
în concursul preolimpic de atletism de la Montreal

GHEORGHE CEFAN
Șl MARIANA SUMAN ÎNVINGĂTORI 

CU PERFORMANTE EXCELENTE
ILIE FLOROIU PE LOCUL TREI

din Parcul Kent din 
găzduit, la sfîrșitul

Stadionul 
Montreal a _ .
Băptămînii trecute, unul dintre cele 
mai importante concursuri atletice 
internaționale ale acestui sezon 
ipreolimpic. La întreceri au luat 
parte un mare număr de atleți și 
atlete din 33 
continentele.

în primele 
tiției atletice 
de fus orar 
tnică nu 
închiderea 
noștri au evoluat cu un deosebit 
succes. Astfel, Gheorghe Cefan și 
Mariana Suman au terminat în
vingători în cursele 
obstacole și, respectiv, 800 m, 
âlie Fioroiu s-a clasat 

*"10 000 m.

de țări, de pe toate

două zile ale compe- 
(dat fiind decalajul 

rezultatele de dumi- 
ne-au parvenit pînă la 

ediției) reprezentanții

terminat
de 3 000 m 

iar 
treilea la

GHEORGHE CEFAN

Brașoveanul Cefan s-a impus 
cu autoritate în cursa de 3 000 m 
obstacole, pe care a controlat-o 
permanent, atent la fiecare tenta
tivă de „rupere" din partea etio
pianului Yohannes sau a italianu
lui Fa va. Pe ultima porțiune a 
cursei Cefan s-a desprins net și 
printr-un finiș lung și-a asigurat 
o victorie clară. Cu timpul de 
8:17,64 Gheorghe Cefan a înregis-

un nou record republican (ve-trat
chiul record îi aparținea, de la 27 
iunie, cu 8:23,4). De subliniat co
rectările serioase pe care campio
nul nostru le-a adus recordului 
țării. La Roma, în iunie, el a 
îmbunătățit recordul cu 2,4 s iar 
acum, la Montreal, cu 5,36 s ! 
Noul său record reprezintă a pa
tra performanță mondială din a- 
cest an : 8:09,7 Gărderud (Suedia), 
8:12,6 Malinowski 
8:16,2 Karst (R.
Față de seriozitatea cu care se pre
gătește și ținînd seama de calită
țile sale avem convingerea că 
Gheorghe Cefan va mai putea co
recta încă valoarea noului său re
cord.

în cursa de la Montreal, Cefan 
i-a întrecut pe Mohamed Yohannes 
(Etiopia) 8:19.57. Munvala (Kenya) 
8:26,31, Fava (Italia) 8:26,37.

O comportare excelentă a avut-o 
și semifondista noastră Mariana 
Suman care, în progres de la un 
concurs Ia altul, a cîștigat cursa 
de 800 m realizînd cu timpul de 
1:59,73 cel mai bun rezultat mon
dial din acest sezon. Ea s-a im
pus în fața unora dintre cele mai 
valoroase alergătoare din lume la 
această oră : 2. Dubois (Franța) 
1:59.87, 3. Tomova (Bulgaria) —■ 
campioana europeană în 1971, 
2:00.10, 4. Katolik (Polonia) 2:00,91, 
5. Stereva (Bulgaria) 2:01,33. 6.
Pehlivanova (Bulgaria) 2:01,41. Cu 
două dintre concurentele bulgare 
Mariana Suman va concura din 
nou. peste cîteva zile, la Bucu
rești, cu prilejul Jocurilor Balca
nice de seniori (8—10 august).

Constănțeanul Ilie Fioroiu a 
luptat din răsputeri pentru a ob
ține un rezultat cît mai bun in 
cursa de 10 000 m. La capătul ce
lor 25 de ture el a avut satisfac
ția de a fi realizat un excelent re
cord republican 28:10,65 (v. r.
28:22,8, de la Roma, 26 iunie), cla- 
sîndu-se al treilea după etiopianul 
Yfter 28:09,14 și mexicanul Gomez 
28:10,56 și înaintea belgienilor 
Smet (28:12,49) și Lismont 
(28:13,53),

Cu 8,45 m iugoslavul Nenatl 
Stekici a întrecut cu 10 cm recor
dul european la lungime, deținut 
de sovieticul Ter-Ovanesian-1967 și 
vest-germanul Schwarz-1970.

Alte rezultate : bărbați : 100 m : 
Lamotey (Ghana) 10.61 : 800 m : 
Ilamne (Belgia) 1:48.53: 110 mg: 
Wilson (S.U.A.) 13,90 ; triplu : Joa- 
ehimowski (Polonia) 16,43 ; disc : 
Velev (Bulgaria) 65.19 m — re
cord : femei : 100 m : Loverock
(Canada) 11.62 ; 400 m : Sapenter 
(S.U.A.) 52,52 ; 100 mg : Rabsztyn 
(Polonia) 13,10 ; înălțime : Mey- 
l’arth (R.F.G.) 1,89 m ; greutate :
Fibingerova (Cehoslovacia) 20,75 
m ; suliță : Smith (S.U.A.) 62,58 m.

(Polonia) și 
F. Germania).
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A XV-a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI“ LA HANDBAL'

PATRU VICTORII ALE ECHIPELOR ROMÂNIEI

oana olimpică, Iugoslavia

(la băieți) • Fetele joacă

la Ploiești cu Ungaria

Foto : I. MIHAICA

,'\\\\\\\\\\\'

Simona Arghir, șutează 
puternic peste apărătoa
rele cehoslovace Vasova, 
Matisova și Foltynova.

România — Cehoslovacia (f) 17—14 (10—7)
R. D. Germană — U.R.S.S. (f) 22—11 (11—6) 
Iugoslavia — România II (m) 27—21 (13—9)

noastră intilnește campi

REZULTATE TEHNICE
SiMBATĂ BUCUREȘTI DUMINICĂ

PLOIEȘTI PITEȘTI

BUCUREȘTI
România — U.R.S.S. (m) 21—19 (9—10) 
Cehoslovacia — iugoslavia (m) 22—22 (13—12) 
U.R.S.S. — România II (f) 12—10 (7—5)

România — Cehoslovacia (m) 17—14 (8—6) 
U.R.S.S. — R. U. Germană (m) 22—18 (9— 
Ungaria — România II (O 20—7 (9—2)

Azi este

\\x

zi liberă. întrecerile

România — R. I). Germană (1) 15—14 (7—7) 
Ungaria — Cehoslovacia (1) 12—7 (8—3)
R. D. Germană — România II (m) 27—16 (13—7)

continuă marți la București și Ploiești.

„Trofeul Carpați", competiție a elitei handbalului mondial, a conti
nuat sîmbătă și duminică cu partide de mare atracție. Miile de specta
tori prezenți în tribunele sălilor din București, Ploiești și Pitești au aplau
dat evoluțiile echipelor feminine și masculine, avînd și marea satisfacție 
de a savura 4 victorii ale reprezentativelor României : băieții au întrecut 
cu 17—14 Cehoslovacia și 21—19 U.R.S.S., iar fetele au cîștigat cu 17—14 
la Cehoslovacia și 15—14 la R. D. Germană.

După ziua de pauză de azi, competiția continuă mîine, cînd primele 
formații ale țării noastre evoluează în compania Iugoslaviei (m) și Un
gariei țf).

SIMBĂTÂ
BUCUREȘTI

■.*

adus detașarea de handbal is- 
cehoslovace. Adversarele au 
din handicapul valoric prin 

joc dîrz în apărare 
Foltynova,

FINALE ECHILIBRATE IN TURNEUL BALCANIC DE BOX

le-au 
tele 
redus 
insistență, joc dîrz în apărare și 
atacuri lungi. Foltynova, Vasova 
și Matisova au fost cele mai bune 
din formația oaspete. Au marcat : 
Arghir 7, Cojocaru 3, Furcoi 3, 
Soș 1, Petrovici 1, Luțaș 1 și Pițigoi
1 — pentru România, Foltynova 6, 
Kolacikova 2, Matisova 2, Kutkova
2 și Angyelova 2 — pentru Ceho
slovacia. Au arbitrat bine J. Chris
tensen și II. Svensson (Dane
marca).

PUGILISTII ROMÂNI I. FAREDIN ȘI D. CIMPOIEȘU 
AU CUCERIT TITLURILE DE CAMPIONI

Primul boxer român care a ur
cat ringul în seara finalelor a 
fost singurul campion balcanic 

apăra titlul : Ibrahim 
la categoria muscă.

SOFIA,
Cea de < 
natului balcanic de box a 
sfîrșit, 
ipitala

, 27 (prin telefon). — 
a 13-a ediție a campio- 

luat 
în sala FestivaJna din ca- 

bulgară. devenită neîncăpă-

DAMIAN CIMPOIEȘU

cum inferior și asta explică fap
tul că juriul i-a acordat victoria 
lui Ibrahim cu 4—1. Astfel, în-

Paul IOVAN

IBRAHIM FAREDIN

(Continuare în pag. 2-3)

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
(f) 17—14 (10—7). Partida dintre
cele două reprezentative a avut o 
miză dublă. Pe de o parte — punc
tele victoriei din acest turneu, iar 
pe de alta — perspectiva C. M. 
(după cum se știe, cele două echi
pe se vor întilni la Vilnius în se
riile campionatului mondial). Deși 
handbalistele noastre au fost net 
superioare adversarelor, ele nu 
s-au putut impune de maniera la 
care ne așteptam, fiind stăpînite 
de o emotivitate nefirească. întrea
ga repriză întîi ele au acționat 
fără nerv, s-au comportat șters în 
atac și cu evidentă lipsă de hotă- 
rîre în apărare. Rarele momente 
de revenire la potențialul real

R. D. GERMANA — U.R.S.S. 
(f) 22—11 (11—6). Doar în primele 
minute jocul (și scorul) s-a menținut 
egal. Apoi, fosta campioană mon
dială s-a detașat net grație unui 
joc colectiv activ în apărare și e- 
ficienței în atac. Celebra Waltraud 
Kretzschmar este și acum „creie
rul" formației, o redutabilă rea-

Cronici de Hristache NAUM, 
Călin ANTONESCU și Adrian 

VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN CAMPIONATUL DE TIR AL ARMATELOR PRIETENE

IONEL TRĂSCĂVEANU SI CORNELIU ION CÎSTIGÂTORI
9 9

LA PROBELE DE ARME CU AER COMPRIMAT
Romulus Nicolescu (Steaua) - dublu campion național la armă liberă

toare în seara finalelor (peste 
7 000 de spectatori). Competiția a 
reprezentat un mare succes pen
tru boxerii țării gazdă, care și-au 
adjudecat 6 titluri. Celelalte 5 au 
revenit pugiliștilor din România

adversarul său. Nuri Eroglu 
cia) este înalt și are brațe 
constănțeanul a știut să-și 
pună tehnica superioară. Dar el 
a boxat, cum se spune, econo
mic. uneori prea economic, fără

(Tur- 
lungi, 

im-

Pe poligonul Tunari s-au înche
iat ieri după-amiază întrecerile ce
lei de a X-a ediții a Campionatu
lui armatelor prietene — la care 
au participat trăgători din opt țări 
și ale campionatului național la 
probele olimpice. în competiția 
internațională, reprezentanții ar
matei noastre, sportivii clubului 
Steaua, au avut o comportare fru
moasă. De altfel, trăgătorii români 
și cei sovietici au dominat a- 
ceastă ediție jubiliară a concursu-

fruntașe. La pușcă cu aer compri
mat, de pildă, pe primele două 
locuri s-au situat Ionel Trăscă- 
veanu și Ilie Codreanu, primul 
stabilind și un nou record națio
nal. La fel de bine s-au comportat 
sportivii români și la proba de 
pistol viteză, unde s-a dat o lup
tă deosebit de pasionantă — cu 
baraj pentru desemnarea învingă
torului. Pistolarilor noștri le-au 
revenit locul I — pe echipe și II 
— la individual (Marin Stan). Un

marcat în mod deosebit a fost 
Corneliu Ion, laureat al probei de 
pistol cu aer comprimat și reali
zatorul unui nou record republi
can. La „maratonul" tirului, armă 
liberă 3x40 focuri, care s-a dispu
tat ieri, în cadrul campionatului 
național o bună comportare a avut 
Romulus Nicolescu (Steaua) care

T. RĂBȘAN



5 NOI VICTORII ROMÂNEȘTI LA BALCANIADA „Cupa Prietenia" la gimnastică

DE NATAȚIE A JUNIORILOR
LJUBLJANA, 27 (prin telefon). 

