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• Printre participant, campionii europeni: ULIANA TOMOVA, LUCIANO SUSANJ, DORINA CĂTINEANU,
NATALIA ANDREI, VELCIO STOEV • Șase dintre

Azi, in Sala sporturilor din Constanța

START IN TURNEUL DE BOX
J9MĂNUȘĂ LITORALULUI

sîm-
Con-

recenții clștigători de
• In perspectivă, dispute de calitate

la Montreal, la startul întrecerilor
și rezultate de mare valoare

în anul 1928 cînd, 
dam, delegații țărilor 
au stabilit organizarea 
petiții atletice cu 
nai 
unul 
avea 
cest 
tre cele mai puternice din lume. 
Aceasta, cu atît mai mult, cu cît 
una din ideile care 
baza instituirii J.B.A. 
tocmai organizarea unor 
ceri... accesibile și atleților 
Balcani, care n-aveau valoarea 
să răzbată in dispute cu atleți 
din alte colturi ale lumii. Dintre 
semnatarii actului de naștere a 
Balcaniadelor atletice, singurul in 
viață este compatriotul nostru 
Oetav Luchide.

la Amster- 
balcanice 

unei com- 
cacacter regio- 

— Jocurile Balcanice, nici 
nu și-a putut închipui că 
să vină o vreme in care a- 
concurs să se numere prin-

au stat
a

la 
fost 

între- 
din

CREȘTE REPUTAȚIA 
ATLEȚILOR DIN BALCANI

Ziarul ..Monfrreal-Matin" din 28 iulie publică a-ceastă fotografic ireprezcn- 
lind pe Mariana Suman și Nenad Stelcici aleși in unanimitate drept 
cei mai buni atleți ai concursului preolimpic, in momentul in eare-și 
primesc trofeele din partea lui Jean Legault, unul dintre directorii 

ziarului

DE AZI, ÎN SALA FLOREASCA

CAMPIONATUL BALCANIC

Ta început și 
me după aceea, 
câni — 
singulare 
găseau în 
țional și 
nala nici 
Jocurile Olimpice sau la campio
natele europene, 
de vedere, 
zintă 
prin 
două 
ieșit 
Balaș, Mihaela

DE VOLEI JUNIORI
în sala Flo- 
sînt progra- 

cadrul Cani-

tncâ multă vro- 
alleții dm Bal- 

cu excepția unor talente 
din Grecia — nu se re

ntai un bilanț interna- 
nu aveau acces in fi- 
uneia dintre probe la

cu 
situația 
astăzi, 
decenii, 

campioni

Din acest punct 
totul altfel se pre- 
astăzi : înțelegînd

concret, ultimele 
Din Balcani au 
olimpici (lolanda 
Pencș, T.ia Mano-

Romeo VILARA

începînd de azi, 
reasca din Capitală 
mate partidele din 
pionatului balcanic de volei pen
tru juniori. La actuala ediție par
ticipă formațiile "
ciei, Iugoslaviei, 
culin și feminin) 
minin) .

Dintre echipele 
tașează cele ale 
clasate pe locul 
5 la masculin la 
ediție a CE. —

Bulgariei, Grc- 
României (mas- 
și Turciei (fe-

oaspete se de- 
Bulgariei — 

4 la feminin și 
recent încheiata 

și Iugoslaviei,

Importante
la Congresul

MECIUL DE HOCHEI
POLONIA - ROMÂNIA

INAUGUREAZĂ
J. 0. DE IARNA

Forul international al hocheiu
lui pe gheață (L.I.H.G.) și-a tinut, 
la mijlocul lunii iulie, (la Gstaad, 
în Elveția), obișnuitul Congres de 
vară, prilej cu care se rezolvă, de 
obicei, numeroase probleme or
ganizatorice.

