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CAMPIONATELOR BALCANICE
cursa de fondRamașcanu a cîștigatIeri, Mircea

NICOIAE CEAUSESCU

Comunist Român, și-aPartidului
continuat vizita de lucru în jude
țe din Moldova, studiind, împreu
nă cu organe locale de partid și 
de stat, cu specialiști, cu nu
meroși oameni ai muncii, soluțiile 
optime pentru punerea in valoare 
a tuturor rezervelor in vederea ob
ținerii unor produse suplimentare, 
îndeplinirii exemplare a prevederi
lor cincinalului 1971—1975, pregă
tirii temeinice a cincinalului vi
itor.

în cursul dimineții, tovarășul 
Nicoiae Ccaușescu a avut o întîl- 
nire de lucru cu membrii biroului 
comitetului județean Iași al P.C.R.. 
cu care prilej a fost analizat atit 
modul în care se îndeplinesc sar
cinile actualului cincinal, cît și 
pregătirea realizării în cele mai 
bune condițiuni a marilor obiective 
înscrise în planurile de dezvoltare 
ale perioadei 1976—1980. in înche
ierea întâlnirii de lucru cu biroul 
comitetului județean de partid, 
tovarășul Nicoiae (’eaușescu a a- 
rătat că Ia Iași există o puternică 
organizație de partid, care dispune 
de cadre 
periență, 
propuneri 
activității 
cutate. ~ 
mai multă hotărîre ia 
direcțiile indicate de partid, pentru 
a obține rezultate mai bune in 
toate sectoarele de muncă.

De la Iași, tovarășul Nicoiae 
( eaușescu. împreună cu tovarășul 
Manca Mănescu. membru al Comi
tetului Politie Executiv al C .C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui. s-a îndreptat spre Botoșani. 
Aici, pe stadionul orașului, secre
tarul general al partidului a fost 
întâmpinat cu deosebită căldură de 
un mare număr <tle oameni ai 
muncii. La sosire, ca și pe între
gul traseu străbătut pînă la noua 
platformă industrială situată in 
nordul orașului, cetățenii aclamă 
și seaudează ..('eaușescu — P.C.R.”.
( eaușescu și poporul**. La plat

forma industrială se analizează, in 
lata unei machete, modul de am
plasare a noilor obiective, concep
ția de sistematizare a orașului. În
tâlnirea de lucru cu membrii bi
roului comitetului județean

valoroase, eu multă ex
ile la care se așteaptă 

privind îmbunătățirea 
în toate domeniile dis- 

Trebuie să se treacă eu 
acțiune in

de 
partid prilejuiește o analiză a re
zultatelor obținuți* piuă in pre-

acestor meleaguri. O marc mulțime 
de cetățeni adunată in fața sediu
lui Comitetului județean de partid 
tin să salute din nou prezența pe 
meleagurile Botoșanilor a secreta
rului general al partidului. în u- 
ralele și ovațiile mulțimii, ia cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Următoarea etapă a vizitei — 
județul Suceava. I’e stadionul ora
șului, împodobit sărbătorește, mii 
de cetățeni ai municipiului și din 
localitățile învecinate au făcut 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu o 
entuziastă primire. Coloana oficială 
se îndreaptă spre platforma indus
trială ..Zona de est" a munici
piului. Vizita pe platforma indus
trială suceveana a continuat Ia 
Combinatul de celuloză și hirtie. 
Apoi, în Piața „23 August", in 
noul centru al Sucevei, a avut loc 
un însuflețit miting consacrat vi
zitei în acest județ a tovarășului 
Nicoiae Ccaușescu. Intimpinat cu 
nestăvilit entuziasm, cu urate și 
aclamații. Ia miting a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
în repetate rînduri. cuvintele se
cretarului general al partidului au 
fost subliniate cu îndelungi aplauze.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicoiae Ccaușescu a continuat apoi 
in județul Neamț. Și aici, secreta
rul general al partidului a analizat 
cu factorii de răspundere locali, cu 
oamenii muncii din industrie și a- 
gricultură modul cum se îndepli
nesc sarcinile actualului cincinal, 
posibilitățile și rezervele existente 
pentru realizarea de producții su
plimentare cerute de piața internă 
și externă, astfel ca și județul 
Neamț să contribuie. în lumină re
centei hotăriri a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. cu toată 
energia Ia recuperarea pagubelor 
materiale suferite de economia na
țională de pe urma inundațiilor ce 
s-au abătut asupra unor mari re
giuni ale tării, inclusiv asupra unor 
localități și zone de aici. Pe par
cursul întregii vizite. tovarășul 
Nicoiae Ccaușescu a fost intimpi
nat, ea pretutindeni in județele vi
zitate. cu multă dragoste și stimă.

Simbătă seara, tovarășul Nicoiae 
Ccaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Romă- i 
nia, a revenit in Capitală.
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CUPEI EUROPEI»
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LA ATLETISM-PROBE COMBINATE I
9 Formațiile U.R.S.S. și R. F. Germania — decatlon, U.R.S.S. 

s-au calificat in finala
I

și Austria — pentatlon
POIANA BRAȘOV', 20 (prin te

lefon). Pe stadionul din această 
frumoasă stațiune s-au întrecut, 
timp de două zile, decatloniști din 
5 țări și pontatloniste din 4 țări 
in cadrul semifinalei „Cupei Eu- 
ropt\j“ la probe combinate. între
cerile au început sub un soare 
puternic pentru a se termina sub 
aversele unei ploi 
grindină.

întrecerile au fost 
teresante, favoritele 
net, astfel că echipele de decatlon 
alo Uniunii Sovietice și R.F. Cer

și cele de pentatlon ale
Sovietice și Austriei ob- 

fi-

torențiale, cu

destul de in- 
impunindu-se

mania 
Uniunii 
țin calificarea pentru etapa _ 
nală a competiției, programată in 
Polonia, la Bydgoszcz la 6 și 7 
septembrie.

Disputa decatloniștilor a fost 
foarte echilibrată. Formația sovie
tică a condus cu 12 p după prima 
zi, dar duminică, după proba a 
șaptea (aruncarea discului) deca- 
tloniștii vest-germani au trecut pe 
primul loc cu un avans de 24 de 
puncte. înaintea ultimei probe, 
atleții sovietici reveniseră însă pe 
primul loc al clasamentului avind 
272 p avantaj, 
strinsă a caracterizat, in general, 
și lupta pentru locul trei. între 
echipele României și Austriei. Re
prezentanții noștri au fost mereu 
înaintea austriecilor dar după 
proba a noua (aruncarea suliței) 
oaspeții au trecut înainte cu 97 p. 
Cursa de 1500 metri, a zecea și 
ultima probă a decatlonului, a 
lămurit definitiv situația. Dacă ca 
n-a adus modificări în ordinea 
color cinci echipe. în schimb a 
prilejuit modificări ample în cla
samentul individual al

Iată acum situația 
disputa decatloniștilor, 
du-vă că primele două 
obținut calificarea

Aceeași dispută

In ceea ce ne privește apreciem 
ca nesatisfăcătoare evoluția de 
ansamblu a echipei noastre, de la 
care se aștepta, în orice caz, mai 
mult. Dar liderul ei, Vasile Bog
dan, a avut o comportare sub po
sibilități, ca și omul al doilea, Mi
hai Nicolau. Singurii care s-au 
prezentat ceva mai bine decît in 
celelalte concursuri din acest an 
au fost tinerii Gheorghe Lixandru 
și al patrulea component al for
mației, Dobre Savenco. Ei au ob
ținut cele mai bune rezultate din 
acest sezon, dar totalul pun.ctelor 
realizate este departe de cerințele 
internaționale.

Iată acum și_clasamentul. indi
vidual “
(Austria) 
lungime
13,60 m. ___ ,___ .... ...
m — 48,89, 110 mg — 15,07, disc 
— 41,66 m, prăjină — 4,60 m, su
liță — 57,80 m, 1500 m — 4:44,61) ; 
2. .Ian Lember (U.R.S.S.) 7771 p 
(11.22 — 7.0!) — 14,93 — 2,01 — 
50,87 — 15,60 — 49,72 — 4,55 — 
54,86 — 4:49,03), 3. Boris Gorbaeev 
(U.R.S.S.) 7745 p (11,07 — 7,0* — 
14,50 — 1,92 — 50.38 — 15,29 — 
44,78 — 4,30 — 61,78 — 4:37,76), 
4. Guido Kratschmer (R.F. Ger
mania) 7697 p, 5. Vasile Bogdan 
(Romania) 7582 p (11,17 — 7,25 m

1. JOZEF ZEILBAUER 
7807- p (100 m — 11,16, 

m, greutate — 
— 2,01 m, 400

— 7.25 
înălțime

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. 2-3)
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clasato au 
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CICLIȘTII ROMÂNI PROTAGONIȘTII
■> o

KHODOS. 20 (prin telefon). Du
minică dimineața s-a desfășurat 
curea de fond — 128 km pe un 
circuit de 6,4 km acoperit de 20 
de ori, din cadrul ediției a VIII-a 
a Campionatelor balcanice de ci
clism. La start au fost prezenți 
38 de alergători (cile 10 din Bul
garia, Iugoslavia. Grecia, 8 din 
România), iar de-a lungul traseu
lui s-au înșiruit peste 50 000 de 
spectatori.

Cursa s-a desfășurat, ca și cea 
de vineri, pe o căldură la fel de 
mare, numai că traseul, străbă- 
tind străzi umbrite de copaci me- 
diteranieni și avind două porțiuni 
pe malul mării Egee, a fost în 
avantajul sportivilor scăpați de 
razele molcșitoare ale soarelui.

întrecerea s-a încheiat cu suc
cesul tînărului nostru reprezen
tant Mircea Ramașcanu. care a 
obținut o victorie spectaculoasă, 
viu aplaudată. Iată insă citeva în
semnări din timpul cursei. în 
turul 4, prima evadare, a iugosla
vului Frelih, anihilată după două 
ture. Mai apoi, alte tentative sto
pate prompt de pluton. La jumă-
A

ta tea cursei, în'turul 10. evadează 
Vasile Teodor. Kuvcslja (Iug.), 
Vaskos (Gr.) gi Eftimov (Buîg.) 
adică din fiecare echipă cite un 
ciclist. Intr-un tur ei își asigură 
un avans de un minut.' In turul 
12, pe singurul urcuș ffoarte difi
cil insă) al traseului, Mircea Ra- 
mașcanu forțează și-i ajunge 
fugarii care aveau un avans 
2:06. Prezența a doi români 
grupul fruntaș îi determină 
ceilalți să nu mai tragă, astfel 
greul evadării avea să cadă, 
continuare, pe umerii lui Vasile 
Teodor și Ramașcanu. Ritmul 
cursei scade insă și, în turui 16, 
grupul fruntaș se completează cu 
iugoslavii Gazdici și Bedekovici, 
grecul Kountras. I’e măsură ce se 
apropie sosirea, agitația grupului 
din față crește. Ochii tuturor țin
tesc spre Teodor Vasile. Bl își 
dă repede seama că nu putea ob
ține cîștig de cauză, fiind sever

Hristache NAUM

MIRCEA RAMAȘCANU(Continuare In pag. 2-3)

SPANIA - ROMANIA, 3-2 IN „CUPA DAVIS"

A DECIS ELIMINAREA ECHIPEI NOASTRE
Nas a>e a ciștigat net in
BARCELONA, 20 (prin telefon), 

încă două zile de luptă îndîrjită 
n-au reușit să aducă echipei Ro
mâniei mult dorita calificare în 
rindul primelor patru formații eu
ropene ale ..Cupei Davis“. înfrîn- 
gere dramatică în fața unor adver
sari de talie, mai buni in ansam
blul celor cinci partide.

