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amenajat. Președintele

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolas 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, simbătă după-amiază 
au sosit în Capitală, intr-o vizită 
oficială în țara noastră, președin
tele Statelor Unite ale Americii, 
Gerald R. Ford, împreună cu so
ția. Elisabeth Ford.

Pe aeroportul Otopeni, la cobo- 
rirea din avion, președintele Ge
rald R. Ford și Elisabeth Ford au 
fost întâmpinați cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

După ceremonialul sosirii, cei doi 
șefi de stat au urcat pe podiumul 
special ..
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Gerald Ford au rostit alocuțiuni, 
urmărite cu interes de cei pre- 
zeiiți.

Miile de cetățeni ai Capitalei 
aftați pe aeroport au făcut o în
suflețită manifestație de simpatie 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Gerald Ford, au aclamat pc șefii de 
stat ai celor două țâri.

Aceeași atmosferă a domnit de-a 
lungul întregului traseu străbătut 
de coloana oficială.

★
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit 
sâmbătă, la București, un dineu 
oficial în onoarea președintelui 
Statelor Unite ale Americii. Gerald 
R. Ford, și a . doamnei Elisabeth 
Ford.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o ambianta de caldă priete
nie. președintele Nicolae Ceaușescu 
si președintele Gerald R. Ford au 
rostit toasturi.

★
Nicolae Ceaușescu 

Gerald Ford au l'ă- 
o călătorie cu un 

Prahovei, 
continuat

Președintele 
și președintele 
cui. duminică, 
tren special pe Valea 
spre Sinaia, unde au 
convorbirile oficiale și au semnat 
importante documente pentru evo
luția relațiilor româno-americane.

In timpul călătoriei, președiniele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Gerald Ford. asistați do Manea 
Mănescu, prim-ministru al guver
nului, Henry Kissinger, secretarul 
de stat al S.U.A., și George Maco- 
vescu, ministrul român al afaceri
lor externe, au continuat schimbul

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
DOMINĂ SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ

valoroase ediții 
desfășurate 

Pe stadionul 
fost întrecute două

> seniori
femei și

pinâ 
Republicii 
recorduri 
(18,73 m 

20,5 s pe

«& Au fost alcătuite echipele
Recentele întreceri din cadrul 

campionatelor naționale de atle
tism ale seniorilor au însemnat o 
frumoasă reușită, in mod deosebit 
pe planul performanțelor, fiind — 
din acest punct de vedere — una 
dintre cele mai valoroase ediții 
din cele 59 
acum, 
au 
republicane de 
la greutate 1___  .
200 ni bărbați) și au fost egalate 
alte două (10,2 s la 100 m, de 
către 
4x100 
plus, 
roase

doi sprinteri, și la ștafeta 
m 
au 
recorduri 

ceea ce vine 
cesul acestei 
tel or.

în general, nivelul calitativ al 
întrecerilor s-a înscris la cotele 
prevăzute, avîndu-sa în vedere 

•— în primul rînd faptul că

— echipe de club). în 
fost consemnate nume- 

ale competiției, 
să demonstreze suc- 
ediții a campiona-

în- 
ofi-

România, Nicolae 
președintele Statc- 

Americii, Gerald K.

de vederi consacrat relațiilor ro
mâno-americane, dezvoltării lor pe 
viitor, precum și referitor la unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

Pe parcurs, în numeroase gări, 
mii de cetățeni au ținut să fie 
prezenți la trecerea trenului prezi
dențial, salutînd pe cei doi șefi de 
stal.

Aceeași primire a fost rezervată 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Gerald Ford in Gara Sinaia.

In fața gării, mii de, locuitori 
aclamă îndelung, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford răspun
zând cu prietenie acestor manifes
tări.

Șefii dc stat ai celor două țări 
se îndreaptă apoi ântr-o mașină 
deschisă, spre Castelul Peleș. Pe 
întregul traseu, mii de cetățeni din 
Sinaia, precum și numeroși turiști 
aflați la odihnă în această fru
moasă stațiune balneo-climaterică 
au aplaudat cu însuflețire.

★
In ziua de 3 august s-au 

clieiat, la Sinaia, convorbirile 
ciule dintre președintele Republi
cii Socialiste ~ 
Ceaușescu, și 
lor Unite ale 
Ford.

Duminică, 3 
la Castelul Peleș din Sinaia, so
lemnitatea semnării și ratificării 
unor importante documente roniă- 
no-americanc. care consfințesc do
rința celor două țări și popoare 
tie a extinde și aprofunda rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre ele, în folosul lor și în in
teresul afirmării politicii de pace, 
înțelegere și 
intre națiuni.

Președintele 
liste România, 
și președintele 
Americii, Gerald R. Ford, au sem
nat, in cadrul acestei ceremonii, 
Comunicatul comun cu privire la 
vizita oficială în România a șe
fului statului american și a doam
nei Elisabeth Ford și alte docu
mente oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl președiniele Gerald R. Ford au 
rostit alocuțiuni, urmărite cu in
teres și subliniate cu aplauze de 
cei prezenți la solemnitate.

august, a avut loc,

rodnică conlucrare

Republicii Socia- 
Nicolae C eausescu 
Statelor Unite ale

(Continuare in pag. a 4-a)
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cadrul

României pentru întrecerile
„naționalele" preced doar cu 
săptâmînă disputele din ’ 
Jocurilor Balcanice programate să 
înceapă vineri, pe stadionul Re
publicii. Din acest motiv unii 
concurenți s-au menajat, dintr-o 
grijă explicabilă pentru rezulta
tele, mult mai importante, de la 
Jocurile Balcanice, acolo unde și 
concurența va fi mai puternică 
iar ambițiile mult mal mari. Șt 
să nu uităm, în tot acest con
text, că fetele vor participa, după 
cîteva zile, la finala „Cupei E- 
uropei — Bruno Zauli", la Nisa. 
Va fi un concurs greu, cel mal 
dificil din acest an preolimpic, 
avîndu-se în vedere țările angre
nate în întreceri i Marca Brita- 
nie. Bulgaria, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Polonia, 
România și Uniunea Sovietică.

Campionatele au evidențiat for
ma bună a multora dintre atleții 
noștri fruntași, au arătat o

ANUL XXXI

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

'SPORTIVII NOȘTRI AU CUCERIT LA BELGRAL
2 DE BRONZ

i
i
i
i
i
i

7

6 MEDALII DE ARGINT SI
7

BELGRAD, 3 (prin telefon). Duminică seara s-au încheiat in loca
litate întrecerile ediției 1975 a Campionatelor mondiale de caiac-canoe. 
Ca și în anii trecuți, sportivii români s-au numărat printre fruntașii com
petiției, dar ei nu au mai reeditat performanțele de la ultima ediție a 
C.M., lipsind în acest an medaliile de aur. Bilanțul realizat de sportivii ro
mâni : 6 medalii de argint și 2 de bronz este inferior mult celui înregistrat 
la ediția precedentă (3 aur. 2 argint și 6 bronz), fapt asupra căruia vom 
reveni. Este adevărat că această ediție a C. M. a fost deosebit de puternică, 
fiind caracterizată de un accentuat echilibru de forțe pe plan internațional 
și de apariția unor noi echipe redutabile dar aceasta nu scuză cu nimic 
faptul că tradiționala noastră „Flotilă de aur" se înapoiază acum acasă 
fără... aur !

PATZAICHIN

acum o scuptă trecere in 
a finalelor desfășurate sim-revistă _ _______

bâtă și duminică.

încep vineri, in Capitali
pacitate de efort și 
luptă sporite din 
dintre cei ce vor 
sfîrșitul săptămînii, 
pei reprezentative. Ne-au 
fără rezerve, componențil 
nostrn olimpic, Natalia 
Gheorghe Cefan, Carol 
Ilia Floroiu, Gheorghe

deo putere 
partea unora 
îmbrăca, la 
tricoul echl- 

plăcut 
lotului 

Andrei, 
Corbu, 
Gllipu,

Romeo VILARA

(Continuare In pag. 2-3)

Bilanț remarcabil In concursul „Montreal ’75‘f

DOUĂ GIMNASTE ROMANCE
AU OBTINUT 8 MEDALII!
Ultima reuniune a întrecerilor 

de gimnastică din cadrul concursu
lui preolimpic „Montreal 1975" a 
programat finalele pe aparate, la 
care erau prezente și cele două 
sportive românce Nadia Comăneci 
și Teodora Ungureanu. Gimnastele 
noastre au reușit o comportare 
bună și de această dată, obținînd 
medalii la toate aparatele la care 
au evoluat, chiar dacă, de această 
dată, gimnasta sovietică Nelli Kim 
și-a luat, oarecum, revanșa în due
lul cu Nadia Comăneci. în vervă 
deosebită, ea a obținut notele cele 
mai mari la sărituri, bîrnâ și la 
601.

Prima cursă cea de K 1-1000 m, 
avut un deznodămînt inedit. în- 

tr-un final extraordinar, purtat îa 
tempo de-a dreptul infernal, sin
gurul care nu a rezistat a fost 
tocmai deținătorul titlului suprem, 
maghiarul Geza Csapo. Dar. sur
priza clasării lui pe locul IV avea 
să fie eclipsată de o surpriză și 
mai mare — decizia juriului, per
fect normală, de a încorona doi 
campioni mondiali: polonezul
SIcdziewski și italianul Perri Ores- 
te. Reprezentantul nostru Roman 
Vartolomeu a acuzat o rupere 
musculară, care avea să creeze pro
bleme și la alcătuirea echipajului 
de ștafetă. Clasamentul primilor 
trei: 1—2. Sledziewski (Polonia) si 
Oreste (Italia) 3:43,55; 3. Helm 
(R.D. ~ - *-----

La 
dial, 
să-și . .
fanților României și Ungariei, vl- 
cecam pionul mondial de anul tre
cut, Zeisler (R.D. Germană) lip
sind de la această ediție a „mon
dialelor". Favorizat de vîntul care 
batea lateral din stînga, Iurcenko 
a pornit puternic și a luat un a- 
vans mare pe prima parte a cursei, 
avans pe care — cu tot finișul 
său puternic — Ivan Paizaichin

Germană) 3:44.81.
C 1-1000 m, campionul mon- 
sovieticul Iurcenko a trebuit 
apere titlul în fata reprezen-

nale pe aparate: paralele : 1. CO
MANECI 19.500, 2. Kim 19,250, 3. 
Egervari (Ungaria) 19,025; sărituri: 
' Kim 19.100, 2. Comaneci 18,925,

Koval (U.R.S.S.) 18,925; bârnă : 
Kim 19,150, 2. Ungureanu 19,125. 
Comaneci 18,775; sol: 1. Kim

1.
3.
1.
3.
19,500. 2. Comăneci 19,475, 3. Un- i 
gureanu 19,025.

