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NATALIA ANDREI
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PE PRIMUL LOC LA 1500 m
• Cei cinci atleți români au cucerit 6 medalii la concursul preolimpic
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Azi, in 
„Trofeul Carpați" 

la handbal, 
derbyuri 

o'e rra e alrecție:

ROMÂNIA
ROMÂNIA

IUGOSLAVIA (m) 
-UNGARIA (f)

După trei reuniuni, 
Pitești și Ploiești, in 
spectatori au vizionat _______ __ ____  ________ ,
handbal de cea mai înaltă calitate, a XV-a ediție a „Tro
feului Carpați" a programat luni o binemeritată zi de 
odihnă. Prilej — pentru sportivi — de recuperare a for
țelor in vederea asaltului final (astăzi și mîi-ne sînt pro
gramate cele m.ai „tari" partide) și — pentru specia
liști, gazetari și spectatori — de comentarii.

O primă 
este aceea că . , ... ________ t___ r_
fruntașă în ierarhia marilor întreceri ale handbalului. 
Prezența la start a celor mai puternice reprezentative 
îi conferă un mare prestigiu, performanțele obținute în 
acest turneu avînd o deosebită valoare în palmaresul 
oricărei echipe. Verificarea totală, la cel mai înalt nivel, 
pe care o prilejuiește „Trofeul Carpați" indică perspec
tivele pe care le au echipele participante pentru viitoa
rele confruntări internaționale.

Cele 18 partide disputate vineri, 
sîmbătă și duminică ne-au rele
vat un fant : înaintea marilor 
competiții oficiale, antrenorii și fe
derațiile fac apel numai la valorile 
certe, nu se hazardează în promova
rea elementelor tinere, chiar dacă 
acestea dovedesc talent. în lupta

găzduite de sălile din București, 
cadrul cărora aproape 20 000 de 
intilniri de mare spectacol, un

constatare acum, la mijlocul competiției, 
„Trofeul Carpați" își confirmă poziția
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BUCUREȘTI
(Palatul sporturilor și culturii)

Ora 
Ora 
Ora

Ora 
Ora 
Ora

17.30 :
18.45 :
20.00 :

BRONZ. De subliniat faptul că 
fiecare dintre cei cinci membri ai 
delegației noastre a urcat pe po- 
diurn J

Natalia Andrei, una dintre cele 
mai valoroase alergătoare din lume 
pe 1 500 m, s-a impus cu autori
tate, ciștigînd detașat în 4:10,69. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Nikolina Stereva (Bulgaria) 4:11,06, 
Magdolna Lazar (Ungaria) 4:14,06, 
Abby Hoffman (Canada) 4:15,13.

Argentina Menis (62,60 m) a fost 
Întrecută de aruncătoarea bulgară 
Maria Vergova (66,20 m), campi
oană balcanică la disc în 1974, dar 
a avut o încercare foarte bună, 
din păcate depășită.

Ilie Floroiu a fost prezent și la 
startul cursei de 5 000 m. Ca și la 
10 000 m, ordinea clasamentului a 
fost determinată de finișul mai 
bun al concurenților : 1. Rodolfo 
Gomez (Mexic) 13:35,36, 2. Stanis
lav Hoffman (Cehoslovacia) 
13:35.90, 3. Ilie Floroiu (România) 
13:36,92, 4. Marc Smet (Belgia)
13:37,23, 5. Karel Lismont (Belgia) 
13:39,93.

Alte rezultate : BĂRBAȚI :
200 m : Brydcnbach (Belgia) 20.85; 
1 500 m : Nevens (Belgia) 3:45,12 ; 
înălțime : Del Forno (Italia). 2.18 
m ; greutate : Dolegiewicz (Cana
da) 19.95 in ; FEMEI : 200 m :
Pam Giles (S.U.A.) 23,72 ; penta
tlon : Ludmila Popovskaia
(U.R.S.S.) 4205 p.

MONTREAL. în ultima zi a ma
relui concurs atletic internațional 
desfășurat pe stadionul din Parcul

NATALIA ANDREI

I
i
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România II— R. D. Germană (f) 
R.D.G. — Cehoslovacia (m) 
România I — Iugoslavia (m)

PLOIEȘTI 
(sala Victoria)

17.00 :
18.15 :
19,30 : România

deoarece eao atitudine greșită, 
oferă siguranță în obținerea ma
rilor performante. Iar „Trofeul 
Carpați" atestă faptul că prezența 
în echipe a Iui Waltraud Kretzsch- 
mar, Christine Richter, Petra 
Kahnt, a lui Janosne Csik, Agoia 
Bujdoso, Amalia Streibinszky,

România 
U.R.S.S.

II — U.R.S.S. (m)
— Cehoslovacia (f) 

I — Ungaria (f)

(uneori 
regulamentului) și-a __  _____
tiv amprenta asupra jocului. în 
ciuda acestui fapt, eficacitatea este 
in permanentă ascendență : 42 de 
goluri — medie de meci — la 
masculin și 29 dc goluri — la fe
minin. Firește, crește — în aceste

dusă dincolo de limitele 
pus defini-

Infiltrat cu iscusință printre Rezanov și Cernișov, Werner Stockl marchează spectaculos un nou 
gol. (Fază din partida România — U.R.S.S., disputată duminică seara). i Foto : I. MIHAlCÂ

pentru titlurile mondiale (feminin, 
luna decembrie, în U.R.S.S.) și 
olimpice (feminin și masculin, iu
lie 1976, Montreal) se pune bază, 
îndeosebi, pe experiență, pe ele
mentele care conferă siguranța 
unei evoluții constante, pe cei 
care-și pot stăpini mai bine ner
vii. Așa se întîmplă cu formațiile 
feminine ale R. D. Germane și 
Ungariei (echipele de bază sînt 
alcătuite aproape în exclusivitate 
din sportive testate în examene de 
mare dificultate), cu cele mascu
line ale R. D. Germane, Iugosla
viei și Uniunii Sovietice. Nu este

Borbala Toth-Harsany, a lui Rei
ner Ganschow, Wolfgang Bohme, 
Peter Rost, Wolfgang Lakenma- 
cher, a lui Abas Arslanagici, Hri- 
voje Horvat, Miroslav Pokrajac, 
Miroslav Pribanici, Zdravko Mil- 
jak, a lui Vladimir Maximov, Mi
hail Iscenko, Iuri Lagutin, Ale- 
xandr Rezanov contribuie la creș
terea valorii jocului, la îmbunătă
țirea performantelor.

O caracteristică a jocurilor aces
tui turneu este dirzenia și ambiția 
cu care evoluează — fără excepție 
— toate formațiile masculine și 
feminine. Agresivitatea în apărare

condiții — și spectaculozitatea în- 
tîlnirilor. Explicația : un joc foar
te rapid și variat in atac, o multi-

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Kent, au fost obținute din nou o 
seamă de rezultate de mare va
loare, la capătul unor dispute de 
toată frumusețea. Cu acest prilej, 
craioveanca Natalia Andrei a ob
ținut o spectaculoasă victorie în 
cursa de 1 500 m. Este al treilea 
succes repurtat de atleții români 
la concursul preolimpic de la Mon
treal, după cele realizate de Mari
ana Suman la 800 m și Gheorgbe 
Cefan ia 3 000 m obstacole. în a- 
celași timp, Ilie Floroiu s-a clasat 
al treilea și în cursa de 5 000 m, 
iar Argentina Menis a fost a doua 
la aruncarea discului. Bilanțul ge
neral al participării atlcților noș
tri este, deci, următorul : 3 ME
DALII DE AUR. 1 MEDALIE DE 
ARGINT ȘI 2 MEDALII DE

TALERIȘTI ROMÂNI
LA C. E. DE SKEET
Taleriștii români Gheorghe Sen- 

covici, Florin Iurcenco, Dan Bu- 
duru, Cristian Loahiade (seniori), 
Ion Ionică și Cristian Pintilie (ju
niori) au plecat în Austria unde, 
în localitatea Harnigsee, vor par
ticipa la campionatele europene 
de skeet (talere aruncate din’ 
turn). Competiția continentală se 
va desfășura în zilele de 30, 31 
iulie și 1 august. Reprezentanții 
țării noastre vor participa la în
trecerile pe echipe și individual 
la seniori și la individual juniori. 
Cu acest prilej va avea loc și șe
dința prezidiului Confederației eu
ropene de tir, al cărei președinte 
este prof. Gavrilă Barani.

LOTUL DE RUGBY 

PLEACĂ ASTĂZI 
ÎN NOUA ZEELANDĂ
Astăzi, la ora prînzului, lotul 

reprezentativ de rugby al Româ
niei va pleca, de la aeroportul 
Otopeni, intr-un lung și foarte 
important turneu, în Noua Ze- 
elandă. Primul contact cu cel mai 
puternic rugby din lume, acasă la 
el, este privit în tabăra noastră 
cu emoții firești și cu o mîndrie 
la fel de firească, invitația de a 
juca la Antipozi fiind consecința 
logică a recunoașterii pe plan in
ternațional a drumului ascendent 
pe care s-a înscris sportul cu ba
lonul oval în România. Cu aceste 
ginduri, selecționabilii au efectu
at cîteva ședințe de pregătire co
mună, incluzînd și un meci de 
verificare, în compania echipei 
bucureștene Rapid. Antrenorii Va- 
Ieriu Irimescu și Petre Cosmănescu, 
împreună cu secretarul general al 
F.R.R., Ovidiu Marcu (conducăto
rul delegației), sînt optimiști, spo
rind într-o comportare onorabilă, 
în rezultate bune. Programul tur
neului fiind sever (8 meciuri, cu 
adversari puternici, în numai 3 
săptămîni), lotul care face depla
sarea cuprinde 24 de jucători, 
printre care se află Pop (căpitanul 
echipei), Dărăban, Fugigi, Dinu, 
Nicolescu, Nica, Durbac, Bucos, 
Bărgăunas, Postolachi, Muntcanu.

CAMPIONATELE DE CĂLĂRIE, 
ETAPA A II-a

SIBIU (prin telefon). Pe baza 
hipică din localitate se desfă
șoară întrecerile etapei a doua 
a campionatului național de călă
rie, la care participă cei mai buni 
sportivi ai cluburilor : Steaua, 
Dinamo, Olimpia-Constructorul 
(București), C. S. Muncitoresc Si
biu, C. S. Municipal Iași, C. S. 
Municipal Craiova, Petrolul Plo
iești, precum și ai asociațiilor spor
tive Mondial Lugoj. Venus Manga
lia. Armata CIuj-Napoca.