Sportivii români domina între
cerile Balcaniadei de natație rezer
vată juniorilor.

In cea de a doua zi, ei au obți
nut alte 5 victorii și au stabilit 8 
țioi recorduri de juniori și copii. 
Cele mai bune rezultate. Ilarion 
Svet 63,0 la 100 m spate și 2:05,1 
la 200 m liber, Mihaela Georgescu 
2:38,3 la 200 m mixt (toate recor
duri de juniori) și Anca Cîmpcanu 
<11 ani) 66,0 — la 100 m liber, re
cord de fete categ. B.

Rezultate tehnice :
100 m spate (b) : 1. I. Sveț (R) 

63,0 — rec. juniori, 2. Koskinas 
(G) 64,5, 3. Popovici (I) 66,7 ; 100 
m spate (f) : 1. V. Vlăsceanu (R) 
1:13,0 — rec. balcanic, 2. Porek (l) 
1:13,9, 3. Panaiotova (B) 1:16,0 ;
200 m liber (b) : 1. P. Georgiev

(B) 2:02,0 — rec. balcanic, 2. Pe- 
trici (I) 2:05,0, 3. II. Neagrău (R) 
2:09,3 — rec. copii catcg. A ; 200 
m liber (f) : 1. J. Markovici (I) 
2:19,3, 2. A. Vamoși (R) 2:21,8 — 
rec. junioare, 3. M. Protopapa (G) 
2:24.2 ; 200 m mixt (b) : 1. V.
Koskinas (G) 2:21,1 — rec. balca
nic, 2. A. Birini (R) 2:24,5, 3. A- 
vramcev (B) 2:24,5 : 200 m mixt 
(f) : 1. M. Georgescu (R) 2:38,3 — 
rec. junioare. 2. Bjelici (I) 2:38.3, 
3. Psilolignov (G) 2:42,4 : 4x100 m 
liber (f) : 1. România 4:22,9 — rec. 
balcanic (in primul schimb A. Uim- 

rec. fete categ. B), 
3. Grecia

peanu 66,0
2. Iugoslavia 4:25,7,
4:38,7 ; 4x200 m liber (b) : 1. Bul
garia 8:30,2 — rec. balcanic, 2. 
România 8:38,4 — rec. juniori (in 
primul schimb I. Sveț 2:05,1 — rec. 
juniori), 3. Iugoslavia 8:43,1 ; 4x100

m mixt (b) : 1. Bulgaria 4:20,1, 2. 
România 4:22,1, 3. Iugoslavia 4:25,5.

Clasamentul pe echipe la înot 
după două zile de întreceri : 1.
ROMANIA 81 p, 2. Iugoslavia 68 p, 
3. Bulgaria 62 p, 
5. Turcia 20 p.

• In concursul de sărituri 
trambulină (3 m), Georgiana 
leant: 
361.40 
332,10 
p. La
(B) cu 372,95 p 
lak (1) 319,00 
283,15 p.

• în prima zi a turneului de 
polo, care se desfășoară in locali
tatea Kranj, formația României a 
învins-o pe cea a Turciei cu 11—3.

întrecerile continuă.

4, Grecia 57 p,

de la 
Săcă- 

s-a clasat pe primul loc cu 
p urmată de A. Kralj (I) 
p și A. 
băieți, a

Daskova (B) 313,40 
cîștigat R. Todorov 
urmat de D. Peje- 
p Șl M. Kais (R)

C. E. de volei juniori-lineret

DEBUT PUȚIN PROMIȚĂTOR AL REPREZENTATIVELOR NOASTRE

MARIA CONSTANTIN, LOCUL I LA SOL
® Gimnaștii sovietici au dominat întrecerile

I
I
I(România) 37,30

(U.R.S.S.) 37,25
Georgeta Gabor
5. Alla Zelenko
6—7. Eva Paniti (România) și

BAIA MARE, 27 (prin telefon). 
La capătul a trei zile de întreceri 
viu disputate, echilibrate și pline 
de spectaculozitate, duminică s-a 
încheiat, în Sala sporturilor din 
localitate, cea de-a 9-a ediție a 
„Cupei Prietenia" la gimnastică. 
Peste 10 000 de spectatori au asis
tat în aceste zile la o competiție 
reușită, a cărei valoare a depășit 
pină și cele mai optimiste aștep
tări, atît ale publicului, cit mai 
ales ale tehnicienilor. Am avut 
posibilitatea să urmăririi — prin
tre gimnaștii și gimnastele din cele 
9 țări participante — sportivi de 
autentică perspectivă, certe speran
țe olimpice.

întrecerile au fost dominate de 
reprezentanții U.R.S.S. care au a- 
liniat (la fete, și mai ales la bă
ieți) garnituri valoroase, excelent 
pregătite. Același lucru se poate 
spune și despre sportivii din R. D. 
Germană — adversarii Cei mai pu
ternici ai gimnaștilor sovietici — 
în special în concursul masculin.

Reprezentativele României nu 
au reușit să înregistreze bilanțul 
pe care 
evoluții 
de trac, 
trecerile 
tem consemna măcar o victorie ro
mânească. Din fericire însă, garni
tura noastră feminină a reușit să 
atenueze cu ceva impresia nefa
vorabilă. in finalele pe aparate de 
duminică, cînd au fost obținute 
cîteva rezultate bune in fruntea 
cărora se situează locul 1 cucerit 
la sol de ploieșteanca Maria Con
stantin (antrenori Elena Sima șl 
Petre Miclăuș). Tot această gim
nastă ne-a adus și singura satisfac
ție in clasamentul individual com
pus. ea ocupînd un foafte bun loc 
2 în ierarhia feminină (din 69 de 
concufehte). în plus, sportiva plo- 
ieșteancă a mai ocupat locul 2 la 
sărituri șl locul 3 la paralele. Din
tre ceilalți sportivi 
putem aminti doar 
Leoâmpă la sărituri 
Gabor la bîrnă.

Revenind la oaspeți, se impune 
a fi subliniată valoarea citorva 
sportivi despre care — cu siguran
ță — Se va auzi foarte curînd pe 
prima scenă a gimnasticii mondia
le. Este vorba de FedOr Kulak
sizov, Vladimir Markelov. Luba 
Gorbik și Maria Filatova (U.R.S.S.). 
Karola Dombek, Giinther Kopseh 
(R. D. Germană). Arpad Farkas și 
Eva Ovari (Ungaria).

individual com- 
Luba Gorbik 

2. Maria Con- 
37,60 p. 3. Ma-

p. 
Pi 

E- 
lena Primak (U.R.S.S.) 37,20 p. ; 
masculin: 1. F. Kulaksizov (U.R.S.S.)

p, 2. VI. Markelov (U.R.S.S.)
3. G. Krașin (U.R.S.S.)
4. S. Lașin ‘

5-6. K. ~

I
56.25
55.25
55.10 
54,50 
nia) 
P- : . 
U.R.S.S. 
185,55 p, 3. R. D. 
p„ 4., Ungaria 180,65 p., 5. Polonia
178.10 p„ 6. Cehoslovacia 177,50 p., 
7. România II 177,40 p., 8. Bul
garia 177,25 p„ 9. Cuba 172,30 p„ 
10. R. P. Mongolă 142,60 p.

Cîștigătorii pe aparate, feminin : 
sărituri — K. Tombek (RJ3.G.), 
paralele — L. Gorbik - -- ■
bîrnă — M. Filatova 
sol — Maria Constantin 
băieți, paralele 
(U.R.S.S.), '
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.).

Horia ALEXANDRESCU

P.
P,
P,

și A. Saifulin 
pe echipe,

' ' 187,40 p,

(U.R.S.S.) 
Szilicr (Româ- 
(U.R.S.S.) 54,25 

feminin : 1.
2. România I 

Germană 183,75

I
I
I
I

K. 
- L. 
M.

F.
bîrnă — 

sărituri — 
inele — F. 
cal — I 
sol — F.

(U.R.S.S.),
(U.R.S.S.), 

(România); 
Kulaksizov 
G. Krașin
S. Lașin 

Kulaksizov 
. Markelov 
Kulaksizov

I
I
I

îl așteptam, avînd unele 
modeste, marcate evident 
Și n-a lipsit mult ca în
să se încheie fără să pu-

Ibun. menținîndu-se aproape tot 
timpul la nivelul valoroșilor lor 

privește 
atacul.

se realiza ameliorarea 
furnizat o ripostă sur- 

în celălalt
ră insă a 
jocului, au 
prinzător de palidă, 
meci din grupă. R.F. Germania 
Franța: 3-0 (10. 7. 8).

Tot în trei seturi a pierdut 
formația masculină 
partida susținută la Bdhmțe 
Cehoslovacia: 0—3 (—15. 
în ciuda faptului că din lot lip
sesc doi dintre jucătorii cei mai 
valoroși. Giinter Enescu și 
Baroiu (absențe din cauza 
antrenorii Tânase Tănase și 
Șerban au fost nevoiți să 
din postul de ridicător pe 
Manole pentru a întări atacul), bă
ieții noștri au practicat un ioc

telefon). 
de vo- 

de ju- 
cu 

sconta- 
zi nu a

OSNABRUCK, 27 (prin 
Campionatele 
lei, rezervate 
niori-tineret, 
rezultate.
te. 
fost 
care 
mai 
tive. 
in trei seturi: 
la Boblingen, ... 
garnituri bulgare, care s-a dovedit 
net superioară. Partida a durat 
numai 36 de minute, timp în care 
voleibalistele noastre, in al căror 
sextet au fost introduse 11 din 
cele 12 componente ale lotului, fă-

europene 
echipelor 

au debutat 
general, 

prima
în i

Din păcate.
favorabilă echipelor române, 
au intîlnit adversarele 
puternice
Formația

cele 
din grupele respec- 
feminină a cedat 
0—3 (—3. —5, —0), 
în fața redutabilei

șj 
a României 

cu 
—8. —12).