întors de Ia acest Congres, se
cretarul general al federației noas
tre de specialitate. Vasile Milita
rii, ne-a pus la dispoziție unele 
amănunte interesante, privind ho- 
tărîrile adoptate de această a 60-a 
reuniune a L.I.II.G. Primul lucru 
este acela că LI.H.G. are un nou 
președinte. Irlandezul J. F. Ahear- 
ne, care a condus acest for inter
național timp de 22 de ani, a de
misionat, în locul lui fiind ales 
ilr. Giinther Sabeizki (R.F- Germa
nia).

Un loc important în activitatea 
acestui Cohgres l-au ocupat dis-

care au avut o evoluție meritorie 
la campionatele europene. De 
asemenea, nu trebuie neglijată 
valoarea lotului masculin al 
Greciei, care cuprinde șase jucă
tori selecționați și în reprezenta
tiva de seniori.

în ceea ce privește formațiile 
României, este de așteptat ca ele 
să privească cu atenție actualele 
confruntări, pentru a avea o com
portare superioară și pentru a 
obține rezultate bune în întreceri.

Iată programul color cinci zile 
de dispute : marți, de la ora 17,30 ; 
ROMANIA — Iugoslavia, Turcia
— Bulgaria (m) ; miercuri, de la 
ora 16 : Bulgaria — Grecia (f), 
ROMANIA — Grecia, Iugoslavia
— Turcia (m) ; joi, de la ora 16 : 
Turcia — Grecia, Bulgaria — 
Iugoslavia (m) ; vineri, de la ora 
16 : ROMÂNIA — Bulgaria (I), 
Grecia — Bulgaria, ROMÂNIA — 
Turcia (m) ; simbătă, de la ora 
16 : ROMÂNIA — Grecia (f), 
goslavia — Grecia, ROMÂNIA 
Bulgaria (m).

Menționăm, de asemenea, 
vineri dimineață va ave 
Conferința balcanică, în cadrul 
căreia se va lua în discuție, între 
altele propunerea federației bul
gare de a se organiza o „Cupă 
balcanică" rezervată echipelor de 
club.

începînd de astăzi și pînă 
bâtă, Sala sporturilor din 
stanța va fi din nou gazda pri
mitoare a unei competiții pugilis- 
tice ce tinde să devină tradi
țională. Turneul internațional de 
box dotat cu „Mănușa litoralu
lui" se află la a IV-a ediție ,și 
la startul său și-au anunțat pre
zența o serie de sportivi reputați 
din Bulgaria, Finlanda, Iugosla
via și România. Pe ringul con- 
stănțean se așteaptă reeditarea 
partidei dintre campionul balca
nic, bulgarul Heihan Fuccdjiev 
și tînărul Tcofil Ghinca. Nu de 
mult, cu prilejul Balcaniadei de 
la Sofia, Ghinea a cedat 
la puncte, 
său adversar., 
ocazia întrecerilor 
port maritim 
și alte 
care, sperăm, 
joră își vor 
mâni înscriși 
rîndul cărora 
him Faredin, 
J'îrîlă, Ilie
Gheorghc Ciochină etc.

întrecerile vor avea loc marți 
(preliminarii), miercuri și joi 
(semifinale) și simbătă (finala), 
ora de începere, pentru toate 
galele fiind 19.

Organizatorii au invitat o serie 
de reputați arbitri, purtători ai 
ecusoanelor A.I.B.A. și A.E.B.A., 
printre care se numără Petre

greu, 
în fața redutabilului 

Dar, desigur, cu 
din frumosul 

vom putea urmări 
interesante la 

contribuție ma- 
T ro

din
Ibra- 

Uie 
Ion Gydrffi,

meciuri
o

aduce sportivii 
în competiție, 
se remarcă : 1
Mircea Tone, 

bascălu,

IBRAHIM EAREDIN

Fpureanu, Dumitru Petrișor 
rian Piroiu, Aii Bisat, Victor 
Șchiopu ș.a.

