că Sport 
Club a manifestat o eficacitate 
deosebită, marcind 82 de goluri, iar 
pe primul loc al clasamentului gol- 
getcrilor seriei figurează atacan
tul său, Botez. Aceasta a fost po
sibil deoarece la antremrmente 
s-a insistat foarte mult pe finali
zarea acțiunilor ofensive și s-au 
repetat de zeci de ori exerciții de 
circulație cit mai variată și rapidă 
a jucătorilor și a balonului. în 
partidele susținute, echipa antre
nată de Gh. Constantin a arătat că

finalul 
postul

momente esențiale, atac și apărare, 
au fost abordate cu aceeași serio
zitate și preocupare, că fiecare ju
cător, pe măsura posibilităților iui, 
a contribuit ia obținerea rezultate
lor pozitive. Comportarea constant 
bună a dus, cum era și firesc, 
la desprinderea de grupul care țin
tea primul loc în clasament. Bă
căuanii au mai repurtat o victorie 
importantă : și-au reciștigat 
patia publicului local, care a 
plut din nou tribunele, iar 
de suporteri i-au însoțit în 
plasări.

Revenirea în Divizia A înseamnă 
însă obligații sporite pentru clubul 
din Bacău. Conducerea clubului, 
antrenorii și jucătorii sînt conștienți 
de faptul că evoluția în prima 
categorie trebuie să se situeze la 
cote cit mai înalte, că numai prin-

s im
uni- 
sute 
de-

ACTUALITĂȚI
• DUMINICA, RETURUL IN BARAJU1 

PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA C 
Partidele retur din barajul pentru pro 
movarea în Divizia C vor avea loc du 
minică, de la ora 17. Amintim că regu 
lamentul prevede ca în căzut în care 
după disputarea celor două meciuri s< 
menține rezultatul de egalitate (la punct< 
și la golaveraj) — golurile marcate îi 
deplasare se vor socoti dublu, decla 
rindu-se cîștigătoare echipa cu cel ma 
bun golaveraj. In cazul în care egolita 
tea se menține (la puncte și la golave 
raj), atunci cel de al doilea meci s< 
va prelungi cu două reprize a cite 1 
minute. Dacă și după prelungiri egali 
tatea continuă, va fi declarată ciștigă 
toare echipa care va transforma cele ma 
multe lovituri de ia 11 m.
• CLASAMENTUL GOLGETERILOR Dl

VIZIEI B LA SFIRȘITUL CAMPIONATULUI 
SERIA I : O 24 goluri: BOTEZ (Spor 
Club Bacău) • 23 goluri: Rontea (Pro 
greșul Brăila) 0 16 goluri: Traian (Pro 
greșul Brăila) • 15 goluri: Aposto
(C.F.R. Pașcani) O 14 goluri: Avasilcă 
(Foresta Fălticeni) ; SERIA A ll-A: • 2 
goluri: MORARU (Gaz metan Mediaș 
• 18 goluri: Cîrțu (Electroputere Craic
va) • 17 goluri: Neagu (Rapid București 
Q 16 goluri: Georgescu (Metalul Buce 
rești) • 14 goluri: I. Steiian (Flăcări
Moroni); SERIA A III-A: • 16 goluri
KUN II (F. C. Bihor) • 15 goluri: Șchio 
pu (Corvinul Hunedoara) 0 14 goluri
Cotec (C.F.R. Timișoara - în prezent li 
„Poli" Timișoara).
• STEAUA SE PREGĂTEȘTE LA PIATRi 

NEAMȚ. De la începutul acestei săptâ 
mini formația militară și-a început pre 
gătirilo in vederea sezonului de toamm 
la Piatra Neamț. Sub conducerea tehnici 
a antrenorilor E. Jenei și C. Creiniceanu 
jucătorii de la Steaua vor rămine ii 
orașul de la poalele Ceahlăului pină l< 
sfirșitul lunii după care vor reveni ii 
Capitală pentru a pregăti turneul di 
Spania.