Ștefan 
cărora 
Marcel 
scoată 
Viorel

IWJKT’R"

la finalele campionatelor republicane de haltere

16 NOI RECORDURI
ALE ȚĂRII

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ, 27 (prin telefon). Fi
nalele campionatelor republicane 
individuale de haltere ale seniori
lor au continuat simbătă și dumi
nică. Dovedind o bună pregătire, 
concurentii au corectat nu mai 
puțin de 16 recorduri ale țării (8 
la seniori și tot atitea la juniori). 
După ce I. Hortopan a stabilit in 
prima zi două valoroase recorduri 
la cat. muscă, în continuarea com
petiției au fost consemnate alte 8 
recorduri de seniori: cat, pană — 
M. Grigoraș (Petrolul Ploiești)
252.5 kg la „total"; cat. ușoară — 
Al. Kiss (Clujeana) 162,5 kg la 
.„aruncat"; cat. semimijlocie — D. 
Cioroslan (Steaua) 132,5 kg la 
„smuls" și Gh. Bercea (S.N. Con
stanța) 167,5 kg la „aruncat"; cat. 
mijlocie — Gh. Miinca (Petrolul 
Ploiești) 322,5 kg la „total" (145 la 
„smuls" și 177,5 la „aruncat"), cat. 
super-grea — V. Deac (C.S.M. Si
biu) 155 kg la „smuls" din încer
carea a patra: la juniori: cat. pa
nă — E. Chivu (Gloria Bistrița)
102.5 kg la „smuls"; cat. mijlocie 
— V. Căpriceru (Steaua) 292,5 kg 
la „total" (130 la „smuls", 162,5 la 
„aruncat"); cat. semigrea — N. Că
priceru (Steaua) 307,5 kg la „total" 
(137,5 la „smuls", 170 la 
cat"), tar la cat. 
Rad (A.S.A. Tg. 
„aruncat".

Cea mai. mare 
petiției a constituit-o victoria lui 
AI. Kiss asupra lui A. Miut (Elec
tromotor Timișoara) fostul cam
pion al categoriei ușoare. De alt
fel, în această dispută au fost ob
ținute și rezultate remarcabile. 
Iată primii clasați în confruntările 
de simbătă și duminică: cat. co
coș: 1. Victor Rusu (Steaua) 227,5

„arun- 
supergrea — Z. 
Mureș) 157,5 la

surpriză a com-

kg (95+132,5), 2. S. Paraschiv-Di- 
nică (Steaua) 227,5 kg (102,5 -1 125), 
3. V. Ianeu (S.N. Constanța) 220 
kg (95 + 125); cat. pană: 1. Marian 
Grigoras (Petrolul Ploiești) 252,5 
kg (110 + 142,5), 2. G. Bob (A.S.A. 
Tg. Mureș) 230 kg (102,5 I 127.5). 3. 
E. Kovacs (Rapid Oradea) 230 kg 
(97,5+132,5); cat. ușoară: 
xandru Kiss ...........
(120 + 162,5), 2. A. Miut (Electro
motor Timișoara) 280 kg (122.5-1- 
157,5). 3. V. Daniel (Steaua) 270 kg 
(112.5-1-157,5); cal. semimijlocie: 1. 
Dragomir Cioroslan (Steaua) 292,5 
kg (132,5 + 160). 2. Gh. Bercea (S. 
N. Constanța) 292,5 kg (1254-167,5), 
3. V. Davidoiu (Rapid Buc.) 277.5 
kg (120+157,5); cat. mijlocie: 1. 
Gheorghe Miinea (Petrolul Plo
iești) 322.5 kg (145+177.5). 2. P. 
Tudor (Rapid Buc.) 295 kg (135 I- 
160). 3. V. Căpriceru (Steaua) 292,5 
kg (130+162,5); cat. semigrea: 1. 
Nicolae Căpriceru 
kg (137,5+170). 2.
(Steaua) 297,5 kg
C. Mate (Clujeana) 
(132,5+165); cal. grea: 
Parapancca (Steaua) 315 kg (140+ 
175), 2. S. Tasnadi (Clujeana) 295 
kg (135 1-160), 3. G. Groapă (Stea
gul roșu Brașov) 280 kg (130+150); 
cat. supergrea: 1. Spiridon Her
ghelegiu (Cnujeana) 330 kg (145 + 
185), 2. V. Deac (C.Ș.M. Sibiu) 
330 kg (145+185), 3. S. KreiCik 
(Steaua) 317,5 kg (142,5 + 175).

în concursul de culturism au 
fost declarați câmpioni: Cristian 
Mihăilescu (Rapid Buc.), categoria 
pină la 1,65 m. Gheorghe Crăciu- 
neseu (Rapid Buc.) categoria pină 
la 1,72 — - - -
(C.S.M. 
1,72 m.

1. Ale-
(Clujeana) 282,5 kg

(Steaua) 307.5 
Gh. Stoicescu 
(132,5 ! 165), 3.

297,5 kg
1. Marin

m și Gheorghe Humă
Sibiu) categoria peste

Ion OCHSENFELD

adversari, in ceea ce 
preluarea din serviciu și 
Balanța victoriei a fost înclinată 
in favoarea voleibaliștilor ce
hoslovaci de o apărare mal sigură 
și de o concentrare mai constantă 
a lor pe parcursul întregului 
meci. Punctul crucial al întîlnirii 
l-a constituit finalul setului întii, 
set care a durat 40 de 
Condus cu 9—3, 12—5, 
14—9, sextetul român — 
Macavei în vervă deosebită, 
Viorel Manole excelent la serviciu, 
cu Traian Corcheș intrat în ca
dență după 
cu Cristian 
in dirijarea 
stăpînire pe 
culos handicapul. în această parte 
a setului, blocajul echipei noastre 
— pihă atunci cam lent și insufi
cient de agresiv — s-a regrupat 
mai bine și a stopat in cîteva rin- 
duri atacurile adverse. în finalul 
extrem de disputat și prelungit, 
voleibaliștii noștri au greșit la cî
teva faze simple (in care adver
sarii nu aveau poziție de finaliza
re) datorita insuficientei concen
trări. Din același motiv, cit și din 
pricina unor intervenții 
pripite, pe 
zdruncinat 
șet. echipa 
deze și pe 
sese la 
rea), precum și pe ultimul.

Arbitrii I. Stepaniu (U.R.S.S.) și 
D. Giinzel (R.F. Germania), au ar
bitrat foarte Strins, sever chiar.

în celălalt meci al grupei I: 
Polonia — Israel 3—1 (6, 5, — 7, 
3).

în ziua a doua a campionatelor, 
reprezentativa feminină a Româ
niei. evoluind la Ludwigsburg, a 
reușit, în cadrul unui meci fru
mos. cu faze 
vingă echipa
11. 9).

Din păcate, 
care au jucat 
dut și cel de al doilea meci din 
grupă, cedînd cu 1—3 (—4. 11, —2, 
—12) în fața reprezentativei R.P. 
Polone.

Etapa a IV-a a campionatului I
de motocros I

minute. 
13—6 și 
cu Sorin 

cu

AUREL IONESCU

ÎNVINGĂTOR
I
I

un început timid și' 
Popescu mai inspirat 
acțiunilor — a pus 
joc, refăcînd specta- români mai 

pe Cristian 
și Georgeta

LA CLASA SENIORI |

adesea 
psihic 

primului 
sâ-1 ce

fondul unui
de pierderea 
noastră avea

al doilea (în care avu-
un moment dat conduce-

spectaculoase, să in- 
Franței cu 3—0 (5,

voleibaliștii noștri, 
la Holdorf, au pier-

Aurelian BREBEANU

CLASAMENTE, 
pus. feminin : 1. 
(U.R.S.S.) 38,15 p. 
stantin (România) 
ria Filatova (U.R.S.S.) 37,50, 4.

CUPA MARII NEGRE“
LA BASCHET FEMININ

in-Ediția a 14-a a competiției 
ternaționale feminine de baschet 
„Cupa Mării Negre" se va dispu
ta. simbătă, duminică și luni, în 
Sala sporturilor din Constanța.

Iau parte echipele Franței. Po
loniei și selecționatele A și B ale 
țării noastre.

Programul turneului este urmă
torul : simbătă : România A — 
România B, Franța — Polonia ; 
duminică : România B — Fran
ța, România A — Polonia ; luni : 
România B — Polonia, România 
A — Franța. în fiecare zi, între
cerile încep la ora 17.

BRAȘOV, 27 (prin telefon). în 
pitoreasca vale a Răcădăului, locul 
de desfășurate a multor competiții 
de moto, s-a disputat in fata a 
peste zece mii de spectatori etapa 
a IV-a. penultima, a campionatu
lui republican de motocros. Con
fruntarea a fost aprigă, mai ales 
la seniori. La clasele 70 cmc și 
juniori, Jean Pescaru și respec
tiv Ernest Millner au reușit să 
termine pe primele locuri fără 
prea mari emoții. O impresie fru
moasă au lăsat Aurel lonescu. 
aflat în ambele manșe printre 
protagoniști ca de altfel și Traian 
Moașa și Paul Filipescu, care au 
făcut curse frumoase. Cîmpinea- 
nul Mihai Banu. unul dintre fa- 
voriți, a avut o defecțiune tehni
că in prima evoluție, care l-a 
handicapat mult, rămînindu-i însă 
satisfacția ciștigârii celei de a doua 
manșe și aplauzele spectatorilor.

REZULTATE TEHNICE: 70 cmc 
(Mobra): 1. I. l’escaru (Steagul 
roșu Brașov), 2. D. Marianov (Po
iana Cimpina). 3. Gh. Cristea (Lo
comotiva 
(pină la 
(Torpedo 
(Steagul . ...
garu (Steagul roșu Brașov): Clasa 
seniori (pină la 500 cmc.): 1. A. 
lonescu (Energia Cimpina), 2. Tr. 
Moașa (Steagul roșu Brașov), 3. 
P. Filipescu- (I.T.A. Tg. Jiu), 4. 
A. Benedek (Steagul roșu Brașov), 
5. St. Paraschiv (Locomotiva Plo
iești), 6. D. Motișan (Flacăra Mo
roni). ,

în clasamentul general al senio
rilor, după patru etape, nu au 
survenit modificări esențiale; con
tinuă să conducă P. Filipescu, ur
mat de M. Banu.

Ploiești) ; Clasa juniori 
350 cmc.) : 1. E. Miilner 
Zărnești), 2. Al. Enceanu 
roșu Brașov), 3. I. Plu-

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
1 I

C. GRUIA
coresp. județean

BKTj

I

IONEL TRĂSCĂVEANU Șl CORNELIU ION CÎSTIGĂTORI
■»

I
(Urmare din pag. I)

a cîștigat două titluri, la poziția
40 f genunchi și la totalul celor
120 focuri. La 40 f culcat, probă

la care 
ranul" 
punctajul absolut, 400 !

nu se 
Nicolae

acordă titlu, „vete- 
Rotaru a realizat

PUGILIȘTII ROMÂNI I. FAREDIN Șl D. CIMPOIEȘU
AU CUCERIT TITLURILE DE CAMPIONI

(Urmare din pag. 1)

vingătorul își păstrează titlul cu
cerit anul trecut la Constanța.

La categoria cocoș, Iuseini Me- 
met a început curajos meciul cu 
Vicecampionul european Ciacio 
Andrejkovski (Bulgaria), dar a- 

1-au părăsit încetul cu 
în ultimul rund, după 
numărat de două ori, 
trimite la colț : învin- 
abandon în repriza a

poi forțele 
Încetul și 
ce a fost 
arbitrul îl 
gător prin ___
3-a, Andrejkovski.

Jenei Vancea și iugoslavul Ra
țe Rusevski au purtat, în limitele 
categoriei pană, un meci electri
zant, carp a ridicat sala în pi-

vituri executate* de cottibatartți. 
După o luptă echilibrată, cu e- 
normâ risipă de energie, victo
ria a fost acordată ■ (4—1) iugosla
vului, pentru plusul de insistență 
din finalul partidei.