în urma calificării remonți și 
calificărilor la obstacole juniori, a 
urmat prima probă oficială : 
obstacole categoria semiușoară. 
După două baraje, pe primul loc 
s-a situat Mihai Silvestru (Steaua) 
cu calul Fecior, care a terminat 
traseul fără penalizare, în 24 s. 
Pe locul 2, Constantin Carvai 
(C.S.M. Iași) cu calul Ghidran 0 p. 
penalizare — 25,1 s ; 3. Dumitru 
Loneanu (Steaua) cu Razbec 4 n 
— 29 s : 4. Ovidiu I’odaru (C.S.M.

tacole, pînă la 16 ani, a fost mar
cată de prezența la start a unui 
număr record de concurenți (26 
.cu 35 de cai). După calificare au 
rămas în întrecere 13 concurenți 
iar după primul baraj (390 m ; 
66 s), doar 6 sportivi. Al doilea 
baraj (310 m ; 53 s) a fost foarte 
dificil, fiind trecut fără penalizări 
doar de doi concurenți : Nicolae 
Strocscu (Steaua) și Cornel Alexan- 
drescu (C.S.M. Iași). Dar iată 
și rezultatele : 1. Nicolae Stroescu 
pe calul Vinovat 0 p •— 30,5 s, 
2. Cornel Alexandrescu (C.S.M. 
Iași) pe Atom Op. — 35,9 s, 3. 
Liviu Matran (Dinamo) pe Bela- 
dona 4 p ■— 35,5 s, 4. Deac Gruia, 
de 13 ani (C.S.M. Sibiu), pe calul 
Sarai 8 p — 34 s.

La categoria ușoară, după două 
baraje a rezultat următorul clasa
ment : 1. Al. Bozan (C.S.M. Sibiu) 
pe calul Erou Op — 31 s, 2. Marian 
Simion (Dinamo) pe calul Valkir 
0 p — 35.6 s, 3, Norica I'atric (Ar-

PERFORMANȚE
FINALE

Finalele celei de a 32-a ediții 
a campionatelor republicane indi
viduale de haltere ale seniorilor, 
competiție ce s-a desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, se 
înscriu ca unele dintre cele mai 
valoroase întreceri de pînă acum 
în acest sport. Cele 18 noi recor
duri ale tării (10 la seniori și 8 
la juniori) atestă, pe deplin pre
gătirea conștiincioasă a concuren- 
ților pentru actul final al con
fruntărilor republicane. Un alt a- 
mănunt, de asemenea edificator în 
acest sens, îl constituie faptul că 
la aceste finale au fost depășite, 
la șapte categorii de greutate, cele 
mai bune performante înregistrate 
anul trecut. Astfel, la categoriile 
muscă și cocoș a fost consemnat 
un progres de cite 12,5 kg, la 
„pa.iă" 2,5 kg, „ușoară" 10 kg, 
„semimijlocie" 5 kg, „mijlocie" 
7,5 kg și la „semigrea" 10 kg. Din
tre acestea se detașează, îndeosebi, 
rezultatele obținute de halterofi
lii Ion Hortopan (cat. muscă). 
Alexandru Kiss și Alexandru Mi
nt (cat. ușoară), performante de 
nivel internațional.

Un factor deosebit de important 
în realizarea succeselor la aceste 
finale L-a constituit, ni siguranță.

APRECIABILE ÎN ÎNTRECERILE
ALE HALTEROFILILOR

Victor Rusu (Steaua) a cucerit titlul de campion republican la categoria 
cocoș, obținind un rezultat superior cu 12,5 kg celui de anul trecut

peste puțin timp, la campionatele 
mondiale și europene. De altfel, 
titlurile republicane la trei cate
gorii au putut fi atribuite numai 
după cîntărirea concurenților aflați

colegul său de club S. Paraschiv-
Dinică cu 100 gr, la categoria se-

lon OCHSENFELD
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ALE HALTEROFILILORÎNTRECERILE finale
(Urmare din pag. 1)
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ALE COPIILOR

omul nr. 1 al e- 
sint cele 4 vlc- 
partida decisivă 
în asaltul cu J. 
din meciul cu

cursurile de inițiere 
copii. Ele au loc pe 

cite 12 lecții. înscrierile se fac 
bazinul Dinamo.

TURNEUL PRIETENIA, com
petiție devenită tradițională, 
ultimul test înaintea campio- 

ce se vor desfășura

Partida se va 
începind

Foto : I. ALMASI
Budapesta
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face să con-

în cadrul „Centrului de inițiere în sport11 organizat de Clubul 
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FLORETA,
TRĂSĂTURA DE UNIRE

ÎNTRE C.M.-BUDAPEST A
SI J. 0. - MONTREAL

■»

Cu ce altceva âm putea începe 
analiza comportării scrimerilor ro
mâni la a XXXII-a ediție a C.M. 
decit cu bilanțul medaliilor și 
punctelor ? Cu cele 3 medalii ob
ținute (aur — Ecaterina Stahl ; 
bronz — echipa națională de flo
retă femei si echipa națională 
sabie) reprezentativa României 
ocupat locul IV pe națiuni, 
urma U.R.S.S., Franței, R.F.G. 
.înaintea Suediei, Ungariei, Polo
niei și Italiei. Iar în ceea ce pri
vește punctajul general (acordat 
pe baza clasării în primele șase 
locuri, atît în probele individuale, 
cît și în cele pe echipe). Româ
nia (cu 26 puncte) se află pe locul 
V, in urma U.R.S.S. (80 p). Unga
riei (47 p), Franței (39 p), R.F.G, 
(28 p) și înaintea Poloniei, Sue
diei. Italiei, Elveției. Austriei, 
S.U.A., acestea fiind singurele 
care au reușit să aibă trăgători 
între primii șase din lume, 
cele 37 de țări participante 
Budapesta.

Ce se desprinde din acest 
lanț ? în primul rînd că scrima 
românească și-a confirmat cu suc
ces clasa internațională, 
nindu-se în primul eșalon al 
mei mondiale. In al doilea 
că, spre deosebire de anii 
urmă, cind numai floretele 
cele ce aduceau medalii si puncte, 
acum toate armele au fost pre
zente în lupta pentru fazele fi
nale. Ceea ce — si ne este plăcut 
să sublimem acest fapt — des
chide frumoase perspective parti
cipării scrimerilor români la Jocu
rile Olimpice de la Montreal. Cu 
o condiție : pregătirea in anul 
preolimpic să se facă cu același 
spirit exigent, in care marele vo
lum de muncă să fie egalat de 
disciplina liber consimțită, iar 
loturile, lărgite, să nu dea posibi
litate stabilirii senatorismului de 
drept și, implicit, vedetismului.

Din cei cinci floretiști alintați 
la startul probei individuale : Pe
tru Kuki, Mihai Țiu, Tudor Pe
trus, Constantin Niculescu și Pe
tre Buricea, doar primul a ajuns 
într-o fază avansată, cea a semi
finalelor, ratind intrarea în finala 
probei după ce o avea ca și asi
gurată în urma victoriei la Nod 
(cel ce avea să devină peste 
câteva ore campion mondial !) și 
a substanțialului avantaj (4—1) la 
Stankovici. Lipsa de experiență 
l-a privat pe campionul mondial 
de tineret de o mare performanță 
și in întrecerea seniorilor, Kuki 
răminînd cu satisfacția victoriilor 
asupra fostului campion mondial, 
Romankov, și a celui „en titre", 
cu un loc onorant (8) în clasa
mentul mondial alcătuit de fede
rația internațională de scrimă și, 
așa cum i-a și spus după finala 
fioretiștilor președintele acestui 
for, Pierre Ferri, cu mari speranțe 
pentru Jocurile Olimpice. Mihai 
Țiu, care a fost stopat de arbitraj 
în turul III al probei individuale, 
pierzind la patru in fața lui Pi- 
nelli și Revenu, după ce în am
bele asalturi condusese ostilitățile, 
a devenit, apoi, 
chipei. Grăitoare 
torii obținute în 
cu Ungaria (la 1 
Kamuti), cele 3 
Polonia și succesul de prestigiu 
asupra lui Noel, în disputa cu e- 
chipa Franței, campioana mondia
lă. Și chiar dacă Tudor Petruș 
și-a făcut datoria in proba pe e- 
chipc, neavînd puncte de maximă, 
dar nici de minimă, randamentul 
echipei a fost evident grevat de 
lipsa unui al patrulea trăgător apt 
să contribuie măcar cu o victo 
rie-două în momente dificile. La

mimijlocie D. Cioroslan (Steaua) 
tot cu numai 100 gr a fost mai 
ușor decit Gh. Bercea (S. N. Con
stanta), iar la „supergrea11 S. Her
ghelegiu (Clujeana), concurind, de 
astă dată, la o categorie superi
oară celei de anul trecut (grea), 

fost mai ușor decit V. Deac 
(C. S. M. Sibiu), care deținuse ti
tlul pină atunci.

La aceste finale am avut pri
lejul să mai notăm un aspect ce 
se cuvine a fi apreciat ca atare. 
Este vorba de exemplara pasiune 
demonstrată de unii halterofili cu 
multi ani de activitate competițio- 
nală, sportivi care au stabilit a- 
cum noi recorduri sau au cucerit 
titluri de campioni la o vîrstâ 
cînd alti halterofili au părăsit de 
mult arena de concurs : Ion Hor-

deceniu 
a cîștigat 
campioa- 

de 
Ecaterina 

Stahl a devenit 
prima floretistă a 
lumii. Iat-o in cele 
mai fericite mo
mente ale finalei, 
încununare a unei 
cariere sportive 
prodigioase, în
conjurată de în
vinsele sale de la 
Budapesta, Olga 
Kniazeva (URSS), 
medalie de argint 
si Ildiko Bobiș 
(Ungaria), medalie 
de brom 
dreapta).

Budapesta, soluția 
sau Bunicea nu s-a 
bilă, aceștia făcând, ._____
rație. Completarea echipei 
caline de floretă constituie o ne
cesitate pentru forul de speciali
tate, intrucit s-a dovedit că obiec
tivul propus de antrenorul I. Zi- 
lahi — clasarea in primele 6 echi
pe din lume — este posibil. Si, 
deși noi am fost sceptici înainta 
de Budapesta, credem acum că un 
cvartet omogen poate obține chiar 
un loc superior la Montreal.

Fetele ne-au adus cele mai 
mari satisfacții si, ca să fim sin
ceri, peste așteptări, pentru că nu 
puține erau temerile (exprimate 
chiar de antrenori) legate de în
tinerirea echipei. Și iată că și în 

Anișoara 
abia _ revenită pe planșă 

cvasi 
Su- 
un

asemenea condiții, cu
Pascu ' __
după o lungă absență, cu 
debutanta Elena Pricop, cu 
zana Ardeleana marcată de 
neașteptat și prematur eșec la in
dividuale, echipa reușește 
mențină locul pe podium, 
determinantă : coeziunea, 
nitatca valorică, adică tocmai 
nu știam cum va fi ! Pentru 
indiferent care erau cele patru în
scrise pe foile de concurs, toate 
floretistele au luptat cu dăruire, 
pină la ultima lor picătură de 
energie, pentru a atinge cota de 
sus a „mondialelor11, cind una, 
cind alta compensînd lipsurile co
echipierelor. Și să ne reamintim 
că au fost destule momente de 
cumpănă, că victoria a fost smul
să la tușe în partida cu R.F.G. 
Așa incit, Suzang Ardeleana (cel 
mai bun randament in cadrul e- 
chipei), Magdalena Bartoș. Ecate
rina Stahl, Elena Pricop și Ana 
Pascu au făcut — să sperăm ! — 
trăsătura de unire intre Buda
pesta Și Montreal. Și cum Ileana 
Jenei își va relua, după toate 
probabilitățile, pregătirile în viito
rul sezon, antrenorul emerit An
drei Vilcea poate aspira pentru 
J.O. la o altă medalie, mai stră
lucitoare.