ÎN LUNA AUGUST IMPORTANTE
COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA

A

In această perioada, in intrea- 
ga țară, mii și mii de tineri 
și tinere se întrec in cadrul 
competiției sportive de ma- 

i „Cupa Congresului al X-Iea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U-A.S.U.R.". Inițiată de către 
Comitetul Central al U.T.C. .și 
Consiliul U.A.S.C.R. în cinstea a- 
cestor evenimente deosebit de 
importante din viața tineretului, 
competiția arc ca principal obiec
tiv cuprinderea unor mase largi 
de fete și băieți la practicarea or
ganizată și sistematică a cxerciții- 
lor fizice și sportului. în cadrul 
acestei competiții, tineri munci
tori, țărani, elevi, studenți, inte
lectuali și militari au participat — 
in cele trei etape desfășurate pînă 
acum — la întreceri de atletism, 
volei, oină, .fotbal, baschet, hand-

bal. tenis 
înot, tir,

de masă, tenis, cros, 
orientare turistică.

De ieri, in Capitală, din ini
țiativa Consiliului munici
pal pentru educație fizică 
și sport, se desfășoară 

..Săptămina sportului bucureștean". 
Cu acest prilej, 
program larg de 
live și întreceri, 
din Capitală se 
cursuri sportive 
racier

în cadrul 
manifestări 
pe diferite 
organizează 
de masă, cu

(Continuare in pag. 2-3)

„Românești"! tu
ia umbra copacilor falnici

Cadru natural ideal, confort, liniște... La campingul 
Oștii se destină

LOCURI DE POPAS SÎNT MULTE, DAR • ••

in 
ia-

Firme mai mult sau mai puțin arătoase, plantate pretutindeni 
țară pe marginea șoselelor, poartă scris pe ele un cuvint devenit 
miliar : „Camping". Un cuvint prin oare ești înștiințat că în locul 
respectiv poți poposi — o noapte sau mai multe zile — avînd la dis
poziție tot ceea ce îți dorești : 
și cazare.

liniște, aer curat, condiții bune de odihnă

că- 
Ccu 
so-

Campingurile — un grup de 
suțe mici, cochete, din lemn 
1—4 locuri), dotate cu grupuri 
ciale, cu spații pentru întins cor
turi, de cele mai multe ori în 
preajma unor bufete sau restau
rante — au devenit, putem spune, 
indispensabile turismului pe pneuri. 
Cei plecați la volan — în excursii 
sau concedii — le solicită din ce 
în ce mai mult, ele fiind deosebit 
de utile. „Turismul de camping 
— se spune într-un pliant al Mi-

mare actualitate, 
de viitor.

Dorind a ne

am completa noi,

convinge în ce
\\\\\\\\^^^

RAID PRIN
14 CAMPINGURI

w*\\\ \x

măsură campingurile existente

toturismul pe traseul București — 
Ctmpina — Predeal — Brașov — 
Tg. Secuiesc — Tg, Ocna — Slănic 
Moldova — Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Adjud — Focșani — 
Buzău — Urzioeni — București. 
Cu acest prilej am poposit la 14 

lacampinguri și iată, referitor 
ele, observațiile noastre :

„VĂ MULȚUMIM PENTRU 
VIZITĂ"

In multe locuri am intilnit... 
„mină de gospodar". Pentru sezo
nul turistic actual campingurile au

Modesto FERRARINI

unui 
spor- 
baz» 
con- 
ca- 

de selecție. In principal, 
vor avea loc zilnic concursuri pen
tru copii, elevi și tineri la citeva 
dintre sporturile olimpice. Astfel, 
ieri, a fost ziua gimnasticii, azi a 
halterelor, luptelor și trintelor, 
miercuri — atletism, joi — volei, 
vineri — înot și handbal, sîmbă- 
tă — canotaj. „Săptămîna spor
tului bucureșlean" se va încheia 
eu demonstrații la diferite disci
pline, organizate pe stadionul „23 
August" (simbătă și duminică, 
începînd de la ora 17,30).

ECHIPE
DE

PESTE
A.S.A.

ÎN

ROMANEȘTI 
FOTBAL

HOTARE
TG. MUREȘ
U.R.S.S.