La cat. semimijlocie, in fața lui 
Iankov (din faimosul meci cu Zil- 
berman, de la Katowice), Tânase 
David n-a putut face față decit 2 
runduri. Bulgarul a obținut deci
zia (5—0) și datorită pregătirii fi
zice superioare. La cat, mijlocie 
mică, Damian Cimpoieșu a obți
nut titlul balcanic după o luptă 
dîrză Cu 
pă ce a 
terală la 
șoveanul

ltic Iliev (Bulgaria). Du- 
suportat o puternică la- 
bărbie în rundul 2. bra- 
1-a trimis Ia podea pe

Iongrea, 
vechiul său 

(Bulgaria), 
meci foarte 

primirea unui 
arcada . des- 

rund. dinamo- 
nu a putut să

cizia (4—1). La cat. 
Alexe a intîlnit pe 
adversar Suvandjiev 
cu care a purtat un 
strîns. Dar, după 
avertisment și cu 
chisă in ultimul 
vistul bucureștean 
treacă peste via dorință de vic
torie a bulgarului, care a obținut 
decizia (4—1).

★
Celelalte rezultate: semimuseă: 

Fucedjiev (B) b.ab. 3 Agotici (I); 
semiușoară: Turkinovici (1) b.desc. 
3 Doncev (B); ușoară: Kolev (B) 
b.p. Agrimanakis (G); mijlocie: 
Anghelov (B) b.p. Tamindicici (I);

REZULTATE TEHNICE — pistol vi
teză 30+30 I — Campionatul armate
lor prietene: 1. V, Torșin (U.R.S.S ) 
594 p (in manșa I 298 — în manșa a 
Ii-a 296) la baraj 146 și 147, 2. M. Stan 
(România) 594 p (2S6—2911) la baraj 
146 și 144. 3. C. Ion (România) 594 p 
(297—297) la baraj 145, 4. J. Zapedsky 
(Polonia) 593 p, 5. VI. Hyka (Ceho
slovacia) 593 p, 6. V. Atanasiu (Româ
nia) 592 p; pe echipe: 1. România 236:) 
p, 2. U.R.S.S. 2359 p, 3. Polonia 2354 p: 
Campionatul național: 1. M. Stan 594 
p, 2. C. Ion 594 p, 3. V. Atanasiu 592 
p (toți de la Steaua). 4. D. Iuga (Di
namo) 590 p. 5. R. Vidrașcu 539 p, G. 
Al. Gered 588 p (ambii de ‘ 
pușcă cu aer comprimat 
louri": 1. I. Trăscăveanu 
389 p (nou record al țării, 
2. I. Codreanu (România) 
Kneazev (U.R.S.S.) 086 p, 4. G. Abonyi 
(Ungaria) 384 p, 5. B. Nagy (Ungaria) 
884 p. 6. R. Semionov (Polonia) 383 p: 
pe echipe : 1. România 1526 p (nou 
record al țării, v.r. 1523 p), 2. U.R.S.S. 
1525 p, 3. Ungaria 1510 p; armă liberă 
calibru redus 40 f picioare — Campio
natul armatelor prietene : 1. E* Knea
zev (U.R.S.S.) 376 p, 2. T. Hegedus 
(Ungaria) 374 p. 3. 1. Olărescu (Româ
nia) 374 p: pe echipe : 1. România 
1471 p, 2. U.R.S.S. 1466 p, 3. Polonia 
11+) p; Campionatul național: 1. I. Oia- 
rescu 374 p, 2. R. Nieolescu (Steaua)

la Steaua); 
in „diabo- 
(Romănia) 
v.r. 388 m, 

387 p, 3. E.

telor prietene : 1. V. Parhimovici 
(U.R.S.S.) 396 p, 2. L. Papp (Ungaria) 
391 p, 3. A Karel (Cehoslovacia) 389 
p; pe echipe : 1. U.R.S.S. 1550 p, 2. 
Ungaria 1549 p, 3. România 1535 p; 
Campionatul național: 1. R. Nieolescu 
388 p, 2. St. Caban 387 p, 3. N. Rotaru 
(I.E.F.S.) 386p; 3x40 focuri — Campio
natul armatelor prietene : 1. V. Par
himovici (U.R.S.S.) 1159 p, 2. R, Ni- 
colescu (România) 1157 p, 5. E. knea
zev (U.R.S.Sp 1157 p, 4. V. Daniel- 
cenko (U.RS.S.) 1155 p, 5. L. Papp 
(Ungaria) 1152 p, 6. R. Semionov (Po
lonia) 1151 p; pe echipe : 1. U.R.S.S. 
4600 p, 2. Ungaria 4589 p, 3. România 
4585 p; Campionatul - - —
Nieolescu 1157 p, 2.
p, 3. St. Câban 1147 
60 f — Campionatul 
tene: 1. I. Namethy
567 p, 2. I. Raienko 562 p, 3. A. Egri- 
șin 562 p, 4. V. StOlîpin 559 p (toți din 
U.R.S.S.), 5. S. Romanowsky (Polonia) 
556 p. 6. M. Hdflitz (R.D.G.) 55G p; 
pe echipe : 1. U.R.S.S. 2230 p, 2. Polo
nia 2213 p, 3. Cehoslovacia 2212 p (e- 
chipa noastră a ocupat locul VII cu 
2151 p); Campionatul național : 1. D. 
Ciobanu (I.E.F.S.) 545 p, 2. D. Iuga 
(Dinamo^ 545 p, 3. L. Giușeă (Dina
mo) 543 p; pistol cu aer comprimat 
40 „diabolouri“; 1. C. Ion (România) 
390 p (ndu record al țării, v.r. 388 p). 
2. Ii. Mucza (Ungaria) 390 p, 3. J. Ke- 
haiov (Bulgaria) 387 p, 4. R. Sta- 
chursky (Polonia) 386 p. 5. M. Zubko 
(U.R.S.S.) 386 p, 6. VI. Hyka (Ceho
slovacia) 386 p; pe echipe : 1. Ceho-

națlonal : 1. R.
i. Olărescu 1149 
p: pistol liber 
armatelor prle- 

(Cehoslovacla)

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I



TA

! SPORTUL STUDENȚESC -
CHEMIE HALLE (R. D. GER

MANĂ) 1-2 (0-0)

PREGĂTIRI, JOCURI AMICAL]

I FĂCUT SI CE VĂ
J

PROPUNEȚI
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ?

Lcest număr al ziarului, o anchetă care-și propune să 
me dintre cele mai diverse și mai actuale, proble- 

sau specifice, ale fotbalului de 
în această idee, ne-am adresat, 

ti cu munci de răspundere la
punîndu-i în fața unei întrebări pe care am for- 

: CE ATI FĂCUT ȘI CE VA PROPUNEȚI PEN- 
tățirea activității ?

p unsuri ale celor solicitați să-și spună părerea, în 
Eontribuția efectivă adusă în sprijinul dezvoltării, 
fal și local, fotbalului, le vom înscrie în rîndurile 
Este vorba de prof. CONST. iWAREȘ — F.C. Con- 
I. PASCU — Jiul Petroșani, prof. C. COSTINESCU 
Bacău și I. ZAIONȚ — Nitramonia Făgăraș. Aceș- 

t și la unele proiecte din viitorul imediat, ca și Ia 
registrate în munca lor.

performanță din 
pentru început, 

diferite eșaloane

finalul partidei (min. 86), Chemie 
Halle să înscrie prin KROSTITZ, 
Ia o fază simplă, în care apărarea 
bucureștenilor a rămas fără... 
plică. A arbitrat foarte bine 
Predescu.

re-
1).

Su-
Gri-

joc frumos, încheiat cu un r 
tat de egalitate. 1—1. Au m 
Tvetlanovici, pentru O.F.K. 
Iosip. pentru gazde. (1. Mîndr 
coresp.)

F. C. ARGEȘ - 
METALUL PLOPENI 1-0 ((

lAREȘ (preșe- 
[mstanța) : „Am 
lenționa că am 
lechipa noastră, 
[ca^loc de mai 
[portantă reali- 
|a unui climat 
lucru, la baza 
[ectă colaborare 
[le, conducerea 
|și jucători. In 
preocupat ridi- 
[fesional al ju- 
llătej, Ncgoescu 
Iți iar Constan- 
lu au trecut cu 
le diplomă. Un 
leii noastre se 
lîntârire a dis- 
lare au săvirșit 
Iniei abateri au 
Iți. Cazurile Io- 
Li și Constan- 
[bătute mai in
iilor, după care 
I cunoscute. As- 
mai grav este 
cu insuficiența 
ka noastră față 
Lentelor tinere, 
afară de mij- 

Ine mai putem 
IU jucător prO- 
l proprie. Peri- 
Imnă avem în 
lei deosebite a- 
larea unui nu
le membri sus- 

mereu alătufi 
n toate împre- 

li acestora este 
le. Avem doar

vicepreședinte 
Trebuie să re-

cunosc că realizările sînt in... mi
noritate. Toate forțele au fost în
dreptate, în ultima vreme, spre a- 
sigurarea râmînerii echipei în pri
mul eșalon. Pe parcursul campio
natului am căutat Bă creăm un cli
mat sănătos de muncă, bazat pe 
abordarea mai multor domenii de 
activitate de către sportivii frun
tași. Spre exemplificare, toți jucă
torii din lotul echipei sînt cuprinși, 
fie în procesul de învățămînt — 
mediu și superior — fie că se ca
lifică la locul de muncă. Sintem 
deficitari în privința preocupării

iXWWWWWWWWWWWWWWWVWXM

Rtspu d patru conducătcii

tle cluburi si asocia'ii

l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

întineririi lotului, lucru pe care 
intenționăm să-l realizăm chiar din 
sezonul de toamnă. Va trebui să 
acordăm o deosebită atenție asi
gurării bazei materiale, în așa 
fel. incit, să putem construi un 
stadion modern, pe măsura cerin
țelor practicării fotbalului de per
formanță. Deși au existat Unele 
încercări, nu am fost capabili să 
mobilizăm toate forțele în vederea 
creării unui centru puternic de 
creștere și perfecționare a copiilor 
și juniorilor, care să poată asigura 
viitorul fotbalistic al Văii Jiului. 
Sintem conștienți de faptul că ne 
situăm pe ultimul loc in privința 
numărului de spectatori prezenți

„CUPA BALCANICĂ44

la jocuri, 
căuta, ca, 
lizare, să 
sporit de 
susține moral și material activita
tea echipei Jiul

CORNEL COSTINESCU (pre
ședintele lui Sport Club Bacău) : 
înainte de a prelua conducerea 
Sport Clubului am avut o activi
tate mai îndelungată ca antrenor, 
la Știința Bacău. în această cali
tate m-am străduit să valorific 
toate cunoștințele mele și, ca re
zultate, pot aminti promovarea în 
diferite echipe de Divizia A a ju
cătorilor : Margasoiu, Grosaru și 
Codreanu. De cind sint președinte 
al clubului, din toamna anului tre
cut, cred că am reușit să asigu
răm condiții bune de pregătire e- 
chipci prime. Roadele s-au văzut, 
formația noastră revenind în Divi
zia A. Una dintre carențele acti
vității noastre în prezent se re
feră la susținătorii clubului. Dacă 
s-a reușit pînă acutn ca să atra
gem publicul în tribune, ca unii 
spectatori să însoțească echipa în 
deplasare, în schimb am rămas 
deficitari la mărirea numărului de 
suporteri care să participe efectiv 
la viața clubului".