O A.S.A. Tg. MUREȘ SE AFLA LA SO 
VATA. Reprezentanta noastră în Cup< 
U.E.F.A. participă, de la 14 iulie. Io ui 
stagiu de pregătire centralizată in sto 
țiuneo Sovata. Fotbaliștii mureșeni, ci 
efectivul complet, efectuează, zilnic, cît< 
două antrenamente sub conducerea Iu 
Tiberiu Bone. La 27 iulie, lotul revine Ir 
Tg. Mureș unde își va continua prego 
tirea pină Iq 3 august, dată la care vc 
pleca în Uniunea Sovietică pentru < 
participa la un turneu.
• STAȚIUNEA MONEASA, LOCUL Dl 

REȘEDINȚA AL U.T.A.-EI. Ieri, la prînz 
lotul de jucători al echipei U.T.A. inso 
țit de antrenorii N, Dumitrescu și I 
Pircălab a plecat cu autocarul in sta 
țiunea Moneasa. Timp de două sopto
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AST AZI, LA CĂLI, IN COLUMBIA

C. M. DE SCRIMĂ DOI SPADASINI ROMANI ECHIPELE DE POLO
POPA Șl IORGU-IN PRIMII 12, INAUGUREAZĂ ÎNTRECERILE

IAR ECHIPA DE SABIE IN SEMIFINALE
tlorctistclc noastre și-au confirmat valoarea

UDAPESTA, 17 (prin telefon), 
idasinii au constituit una dintre 
elațiile delegației noastre la 
I. de scrimă. Afirmăm aceasta 
eciind faptul că toți cei 5 spa- 
ini care ne reprezintă au pro- 
vat în turul 3, performanță rea- 
ită doar de sportivii unguri, 
oi, trei dintre ei s-au calificat 
sferturi de finală — Popa, Iorgu 
Zidaru. Primii doi, după evoluții 
rte bune, dezinvolte, au ajuns 
semifinale, deci printre primii 
spadasini ai lumii ! De altfel, 
semifinalele probei, doar Uniu- 

i Sovietică și România au avut 
i mulți reprezentanți. Suedia, în 
imb, campioana lumii, a fost 
zentă pe planșă doar cu cele- 
il Edling, primul spadasin al a- 
ui 1974.
n grupele semifinale, Popa a 
luat alături de Pusch (R.F.G.), 
idner (Austria) și Gorlov 
R.S.S.), iar Iorgu împreună cu 
usahmetov (U.R.S.S.), Oszlrich 
îgaria) și Matwiewicz (Polonia), 
dacă Iorgu, cu o singură victo- 
la 3, la Matwiewicz, n-a putut 

spere mai mult, în schimb Popa 
aflat în anticamera finalei, 

pă ce a avut o victorie la Gor- 
(5—2), apoi la Pusch (5—4), el 

lierdut la Lindner (1—5). S-a a- 
s, prin jocul rezultatelor, la un 
aj în 3, între Popa, Pusch și 
dner, fiecare pînă atunci cu cite 
rictorii. în baraj, Popa a fost 
■ecut din nou de Lindner (5—4), 
4 a dispus de Pusch (5—3), dar 
a să fie eliminat din cursă la 
icele tușaverajului... în pofida 
stui insucces, faptul că am avut 

reprezentanți în semifinale 
ează un bun culoar formației 
mâniei, care va intra sîmbătă in 
icursul pe echipe.
n finala probei individuale de 
dă, care abia începuse la ora e- 
tuării convorbirii telefonice, 
u calificat doi trăgători sovietici 
Lukomski și Abușahmetov, el- 
ianul Kauter, austriacul Lindner, 
sch — R.F.G. și Oszirich — Un
ia.