LVOV, 4 (prin telefon). Aseară 
s-a încheiat, pe stadionul din lo
calitate. turneul internațional de 
fotbal la care au luat parte for
mațiile A.S.A. Tg. Mureș, V.S.S. 
Kosice, Karpatî Lvov, Dunav 
Ruse, Dnopr Dnepropetrovsk id 
Lokomotiv Leipzig.

Tn finala turneului s-au întfl- 
nit, la lumina reflectoarelor, ciș- 
tigătoarele .. __ ‘ ______________
KARPATÎ LVOV (organizatoarea 
turneului) și A.S.A. TG. MUREȘ. 
Meciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 0—0. Gazdele au ciștigat ca 
10—8, după executarea loviturii» 
de la 11 m.

grupelor preliminare.

DINAMO Șl U.T.A. 
ÎN OLANDA

Aflate în turneu în Olanda, for
mațiile românești de fotbal Dina
mo București și U. T. Arad au 
luat parte la o serie de meciuri 
organizate de clubul din liga se
cundă F. C. Dordrecht. In meciuri 
consecutive, arădanii au terminal 
la egalitate (1—1) cu localnicii, ia» 
dinamoviștii i-au învins cu 4—A. 
într-o finală demonstrativă : DU 
namo — U.T.A. 3—0. Presa olars-j 
deză menționează că meciurile ej 
chipei campioane a României m» 
fost urmărite de numeroși reprej 
zentanți ai clubului spaniol Reali 
Madrid (viitor adversar in C.C.E.1J

STEAUA ÎN SPANIA
In finala turneului internări 

țional de fotbal desfășurat in lcrl 
calitatea spaniolă. La, Linea s-mj 
întilnit 
cclona 
baliștii 
rin ru

formațiile Espanol Ha 
și Steaua București. F< 
spanioli au obținut viet 
scorul de 2—0, prin goi



priveșteim-

Hori a ALEXANDRESCU

RAID PRIN 14 CAMPINGURI
(Urmare din pag. 1)

la nl-

pentru

cit 51

Marin,

„Sinești".

se pot spune multe. 
Si rentabile. Ceea ce 
ca turismul de carti-

excepție 
formația 
renunțat

cele 
desfă-

(Comarnic), 
lui Bachus" 

,Tlmbo- 
(doar 3 cișmele în aer 11- 
„Poenița", lingă Rm. Sărat

C. S.M. Cluj-Na-
D. Szabo), spor- 
disputat primele 
ale clasamentelor.

însă, finisarea tuturor sal- 
și 

Întregii 
ezitările

pe loc umbrit, cu apă 
spălător, dușuri, lumină

„libere" cu 
s-a petrecut 

ia 
în

I
Din același pliant amintit mai 

sus, aflăm că prin intermediul 
campingurilor ne putem petrece

SĂRITOARELE AU PERSPECTIVE CERTE
NOTAȚII DUPĂ „TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL

LA BĂIEȚI

leanu, 
Zlateva,
tirieanu,

DUPĂ CAMPIONATELE DE SĂRITURI PENTRU JUNIORI

(Urmare din pag. I)

Luciano Susanj

KW.*.»'!

ram»

In vreajna fagilor, micile ,<căsute“ din lemn...

(jud.

TRUFIA La 10

Cernica" 
are căsuțele

Maria Ver
mană a J.

bum atlet

câni : rom
(159,73
Nenad St

săritorului
sa preciz
căril de
1.93 m's

turneu in No
de tineret s

a ua
e7\ngrad

tembrîe. lata
norii Eduard
vederea ace
neliu, Cioar

Murariu,
(toți de la

Tablă, H. Io

torul Buzău).

odihna activa.

Zlateva.Svetla

Feciorii lui Bachus ș.a. O
riză :

Cît timp evoluase la. nivelul valorii

să ocu^e, la sosire, o singură dată, 
al ddilea. De aceasta.

instalată
mutual!

trebuie

Velcio
Balcani

TENIS
In vederea t
fășura in Iun
reștene s-au
lată clasam
2. Dinamo 2
Steaua 0 p.