în urma acestor rezultate, bilan
țul obținut de gimnastele român
ce la marea confruntare preolim- 
pică de la Montreal poate fi apre
ciat drept foarte bun.

CELE DOUĂ SPORTIVE A’ 
OBTINUT UN NUMĂR DE 8 ME
DALII. DINTRE CARE 2 DE AUR.

>i. AliCINT si 3 IM BRONZ

nu l-a mai putut recupera. Or 
cum, valorosul nostru sportiv ir 
registrează un progres fată de am 
trecut, cînd cucerea „bronzul". Oi 
dinea sosirii: 1. Iurcenko (U.R.S.S 
' ”■ Fatzaichin

Wichmann
4:07,42, 3. 
4:08,47; 3. 
4:10,74.

în finala 
vată fetelor.

(România
(Ungarii

de K 1-500
deținătoarea titluh 

suprem, Anke Glide deși pare 1 
ușoară scădere de formă, a cișt 
gat detașat, reeditînd performan' 
de anul trecut. Reprezentat 
noastră, Maria Mihoreamt, a mei 
bine în prima parte a cursei, mer 
ținîndu-se pe poziția a Il-a, d; 
n-a mai rezistat în finiș, ocupîn 
locul III. Clasament: 1. Ohne (1 
D. Germană) 1:56,57; 2. Kre
(U.R.S.S.) 1:59,12; 3. Mihoreai
(România) 2:01.58,

Finală de mare luptă la i 
2-1000 m, R.D. Germană, Ungari 
U.R.S.S. și România fiind princ 
palele pretendente la locurile c 
pe podium. Spre satisfacția noa: 
tră, echipajul românesc a dom 
nat cursa, prezentîndu-se foarl 
bine. Totuși, finișul extrem de pi 
ternic al ambarcațiunii din R.I 
Germană rie-a adus doar medali 
de argint. 1. R.D. Germană 3:28,3; 
2. ROMANIA (Larion Serghei • 
Policarp Malihin) 3:29,34; 3. Ungă 
ria 3:30,18. Surprinzător, echipați 
U.R.S.S. a sosit abia pe locul VII

După consumarea acestei curs 
organizatorii au fost nevoiți să îr 
liernpă finalele pentru o jumătat 
de oră. Motivul — o furtună vie 
tentă, care a izgonit publicul di 
tribune făcînd imposibilă, pentr 
moment, desfășurarea întrecerii» 
După 30 de minute, însă, t ornat 
s-a potolit și programul s-a reluz 
cu finala de C 2-1000 m. Am iu 
murit cu deosebit interes aceast 
probă. în care valoroșii noștri re 
orezentanți Gheorghe Danilor - 
Gheorghe Simiouov trebuiau 6 
lupte cu echipaje extrem de pt 
ternice din U.R.S.S. și Ungari 
Băieții noștri domină cursa apros 
pe 900 de metri și ne dau sperau* 
mari. în acest punct canoiștii sc 
vietici accelerează și obțin u 
ușor avantaj, ce va fi spulbera 
insă, de finișul în forță al echipa 
jului maghiar, care ciștigii surprin 
zător. Medalia de argint cucerit 
de ambarcațiunea românească pos 
te ft socotită drept o bună pei 
formanță: 1. Ungaria 3:49.43:

Dan GÂRLEȘÎEANU

m, re zei

(Continuare tn . a 4-a)



NEGRE“CUPA MARII
DE VOLEI JUNIORI-TINFEMININLA BASCHET

cu Polonia79-80

TURNEUL

ȘAHDE
JUNIORI

Cornel coresp. județeanPOPA

LIBERE

(Urmare din pag. 1)

LOC

4, 
C.

respectiv Guidotti 
Au arbitrat bine ■

Gheorghiu 
și Nicolae 
lupte gre-

3 (prin telefon). 
Main, Munchen,

Luni, 
au loc 
Polonia 
ța (ora

1*

IN

rezultatelor 
dispute cla- 

individual are

sonal din 1974 era de 
Juniorul constănțean Viorel 
mitrescu la prima

omogenă,
CRAIOVA

Ioan, Argentina Menis,
Suman ,S.a„ câștigători

* - - . J
de secunde ,sau de

club din Pitești 
internațional 

Tragerea

Giurca și Goian, 
5 faulturi) a ce- 
secunde. Au în- 
Goian 15, Giurea,

S. 
A. 
K.
A. 
J.

Florența lonescu 
avut aruncări de 

Așteptăm, din par-

4. R.

Polonia, 
Riffiod 18.

România: 79-78 cu Cehoslovacia,

capătul unei 
echilibrate. Echipele 
care au evoluat în 

pentru locurile 7—12, 
rezultat,

pentru
2.4, " ....
G. Chiraleu (România) și J. Zau- 
radnicek (Cehoslovacia).

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL

dintre formațiile

bine C. Negulescu 
A. Dabrowski (Polo-

FINAL: turneul
10 p — campi-
2. Cehoslovacia

„TURNEUL PRIETENIA"

ț

titluri si tot atitea recorduriCristian Dragan — doua

IN ÎNTRECERILEI RECORDURI
ÎNOTĂTORITINERLOR

V. NEDELCU, Cin TREI TITLURI

amu ula-nc

: S. BAKCSx

goslaviei, Koni 
feminin) 
Programul cup 
mineața (de 
după-amiază (

un rezultat 
mult. De a: 
dan (SSA 
moașă 
110 mg), 
tru juniorii 
17 ani). In 
vom 
acum, 
toria 
atlcți

Claudi
din nou, stelistul Ion Po-

Ruxandra
ociota.
m.pioană

s pentru a acumula un punctai

Baranov
Osmolski
Dansko (

Beiogasov

54 din
LU’ești,

clasîn.du-se

ia Petru.al
Mihaela Georgescu,ecanu

au cumulat împreună 8 tit-

iZULTATE TEHNICE. CATE-

Georgescu

record

— record

CATEGORIA A — 200 m spate
C. Bu-

naciu

CATEGORIA B
Munteanu

Clasament general pe echipe :

344 p.
A. VAS1LIU

treceri disputate și noi recor-

aniada de ia
i de

De sub-
obtinut det rezultatul bun

m mixt:

acesteitasa

nr. 54Școlii

pentru juniori,
p de trei zile la Centrul 

olimpică al C.N.E.F.S.
junioara mică

cu acest
+utită reintrare, după o ab-

mai
pentr

atletis
au a

concur
și că 
cei 3000 de 
obstacole în

Pentru Jocur 
In 
pionatele 
bili 
m: 
m : 
coniuc — Leonti 
Diaconiuc, 800 
Rafira Lovin, 
Lovin ~ Moria 
lena Mîrza 
Dorina Câtine
me: _
Cristina Gosle 
tan( 
Menis, FI 
Pecec 
tilă» Coc 
cu, M. 
4x400 rr 
vie,

șase

vedere

urmâto
Viorica
Mariana

Virginia |

Mihae

in a 3-a reuniune finală a
ionatelor de copii la inot. Mi-
Anca Cîmpianu a parcurs în
s distanța de 100 m liber in 
ul schimb al ștafetei de 4x100
C.S.M. Cluj-Napoca, corectîn

i propriul record al categoriei 
virstă (11—12 ani) stabilit la 

Ljubljana. în
400 m liber, orădenii,

i la București cu o puternică 
itură la categoria B, au mai
t in posesia unui

Drăgan 4:51,5.
record :

ria Vlăsceanu pe distanța de
5:38,9, timp ce de-

strează pregătirea complexă și
înotătoare. în

icerea pe echipe lupta pentru
> a continuat să se poarte

reprezentanții
B.ieurești și ai Crișului Ora-

ridași cu 7 p după trei zile
i reprezentanții Șc.

înotătorii de la Crișul
loa au mai cucerit 5 titluri du-

după-amiaza,
acul 1 m întrecerea pe echipe.
mai bun rezultat al reuniu

închidere a fost obținut de
Drăgan (12 ani) de la Crișul :
.5. la 800 m liber, timp supe-
ru peste 28 de secunde 
ui record. O bună eomporta-

iii avut si cele două sportive
Ploiești, Valeria

1A A — 200 m liber (b) :
(Șc. 54) 2:14,0, L. Orei (Șc.