Ecaterina Stahl, noua campioa
nă a lumii, se adaugă, prin se
riozitate, pasiune, dăruire și 
gevitate pe planșe, altor 
reprezentante de marcă ale flo
retei feminine românești : 
Szabo și Maria Vicol. Subliniem 
în mod special acest lucru pentru 
că drumul ei spre cea mai inaltă 
treaptă a podiumului a început 
cu mult înainte de Budapesta, în 
vreme de iarnă, cind a trebuit 
să recupereze timpul unor acci
dentări, cind a trebuit să-și re- 
fortifice organismul slăbit, cind

trebuit sa-și păstreze locul in 
echipă în fața concurenței tinere
ții. Și cu aceeași voință și lucidi
tate cu care a trecut peate toate 
acestea, a trecut și prin torurile 
succesive ale probei individuale 
la C.M. (să reamintim că a în
vins-o net pe Zolotova într-un 
moment-cheie, deși pierduse de 
două ori la ea in preliminarii !), 
pentru ca în finală să nu cunoas
că decît o singură înfrângere, și 
aceea cu „concursul11 arbitruluh 
Victoria ofensivei lucide, purtată 
cu mijloacele scrimei clasice, in 
care forța și finețea reprezintă un 
aliaj indestructibil, a avut o mă
sură exactă în asaltul cîștigat la 
zero de Ecaterina Stahl împotriva 
fostei campioane mondiale, Ildiko 
Bobiș.

Paul SLĂVESCU

ECHIPA SECUNDA A ROMÂNIEI PE ÎN CLASAMENTUL PE PUNCTE
SOFIA, 28 

minică seara, 
din capitala 
cortina peste 
trecerilor celei de a 13-a
Balcaniadei de box.

Competiția s-a bucurat 
tenția forului de specialitate bul
gar, ca și a numeroșilor iubitori 
ai „nobilei arte11 din țara vecină 
și prietenă. încă din fazele preli
minare, galele au fost urmărite 
de un mare număr 
iar semifinalele și 
disputat — cum se 
casa închisă11.

La această ediție 
de box au participat 
complete din Bulgaria, Iugoslavia 
și România, în timp ce din Gre
cia și Turcia s-au prezentat cîte 
7 pugiliști, astfel câ totalul com
batanților a ajuns la 47 (ceea ce 
a făcut ca doar 3 dintre ei să ră- 
ritună nemedaliați !). Datele de 
mai sus au arătat cla.r că lupta 
pentru titlurile balcanice urma să 
se dea între cele 3 participante 
principale.

Federațiile din Bulgaria și. Iu
goslavia au aruncat în luptă pe 
cei mai buni- pugiliști pe care con
tau la această oră și pe care — 
potrivit declarațiilor antrenorilor 
lor — intenționează să-i prezinte 
și la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Ansamblul cel mai pu
ternic l-a constituit formația bul
gară, cu 4—5 boxeri capabili să 
facă față în orice mare competi
ție mondială : vicecampionul lu
mii Vladimir Kolev (ușoară), de- 
săvîrșit tehnician ; viceearnpionul 
european Ciacio Andrejkovski 
(cocoș), un boxer complet, cu lo
vituri năpraznice ; fostul vice- 
campion european Beihan Fuced- 
jiev (semimuscă) sau vigurosul 
Plamen Iankov 
despre care vorn

Atanas . ,
lliev (mijlocie mică), care au lă
sat o bună impresie.

Iugoslavii, de asemenea, au 
prezentat 3 boxeri de clasă, care 
au și obținut titlurile balcanice : 
Kate Rusevski (pană), pugilist cu 
garda inversă și de o mare vita
litate ; Mirsigian Turcinovici (se- 
miușoară). cu alură de mijlociu și 
lovituri teribile ; precum și ade
vărata vedetă a formației, 
greul 
urmaș al lui Mate Parlov, 
care probabil că-1 va egala 
performanțe, intrucit 
cit 20 de ani, este 
vește foarte tare.

Boxul românesc 
la Balcaniadă cu o 
cundă. fără nume 
cumstanță care ne 
slderăm că echipa și-a făcut da
toria (cu excepția semigreului Va- 
sile Croitoru). Cucerind titlurile 
balcanice. Ibrahim Faredin și Da
mian Cimpoieșu au lăsat o 
moașă impresie. De altfel, 
sia de organizare a desemnat 
bulgarul 
Rusevski 
drept cei

_ . setai-
Mican PopovicJ, un demn 

pe 
în 

de- 
lo-

fru- 
oomi- 

„ pe
Andrejkovski, iugoslavul 
și românul Cimpoieșu 
mai tehnici boxeri ai

Joi și vineri

topan (Olimpia-Constructorul Buc.), 
34 de ani, Spiridon Herghelegiu (Clu
jeana) 34 de ani. Victor Kusu (Stea
ua) 30 de ani ș.a. Nu mai puțin 
îmbucurător este și faptul că prin
tre finaliști s-au numărat și unii 
tineri de reală perspectivă, ca 
frații gemeni Nicolae și Vasile Că- 
priceru (Steaua), în virstă de 18 
ani, Dragomir Cioroslan (Steaua) 
21 de ani și Alexandru Kiss (Clu
jeana) 22 de ani. O contribuție 
substanțială în realizarea perfor
manțelor la această ediție și-au a- 
dus-o antrenorii : St. Iavorek (Clu
jeana), N. Bărbulescu (Petrolul 
Ploiești), Șt. Achim (Steaua), I. 
Enciu și M. Constantinescu (Olim
pia-Constructorul Buc.). L. Ionescu 
(S. N. Constanța), I. Birău (Elec
tromotor Timișoara), Gh. Pitiearu 
(Steagul roșu Brașov). AL 
(A.S.A. Tg. Mureș) ș.a.

ALt'li’iiiiM alpiniști din
NOASTRĂ a participat recent la întîini- 
rea balcanică alpină din Bulgaria, des
fășurată în Masivul Rila — Malyovița. 
Echipa de băieți a României — Dumi
tru Chivu și Nicolae Nagy - a efectuat 
cea mai dificilă escaladă din cadrul 
competiției executînd în peretele Ceive- 
nata — Stena un traseu clasic de gra
dul Vl-B (maximă dificultate) de șase 
lungimi de coardă, cu pitoane de expan
siune. Și echipa de fete — Liliana Becea 
și Laura Cordaș — a realizat o bună per
formanță, făcînd traseul clasic din pe
retele Malyovița, gradul V-A, 5 lungimi 
de coardă.
ÎNOT ECHIPELE PENTRU BALCA

NIADĂ. Au fost alcătuite echi
pele de înot ale României, care vor par
ticipa la Balcaniada de la Salonic 
(7—10 august) și „Cupa Europei" (16—17 
august, la Sofia). MASCULIN: M. Sla
vic, Z. Oprițescu, E. Aimer, .1. Miciăuș, 
I. Sveț, R. Vrinceanu, A. Horvat, D. Al- 
dea, L Șoptereanu, T. Furtunescu, D. 
Wetterneck, A. Birini, E. Pop; FEMININ: 
Daniela Georgescu, Anca Groza, Ildiko 
Horvath, Vali Dragomir, Angela Vamoși, 
Valeria Viăsceanu, Carmen Bunaciu, Ca
melia Hoțescu, Anca Georgescu, Mihaela 
Georgescu. O CURSURI DE INIȚIERE IN 
ÎNOT. La bazinul Dinamo continuă, pînă 
la * 
în

4 septembrie, 
înot pentru 

cicluri de 
zilnic, la

LUPTE
constituie 
notelor mondiale _ __ _____T__
luna viitoare (12—17 august) la Haskovo 
(Bulgaria). La întrecerile acestei ediții, 
care vor avea loc vineri, sîmbâtâ și 
duminica pe terenul de handbal CAROM 
din Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, și-au 
anunțat participarea tineri concurenți 
(atît la greco-romane, cît și la libere) 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, Polonia, 
România, U.R.S.S. și Ungaria.

POLO TURNEUL PRIETENIA. In 
localitatea poloneză Chorzow- 

Wielkopolski au început întrecerile tur
neului internațional de juniori „Priete
nia". lată primele rezultate: U.R.S.S. - 
Cuba 8—5, Ungaria — România 8—5, 
Cehoslovacia — Bulgaria 8—8, Polonia I — 
Polonia II 10-2 O IN DIVIZIA A (seria 
secundă), la Tg. Mureș, formația locală 
Mureșul a întîlnit pe Politehnica Cluj- 
Napoca. Au cîștigat poloiștii de la Po
litehnica cu 6—2 (2-1, 1-1, 0-0, 3-0). 
Au marcat : Marioti 2, Urcan, Pop, Mun> 
teanu, Sebestyen de la învingători, 
Lucaci 2 de la învinși.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
LA ÎNOT

începînd de joi, timp de
cina Dinamo din Capitală 
întrecerile campionatelor 
de înot ale copiilor, categoriile A 
(13—14 ani) și B (11—12 ani). Sînt 
programate 8 reuniuni, cu serii în 
fiecare dimineață de la ora 9,30 și 
finale după-amiază, de la ora 17,30. 
Excepție fac doar probele de 800 m 
liber (f), 1500 m liber (b), 400 m 
mixt (b și f) și ștafetele care se vor 
desfășura în serii contratimp.

La această ediție vor participa cei 
mai talentati înotători din 14 orașe,

hUVOi pa |oca|â c.F.R. - fruntașa 
a diviziei secunde — va susține un meci 
amical cu o formație din R. D. Ger
mană, Lokomoiiv Faikensen, aflata în 
turneu în țara noastră, 
desfășura pe stadionul C.F .R., 
de la ora 16,

„CUPA DR. PETRU
La Oradea au luat 

ceiei de a XVIII-a 
competiții, rezervate copi- 

lată cîștigătorii : sim- 
9—10 ani: Cristian Moroșan 
București); 11—12 ani: Emil 

(Tenis-club București); 13—14 ani: 
Segărceanu (Dinamo București) ; 

ani: Ionel Iovănescu (Progresui) ; 
ani: Andrei Dîrzu (Progresul);
băieți, 9—14 ani: L. Tonișan — R. 