MANUEL ORANTES, JUAN
GISBERT — ILIE NĂSTASE, ION
TIRIAC 3—6, 4—6, 6—3, 7—5, 6—2

Sîmbătă (ora 16,10). Aplauzele 
sublimaseră apariția celor 

Năstase-Țiriac și 
s-au transformat 
în ghemul 7 din 
Năstase și Gisbert 
mare virtuozitate.

care 
două perechi, 
Orantes-Gisbert 
în ovații cînd, 
setul I, pe rînd, 
fac mingi de
Atunci scorul urca la 5—2 pentru 
români, după ce ei făcuseră un 
break rapid (2—0) pe serviciul 
barcelonozului. Setul prim se cîști- 
gă relativ ușor (6—3), cu merite 
speciale pentru Tiriac, foarte activ 
in atac și apărare.

fața lui Orantes, iar Ovici

Al doilea set începe în aceeași 
notă, perechea noastră distanțîn- 
du-se la 3—1 (de data aceasta cu 
break la Orantes). Apoi totul de
curge normal dină la 6—4.

Așteptata reacție a spaniolilor 
(normală în orice meci de tenis 
cu adversari de valoare apropiată) 
se produce de la începutul setului 
III, cînd Orantes .și Gisbert men
țin strins avantajul serviciului, 
dupii ce fuseseră de trei ori la un 
pas de a ceda ghemul 5 (cînd du
blul nostru ratează 3 mingi de 
break). Breakul îl realizează însă 
gazdele la al 8-lea ghem pe ser
viciul lui Țiriac, mai puțin bine 
ajutat, pentru o clipă, de Năstase. 
Spaniolii reduc scorul, ciștigînd cu
6— 3.

După pauză lupta se încinge la 
ghemul 4 (ratări ale românilor). 
Apoi sintem martorii unor situații 
dramatice, cu răsturnări de scor 
pînă la egalitate completă pe ta
bela meciului. Gazdele ciștigă cu
7— 5.

Setul 5 nu mai schimbă un re-

a pierdut (2-3) ca Higueras

zultat care
Năstase și
in timp ce ______ __________ v. _
măresc, adjudeeîndu-și victoria cu 
6—2. O victorie care păruse asigu
rată, este scăpată printre degete.

MANUEL ORANTES — IUE 
NĂSTASE 2—6, 2—6, 4-^6

se contura iremediabil. 
Tiriac slăbesc cadența, 
Orantes și Gisbert și-o

Duminicii, ultima zi a meciu
lui... De la 1—2 pentru Spania, jocul 
reîncepe într-o atmosferă de ten
siune, lesne explicabilă. Tribunele, 
arhipline în ultima zi, freamătă. 
Dar, fapt remarcabil, emoția par
că nu se transmite celor doi jucă
tori ce poartă nr. 1. Năstase, cel 
puțin, este admirabil în concentra
re și stăplnire de sine. își cunoaș
te bine adversarul, l-a învins de 
13 ori pînă acum, a pierdut doar 
de 4 ori. Stăpînește jocul de I*

Radu VOIA

(Continuare in pag.'ra 4-a)

TURNEUL INTERNATIONAL DE LA GALATI
DOMINAT

GALAȚI, 20 (prin telefon). — 
Sîmbătă și duminică, în Sala 
sporturilor din localitate au con
tinuat întrecerile celei de a XlV-a 
ediții a Turneului internațional de 
lupte greco-romane și libere al 
României. Numărul mare de con- 
curenți din cele 17 țări partici
pante a determinat organizatorii 
să prelungească, sîmbătă, compe
tiția pînă aproape de miezul nop
ții, iar duminică dimineața pre- 
tendenții la primele locuri au fost 
nevoiți să susțină câte două sau 
chiar trei partide.

Din cuprinsul acestui număr!

DE LUPTĂTORII NOȘTRI

1. U.R.S.S. 23 015
2. R.F. Germania
3. Austria 22 232 p
1. România 21895 p
5. Bulgaria 21 175 p

P
22 «12 p

Rugbyștii de la Farul au cîștigat turneul internațional 
de la Constanța.
Observații asupra arbitrajului in sezonul fotbalistic 
1974-75.
Tinerele noastre tenismene : locul II în „Cupa Sois- 
bault“
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LA GRECO-ROMANE, GHEORGHE 
BERCEANU L-A STOPAT PE CON

STANTIN ALEXANDRU 1
Cum se știe, în ultimii doi ani, 

timp în care reputatul luptător 
Gheorghe Berceanu a fost absent 
din arena competițională, tinărul 
Constantin Alexandru l-a înlocuit 
cu succes deținînd supremația la 
categoria respectivă (48 kg) atît 
în țară cît și în Europa, cucerind 
titlurile continentale la ultimele 
două ediții. Mai mult, după pă
rerea specialiștilor, C. 
era considerat 
chiar și după I 
în arenă Gh. 
Galați, odată < 
pe saltelele de 
ceanu au fost 
pronosticurile. Deși duminică di
mineața Berceanu a fost nevoit 
să susțină un meci extrem de di
ficil cu luptătorul turc S. Bora, pe 
care l-a învins, detașat la puncte 
(16—3), după mai puțin de o oră 
se afla față în față cu C. Alexan
dru pentru finala categoriei. Și, 
trebuie să subliniem că în timp

___ _. Alexandru 
favoritul principal 

ce avea să reintre 
Berceanu. Dar, la 
cu prima apariție 
concurs a lui Ber- 

; infirmate toate

foarte puternic, Alexandru câști
gase în mai puțin de un minut 
(prin tuș) meciul cu luptătorul 
român M. Secoșan. Cu 
tea, Berceanu, după 
mai reținut, cînd a și 
de Alexandra (1—2), 
secundă a aruncat în 
cunoscutele-i procedee 
cu o fixare urmată de contura
re laterală, a preluat conducerea 
(4—2) obținînd victoria, pe deplin 
meritată. Ia puncte (6—4). N. Gin- 
gă a Ieșit învingător la cat. 52 kg,' 
dispunlnd spectaculos, între alții, 
de proaspătul campion european 
R. Kraus (R.F. Germania) în fața 
căruia a obținut victoria prin tii0 
și de italianul A. Callabiano prin 
descalificare. La categoria grea. în 
finală s-au întîlnit R. Codreanu 
și V. Dolipsclii, victoria revenin- 
da-i primului prin descalificară.' 
Tot 1a greco-romane au mai ob
ținut locul I reprezentanții Româ
niei, I. Dulică (cat. 57 kg), t

Mihai TRANCA

toate aces- 
un începu* 
fost conduri 
în repriza 

lu,ptă blne- 
tehnice și



RUGBYȘTII DE LA FARUL
AU CÎȘTIGAT JJ

V. VAISMAN ÎNVINGĂTOR IN
MEMORIALUL SADOVEANU" LA ȘAH

CAMPIONATELE MONDIALE
La polo, in prima zi, Romă

„CUPA DE CRISTAL1
t«le-CONSTANȚA, 20 (prin 

fon). Sîmbătă au luat sfîrșit în
trecerile turneului de rugby or
ganizat în localitate cu prilejul 
aniversării a două decenii de 
existență a sportului cu balonul 
oval pe Litoral.

în primul meci s-au întâlnit 
echipa Constructorul, câștigătoa
rea seriei constănțene a diviziei 
naționale B, și formația Polonia 
din Poznan. Desfășurînd un joc 
frumos, de o bună calitate teh
nică, rugbyștii constănțeni au 
reușit să încheie la egalitate dis
puta cu puternicii lor adversari. 
Scorul final a fost de 12—12, 
după ce la pauză oaspeții con
duceau cu 12—6. Punctele au 
fost realizate de Jianu și Dinu 
câte o încercare, ambele tran
sformate de Constantin, pentru 
Constructorul, Mainko — 2 în
cercări, transformate de Hora-

condus

întîlnit 
șî for- 
Partida 

joc

cik pentru Polonia. A 
foarte bine V. Cișmaș.

în meci vedetă s-au 
selecționata Constanței 
mația galeză Bonymaen.
a oferit spectatorilor un 
foarte agreabil, spectaculos. La 
capătul unei partide vii, aprig 
disputate, constănțenii și-au im
pus superioritatea cîștigînd cu 
scorul de 12—6 (6—0). Pentru
învingători au înscris : Borșaru 
(încercare), Cristea (încercare de 
penalizare și o transfor
mare). Punctele rugbyștilor din 
Țara Galilor au fost reali
zate de Hugh care a înscris de 
două ori prin lovituri de picior. 
Partida a fost arbitrată de Au
rei Găgeatu. *

„Cupa de cristal" pusă în joc, 
la acest turneu, a revenit for
mației Farul Constanța, campi
oana țării pe acest an.

Cornel POPA, coresp.

inter- 
__ _____ ___ . închi
nat memoriei marelui scriitor cla
sic român Mihail Sadoveanu, a 
luat sfîrșit ieri dimineață, cu vic
toria maestrului Volodea Vaisman. 
înaintea ultimei runde el avea un 
avans de un punct și, 
în reuniunea finală a 
de timișoreanul Ion 
reușit să-și păstreze 
De altfel, runda a 
una dintre cele mai 
întregii competiții, soldîndu-se cu 
numeroase surprize. Locurile 2—3 
și le-au împărțit Mihai Ghindă 
(singurul jucător neînvins în tur
neu) și talentatul maestru bulgar 
Rumen Anghelov.

învins neașteptat de Bela Pe
renyi, Mircea Pavlov a ratat o 
bună ocazie de a-1 ajunge pe li
der, trebuind să se mulțumească 
cu locul patru.

Rezultate : Vaisman — Marcovici 
'fî-A/i (după... 15 ore de joc !, În
treruptă în runda a 8-a), Vaisman 
—Blatny 1—0, Anghelov—Ghindă 
</2—</2, Pavlov — Biriescu */î—Va, 
Stoica — Perenyi 0—1, Haritver— 
Marcovici 0—1, Dominguez—Ber
nard 1—0 (r. 10), Vaisman—Biries
cu 0—1, Blatny—Anghelov ‘/a—Va,

Prima ediție a turneului 
național de șah de la Iași.

cu toate că 
fost întrecut
Biriescu, a 
primul loc. 
11-a a fost 
agitate ale

Campionatele de sărituri pentru copiiCLUJENII FURNIZEAZĂ SURPRIZELE
Circa 60 de copii din București, 

CIuj-Napoca, Oradea și Sibiu și-au 
început, la Centrul de pregătire 
olimpică al C.N.E.F.S., disputele 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai României la sărituri de 
la trambulină. întrecerile au de
monstrat încă din prima zi că a-

bucură
___________ _  _ ... repre
zentanți aflați acum în Capitală 
și că, dintre participanți, destul de 
mulți sînt cei cu perspective de a 
deveni performeri de certă va
loare.

Conform tradiției, lupta pentru

ceasta ramură a natației se 
de prețuire în orașele cu

SEMIFINALA „CUPEI EUROPEIu
LA ATLETISM - PROBE COMBINATE

(Urmare din pag. I)

— 14,10 m — 1,95 m — 50,15, 15,69
— 39,50 m — 4,70 m — 54,54 m
— 4:47,88), 6. Marek (R.F. Germa
nia) 7555 p.