R.ș.) 2:15,0; 200 m liber (f) :
(Petr.) 2:26,9 ; 200

m bras (b) : AI. Szabo (CSM Cluj- 
Napoca) 2:47,5 ; 200 m bras (1) :
L. Anastasescu (Din.) 3:00,5,
Huniady (Șc. sp. Reș.) 3:02,6 ; 400 
m mixt (b) : D. Nanul 5:27,0 ; 400 
m mixt (I) : v_ Vlăsceanu (Petr.) 
5:38,9, M. Marin (Șc. sp. Reș.) 
5.42,8 ; 4x100 m liber (b) : Șc. sp- 

 

Reșița 4:15,7 — record ; 4x100 m 
liber (f) : Șc. sp. Reșița 4:40,9 —----------------- _ 4U(J m

CONSTANTA, 3 (prin telefon). 
Ediția a 14-a a competiției femini
ne de baschet „Cupa Mării Ne
gre" a început sîmbătă, în Sala 
sporturilor din localitate. în meciul 
vedetă s-au Întiîhit selecționatele 
ROMÂNIEI și CEHOSLOVACIEI. 
Deși au comis greșeli în atac și 
au ratat deseori (mai ales aruncări 
libere), sportivele românce au ob
ținut victoria — 79—78 (41—46) — 
prestînd un joc bun în ultimele 
trei minute, cînd au recuperat din 
handicap și au ^obținut succesul la 
limită, datorită coșului înscris de 
Gheorgliița Bolovan. Au marcat: 
Giurea 27, Gugiu 16, Ciocan 13, 
Goian 12. L. Rădulescu 7, Aszalos 
și Bolovan cite 2 pentru România, 
respectiv Petrovikova 22, Hromko- 
va 13, Hipsova 11, Rejkova 10, 
Kralikova 8, Varmuzova, Pirșelova, 
Kifuzova cite 4. Heikova 2. Au 
arbitrat bine V. Companioni (Ita
lia) și M. Kobzik (Franța). în 
deschidere, POLONIA — FRANȚA 
87—74 (36—41). Cele mai multe
puncte : Borniak 23. Fromm 22

CATEGORIA B
liber (b) : C. Drăgan (Criș.) 4:51,5

400 m liber (f) : I. Za- 
borski (Criș.) 5:20,8; 200 m bras (b) : 
O. Cocenescu (Șc. 54) 3:02,3; 200 m 

Ilinca (Din.) 3:04,5 ;bras (f) :
4x100 m liber (b) : Crișul 4:39,8 ;

Dinamo 4:54,24x100 m liber (f) : INTERNATIONAL
record. în cadrul unor tenta- 

Vnca Georgescu a reintrat in 
posesia recordului de senioare la
100 m bras, realizînd 1:18,9, iar I
Mandache a parcurs 100 m spate
în 62,9, la 7 zecimi de record-

Vlăsceanu 2:34,6,
(Din.) 2:36,6 ; 200 m spate

- ' ■ (Criș.) 2:25,5;(b) : L. Szakadati
200 m delfin (f) : Georgescu
2:37,1 ; 200 m delfin (b) : H. Nea-

800 m libergrău (Criș.) 2:29,2 ;
(f) : R. Dumitrescu (Șc. 54) 10:38,8; 
1500 m liber: H. Neagrău 18:22,2 ;

200 m spate 
(Din.) 2:49,3;

200 m spate (b): D. linca (Criș) 
2:32,2 — record; 800 m liber (f):

Cîmpianu (CSM Cluj-Napoca) 
10:51,9 — record ; 800 m liber (b) : 
Cr. Drăgan (Criș.) 10:00,5 — record,

Mady (Criș.) 10:08.8.

402 p.CRIȘUL ORADEA
Șc. 54 Buc. 360 p. 3. Șc. sp. Reșița

Zanip onatele de sărituri ale jumoriior

. sportivi au izbutit sa cucc- 
că cite trei titluri la câmpii
le republicane de sărituri în 

desfășurate

rgiana Săcăleanu și de 
ul mare Vasile Nedelcu, ultî

lăeindu-și, prilej,

: 1. Magdalena Toth (Crișul) 
p, 3. Anca Făgețean (Școlarul) 

PLATFORMA, juniori I : 

 

Nedelcu 326,85 p, 2 V. Ciupitu 
regresul) 286,30 p, 3. H. Beer (Șc. 
. Sibiu) ZIS,35 p ; juniori XI :

Kaiss 305,91 p, 2. V. Bastar 274,40
E. Breban (C.SM. Cluj-Napo-

PENTRU
în sala Tehnic 

a început turneul 
de șah pentru juniori, 
la sorți a stabilit următoarea or
dine pe tabela de concurs :

1. Lukov (Bulgaria), 2. Otzel 
(R.D.G.), 3. Mărășescu, 4. Du- 
riga (Cehoslovacia), 5. Marschner 
(R.F.G), 6. Rovit (Ungaria), 7. 
Hegheduș, 8. Foișor, 9. Dominie,, 
10. Buzbuchi, 11. Barkowski (Po
lonia), 12. Negulescu.

în prima rundă au fost decise 
două partide : Dominie a ciști- 
gat la Duriga, iar Rovit la Heghe
duș. întâlnirile Otzel — Barkow
ski și Mărășescu — Buzbuchi au 
fost remize. Celelalte (Lukov—Ne- 
gulescu și Marschner — Foișor) 
s-au i ntrerupt.

Duminică, echipa FRANȚEI a 
obtinut un succes net în fata celei 
a CEHOSLOVACIEI: 73—46 (33— 
22). Cele mai multe puncte: Gui
dotti 19, Quiblier 15 pentru Franța, 
respectiv Hipsova 11. Hromkova 9. 
Au arbitrat ' ' ~
(România) și 
nia).

întilnirea
ROMÂNIEI și POLONIEI, în ma
re măsură decisivă pentru cuceri
rea trofeului, a revenit oaspetelor 
cu 80—79 (40—31). Ca Și in seara 
precedentă, jucătoarele țării noas
tre au comis multe greșeli in atac 
și în apărare și, de asemenea, au 
fost imprecise în aruncările la coș. 
Baschetbalistele poloneze au con
dus pînă in min. 38. De aici echi
pa română a luat conducerea, a 
mai avut avantaj de două ori, dar, 
lipsită de aportul a trei jucătoare 
de bază (Ciocan, 
eliminate pentru 
dat în ultimele 
scris : Gugiu 25.
L. Rădulescu, Ciocan, Salcu cîte 8, 
Fortik 4, Balai 3 pentru România, 
respectiv Borniak 24, Gorzelana 
16, Fromm 7. Walkowiak 8, Iosz- 
niak 2, Kaluta 12, Berezik 4, Wika 
7. Au arbitrat Companioni (Italia) 
și Zauradnicek (Cehoslovacia).

în ultima zi a turneului, 
meciurile : Cehoslovacia— 
(ora 17) și România—Fran- 

18,30).

NORDHORN,
■ La Frankfurt pe
Bocholt și Nordhorn s-au înche
iat turneele finale ale campiona
tului european de volei juniori-ti- 
neret. Atît la masculin cît și la 
feminin victoria a revenit repre
zentativelor U.R.S.S., care au reușit 
să se impună la 
dispute 
României, 
turneele 
s-au clasat pe locul 9, 
care, desigur, nu poate fi consi
derat satisfăcător.

în disputa formațiilor mascu
line au dominat clar voleibaliștii 
sovietici, care nu au pierdut nici 
un meci, urmați de sportivii ce
hoslovaci, care au cedat doar în 
fața învingătorilor. In schimb, 
locurile 3—5 au fost stabilite la 
setaveraj. Iată ultimele rezultate i 
Cehoslovacia — Bulgaria 3—0, 
Polonia — Olanda 3—0, U.R.S.S. 
— Bulgaria 3—1, Cehoslovacia — 
R.D.G. 3—2, Polonia — R.D.G. 
3—2, U.R.S.S. — Olanda 3—0.

în turneul pentru locurile 7—12, 
setavenajul a fost un factor im
portant în stabilirea ierarhiei fi
nale. Rezultate : România — Bel
gia 3—0 (2, 11, 8), Iugoslavia — 
Belgia 3—0, Iugoslavia — R.F.G. 
3—0, Israel — R.F.G. 3—2, Ita
lia — Israel 3—0.

CLASAMENT 
1—6 : I. U.R.S.S. 
oană europeană,

9 p, 3. Poloni 
11:11), < - 
(11:12), 5. 
Olanda 5 p ; 
Italia 9 p (14:4) 
(12:6), 9. Româi 
Belgia 7 p, 11 
R. F. Germania

La feminin t 
tivelor sovietice 
averaj mai bu 
slovacelor. De 
de bronz au fo 
torită setavera 
Cehoslovacia 
R.D.G. — Polo 
Polonia 3—0 U 
3—0, Bulgaria 
hoslovacia — 

în turneul p 
unde a jucat 
României s-i 
toarele rezultat 
Belgia 3—1 (— 
lavia — Franț 
Olanda 3-2, 
3—1 (10, —14, 
Franța 3—0, 
3—0.

CLASAMENT 
1—6 : 1. U.R.
campioană e 
slovacia 9 p (12: 
nă 8p(ll:6),4. 
R. F. German 
5 p ; turneul
10 p, 8. Italia 9 
10. Olanda 7 
12. Franța 5 d.

MÎINE, ÎN CAPITALA
BALCANIADA PENTRU
începînd de mîine, în sala Flo- 

reasca din Capitală, se vor des
fășura partidele din cadrul Cam
pionatului balcanic de volei pen
tru juniori, la care vor lua parte 
echipele Bulgariei, Greciei, lu-

CINCI SPORTIVI ROMANI PE PRIMELE
LA

ca) 192,70 p ; junioare I : 1. Elena 
Cirstică 327,20 p, 2. Mihaela Atana- 
siu 272,40 p, 3. Angela Popescu (Sc. 
sp. Sibiu) 200,10 p ; junioare II : 
1. Georgiana Săcăleanu 243,15 p, 2. 
Anca Făgețean 231,80 p, 3. Victoria 
Mirșică (progresul) 180,00 p.

D. STĂNCULESCU

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHlU-DlîJ, 3 (prin telefon). între
cerile tradiționalei competiții in
ternaționale de lupte greco-roma- 
ne și libere, „Turneul Prietenia", 
s-au încheiat duminică la amiază. 
După trei zile de aprige dispute, 
la care au participat 180 de tineri 
luptători din Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și România, 
au fost desemnați învingătorii. 
Printre aceștia Se află și cinci re
prezentanți ai țării noastre: Cons
tantin Măndilă — 52 kg, Nicolae 
Parepa — 60 kg, Gheorghe Mi
trali — 65 kg, Viorel 
— 70 kg la lupte libere 
Ilorniceanu — 52 kg la 
co-romane.