(Politehnica Cluj-Napoca);

TENIS 
trecerile 
tradiționalei 
ilor și juniorilor, 
piu băieți, 
(Progresul

Hnat 
Florin 
15-16 
17-18 
dublu
Indoleanu . ...
15—18 ani: A. Dîrzu - I. Iovănescu (Pro
gresul); simplu fete, 9-10 ani: Daniela 
Nemeș (Progresul); 11—12 ani: Marilena 
Totoran (Dinamo București); 13—14 ani: 
Gabriela Szoko (Dinamo București); 
15—16 ani: Gabriela Dinu (Dinamo Bucu
rești); 17—18 ani: Elena Popescu (Dinamo 
București); dubiu fete, 9—14 ani: Nadia 
Becherescu (Electrica Timișoara) — luli- 
ana Moldovan (Sănătatea Oradea) ; 
15—18 ani: Dorina Brăștin (U. T. Arad) 
— Lunelâ Orășanu (T.C.B.) ; dublu mixi, 
9-14 ani: Gabriela Szoko - FI. Segar- 
ceanu; 15—18 ani: Elena Popescu — S. 
Zaharia (Dinamo). (Hie GHÎȘA — co- 
resp. județean).
TENIS MECI INTERNAȚIONAL
D*- IU3ACA desfășurat in Sala spor- 

jurilor din Sf. Gheorghe.
Au lupt parte echipele de junioare ale 
României și Belgiei. La junioare mari, 
echipa noastră a cîștigat cu 3—2, iar la 
junioare mici cu 5—0. S-au impus: Lili
ana Mihuț, lldico Gyongyosi și, respectiv, 
Marie Gerrnait la junioare mari, Eva 
Ferenczi și Gabriela Kadar la junioare 
mici. Turneul individual a revenit bel- 
giencei Marie Germait, urmată de Li
liana Mihuț și Maria Păun, q TURNEUL 
INDIVIDUAL de juniori desfășurat, în 
completarea programului, la Sf. Gheor
ghe, cu participarea unor jucători români, 
a fost cîștigat de bucureșteanul Alexan
dru Buzescu. (Gh. BRIOTĂ — coresp. jud.). 

LA BRAȘOV, selecționata de 
juniori a orașului a întîlnit, în 

cadrul unui meci amical, formația Ujp^sti 
Dozsa Budapesta. Cu acest prilej, echipa 
brașoveană de pistol viteză a corectat 
recordul național, realizînd 1738 p 
(v.r. 1699 p). Cele mai bune rezultate
le-au obținut: Eva Olah (Brașov) — 567 
p la armă standard 3 X 20 f — record 
național egalat și 593 p la 60 f culcat, 
Șt. Butucea (Brașov) — 588 p la pistol 
viteză, Maria Haba (Brașov) — 568 p
la pistol standard 30 + 30 f, I. Farkas 
(Budapesta) — 567 p la armă standard 
3 X 20 f și A. Dobsa (Budapesta) - 
354 p la pistol liber 40 f. (C. GRUIA — 
coresp. județean).
VOI FI i.-’ZULTATE din meciu-
VWLEZI riie (-]e baraj pentru Di
vizia B: C.S.U. Tg. Mureș — C.S.U. 
Baia Mare 1-3 (-10, 11, -3, -9) și 3-1 
(14, -11, 15, 11). S-a calificat C.S.U. 
Baia Mare.

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

în atenția participanților... modificări 
la regulamente

Punctul 38 al „Regulamentului pri
vind organizarea și administrarea
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fINAlELE CAMP10NATEE0R BE ATEETI
Stadionul Republicii, a cărui pistă 

a fost complet refăcută, își redes
chide porțile pentru atletism fiind 
gazdă, de-a lungul a numai cîtorva 
zile, a două importante competiții, 

de finaleleEste vorba, 
campionatelor republicane individua
le ale seniorilor, programate chiar 
in această săptămînă, în zilele de 
31 iulie și 1 august, și de Jocurile 
Balcanice seniorilor,
avea loc între 8 și 10 august. Cum

Petre Lupan, unul dintre adversa
rii lui Fl-oroiu pe 5000 m la cam-

monatele țării

Concursul școlilor cu profil sportiv
După cum ne transmite Gh. JRizUj 

corespondentul nostru din Brăila, pe 
stadionul din localitate s-au desfășu
rat întrecerile concursului republi
can al școlilor cu profil sportiv- 
atletism (juniori cat. II). Au fost 
prezenți peste 300 de concurenți, re- 
prezentînd peste 40 de unități școlare 
sportive. Cu acest prilej au fost în

noi recorduri repu-registrate trei
blicane școlare : Alexandrina Coman 
(LCA C-lung) 41,30 m la suliță, Eu
gen Matiaș (Lie. Hasdeu, Buzău) și 
Marcel Bogdan atletism
Buc.) 14,7 s la 100 mg, Nicolae Aron 
(Lie. 2 Brașov) 1,95 m la înălțime.

Alte cîteva rezultate mai bune: 
100 m F :

sistemului de loterie Loto
pletează cu următorul ultim alineat: 

„Reportul per categorie de cîști- 
guri este __ 1
500 000 lei. în cazul cînd la o cate
gorie rezultă din calcul un report 
superior plafonului 
reportată pentru categoria respecta

plafonat maximum
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Fapte grave âaa campionatul Diviziei C

UNDE AJUNG CEI CE ALEARGĂ

PENTRU CA EȘALONUL
DE TINERET SPERANȚE 

SĂ DEVINĂ UN REZERVOR
DE BUNI JUCĂTORI

DUPĂ REZULTATE CU ORICE PREȚ!
Sancțiuni dictate de comisia de disciplină a F, R. F

S-a discutat mult și încă se mai 
discută despre campionatul de ti- 
neret-speranje. S-a vorbit mult 
despre utilitatea actualei formule 
competiționale, iar prin iarnă s-au 
auzit chiar voci care vesteau mo
dificarea structurală a acestei în
treceri, dar totul a rămas la sta
diul de idee. Dincolo de orice, nu 
trebuie să uităm că acest cam
pionat de tineret-speranțe este un 
mijloc și nu un scop. Dar realita
tea ne-a demonstrat că, în marea 
lor majoritate, cluburile primei 
divizii n-au privit această compe
tiție nici ca mijloc de formare a 
viitorilor titulari, nici ca un scop 
bine definit, ci mai mult ca o 
obligație. Ar fi poate suficient să 
ne referim la formațiile Steagul 
roșu Brasov, Jiul, F.C.M. Galați, 
„U“ Cluj-Napoca sau Chimia Rm. 
Vîlcea pentru a înțelege că de 
multe ori prezența in campionat 
n-a însemnat decit o simplă for
malitate. N-au fost puține nici a- 
parițiile în care gîndul cel mare 
ascuns suna parcă „prima echipă 
să nu aibă neplăceri in caz de ne- 
prezentare"... Și, firește, în numele 
unei asemenea optici, de prezență 
impusă, a fost greu de împlinit 
menirea acestei competiții — for
marea fondului de rezervă al pri
melor echipe. De altfel, cu excep
ția cltorva formații — Dinamo, U- 
niversitatea Craiova, F. C. Argeș 
și F. C. Constanța, care au for
mat cițiva jucători pentru loturile 
divizionare A — ultimul campio
nat de tineret-speranțe nu prea 
ne-a oferit mari ’satisfacții in a- 
ceastă direcție esențială. Sigur că 
principala cauză se află în selecție 
și procesul de instruire, necores
punzătoare in primul rînd datorită 
ignorării specificului viratei. Mai 
intervine și o cauză secundară ce 
nu poate fi, insă, neglijată și anu- 

aceea că in acest campionat 
tineret-speranțe echipele sînt 

obligate să 
foaia 

susțin 
este

Gheorghe Cristian (F.C. Argeș), 
unul dintre tinerii jucători evi- 
dențiați în campionatul de tine
ret-speranțe

S-a încheiat, nu de mult, cam
pionatul și la Divizia C. în zia
rul nostru am publicat clasamen
tele finale, mai puțin cele de La 
seriile VII, IX și X, pentru că 
federația și, mai ales. Comisia 
centrală de competiții și disciplină 
au avut mari bătăi de cap. dato
rită prea multor iregularități co
mise în acest campionat, îndeosebi 
în seriile de care am amintit. Este 
vorba de unele meciuri contestate 
sau întrerupte din cauza unor ac
te de indisciplină.

Comisia de disciplină a dezbă
tut unele dintre aceste fapte, stări 
de lucruri deosebit de spinoase. 
O întreagă comisie, formată din 
activiști obștești, unii cu impor
tante sarcini pe linie profesională, 
în prezenta unui secretar general 
al federației (Ion Alexandrescu) a 
stat mai bine de șase ore să cla
rifice lucruri și fapte comise de 
către oameni care au

mj 
de

pe 
ce,

prezinte zece ju
de arbitraj, 

cei mai multi 
exagerat de
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niori 
ceea 
antrenori, 
mult. Saltul de la juniori la Di
vizia A include neapărat și trep
tele intermediare, fără de care ju
niorul de la tlneret-speranțe nu 
are forța să pătrundă, dar mai ales 
să reziste in noul eșalon. Există 
desigur și excepții fericite. însă 
numai_ excepții. Această prezență 
masivă de juniori in cadrul cam
pionatului de tineret-speranțe, 
ideală ca intenție, nu-și găsește a- 
coperirea practică și pierderile se 
manifestă intr-un dublu sens : 
campionatul de tinerut-sporanțe 
are o valoare mediocră și, in a- 
celași timp, el implică și diluarea 
competiției rezervate juniorilor 
prin atragerea celor mai buni ju
cători născuți după 1 august 1357.

Analizind lucid actuala stare de 
fapt din pretinsul „rezervor'1 al 
primelor echipe, prin prisma for
mării juniorilor, credem că acest 
deziderat se realizează mult mai 
bine in Divizia B, acolo unde fie
care echipă are și ea obligația să 
prezinte cite doi juniori pe foaia 
de arbitraj. Gindindu-ne că eșa
lonul secund este o competiție 
mult mai tare, iar numele și va
loarea jucătorilor maturi pot re
prezenta un stimul și un sprijin 
pentru juniorul respectiv, putem 
admite superioritatea acestei ipo
teze. La drept vorbind, poate că 
in unele echipe de tineret-speran- 
țe nu am intilnit cei mai buni ju
niori pentru simplul fapt că aceș
tia au fost îndreptați spre forma
țiile din divizia secundă din jude
țul respectiv, obligate de regula
ment să folosească juniori si de 
clasament să adune puncte.

Restricția celor 10 juniori năs
cuți după 1 august 1957 crează li
teralmente mari probleme forma
țiilor nou promovate, obligîndu-le,

practic, la soluții de circumstanță, 
la simple prezențe formale. „Am 
descoperit in eșaloanele inferioare 
din județ cițiva jucători dotați, ti
neri de 20—22 de ani, mărturisea 
recent Cornel Costinescu, pre
ședintele lui S. C. Bacău. Cum 
nu-i pot introduce direct in pri
ma formație 
îmi interzice 
ret-speranțe, 
să renunț- la 
dezavantajul , ____ ___ ____  _
chlpei. intr-un cuvint al fotbalu
lui".

Dincolo de discuții, pro și con
tra, importante sint soluțiile. 
Una dintre soluții a oferit-o Lică 
Nunweiller, antrenorul echipei 
campioane de tineret-speranțe, Di
namo : „Ar fi un, avantaj și pen
tru echipa mare și pentru fondul 
local de talente, dacă acest cam
pionat de tineret-speranțe ar 
intr-adevăr de tineret. Adică .. . 
campionat cu jucători pină în 21 
de ani". O altă soluție, spre care 
se -îndreaptă, din cite știm, și a- 
tenția federației, este transforma
rea acestei competiții intr-un 
campionat republican de juniori. 
Oricum, important este ca această 
competiție să fie tinără nu 
numărul anilor, ci, mai ales, 
jocul său de elan și valoare.