Ceva despre floretistele noastre. 
Echipa României s-a prezentat la 
această ediție într-o formulă ine
dită, alături de sportive consacrate, 
ca Stahl și Ardeleanu, evoluînd ti
nere ca Bartoș și Pricop. în ulti
mul moment s-a putut conta și pe 
Ana Pascu, care, cu experiența și 
tenacitatea sa recunoscute, a putut 
compensa lipsa antrenamentului 
intens, din cauza unei absențe în
delungate de pe planșă. în ciuda 
unui start mai greoi (a, fost evi
dentă oboseala psihică a noii cam
pioane mondiale Ecaterina Stahl) 
ca și a comportării foarte sinuoa
se — între foarte bine și nesatis
făcător — a Magdalenei Bartoș, re
ieșite pregnant în meciul cu R.F.G., 
fetele noastre au reușit, în cele 
din urmă, să-și onoreze cartea de 
vizită, păstrîndu-șl locul 3 pe po
dium, de prestigiu, firește, ocupat 
ca și la edițiile precedente. Demn 
de subliniat este și faptul că an
trenorii echipei au efectuat o mu
tare curajoasă înaintea partidei 
decisive pentru obținerea medaliei 
de bronz, cea cu echipa Franței, 
cînd au introdus-o pe Elena Pricop 
în locul Anei Pascu. Modificarea 
s-a dovedit inspirată, tînăra flore- 
tistă obținînd 2 victorii, la Latrie 
și Joceland. Ea a adus o impor
tantă contribuție la victorie, ală
turi de celelalte coechipiere (Arde
leanu, Bartoș și Stahl).

întrecerea pe echipe a fost do
minată de formația U.R.S.S., care 
și-a păstrat supremația, întrecînd 
din nou eterna sa rivală sportivă, 
echipa Ungariei, cu 9—3. Forma
ția Ungariei a părut obosită și 
parcă prea repede resemnată — 
și mulțumită — cu locul secund.

★
Joi dimineață au început între

cerea echipele de sabie. Formația 
României a întrecut, inițial, în 
grupă, echipele Iranului (11—5), 
Canadei (14—2) și Franței (9—7).

în meciul de eliminare directă, 
echipa noastră de sabie a tras în 
compania celei a Poloniei. După o 
întrecere dramatică în care sporti
vii români au avut permanent ini
țiativa, partida s-a încheiat la ega
litate, 8—8, dar avantajul a fost de 
partea noastră la tușe, cu 56—59. 
Celelalte rezultate din eliminări 
directe : Italia — Cuba 9—4, U.R.S.S. 
— S.U.A. 9—3 și Ungaria — Fran
ța 9—6 (S.U.A. și Franța au ajuns 
în eliminări directe după meciuri 
de recalificări, cu Bulgaria și, res
pectiv Anglia).

în acest fel, în semifinale se vor 
întîlni România — Ungaria și 
U.R.S.S. — Italia. învinsele vor tra
ge, apoi, pentru locurile 3—4, iar 
învingătoarele își vor disputa locu
rile 1—2. Turneul pentru locurile 
1—4 începe vineri după-amiază de 
la ora 14 (ora Bucureștiului), iar 
finala propriu-zisă de la ora 20.30.

Paul SLĂVESCU

C.M. DE NATATIE
f

Turneul internațional de

T.C. IND - BONYMAEN
CONSTANȚA, 17 (prin telefon). 

Ziua a 2-a a turneului internațional 
jubiliar de rugby dobrogean s-a con
sumat pe o căldură sufocantă. In pri
ma partidă, Farul și Polonia Poznan 
au făcut un joc de uzură. Spectaco
lul a rămas pe plan secundar, lucru 
explicabil și prin absența din echipa 
campioană a 7 internaționali, în timp 
ce alți doi jucători s-au accidentat. 
In plus, tînărul Boghianu a suferit,

ISIER
VIKTOR

rugby de la Constanța

(ȚARA GALILOR) 0-0
în prima repriză, o fractură de clavi
culă. Chiar și cu această garnitură 
improvizată, Farul a obținut victoria 
cu 16—14 (6—4), în fața unei formații 
cu apreciabile valențe fizice, dar cu 
un sărac bagaj tehnic. Realizatori : 
Boeru — 2 Iov. ped., Caragea 
cercare, C'ristea — Iov. picior 
și Tudor — Iov. ped.