Aproape la fiecare categorie de 
gretitate tinerii reprezentanți ai 
țării noastre și-au croit drum, 
trecînd, firește, prin dificile con
fruntări în semifinalele .și finalele 
competiției. La capătul acestor 
meciuri decisive, majoritatea dis
putate duminică dimineața, patru 
dintre sportivii români au reușit 
să termine învingători. N. Parepa 
a fost aplaudat la scenă deschisă 
de numerosul public prezent în 
tribunele arenei de handbal de 
la Complexul sportiv CAROM din 
localitate, depășindu-1 în finală 
pe N. Doncev (Bulgaria) cu cate
goricul scor de 18—3. Gb. Mitran 
și-a asigurat primul loc, învingîn- 
du-1 înainte de limită pe sovieti
cul V. Samolișek, iar V- Gheor
ghiu l-a întrecut prin tuș pe R. 
Steingrober (R.D.G.), în min. 
cînd conducea deja eu 6—0.

Măndilă, după ce a dispus de U. 
Berlin (R.D.G.) — cu un scor pu
țin obișnuit 32—7 și de bulgarul 
M. Aliev, prin tuș, asigurîndu-și 
primul loc, a pierdut în fața lui 
S. Kapazaev (U.R.S.S.), cu toate 
că în min 8 — înainte de a fi 
întrecut prin tuș — conducea cu 
12—4.

Iată învingătorii de Ia celelalte 
categorii : 48 kg — K. Gurbacv ... gg — j.. Absaidov 

75 kg —• A. Ivanov 
81 kg — VI. Kitușikov 

87 kg — S. Kolesnikov 
+ 87 kg — V. Stankov 
Clasament pe națiuni: 
53 p, 2. România 45 p, 
37,5 p.

GRECO-ROMANE
Dintre sportivii noștri, doar N. 

Ilorniceanu a reușit să primească 
cupa ce s-a oferit învingătorilor. 
Ei a obținut acest trofeu după o 
comportare foarte bună, dominînd 
toate meciurile de o manieră ca
tegorică. în finală, l-a întîinit pe 
I. KJim (U.R.S.S.), un adversar 
redutabil, bun tehnician și deose-

(U.R.S.S.) ; 
(U.R.S.S.) ; 
(Bulgaria) ; 
(U.R.S.S.) ; 
(U.R.S.S.) ; 
(Bulgaria).
I. U.R.S.S.
3. Bulgaria

bit de rapid îi 
rilor. După ce 
încleștare 
clarat învingăt 
Ceilalți sportiv 
cest stil, prez 
multor catego 
ocupînd locuri 
ghici (48 kg), 
kg),G. Dumitri 
drei (+87 kg)

Câștigătorii 
dinaev (U.R.S.l 
niceanu (Rom 
Mehraliev

Somukov (

... Fodor (Un 
Krumov (Bul 
a. r '

Clasament
W.R.S.S. 52 p,
3. România 3

Organizarea 
au fost excele 
competiției

JOCURILE BALCANICE DE
DOMINĂ SĂPTĂMÎNA S

Campionatul republican de concurs complet la călărie

SIBIU, 3 (prin telefon). La ba- 
hipică din localitate s-au în- 

eiat întrecerile etapei a doua a 
pionatului republican de con- 

rs complet la călărie, noul cam-
on al tării urmînd să fie desem-
t în octombrie, cînd se va des-
ura faza finală.

După disputa la dresaj, sîmbătă
avut loc în pădurea Șopa de 

Șelimbăr cea de a doua
obă, crosul. Traseul variat si cu
stule obstacole dificile a pus 
uite probleme concurenților, care

trebuit să se întrebuințeze se-

cu Epigon și sibianul Gerhard

în frunte. în 
Marin Si-

astfel, să se mențină 
schimb, dinamovistul 
mion cu Clopoțel, care ocupa du
pă dresaj locul trei, a trebuit să 
cedeze inițiativa altor " 
printre ei aflîndu-se Adrian P.îr- 
lea cu Truf și Grigore Lupancu 
cu Hadic, ambii de la C.S.M. 
Craiova, V. Damian cu Cimbru și 
V. Rus cu Alun, ambii de la Di
namo. Dar, iată ordinea sosirii la 
cros : 1. I. Popa cu Epigon —27 p, 
2. G. Schneider cu Cerb —32 p, 3. 
A. Pirlea cu Truf —42 p.

Duminică, spectatorii au putut 
urmări întrecerile din ultima pro
bă a concursului, obstacolele. I. 
Popa cu Epigon, G. Schneider cu 
Cerb și G- Lupancu cu Hadic au

călăreți.

în urma cumulării 
din cele trei ziie de 
samentul general 
următoarea alcătuire : 1. I. POPA 
(Steaua) cu Epigon — 27 p, 2. G. 
Schneider (C.S.M. Sibiu) cu Cerb 
—32 p, 3. G. Lupancu (C.SM. Cra
iova) cu Hadic —50,66 p, 4. A. 
Pîrlea (C.S.M. Craiova) cu Truf 
—52 p, 5. V. Damian (Dinamo) cu 
Cimbru —54,54 p, 6. V. Rus (Di
namo) cu Alun —55 p.

Avind o echipă pnai 
călăreții de la C.S.M.
au ocupat locul intii in clasamen
tul general pe echipe cu —102,67 p, 
urmați de C.S.M. Sibiu —108,20 p 
și Dinamo —114 p.

Virginia
Mariana __ ._ _____ _ ....____
autoritari în probele respective, 
cu rezerve
centimetri pentru proximul con
curs. întrecerile au evidențiat, 
de asemenea, cîțiva tineri atleți 
care au demonstrat frumoase po
sibilități și perspective. Este 
vorba, între alții, de Paul Copu 
(Metalul București) care și-a făcut 
debutul în cursa ............'
stacole, pe care 
8:36,0 (locul doi), 
el s-a comportat 
5000 m (locul 
Lucia Fotaehe 
pînă în acest an cel 
rezultat la disc cu 47,56 m. Acum 
ea a obtinut 53,48 m și a arun
cat, la încălzire, peste 57 m, în 
timp ce a doua clasată la disc, 
crainveanca 
(57,28 m) a 
peste 60 m.
tea amindorura, să realizeze ofi
cial aceste cifre. Constantin 
Bădoi (Rapid Buc.) a demonstrat 
și el frumoase posibilități sărind 
7,70 m la lungime (recordul per-

' ■' ----- ' 7,47 m;.
’ Du

sa cursă din

de 3000 m ob- 
a terminat-o in 

De asemenea, 
remarcabil și la 
trei în 13:58,6). 
(Steaua) deținea 

mai bun
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F. C. ARGEȘ: ATENȚIE DEOSEBITĂ
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Primul antrenament al sezonului 
precompetițional, F.C. Argeș l-a 
susținut, luni 14 iulie, la Pitești. 
A durat 45 de minute. Următoa
rele două — de 60 și 70 minute
— s-au desfășurat tot pe stadio
nul „1 Mai". Au fost antrenamen
te de acomodare, de readaptare a 
organismului la efort. în 17 iulie, 
lotul lui F.C. Argeș a plecat pe 
Valea Prahovei, la Sinaia. O- 
biectivul principal al perioadei 
„Sinaia-Bușteni" a fost îmbunătă
țirea pregătirii fizice generale și 
speciale și, paralel, a tehnicii de 
bază. Mijloacele folosite 7 Aler
gări cu intervale (200, 400, 800 m), 
pe teren variat, repetate (60 și 80 
m), diverse exerciții încheiate cu 
șuturi la poartă, jocuri 3 contra 2, 
5 contra 4, atac împotriva apără
rii la aceeași poartă etc. Pe Va
lea Prahovei, F. C. Argeș a sus
ținut 24 de antrenamente, durata 
lor variind între 45 și 120 de mi
nute. Șapte au fost antrenamente 
duble. La sfirșitul perioadei, ju
cătorii piteșteni au susținut și 
examenul celor 3 200 m alergați în 
12 minute. Lotul argeșenilor l-a 
absolvit in bloc (evidențiați: Moi- 
sescu și Simion), inclusiv Dobrin, 
pentru care cei doi antrenoi au 
avut destule emoții. Dobrin s-a 
pregătit insă foarte bine, interna
ționalul echipei din Trivale afir- 
mînd că: „în viitorul campionat, 
F.C. Argeș trebuie să demonstreze 
încă o dată că este una din bu
nele echipe ale Diviziei A“.

Luni 28 iulie lotul pregătit de 
Florin Halagian și Tănase Dima 
s-a reîntors acasă. Doar pentru 
trei zile. Pentru că joi 31 iulie 
alb-vișinii se aflau, sus, în Poiana 
Brașov, unde pregăteau a 5-a par
tidă amicală de verificare, cea cu 
Steagul roșu Brașov. în celelalte 
4 întîlniseră pe Electromotor Cim- 
pina (4—1), Progresul București 
(2—1), Dinamo (tineret) 1—1 și 
Metalul Plopeni (1—0). Acolo, în- 
tr-una din încăperile vilei „Poia
na Ursului", prof. Tănase Dima 
ne-a oferit o suită întreagă de da
te privind stadiul de pregătire a 
echipei, accentuînd asupra faptu
lui că în jocurile susținute pînă 
la ora actuală și cele ce vor ur
ma pînă la 17 august, se vor ur
mări mișcarea in teren, angaja
mentul jucătorilor, cum se rezol
vă sarcinile duble, gradul de par
ticipare în toate momentele jocu
lui, verificarea potențialului jucă
torilor care alcătuiesc Iotul. Adică: 
Ariciu, Cristian și Speriatu — por
tari ; Zamfir, Moisescu, Cîrstea, 
Dumitrescu, Ivan, Simion. Stan 
(un fundaș central de la C.S- Tîr- 
goviște), Olteanu, Ene — fundași; 
Mustățea, Toma, Iovănescu, Tro
nam — mijlocași ; Dobrin. Radu 
II, Jercan, D. Popescu. Radu III,
— atacanți. Fundașul Ene, legiti
mat conform articolului 8. a ple
cat acasă, la Tîrgoviște. A reve
nit, în schimb, Troi, care •— du

pă o serie de antrenamente la 
Steaua — se pregătește cu echipa. 
Portarul Stan a solicitat dezle
gare pentru un alt club. Situațiile 
acestor jucători nu sînt rezolvate 
pe deplin. „Sperăm ca pină la în
ceputul campionatului — ne spu
nea antrenorul principal, Florin 
Halagian — să punem la punct un 
„11“ omogen și ambițios. Nu va

RADU II

fi ușor, deoarece lotul a suferit 
modificări structurale, fiind pro
movați foarte rnulți tineri. Ne pre
ocupă integrarea, în jocul echi
pei. a lui Iovănescu și, îndeosebi, 
întărirea apărării, compartimentul 
deficitar în campionatul trecut, 
cind am primit foarte multe go
luri. Este o problemă dificilă. Toc
mai pentru că este vorba de niște 
jucători foarte tineri. Le acordăm, 
însă, o încredere deplină, convinși 
fiind eă eforturile făcute se vor 
materializa, printr-un joc simplu, 
bine organizat și eficace. în ediția 
viitoare a campionatului".