Ceilalți concurenți români s-au 
clasat pe locurile : 12. Nicolau
7221 p, 15. Lixandru 7092 P, 17 
Saveneo 6807 p.

* a

locurile fruntașe s-a dat intre co
piii din Sibiu și cei din București, 
Dar. furnizind o surpriză plăcută, 
săritorii de la C.S.M. CIuj-Napoca, 
pregătiți de neobositul și inimosul 
antrenor Dionisie Szabo, au obți
nut în ziua inaugurală două succe
se la „1 m“: titlul prin Gabriela 
Covaci și locul trei prin Anca 
Bereș, Ambele sportive au prezen
tat salturi evident mai dificile de- 
cît principalele lor adversare, fapt 
determinant în acordarea puncta
jelor. în rest, vom menționa acu
ratețea salturilor eaecutate de Fe
licia Cîrstea (antrenor P. Decusea- 
ră) și maniera netă în care și-a 
adjudecat victoria Ion Miclea (an
trenor K. Wittenberger).

IATA PRIMII CAMPIONI: 
Trambulină 1 m, fete I — Felicia 
Cîrstea (Progresul) 346,35 p ; fete 
II — Gabriela Covaci (CSM CIuj- 
Napoca) 204,80 p : băieți I — D. 
Oprea (Șc. sp. Sibiu) 330,15; băieți 
II — I. Miclea (Șc. sp. Sibiu) — 
190,75; Trambulină 3 m, băieți I 
— D. Oprea 265,25; băieți II — I. 
Miclea 136.20.

Astăzi fetele sar de la 3 m (ora 
10) si băieții de la platformă (ora 
16). (D. ST.).

întrecerea pentatlonistelor s-a 
desfășurat, conform regulamentu
lui internațional, al noii sale pre
vederi, doar într-o singură zi, du
minică. întrecerea a fost dominată, 

echipa 
anunță 
la cu- 
de la

eonform așteptărilor, de 
Uniunii Sovietice care se 
printre favoritele principale 
cerirea trofeului, în finala 
Bydgoszcz. Formația sovietică este 
înainte de toate o echipă foar
te omogenă, cele patru componente 
ale sale avind o evoluție la un ni
vel constant în fiecare din cele 
cinci probe ale competiției. Cu atle
te de valoarea Zoiei Spasovodskaia, 
Verei Karpova, Olgăi Rukavișini- 
kova și Elenei Smirnova evident 
că formația Uniunii Sovietice n-a 
avut nici un fel de emoție în lupta 
pentru cucerirea primului loc. în 
schimb, în întrecerea individuală 
evoluția pentatlonistei bulgare 
Penka Sokolova a întrecut așteptă
rile și n-a lipsit mult ca ea să fi 
cîștigat. De altfel, de primul loc a 
fost depășită doar de 3 puncte 1 în 
ceea ce privește echipa Bulgariei 
este de notat faptul că ea a avut 
neșansa de a fi concurat doar cu 
trei atlete, Sașa Vîrbanova, o pen- 
tatlonistă de certă valoare fiind 
constrînsă să abandoneze din cauza

unui accident suferit chiar Ia pri
ma probă.

Surprinzătoare evoluția pentatlo
nistelor din echipa Austriei. Avind 
în frunte pe Liesel Prokop, fostă 
recordmană mondială a probei și 
campioană europeană în 1969, atle
tele austriece au întrecut așteptă
rile. Clasîndu-se pe locul doi ele 
au obținut dreptul dc a evolua in 
ultimul act al competiției, în fina
lă. în sfîrșit, echipa noastră cu 
posibilități destul de modeste
obținut un punctaj prea puțin con
cludent. Ce folos că, în general, 
fetele noastre izbutesc să facă față, 
in mod acceptaTiil, cerințelor a pa
tru probe, dacă la 
obțin rezultate i 
care le afectează 
tajul total !

2.
3.
4.
întrecerea individuală a fost 

minată de duelul dintre Spasovod
skaia și Sokolova, succesul celei 
dinții fiind realizat la limită. Dar 
iată 
ZOIA SPASOVODSKAIA (U.R.S.S.) 
4 433 p (100 mg — 13,64 s, 
— 13,89 m, înălțime — 
lungime 5,94 m, 200 
25,15), 2. Penka Sokolova 
garia) 4 430 p (13,52 — 
1,69 m — 6,18 m — 25,26), 3. Olga 
Rukavișnikova (U.R.S.S.) 4 224 m,
4. Vera Karpova (U.R.S.S.) 4 216 p,
5. Liesel Prokop (Austria) 4 211 p,
6. Elena Smirnova (U.R.S.S.) 4 140. 
Concurentele românce s-au clasat 
astfel : 9. Elena Viniilă 3954 p, 12. 
Elena Mirza 3867 p, 13. Coculeana 
Bucătarii 3822 p, 14. Gcorgeta 
traehe 3382 p.

greutate ele 
extrem de slabe, 

i substanțial punc-

U.R.S.S. 
Austria 
România 
Bulgaria

12 893
12 245
11 643
11516

P 
P 
P
6

de

clasamentul individual : 1.

greutate
1,74 m, 
m —

(Bul-
13,46 m,

Mi-

ALTE REZULTATE
DIN CUPA EUROPEI"

La Banska Bistrica, in Ceho
slovacia, și la Barcelona, în Spa
nia. au fost programate celelalte 
două semifinale ale competiției pe 
echipe „Cupa Europei" la probe 
combinate. Pînă la ora închiderii 
ediției nu ne-au parvenit decît 
rezultatele definitive înregistrate 
In întrecerile pentatlonistelor. 
Pentru finala de la 6 și 7 septem
brie au mai obținut calificarea ur
mătoarele formații : 
nia. Ungaria, R.D. 
Franța.

în cadrul semifinalelor au fost 
înregistrate următoarele punctaje : 
R.F. Germania 12 856 p. Ungaria 
12139 p, Olanda 11 875 p, Da
nemarca 11 673 p. Pe primul loc în 
clasamentul individual s-a situat 
Anette Stein (R.F. Germania) cu 
4330 p. La Barcelona, echipa R.D. 
Germane — câștigătoarea primei

zat 13 558 p. A fost urmată de 
Franța 12735 p și Marea Britanie 
12 302 p.

R.F. Germa- 
Germană și

Prima 
ediții a 
de natați 
la traml 
(U.R.S.S.; 
Ea a fost 
Tatiana 
P și 
466,52 p.

Ediția a II-a a campionatelor 
mondiale de natație a început 
simbătă la Caii, în Columbia. Pri
mele întreceri desfășurate au fost 
meciurile seriilor preliminare la 
polo și eliminatoriile probei femi
nine de sărituri de la trambulină. 
Participînd în seria B, selecțio
nata de polo a României a jucat 
cu cea a Ungariei, deținătoarea 
titlului mondial. După o partidă 
aprig disputată, campionii mon
diali au obținut victoria la limi
tă : 8—7. Deși învinși, sportivii 
români își mențin șanse de ca
lificare în grupele semifinale 
(două a cite 4 echipe), deoarece 
în următoarele jocuri vor întîlni 
formațiile Australiei și Columbiei 
cotate mai slab valoric. Meciul 
dintre aceste 
venit celei a 
surpriză s-a 
unde echi pa 
egalitate 
U.R.S.S., 
rezultate 
12—2 ; 
mania 
8-3 ;
(1), Olanda—Canada 9—4.

Perenyi
— Do-

Stoica

Ghindă — Haritver 1—0. 
—Pavlov 1—0, 
minguez 0—1, 
1—0 (r. 11).

Clasamentul
MAN 8. 2—
Anghelov (___ ___ , ...
Pavlov 7, 5. I. Biriescu 6%, 6. B. 
Perenyi (Ungaria) 6, 7. A. Mareo- 
vici 5, 8—11, R. Bernard (Polonia), 
F. Blatny (Cehoslovacia), J. Do
minguez (Spania), V. Stoica 4*/2, 
12. L. Haritver (Canada) 1 p.

în încheiere trebuie subliniată 
buna organizare a turneului și 
conducerea tehnică impecabilă 
asigurată de arbitrul principal 
Dumitru Rădulescu (Iași).

Marco viei
Bernard -

final : 1. V. 
M. Ghindă 

(Bulgaria) 7‘/5,

VAIS- 
și R- 
4. M.

MECIUL FEMININ
ROMANIA - UNGARIA

, 20 (prin telefon).
în tururile 2 și 3, ambele 

avantajul 
cu același

SATU MARE,
echipe 
culorii 
scor :

și-au valorificat 
albe, cîștigînd 
4—2.

Rezultate : Porubsky 
șan 1—0, Krizsan —
1—0, Honfi 
Veroci — 
— Baumstark */2—Vs, 
Makai ’A—‘/a (t 2), 
Krizsan */2- 
Honfi ‘A—V2, Polihroniade — Ve
roci ’/2—’,2, Teodoreșcu — Finta 
1—0. Baumstark — Karakas V2—Vî, 
Makai — Porubsky 1—0 (t. 3).

La jumătatea meciului, echipa 
de senioare a României conducea 
cu scorul de ă’A—8*/2.

Gazdele domină întrecerea juni
oarelor. După 3 tururi. România — 
Ungaria 5—1 (Kas — Nuțu %—V2, 
Csonkics — Jicnian 0—1 și Cson- 
kies — Nuțu 0—1, Kas — Jicman

— Murc- 
Perevoznic 

— Polihroniade 0—1, 
Teodoreșcu 1—0, Finta 

Karakas — 
Mureșan — 

•*/2, Perevoznic 
'2, Polihroniade 

Teodoreșcu -

slab valoric.
reprezentative a re- 
Australiei cu 6—1. ~ 
produs în seria C, 

S.U.A. a terminat 
4—4 — cu cea

o
la 
a 

campioană olimpică. Alte 
: seria C : Spania—Iran 

seria A : Cuba—R.F. Ger- 
5—4, Iugoslavia — Bulgaria 

seria D : Italia—Mexic 6—5

„GUPA MUNICIPALA"

LA CA1AC-CANOE
Zilele trecute, s-a desfășurat pe 

lacul Snagov concursul de caiac- 
canoe dotat cu „Cupa Municipală". 
La întrecere au fost prezenți cei 
mai buni specialiști ai genului de 
la cluburile Steaua și Dinamo 
București. Disputele interesante, a- 
prige. au dat ciștig de cauză spor
tivilor de la Steaua care au reu
șit să se claseze de 10 ori pe locul I. 
față de Dinamo, care a înregistrat 
8 victorii. Clasamentul pe puncte : 
Steaua 364. Dinamo 264.KOVACS, coresp.