$Z cum regulamentwl 
să-i folosesc la tine- 
înseamnă că trebuie 
ci. Ceea ce e și in 
jucătorilor și ai e-

ji 
un

prin 
prin
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© TABERE DE JUNIORI LA BIS- 
TRIȚA-NASAUD ȘI DEJ. Astăzi se 
deschide, la Bistrița-Năsăud, tabăra 
de ’ ~,ră a F.R.F. Au fost convocațî 
75 ae juniori, născuți după 1 august 
1957 și mai mici, jucători nominali
zați sau evidențiați la recentele ac
țiuni de selecție, organizate pe zone 
geografice lă Focșani, Pitești, Sime
ria și Bisțrița-Năsăud. Obiectivul 
principal al taberei: descoperire^
unor juniori dotați, care să fie in
cluși în lotul republican U.E.F.A. ’76. 
La sfîrșitul acestei săptămîni își va 
începe activitatea și tabăra de la 
Dej, organizată de Ministerul Educa
ției și învățământului. Vor participa 
circa 150 do juniori mici (născuți 
după 1 august 1958), cei mai buni 
din unitățile sportive școlare.

© S-A DESCHIS CURSUL DE PER
FECȚIONARE A ARBITRILOR DI
VIZIONARI A. Luni dimineață a în
ceput, la Qradea. cursul de perfec
ționare a arbitrilor divizionari A. 
După cuvîntul de deschidere, rostit 
de tov. Simion Mindreș — președin
tele Colegiului central al arbitrilor, 
tov. Vasile Tudor — prim-vicepre- 
ședinte al F.R.F., a făcut unele re
comandări privind activitatea arbi
trilor, arătînd că forul de speciali-

DOAR ROBSON ȘI TRUFIA.
, numai Robson și Trufia s-au 

comportat pe linia acelor valori. In 
schimb, revelația Copila, fostul „mo
tor" al Derby-ului, aclim în mîinile 
lui Iulian Florea, n-a contat în nici 
un moment în alergare.

Așa cum a fost alcătuită cursa, ea 
s-a redus la un meci între Diafana, 
Gloria șl Disputa, care au și ocupat 
în această ordine primele trei locuri 
la sosire.- în rest, ar fi de relevat 
un triplu succes al antrenorului Vasi- 
le Gheorghe, ca și faptul că In două
HlIhlIlllilHllli 11 i li —---------------------

probe evoluția unor concurenți a 
trezit nu numai nedumerirea publi
cului, dar șl intervenția arbitrilor.

REZULTATE TEHNICE : ----- '
Serpentin (V. Gheorghe) 45,5, 
simplu 5, ordinea 34. ; "
Suta (R. Stan) 31,6 Balerin, 
4, event 54, ordinea 59 ; " 
Bavari (G. Avram) 42,7, 
lirică, simplu 2, event 21, 
27, ordinea triplă 140 ;

Cat. 4 : 34,70 a 1.081 lei ; Cat. 5 : 69,05 
a 543 lei ; Cat. 6 : 2.560,55 a '
Report categoria 1 : 1.176.137 lei. Ex
tragerea a Il-a : Cat. A : 1 variantă 
(10°/o) autoturism „Dacia 1300“ ; Cat. 
B : 12,25 a 2.362 lei ; Cat. C : 34 a 
851 lei ; Cat. D : 1647.10 a 60 lei : Cat. 
E : 95,40 a 200 lei; Cat. F : 1914,20 a 
40 lei. Report categoria A : 1.077.309

40 lei.

Cursa I, 
iola, 

Cursa II, 
, simplu 

Cursa ui, 
(G. Avram) 42,7, Rîvnatec, 

simplu 2, event 21, ordinea 
27. ordinea triplă 140 ; Cursa IV, 
Hidrant (I. Crăciun), 32,9, Coletăria, 
simplu 4, event 8, ordinea 16, triplu- 
cîștigător 119 ; Cursa V, Tutela (S. 
Onache) și Mentor (V. Gheorghe), 
31,2, cap la cap, Manșeta, simplu 
3—2, event 10—7, ordinea 21—14, or
dinea triplă 59—49 ; Cursa VI, Tur- 
daș (I. Moldoveanu) 30,5, Tartan, 
simplu 2, event 9—4, ordinea 14, tri- 
plucîștigător 75—60 ; Cursa VII, Dia
fana (I. Bănică) 28,4, Floria, Dispu
ta, simplu 6, event 15, ordinea 15, 
ordinea triplă 185 ; Cursa VIII, Ve
cinei (G. Avram), 47,6, iridium,

recurs Ia 
tot felul de manevre, incompati
bile cu spiritul de sportivitate, de 
loialitate, în care trebuie să se 
desfășoare competiția respectivă.

„Capul de afiș" l-au constituit 
disputele din teren și din afara 
lui ale celor trei echipe care au 
candidat 
Minerul 
Severin 
discutat 
asociației Minerul Lupeni, privind 
meciul său cu Minerul Motru (pe 
teren, 1—0 pentru ultima). Forma
ția din Valea Jiului a contestat 
dreptul de joc al fotbaliștilor Lu- 
pui și Carabageao, de la Minerul 
Motru. Acești jucători au primit 
dezlegarea de la Jiul Petroșani 
(tineret-speranțe) în ziua de 15 
martie — în perioada de transfe
rări — pentru Minerul Leurda (!), 
din campionatul județului Gorj. 
Dar acești jucători au continuat 
să evolueze la Jiul pînă la 27 
martie ! Au ascuns acest fals, au 
jucat două etape și la Leurda, 
după rare, la 16 aprilie, au fost 
transferați „de jos în sus" la Mi
nerul Motru. Datele de pe carnete 
au fost considerate în regulă (deși 
transferul la Leurda nu trebuia 
să se mai facă, conform regula
mentului) și s-a omologat 
tatul de pe teren 
rul Lupeni —

ta șefia din seria a VlI-a, 
Motru, MEVA Drobeta Tr. 
și Minerul Lupeni. S-a 
contestația și memoriul

rezul- 
Mine- 

Motru. 
Asociația Jiul Petroșani a primit 
muștrare pentru incorectitudinea 
comisă, iar cei doi jucători au fost 
suspendați pe cîte șase luni. Me
moriul asociației din Lupeni „vor
bește" și de alte lucruri mult mai 
grave. Dar la ședința respectivă 
au lipsit chiar autorii memoriului 
și comisia F.R.F. a hotărît să con
tinue ancheta la fața locului, deși 
există dosare, cu probe, rare a- 
testă incorectitudinile comise, după 
care se va hotărî.

Au fost discutate în comisie și

la meciul 
Minerul

ACTUALITĂȚI
tate și-a propus ca, în continuare, 
să manifeste o continuă preocupare, 
în vederea întineririi loturilor divizi
onare de „cavaleri ai fluerului“ 
printr-o selecție exigentă și că se 
vor lua cele mai severe măsuri îm
potriva acelora care vor săvîrși aba
teri, atît pe teren, cit și în afara 
lui. în continuare, s-a făcut o suc
cintă analiză a arbitrajelor din retu
rul campionatului ediției 1974-75, 
după care au fost expuse temele: 
„Probleme de terminologie în arbi
traj" (G. Manușaride), „Jocul por
tarului" (O. Comșă), „Arbitrajul — 
o artă" (C. Nițescu), „Folosirea utilă 
a pauzei dintre reprize" (I. Dancu). 
După amiază, cursanții au susținut 
testul teoretic, iar arbitrii de pe lista 
F.I.F.A. (O. Anderco, N. Cursaru, C. 
Ghiță, N. Hainea) și al^i 15 arbitri au 
dat testul fizic pe Stadionul Tinere
tului. Cursul continuă azi și mîine.

© TURNEE PESTE HOTARE. A.S.A. 
Tg. MUREȘ. In cursul zilei de astăzi, 
echipa A.S.A. Tg. Mureș urmează 
să plece în Uniunea Sovietică. Fot
baliștii mureșeni vor lua parte la un 
turneu internațional organizat in o- 
rașul Lvov, turneu care va începe 
la 3 august. In primele două jocuri, 
A.S.A. Tg. Mureș va întilni forma
țiile Dnepropetrovsk și V.S.S. Kosice.

STEAUA. Joi 31 iulie, jucătorii 
militari vor pleca spre Spania, unde, 
în perioada 31 iulie — 8 august, vor

alte fapte care merită toată deza
probarea. Este vorba de falsul co
mis de reprezentanți ai Asociației 
Voința Slobozia. Jucătorul Chiru 
era suspendat o etapă, dar un ă- 
nume Staneiu și profesorul de 
educație fizică Ion Marcu, antre
norul echipei, au scos din carne
tul de legitimare foile în care 
era trecută sancțiunea și au intro
dus altele curate, 
carnet! Jucătorul 
de ei să intre pe 
a jucat pentru că ____
sesizat de observatorul 
Ce caută astfel de oameni 
ducerea echipei din Slobozia ? Co
legiul central al antrenorilor va 
lua, sperăm, cele mari severe mă
suri fată de profesorul... antre
nor I. Marcu. Cazul este încă în 
cercetare. Au fost convoeati în fața 
comisiei cei implicați, dar majo
ritatea dintre aceștia nu s-au pre
zentat !

_ Două abateri deosebit de grave 
sînt cele ale lui Mincă și Patru de 
la Vagonul Caracal, care au primit 
bani ca să piardă meciul cu Rova 
Roșiori (aflată pe locul doi în cla
sament). Există declarațiile jucă
torilor, 
mis. Biroul F.R.F. ; 
suspendarea pe cite doi 
lor doi jucători.

Pentru retragerea de 
formația C.I.L. Sighelul 
a fost suspendată o etapă (prima 
din viitorul campionat), iar Co- 
drea, căpitanul ei (cel care a ju
cat la „U“ Cluj-Napoca și Rapid)

de la 
fusese 
teren.
falsul

un alt 
obligat 

dar nu 
a fost 
federal, 
în con-

, care recunosc faptul co-
Biroul F.R.F. a hotărît 

ani a ce-

pe teren, 
Marmației

a fost suspendat șase etape pen
tru incitarea colegilor.

Șirul de iregularități și sancți
uni este mai lung.

Ne vom opri, însă, la un fapt 
și mai grav. La meciul Arieșul C. 
Turzii — Aurul Brad, L___1
Simion Popa a avut o atitudine 
huliganică, lovindu-1 cu pumnul 
în față pe arbitrul întîlnirii, G. 
Glodeanu (Rm. Vîlcea), pentru că 
nu acorda „11 m“, așa cum i se 
cerea, cînd jucătorii gazdă se trîn- 
teau în careu. Scorul era 1—1. Cu 
răni pe obraz, arbitrul nu a mai 
continuat jocul din min. 77. Con
ducerea echipei gazdă, în loc să 
ia atitudine față de actul huliga
nic al jucătorului ei, i-a cerut ar- 
Igitrului să continue meciul, ame- 
nințîndu-I că altfel nu va mai ieși 
din stadion. Și pentru că arbitrul 
(împreună cu tușierii Gh. Dumi
trescu și M. Diaconu) n-a acceptat, 
toți trei au fost acuzați 
au consumat alcool înainte de 
Calomniile au fost dezvăluite 
rezultatele analizelor făcute 
loc. care au infirmat prezenta 
coolului. Sancțiunile dictate 
F.R.F. „
dat pe doi ani, iar partida omolo
gată cu rezultatul de 3—0 in fa
voarea echipei Aurul Brad.