Cealaltă întîlnire a fost mai 
tă, T. C. Ind. și Bonymaen

—• în-
căzută

Orașul columbian Caii va fi, în- 
cepînd de astăzi, timp de 10 zile, 
gazda unuia dintre cele mai im
portante evenimente sportive ale 
sezonului estival, întrecerile celui 
de al doilea campionat mondial de 
natație. La actuala ediție organi
zatorii au primit 1244 de înscrieri 
din 53 de țări, cifre care depășesc 
substanțial pe cele ale ediției inau
gurale (Belgrad 1973 — 1 017 concu- 
renți din 44 de țări).

Programul competiției, ca și în 
urmă cu doi ani, cuprinde toate 
cele 29 de probe clasice la înot 
(serii dimineața și finale după- 
amiaza), un turneu de polo (care 
inaugurează campionatul) cu 16 e- 
chipe repartizate în 4 grupe prin 
tragere la sorți, întreceri de sări
turi de la trambulină și platfor
mă, și un concurs de înot artistic 
sincronizat (simplu, duo și echipe); 
Federația noastră va fi reprezen
tată de echipa de polo, care se

urma tragerii la sorți
4 grupe ale turneului

In 
cele _ .
de polo au următoarea com
ponentă : GRUPA A : Iugo
slavia, Cuba, Bulgaria, R. F. 
Germania ; GRUPA B : Co
lumbia, Australia, ROMA
NIA, Ungaria ; GRUPA C : 
Spania, Iran, U.R.S.S., 
S.U.A. ; GRUPA D : Canada, 
Olanda, Mexic, Italia.

Prin prisma rezultatelor din acest 
sezon, selecționata Uniunii Sovie
tice, campioană olimpică, pornește 
în turneu ca primă favorită. Șanse 
de a-și păstra titlul pe care-1 de
ține actualmente are și formația 
Ungariei ; antrenorul D. Gyarmati, 
forțat de unele insuccese din ul
tima vreme, a rechemat în lot o 
serie de jucători cu mare expe
riență (Bodnar, Konrad, Szivos), la 
care renunțase în primăvară și va 
alinia la Caii echipa care a cîști
gat, anul trecut, Ia Viena, titlul 
continental. Pentru celelalte pozi
ții fruntașe — primele șase clasate 
primesc automat dreptul de a juca 
la J.O. de la Montreal — lupta 

) va fi deosebit de dîrză și după pă
rerea noastră la ele aspiră opt 
echipe (Iugoslavia, S.U.A., Româ
nia, Cuba, Italia, Olanda, R. F. 
Germania, Spania).

întrecerile de înot vor aduce cu 
siguranță un nou val de recorduri. 
Specialiștii așteaptă performanțe de 
răsunet în probele de craul, delfin 
(masculin), craul, spate, delfin și 
mixt (feminin).

TURUL FRANȚEI
ETAPA A 19-a

PARIS, 17 (Agerpres). — Cea 
de-a 19-a etapă a Turului ciclist 
al Franței, disputată pe ruta 
Thonon ies Bains — Chalon sur 
Saone (229 km), a revenit la sprint 
belgianului Rik van Linden în 6h 
53:39. Tricoul galben este purtat 
în continuare de francezul Bernard 
Thevenet, urmat de belgianul Eddy 
Merckx la 3:03, Van Impe (Belgia) 
la 4:49, Zoetemelk (Olanda) la 6:58, 
Gimondi (Italia) la 12:53.

află de mai multe zile în Colum
bia, unde a efectuat o pregătire 
comună cu formația țării gazdă.

Anul acesta vor fi prezente în 
disputa pentru titlul suprem la 
polo, fără excepție, cele mai bune 
formații din lume : primele 10 cla
sate la Belgrad, alte 5 echipe în
vingătoare în diverse turnee de ca
lificare și selecționata Columbiei. 
Spre deosebire însă do turneul din 
1973, competitoarele la titlul mon
dial se vor întrece după o nouă 
formulă. Primele două clasate în 
fiecare grupă vor juca în semifi
nalele (două serii) pentru locurile 
1—8, iar celelalte, pentru locurile 
9—16. în seriile semifinale (de cîte 
4 echipe) va conta rezultatul din 
grupa preliminară. în continuare, 
primele două clasate în fiecare se
mifinală vor ajunge în turneul fi
nal pentru locurile 1—4, unde fie
care echipă va susține cite trei 
partide.

plăcu- 
(Țara 

Galilor) oferind un rugby curat, deși 
sportivii ambelor formații au jucat 
uneori prea nervos. Constănțenii au 
acționat mal bine față de partida cu. 
Polonia Poznan, de luni. Ei au evo
luat mult mal cursiv, cu mult curaj, 
au dominat mai insistent. Citeva ac
țiuni frumoase s-au izbit de un zid 
foarte greu de trecut al agresivilor 
jucători galezi. T.C. Ind. a obținut 
un onorabil 0—0.