Al. Noapteș, performerul campionatelor. Foto : V. BAGEAC

reșitenii, CEI
de elevi înotători, re-

. ■' 1 14
țării, și-au continuat 
in condiții organizato- 

la bazinul Obor 
nr. 2. întrecerile, 
majoritatea 
spectacole 
sosiri „la 

D____ , __  ___ învinșii au
mit aceleași aplauze ca învingăto
rii. Așa s-a petrecut, de pildă, la 
50 m delfin băieți, unde Matei 
Teodoreșcu (Șc. sp. 2) și Lauren- 
țiu Tache (Șc. sp. Brăila) au îno
tat „cap la cap“, iar în final cro- 
nometrele le-au consemnat același 
timp : 36,2. O impresie cu totul 
deosebită a lăsat-o juniorul de 16 
ani Alexandru Noapteș. elev al 
antrenorului Alexandru Schmalt- 
zer de la Șc. sp. 2. în decurs de 
patru zile, Noapteș a cucerit meda
lia de aur în nu mai puțin de cinci 
probe : 100 m, 200 m, 400 m, 1 500 
m liber și 200 m mixt. O perfor
manță care face cinste talentatu
lui înotător și antrenorului său, 
și care dezvăluie perspectivele 
unor rezultate competitive chiar 
pe plan internațional, cu condiția 
însă a unei munci intense, 
tente, conștiincioase. Tot la 
toiul performanțelor, vom 
recordul realizat de Ilina 
(Dinamo) in cursa de 200 m 
3:02,6, un timp foarte bun pentru 
fetițe cat. B. Un alt record a fost

Cei 320 __ .
prezentind școli sportive din 
orașe ale 
disputele, 
rice remarcabile, 
al Școlii sportive 
viu disputate în 
belor, au oferit 
moa.se, curse cu 
grafie", în care

pro- 
fru- 

foto- 
pri-

insis- 
capi- 
nota 
Paj a 

bras :

CICLIȘTII ROMANI PROTAGONIȘTII
CAMPIONATELOR BALCANICE
(Urmare din pag. 1)

„marcat" și, în turul 19, inițiază 
un atac lung. La poalele dealu
lui avea să fie ajuns, dar în acel 
moment îi face semn lui Ramaș- 
canu să se ducă. Acesta sprintea- 
ză sec, obține rapid avantaj, pe 
care și-1 mărește mereu. In final 
ridică miinile de pe ghidon, ges
tul învingătorului, dar i se spune

tură ! Ramașeanu mai face, nor
mal o tură, după care, dintr-o 
neînțelegere, mai face.încă una !...

CLASAMENT : 1. MIRCEA
RAMAȘCANU (R) 3.16:41, 2. T.
Kuvelia (I) 3.17:30, 3. Șt. Vaskos 
(G) 3.17:40, 4. M. Kountras (G) 
3.17:41, 5. V. Teodor (R) 3.17:41,0, 
6. M. Gazdici (I) 3.17:41,0... 12. N. 
Gavrilă 3:23:13, 13. V. Hoța 3:23:13, 
20. I. Cosma 3.25:24,0, 21. I. Cojo
carii 3.25:24. C. Cirje si E. Dul-

-

CLU

IN

INTERE

IN

MAI BUNI ELEVI
consemnat la 4x50 m mixt băieți 
cat. C de către reprezentanții .Șco
lii sportive Brăila : 2:38,3.

fn clasamentul pe echipe 
premieră la această 
avind drept rezultat o puternică 
emulație în rîndul 
lor), primul loc a fost ocupat de 
Școala sportivă din Reșița, care a 
totalizat 326 p. Pe locul secund 
Școala sportivă Brăila 216 p, și 
pe locul al treilea Școala gene
rală nr. 54 București 215 p, am
bele centre cu activitate relativ 
recentă, dar cu roade dintre cele 
mai frumoase. Au luat parte 16 
echipe.

(o
competiție,

part ic ipan ti-

ÎNOTĂTORI
Cîteva dintre rezultate : 200 

liber juniori : Al. Noapteș
m 

Al. Noapteș (Șc. 
sp. 2) 2:11,8 : 100 m spate băieți 
A: L. Orei (Șc. sp. Reșița) 1:12,1; 
50 m spate fetițe C : Eniko Szoke 
(Șc. sp. Tg. Mureș) 38,3 ; 100 m 
spate băieți B : Cr. Banii (Lie. 4 
Galați) 1:13,8; 100 m spate fetițe 
B : Andreea Steriu 
1:20,0 ; 
Camelia Popa (Șc. sp. 
2:41,0 ; 200 m bras băieți 
Mustață (Șc. sp. Brăila) 
200 m spate juniori : 
Smeu (Șc. g. 54) 2:29.5.

-------- (Șc. g. 54)
200 m delfin fetițe A ■ 

Ploiești) 
A : FI.
2:56,0 ; 

Tudorel

O. STANCULESCU

In municipiul Gh. Gheorghiu Dej

IA APLAUDAT PI MIHOCROSIȘTI
După^o îndelungată întrerupere, ac

tivitatea competițională de motocros 
s-a reluat duminică în municipiul 
Gh. Ghedrghiu-Dej cu un reușit con
curs republican, dotat cu trofeul 
„Cupa CAROM", organizat de asocia
ția cu același nume din localitate. 
Traseul de pe dealul Perchiului, de 
la marginea orașului, extrem de dur, 
a supus pe alergători la un dificil 
examen.

Fără doar și poate, sufragiile celor 
peste 20 000 de spectatori le-au cu
cerit Aurel Ioneseu și Paul Filipescu, 
principalii animatori' ai probei de se
niori. După ce a cîștigat prima man
șă, conducted de la un cap la altul, 
Ioneseu a luat un start bun și in 
manșa decisivă. Dar (păcat că există 
acest dar), după cîteva ture, i s-a 
defectat roata din față și a fost ne
voit să-i dea cale liberă puternicului 
său adversar. In continuare, lupta 
pentru celelalte locuri fruntașe a de
venit atractivă, Constantin Goran 
(duminică a împlinit 30 de ani și a 
ținut să fie la înălțime), tinerii Ste- 
lian Paraschiv, Ion Popa și Andrei 
Benedek (care confirmă bunele apre
cieri), Nieolae Murgoci (in revenire

montat spectaculos după defecțiunea 
suferită în manșa I), disputîndu-și 
cu ardoare întiletatea. La juniori, 
Ernest Mulner pare a fi imbatabil, 
cîștigînd, din nou, fără drept de a- 
pel, iar Jean Pescaru s-a detașat ca
tegoric în probă motoretelor ,,Mobra“.

CLASAMENTELE : seniori (ptnă la 
500 cmc) — 1. p. Filipescu (TTA Tg. 
Jiu), 2. C. Goran (Poiana Cîmpina),3. 
S. Paraschiv (Loc. Ploiești), 4. N. 
Murgoci (Poiana Ctmplna), 5. I. Popa 
(Torpedo Zărnești). 6. A. T 
(St. r. Bv.) ; juniori (pînă la 350 
— 1. E. Mulner (Torpedo), 2. E. 
(Torpedo), 3. A. Enceanu (St. r. 
„Mobra" — 1. J. Pescaru (St .r. 
2. D. Marlanov (Poiana), 3. P. 
lencu (Torpedo).

Corpul de oficiali, condus de 
trul N. Manesia (Buc.), a funcționat 
ireproșabil. Se cuvine să subliniem 
munca depusă de V. Secară, I. Cră
ciun (președinte și, respectiv, secre
tar al secției moto), și I. Boatcă (in
structorul asociației CAROM) la buna 
desfășurare a întrecerilor, precum și 
aportul adus de ceilalți factori inte
resați in succesul organizatoric.

Benedek 
cmc) 
Laub 
Bv.); 
Bv.), 
Tlti-

arbi-

Trăgăti 
Steaua, i 
le. lor, .i 
febra di 
competiți 
naționale 
vor alirJ 
(25—27 i 
ternațion: 
Sportive

Pe ace 
țintașilor, 
la întrec 
discuție 
nor prir 
clubului 
ma oară 
nizează 
dorini c; 
aibă o ' 
standuril 
vem de 
care 1-ai 
cedente. 
cîștigat 
ori con» 
Pentru 
derat, tr 
nează eu

După 
torul no: 
sînt în f 
obțin cifi 
namentel 
ca steliș 
mele loc 
atît la c 
calibru r 
pistol vil 
la cele ■ 
mat (pu: 
prezintă 
Corneliu 
mii Ins N 
Petre Șa

La înti 
gători di 
Cehoslov: 
mană, 1' 
și Roma 
sc vor i 
pioni ai 
cu reput 
dială.

Concon 
poligonul 
campion» 
ediția 
la arme

TUR
(

Păun (i
(cat. 82

SA1 
INVI,

O me 
avut și I 
te libere 
reușit si 
din cele 
te. Sued 
este cu 
a fost o 
care au 
mai valo 
altfel, la 
tate au 1 
pionatele 
confrunt; 
Jocurilor 
torii au 
Arapu (< 
drat (cal 
(cat. 62 
74 kg), 
și Ladisl

Iată 1 
mele loc 
cat. 48 k 
(Rom), 
3. M. Sei
1. Nicu < 
(R.F.G.). 
cat. 57 l
2. M. Nt 
(Ung.) ; 
(Roiri.),
3. G. Gii
1. Lothai 
Șt. Ruși 
(R.D.G.) 
Zemkov 
taru (Roi 
cat. 8? k
2. M. Pe 
(R.D.G.)
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1974 - 75

VA PREZENTĂM PROMOVATELE ÎN DIVIZIA A

ARBITRAJUL POATE (Șl TREBUIE) SA REALIZEZE
SALT VALORIC MAI CONSISTENT

A DETERMINAT REUȘITA RAPIDULUI
Ra- 
de-

ureștean 
îzultate- 
zile în 

portante 
donatele 
) ei se 
Itelminii 
irea in
ii burilor 
Prietene, 
■ticipării 

militar 
avut o 

, antre- 
e tir a 
iru pri- 
la orga- 
ie, 
oștri 
tbilă 
tpoi, 
iigiu 
ile pre- 
u Ion a 
de trei 
in 1972. 
li dezi- 
5 antre-

deci 
să 
p<- 
a- 
pe

terlocu - 
lotului 

intre ei 
i antre- 
it șanse 
pe pri- 

probe, 
liberă. 
3x40 f, 
cit și

1

) 
compri- 
îine se 
îpetiției 
iu, Ro
tan asiu,

nți tră- 
ulgaria, 
I. Ger- 
U.R.S.S. 
îpetitori 
e cam-, 

țintași 
;i mon-

ișura pe 
trecerile 
seniori, 
limpice,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
>

I
I
I
I
I
I
I

Pentru a analiza valoarea pre
stației arbitrilor noștri în meciu
rile Diviziei A, vom pleca, consi
derăm necesar, de la un punct de 
referință. Termenul de comparație 
ales este în mod firesc contribuția 
lor în sezonul precedent 1973/74. 
Graiul sec al cifrelor este în stare 
să prefigureze curba valorică din 
campionatul recent încheiat.

\om prezenta, mai întîi, media 
calificativelor observatorilor fede
rali, cu mentionarea că notarea și 

arbitraj, 
trecute 
dreptul 
materii 
„purta- 

6, la

interpretarea ei, pentru 
seamănă mult cu cifrele 
în catalogul de școală în 
rubricii rezervată unei 
abstracte, speciale, anume 
rea”. (O notă de 5 sau 
purtare, deși convențional de tre
cere, 
veră la ordine).
8,83;

coincide, cu o chemare se- 
‘ Astfel : 1973/74 : 

1974/75 : 8,95.
Raportul se menține și în apre

cierea redactorilor ziarului nostru 
care au acordat în 1973'74, 163 de 
„foarte bine”, 106 de „bine”, 27 de 
„acceptabil" și 10 de „slab”. în se
zonul ultim, de care ne ocupăm, 
152 f.b. ; 123 b. ; 24 a. ; 7 s„ pon
derea aprecierilor nefavorabile fi
ind deci, în scădere.