Iată unde pot duce interven
țiile unor oameni iresponsabili, 
certați cu etica. Se impune ea, in 
această perioadă de vacanță, sec
țiile de fotbal să analizeze cu res
ponsabilitate cele intiniplate, lu- 
înd ele însele măsurile cuvenite.

Constantin ALEXE

jucătorul

ea 
joe. 
de 
pe 
al
de 

jucătorul Popa — suspen-

u
J î

A revenit in țară lotul de ju
niori care a participat la „Tur
neul Prietenia" din R. P. D. Co
reeană. în urma rezultatelor ob
ținute în grupă (0—0 cu R.D.G., 
0—2 ----- “ ’ ’ 
0—1 . 
și-a - 
meci 
fiind 
destă, 
te), pe care încercăm s-o comen
tăm, intervievîndu-1, acum la 
înapoierea în țară, pe antrenorul 
formației, "

—■ Este 
națională 
Ce concluzii a impus ea ?

— Comportarea echipei, sub aș
teptări, 
comun 
zile Ia Poiana Brașov, j 
tlii-sc corecta o deficientă 
nantă, cu care tinerii fotbaliști au 
venit la convocare : slaba pregă
tire fizică. Alte minusuri : ten-

cu R. P. D. Coreeană I și 
cu Polonia), echipa noastră 
disputat locul VII, 
împotriva Ungariei, 

cu 2—1 (0—1). O clasare mo- 
, deci (9 echipe parlicipan-

intr-un 
cîști-

Constantin Ardeleana, 
prima verificare inter 
a „lotului U.E.F.A.-76'

Stadiul (ie pregătire li 
a fost scurt, numai nouă 

nepuim- 
l pred

dința de a se face mișcări supli
mentare la execuțiile tehnice, lip
sa cie agresivitate a atacului, de
ficiențe do ordin volitiv. Sînt, ue 
altfel, tare caracteristice, comune 
și generațiilor precedente de ju
niori, care nu pot suplini uncie 
calități ce țin doar de estetica 
jocului de ansamblu.

— Care a fost componența lo
tului ?

— Echipa de bază : Speriatu — 
Kaizer, leader, ~ / 
Nucă, Pricopciuc, Bisoc — 
Sîrbu, Chitara. Rezerve : f 
Anghelescu, 
luță. Dintre 
taiu, Lupău și Toader 
parte din vechea echipă, 
7b:<. Cu excepția lui

susține o suită de patru meciuri. 
Primele două întîlniri sînt progra
mate în orașul La Linca. în conti
nuare, Steaua va evolua la Malaga 
si Cadiz. © DINAMO. Revenită luni 
seară de la Istanbul, echipa Dinamo 
va pleca mîine dimineață în Olan
da, unde a fost invitată la un tur
neu la care va fi prezentă și U.T.A., 
alături de alte două echipe olandeze 
din divizia secundă. «3 SPORTUL 
STUDENȚESC. Bucureștenii vor pleca 
tot mîine, cu destinația Praga, în 
Cehoslovacia, studenții vor susține 
două întîlniri. Prima la 1 august, cu 
Sparta Praga, următoarea, cu o echi
pă încă nedesemnată. Sportul stu
dențesc revine în Capitală 
gust.

© CHIMIA RM. VÎLCEA 
GĂTEȘTE INTENS. De la 
fosta divizionară A Chimia 
cea se pregătește în localitate, sub 
îndrumarea antrenorului D. Anescu. 
Deși foarte mulți jucători au plecat 
la alte echipe, cum este cazul lui 
Stana, Stoica, Donose, Enache, Tă- 
taru, Gojgaru,. Bucurescu și Cin că, 
există totuși speranțe pentru o bună 
comportare în sezonul compctițional 
1975—76, în așa fel ca formația vil- 
ceană să poată reveni în primul 
eșalon. Lotul a fost împrospătat cu 
cîteva elemente talentate, ca Bota 
(Drobeta Tr. Severin), Dumitrescu și 
Constantin (Chimistul Rm. Vîlcea). 
Zilnic sînt prevăzute cîte două ședințe 
de instruire, iar' începînd din această 
săptămînă Chimia începe și suita 
jocurilor de verificare.

Uțiu, Fogoraș — 
■ Lupău, 
Șchiopa, 

Bălan, I’ascu, Bădă- 
ei, doar Bisoc, Cni- 

au făcut 
„U.E.F.A.- 

jioadcr, însă, 
ci au evoluat nesatisfăcător. Cores
punzători : Speriatu. cțiu, k3ri- 
copciuc.

— Proiecte ?
— în primăvara anuiui viitor 1:0 

vom angrena în dubla întîlnire 
cu Cehoslovacia, pentru calificarea 
în turneul final U.E.F.A. Selecția 
nu s-a terminat, iotul încercat nu 
poate fi considerat definitiv. între 
29 iulie — 15 august, la Bistrița, 
vor fi convoca ți toți jucătorii care 
au trecut prin filtrul selecțiilor 
zonale de la Simeria, Focșani, Pi
tești, Bistrița. Acolo vom clădi o 
formație, probabil, mai puternică, 
acolo sperăm să găsim și un veri
tabil om de gol. (I. C.).

JOCURI AMICALE

la 5 au-

SE
15

Rm. Vîl-
PRE- 
iulie,

TESTELE FIZICE PENTRU JUCĂTORII DIN DIVIZIILE A, B Șl C
F.ri.i-, iaee cunoscut ca teole,e fi

zice pentru echipele de Divizia A 
vor fi susținute astăzi 29 și mîine 
30 iulie, precum și la 8 august, de 
la ora 10, în următoarele centre : 
BUCUREȘTI : Steaua, Sportul stu
dențesc, Rapid șl F. C. Constanța ; 
CLUJ-NAPOCA : ---- ------
C.F.R., 
Mare ; 
U.T.A.,

Universitatea,
Olimpia Satu

Poli', elinică,
F C. Bihor șl 
TIMIȘOARA :

v.±.jx„ F.C.M, Reșița, Universitatea 
Craiova și Jiul : BACAU : Politeh
nica Iași. Avînd în vedere faptul câ 
echipele Dinamo, F. C. Argeș șl 
S. C. Bacău susțin la datele respec
tive întîlniri internaționale, pentru

Soviet-ca, 
Tg.

uca, a 
Mureș, 
a fost

ca astaz,i în Uniunea 
susținut testul fizic la 
Pentru jucătorii restanțieri 
fixată o ultimă dată, la 12 august, 
la București. Se reamintește că ju
cătorii care nu au trecut testele fi
zice nu vor putea participa la me
ciurile oficiale.

Testele fizice pentru jucătorii e- 
chipelor de Divizia B și C vor a- 
vea loc pe plan local, sub directa 
supraveghere a organelor C.J.E.F.S., 
care vor alcătui o comisie compusă 
din: delegatul C.J.E.F.S., președin
tele comisiei locale de fotbal, pre
ședintele colegiului local de antre-

EESIKTAS - DINAMO 1-2 (1-1). Des
fășurată duminică seara la Istanbul, 
partida amicală dintre formația turcă Bn- 
siktas și Dinamo București s-a încheiat 
cu victoria meritată, în urma unui joc do 
bună calitate, a echipei noastre cam
pioane. A înscris pentru Dinamo Duâu 
Georgescu (min. 3 și 55), ambele goluri 
din pasele lui Zamfir, iar pentru gazda 
Dinu (min. 37 — autogol). Dinamo a fo
losit următoarea formație : Cavai — Che- 
ran (min. 64 Deleanu), Suimâreanu li, 
G. Sandu, Mateescu — Dinu, Naghi (min. 
45 I. Marin) — Nunweiller, D. Georgescu, 
Zamfir, Custov.

RECOLTA SALONTA - T.3.Z. LUCENLT 
(CEHOSLOVACIA) 1-1 (0-1). Joc foarte 
frumos. în caro ambele echipe au rea
lizat acțiuni spectaculoasa ia ambele 
porți. Oaspeții au deschis 
Bolhut (min. 41). Colul 
înscris de Mărculescu 
COTRĂU — coresp.

MEVA DROBETA TR. 
LITEHNICA TIMIȘOARA 
zionara A Politehnica 
la un stagiu de pregătire centralizată la 
Orșova, o susținut un joc da verificare 
la Drobeta Tr. Severin, cu echipa locală 
MEVA. întîlnirea s-a încheiat cu victo
ria oaspeților, la scorul de 3—2 (3—1). 
Au marcat: Giuchici (2) și Cotec pentru 
învingători, respectiv Cicroiparu și Piturcâ, 
(M. FOCȘAN - coresp.)

MUREȘUL DEVA - JIUL 3-3 (2-1). Joc 
echilibrat, în care localnicii au dat o 
replică foarte bună divizionarei A Jiu:. 
Au înscris: Săiăjan, Gherga și Cojocaru 
pentru gazde, respectiv Roznai (2) și Hul- 
țescu. (I. JURA - coresp.)

C.S.U. GALAȚI - VICTORIA TECUCI 
6-0 (6-0). Realizatorii golurilor: Erie
(3), Dobra (2) șl Han. (T. SIRICFOL — 
coresp. jud.)
DINAMO SLATINA - DUNAVEC GROikA 
(IUGOSLAVIA) 3—0 (2-0). Localnicii sau

la 
scorul 

egalizator a 
(min. 75).

prin 
fost 
Gh.

FO-
Divi-

SEVuKiN -
2-3 (1-3).
Timișoara, aflata



j. B. de nalație juniori

M1HAELA GEORGESCU A CUCERIT AL 3-lea TITLU
LJUBLJANA, 28 (prin telefon), 

în cea de a treia zi a Balcaniadei 
juniorilor la natație, Mihaela Ge
orgescu a obținut al 3-lea titlu, 
eiștigînd cursa de 200 m delfin în 
2:31,6 (rec. balcanic junioare). O 
altă victorie românească a obținu
t-o tinăra Anca Fâgețean în proba 
de sărituri de la platformă. Iată 
rezultatele primilor clasați :

400 m liber (f) : 1. J. Markovlci 
(I) 4:53,6, 2. Protopapa (G) 4:55,0, 
3. A. Vamoși (R) 4:59,6 (rec. per
sonal) ; 400 m liber (b) : 1. T. Pe- 
trici (I) 4:21,2. 2. P. Georgiev (B) 
4:21,2, 3. V. Koskinas (G) 4:28,2 ; 
100 m bras (f) : 1. A. Paukovici 
(I) 1:21,0, 2. Galimeri (G) 1:24,0, 
3. C. Roșu (R) 1:25,1 ; 100 m bras 
(b) : 1. N. Morfis (G) 1:13,5, 2. 
Doncev (B) 1:15,0, 3. Radovanovici 
(I) 1:15,2 •; 200 m delfin (f) : 1. 
M. Georgescu (R) 2:31,6 — record 
balcanic, 2. D. Bjelici (I) 2:39,2, 3.