IOSIF ZAIONȚ (membru al sec
ției de fotbal Nitramonia Făgăraș): 
„De la inceptul campionatului re- 
ceht incheiat, am luat o măsură 
curajoasă care s-a dovedit foarte 
inspirată. Am renunțat total la a- 
cei jucători cu nume sonore, dar 
plafonați, și am promovat cu în
credere mai mulți tineri de pers
pectivă din pepiniera proprie. Pro
cesul de instruire încredințat pro
fesorului Nicolae Belizna, s-a des
fășurat metodic, fără fisuri, pe în
treg parcursul campionatului, e- 
chipa revenind, astfel după o ab
sență de un an, in eșalonul se
cund. Permanentul sprijin acordat 
de organele 
pentru 
politică 
loc au 
propice, 
re întărirea continuă a disciplinei, 
în așa fel incit să nu mai avem 
cazuri de jucători sancționați. Vom 
fi extrem de drastici în viitor cu 
acei jucători care nu se vor înca
dra integral în procesul de antre
nament, care nu se vor dovedi 
exemple de urmat la locul de 
muncă, pe teren și în viața parti
culară".

Tocmai de aceea vom 
printr-o continuă mobi- 
ne asigurăm un număr 
spectatori care să poală

locale. preocuparea 
pregătirea profesională și 
a jucătorilor, toate la un 
creat un cadru de muncă 
Pe viitor avem în vede-

(prin telefon).
L cîștigat pen- 
nute de joc, a 
ui, prin acțiuni 

defensive su- 
Lire (o mostră 
ii Peniu). în 
pescu va des- 
> frumoasă 10- 
lltii u efect 
ului, care i-a 
trei internațio- 
bulgarilor (Go- 
imitrov). For- 
kă însă că tre- 

primul sfert 
și Zdravkov se 
ideale, și cau- 
să-i garanteze 
în min. 33. 

unsformat de 
fusese faultat 

Stoikov. Dar 
niștit prematur 

după pauză 
e sub suprave- 
-a greșit ținta, 
doar cu porta- 
1—1.
meciul și duri- 
va opune ega
li, ca și Anto- 
-i mai puțin a-

devărat insă că șl Goranov a scos 
un gol gata făcut (min. 50), iar 
Mărculescu și Sălceanu au ratat 
alte trei-patru ocazii foarte bune. 
Constănțenii au ciștigat deși in 
min. 86 a fost eliminat de pe te
ren portarul Popa (locul său fiind 
luat de Antonescu !), iar în min. 
89 a văzut cartonașul roșu și Lică. 
Ei au învins sîmbătă după-amiază 
cu multe emoții, dar pe deplin 
meritat. Raportul șuturilor la 
poartă le-a fost favorabil cu 18—9 
(pe spațiul porții : 11—6).

Pentru a spera însă în cî.știga- 
rea grupei, F. C. Constanța are 
nevoie de o victorie și la 2 august 
in jocul retur de la Sofia.

Arbitrul grec G. Katsaros a con
dus slab următoarele formații :_ _ „ - POPA —

BALOSU, 
POPESCU 
Sălceanu), 

63 : ~

F. C. CONSTANȚA : 
Mustafa, ANTONESCU, 
Nistor — Corendea, M. 
— Peniu (min. 30 : 
Hoffmeister (min. 
MĂRCULESCU, Lică.

LOKOMOTIV SOFIA : 
NOV — Dimitrov, Vladov, 
Bonev 
KOV 
nov.

Tur cu),

GORA- 
, Stoikov, 

Petrov, Arsov, ZDRAV- 
ASENOV, Hazdai, Svile-

Mircea M. IONESCU
ii—»

ONOSPORT INFORMEAZĂ
varianta numerele extrase

rE EXACTE LA TftAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOSPORT, PRONOEXPRES
IULIE 1975 (HANDBAL EXPRES)
mpia Ord. 2 DIN 27 IULIE 1975
Bihoreana 1 i
Sh.-Dej—-Energia Fond general de cîștiguri : 6G3 450

X lei.
-Oituz Tg. o. 1 Extragerea I : 42 36 4 19 13 20 43
Iul Moinești 1 37 17
ți Brașov 
>rp. Zărnești

1
1 Extragerea

8 1
a n-a: 11 3 4 34 30 29 23

electrica C-ța 1
—Știința C-ța X Extragerea a III-a: 31 5 34 15 29 43
rina Mangalia 2 1 42 11
-IRA Cîmpina 2 Extragerea a IV-a: 28 23 14 7 1 39
-Carpați Sin. X 42 4 33
rt. Florcști % Extragerea a V-ă: 13 3 30 1 7 42 5 14
70 895 lei. Extragerea a Vl-â: 34 42 19 11 27 40
începe în Capi- 44 38

aă la 27 septem- Extragerea a Vll-ă: 26 35 10 20 13
august pînă lă 39 32 18

Sîmbătă după amiază, pe stadio
nul Steaua, formația Sportul stu
dențesc a susținut o partidă in
ternațională amicală în compania 
echipei Chemie Halle

SPORTUL STUDENȚESC: 
ciu (min. 46: Verșanschi) — 
gore. Cazan. Ciugarin. Mandh — 
Cassai, Radulescu (min. 73: Mun-

*
i ?*'• <<::

Roșu in duel cu apărătorii 
respingă și de această dată 
țese — Chemie Halle 1—2)

formației ........_
balonul. (Fază din

Chem ie săHalle, care reușesc 
meciul Sportul studen- 

Foto :S. BAKCSY
D. 
reșteni, 
tul a

Germană. Studenții 
deși lipsiți 
4 titulari 

M. Olteanu, Leșeanu și 
încă nerefăcuți după 
suferite în finalul campionatului 
recent încheiat) au practicat Un 
joc frumos în cîmp. Am apreciat 
evoluțiile Iui Petreanu, Chihaia, 
Marica și Ciugarin, dar ce 
că în fazele de finalizare 
complicat inutil, ratînd din 
foarte bune ! După o primă 
ză, încheiată cu un scor alb, fot
baliștii din R.D. Germană (pînă 
atunci dominați copios) ies mai 
des la atac, printr-un joc simplu, 
pe extreme și acțiunile lor sînt 
din ce în ce mai greu de stăvilit, 
în min. 49 Sahz centrează de pe 
partea stingă 
capul plasat, 
șit inoportun 
Studenții își 
rînd pe rînd 
dulescu (min. 55) și Marica (min. 
63) ratează egalarea din poziții 
clare. In min. 68. Petreanu ia o 
acțiune pe cont propriu, driblează 
cîțiva adversari, dar este faultat 
clar in careu de Strozniak. Penal- 
ty-ul este transformat de MARICA. 
Și după acest gol studenții „s-au 
jucat" cu ocaziile, pentru ca în

bucu- 
apor-de

(Tănăsescu 
M. Sandu, 
accidentele

folos 
s-au 

poziții 
repri-

și VOGEL înscrie cu 
peste Verșanschi, ie- 

din poartă: 0—1. 
reiau atacurile, dar 

Grosu (min. 52), Ră-

teanu). Chihaia — Petreanu, Roșu 
(min. 46: Grosu), Marica.

CHEMIE HALLE: Bode (min. 
46: Muller) — Sttozniak, Wawrzy- 
niak, Meineot, Doessel — Pingel, 
Schmidt. Enke (min. 65: Robitz) 
— Krostitz. Vogel, Sanz.

Ravel PEANA
F. C. BIHOR - BUDUCINOST 

TITOGRAD (IUGOSLAVIA) 
2-2 (2-1)

Joc frumos, presărat cu nume
roase faze încheiate_cu șuturi pu
ternice 
20) și 
marcat 
Divizia

la poartă. Florescu (min. 
Georgescu (min. 45) au 
golurile noii promovate în 
A. Pentru oaspeți a în

scris Kovacevici (min. 3 
(Ilie Ghișa — coresp.)

C.S.M. SUCEAVA
O.F.K. BELGRAD 1-1

și 82).

(0-0)
în pre-Duminică după amiază, ... ,__

zența a peste 6000 de spectatori, 
s-a disputat la Suceava intilnirea 
amicala dintre forthația locală, 
C.S.M., și cunoscuta echipă iu
goslavă O.F.K. Belgrad. A fost un

RETROSPECTIVA LA DIVIZIA B

CALITATEA JOCULUI RÂMÎNE NESATISFĂCĂTOARE
a fost valoarea 

practicat în Divizia 
o întrebare pe care 
mulți iubitori ai fotba- 
acum la încheierea ediției.

pune

jocu
ri ? 
și-o

Care 
lui 
Este 
pun 
lului,
Desigur că. atunci cind se 
problema valorii jocului, esenția
lul constă în nivelul atins de for
mațiile care sc întrec și in numă
rul de goluri înscrise. Este adevă
rat că, în ediția recent încheiată, 
numărul spectatorilor a înregistrat 
o creștere vizibilă fată de anul 
precedent; la unele partide, de la 
București. Oradea, Bacău, Brăila 
și din alte localități, tribunele 
s-au dovedit uneori neincăpătoare 
pentru amatorii de fotbal. înseam
nă aceasta însă că evoluția echi
pelor a urcat la cote tot mai înal
te, că spectatorii au asistat la 
multe partide deosebit de valo
roase ? Intr-adevăr, unele meciuri 
s-au situat aproape de cele din 
Divizia A, ca, de exemplu. Șoimii 
Sibiu — F.C, Bihor, 
București — Metalul 
Rapid București —
București, Progresul Brăila — Glo
ria Buzău. Aceste partide, viu dis
putate, au oferit multe faze fru
moase, dovedind astfel că în acest 
eșalon activează elemente talenta
te, capabile de a crea spectacole 
fotbalistice valoroase. După cum 
se vede, echipele realizatoare ale 
unor întilniri de calitate s-au a- 
flat in tot timpul întrecerii jh 
lupta pehfru șefia seriilor. Preo
cupări pentru practicarea ținui joc 
frumos, cu accehtul pus pe ofen
sivă, au mai avut Ceahlăul P. 
Neamț, Metalul I’lopenl (seria 1Ț. 
C.S. Tîrgoviște. Eleetroputere Cra
iova (seria a ii-a), F.C. Baia Ma
re, Corvinul Hunedoara și Metalur
gistul Cugir (Seria a III-a).

Dar. marea niajoritâte a îniîl- 
nirilor din campionat, s-au desfă
șurat la un nivel nesatisfăeător, a 
fost depafte de a justifică locul 
combatantelor în a doua competi-

Progresyl 
București, 
Progresul

Văzut formații care adoptă tactici 
în funcție de locul de desfășurare 
a întrecerii: atunci cind joacă pe 
terenul propriu accentul îl pun pe 
ofensivă, iar în deplasare își fi
xează ca obiectiv principal primi
rea a cit mai puține goluți și, 
pentru aceasta, recurg la o defen
sivă exagerată, folosind toate mij
loacele pentru a „trage de timp". 
De aceea, foarte multe meciuri au 
fost de o calitate slabă, scoțind la 
iveală ineficacitatea, lipsa de in
spirație și de inițiativă a echipe
lor. Grăitor, în acest sens, este 
faptul că, în cele 918 meciuri din 
ediția recent încheiată, s-au mar
cat 2445 de goluri (837 în scria I, 
750 — seria a Il-a și 858 — seria 
â III-a). Deci, o medie de 2,66 
(2,73 — seria I, 2,45 — sOria a Il-a, 
2,80 — Seria a III-a), care pare 
mulțumitoare; însă această cifră 
a crescut datorită unor scoruri- 
record înregistrate pe parcurs și, 
mai ales, in finalul campionatului. 
Pentru că a'm amintit aceste cifre, 
trebuie să ' relevăm eficacitatea 
deosebită a formației S.fc. Bacău 
care a înscris 82 de goluri, per
formanță rar întilnită în Divizia 
B. Echipa antrenată de Gh. Con
stantin s-a impus cu autoritate la 
acest capitol fiindcă a desfășurat, 
in majoritatea partidelor, un joc 
apropiat de cerințele actuale, fie
care jucător adueîndu-și contribuția, 
în măsură egală, la cele două mo
mente esențiale: atac și apărare. 
La’polul opus, s-an..situat echipe 
ca S.N. Oltenița (doar 2fî de go
luri marcate in acest canipionâtL 
Metalul Mija, Mefrom Brașov (cite 
32 de goluri) și Metalul Aiud (28 
de goluri). Nici măcar cîte un gol 
de meci ! Este cazul să mai amin
tim și faptul că promovarea unor 
tirieri jucători — deși cores
punzătoare cantitativ — nu 
dat rezultate scontate și 
planul calității. Numărul 
baliștilor tineri, de valoare, este 
mic, iar aportul lor in ridicarea ca-

slabci munci de instruire dusă de 
unii antrenori, care câ și in Di
vizia A, și-au părăsit cu destulă 
ușurință echipele.