TURNEUL DE ȘAH

DE LA AMSTERDAM

ASHE
care

[U. R. S. S.]

care reunește, întreaga
elita a sportului cu racheta.

A fost și oaspetele Capitalei 
noastre, în 1970, cînd a făcut 
memorabile jocuri de demonstrație 
la Progresul și la Palatul Pionie
rilor.

RIBAKOV

Dintre cel șase boxeri so
vietici medaliați cu aur la ul
tima edlfie a campionatelor eu
ropene de la Katowice, fără 
îndoială că impresia cea mal 
bună a produs-o noul campion 
continental al categoriei 
Viktor Ribakov, care a

ARTHUR

cocoș
pri-

Primul tenisman de culoare 
cîștigâ Wimbledon-ul și — 
babil — primul care va fi 
semnat nr. 1 mondial, Arthur 
beri Ashe jr. este fiul unui 
deșt agent de poliție din Richmond 
(Virginia), orașul sau de baștină. 
S-a născut la 10 iulie 1943. Cit 
de greu i-a fost, la vîrsta copi
lăriei, să pătrundă pe un teren 
de tenis, într-unul din cele mai 
segregaționiste state americane, 
își poate închipui oricine. Co
pilul de negri avea însă un ta
lent cu totul deosebit și s-a im
pus curînd, chiar în ochii pătrunși 
de ură ai protipendadei.

Sportul l-a ajutat să-și facă și 
studiile superioare, în 1966 ter- 
minînd cursurile universității din 
California (UCLA), după care a 
Intrat în cadrele armatei. Apoi, 
s-a dedicat exclusiv tenisului. Ce
le mai mari succese : cîștigâ la 
Indianapolis 1967, Forest Hills 1968, 
Melbourne 1970, trei finale ale 
,.Cupei Davis" (1968—69—70), de 
10 ori campion al S.U.A. în di
ferite probe. Anul acesta a cîști
gat și Circuitul WCT. A fost pre
miat cu două trofee fair-play 
(Johnston Sportsmanship Trophy 
1964 și Lebair S. T. 1968). Actu
almente, este președintele asocia
ției jucătorilor de tenis (ATP),

mit din partea comitetului de 
organizare, la încheierea com
petiției, titlul de „cel mai teh
nic boxer al întrecerilor". A- 
ceastă apreciere onorează pe 
tinărul campion, care abia a 
împlinit 20 de ani și nu prac
tică pugilismul decît de 4 ani, 
în cadrul asociației „Trud" din 
orașul său de baștină: Maga
dan. Pină acum, Ribakov a 
susținut 90 de meciuri, dintre 
care nu a pierdut decît 3, iar 
printre învinșii săi se află bo
xeri de valoarea faimosului 
campion francez Aldo Cosen
tino (titularul categoriei în 
1973). în palmaresul lui Viktor 
Ribakov, în afara unui fulgeră
tor succes la ultimul campio
nat al Uniunii Sovietice, se în
scrie o victorie care i-a des
chis drumul spre succesele ul
terioare : el este cîștigătorul 
categoriei cocoș și la campio
natele europene de tineret d^ 
la Kiev din 1974. De aici — fă- 
cînd aluzie la semnificația nu
melui său — prietenii îl 
mese adesea „pescuitorul 
medalii