• Să se
amatorii de

Amintind
al locurilor

Altfel,

vacanța m locuri pitorești,

nuri pentru corturi, îngrădite

Bachus Neplăcut 
dintrefaptul multe

ele sînt urîte plasate prost, au
sărăcăciosun aspect

(Comarnic) de pildă,

INTR-UN MECI INTER

(8 p.).

ordinea

ordinea

cursa IV Fidelina
event

TRADIȚIONALUL CON
CURS

1 :57.9. greutate

numeroși

(Dinamo) 4:12,2 ;

K 4 —1:56,3 1030 m:
Ștefan, Panacai)

general: Steaua

FINALA,

orașului
disputate —

sportiva
titlurile

avut,
Codițaurmătorii:

Contasu (ambele

Cîteva elemente de perspectivă 
în echipele secunde ale României

A intrat în obișnuință ea la ta- 
tbei crea fiecărei ediții a „Trofeu
lui Carpați" să dedicăm cîteva rln- 
duri ai formațiilor secunde ale Bo- 
anânlei, pentru că în componența 
Jor intră aproape întregul „schimb 
de mîine“.

Echipa masculină, avîndu-1 ta 
clrmă pe aceiași sîrguincioși an
trenori Eugen Trofin și Mihai Pin
tea. a întrecut puternica echipă a 
Cehoslovaciei la trei goluri, dife
rență, performanță notabilă. Din
tre jucătorii noștri o evoluție con
stant bună au avut interii Miro- 
aiuc și Matei, handbaliști cu reale 
perspective de ascensiune in viito
rul apropiat. Băimăreanul Miro- 
niuc s-a impus în mod deosebit 
atenției specialiștilor, avînd o for
ță de șut ieșită din comun. E ade
vărat, pentru a putea fi promo
vat in prima garnitură — lucru 
perfect posibil, de altfel — el tre
buie să se perfecționeze încă mult 
la capitolul tehnic. sporindu-și 
■totodată și bagajul de cunoștințe 
tactice. Faptul că este stingaci și 
că dispune de o detentă remarca
bilă poate conta mult la cîștiga- 
rea unui inter dreapta foarte ne
cesar echipei naționale. Cu posi-

bHități de progres mai pot fi 
creditați Iosif Boroș (un jucător 
robust, dîrz) Ștefan Deacu și Lu
cian Vasilache, acesta din urmă 
în condițiile cîștigării curajului 
ofensiv. Echipa masculină, benefi
ciind șl de aportul unor jucători 
deja consacrați — Dan .
Oros, Bota și Hornea — a lăsat 
o impresie favorabilă, 
făcînd doar jocul cu 
R.D. Germane, în care a 
la luptă parcă prea ușor.

Despre formația feminină (an
trenori Fr. Spier și E. Bartha) 
mai puține lucruri îmbucurătoa
re. Aceasta din cauza lipsei unor 
individualități marcante. Perspec
tive bune are Georgeta Lăcustă, 
jucătoare de 9 m cu bună forță 
de șut, dar cu complexe evidente 
în fata apărărilor agresive. La 
semicerc, două nume se impun a 
fi subliniate — Iuliana Hobincu 
și Monica Mihăilă. Ambele — 
luptătoare prin excelentă — 
impresionează prin cantitatea e- 
forturilor depuse în teren, dar iși 
anulează de multe ori activitatea 
prin pripeală in faza de finali
zare.