Deci, în ediția recent încheiată 
a Diviziei B, puține echipe s-au 
preocupat de a practica un joc de 
calitate, care să satisfacă exigen
țele spectatorilor; majoritatea for
mațiilor au avut ca obiectiv doar 
cîștigarca punctelor, latura specta
culară trecind-o pe plan secundar.

Pompiliu VINTILA

i a 
pe 

fot—

Meciul s-a jucat la Buț 
ambele echipe aflindu-se în 
gătire pe Valea Prahovei. Div 
narii A au dominat mai mult 
deosebi în repriza secundă cîm 
reușit să marcheze și singurul 
al partidei, prin Doru Pop 
(min. 53). (V. Zbarcea-coresp

Buț

PROGRESUL BUCUREȘTI
METROM BRAȘOV 4-1 (3

Această partidă, disputată 
Bușteni, a fost deosebit de aț 
tivă, bucureștenii cîștigînd prin 
lurile înscrise de V. Petre (2) 
și Apostol. Pentru brașovet 
marcat Furnică.

UNIREA SF. GHEORGHE
S. C. BACÂU 1-1 (1-
Circa 2 000 de spectatori au < 

tat la un joc viu disputat, cu 
meroase faze la ambele porți. ( 
dele au deschis scorul. în min 
prin jucătorul Lache. Trei mi 
mai tîrziu. Pană a marcat ; 
egalizator. (Gh. Briotă—coresp.

ȘOIMII SIBIU - CORVII
HUNEDOARA 0-1 (0-
Continuîndu-și pregătirile 

tru noul campionat, divizionai 
Șoimii Sibiu a susținut, ieri, 
nou meci de verificare pe t 
propriu, întîlnind pe Corvinul 
nedoara. Oaspeții au cîștigat 
1—0. Golul a fost marcat de f 
in min. 65.

Miercuri, formația sibiană vi 
tilni — pe stadionul „Șoimii" 
la ora 17,30 — formația Ch< 
Halle. (Ilic Ionescu-coresp.).

PROGRESUL ODORHEI
A.S.A. TG. MUREȘ 2-2 (

Golurile au fost marcate de 
neș (min. 35), Laszlo I (min 
din penalty), pentru formația 
cală, respectiv Hajnal (min. 1 
Fazekaș (min. 80). (A. l’ialog, 
tesp.).

NOUTĂȚI BRAȘOVENI

STEAGUL ROȘU și-a r< 
pregătirile încă de la juma 
lunii iulie, animată de dorința 
venirii în primul eșalon al 
balului nostru. Sub conducerea 
trcnorului Nicolae Proea, 
brașovenilor se află în Poiana 
șov, vechiul loc de pregâtir 
acestei formații. In afara lui 
teescu (trahsferat la Dinamo B 
rești) din vechiul lot absent* 
deocamdată, alți trei cunOsCuți 
cători : Șerbănoiu, Gherghef 
Niță. In schimb au fost pro n 
cițiva tineri in care antrer 
brașovean iși pune mari sper®

Fotbaliștii de la METROU» 
află de acum in etapa joci.® 
de verificare, ei urmind să pa® 
pe la turneul internațional d® 
Bacău, organizat de Sport (H 
Antrenorul Vladimir Grosari® 
completat lotul cu cîteva elen® 
de perspectivă. ■

avînd la c 
în persoana 
la Steagul

TRACTORUL, 
un nou antrenor 
tului secund de 
Alexandru Mczaroș, urmează 
reia pregătirile astăzi, 28 iulid 
chipa a fost întărită cu juc 
de la formații de categorii in 
oare, dornici de afirmare.

în barajul de la Oradea

AUTOMATICA ALEXANDRIA-FLACĂRA MOREN11-0 (1
ORADEA, 27 (prin telefon). — 

Formația din Alexandria s-a dove
dit mai bine pregătită (fizic și 
tactic) pentru acest meci de ba
raj decît adversara, sa, Flacăra 
Moreni, pe care a întrecut-o la 
limită și, astfel, a rămas mai 
departe în Divizia B. Jucătorii de 
la Automatica au pasat mai mult, 
s-au apărat cu luciditate și au 
contraatacat periculos. Echipa din 
Moreni, ce-i drept, a dominat o 
bună parte a jocului, și-a 
cîteva ocazii de gol (mai 
în prima repriză), însă n-a 
șit. să ie finalizeze.

In prima parte a partidei 
consemnat un joc echilibrat,

creat 
ales 
reu-

am
____ _____ .................. . pen- 
tPQ ca după aceea Flacăra Moreni 
să preia inițiativa. Cîmpu a fost
la un pas de a deschide scyryl 
(min. 18 și 20), însă de fiecare 
dată portarul Bunea a avut inter
venții precisb. Scăpînd cu fața 
curată din situațiile de pînă a- 
tunci, Automatica a organizat con
traatacuri periculoase; unul din
tre. Cle fiind concretizat de VOI- 
CILzX (min. 21) : șut de la 16 m_.

Flacăra trece din nou la Ci 
cet-ea jocului fără, însă, a 
cretiza.

La 3 
cătorii 
punctul de a-și mări 
prin Voicilâ, deposedt,t de H 
în ultimă instanță. Sfîrșitul 
tiflei ii găsește pe jucătorii 
Moreni în jumătatea de tererJ 
versă, ei căutînd cu insistent 
întoarcă soarta partidei, dar 
care au ocazii mai clare sin] 
jucătorii din Alexandria (M 
lă — min. 82 și 83, singur iii 
reu a șutat pe lingă poartă). I

Â arbitrat foarte bine C. 
bulescu, ajutat la linie de R. 
can și Ft. Coloși — toți din II 
resti. |

AUTOMATICA : Bunea — I 
ță, Ttuș, Tiță, Măgurcanu — I 
col, l’lesoianu. Lăcoviște — | 
ciu (ihin. 68 : A. Dumitru), | 
cilă, Meiroșu (min. 85 : Pro| 
pescu). „ I

FLACARA : Barba — Ștcfail 
Petcu, Vasilache, I. Dumitrul 
Toma, Moraru (min. • t>8 : l|

minute de la reluare 
din Alexandria sînt 

avar»



ECHIPAJUL DE CAIAC 4 FETE-
MEDALIE DE BRONZ

VRLOVAC,' 27 (prin telefon), 
stadionul din localitate, 
t cu acest prilej, în

asistente numeroase 
k-ut timp de două zile 
ele atletismului din 
mice, în cadrul celei 
Ea
pentru juniori.
mporlîndu-se foarte bine, ti- 

noștri atleți au dominat 
petiția, cucerind 12 titluri ba1- 
be și 30 de medalii. De 
|niat faptul că la această 
petiție nu se alcătuiește un 
Iment general pe puncte, ci 
I după numărul titlurilor. 
Ivit acestei prevederi repre- 
Emții noștri au ocupat primul 

Pe pozițiile următoare : 
slavia și Bulgaria cu cite 9 
ci,
un 
l'e 
tre __ ___ __ _
[ de următorii sportivi : Gh. 

46:42,4 ..la . 10 krp marș,
100 m. 

m gar- 
m la' 
54,5 la 
m la

Cleopatra Farcaș 3874 
Gheorghe Dumi- 

la 110 m garduri,

inau- 
fata 
s-au 
spe- 

țările 
de a 

ediții a Jocurilor Balca-

Grecia 5 titluri. Turcia 
titlu.
12 victorii ale culorilor 
au fost realizate, în or-

inu
k'l Dumitrescu 10,5 la 
kela Stoica 13,9 la 100

Tudorel Vasile 7,43
ime, Ibolya Slavic
m, Doina Spinu 6,17
ime.
I pentatlon.
ii 14.7
lina Ilic 1,77 m la înălțime, 

1 Pororo 53,9 la 400 m gar- 
| echipa de- ștafetă de 4x400 

fete 3:43,0 și Ion I.azăr 
p la decatlon.
a

Ca . și în alte asemenea ocazii, 
la nivelul unor competiții rezer
vata juniorilor, nu în toate cazu
rile’ favoriții au reușit să se im
pună și să-și aproprie victoria. De 
aceea, poate chiar mai mult decît 
altă dată, am asistat la o serie în
treagă de surprize. Unele dintre 
ele i-au vizat și pe atleții noștri, 
cum a fost, de pildă, cazul arun
cătorului de ciocan Nicolae Bin- 
dar, clasat al treilea cu 59,12 m 
sau al săritoarei în lungime Gina 
Panait, a doua cu 6,16 m.

Iată acum cîștigătorii celorlalte 
probe la băieți. 200 m : Knapici 
(I) 21,5, V. Dumitrescu 21,7, 
duva 21,8 ; 800 m : Conaris

28-30
228—

28-

30-

3

1

30-

31 —

9

3

1-
1-
2-
3-

2
9
3
8

Vă-
(G)

1:50,8... 5. Lovișteanu 1:53,0; 1500 
m : Kațar (1) 3:51,7... 6. Smeu
3:53,7 ; 5 000 m : Zanev (B) 14:35,0... 
6. Ruxandra 15:07,4; 2 000 m obst.: 
Sakalis (G) 5:42,2... 4. Neamțu
5:46,7 ; 4x100 m : Bulgaria 41,4, e- 
chipa României — descalificată, 
4x400 m : Iugoslavia 3:14,9, Ro
mânia 3:15,0 ; triplu : Zlalanov (B) 
15,66 m... 4. Trușculescu 15,05 ; pră
jină : Apostolou (G) 4,50 m... 3.
Gârleanu 4,40 m ; înălțime : Di
mov (B) 2,12 m... 6. Papi 2,00 m; 
greutate : Rusev (B) 16,87 m, Pre
da 16,84 m ; suliță : Pcristaris (G) 
68,70 m, Matei 68,44 m. Celelalte 
rezultate le vom publica în nu
mărul nostru de mîine.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
ATLETISM 
VOLEI

BASCHET
TENIS 
GIMNASTICA
TIR
NATAȚIE

CAIAC-CANOE 
TENIS 
ATLETISM 
BASCHET 
ATLETISM 
MOTO

Campionatele U.R.S.S.
Continuă C.E. (m, f) juniori-tineret, in R. F. Ger
mania.
Continuă Cupa Prietenia, Io Szolnok. 
Turnee Io Louisville și Cincinnati. 
Concurs preolimpic, la Montreal.
C.E. street, la Viena.
Turneul preolimpic de polo : la Montreal, Hamilton, 
Ottawa și Quebec.
C.M. la Belgrad.
Turneul final al Cupei Galea, la Vichy. 
Campionatele britanice, la Londra.
C.E. (junioare), ia Vigo (Spania). 
Concurs preolimpic (maraton, marș). 
Motocros pentru C.M. (500 cmc), in

ROMA, 27 (prin telefon). — în
trecerile finale ale campionatelor 
europene de caiac-canoe rezervate 
juniorilor au fost dominate și în a- 
cest an dc sportivii din R. D. Ger
mană (5 titluri) și Uniunea Sovie
tică (3 titluri). în ceea ce privește 
evoluția reprezentanților noștri, 
după cursele din Semifinale și 
timpii obținuți antrenorii întreză
reau posibilități pentru ca sportivii 
români să obțină medalii în pro
bele de canoe dublu, caiac dublu 
fete, caiac 4 băieți și fete și un 
loc meritoriu la canoe simplu. Din 
păcate însă doar componentele e- 
chipajului de caiac 4, Floarea Pe- 
trușel, Nastasia Buri, Florica Si- 
miocenco și Hainalka Haido au 
reușit să confirme speranțele spe
cialiștilor și să obțină, la capătul 
unei frumoase dispute cu echipa
jele R. D. Germane și Uniunii 
Sovietice, medalia de bronz. Fe
tele noastre au condus in majori
tatea timpului, dar de la 400 m 
au fost depășite dc adversare mai 
puternice.