S. Da va (G) 2:42,8 ; 200 m delfin 
(b) : 1. Koskinas (G) 2:17,8, 2.
Farțov (B) 2:19,3, 3. Urancar (I) 
2:22,3 ; ‘4 X 100 m mixt (f) : 1.
Iugoslavia 4:49,0 — record balca
nic, 2. România 4:54,9, 3. Grecia 
5:04,0. După 3 zile, în clasamentul 
pe echipe la înot conduce Iugo
slavia cu 108 p, urmată de Româ
nia 107 p și Grecia 89 p.

• în concursul de sărituri de la 
platformă, sportivii români și bul
gari și-au împărțit victoriile. La 
fete a cîștigat Anca Făgețean cu 
280,70 p. urmată de Gheorghieva 
(B) 234,70 p și Oavcon (I) 187,75 p, 
iar la băieți Todorov (B) cu 397,45 
p, urmat de Bastar (R) 322,30 p 
și Bavcon (I) 221,40 p.

• în turneul de polo, echipa de 
juniori a României a obținut a 
doua victorie : 4—3 cu Bulgaria, 
într-un alt meci : Iugoslavia — 
Bulgaria 7—3.

SUCCES Al ELOUEIISIEIOII 
NOASTHE IA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 28 (Agerpres). — 
Proba feminină de floretă din ca
drul concursului de scrimă al ar
matelor prietene, ce se desfășoară 
la Budapesta, a fost dominată de 
reprezentantele României. Pe pri
mul loc s-a clasat campioana mon
dială Ecaterina Iencic-Stahl cu 5 
victorii, urmată de coechipierele 
sale Viorica Draga 4 victorii, Mag
dalena Bartoș 3 victorii, Suzana 
Ardeleanu 1 victorie. Pe locurile 5 
și 6 s-au clasat Lorentz și Moench 
ambele din R.D. Germană. La flo
retă masculin, victoria a revenit 
polonezului Kondrat, după un meci 
de baraj cu românul Mihai Țiu 
care a ocupat locul doi. Pe locul 
trei s-a clasat Sipniewski (Polo
nia).

REPREZENTATIVA DE POLO A ROMÂNIEI
PE LOCUL 5 LA C.M. DE LA CĂLI
• Ea a obținui astfel caliiicarca pentru 10. de !a Montreal

Joi încep la Belgrad

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE, 
REPETIȚIE GENERALĂ" PENTRU JOCURILE OLIMPICE

S-au încheiat întrecerile celei 
de a doua ediții a C.M. de nata
ție. în partida finală a turneului 
de polo. U.R.S.S. a întrecut Un
garia cu 5—4 (1—1, 2—1, 2—1, 0—1), 
cucerind titlul suprem. într-un 
meci decisiv, formația României a 
învins echipa Olandei cu 4—2 
(1—0, 2—0, 0—0, 1—2). Alte rezul
tate : R. F. Germania — S.U.A. 
8—7 (1—3, 3—0, 1—3, 3—1), în tur
neul pentru locurile 5—8 ; Cuba 
— Italia 4—3 în turneul pentru 
locurile 1—4. Echipa Italiei a con
testat încheierea partidei înaintea 
scurgerii timpului regulamentar, 
contestația a fost admisă și me
ciul ș-a rejucat, încheindu-se cu 
un scor egal : 4—4 (2—2, 1—1, 
1—0, 0—1).

Clasamentele celor două turnee 
finale : LOCURILE 1—4 : 1.
U.R.S.S. 5 p, 2. Ungaria 4 p, 3. 
Italia 2 p, 4. Cuba 1 p ; LOCU
RILE 5—8 : 5. România 4 p (15— 
12), 6. R. F. Germania 4 p (18— 
17), 7. Olanda 4 p (12—11), 8. 
S.U.A. 0 p. în continuare : 9. Me
xic, 10. Spania, 11. Australia, 12. 
Bulgaria. 13. Iugoslavia, 14. Cana
da, 15. Iran, 16. Columbia. Prime

le 6 clasate s-au calificat pentru 
J. O. de la Montreal.

® Ultimele finale la înot : 
100 m liber (b) : 1. A. Coan
(S. U. A.) 51,25, 2. VI. Bure
(U.R.S.S.) 51,32 — rec. european, 
3. J. Montgomery (S.U.A.) 51,44 ; 
100 m liber (f) : 1. Kornelia Ender 
(R. D. G.) 56,50, 2. Shirley Babas- 
hoff (S.U.A.) 57,81, 3. Enith Bri- 
githa (Olanda) 58,20 ; 800 m liber 
(f) : 1. Jennifer Turrall (Australia) 
8 :44,75, 2. Heather Greenwoold
(S.U.A.) 8 : 48,88, 3. Shirley Babas- 
hoff (S.U.A.) 8 : 53.22 ; 4 X 100 m 
mixt (b) : 1. S.U.A. 3 : 49,00, 2.
R. F. Germania 3 : 51,85, 3. M. Bri
tanic 3 : 53,88.

S.U.A. și R. D. Germană au cu
cerit cite 11 titluri. Ungaria 3, Ma
rea Britanie 2, Australia și R. F. 
Germania cite unul.

• La sărituri de la platformă : 
masculin : 1. Dibiasi (Italia)
547.98 p, 2. Mikaelian (U.R.S.S.) 
532,95 p, 3. Giron (Mexic) 529,71 p ; 
feminin : 1. J. Ely (S.U.A.) 403.89 p,
2. I. Kalinina (U.R.S.S.) 387.99 p,
3. U. Knappc (Suedia) 387.90 p. 
Toate cele trei probe de înot ar
tistic (sincronizat) au revenit spor
tivilor din S.U.A.

BELGRAD, 28 (prin telefon). A- 
p;;ie lacului Ada Ciganlija din ca
pitala Iugoslaviei găzduiesc, de 
joi pină duminică, întrecerile unei 
noi ediții a campionatelor mondia
le de caiac-canoe, fără îndoială cea 
mai importantă și concludentă ve
rificare înaintea Jocurilor Olimpice 
de la Montreal. Se înțelege, desi
gur, că tocmai această raportare la 
obiectivele olimpice (pe care o fac 
toate echipele prezente acum la 
Belgrad) sporește însemnătatea 
campionatelor și justifică anticipa
rea unor întreceri echilibrate, de 
nivel tehnic ridicat, încheiate cu 
performanțe superioare ediției me
xicane a competiției, desfășurată 
anul trecut, la Xochimilco.

Așadar, titluri, medalii și puncte 
în finalele „mondialelor44, dar și 
opțiuni concludente pentru Jocuri
le Olimpice ! Misiune grea pentru 
toate echipele, firește și pentru 
echipa noastră reprezentativă, al 
cărei palmares, atit de cunoscut, 
obligă la o nouă afirmare de pres
tigiu. Să mai precizăm că priori
tatea acordată probelor cuprinse 
în programul J. O. (11), pretențiile 
sporite față de evoluția și rezul
tatele înregistrate în aceste între
ceri sint însoțite, in mod firesc, 
și de cerința ca — în același timp 
— echipajele românești să facă 
dovada bunei lor pregătiri, a valo
rii care le-a determinat selecția 
și în probele neolimpice, K 4 — 
500 m fete, ștafetă și finalele de 
fond. Este, deci, vorba de o res
ponsabilitate generală a membri-

Unul din punctele „forte" ale echipei noastre : dublul Gh. Danilov — 
Gh. Simionov, pretendent la medalii in probele de canoe

lor lotului, Ia cotele ei maxime, 
care se cere onorată așa cum se 
cuvine !

Iată ceea ce așteptăm de la toa
te echipajele noastre, a căror com
ponență (cu una-două posibile 
modificări după ora acestei con
vorbiri) este următoarea : K 1 — 
1 000 m : R. vartolomeu ; C 1 — 
1 000 m : I. Patzaichin ; K 1 —

500 m fete : Maria Cozma-Mi- 
horeanu ; K 2 — 1 000 m : L. Ser- 
ghei — P. Malîhin ; C 2 — 1 000 
m : Gh. Danilov — Gh. Simionov ; 
K 2 — 500 m fete : Maria Ivanov
— Maria Cozma-Mihoreanu ; 
K 4 — 1 000 m : S. Chirilă — V. 
Diba — N. Eșanu — N. Simiocen- 
co ; K 1 — 500 m ; V. Diba ; C 1
— 500 m : I. Patzaichin ; K 4 — 
500 m : Maria Ivanov — Maria

C. E. de volei juniori-lineret

ECHIPELE NOASTRE VOR EVOLUA 
ÎN TURNEELE PENTRU LOCURILE 7-12

PE TERENURILE DE TENIS
„CUPA DAVIS" 

IN FAZA INTERZONALĂ
După surpriza eliminării echipei 

Spaniei, la Barcelona, de către 
Suedia (învingîndu-1 pe J. Higue
ras. din nou decizia a fost adusă 
de al doilea jucător suedez, B. 
Andersson, ca și in meciul din 
„sferturi", cu R.F.G.), a urmat ca
lificarea așteptată a Cehoslovaciei, 
învingătoare cu 3—2 în fața Fran
ței, la Praga. Tn ultimele două 
partide de simplu : Hrebec — Do
minguez 6—4. 3—6, 4—6. 4—6 ;
Kodes — Jauffret 6—1, 7—5, 6—1.

în semifinalele inter-zonc ur
mează să se întilnească, la date

ce vor fi stabilite ulterior : Suedia 
— Chile (campioana zonei ameri
cane) și Cehoslovacia — Australia 
(campioana asiatică).

FINALA VILAS-SOLOMON
Finala turneului internațional 

de tenis de la Washington, con- 
tînd pentru Marele Premiu FILT, 
se va disputa între americanul 
Harold Solomon și jucătorul ar
gentinian Guillermo Vilas. în 
semifinale, Solomon (care în „sfer
turi" îl eliminase pe Arthur Ashe), 
l-a învins cu 7—5, 6—1 pe com
patriotul său Cliff Richey, iar 
Vilas a dispus cu 6—3, 6—4 de 
mexicanul Raul Ramirez.

Cozma-Mihoreanu — Maria 
Nichiforov — Agafia Orlov ; K 2
— 500 m : L. Serghei — P. Malî
hin : C 2 — 500 m : Gh. Danilov
— Gh. Simionov ; ștafeta K 1 — 
4 X 500 m : echipa se stabilește, 
conform regulamentului, cu două 
ore înaintea cursei ; K 1 — 10 000 
m : A. Sciotnic ; K 2 — 10 000 m : 
A. Varabiev — T. Teren te ; C 1
— 10 000 m : L. Varabiev ; C 2 — 
10 000 m : Gherasim Munteanu — 
V. Serghei ; K 4 — 10 000. m : C. 
Coșniță — N. Eșanu — C. Maca- 
rencu — V. Simiocenco.