Neîndoielnic, ediția recent în
cheiată a campionatelor republi
cane de sărituri în apă pentru 
juniori a fost una dintre 
mai izbutite dintre cele^ 
șurate în ultimii ani. Făcînd a- 
ceastă afirmație ne referim, însă, 
doar la întrecerile feminine, care 
au reunit la startul celor trei 
probe (1 m, 3 m și paltformă) un 
lot de junioare talentate. bine 
pregătite și avînd o valoare sen
sibil apropiată. Mai precis, este 
vorba de Georgiana Săcăleanu, 
Anca Făgețean. Mihaela Atana- 
siu de la Clubul sportiv Școla
rul București (antrenori N. Spa- 
riosu și Elena Timar), Ruxan- 
dra Hociotă și Angela Popescu de 
la Școala sportivă Sibiu (antrenori 
N. Hatzak și Nora Hubert), Elena 
Cirstică de la Progresul (antre
nor P. Decuseară), Magdalena 
Toth de la Crișul Oradea (antre- 
noare Viorica Leucsak) și Sora- 
na lacob de la 
poca (antrenor 
tive care și-au 
șase locuri 
Faptul că, începînd din acest se
zon, s-a creat o concurență spor
tivă aprigă (fapt demonstrat cu 
prisosință de clasamentele cam-

PENURIE ÎNGRIJORĂTOARE
îmbucurător si 
că junioarele vi- 
cu sîrguintă șl 
a-și valorifica 
felul acesta ele 

săriturilor pînă

plonatelor) este 
ne dă speranța 
zate vor munci 
cu spor pentru 
posibilitățile, în 
ridicînd nivelul 
la standardul impus de competi
țiile internaționale de amploare. 
Realizarea acestui deziderat 
pune, . 
turilar, obținerea siguranței 
elegantei în executarea 
serii de sărituri, fără 
observate, uneori, la campionate
le naționale. Ezitările s-au dato
rat. credem, trecerii prea bruște 
de la un exercițiu mai simplu la 
altul mai dificil de la IV, la 2‘A, 
de exemplu în plus, element de 
mare însemnătate, este absolut 
necesar ca salturile impuse să 
fie executate impecabil, pentru a 
se evita intrarea la 
handicap, așa cum 
deseori cu sportivii români 
concursurile internaționale, 
sfîrșit, vom mai nota că actuala 
generație de junioare este ur
mată îndeaproape de categoria 
copii, unde am întîlnit elemente 
cu certe perspective, ceea ce de
monstrează din nou că la fete se 
întrevede o evoluție ascendentă.

Prin contrast, la băieți se 
stată o accentuată penurie 
titativă și calitativă. La campio
natele republicane, la proba de 
„3 ra“ rezervată juniorilor mari 
au participat cinci concurent!, la 
platformă juniori miel — patru, 
iar la platformă juniori mari — 
doar trei sportivi l Cit 

lor, o apreciere obiecti- 
dată de faptul că Vasile 
după o întrerupere de 

un an de zile, a reintrat 
cucerind (la juniori mari) 
în toate cele trei probe,

valoarea 
vă este 
Nedelcu, 
aproape 
cu brio, 
victoria 
cu diferențe de punctai aprecia
bile. Doar M. Kaiss, V. Bastar și 
M. Dincscu au fost juniorii care 
au arătat că pot deveni perfor
meri de valoare, ceilalți manifes
tând prea multe slăbiciuni pen
tru a se putea pune speranțe în 
el. De altfel. înseși rezultatele 
consemnate la campionatele bal
canice de juniori, desfășurate re
cent la Ljubljana, sînt semnifica
tive în privința diferenței cali
tative dintre junioare și juniori: 
în vreme ce Georgiana Săcăleanu 
și Anca Făgețean au cucerit tit- 
lurile 
Kaiss 
dește.
sine.

balcanice, V. Bastar și M. 
s-au clasat pe poziții mo- 
Concluziile se impun de la

„Ilospitale 
treprinde 
tră. Oa 
întâlniri, 
6—7 au 
8—9 au 
rești, 1 
ifa Ploi 
Medicina, 
v<w avea