Iată rezultatele 
(toate pe distanța 
scurte aprecieri.

Caiac simplu (b) 
(U.R.S.S.) 1:53,3.
(R.D.G.) 1:54,0, 3. 
via) 1:55,3 :

Caiac dublu (f) : 1. R. 
mană 1:51,7. 2. U.R.S.S. 
Ungaria 1:55,9, 4. România 1:56,0. 
Floarea Petrușel și Nastasia Buri 
au avut un start mai slab, cu 100 
m înainte de sosire se aflau pe 
poziția a 5-a. au revenit puternic 
pierzînd medalia de bronz pentru 
o zecime dc secundă.

Canoe dublu: 1. Ungaria 1:57,5, 
2. U.R.S.S. 1:58,3. 3. Polonia 1:58,6,

: 1. Romaneski 
2.

Janik
Graubner
(Iugosla-

D. Ger- 
1:54,4, 3.

\\\i\\\\WX\W.\\\\\\\\\\\\\\\W

ROFEUL CARPATI"
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(Urmare din vag. 7) Jary (Ceh.).
— Jeziorny

la Montreal. 
Belgia.

LA HANDBAL
pare și creatoare. Au înscris : 
zsclimar 6. Langc 3. Richter 3. 
.3. Rost 2. Gchlhoff 2, Kahnt 2 
ei I ert 1 — pentru R.D. Germa- 
Avram 5, Balan 2. Perepadea 2, 
kstelova 1 și Mihailova 1 — 
Iru U.R.S.S. Au condus : C. 
ațină și VI. Cojocarii (Româ-

IGOSLAVIA — ROMANIA II 
27—21 (13—9). Victorie aștep- 
și meritată a jucătorilor iu- 

kvi, care și-au etalat 
prilej calitățile lor

Iute : apărare fermă 
l'ntă. atacuri
. Au marcat: Hovart

rapide

și cu a- 
bine cu- 
și foarte 

și va-
7, Miijak

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

CLASAMENTE 
MASCULIN

3
2
2
1
0
0

LA C. E. DE JUNIORI
4. România 1:59,5. P. Capusta și 
Gh. Titu aveau mari șanse să cu
cerească o medalie după rezul
tatul din semifinale. Ei s-au aflat 
mai tot timpul pe primul plan al 
întrecerii, dar au cedat in final.

Caiac dublu (b) : 1. R. D. Ger
mană 1:43,0, 2. Ungaria 1:44,9. 3. 
U.R.S.S. 1:45,2,... 8. România 1:49,9. 
Al. Giura și D. Dumitriu au avut 
o comportare foarte slabă, pierzînd 
de la început contactul cu caiacele 
fruntașe.

Caiac 4 (f) : 1. R. D. Germană 
1:45,9, 2. U.R.S.S. 1:47,5, 3. Româ
nia 1:48,5.

Canoe simplu : 1. Zoroko
(U.R.S.S.) 2:05.1. 2. Kalecz (Unga
ria) 2:08,7. 3. Tode (R.D.G.)
2:09,9,... 8. P. Capusta (România) 
2:19,3. Evoluția foarte slabă, a- 
proape de neînțeles a sportivului 
român, depășit de adversari cre
ditați cu rezultate mai slabe.

Caiac 4 (b) : 1. R. D. Germa
nă 1:34,0, 2. U.R.S.S. 1:34,8, 3. Un
garia 1:35,4, 4. România 1:36,4. E- 
chipajul nostru alcătuit din Al. 
Giura, D. Dumitriu, P. Sanda și 
A. Nicolae a condus 200 m, apoi a 
cedat treptat, ratind — pentru o 
secundă — posibilitatea de a urca 
pe podium.

Caiac simplu (f) : 1. C. Genauss 
(R.D.G.) 2:05,0. 2. V. Nesterova 
(U.R.S.S.) 2:06,8, 3. A. Sandor
(Ung.) 2:07.7.

Canoe 7: 1. U.R.S.S. 1:38.3. 2. 
Polonia 1:40,4, 3. Bulgaria 1:46,4.

Clasament pe medalii : 1. R. D. 
GERMANA 5—1—1. 2. U.R.S.S.
3—1—1, 3. Ungaria 1—2—3, 4. Po
lonia 0—1—1, 5—7. Bulgaria, Iugo
slavia și România 0—II—1.

Asupra comportării sub așteptări 
a majorității sportivilor români 
vom reveni într-unul din numerele 
noastre viitoare.

Don GÂRLEȘTEANUCampionatele mondiale de nalație. varietății acțiunilor de atac, și-a 
surprins adversara și in min. 20 
conducea cu 7—1. Replica jucă
toarelor cehoslovace a fost foarte 
palidă. Ele au înscris primul gol, 
din acțiune, abia în min. 22. După 
pauză handbalistele ungare încep 
să dea semne vădite de oboseală, 
dar revenirea adversarelor se face 
prea tîrziu. Au înscris: Toth- 
Harsany, Sterbinszki și Csik — 
cite 3, Vadasz 2, Pakai 1 și Folty- 
nova 5, Vasova și Angylova 1. 
Au condus : Gh. Lungu și II. Puri
că.

ROMANIA — R. D. GERMANA 
(1) 15—14 (7—7). Un meci extra
ordinar și o performanță de pres- 

reprezentativei noastre, 
in fața formației R.D. 

foarte
cu

brotja, Satrapa. Liska, 
Au condus : Helemejko 

. (Polonia).
U.R.S.S. — R. D.

(m) 22—18 (9—11). Partidă dc ex
celent nivel. în prima parte hand
baliștii germani au jucat ca la 
carte, lăsînd impresia că vor ciș
tiga. După reluare, „7“-le sovietic 
s-a apărat fără greșeală, a atacat 
viguros prin Maximov, Kravțov și 
Kolotov, obținind o decizie clară. 
Autorii golurilor : Maximov 7, La
gutin 2, Cernîșev 3, Kolotov 2, 
Kravțov 4, Kuriaev 2. Fediukin, 
Juk de la învingători. Rost 3, En
gel 2. Kăhlert 5. Lackenmacher 3, 
Hildebrand 2, Drcîbrodt, Gruner. 
Bohme de la învinși. Au condus 
autoritar V. Sidea și 1’. Cîrligeanu.

UNGARIA — ROMANIA II (f) 
20—7 (9—2). Victorie netă a for
mației maghiare, în fața unei echi
pe care a comis supărător de mul
te greșeli de tehnică și s-a apărat 
fără ambiție. Principalele realiza
toare : Toth-Harsany 5 (Ungaria), 
respectiv Hobincu 4.

DUMINICĂ
PITEȘTI

D. GERMANĂ — ROMA-
II (m) 27—16 (13—7). Dată 
valoarea adversarilor, se an

ticipa, desigur, victoria 
dar am nutrit speranța 
scor mai strins. Evoluția 
noștri handbaliști a fost însă sla
bă, în frunte cu cei doi portari 
Munteanu și Vasilache și continu- 
înd cu ceilalți jucători. De notat 
că handbaliștii noștri au ratat 5 
din cele 10 lovituri de la 7 m. 
Marcatori : Kăhlert 8, Ganschow 
7. Griiner și Rost cite 3, Bohme 
și Hiift cite 2, Lakenmacher și 
Drcibrodt cite 1 pentru R.D.G., 
respectiv, Matei și Boroș cite 4, 
Bota 3. Mironiuc 2, Vasilache. Hor
nea și Neagu cite 1. Arbitri : J. 
Christensen și II. Svensson (Da
nemarca).

UNGARIA — CEHOSLOVACIA 
(f) 12—7 (8—3). Formația ungară 
a început furtunos și grație unei 
apărări mobile și agresive, dar și

în turneul final de polo din ca
drul C. M. de natație ce se des
fășoară la’ Caii, echipa Ungariei a 
obținut două victorii : 7—5 cu Ita
lia și 6—4 cu Cuba și conduce in 
clasament cu 4 p. Reprezentativa 
Uniunii Sovietice a întrecut Cuba 
cu 8—3 și a terminat la egalitate 
(5—5) cu Italia. In turneul pentru 
locurile 5—8, Olanda a învins 
S.U.A. cu 5—4. iar formația R. F. 
Germania a ci.știgat in fața echi
pei României cu 7—5 (0—1, 2—0, 
3—2, 2—2). Ieri, România a învins 
Olanda cu 4—2, iar R.F.G. a în
trecut S.U.A. cu 8—7. In acest leL 
echipa României a ocupat locul 5 
in clasamentul final, obținind ca
lificarea pentru J.O. de la Mont
real.

Rezultate din concursul dc înot 
și sărituri : 100 m delfin (b) : 1. 
G. Jagenburg (S.U.A.) 55,63. 2. R. 
Pyttel (R.D.G.) 56.04. 3. B. Forres
ter (S.U.A.) 56,07 : 1500 m liber : 
1. T. Shaiv (S.U.A.) 15:28.92. 2. B. 
Goodell (S.U.A.) 15:39,00. 3. A.
Parker (M. Brit.) 15:58.21 : 200 m 
delfin (1) : 1. R- Kother (R.D.G.) 
2:13.82, 2. V. Lee (S.U.A.) 2:14,89, 
3 G. Wuschek (R.D.G.) 2:15,96 ; 
4x100 m liber (f) : 1. R. D. Germa
nă 3:49,37 — rec. mondial, 2.
S.U.A. 3:50.74, 3. Canada 3:53.37 ; 
200 m bras (f) : 1. H- Anke 
(RDG.) 2:37,25. 2. W. Mazereuw 
(Olanda) 2:37.50. 3. C. Linke
(RDG) 2:38,28; 200 m spate (1) : 
B. Treiber (R.D.G.) 2:15,46 — rec. 
mondial, 2. N. Garapick (Canada) 
2:16.09, 3. U. Richter (R.D.G.)
2:18,76 ; 400 m liber (f) : 1. S. Ba- 
basholf (S.U.A.) 4:16.87, 2. J. Tu- 
rrall (Australia) 4:17,88. 3. K. He
ddy (S.U.A.) 4:18,03 : 200 m mixt 
(b) : 1. A. Ilargitay (Ungaria)
2:07,72. 2. S. Furniss (S.U.A.) 
2:07,75. 3. A. Smirnov (U.R.S.S.) 
2:08,52 ; 4x200 m liber : 1. R. F. 
Germania 7:39,44. 2. M. Britanie 
7:42.55, 3. U.R.S.S. 7:43,51 ,

tigiu a 
victoria 
Germane, 
gătită i 
Iii la 
petiție.
se datorește, în primul rînd, bunei 
organizări a sistemului defensiv, 
în frunte cu portarul Ionică 
celentă, calmului și bunei 
țări în atac, folosirii unor 
variate, eficiente. Formația 
Germane a trăit mai mult pe mina 
lui Kretzschmar, care a și înscris 
9 goluri. în prima repriză, după 
ușoara dominare a oaspetelor (4—2 
în min. 10. 5—3 în min. 12 și 7—5 
în min. 19), handbalistele noastre 
au echilibrat jocul, mai ales după 
ce Lutaș a ținut-o „om. la om" pe 
conducătorul de joc advers, Rich
ter. în repriza secundă formația 
noastră a evoluat mult mai bine 
și deși a fost handicapată de 2 eli
minări a cite 2 min. și una de 5 
minute (Furcoi) a reușit să se 
impună.