Ca un corolar, în constatările 
federației de specialitate, făcute 
publice după omologarea ultimului 
campionat, referirile la arbitraj 
sînt conchise în următoarea frază: 
„Arbitrajele în progres, față de 
alte ediții ale campionatului".

Mergînd mai departe cu compa
rația, interesantă ni se pare cîn- 
tărirea sancțiunilor suferite de ar
bitri. Din 34 de „cavaleri ai fluie
rului” în 1973 74. șase au suportat 
25 de etape + 12 luni suspendare; 
in 1974/75, numărul „impricinați- 
lor“ a urcat la 13 (dintr-un total

de 41) iar suma pedepselor s-a o- 
prit la : 12 etape + 16 luni sus
pendare, o retrogradare și două 
excluderi din lot. In aparență, as
primea acestor măsuri pare efec
tul unor suplimentare cauze nega
tive. în realitate este vorba de o 
sporire a severității noului colegiu 
central (instalat în octombrie 
1974), interpretată ca o pavăză în 
apărarea obiectivitătii depline, ca 
o garanție a calității în perspecti
vă, ca o tendință de purificare a 
efectivului de arbitri. S-au dictat 
sancțiuni aspre pentru abateri 
mai mici, cum ar fi întîrzierea de
punerii foii de arbitraj, s-au ținut 
departe de gazon, sau au fost re
cuzați definitiv „cavaleri ai flu
ierului" prestigioși pentru neînde- 
plinirea testelor fizice, mai pre
tențioase, mai exigente ca orieînd.

In sezonul care s-a încheiat, 
observațiile redactorilor noștri, 
generalizate și sintetizate, față de 
greșelile din evoluția conducători
lor de joc, ar fi următoarele : 
neoniogcnitatca -în interpretarea 
legii avantajului, conlucrarea încă 
defectuoasă a arbitrilor de centru 
cu cei de la tușă, o oarecare re
zistență la asimilarea ultimelor 
indicații F.I.F.A. și U.E.F.A. în 
materie, o aducere greoaie la ace
lași numitor a manierei de a se 
acorda cartonașele galbene.

Am vorbit de înnoirea condu
cerii arbitrajului, prin remanierea, 
în toamna» trecută, a Colegiului 
central. Prima grijă a noului or
ganism a fost consolidarea „ma
terialului" disponibil, prin filtra
rea posibilităților fizice și teore
tice, în urma unor testări de o ri
gurozitate fără precedent. Conco
mitent s-a inițiat o promovare 
masivă, prin cooptarea a 14 nume

noi în rîndul „divizionarilor A". 
Cu o singură excepție, proba de 
foc. delegarea lor la centru în 
meciurile primei divizii, a fost tre
cută cu succes (un reprezentant al 
lor, M. Moraru, obținind cea mai 
bună notare medie din partea ob
servatorilor federali, 9,81) dar cri
ticabil a rămas fenomenul de a 
aduce în prima scenă, in corpore, 
oameni fără perspectivă în timp, 
apropiați de limita celor 50 de ani, 
peste care oficierea în teren este 
interzisă.

Plecînd de la această eroare, 
promovările cele mai recente (sfîr
șitul campionatului), in număr de 
opt, au o medie de vîrslă accepta
bilă, de 37 de ani și jumătate. A- 
runeînd o privire pe lista divizio
narilor A, se vede ușor că opt din
tre ei, cu mare rutină, cu nume 
cunoscute vor fi nevoiți să cedeze 
locul peste numai trei-patru sezoa
ne. Pentru a evita reîmprospătări 
de circumstanță, brusce, pripite, 
pleeîndu-se de la ideea legiferată 
eă cel puțin opt jocuri la centru 
pot da dreptul Ia o escaladare pe 
filiera lot C—B—A, S-a renunțat 
la o sută de „cavaleri ai fluierului" 
din rindul arbitrilor divizionari.

Preferințele au mers spre 
mai tineri și mai competenți.

Spectaculoasa revenire a 
pîdului în prima divizie a 
monstrat temeinic că părăsirea 
eșalonului nostru fruntaș, anul 
trecut, a fost, într-adevăr, o în
tâmplare. Formația din Ciulești 
reușește pentru a treia oară a- 
ceastă aplaudată revenire. Prima

cei

Ion CUPEN
Pe teu. unul din

pepinierei
tale n tat ii elevi ai 

din Ciulești.

ACTUALITATE • ACTUALITĂȚI

MECIURI AMICALE
"A BISTRIȚA — T. S. 
(Cehoslovacia) 1—0 (1—0). 
al partidei, dominată în 
timpului de gazde, a fost 
D. Munteanu (min. 11). 
coresp.).

CONSTANTA ■ 
BUCUREȘTI 2—1 (1—1).
a fost viu 
teni, victoria
urmă constănțenltor. Au marcat Pe
nin și Corendea pentru dobrogeni, 
respectiv . D. Georgescu. Cele două 
echipe au folosit următorii jucători: 
F.C. CONSTANTA : Popa — Mustafa 
Antonescu, Bălosu (Doboși), Nlstor
— Constantinescu (Corendea), M. 
Popescu (Gache) — l’eniu (Turcu), 
Mărculescu, Haufmelster, Lică ; DI
NAMO : Constantinescu (Cavai, Ște
fan) — Cheran, Dobrău (Sătmăreanu 
II), M. Marian (G. Sandu), Deleanu
— Naghi (Augustin), Custov. R. 
Nunweiller (I. Marin) — D. Geor
gescu, Zamfir, Vrînceanu. (V. 
ZBARCEA — coresp.)
• C.F.R. CLUJ-NAPOCA — STRO- 

JAKNE MARTIN (CEHOSLOVACIA)

a FORESTA 
LUCCENI.C •" 
Unicul gol 
majoritatea 
marcat de 
(I. TOMA,
• F.C. ■ DINAMO 

Acest - joc- 
disputat, ieri la Buș- 
revenind in cele din

2—2 (1—0). In ultimul meci al tur
neului întreprins în țara î.i-rtrt 
echipa cehoslovacă 
cundă a ___ ....-----
pe stadionul C.F.R. din Cluj-Napo- 
ca, în fața a circa 8000 de spectatori, 
în compania formației gazdă. După 
ce clujenii au deschis scorul, în 
ruin. 31, prin Gaștilian, oaspeții au 
egalat In min. 60 prin Miskolți. VI- 
șan transformă un penalty în min. 
112, dar feroviarii vor rata în con
tinuare, și oaspeții egalează în min. 
81 prin Babakcna. A arbitrat Tr. 
Cosovici (Cluj-Napoca).
• laminorul roman — 

STEAUA 1—4 (0—2). Aflată în pregă
tiri la P. Neamț echipa bucureșteană 
s-a deplasat ieri la Roman, jucind ou 
Laminorul (Div. C). Steaua a cîștigat 
cu 4—1 (2—0), prin golurile marcate de 
Iordănescu (2), Sameș și Stoica res
pectiv Dinu. Bucureștenii au folosit ur
mătoarea formație : Moraru — An
gliei i,ni, Smarandache, Sameș, Zahiu 
—Vigu, I. Ion (Stoica), Stroie (Dan- 
ciu) — Botez (Năstase),. Iordănescu, 
Zamfir. (G. GROAPA — coresp.)

noastră, 
din divizia se- 

a evoluat ieri după-amiază

• POLITEHNICA TIMIȘOARA, A-
CASA ȘI LA ORȘOVA. Studenții ti
mișoreni s-au reunit săptămîna trecu
tă. După trei zile de intens control 
medical, primele antrenamente s-au 
desfășurat la Timișoara. Azi, studenții 
își vor muta „cartierul general” al 
pregătirilor la Orșova. între 28—30 
iulie jucătorii __
Testul Cooper, iar la 3 august vor 
susține primul joc, cu formația iu
goslavă Buducinost Titograd, care 
va întreprinde un turneu de 3—4 
meciuri in țara noastră. De la pri
mele antrenamente ale studenților 
au lipsit Dașcu (nemotivat) și Bungău 
(aflat în ultimele zile de convales
cență după o operație de amigdale).

• F.C.M. REȘIȚ’A PLEACA MÎINE 
IN CEHOSLOVACIA. După un sta
giu de pregătire centralizată, efec
tuat Intre 14—20 iulie la Crivadia, lin
gă Semenic, echipa F.C.M. Reșița a 
revenit în localitate, urmind ca mîine 
să plece în Cehoslovacia. La invitația 
clubului Inter Bratislava, fotbaliștii re- 
șițenl vor susține în această țară trei 
jocuri. Primul se va disputa la 24 iu
lie în compania lui Inter Bratislava. 
In continuare, la 27 șl 30 iulie, F.C.M. 
Reșița va întîlni formațiile Senica șl 
Trencin din Divizia secundă a 
pionatului

,Politehnicii'* vor da

cehoslovac.
cam-

SE pregătește 
la 18 iulie, formația

I.A 
clin

A GALATI DOMINAT DE LUPTĂTORII NOȘTRI7 »

)

■Enache

au

NI 
<E"
are 
de lup-
care au 
la șase 
greuta- 
români 
cu cît 

cere la 
itre cei 
ime. De 
a greu- 
la cam- 
le și la 
iiții ale 
ise vic- 
de Iim 
e Con-
Coman

(Ung.). 3. Fr. Theobald (R.F.G.) ; 
cat. 100 kg : 1. Ismail Ekuteș
(U.R.S.S.), 2. M. Saladze (U.R.S.S.). 
3. Fr. Albreht (R.D.G.) ; cat. +100 
kg : 1. Roman Codreanu (Rom.), 
2. V. Dolipschi (Rom.), 3. S. Mor- 
hiladze (U.R.S.S.) ; LIBERE : cat. 
48 kg : 1. Miguel Alonzo f
2. O. Demiricî (Turcia), 3. 
lejnik (Poi.) ; cat. 52 kg : 
Arapu (Rom.), 2. H. Gali
3. P. Cearnău (Rom.) ; cat. !
1. Grigore Condrat (Rom.),
Angliei (Rom.). 3. FI. Moț (Rom.); 
cat. 62 kg : 1. Petre Coman (Rom), 

Moldovan (Rom.). 3. I. Ra-

(Cuba), 
w. o- 
1. Ion 
(Ung.), 

57 kg : 
, 2. G.

mos (Cuba) ; cat. 68 kg : 1. Hamid 
Oidow (R.P. Mongolă), 2. I. Kocsis 
(Ung), 3. P. Androne (Rom.) ; cat. 
74 kg : 1. Marin Pîrcălabu (Rom.), 
2. Fr. Hempfel (R.D.G.), 3. I.
Duwchin (R.P. Mongolă) ; cat. 82 
kg : 1. Vasile lorga (Rom.), 2. A. 
Seger (R.F.G.), 
cat. 90 kg 
(R.D.G.), 2.

3. L. Patro (Pol.);
1. Horst Stottmeister

S. Morcov (Rom.), 3. 
B. Smongan (Cuba) ; cat. 100 kg:
1. Vladimir I’apușkin (U.R.S.S.),
2. E. Panaite (Rom.). 3. II. Buttner 
(R.D.G.); cat. +100 kg: 1. Ladis- 
lau Șimon (Rom.), 2. R. Gcrke 
(R.D.G.), 3. E. Kcnan (Turcia).