Joi și vineri sînt programate în
trecerile din serii și recalificări, 
iar sîmbătă și duminică semifinar 
lele și cele 18 finale ale campiona
telor mondiale.

Dan GARLEȘTEANU

OSNABROCK, 28 (prin telefon). 
Dacă în partida din prima zi re
prezentativa noastră masculină a 
pierdut luptind cu dîrzenie, împo
triva unui adversar mai bun (re
prezentativa Cehoslovaciei), nu a- 
celași lucru se poate spune des
pre meciul din ziua a doua — 
decisiv pentru calificare. întîl- 
nind echipa R. P. Polone, o for
mație mai slabă .din punct de ve
dere tehnico-tactic. dar mai ro
bustă, voleibaliștii noștri au pier
dut, am putea spune, fără a face 
eforturi deosebite pentru victorie.

Descurajați parcă de blocajul 
bun al adversarilor, jucătorii ro
mâni n-au găsit soluția adecvată 
pentru a-i depăși pe polonezi prin 
acțiuni în viteză sau mingi „fu-, 
gite pe fileu", ci au ales calea 
care a convenit.... adversarilor : joc 
lent, stereotip, acțiuni ușor de 
anihilat.

Chiar de la primele mingi, tră
gătorii noștri principali (Sorin Ma- 
cavei și Traian Corcheș) — care 
dovediseră în meciul cu Cehoslova
cia o bună eficacitate — au fost 
anihilați și... au demobilizat. O 
dată cu ei a demobilizat întreaga 
echipă, care n-a mai luptat cu 
toate forțele pentru a obține un 
rezultat favorabil.' La ineficacita
tea atacului avea să se adauge o 
apărare deficitară : blocajul a 
funcționat doar parțial bine, iar 
jucătorii de pe linia a doua au 
„scos" rareori mingile, datorită în
deosebi plasamentului defectuos.

Scorul a evoluat astfel : 1—0, 
4—7, 4—15 în setul întîi ; 0—1, 
4—1, 7—3, 10—4, 15—11 în setul
doi, cîștigat de echipa noastră ; 
0—9, 1—13, 2—15, în setul trei și 
1—7, 2—11, 12—12, 12—15 în ulti
mul set, încheiat printr-o greșeală 
a arbitrului principal, care a a- 
preciat atac în afară din teren, 
fără a ține seama de semnaliza
rea tușierului. Prin urmare, echi
pa României a pierdut calificarea 
pentru locurile 1—6 și va evolua

ia Nordhorn, alături de formațiile 
Israelului. R.F.G., Iugoslaviei, Ita
liei și Olandei sau Belgiei. Pen
tru locurile 1—6 se vor întîlni e- 
chipele Cehoslovaciei. Bulgariei, 
R. D. Germane. U.R.S.S., Poloniei 
și Belgiei sau Olandei.

După victoria asupra formației 
Franței, reprezentativa noastră 
feminină a disputat ultimul meci 
din grupă cu echipa țării gazdă. 
Scor fina’ : R.F. Germania—Româ
nia 3—1 (6, 6, —12, 12).

în urma acestui rezultat, sextetul 
român va juca în grupa pentru 
locurile 7—12.

în ultimul meci din grupă al 
băieților : România — Israel :
3—2 (13, —9, 12, —11, 8).

Aurelian ERE3EANU

PE SCURT
ATLETISM 4» Sprinterul american Reg

gie Jones (21 ani) a egalat recordul 
mondial la 100 m — 9,9. Este al șap
telea atlet care obține acest rezultat.

In prima zi a campionatelor U.R.S.S., 
la Moscova: greutate (f) — Svetlana Kra- 
cevskaia 21,02 m; 3000 m (f) — Roiso
Katiukova 9:00,6. Rezultate din con
cursul de la Gateshead (Anglia) : 5000 m
— Dixon 13:27,4; 400 mg — Akii-Bua
49,8; 1 milă — Walker 3:57,6; greutate
— Capes 20,47 m: 400 m — Jenkins 45,5; 
100 m (f) - Andrea Lynch 11,4; 200 m 
(f) — Diana Robertson 23,5.

BASCHET * In ,,Cupa intercontinen
tală": Io Leningrad, U.R.S.S. — Mexic 
97—78 (49-41) ; la Atena, S.U.A. - Gre
cia 94-69 (44—43). In clasamentul com
petiției conduce Iugoslavia cu 5 p (din 
trei jocuri), urmată de Mexic — 5 p 
(din patru).

„CUPA PRIETENIA"
LA BASCHET (juniori)

BUDAPESTA, 28 (Agerpres), — 
în prima zi a competiției interna
ționale de baschet pentru juniori 
dotată cu „Cupa Prietenia", care 
ee desfășoară în orașul Szolnok 
(Ungaria), echipa României a cîș
tigat cu scorul de 73—65 (33—28) 
partida susținută cu selecționata 
Ungariei. Din formația română 
s-au evidențiat Căpușan și Te- 
cău. care au înscris 19 și, respec
tiv. 16 puncte.

într-un alt joc, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
65—60 (37—27) formația Poloniei.

CAMPIONATELE 
BUDAPESTEI

Se apropie de sfîrșit campiona
tele orașului Budapesta, desfășu
rate pe terenurile din insula Mar
gareta. în semifinalele de simplu 
masculin. Taroczy l-a învins pe 
Machan cu 6—1. 6—3. 6—1 , iar 
Barany a dispus de Emmerich 
(R.D.G.) cu 6—1, 7—5, 6—2. Fi
nala feminină se va disputa între 
jucătoarea cehoslovacă Renata To
manova și maghiara Eva Szabo.

„CUPA GALEA"
între 31 iulie și 5 august se 

vor desfășura la Vichy (Franța) 
întrecerile fazei finale a competi
ției internaționale pentru tineret 
„Cupa Galea". S-au calificat for
mațiile Argentinei, Cehoslovaciei, 
Italiei și Spaniei.

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1) CLASAMENTE 

MASCULIN

SPORTIVII ASIATICI SE AFIRMA
Campionatele de tenis de masă 

ale țărilor din Africa. Asia și 
America Latină, desfășurate la 
Lagos (Nigeria), au fost dominate 
de, sportivii asiatici. în finala pro
bei de simplu bărbați. Lian Ko

cu 3—1 pe japonezul Mitsuru 
Kono. Iată cîștigătorii celorlalte 
probe : simplu femei : Cian Li 
(R.P. Chineză); dublu bărbați : 
Kono, Abe (Japonia): dublu fe
mei : Pak Yung Ok. Cia Cion Mi

tudine de procedee de aruncare la 
poartă.

Comportarea primelor reprezen
tative ale României în prima par
te a „Trofeului Carpați" este de 
natură să-i satisfacă pe înflăcă- 
rații lor suporteri. Deși manifes
tă unele carențe (îndeosebi în sis
temul defensiv), ele au reușit vic
torii prețioase pentru că au putut 
să se mobilizeze în momentele de
cisive și să se exprime la adevă
rata lor valoare, deși băieții joacă 
fără Gațu — aflat în repaus pînă 
în toamnă și Birtalan — acciden
tat, iar fetele fără Boși — acci
dentată. Urmează două zile „de 
foc“, dacă se poate spune așa. 
pentru handbaliștii și handbalis
tele noastre. Băieții întîlnesc astăzi 
pe campioana olimpică. Iugoslavia, 
într-o partidă tradițională pentru 
handbalul mondial, iar mîine for
mația R. D. Germane — intîlnire 
care reeditează finalele ultimelor 
două ediții ale campionatului mon-

1. România 3 3 0 0
2. R. D. Germană 3 2 0 1
3. U.R.S.S. 3 2 0 1
4. Iugoslavia 3 111
5. Cehoslovacia 3 0 12
6. România II 3 0 0 3

FEMININ
1. Ungaria 3 3 0 0
2. România 3 3 0 0
3. R. D. Germană 3 2 0 1
4. U.R.S.S. 3 10 2
5. Cehoslovacia 3 0 0 3
6. România II 3 0 0 3

68- 48 6
66-53 4
63-59 4
69- 64 3
56-61 1
52-84 0

49-24 6
53-40 6
56-38 4
33-49 2
33-49 0
29-53 0

CICLISM • Turul Scoției s-a încheiat 
la Dunbar cu neta victorie a echipieri
lor Poloniei, care au ocupat primele 
trei locuri în clcsamentul general indi
vidual prin M. Nowicki, urmat de R. 
Szurkowski la 49 sec și T. Mytnik la 2:55. 
Locul patru a fost ocupat de Wolfer, la 
3:02. în clasamentul pe echipe: 1. Po
lonia. 2. Franța, 3. Anglia, 4. Elveția, 
5. R.F.G. • Ă 55-a cursă ,,Cele trei 
văi Varesine" a revenit Italianului Fa
brizio Fabbri, cronometrat pe 200 km 
în 5h23:48.

JUDO • La Miskolc s-a desfășurat 
competiția de judo „Cupa prietenia". 
Din echipa română s-au remarcat Santo 
șl Arsenoiu clasați pe locul trei la cate
goriile 93 kg și open.

FOTBAL o Rezultate înregistrate în 
cadrul competiției europene dotată cu 
„Cupa de vară": Bohemians Praga — 
Gais Goteborg 2-1; Tennis Borussia — 
Zbrojovka Brno 3—2; Row Rybnik — Oes- 
ter 0—0: Vojvodina Novisad — Eintracht 
Braunschweig 3—1; Polonia Bytom — AIK 
Stockholm 5—1; Zagtebie Sosnowiec — 
Holaeck Copenhaga 2-1; Standard Liege 
— F. C. Malmo 4—1; MSV Duisburg — 
Atvidaberg 1-0. • în mai multe orașe 
elvețiene se disoută meciurile pentru 
„Cupa Alpilor"; Servette — Bastla 4-4; 
F. C. Bosel — Olympique Lyon 2—2; Lu
cerna — Reims 0—1.

1974). Fetele vor susține astăzi 
partida cu Ungaria (cea mai în 
formă și mai valoroasă echipă 
oaspete a turneului), iar mîine pe 
aceea cu reprezentativa U.R.S.S. 
Evident, numai după consumarea 
acestor derbyuri se va putea tra
ge o concluzie valabilă privind 
modul în care echipele noastre au 
reușit să se omogenizeze, să se 
pună în formă în acest miez de 
vară, să facă o utilă repetiție

HOCHEI PE IARBA e în turneul pre- 
olimpic de la Montreal s-au disputat pri
mele meciuri pentru clasament. Pentru 
locul 5: Anglia — Canada 3—1; pentru 
locul 7: Kenya — Mexic 7-2.

ȘAH • După consumarea a nouă run
de, în turneul de la Lublin continuă să 
conducă Kozlov (U.R.S.S.), cu 7V2 P; 
urmat de Barczay (Ungaria) — 6 p și 
Macewski (Polonia) — 5 p. Rezultate
înregistrate în runda a 9-a: Kozlov — 
Macewski 1-0; Esplg — Bednarski 1-0; 
Lektinski — Peiev 1—0; Stean — Barczay