PATR 
Intre 21 
se va des 
trecere 1 
care var

STĂRI

fost renovate, dotate sau îmbogă
țite cu mobilier divers ele. Ase
menea lucrări au fost făcute la 
«Paralela 45“ (lingă Băicoi), 
„Dîrste" (Brașov), „Oituz" (Valea 
Oituzului), „Feciorii Iui Bachus" 
(Focșani). Nu de puține ori ara 
fost impresionați de gustul pentru 
frumos al celor ce le-au conceput. 
Terenuri împrejmuite pe care se 
pot întinde corturi, spații dotate 
cu instalații electrice, grupuri so
ciale ș-a. Căsuțele cochete, fru
mos lucrate, vopsite în culori vii, 
par miniaturale orașe de basm. 
In această situație sînt : „Izvorul 
Rece" (căsuțe aranjate cu gust, 
frumos vopsite). „Oituz" (căsuțele, 
lucrate în lemn, în forme origi
nale), „Slănic Moldova" (totul — 
căsuțe, chioșcuri comerciale, poar
ta — ornate cu lemn sculptat),

lui lipsește un loc de popas, l-au 
construit pe marginea unui lac 
și bine au făcut. Ei are în preaj
mă și un bufet (tot al C.A.P.)

înainte de a încheia acest ca
pitol, vrem să facem o mențiune 
specială referitoare la campingul 
„Oituz". Aici, la plecare, pe por
țiunea de drum de la căsuțe (și 
motel) pînă la șosea — pe circa 
200 m — întîlnești, succesiv, 3 
panouri frumos colorate, pe care 
stă scris : „Vă mulțumim pentru 
vizită", „Mai poftiți Ia noi", „La 
revedere, vă dorim voiaj plăcut". 
Ospitalitate care impresionează 
plăcut...

DE LA PLIANT LA REALITATE, 
CALE LUNGA

(păzite), 
curentă, 
electrică, vatră pentru gătit, bu
fet sau restaurant, telefon, stație 
de benzină (cel puțin in preaj
mă), auto-service, ștrand (sau po
sibilități de înot).

Firește, ne-am propus să ve
dem în ce măsură reclama cores
punde realității. Din păcate, con
statările noastre n-au fost tocmai 
pe măsura așteptărilor. Iată, de 
pildă, doar 6 din cele 14 campin
guri vizitate se apropie de nivelul 
cerințelor : „Românești" (lingă Plo
iești), „Paralela 45", „Izvorul Re
ce", „Oituz", „Slănic-Moldova", 
„Cernica" (București).

O primă observație : pe traseul 
străbătut numărul campingurilor 
este insuficient, ca de altfel și al 
locurilor din căsuțe : „Cernica" 
(Comarnic) — 28, „Dalnic" (jud. 
Covasna) — 20, „Oituz" — 18, 
„Tîmboiesti Feciorii

Popasul Tîmboiești
Vrancea) — 8 căsuțe din zid,

nd fiecare, pentru a fi distinse, 
urne de flori
perativei agricole de

aparținînd co-
producție 

in comuna Tîmboiești. Coopera 
toril, văzînd că prin partea locu-

tem vizita obiective turistice a-
vînd asigurat confortul necesar, 
odihni agreabilă, largi posibilități
de a face sport. De asemenea, se
precizează că aceste locuri de po
pas sîat ușor aocesibile, au tere

expuse în soare, lingă șoseaua na
țională, deci în praf și în plin 
zgomot. Alte 6 din popasurile vi
zitate sînt, de asemenea, așezate 
in locuri complet neindicate, zgo
motoase, neumbrite, deci bune de 
locuit doar seara : „Dîrste" (loc 
descoperit, lingă calea ferată și 
șoseaua națională 1), „Feciorii lui 
Bachus", „Tîmboiesti" ș.a.

Așa cum sînt așezate, doar la 
3 din cele 14 campinguri vizitate, 
există posibilitatea de a se face 
baie (de pildă. „Cernica" din 
preajma Capitalei), iar teren de 
sport n-am aflat nicăieri (deși 
unele sînt plasate pe spatii întin
se și ar fi fost posibilă amenaja
rea de mici terenuri). La multe 
campinguri — de neînțeles — nu 
sînt spații pentru corturi, iar sta
ție de benzină (în preajmă) sau 
atelier auto-service am aflat doar 
la „Dîrste" (!).