Au marcat : Cojocaru 2, Sos 8 
și Arghir 5, respectiv Kretzschmar 
9, Krause 2, Gernhof, Lange și 
Tietz cite 1. Arbitri: R. Helemeiko 
și Z. Jeziorny (Polonia).

BUCUREȘTI
U.R.S.S. — ROMANIA II (f) 12 

—10 (7—5). Joc echilibrat în care 
un plus de eficacitate în aruncă
rile la poartă a adus echipei so
vietice o victorie meritată. Ceea 
ce a plăcut îndeosebi în această

și 
primul 
Victoria

bine 
mari 

loc în 
fetelor

pre- 
'aspira- 

com- 
noastre

a

partidă a fost dirzenia cu care 
ambele formații și-au apărat șan
sele și echilibrul de forțe. Au în
scris : Balan 6, Avram 2, Iatușcva 
2, Perebadea. Korosteleva 
(U.R.S.S.) și Hobincu 5, Lăcustă 
2, Marcov 2, Amarandei (România 
II). Arbitri : E. Reichel și W. 
Teltens (R.F.G.).

CEHOSLOVACIA — IUGOSLA
VIA (m) 22—22 (13—12). Meci de 
mare luptă și de mare frumusețe 
intre două echipe reprezentînd va
loroase școli de handbal. A fost 
de fapt o reeditare a finalei J.O. 
de la Miinchen, numai că dc a- 
ccastă dată întrecerea s-a termi
nat la egalitate. într-un final dra
matic. în care cehoslovacii au ră
mas in 4 jucători de cîmp. Horvat 

ratat incredibil golul victoriei.
Au marcat : Jary 7, l’apiernik 4, 
Kavan 3. Mikes 3, Dobrotja 2. Ha
ber 2. Krepindl (Ceh.) și Horvat 
7, Krivokapici 5. I’okrajac 2, Ka- 
ralici 2, Miliak 2, Serdarusici 2, 
Bojovici, Pavicevici (Iug.). Au 
condus cu scăpări C. Căpățină și 
VI. Cojocaru.

ROMANIA — U.R.S.S. (m) 21—19 
(!)—10). Echipa noastră a cucerit 
o prețioasă victorie în fața uneia 
dintre cele mai puternice și mai 
in formă reprezentative prezente la 
turneu. Deși în prima repriză au 
fost dominați de handbaliștii so
vietici (îndeosebi sistemul defen
siv a fost cel care nu a funcțio
nat la nivelul așteptărilor), „trico
lorii" și-au impus valoarea destul 
de net în partea a doua a meciu
lui. între minutele 34 și 50, cind 
Stoekl a fost deosebit de activ, 
iar Penu un veritabil „înger păzi
tor" al buturilor, echipa României 
a desfășurat un joc entuziasmant: 
dîrz în apărare, variat în atac, e- 
ficace. Astfel, de la 4—7 în min. 
18 s-a ajuns la 18—14 in min. 47. 
Au marcat : Licu 5. Tudosie 4, 
Kicsid 4, Cosma 4, Voina 2 și 
Stoekl 2 — pentru România, Ma
ximov 5, Rezanov 4, Lagutin 3, 
Cernîșov 2, Kolotov 2, Krav(ov 1, 
Kireaev 1 și Juk 1 — pentru 
U.R.S.S. Au arbitrat Hansmax Kes
sler și August Meyer (Elveția).
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R. 
NTA 
fiind

acestora, 
într-un 

tinerilor

\V

Fejzula 3, Kri-3,
Pavicevici 2, Timko 1, 

liniei 1. Bojovici 1 — pentru 
slavia, Hornea 6, Mironiuc 4. 
I 3. Matei 3, Orosz 2, Dan Ma- 
I. Neagu 1 și lîoroș 1— pen- 
România II. Au arbitrat E. 

fel și W. Teltens (R. F. Ger
ak

PLOIEȘTI 
5MANIA — CEHOSLOVACIA 
I 17—14 (8—6). Prima noastră 
ționată a trebuit să depună 
uri deosebite pentru a ciștiga 
un final aprig disputa. Hand- 
tii români au avut inițiativa 
primele minute datorită unor 
ni personale ale lui Voina, 
psic, Kicsid și Cosma. cit și a 

contraatacuri prompt lansate 
enu și fructificate intr-un mod 
țaculos. Din păcate însă, linia 
a 9 m a formației române nu 
Instituit un pericol real pentru 
B cehoslovacilor. In repriza se- 
â aspectul .jocului nu s-a mo
at ; românii au încercat, prin 
Ini variate, să descongestione- 
Bpațiul la semicercul advers, 
nd cu predilecție angajarea 
Iilor. Aceștia și-au făcut, in 
[ral, datoria. înscriind de cîte- 
ri și obținind 8 aruncări de la 
letri (din care doar 5 au fost 
(formate). Echipa cehoslovacă a 
nat cu multă răbdare, a re- 
l handicapul, reușind să ega- 

în min. 54 (14—14). In ulti- 
minute. Stoekl și Grabovski 

klus echipei noastre o victorie 
cită. Au inscriș : Stoekl 4, Tu- 
I- 2, Kicsid 5, Cosilla 2, Lieu 
rabovski, respectiv. Kavan 2, 
crnik 6. Katusak, I labor, Do-

ATLETISM • La Turku (Finlan
da), kenyanul Mike Boyt a cîștigat 
cursa de 800 m cu 1:45,0, întreeîn- 
du-1 , pe- Iugoslavul L. Susanj —
— 1:45,5. In alte probe : înălțime —
Stones 2,25 m ; prăjină — Kallomaki 
5,40 m; 400 m — Bolding 45,8 ;
500 m — Paivarinta 13:29,8 ; greutate
— Yrjola 18,91
3:40,8 ; 1500 m 
rieu 4:09,2. •
la săritura în 
Szabo 6,66 m.

m; 1500 m — Liquori 
(f) — Francie Lar- 
Kecord al Ungariei 

lungime lemei — I.

BOX • Scoțianul Ken Buchanan 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean profesionist la ' 
vingindu-1 prin k. o. 
Italianul G. Usai, în 
la Cagliari. învinsul 
transportat la spital, 
diagnosticat o como(ie cerebrală.

cat. ușoară. în- 
în rundul 12 pe 
meciul disputat 
a trebuit să fie 
unde medicii aii

BASCHET « Reprezentativa 
U.R.S.S. a terminat pe primul loc 
în C. E. de juniori, învingînd în fi
nală cu 64—61 formația Greciei, la 
Atena. Pentru locul 3 : Iugoslavia — 
Italia 74—72. • Rezultate din „Cupa 
intercontinentală" : la Belgrad. Iugo
slavia — Canada 97—87 (46—43) și
Brazilia — Iugoslavia 97—82 (46 —

— ex- 
orien- 

acțiuni
R. I).

48) ; la Cantu, Italia — Mexic 83 — 
76 (39—28) a In turneul feminin de 
la Moscova, Bulgaria a întrecut Ja
ponia cu 69—64.

CICLISM • Rutierii polonezi con
tinuă să domine în Turul Scoției. 
Boniecki a cîștigat etapa 
(Ayr—Galashiels, 162 km în 3h52:37), 
iar Szurkowski pe cea de-a patra 
(Galashiels — Leven, 156 km în 
3h32:13). Conduce Nowicki. • Cursa

a treia

armatelor prietene. In proba de sa
bie, pc primul loc s-a clasat polo
nezul Nowara. cu 5 victorii, urmat 

...... ■ ; 4 v, Dan 
(România) — 3 v, Bier- 

(Polonia) — 2 v, Marin (Ho- 
— 1 v, Culcea (Romănia) —

de Frohlich (Ungaria) 
Irimiciuc 
kovski 
mânia) 
o v.

• Marele maestru iugoslavșah _
Liubomir Liubojeviei a cîștigat tur
neul de la Amsterdam, totalizind

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

în circuit de la Chaam (Olanda) a 
revenit olandezului T. 
nometrat în 2h28:22 pe 
intea lui J. Zoetemelk

HOCHEI PE IARBA

Tabak, cro- 
104 km. îna- 
și P. Sercu.

• Semifina
lele turneului preolimpic de la Mon
treal vor fi disputate de echipa Pa

cea a 
(deți- 
juca

kistanului. care va întilnl pe 
Olandei, iar R. F. Germania 
nătoarea titlului olimpie) va 
împotriva Argentinei.

înSCRIMA • La Budapesta, 
ceste zile, concursul de scrimă

a- 
al

9Vz p din 15 posibile. Pe locurile 
următoare : Boehm, Makaricev,
Smejkal, Szabo — 9 p, Razuvaev și 
Kavalek — 8 p, Hubner — 7’/i P- 
Fl. Gheorghiu s-a clasat pe locul 
9—13, cu 7 p, alături de Uhlmann, 
Jansa, Sosonko și Timman. In ulti
ma rundă, Liubojevici l-a învins pe 
Hubner, iar Gheorghiu a remizat 
cu Jansa. • In turneul de la Lu
blin, după 8 runde : Kozlov 7‘/2 p, 
Barczay â’A p.

TENIS • In turneul de la Wa
shington, Hie Năstase, după ce ciș-

tigase confortabil la australianul 
Phil Dent cu 6—4, 6—1, s*a retras 
în partida cu americanul Cliff Ri
chey. în sferturi .de finală, la sco
rul de 7—6, 6—5 pentru Richey. Alte 
rezultate, din „optimi" : Vilas — EL 
Shafei 6—1, 6—1 ; Fillol — Stockton 
4—6, 6—3, 6—1 ; Richey — Smith 
7—6, 6—0. în „sferturi": Vilas — Filol
6— 2, 6—1. ; Ramirez — Dibbs 6—'.,
7— 6 ; Solomon — Ashe 6—4, 7—5. ®
In finalele zonei europene a „Cupei 
Davis" : la Barcelona, Spania — 
Suedia 2—3 (Orant.es, Gisbert — 
Borg, Bengtson 6—4, 6—3, 6—1: O- 
rantes — Borg 4—6. 2—6, 2—6 ; Hi
gueras — Andersson 6—3. 4—6. 3—6, 
0—6; la Praga, Cehoslovacia — 
Franța 2—1 (Hrebec — Jauffrct 
6—4, 4—6, 6—3, 2—6. 6—0 ; Kodes,
Hrebec — Proisy. Dominguez 3—6, 
6—3, 4—6, 6—1, 3—6 ; ultimele doua 
simpluri se joacă azi).

TIR • C. E. ia armă de vînătoare 
au început în localitatea Haringsee 
(Austria). în proba de. talere arun
cate din șanț, pe primul loc s-a 
clasat italianul Alberto Carncroli. cu 
192 p. La feminin a cîștigat Elisa
beth Siden (R.F.G.), iar la junic. 
Francois Martinettl (Franța).
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