Laurențiu DUMITRESCU

= 3 CĂPITANI N ECHIPĂ DESPRE REALIZABLE, 
NEÎMPLINMILE Șl PROIECTELE LOR EOTBAEISTICE

jg ontinuăm ancheta începută săptămîna tre-
(.cută, în care ne-am propus a dezbate pro- 

â . ^bleme generale și specifice ale fotbalului 
Ș? din tara noastră, față de contribuția efectivă,
Și adusă de toți cei care activează nemijlocit in
Sj sfera performanței sportive.

De astă dată, ne-am îndreptat atenția către 
g trei dintre jucătorii divizionari A cu vechi state, 
ă de serviciu, fotbaliști cu multă experiență eom- 
ă petițională, toți purtători ai banderolei de căpi

tan de echipă: DUMITRU ANTONESCU — F.C. 
Constanta, NICOLAE NAGHI — A.S.A. Tg. Mu
reș și ION OBLEMENCO — Universitatea Cra
iova. I-ara solicitat să ne răspundă la o întrebare 
mai complexă, pe care am lormulat-o astfel : ce 
ați realizat, ce n-ați realizat și ce vă propuneți 
să realizați în domeniul fotbalului de perfor
mantă ?

Iată cele trei răspunsuri :
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CAROL CORBU
sian; înălțime: Constantin Cîrstea, Șerban 
loan ; prăjină: Cristian Ivan, Dinu Pișta- 
Iu ; greutate : Marin Iordan, Gh. Cră- 
ciunescu; disc: losif Nogh, lan Zamit- 
rache; ciocan: Tudor Stan, Frederic 
Schneider; suliță: Gheorghe Megelea, 
Carol Raduly — C-tin Grigoraț; decatlon: 
Vasile Bogdan, Mihaî Nicolau; 4x100 m: 
Petrescu, Sușelescu, Gheorghe Dulgheri' 
Petru SzeTi. . ■_> Dorvas; 4x400
m: Vasile, uiu, Dumitrescu, lo
sif Korodi - Melinte.

ILIE FLOROIU
deonu - Viorel Dumitriscu; 800 m: 
Gheorghe Ghipu, Nicolae Onescu; 1500 
m: Ghipu, Onescu; 5000 m: |lie Floroiu, 
Petre Lupan; 10000 m: Floroiu, Cătălin 
Andreica; 3000 m obst.; Gheorghe Cefan, 
Paul Copu; mGraton: Dumitru Nicolae, 
Mircea Damian; 20 km marș: Ion Gâsi- 
tu — Stdnescu, Constantin Stan; 110 mg: 
Erwin Sebestyen, Nicolae Perța; 400 mg: 
ion Rățoi, Dorin Melinte; lungime: Ca
rol Corbu, Dumitru lordache — Ștefan 
Lâzârescu; triplu; Corbu, Beuros Bedxo*

Nicolae NAGHI, căpitanul echi
pei A.S. Armata Tg. Mureș : 
„Deși am împlinit 33 de ani și 
campionatul viitor va fi cel de-al 
13-lea la care particip, numai in 
Divizia A, mă simt ta fel de lin a r 
ca și in toamna lui 1962 cind am 
debutat in «A» sub culorile echi
pei bucureștene Viitorul. De atunci 
Si pînă acum am jucat 244 de me
ciuri — obolul meu adus fotbalu
lui — excluzindu-le pe cele dim 
*B» și am marcat 105 goluri. Pe
rioada mea cea mai productivă 
coincide cu aceea a ultimilor șa<se 
ani, cind am revenit acasă si am 
îmbrăcat tricoul lui A.S.A. Îm
preună cu coechipierii mei. am 
pus umărul la revenirea fotbalului 
din Tg. Mureș în prim-planul soc- 
cerului românesc si mă bucur că 
am reușit — in recentul campio
nat — locul secund.

Dar, cum orice realizare aduce 
obligația de — cel puțin — a te 
menține la nivelul atins, erred că 
anul competițional care va debuta 
peste puțin timp va fi, si din acest 
punct de vedere, cel mai greu din 
istoria A.S.A. Cu atît mai mult 
cu cit, debuiînd în Gupa U.E.F.A., 
va trebui să dăm replica unei 
foarte puternice echipe. Dynamo 
Dresda. Voi căuta, în calitatea de 
căpitan al echipei, să fac totul 
pentru calificare. Cit despre mine, 
ca jucător, doresc să ating cel pu
țin cifra de 300 de meciuri dispu
tate în prima divizie. Ceea ce în
seamnă încă vreo două campiona
te. ..“

Dumitru ANTONESCU — căpi
tanul echipei F. C. Constanța :

„în anul 1961, and am început să 
activez ca jucător in Divizia C, 
junior fiind încă, la Electrica Con
stanța, poarte că nu visam că, în 
decurs de IU ani voi parcurge toate 
treptele afirmării fotbalistice, a- 
jungind să îmbrac tricoul echipei 
naționale. Făcind un mic bilanț, 
pe plan sportiv, acum cind am 
împlinit trei decenii de viață, as 
putea spune că mi-am realizat 
aproape toate dorințele, inclusiv 
aceea de a mă număra printre ju
cătorii distimsi cu înaltul titlu de 
maestru emerit al sportului.

Evident, la ora oricărui bilanț, 
atenția se îndreaptă si asupra a 
ceea ce, de regulă, numim intenții 
nereușite. Si aici aș aminti — din
colo de regretul că am ajuns cam 
tirziu, la 27 de ani, în lotul re
prezentativ — insatisfacția de a 
nu fi cișțigat. cu formația mea 
de club, un loc pe podiumul cam
pionatului național. Mă gindesc 
îndeosebi la ocazia ratată, in ur
mă cu doi am, cind am fost atît 
de aproape de un loc 3 sau chiar 
2 in clasamentul general. Ce-mi 
doresc in viitor ? In primul rină, 
ceea ce n-am realizat pînă acum. 
Adică, luptând in continuare ală
turi de coechipierii mei, să ne cîș- 
tigăm, dreptul, la finele anului 
competițional 1975/76, de a repre
zenta Constanța intr-una din cu
pele europene. Aș vrea să mai joc 
incă dol-trei ani bine, să mă 
achit ou cinste de sarcina de că- 
putan al echipei și să fiu aricind 
in măsură, prin forma mea sporti
vă, de a răspunde la eventualele 
chemări ale lotului reprezentativ".

Ion OBLEMENCO, căpitanul 
echipei Universitatea Craiova : 
„In curind se împlinește un de
ceniu de cind activez la Universi
tatea Craiova, echipă la care m-am 
consacrat și căreia îi datorez foar
te mult, in anul competițional re
cent încheiat, am încercat să aduc 
un aport substanțial la reușitele 
formației. Succesele mele se con
cretizează in cele 24 de goluri în
scrise în porțile adversarilor, din
tre care 19 in meciurile de cam
pionat și 5 in partidele din „Cupa 
României". Preocuparea mea de 
căpătii a fost mereu legată și de 
viitorul fotbalului nostru. Am 
fost, în permanență, alături de 
tinerii promovați in lotul echipei 
noastre, căutînd ca, prin compor
tarea mea, să le fiu exemplu, spri- 
jinindu-i in toate acțiunile lor.

Trebuie să-mi reproșez insă — 
trecînd la propriile deficiente — 
că nu am contribuit intr-o sufici
entă măsură la respectarea disci
plinei tactice a echipei. Nu întot
deauna am dat ascultare indicații
lor antrenorilor, asumindu-mi sar
cini in plus, scăderi care, nu de 
puține ori, s-au răsfrînt negativ 
în jocul de ansamblu al formației 
noastre. Pentru viitor îmi propun 
ca. în limita timpului liber, să mă 
aflu cit mai des în preajma prie
tenilor mei. copiii, pe care ii în
drăgesc nespus de mult, să-i irniți- 
ez în tainele fotbalului. Si incă 
ceva. Atita timp cit voi mai putea 
să fiu util echipei mele, vreau să 
mă pregătesc și să joc în așa fel 
incit să mai pot trăi in-ă o dată 
satisfacția ciștigării campionatu
lui".

TURNEE ȘI MECIURI AMOLE
• ÎN CUPA BALCANICA, LOKO

MOTIV SOFIA — F.C. CONSTANȚA 
1—0 (1—o). Sîmbătă s-a dis
putat pe stadionul Lokomotiv 
meciiul-retur dintre Lokomotiv So
fia și F. C. Constanța. Gazdele 
au învins eu l—O (1—0). Rezulta
tul jocului tur: 2—1 pentru formația 
română. Singurul gol ai. partidei a 
fost înscris de Arsov (min. 10). Arbi
trul G. Elefteriadis (Grecia) a condus 
formațiile: LOKOMOTIV: Goranov — 
Borisov, Dimitrov, Stoikov, Bonev — 
Sokolov, Peliuov, Arsov — A. Colev 
(min. 74 —- Hazclai), Asenov (min. 00 
Stankov), Zdravkov. F.C. CONSTAN
ȚA: Ștefănescu — Mustafa, Antones
cu, Doboși, Gătej — Constantineseu, 
Sălceanu (min. 46 — Mărculescu), M. 
Popescu (min. 70 — Lică) — Coreu- 
dea, Negoescu, Tur cu.

fii urma acestui iczultaț, clasamen
tul final al grupei A este acesta: 1. 
Eskișehir 5 p.; 2. Lokomotiv 4 p; 
3. F.C. Constanța 3 p. fn finala „Cu
pei balcanice**, Eskișehir va intîlni 
pe Radnicki Niș

TOMA HRISTOV
• A.S.A. TG. MUREȘ S-A CALI

FICAT IN FINALA TURNEULUI 
DE LA LVOV, unde va întilni echi
pa locală Karpati. Cele două echipe 
s-au clasat pe primul loc in gru
pele preliminare, iată ultimele re
zultate : Lokomotiv Leipzig — Kar
pati Lvov 2--1, V.S.S. Kosice — 
Dnepr Dnepropetrovsk 3—2, Dnepr 
Dnepropetrovsk — A.S.A. 2—1. 
Punctul formației din Tg. Mureș â 
fost marcat de Boldni.