• JIUL 
DEVA. De
Valea Jiului se află la Deva, locali
tate unde va rămîne pină la sfîrșitul 
lunii. Intre 1 și 17 august, echipa va 
susține la Petroșani o suită de jocuri 
amicale cu caracter de verificare în 
vederea cristalizării formației de ba
ză. Antrenorul Ion lonescu are la dis
poziție un lot numeros de jucători, 
alcătuit, în mare parte, din elemente 
tinere de perspectivă. Pentru sezonul 
viitor, conducerea clubului a renunțat 
la serviciile Iul Dodu, Stocker, 
Naghi, Libardi, Mușat și Popa.

• BARAJUL PENTRU DIVIZIA C. 
Ieri după-amiază s-au disputat parti
dele retur pentru barajul de promo
vare în Divizia C. Iată cîteva dintre 
rezultate : I.C.S.I.M. București — Vic
toria Lehliu 3—2 (3—0). In tur 3—1 î 
I.U.C. Ploiești — Utilajul Făgăraș 0—1 
(0—1). în tur 0—2 ; Viitorul Titu — 
Petrolul Videle 2—0 (1—0). In,tur 0—0; 
Metalul Tg. Secuiesc •— Mureșul 7*)- 
plița 4—0 (4—0). In tur 0—2. (Cores- 
nondenți : D. Negrea, I. Cornea, M. 
Avanu, Gh. Briotă)

Ciobotaru (dreapta') încearcă noua acțiune in meciul cu 
G. Randzi (Italia), pe care l-a învins, in final, prin descalificare.

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 20 IULIE 1375

I.R.A. Cîmpina — Ch. Brazi 
Carpațl Sinaia — V. Florești

• POLITEHNICA IAȘI, PROGRAM 
INTENS DE ANTRENAMENTE ȘI 
JOCURI. După un stagiu de 12 zile, 
la Costinești, echipa ieșeană s-a re
întors in localitate; apoi a efectuat 
controlul stării de sănătate șl pină la 
19 iulie a și parcurs un program de 
antrenament, cu caracter fizic-teh- 
nic-tactic. Simbătă la prînz antreno
rul Hie Oană a mutat sediul pregăti
rilor la Tg. Neamț, pină la 1 august. 
De la această dată, Politehnica are 
în program o suită de jocuri. In zile
le de 2 și 3 august va participa la 
turneul organizat la Bacău de Sport 
Club; la 7 august va juca la Iași cu 
Macabl, Tel Aviv, iar trei zile ’ mai 
tirziu va întllni echipa bulgară Novo 
Zagora.

WANE : 
erceanu 
(Rom.),
52 kg: 

. Kraus 
(Italia); 
(Rom.), 
Molnar 

1 Păun 
■R.S.S.),

«8 kg: 
.G.). 2. 
A’ehling 
ladimir
Ciobo- 

(Ung.) ; 
(Rom.), 

. Gotz.e 
ladimir

X
.2 

Caraim. Bușteni — P. Cîmpina 1 
Șt. C-ța — Electrica C-ța anulat 
Portul C-ța — l.M.u. Medgidia 1 
M. Mangalia — D. C-vodă anulat 
Precizia Săcele — I.C.I.M. Bv. X 
Torpedo Z. — Măgura Codlea 1 
Carpațl Bv. — Chimia Or. V. X 
Min. Bihor — Voința Oradea I 
Olimpia Oradea — Rec. Salonta 1 
Oituz Tg. Ocna — P. Moinești 2 
Energia Gh. Gh. Dej. — Letea X

FOND DE CIȘTIGURI LEI 63 113.

A AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA SPECIALA LOTO DIN 22 IU
LIE 1975. Se acordă cîștiguri supli
mentare din fond special. Se atribuie
autoturisme, bani, excursii. Procu-

dată în 1952, a doua — în 1955.’ 
Victoria finală este cu atât mai 
frumoasă cu cît, dintre cei 26 
de jucători folosiți, 20 sînt cre
ația antrenorilor de la centrul 
de copii și juniori al clubului.

Desigur, un rol important în 
realizarea succesului l-a avut 
buchetul de vechi fotbaliști, în
cercați în ani și ani de „bătălii" 
în prima divizie, precum Kădu- 
canu, Pop, Neagu, M. Stelian, An- 
geleseu ori Savu, dar trebuie re
marcat faptul că în formația în
vingătoare au apărut o serie de 
jucători noi, care nu au trebuit 
să aștepte prea mult pentru a-și 
impune valoarea. Despre Grigo- 
raș. Rîșniță, El. Marin, Manea, 
Niță, M. Ioniță sau Pctcu s-a 
mai scris și, desigur, se va mai 
scrie. Aportul lor la revenirea 
formației de lingă Podul Grant 
în plutonul fruntaș a fost mai 
mult decît remarcabil. De altfel, 
din etapa a patra feroviarii s-au 
aflat tot timpul la conducerea 
seriei secunde.

Succesul se datorește și con
ducerii plină de pricepere și de 
ambiție a tinerei perechi de an
trenori Ion Motroc — Vasile Co
pil. Ajutată de medicul Ștefan 
Bîrzu , ea a știut să insufle ju
cătorilor dorința de victorie, ma
terializată și prin cucerirea 
Cupei României.

Lată-i pe cei 26 de învingă
tori : portari — Râducanu (24 
de prezențe), M. Ioniță (12) ; jiu- 
cători de cîmp : Pop (,»()), Gri- 
goraș (30), Iordan (29), Rîșniță 
(29), FI. Marin (28), Constantt- 
nescu (10), Savu (27), Neagu (32),’ 
M. Stelian (29), Manea (30), Stan
ca (4), Mihalaehc (19), Angeles- 
cu 
(16), 
R.
A. 
FI.

(28), Pctcu (17), Bartales

(2)

Niță (19) , Opriș (2);
Naghi (2), Tudosie (2);
Ioniță (3), Rădoi <9>;Costea (2), Chihodar» a>;

Golgeterul echipei 
este Neagu (17 goluri), urmat <te 
Manea (11). De remarcat cete 
patru goluri înscrise de portarul 
Râducanu, toate din penalty.

Mircea TUDORAN

La centrul de copii și juniori PROGRESUL

OBIECTIV PERMANENT EFECTUAREA
UNEI SELECȚII CORESPUNZĂTOARE

• In 1975 — 76 se așteaptă rezultatele unui experiment interesant

Cind a devenit golgeterul Euro
pei, Duilu Georgescu n-a uitat să 
afirme că frumoasa sa victorie are 
rădăcini adinei, in parcul cu pla
tani din str. dr. Staicovici, acolo 
de unde a pornit. Cind Aurică 
Beldeanu a ajuns, ureînd treaptă 
cu treaptă, în rîndul „tricolorilor", 
avea să spună că spectaculoasa lui 
ascensiune o datorează muncii, am
biției sale, dar și unor „bătrîni" ca 
Kluge și Gorgorin, care l-au cres
cut ca pe copilul lor. Cind Fili- 
peseu a devenit unul dintre cei 
mai buni fundași din Divizie... Cînd 
Dumitriu IV...

Acum, în perioada unor furtu
noase transferări, al ti doi jucători 
de la Progresul sint „disputați" de 
formații puternice ale primului 
nostru eșalon : Dragnea și Dragu. 
Dragnea va îmbrăca tricoul echi
pei campioane. Va deveni, proba
bil, secundantul golgeterului Eu
ropei.
• Și după ei ?
„După ei vor veni alții — ne 

spunea la începutul săptămânii tre
cute. Ioan 
centrului de 
greșul. Mă 
lordăchescu, 
Neagu, Turbat». Iar in promoțiile 
mai mici avem eiteva talente ie
șite din comun. Vă rog să mă cre
deți, nu exagerez...".

Cu alte cuvinte „întreprinderea" 
din str. dr. Staicovici continuă să 
producă, să formeze cu trudă ju
cători buni pentru fotbalul nostru 
d<: performanță.
• Secretele acestor realizări ?
„Nu e vorba de nici un secret 

— consideră același antrenor, I. 
Kluge — ci doar de bună organi
zare, de foarte multă muncă, de 
o fructuoasă colaborare intre an
trenori, de o permanentă căutare, 
dăruire și pasiune. De o mare a- 
tenție acordată selecției. Pentru 
că selecția se află Ia începutul 
drumului sau. altfel spus, temelia 
pe care se încearcă apoi constru

Kluge, coordonatorul 
copii și juniori Pro- 

gîndesc la Parașcan,
Simion, Diaconu,

La Progresul selecția îmbracă o 
varietate de forme. Iată patru din
tre modalitățile mai des uzitate : 
1) trialurile din vacanțe, acelea eu 
obișnuitul anunț publicat in ziar 
sau afișat la poarta clubului ; 2) 
fiecare copil din eentru devine, 
automat, un fel 
pentru prietenii 
eartier („Oricine 
primit, ascultat, 
Gorgorin) ; 3) pe 
dr. Staicovici. _ ___________
în fiecare an. campionatele inter
calase și interșcoli ale tuturor uni
tăților de invățămint din sectorul 
6, treeîndu-se, astfel, in revistă im 
mare număr de elevi ; 4) după un 
plan bine stabilit, antrenorii merg 
in cartiere. Și la înserare sînt no
tate numele „vedetelor” acelor 
dispute ad-hoc din Militari. Dru
mul Taberei, Ferentari. Foarte 
mulți din cei 160 de copii și ju
niori așa au ajuns în centru. Iar 
în prim-plan s-au aflat jucătorii 
foarte 
bună 
totuși, 
cordă 
recare 
Adevăr 
grupă
Cosma, grupa „uriașilor” centrului.1 
Apărătorii au între 1,81—1,83 m, 
mijlocașii între 1,75—1,78 m, iar 
atacanțli, peste 1,70 m înălțime. 
Un experiment. Rămîne de văzut 
cum 
chipă

„Să 
decât 
neul 
spus președintele clubului. C. Du
mitrescu. Condiții materiale există. 
Avem trei terenuri ale centrului, 
echipament bun, mingi suficiente. 
Există și un corp de antrenori 
pricepuți — Kluge, Gorgorin. Cos
ma. Cristoloveanu, Rusu. Toate a- 
cestea ne îndreptățesc să conside
răm eă putem face mai mult. Atît 
pentru Progresul, cit și pentru fot
balul nostru. în generat"

de... mobilizator 
săi din bloc sa» 
vine Ia noi este 
îndrumat" — N. 
terenurile din sir. 

centrul organizează.

orientareîndemînăteci, eu
și însușiri fizice. S-a spus, 
că la

atenție
adevăr

din
(1958),

Progresul nu se a- 
gabaritului. Este oa- 
in această afirmație, 
care s-a născut o 

antrenată de Glii'

se va comporta această e- 
în campionatul republican, 
sperăm că mult mai bine 

promoția ’75, care Ia tur- 
final a dezamăgit — ne-a



ECHIPA FEMININA
A ROMÂNIEI (tineret)

S-A CLASAT
AL DOILEA

IJE TOUQUET, 20 (prin 
telefon). Cîștigînd grupa zo
nală de Ia București a com
petiției internaționale femi
nine de tineret, „Cupa Annie 
Soisbault", reprezentativa Ro
mâniei a participat vineri, 
sîmbătă și duminică la faza 
finală a întrecerii (cuprin
zând opt echipe), găzduită la 
Tennis Club din localitatea 
franceză Le Touquet.