TURNEE DE TENIS LA
Campionatele internaționale de te

nis ale Olandei au programat la 
Hilversum partidele din turnul 2 al 
probei de simplu bărbați. Jucătorul 
argentinian Guillermo Vilas l-a e- 
liminat cu 6—3, 6—4 pe englezul
John Lloyd, vest-germanul Jurgen 
Fassbender a dispus cu 3—6, 7—6, 
8—6 de australianul Dick Crealy, iar 
francezul Francois Jauffret a cîș
tigat cu 4—6, 7—6, 6—4 partida sus
ținută cu iugoslavul Nikola Pilici. 
Alte rezultate : Pecci (Paraguay) — 
Fibak (Polonia) 6—7, 6—4, 6—3 ; 
Pinner (R. F. Germania) — Molina

PE SCURT • PE
ATLETISM ® în concursul des

fășurat în localitatea 
nhem, atletul belgian 
mans a cîștigat cursa 
în 8:20,6, iar sprintera 
na Szewinska a fost 
pe distanța de 200 m 
rezultate : săritura cu _ 
ciarski (Polonia) — 5,20 m ; 800 m : 
Van Damme (Belgia) — 1:46,0 ;
110 m garduri : Boogman (Olanda)
— 14,0 ; săritura în lungime : Ka- 
wagve (Japonia) — 7,34 m.

AUTO • Astăzi se dă startul în 
cea de-a noua ediție a „Raliului 
Portugaliei", al cărei traseu însu
mează circa 2100 km și cuprinde 34 
de probe speciale. Printre cei peste 
100 de piloți care și-au anunțat par- 

, ticiparea la această dificilă cursă se 
numără finlandezii Hannu Mikkola, 
Marku Allen, francezii Bernard Dar- 
niche, Jean Todt, italianul Alcide 
Paganelli (toți pe Fiat), vest-ger
manul Achim Warmbold și englezul 
John Davenport (ambii pe BMW). ® 
Cursa de pe circuitul de la Mugello, 
contînd pentru campionatul ■ euro
pean (formula 2), s-a încheiat cu 
victoria' pilotului italian Maurizio 
Flammini (pe March), care a realizat 
o medie orară de 166,613 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat com
patriotul săi Pesanti Rossi și Gian 
Franco — ambii pe March. După 
disputarea a nouă probe, în clasa
mentul general al campionatului eu
ropean (formula 2), continuă să con
ducă francezul Lafitte — 45 p, se
cundat de compatriotul său Jabouille
— 20 p.

olandeză Ar- 
Emiel Putte- 

de două mile 
poloneză Ire- 
cronometrată 
cu 22,6. Alte 
prăjina : Bu-

HILVERSUM Și CHICAGO
7—5, Spe- 

Kary (Aus- 
Franulovicl

(Columbia) 6—7, 6—3,
ar (Iugoslavia) — 
tria) 4—6, 6—3, 8—6 ;
(Iugoslavia) — Pohmann (R. F. Ger
mania) 6—0, 6—2.

© în optimile de finală ale tur
neului de la Chicago, australianul 
John Alexander l-a întrecut cu 6—3, 
6—2 pe americanul Bill Brown. Bri
an Gottfried (S.U.A.) a dispus cu 
6—3, 6—1 de John James (Anglia), 
iar ' Haroon Rahim (Pakistan) Pa 
eliminat cu 6—4, 4—6, 6—4 pe Ed-die 
Dibbs (S.U.A.)

HAGA, 17 (Agerpres). — Turneul 
internațional de șah grupa marilor 
maeștri de la Amsterdam a con
tinuat cu runda a 8-a, în care 
Boehm a cîștigat la Ree, Razuvaev 
la Szabo, Timman la Makarlcev, 
Smejkal la Jansa și Raicevicl la Ha
mann. Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu Hubncr, 
rezultat consemnat și în partida 
Liubojevicl — Sosonko.

In clasament conduce Boehm (O- 
landa), cu 51/» p, urmat de Razuvaev 
(U.R.S.S.) și Hiibner (R. F. Germa
nia) — 5 p. Fiorin Gheorghiu ocupă 
locul 6, cu 4

turneul 
liderul

p.