A înscris Dobrin (min. 40) din pe
nalty. (Al, Momete — coresp.),

e POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
BUDUCNOST TITOGRAD 3—1 (1—1). 
Au marcat Cotec (min. 18 și 80), Giu- 
chiei (min. 65), respectiv Kokacevici 
(min. 10). (C. Crețu — coresp.).

* CARANSEBEȘ : C.F.R. — BU- 
DUCINOST TITOGRAD 1—3 (1—1).
Au înscris : Cealason, Ștefanovici,
lovanoviei (B), respectiv Teregovan. 
In cursul săptămînil : Foresta Ză
voi (din campionatul județean) — 
Buducinost Titograd 0—8. (N. Mag
da — coresp.).

CU F.C.M. REȘIȚA s-a înapoiat 
vineri din Cehoslovacia. In ultimul 
joc : ■1—2 (0—0) cu Jednota Trencin.

«> F.C.M. REȘIȚA — OLIMPIA
SAȚV MARE 1—0 (1—0). Au asistat 

-OXiîiO de spectatori. .A marcat Pușcaș
— min. 27. (D. GJăvan — coresp.).

fi, F.C. BIHOR — JIUL PETRO
ȘANII 3—i (1—o). Au marcat Flores- 
‘•u (min. 36), E. Naghi (min. 77), 

’Colnic (min. 87), respectiv Mulțescu 
(min. 40). (L GHIȘA — coresp.).

• BUȘTENI : UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — C.S.U. GALAȚI 2—1 
(1—0). Au înscris Ștefănescu și 
Maieu, respectiv .Dobro din penal
ty. Formația studenților : Purcaru 
(Lung) — Negrilă, Ciupitu (Ber- 
neanu), Constantineseu, Purima — 
Tănase (Ciupitu), Strîmbeanu, ște
fănescu — Nedelcu II, Oblemenco, 
Marcu. (V, Zbarcea — coresp.).

• NITRAMONIA FAGARAȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1 (0—0). Au 
marcat : Rontea (R) și Clutac (N).

e „CUPA MINERUL*4. La Baia Mare 
a avut loc un interesant turneu cu 
participarea formațiilor „U*‘ Cluj-Na
poca , Minerul Baia Mare, Gloria Bis
trița, C.I.L. Sighet. Rezultate, ziua I: 
„U* Cluj-Napoca — Gloria Bistrița 
1—0 (1—0). A marcat Uifăleanu. Mine
rul Baia Mare — C.I.L. Sighet 5—4 
(1—1), după executarea de lovituri de 
la 11 m. Ziua a n-a: C.I.L. Sighet — 
Gloria Bistrița 2—0 (0—0), ambele 
goluri marcate de Stan. In finală, 
„U“ Cluj-Napoca — Minerul Bala 
Mare 1—0 (0—0). A înscris Munteanu. 
(V. Săsăranu — coresp.).

« ALTE REZULTATE : CorviJlul 
Hunedoara — Chimia Rxn. Vîlcea 
1—0 (1—0), F.C.M. Galați — Progre
sul București 2—1 (2—0), Unirea
Focșani — Constructorul Vaslui 
6—0 (2—0), Steagul roșu Brașov —■ 
Chimia Tr. Măgurele 2—0 (1—0),'
F. C. Șoimii Sibiu (noul antrenor 
al echipei este C. Teașcă, secundat 
de L. Coman) — Nitramonia Făgă
raș 6—2 (3—«>), meci disputat în
cursul săptăminii. Lotul național de 
juniori — Industria slrmei C. Turzii 
(■meci jucat la Bistrița) 0—1 (0—1), 
Unirea Sf. Gheorghe — Forestierul 
Tg. Secuiesc 9—1 (6—1), Minerul
Motru — Chimia Rm. Vîlcea (meci 
disputat în cursul săptăminii) 2—1 
(l-O).

• TURNEU INTERNATIONAL CU
OCAZIA A 25 DE ANI DE ACTIVI
TATE A LUI S. C. BAC AU.
Pentru a marca împlinirea a 
25 de ană de activitate .. a . lui 
S.C. Bacău, clubul local a organizat 
un turneu internațional cu partici
parea cunoscutei formații iugoslave 
O.F.K. Belgrad, a echipelor noastre 
de prima divizie Polliehriica lași și 
S.C. Bacău și a divizionarei B, Me- ; 
trom Brașov. In prima zi, sîmbătă, 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
S.C. Bacău — Metrom Brașov 3—0. 
(1—0). Au marcat Hrițcu (min. 37) șl 
Cărpuei (min. 60). O.F.K. Belgrad— 
Politehnica Iași 3—3 (0—2). Au mar- 
oat Zec (min. 60 și 65j, Spasiei (min.* 
80), pentru O.F.K., respectiv Romilă 
TI (nlin. 15 și 84), Dăriilă (min. 20). ’ 
A doua zi a turneului, duminică, a 
programat partidele.: Politehnica Iași 
— Metrom Brașov 4—1 (2—0), prin 
punctele înscrise dc Romilă II (nrtin. . 
4 și 43), Nemțeanu (min. 55 șl 75), 
respectiv Gabor (min. 70); S.C. Ba-‘^ 
cău — O.F.K. Belgrad 2—2 (1—I),
autorii golurilor fiind Volmer (min. : 
12), Grosaru (min. 71), respectiv Ste- î 
vanovici (min. 44 si 49).

• TURNEUL j,CRAIOVA 1750*. Cu 
ocazia împlinirii a 1750 de ani de la' 
atestarea documentară a orașului 
Craiova (Pelendava, pe vechiul său 
nume) a avut loc un turneu cu par
ticiparea echipelor Electroputere, U- 
niversitatea II, C.F.R. — toate din 
Craiova — și a formației bulgare 
Botev Vrața. Rezultate. Ziua I: Elec
troputere — Universitatea II 5—2 
(după penaltyuri), Botev — C.F.R. 
6—3 (5—0). Ziua a H-a : Universita
tea II — C.F.R. 5—1 (2—0). în finala 
turneului, Botev Vrața — Electropu
tere 2—0 (0—0). (V. Popovici — co
resp.).

O F. C. ARGEȘ — CHEMIE HAL
LE (R. D. GERMANA) 1—0 (0—0).
Meci foarte dur, disputat sîmbătă.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La 10 ajguîl 1975; TRAGERE SPECIALĂ PRONOEXPRES

Ăpi 'i-

CÎSTIGUR//^

AUTOTUt/SME^
EXCl/HSIfî^ 

U.fiSS.
R.D.G.SI, 
fiP.CiXWSZA

Așa, arată o variantă cu 13 rezultate exacte la concursul Pronosport, 
etapa din 3 august 1975-:

I. C.A.IUO.M. — Letea Bacău z
H. Petrolul Moinesti — Minerul Comănești *

ni. Oituz Tg. Oena — Energia Gh. Gheorghiu-DeJ
ȚV. Voința Oradea — Recolta Saionta

V. Minerul Suneuiuș — Minerul Bihor ’
VI. Bihoreana Marghita — Olimpia Oradea

Vtt Brașov — Chimia Oraș Victoria
VIII. Măgura Codlea — Precizia Săcele *

IX. Portul Constanța — Știința Constanța "
X. Electrica Constanța — Dunărea Cernavodă *

XI. Poiana Cîmpina — Chimia Brazi '
XU. Victoria Florești — Caraimanui

XIII. Cnrpatj Sinaia — I.R.A. Cîmpina 1
FOND DE ClȘTIGURI LEI 76.18G.



ÎNCHEIEREA VIZITEI' CAMPIONATELE
________  _ —•» (Urmare din na. a. ?)

MONDIALE DE CAIAC-CANOE
PREȘEDINTELUI S.U.A. i

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

Cei doi șefi de stat s-au feli
citat cu căldură, și-au strîns cu 
cordialitate mîinile.

In încheierea solemnității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu . și 
președintele Gerald Ford au în
chinat o cupă de șampanie pen
tru prietenia și colaborarea din
tre țările și popoarele noastre.

★
Aceeași atmosferă însuflețită pe 

care am întîlnit-o la sosirea înal- 
țiior oaspeți la Sinaia a marcat 
și momentul plecării lor din fru
moasa stațiune montană.

In după-amiaza aceleiași zile, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gerald Ford și persoanele oficiale 
care i-au însoțit s-au înapoiat în 
Capitală.

4r
1 Președintele Statelor Unite ale 
Americii Gerald Ford împreună 
cu sofia. Elisabeth Ford și-au în
cheiat duminică după-amiază vizi
ta oficială pe care au făcut-o in 
tara noastră Ia invitația președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceausescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Prin întreaga ei desfășurare, 
prin convorbirile purtate în ace
lași spirit constructiv ce a carac- 

....................................... nivel 
vizita

nifestare satisfacția pentru rezul
tatele acestei vizite în cursul 
căreia au fost semnate documente 
de cea mai mare importanță pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Statele Unite ale 
Americii.

In această atmosferă plină de 
entuziasm are Ioc ceremonia ple
cării.

De pe podiumul de onoare, 
președintele Gerald Ford și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ros
tesc scurte alocuțiuni care sînt 
subliniate de asistență prin înde
lungi aplauze ce exprimă satisfac
ția opiniei publice din România 
pentru fructuosul dialog româno- 
american la nivel înalt încheiat 
cu rezultate remarcabile pentru 
viitorul relațiilor politice, econo
mice. tehnico-științifice dintre eele 
două țări.