După ce în prima zi a în
trecerii, jucătoarele românce 
au dispus cu 3—0 de selec
ționata Suediei, sîmbătă ele 
au avut ca adversară pu
ternica formație a Ceho
slovaciei. Victoria a revenit, 
la capătul unor meciuri in
teresante și desfășurate cu 
ardoare, echipei României 
eu scorul de 2—1 : Simiones- 
eu — Brzakova 6—2. 6—1, 
Ruzici — Marsikova 3—6, 
3—6. Simionescu, Ruzici — 
Marsikova, Brzakova 5—7. 
6—0. 6—0. Adjudecîndu-și 
victoria, româncele s-au ca
lificat în finala competiției 
unde au primit replica re

prezentativei Angliei (învin
gătoare în cealaltă semifina
lă, cu 3—0, împotriva Ita
liei).

Ca și în zilele premergă
toare. vremea a fost nefavo
rabilă (a plouat tot timpul) 
și duminică tind a avut loc 
finala.

întilnirea decisivă pentru 
cucerirea trofeului s-a în
cheiat cu succesul echipei 
Angliei, cîștigătoare cu 2—1. 
Rezultate : Barker — Ruzici 
4—6. 7—5. 6—2. Mottram — 
Simionescu 4—6. 9—7, 2—6, 
Berker, Mottram — Ruzici, 
Simionescu 6—4. 6—0.

Deși a pierdut finala, for
mația țării noastre a avut o 
evoluție frumoasă, tinerele 
jucătoare românce remarcân- 
du-se prin maniera în care 
au acționat, prin dirzenia cu 
care și-au apărat șansele. De 
menționat că cea mai bine 
s-a comportat Mariana Si
mionescu care a ieșit învin
gătoare in toate cele trei 
partide de simplu susținute 
în faza finală.

Pentru turneul 
bault". echipa 
Virginia Ruzici, 

mionescu

final al „Cupei Annie 
României a fost alcătuită
Florența Mihai și Mariana Si
t'd? la stingă la dreapta).

SPANIA - ROMÂNIA, 3-2 „CUPA DAVIS“
(Urmare din vag. 1)

începui, cînd îi ia serviciul lui 
Orantes chiar din start. Fiecare 
minge este disputată cu ardoare, 
dar ea rămîne tot mai des în te
renul spaniolului. Urmează al doi
lea break (4—1) și primul set tre
ce in coloana lui Năstase (6—2). 
după ceva mai mult de o jumă
tate de oră.

Luptă strînsă de Ia începutul se
tului al doilea. Orantes încearcă 
sa revină, dar nu reușește. I.și pier
de de trei ori serviciul. Năstase 
doar o dată. în ghemul 8, mo
mente de mare intensitate, cînd 6 
mingi de set sînt respinse de spa
niol. A 7-a. insă, cade in fileul lui 
Orantes. Nc-a fost teamă pentru 
un minut ca Năstase să-și piardă 
nervii în aceste secvențe de joc 
aspru, lată, el le-a trecut, totuși, 
cu succes, cîștigînd cu 6—2.

Setul al treilea, și ultimul.
Tribunele mai scandează nume

le lui „Manolo“, dar idolul lor nu 
Ie mai poate oferi prea mult. 
Năstase se distanțează la 4—0 și 
5—1, apoi intr-un moment de re
laxare îl lasă -* 
apropie la 5—4.

baluri. îl ciștigă însă pe al treilea, 
setul (6—4) și meciul.

O mențiune, pe care am păstra
t-a. pentru încheiere. A fost al 
100-Iea meci al lui Ilic Năstase în 
..Cupa Davis". Și l-a onorat cu o 
frumoasă victorie, cu un punct 
prețios adus echipei României, in 
care a crescut și s-a format ca 
un mare campion.

ALTE

pe adversar să se 
Ratează două meci-

JOSE HIGUERAS — TOMA OVICI: 
6—0, 2—6, 6—1, 5—7, 6—3

Ultima partidă, cea care avea să 
închidă seria celor cinci, a fost 
și ea în nota întregii întilniri. Cu 
multe momente de intensitate. La 
inceput, echipierul nostru numărul 
doi a apărut din nou depășit ue im
portanța jocului. Mai ales aturiW 
cînd adversarul său a dat din pri
mul moment dovada forței sale. 
Josd Higueras, un tenisman in pli
nă ascensiune, a știut să adopte 
cea mai bună tactică, n-a riscat 
veniri prea dese la fileu și — a- 
proape surprizător — a putut să 
reziste jocului de uzură pe care 
încerca să-l impună Toma Ovici. 
în plus, acestuia i-a lipsit aproa
pe total voleul cu care altădată 
surprindea adversarii in momen
tele decisive.

E drept. în al doilea set Ovici 
nc-a dat impresia că poate pune 
stăpînire pe .joc. Ceea ce, din pă
cate. nu s-a confirmat, pînă la 
urmă balanța scorului înclinîn- 
du-se de partea tânărului jucător 
spaniol (22 de ani).

De remarcat, totuși, efortul deo
sebit al lui Ovici in setul 4, cînd 
a remontat de la 0—3 și 1—4, a- 
dueîndu-ne încă o dată iluzia unei 
posibile victorii. Meciul a durat 3 
ore și 31 de minute, probă epui
zantă pentru amîndoi jucătorii 
care, și pentru aceasta, merită a- 
plauze.

Și astfel, 
cu o decizie 
logică după

întilnirea se încheie 
care devenise aproape 
ratarea punctului din 

partida de dublu. Echipa Spaniei 
obține calificarea pentru finala 
grupei A a zonei europene, în 
care va intilni pc suedezi, tot pe 
terenul de la Barcelona.

I

REZULTATE DIN „CUPA DAVIS"

SPADASINII NOȘTRI N-AU MAI CONFIRMAT. 1

COMPORTAREA DE LA INDIVIDUALE...

FRAGA. în semifinalele zonei 
europene (grupa B) a ..Cupei Da
vis", Cehoslovacia conduce cu 3—0 
In meciul cu Ungaria, calificîn- 
du-sc pentru finala grupei unde 
ya întilni echipa Franței. Tn parti- 

Hrbec a în- 
, 6—4 cuplul

l V3L 111II 1.1T.L CCIlLJLkci l i<111 
I da de dublu, Kodes, 
[trecut cu 6—3, 6—3, 
• Taroczi. Machan.
J MOSCOVA. Meciul 
lecționatele U.R.S.S. 
contând pentru semifinala

, europene (Gi-upa A), disputat la 
țlurmala (in apropiere de Riga),
6-a încheiat cu victoria oaspeților 
cu scorul de 3—2. Rezultate din

dintre se- 
și Suediei 

zonei

ultimele două zile : Borg. Bengts
son
4—6, 6—8, Borg
6—1, 6—0, Andersson — 
veli 3—6, 7—5, 2—-6, ,3—6.

SANTIAGO DE CHILE, 
zonei americane a „Cupei 
a fost cîștigată de echipa Chile 
care conduce cu 3—0, în meciul 
cu formația Republicii Sud-Afri- 
cane : Cornejo — Mitton 
fi—4, 6—2, 7—5, Filktl — 
fi—3, 6—3, 0—6, 3—6, 6—3, 
Cornejo — Moore, Millan 
6—2, 6—4.

Me t re vel i, Kakuîia 1—6,
Volkov 8—6,

Metre-

Finala 
Da vis"

4—6, 
Moore 
FiHol,
7-5,

9 PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • In turneul de Ia Rose

to : Italia — Jugoplastiea Split 103—76 
(35—40). sel. S.U.A. — Polonia 94—90 
(51—44) p, In preliminariile C.E. de 
juntori: Grecia — Suedia 68—47, Spa
nia — Portugalia 104—33. Iugoslavia — 
Belgia 81—59. Austria — Scoția 66—30, 
U.R.S.S. — Islanda 118—39. Cehoslova
cia — Polonia 82—75. Olanda — An
glia 75—64. Israel — R.F.G. 98—77, Ita
lia — Țara Galilor 130—26 « Azi se 
Inaugurează „Cupa Intercontinentală", 
cu meciul Grecia — Mexic, la Atena.

CAi.Arie • Ultimele două probe 
de obstacole de la Hickstead au re
venit englezului John Whitaker (pe 
„Golden Vale") șl vest-germanului 
Atwin Schockemdhle (pe „The Rob
ber").

CICLISM • In „Cupa Sofia", pe 
velodrom, proba dc 1000 m cu start de 
pe loc : 1. D. Anghelov (Bulg.) 1:08.3 
(pe locul 5 — bucureșteanul R. Si
mian cu 1:11,3). La urmărire indiv. 
(4000 nu: 1, Firlog (Pol) 5:02,6 « La 
Forli, în campionatele de pistă ale 
Italiei, la viteză — Giorgio Rossi, iar 
ia urmărire " 
rato 4:57.4.

HANDBAL • Tn ..Trofeul Iugosla
via" (turneu .........................
Iugoslavia* —
LăR.S.S. — Polonia 23—20 (14—14).

I’OI.O La Szczecin, în „Cupa Mă
rii Baltice" : R.D.G. — Suedia 6—5, 
Danemarca — Finlanda 5—5, R.D.G.

indiv» — Orfeo Pizzofer-

masculin), la Liubliana : 
Islanda 26—20 (14—6),

— Finlanda 14—6, Polonia — Dane
marca 8—2.

ȘAH e După 3 runde, in turneul de 
Lublin. : Kozlov 2ți p, Bednarcki 2 p, 
Barczay l1,'

TENIS • In turneul de la 
știm, în
Pinner 7—5, 6—1, 6—7, 5—7, 6—4 șl Vi
las — Peed (Uruguay) 6—4, 6—4, 7—6. 
In finala de dublu vor juca Vilas, 
Fibak — Lloyd, FranulovicI. • Tn 
semifinalele turneului de la Philadel
phia : T. Ulrich — Brown 6—2, 6—3
și Sedgman — Davidson 6—3, 6—2.
• în cadrul zonelor preliminare ale 
competiției de tineret „Cupa Galea“: 
la Luxemburg: Suedia — Grecia 5—0; 
Bulgaria — Luxemburg 5—0 (echipele 
Suediei și Bulgariei îșl vor disputa 
finala) ; la Knocle (Belgia) : Belgia
— Norvegia 5—0 ; Israel — Elveția 
3—2; la Varșovia : Polonia — Turcia 
5—0 ; Olanda — Mexic 3—2.

VOLEI • In prima zl a turneului 
feminin, care se desfășoară în ca
drul competițiilor preolimpice „Mont
real 1975“, selecționata U.R.S.S. a în
trecut eu 3—1 (15—9, 15—8, 11—15,
15—12) formația Canadei. Reprezenta
tiva Japoniei a cîștigat, cu 3—0 (15—8, 
15—8, 15—2). meciul susținut cu echi
pa S.U.A. In ziua a doua, selecționa
ta U.R.S.S. a cîștigat cu 3—0 (15—9. 
15—10, 15—6) partida cu S.U.A., iar 
Japonia a întrecut cu 3—0 (15—13, 
15—8, 15—3) echipa Canadei.

Va P.
_ Hilver-
semlfinale : FranulovicI —

BUDAPESTA, 20 (prin telefon). 
Văzîndu-i pe spadasini cum trag 
în întrecerea pe echipe, ne între
bam dacă există și în scrimă o 
lege a compensației. Sabrerii, _ de 
pildă, aproape că nu s-au văzut 
în proba individuală, pentru ca 
apoi să urce pe podium la echipe, 
în timp ce spadasinii au parcurs 
drumul invers : din semifinaliști 
Ia individuale, la dușul rece 
întrecerea pe echipe. Care a 
drumul spadasinilor noștri in 
ba ce a încheiat cea de a 
ediție a C.M. de scrimă ?