★
maeștrilor intemațio- 

clasamentului
în 

nali, 
să fie olandezul Ligterink - 
secundat la o jumătate de ) 
șahistul maghiar Far ago. ] 
din runda a 8-a : Rodriguez 
1—0 ; Baarle — Dieks 1—0 ; Weins
tein — Enklaar 1—0 ; Farago — Lig
terink remiză.

continuă
— 5’/2 p, 
punct de 
Rezultate 

’ — Boey

SCURT o PE SCURT • PE SCURT
pionatelor europene de juniori : Spa
nia—Suedia 72—35 ; iugoslavia — 
Bulgaria 82—66 ; U.R.S.S. — Austria 
115—36 ; Polonia — Islanda 111 — 
57 ; Cehoslovacia — Scoția 100—24 ; 
Olanda — R. F. Germania 69—59 ; 
Israel — Țara Galilor 147—31 ; Ita
lia — Anglia 111—35.

BOX O Tailandezul Saensak 
Muangsurin a devenit campion mon
dial profesionist la categoria super- 
welter, în urma victoriei obținute 
prin k. o. tehnic, 
supra pugllistului 
Fernandez. Meciul 
Bangkok și a fost 
de spectatori.

slaviia 3—0 ; Irlanda — Olanda 2—0 ; 
Franța — Italia 2—0. G» Finala „Cu
pei U.R.S.S." se va disputa la 9 au
gust, la Moscova, între formațiile 
Zaria Voroșilovgrad și Ararat Ere
van. In semifinale, Zaria Voroșilov
grad a învins cu 2—1 (după prelun
giri) pe Ț.S.K.A. Moscova, ' 
rat Erevan a dispus cu 3—1 
mo Tbilisi.

iar Ara
de Dina-

în țundul 8, a- 
spaniol Pedro 

s-a disputat la 
urmărit de 20 000

velodromul dinCICLISM e Pe
Milano, Wiegand -fR. D. Germană) 
a terminat învingător în proba de 
urmărire individuală cu timpul de 
4:53,59. Compatriotul său Grunke a 
cîștigat proba de 1 000 m cu start 
de pe loc, cu 1:07,59. In proba de 
urmărire pe echipe, victoria a re
venit formației R. D. Germane în 
4:32,75.

FOTBAL ® In turneul de Ia Te
heran, selecționata de tineret a Po
loniei a întrecut cu 3—1 (1—0) for
mația Republicii Zair, iar reprezen
tativa secundă a iranului a învins 
cu 2—1 (1—0) echipa Republicii A- 
rabe Egipt. în semifinale, echipa 
de tineret a Poloniei va întîlni o 
selecționată a Cehoslovaciei, iar re
prezentativa secundă a Iranului va 
juca cu formația de tineret a 
U.R.S.S. ® La Izmir au continuat 
întrecerile turneului rezervat echi-

HOCHEI PE IARBA O 
Kenyei a evoluat la Poznan 
pania selecționatei Poloniei, 
au obținut victoria cu 1—0 (0—0).

Echipa 
în com- 
Gazdele

MOTO • Cea de a 9-a probă a 
campionatului mondial de motocros 
la clasa 500 cmc s-a desfășurat la 
Bielstein (R. F. Germania) și a fost 
cîștigată de belgianul Roger de Cos
ter. L-au urmat suedezul Ake Jons
son și englezul Graham Neus. In 
clasamentul general al campionatu
lui mondial (clasa 500 cmc) condu
ce Roger (Je Coster.

ȘAH © în
Aires, după 15 
stein, cu 12 _____
— ll’/2 P și Najdorf — 11 p.

turneul de la Buenos 
runde, conduce Bron- 
p, urmat de Panno

YACHTING © Campionatul mon
dial la clasa „Tempest", ciesfă.șurat 
pe Iacul Ontario, s-a încheiat cu 
victoria echipajului italian Giusep
pe Milon e — Roberto Mo toll a, care 
a totalizat 11 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipajele 
John Albrechtsson — Ingvar Hans- 
son (Suedia) — 16,7 p și Uwe Ma
res — Franz Wehofisch (R. F. Ger
mania) — 47,1 p. Ultima regată a 
fost cîștigată de suedezii Albrechts-