La scara avionului președintele 
și tovarășa 
iau rămas

ROMANIA 3:50,16; 3. U.R.S.S.
3:50,79.

Nemulțumiți ne putem declara

finiș deosebit de puternic, a tre
cut primul linia de sosire, Iui 
Dîba rămînîndu-1 medalia de ar
gint i 1. Csapo 1:44,34 ; 2. Diba 
1:43,74 ; 3. Sledziewski (Polonia) 
1:46,13.

terîzat toate îatîlnirile la 
înalt româno-americane, ____
președintelui Ford în țara noastră 
s-a înscris ca un moment 
■nă în cronica relațiilor 
România și S.U.A.
largi perspective extinderii și 
aprofundării conlucrării reciproc 
avantajoase pe multiple planuri, 
la folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

Ceremonia plecării are loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit săr
bătorește.

Pe frontispiciul aerogării se află 
portretele celor doi președinți în
cadrate de drapelele 
României și S.U.A.

Miile de cetățeni 
salută cu entuziasm 
șcdintelui Nicolae Ceaușescu,

de sea- 
dintrc 

deschizind 
extinderii

de stat ale

ai Capitalei 
sosirea pre- 

a 
președintelui Gerald Ford, a tova
rășei Elena Ceausescu și a doam
nei Elisabeth Ford, ovaționînd în
delung pentru prietenia dintre 
poporul român și poporul ameri
can. Cetățenii Bucureștiului își 
exprimă prin această vibrantă ma

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu își 
bun de la persoanele oficiale care 
l-au însoțit pe președintele Gerald 
Ford in cursul vizitei făcute in 
România.

Cei doi președinți își siring Cu 
cordialitate mîinile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spune: „Vreau să apreciez îtieă o 
dată rezultatele _ convorbirilor a- 
vute și a întregii vizite pe care 
ați făcut-o în România. Sper să 
continuăm aceste contacte ia ace
lași mod fructuos". Mulțumind 
pentru ospitalitatea de care s-au 
bucurat în România, președintele 
Gerald Ford a subliniat : „împăr
tășesc aprecierile dv. și doresc ea 
și în viitor să conlucrăm la fel 
de bine".

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Elisabeth Ford își iau la 
riadul lor un călduros rămas bun.

La ora 17,30 aeronava preziden
țială decolează.

La plecarea de pe aeroport a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu miile 
de cetățeni ai capitalei ovaționea
ză și aplaudă îndelung, scandează 
numele secretarului general al 
partidului, exprimindu-și înalta 
considerare și profunda recunoș
tință pentru neobosita sa activi
tate pusă în slujba patriei, a 
Înaltelor idealuri de bunăstare și 
fericire ale poporului român. a 
cauzei păcii, colaborării si înțele
gerii internaționale.

DANILOV SIMIONOV

„TURNEUL PRIETENIA"
LA POLO

Rezultate din etapele a 5-a și 
t G-a ale „Turneului Prietenia" la 
polo, competiție 
în orașul polonez 
polski : România
5— 5, U.R.S.S. — 
Ungaria — Cuba 
Bulgaria 6—3, Polonia I —
6— 5, România — U.R.S.S. 
Ungaria — Cehoslovacia 
Bulgaria — Polonia II 5—4.

care se dispută 
Gorzow-Wielko- 
— Cehoslovacia 
Polonia II 11—5, 
6—5, Polonia I — 

Cubs 
2-7, 
6—î,

„CUPA INTERCONTINENTALA"
L> BASCHET

latCupa intercontinentală' _
baschet a programat la Leningrad 
partida derby dintre selecționatele 
masculine sile S.U.A. și U.R.S.S. 
La capătul unui joc de un exce
lent nivel tehnic, baschetbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 86—-72 (52—40).

în urma acestui rezultat, echi
pa U.R.S.S. a trecut pe primul loc 
al clasamentului competiției, tota- 
lizînd 8 puncte. Pe locurile urmă
toare sînt clasate formațiile Ita
liei, Iugoslaviei — 7 p, S.U.A. și 
Braziliei — 6 p. Canadei și Mexi
cului — 5 p și Greciei — 4 p. 
Toate echipele au disputat câte 
patru meciuri.

• PE SCURT • PE
ATLETISM • In concursul de la 

Hanovra, J. Akii-Bua a ciștigat pro
ba de 400 mg tn 43.67, înaintea lui 
Jim Bolding — 49,33. In alte pro
be : înălțime — Stones 2,27 ra ; su
liță — Wollermann 81,82 m ; lungi
me — Podlujnli 8,01 m ; 200 m — 
Brijdenbach 21,19 ; disc (f) — Fai
na Melnik 69,02 m ; 400 m (f) — Iri
na Szewinska 51,29 ; greutate (f) — 
Kracevskaia 20,82 m. a Sprinterul 
american S. Riddick a alergat 20(1 
m în 20,81 în concursul de la Lon
dra, iar englezul G. Capes a obți
nut 20,20 m la aruncarea greutății, 
la Maratonul preolimpic de la 
Montreal a fost ciștigat de japone
zul N. Mizukami — 42,195 km în 
3h25 :4â. Au urmat : J. Toivola 2h 
25:50, Ron Hill 2h 26:01, A. Usami 
2h 27:04, J. Reveyn 2h 31:20.

AUTO • Cursa de 100 mile de la 
Elkhart Lake (Wisconsin) a revenit 
lul Mario Andretti, cu o medie ora
ră ele 178,500 m. a La Targa Flo
rio, primul loc a fost ocupat ele 
echipajul italian Merzario — Vac- 
careila pe ,,Alfa-Romeo" — 576 km 
Tn 4hS9:18 (medie orară 115.4-14 km).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

după finala feminină de K 2-508 
m, unde așteptam o medalie de la 
cuplul Maria Mihoreanu — Maria 
Ivanov. Aflate pe poziția a treia 
pînă dincolo de jumătatea cursei, 
caiaciștele noastre n-au reușit să 
se mențină, fiind depășite în final 
de ambarcațiunea Poloniei: 1. R.D. 
Germană 1:48,57; 2. U.R.S.S. 1:49.54;
3. Polonia 1:53,02 ; 4. România
1:53.24.

Ca și la Mexic. în ultima pro
bă olimpică nu s-a putut obține o 
medalie. Caiacul nostru de 4 — 
S. Chirilă, N, Simiocenco, V. Dîba 
și N. Eșeanu — a făcut doar un 
început de cursă bun, menținîn- 
du-sc în plutonul fruntaș, pentru 
a cădea apoi, inexplicabil. Reveni
rea încercată în final s-a dovedit, 
firește, tardivă... 1. Spania 3:06,40 
(marea surpriză a zilei); 2. R.D. 
Germană 3:06,60: 3. Ungaria 3:06,76;
4. U.R.S.S. ‘
3:07,19.

K 1—500 
tru Vasile 
foarte bun 
me o cursă extrem de rapidă și 
echilibrată. Pe ultimul culoar s-a 
strecurat însă valorosul caiaclst 
maghiar Geza Csapo care, cu un

La C 1—500 m toată lumea aș
tepta un duel palpitant între so
vieticul Petrenko și reprezentan
tul României, Ivan Patzaichin. 
Surprinzător, însă, Patzaichin ia 
un start slab și toate eforturile 
lui de a recupera sînt inutile, la 
încheierea cursei consemnîndu-s» 
una dintre marile surprize (au 
fost multe !) — Ivan Patzaichin 
sosind abia pe locul VII i 1. Pe
trenko (U.R.S.S.) 1:56,03 ; 2. Dar- 
vaș (Ungaria) 1:56,28 ; 3. Ananiev

2. R. D. Germană 1:35,44 ; X 
România 1:36,14.

La C 2—500 m, Gheorghe Dani
lov și Gheorghe Simionov au plă« 
tit și ei tributul unui start slab. 
Eforturile vizibile și lăudabile i-au 
dus pînă aproape de podium, dar 
zecimea care i-a despărțit pe linia 
de sosire de echipajul 
nu le-a permis să cucerească 
medaliei 1. U.R.S.S. ‘ 
Cehoslovacia 1:45,38 ; 
1:46,53 ; 4. “ ’ '

în proba 
teptam o 
format din 
ria Ivartov, Maria Nichiforov 
Agafia Orlov n-a putut ' . . 
ambarcațiunile Ungariei și Polo" 
nici, clasîndu-se doar pe locul 5, 
ceea ce înseamnă un rezultat sub 
posibilități : 1. R. D. Germană 
1:37,61; 2. U.R.S.S. 1:39,24 ; 3. Un
garia 1:39,61; 4. Polonia 1:40,94 ( 
5. România 1:42,25.

Proba de ștafetă K 4 x 500 m 
ne-a ținut cu atenția încordată, 
antrenorii reprezentativei noastre 
fiind nevoiți să opereze o schim
bare în componența 
(Eșanu l-a înlocuit 
meu). Ambarcațiunea 
prezentat, astfel. în 
Eșanu, Dragulschl, Zafiu și Diba. 
Cursa a fost extrem de puternică. 
Ungaria dominînd clar. înaintea 
ultimului schimb, echipa noastră 
era devansată cu două lungimi de 
barcă. A fost nevoie ca Vasile 
Diba să apeleze la toate resursele 
sale pentru a remonta din handi
cap și a-și duce coechipierii pe -j 
doua treaptă 
miere. Deci, 
argint : I.
ROMANIA 
7:28,56.

La C2 — 
mânesc Mareov 
nevoit

Ungariei 
o 

1:44,39 ; 2.
, , 3. Ungaria

România 1:46,63.
de K 4—500m fete aș- 
medalie, dar echipajul 
Maria Mihoreanu, Ma- 

ș» 
depăși

echipajului 
pe Var toi o- 
României s-a 
componenta

o podiumului de pre * 
o nouă medalie de 

Ungaria 7:24,16: 2.
7:27.70 ; 3. Spâni*

10 000 m echipajul ro- 
Cozlov a fost 

să abandoneze. Motivul ?