în mod surprinzător, necazurile 
au începui chiar din grupă, unde 
formația României a „smuls" un 
egal (8—8, 63—63 la tușe) echipei 
Belgiei, ce fusese .întrecută 
prealabil de 4-ul Danemarcei, 
9—7. în partida următoare 
grupă, tricolorii noștri nu s-au 
găsit, pierzînd in fata spadasini
lor danezi cu 8—7, dar reușind 
totuși să se califite, prin tușavera- 
iul general, in dauna sportivilor 
belgieni (123—128).

în optimi, echipa României a 
. tras cu cea a Angliei, care pro
dusese una din surprizele preli
minariilor : ea a întrecut cu 9—7 
pe vicecampioana olimpică, repre
zentativa Elveției. Tn partida cu 
Anglia sportiyii noștri au cîștigat 
cu 9—0 (Popa 3 v„ Iorgu, Szabo 
și Pongrat cite 2 v). Aceasta a 
fost, de fapt, singura victorie ob
ținută de echipa de spadă a Ro
mâniei. deoarece in continuare, cu 
formația Ungariei, ea a pierdut cu 
8—2. Pongrat și Iorgu au realizat 
punctele echipei noastre.

A urmat partida cu echipa Po
loniei care trebuia să stabilească 
formația ce avea să^tree pe plan
șă in disputa pentru locurile 5—6.

din 
fost 
pro- 
32-a

ce in 
cu 

din 
re-

Spadasinii noștri au avut un start 
bun, conducînd cu 6—2. Ce a urS, 
mat după aceea a fost, însă, iny 
credibil. Cei 4 trăgători ai echipei 
României nu s-au regăsit în fatal 
ofensivei echipei adverse, astfel1 
că s-a ajuns la 6—6. In asaltidi 
decisiv Pongraț — Barburski, spa^ 
dasinul nostru a condus cu 4—1; 
dar a pierdut cu 5—4. Echipa Po- 
loniei a luat pentru prima oară1 
conducerea, reușind apoi victoria 
și în ultimul asalt. Ded : 8—8 
pentru Polonia. Echipa noastră s-a 
clasat, ex aequo, pe locurile 7—8, 
împreună cu cea a Austriei.

în sferturile de finală : R.F.G; 
— Austria 9—1. Elveția — U.R.S.S. 
9—1 (!), Suedia — Polonia 7—I 
(d.d., la tușe 62—65).

în continuare s-au 
partidele ce aveau 
echipele finaliste, 
întreeînd-o pe 
9—5, iar 4-ul 
cu 8—3 (două 
reprezentativa 
ultimă partidă 
lungă din actuala ediție a compe
tiției : trei orc de luptă efectivă l 

Așadar în finală, o reeditare a 
meciului de anul trecut de la Gre
noble, Suedia, condusă de fostul 
campion mondial Edling și R.F.G. 
avindu-1 ca as pe actualul cam
pion al lumii, A. Pusch.

La ora convorbirii telefontca 
partida finală încă nu începuse.

★
Finala de sabie pe echipe a ra- 

venit formației Uniunii Sovietice. 
Ea a terminat la egalitate, 
cu echipa 
vantajată 
58-62...

desfășura# 
să desemneze 

formația R.F.G, 
cea a Elveției cu 
Suediei dispunînd 

duble înfrîngeri) de 
Ungariei. Această 
a fost și cea mai

8—8,
Ungariei, dar a fost a- 
de situația tușelor >

Paul SLĂVESCU

TURNEUL DE SAH DE LA AMSTERDAM
După o zi de pauză, turneul de 

șah de la Amsterdam a fost reluat 
cu partidele din runda a 9-a. Flo
rin Gheorghiu a remizat eu dane
zul Svend Hamann, rezultat con
semnat și in partidele Ree—Maka- 
ricev și Sosonko—Smejkal. Kavalek 
l-a învins pe Liubojevici. Timman 
pe Razuvaev, Szabo pe Hiibner și 
Jansa pe Boehm.

In runda a 10-a, Florin Gheor
ghiu a întrerupt in poziție compli
cată cu Uhlmann. După 10 runde,

în clasament conduc Boehm, Kava
lek, Szabo și Hiibner cu cite 6 p. 
Florin Gheorghiu se află pe locul 
10 eu 4 A și o partidă

★
în clasamentul grupei 

internaționali, pe primul 
cut englezul Nunn — G’/j p, secun
dat de olandezul Ligterink — 6 p; 
Rezultate din runda a 9-a : Nunn 
— Baarle 1—0. Boey — Rising 1 0, 
Ligterink — Schiffer remiză.

maeștrilor 
ioc a tre-

MECIUL DE ATLETISM S.U.A
NEW YORK (Agerpres). — La 

Durham (Carolina de Nord) a în
ceput meciul triunghiular de atle
tism dintre selecționatele femini
ne și masculine ale Africii, R.F. 
Germania și S.U.A.

După prima zi de întrecere, cla
samentele se prezintă astfel : mas
culin : 1. S.U.A. — 96 p : 2. R.F. 
Germania — 74 p : 3. Africa — 52 
p ; feminin : 1. R.F.
75 p : 2. S.U.A. — 41 
— 23 p.

în proba feminină 
4 x 110 yarzi, echipa 
nia (Inge Heltcn,

96 p :
3. Africa — 
’. Germania

p ; 3. Africa

ștafetă 
Germa- .

de
R.F.

Brigit Wilkes, 
Annegret Kronger și Maren Gang) 
a stabilit un nou record mondial cu

R.F. GERMANIA
44.07 (v.r. 44,1 aparținea formației 
U.R.S.S. din 1974). Săritura cu 
prăjina a revenit americanului Russ 
Rogers — 5,48 m, iar la 10 000 m a 
cîștigat etiopianul MiHus Yfter în 
28:44,2.

Alte rezultate : masculin : 100 m : 
Preston 
Wilson 
Vinson 
Haynes 
Killing 
Popejoy

(S.U.A.) 10,42; 110 mg: 
(S.U.A.) 13,73 ; 400 m : Stan 
(S.U.A.) 45,44 ; triplusalt :
(S.U.A.) 16.64 ; înălțime :

(R.F.G.) 2.19 m ; 1500 m :
(S.U.A.) 3:47,81 ; ciocan : 

Schmidt (R.F.G.) 76,08 m ; greuta
te : Albriton (S.U.A.) 20.10 m 
feta 4 x 110 yarzi : 
feminin : 100 m :
(R.F.G.) 11,39 ;

BERNARD THEVENET

AFRICA
(R.F.G.) 48.70 m ; 400 m : Delira
Sapenter (S.U.A.) 52,06 ; 100 mg j
Marliens Koschinski (R.F.G.) 13,14;
1 500 m ................... . ............ .
4:20,89 ;
(R.F.G.)

: Ellen Wellman (R.F.G.) 
înălțime : Ulrike Mevfarth 
1,89 m.

9 în
(Iugoslavia), 
câștigat 880 yarzi în 1:45,7 (cea mai 
bună performanță mondială a anu
lui).
cian

concursul de la Celje 
kcnianul M. Boit a

fiind urmat do iugoslavul I.u- 
Susanj — 1:46,7.

; șta-
39,12 :

Holten
S.U.A.
Jnge 

disc : lise Gaede

A CÎȘTIGAT
TURUL FRANȚEI 1975

ultimelor 
amia- 
T tirul

Odată cu consumarea 
două etape, duminică după 
ză, la Paris, s-a încheiat 
ciclist al Franței

Sîmbătă, în penultima 
(Melu.n-Sen.lis, 220 km), învingător 
a fost la sprint belgianul Rik van 
Linden, in' 6h 36:51.
. Duminică, etapa a 22-a și ulti
ma s-a alergat sub forma 
circuit pa celebrul bulevard pari
zian Champs-Elysees (162 km). în 
fața a 500.000 de spectatori, victo-

etapă

unui

AGENDA

La Stockholm americanul Tom•
Woods a cîștigat săritura in înăl
țime cu 2.21 m. Stones (S.U.A.) a 
ocupat locul 2 cu 2.18 m. Pe 400 m, 
belgianul Alfons Brijdenbach a 
alergat 45.58.

- „

I g
I
I

21-27 TENIS 
NATATIE

22-27 TENIS
23-27 BOX
25-26 TIR
25-27 TENIS 

NATATIE 
ATLETISM 
CAIAC-CANOE

25- 3 BASCHET
26—27 ATLETISM 

MOTO
26- 2 VOLEI
26- 3 BASCHET
27-30 ATLETISM

ria de etapă a revenit Iui Walter 
Godefroot, in 3h 45:29 (medie ora
ră 43,467 km), urmat de Mintkie- 
wiez, Carstens, Benetine, Hoban, 
Ovion.

în urma acestor rezultate, cîș- 
tigătorul Turului Franței pe acest 
an devine francezul Bernard The- 
venet, cu 114 h 35:31, urmat de 
Eddy Merckx la 2:47, Van Impe 
la 5:01, Joop Zoetemelk la 6:42, 
Felice Gimondi la 13:05 și Lopez 
Carril la 19:29.

LA
cal, selecționata ______ ___
pus de Uruguay cu ^3—2 (1—0). prin 

(rnin. 9) 
82). res- 
min. 84);

MONTEVIDEO, în meci anii- 
Aigentinei a dis-

goluril-e înscrise de Alonso 
și Ba Iad no (min. 79 și rnin. 
pectiv Morena (min. 62 și

Teheran

S APT AM IN II
Turneu la Washington
Continua C.M., la Caii (Columbia) 
Cupa Golea (semifinale), la Viena 
Balcaniada, la Sofia
C.E. taiere aruncate din șanț, la Viena 
Finalele zonei europene a Cupei Davis 
Balcaniada (juniori), la Ljubljana.
Concurs preolimpic, la Montreal
CE. (juniori), la Roma
C.E. (junioare), la Barcelona
Balcaniada (juniori) la Kralovaț (Iugoslavia) 
Marele premiu al Finlandei
C.E. (m, f) juniori-tineret, în R.F. Germania 
Cupa Prietenia, la Szolnok
Campionatele U.R.S.S.

I

FINALA turneului de Ia ________
se va disputa între prima reprezen
tativă a Cehoslovaciei și reprezen
tativa secundă a Iranului. In se
mifinale, fotbaliștii cehoslovaci au 
întrecut cu 1—0 (0—0) .selecționata
de tineret a Poloniei, 
zentativa secundă a Iranului a dis
pus, cu același scor (1—0). de echi
pa de tineret a U.R.S.S.

iar repre-

IN TURNEUL din Indonezia, echi
pa daneză Aalborg a 
Surabaya, In compania 
țlonatc locale, cu care 
la egalitate : 1—1 (0—1).

IN FINALA turneului 
școlari de la Izmir se

evoluat, la 
unei sclec- 
a terminat

echipelor da 
______ _  ___ ._ vor întîlnl 
Turcia cu Olanda. In ultimele jocuri: 
Turcia—Austria 1—1 ; Olanda—Irlan
da 3—1 : Franța—Italia 1—1 : iugo
slavia—Luxemburg 3—0.

tn 
rich 
B.K. 
0—1 ; 
3—0 ; 
2—0 ;

„CUPA DE VARA" : F.C. ZU-
— Voivodina Novi Sad 0—0 ; 
Copenhaga — F.C. Amsterdam
Atvidaberg — Admira Wacker 
Malmo — Sparta Rotterdam

Ellsborg — Celik Zenica 1—2.