CAMPIONATELE EUROPENE DE SKEET
în ultimele probe ale campio

natului european de skeet (indi
vidual), disputate la Ilaringsee 
(Austria) pe primele trei locuri 
s-au clasat i la seniori — 1, Ras
mussen (Danemarca) 208 p —

din tot atîtaa posibile <!), 2. Gaw- 
likowskj (Polonia) 200 p, 3. Swui- 
kels (Olanda) 199 p ; juniori : 1. 
Nowak, 2. Pawlowski (ambii din 
Polonia), 3. Hochwald (R.D.G.) 
fiecare cu cîte 146 p (150).

m. Reprezentantul nos- 
Dîba a luat un start 
și a condus multă vre-

3:06,98 ; 5. România

MAL1HIN SERGUEl

TURNEUL DE TENIS DE LA LOUISVILLE

NĂSTASE L-A ÎNVINS PE RAMIREZ
în turneul de tenis de ia Louis

ville (S.U.A.), contînd pentru 
Marele Premiu F.I.L.T., Ilie Năs- 
tase a obținut două victorii! 
6—4, 7—6 cu australianul B. Phi
llips Moore șl 6—1, 6—3 cil me
xicanul Kaul Ramirez, unul din 
favoriții întrecerii. Prin acest 
ultim rezultat, tenismanul român 
s-a calificat pentru semifinale, 
alături de Arthur Ashe (6—4,
2—6, 7—5 cu J. Alexander), Jaime 
Fillol (7—5, 6—4 cu M. Orantes) 
și Guillermo Vilas (3—6, 6—3,
6—0 cu Z. Franulovici). Alte re
zultate din tururile anterioare t 
Ramirez — Parun 
Vilas —* _____ _ .
—• Tanner 6—3, 3—6, 6—1 ; 
tes — Dibbs 6—3, 6—2.

Ia dublu, In „sferturi", 
chea Năstase — Ashe a 
cu 7—6, 4—6, î—4 de chilienii

Cornejo — FilloL în celelalte me
ciuri I V. și A. Amritraj —• Ta
nner, Pasarell 7—6, 7—6 ; Orantes, 
Gisbert — Moore, Alexander 6—4, 
7—6 ; Vilas, Fibak — Gottfried, 
Ramirez 2—6, 7—6, 6—4,

(Bulgaria) 1:56,57.., 7. Patzaicbin 
1:59,75.

Echipajul nostru de K 2—500 m, 
Larion Serghei — Policarp Ma> 
lîhin, cel mai constant din garni
tura României la această ediție a 
„mondialelor", obține un foarte 
bun loc III și, totodată, medalia 
de bronz, care ti marchează as
censiunea de valoare, la 
ediție a C.M. clasîndu-se 
eul V. Iată ordinea sosirii 
lor trei clasați i 1. U.R.S.S.

ultima 
pe lo- 
prîml- 
1:35,02;

Lui Mareov i s-a rupt pagaia șî a 
fost pus, astfel, în imposibilitate 
de a mai continua cursa, după 
ce fuseseră parcurși circa 2500 m. 
Ordinea sosirii! 1. U.R.S.S. 42:34,11) 
2. Ungaria 42:48,73 ; 3. 
43:01,87.

Tot cu abandon și-a 
cursa, La K l—10 ooo m 
prezentant al 
Sciotnic, care

Bulgaria

înciieial 
și alt re- 

Atanaso 
după 

aw 
1. 

Fi 
(Polonia).

— Parun 6—2, 6—2 ;
Fibak 6—4, 7—6; FlUol 

Oran-

pere- 
dispus

la Leipzig, s-a desfășurat tradi
ționalul turneu internațional de 
lupte, „Cupa Werner Seelenbin- 
der“ la care au participat și o se
rie de sportivi români, component! 
ai loturiloț naționale. Majoritatea

SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
CICLISM • Cursa de la St. Lam

bert — Woluwe (Belgia) a fost cîș- 
iigată de F. Veerbeck, Învingător la 
sprint asupra lui Eddy Merckx.

FOTBAL m Finala turneului de 
la Enschede (Olanda) se va disputa 
intre echipele Twente Enschede și 
Anderlecht. Ultima a dispus in se
mifinală de Ipswich Town cu 1—0. 
a în turneul de la San Fanclsco j 
R. D. Germană — Mexic 3—2 (0—1). 
• Rezultate din „Cupa de vară" : 
Bohemians Praga — Young Boy» 
Berna 2—1 ; Slensk Wroclaw — At- 
vidaberg 1—4) ; Polonia By tom — 
Tennis Borussia 3-0 ; Spartak 
Trnava — B. K. Copenhaga S—1 ; 
Banik Ostrava — Elfsborg Boras 
3—1 « Intîlnirl amicale : Lens —
Dukla Praga, 2—2 ; Viking Stavan
ger — Birmingham o—1 ; Hertlia 
BSC — PSV Eindhoven 0—0

NATAȚIE a l.a Mission ' Viejo 
(California) se disputa un nou con
curs de inot : 100 m spate — J. 
Naber 58.99 : 2<W m mixt — A. Har- 
gitay 2:09,60 ; 4W> m liber — J. Na
ber 4:00,01 : lot ni delfin (I) — Ma
ria det Miiagro Paris 1 :<H,34. <•

Rezultate din cadrul turneului pre- 
olimpic de polo de la Hamilton 
(Canada) : U.R.S.S. — Canada 5—4; 
Cuba — Mexic 5—3.

TENIS a Tom Gorman șl S. Ste
wart își vor disputa finala de la 
Cincinnati. Primul a dispus, In se
mifinale, de B. Bertram cu 6—2, 
7—6, iar al doilea l-a eliminat pe 
Stan Smith la scorul de 4—6, 6—4, 
7—5. In turul precedent : Stewart 
— Crealy 6—4, 6—3 ; Bertram — 
Teacher 6—1, 4—6, ~ . 7
Kreiss 4-6, 6—8, 6—J. a 
Cehoslovaciei s-a calificat 
finala „Cupei Galea", La 
Tenismanil cehoslovaci au 
cu

reprezentanților noștri 
foarte bună comportare, 
pe primele locuri. C. 
(cat. 48 kg.), N. Gingă.................
I. Dulică (57 kg) au ocupat locul 
I la grcco-romane, I. Păun (62 
kg), L Enache (82 kg) și R. Co- 
dreanu (4-100 kg) — locul II. tot 
la greco-romane. La libere, V. 
Iorga a obtinut poziția I a cate
goriei de 82 kg, iar C. Moldovan 
(62 kg) șl St. Morcov (90 kg) s-au 
dasat pe locul n și. respectiv, IIL

au avut o 
clasîndu-se 
Alexandru 
(52 kg), și

nostru, 
s-a oprit 

2 000 m. Primele trei locuri 
fost ocupate, în ordine, de i 
Oreste (Italia) 2. Fascii (R. 
Germania) șl 3. Nikin j

Lipat Varabiev a făcut totul în 
proba de C 1—10 000 ni pentru a 
urca pe podium. Iugoslavul Lju
bek și-a confirmat însă forma. hH/ 
nă din acest sezon, ocupînd iocuj 
III: 1. lurcenko (U.R.S.S.) 45::< 
50 ; 2. " •’ ” .............. .
3.
Varabiev

O nouă __ ____ ____ __
fost adusă de echipajul de K 4—• 
10 000 ni — r'---- stx ------~~
Macarenco, S. ... _ „ __ ___
unei curse atrăgătoare, purtată Ia 
tempo viu, băieții noștri au sosit 
pe locul secund, fiind întrecuți da 
Norvegia, dar depășind ambarca
țiunea U.R.S.S. 1 1. Norvegia, 2. 
ROMANIA, 3. U.R.S.S..

în fine, proba de K 2—10 000 m 
ne-a adus o altă decepție, cuplul 
Varabiev — Terente sosind pe I<m 
cui Vii 1. Ungaria. 38:44,73 ; 2. Ita
lia 38:47,39 ; 3. U.RS.S, 38:48,92.4 
6. România 39:44,00.

; 2. Szegedi (Ungaria) 45:37,39 j 
Ljubek (Iugoslavia) 46:20,45 ; 4. 

(România) 46:38,66. 
medalie de argint ne-a

Coșniță, Simiocenco. 
Chirilă. I*a capătul

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ IAGENDA SAPTAMINII
7—« ; Smith — 

Echipa 
pentru 
Vichy, 

cîștigat 
2—0 intîlnirea cu formația Ar

gentinei (SlozU l-a învins cu 6—4, 
5—7, 7—5 pe Dalia Fontana). In
cealaltă semifinală Spania s-a cali
ficat in fata Italiei.

YACHTING. • La 
(R.F.G.), C.M. la clasa 
revenit vest-germanuiut 
Kuntz. • In C.M. clasa 
Buffalo, după două regate, 
Diesch (K.F.GJ, înaintea 
tison (Anglia),

Travemunde 
„Star" a 

Bernd 
F.D., la 
conduce 
lui Pat-

4-5
4-9
4-10
4—10

BASCHET 
POLO PE APA 
BASCHET 
YACHTING

TENIS
TENIS DE MASA 

BASCHET 
CANOTAJ 
CĂLĂRIE
TENIS

4- 1»
5- 10
6- 10
6-10
7-10 LUPTE 

NATARE
>-10 ATLETISM

35
Turneu preoltmpic, la Montreal 
Contînuâ turneul preolimplc* la Montreal 
Continue C.E. Junioare, la Vigo (Spania) 
Continua C.M. clasa Soling, la Chicago 
CM. clasa Olanderul Zburător (F.D.), la Buffalo 
(S.U.A.) 
Turneu la Indianapolis 
C.E. juniori, la Zagreb 
Continua „Cupa intercontinentală* 
C.M. juniori, la Montreal 
C.E. de dresaj, la Kiev 
C.E. (amatori), la Viena 
Turneul ,,Werner Seelenbinder-, la Leipzig 
C.E. juniori, la Geneva
Meci S.U.A.—U.R.S.5. (probe combinate), ia Eugene 
(Oregon) â:

1