„MINA DE GOSPODAR"
Spuneam mai sus că de multe 

ori este evidentă prezența „mîinii 
de gospodar". Dar și invers. De 
pildă, de ce oare la „Dîrste" că
suțele au cite 4 locuri, fiind astfel 
nepractice și, implicit, 
le ? De ce „Cernica" 
continuă să fie prost 
cu țevi fără robinete 
de fapt nici nu vine 
ne-a plăcut cum arată .. . 
cial (dușuri urîte, încăpere neîn
grijită) de la „Dalnic", n-am În
țeles de ce la „Pustnicul" (în 
preajma Capitalei) „s-a omis" a- 
menajarea unui grup social. Evi
dent, nu ne-â plăcut cum arată 
popasul „Sineșți" (ca un iarmaroc 
sau o circiumă), departe de ceea 
ce ar trebui să fie. Cu atît mai 
mult, cu cit se află pe șoseaua ce 
duce spre litoral, intens străbătu
tă de turiștii români și străini.

Cîteva cuvinte despre grupurile 
sociale. Campingurile (unde se 
montează corturi, cu căsuțe în 
care poți sta și dormi) trebuie să 
fie neapărat, dotate cu grupuri 
sociale — separat pentru bărbați 
și femei — în care să se afle 
dușuri, chiuvete, oglinzi, prize e- 
lectrice, tot ceea ce este necesar 
pentru toaleta de seară și dimi
neață a vizitatorilor. Dar, majori
tatea campingurilor vizitate sînt 
lipsite de astfel de grupuri (sau 
le au improvizate) indispensabile 
unui turism civilizat. Exemplifi
căm prin „Cernica" 
„Dalnic", „Feciorii 
(improvizat și murdar), 
iești" 
ber), 
(fără lumină și geamuri, cu uși 
defecte),

D. STĂMCULESCU

sport 
dat : 
pentru 
de campi 
dism. 
este reze 
mici. Pe 
vor măsu 
contratim 
programul

MARI VEDETE ALE AT
lin. Viorica Viscopoleanu) și nu
meroși medaliați cu argint și cu

din Balcani s-aubronz La J.O. ;
ridicat campioni europeni (Iolan 
da Balaș, Gheorghi
Vera Nikolici, Mihail Jelev 
liana

Stoikovski

To mo va
in aer liber. Viorica Viscopo- 

Iordanka Biagoeva, Svetla 
Carol Corbu, Dorina Că- 
Natalia Andrei, 
în sală) ; dinStoev -

au figurat cîțiva atleți pe listele
(lolanda

Evident, despre
Ele au ajuns să

desemnați

me). în

FARA ADVERSARI!

ime. Trufia nu izbutise mai mult de-

incipala proba a reuniunii de dumi-
, fără să întîlnească o situație fa- 
bila în handicap — totuși 
rită fe/mă la nariul
suficientă a valoare mai modestă ca 

ctțtige eonloilcoil. Este, desigur, difi- 
I de explicat simpla figurație efectua- 

do Copila, Robson, Satin, Floria șl 
sau timidele încercări de rezisten-

manifestate de Turda, țl Hilton, fără
na ajungem la concluzii defavorabile
tru driver! i acestora.

Restul rezultatelor înregistrate ______
reciate pozitiv, performantele primilor

surorile Hemîona șl Hanca, ambele
reproducătoarea Halandala. O mențiune.
pentru modul frumos cum au condus, me
rită aprantiii Grigore Nica și Ivan 
Rezultate tehnice: cursa I Iola (R. Cos-
tică) 38,6, Epilog, simplu
26; cursa ]| Herniona (Gr. Nica) 31,3, Ba-

simplu 9, event 69,
cursa UI Hanca (A. Brailovschi) 36,7, Riv-
natec, Firicâ, simplu 2, event 30, ordinea
14, ordinea triplă 94;
(I. Ivan) 32,1, Hidrant, simplu 13, _____
44, ordinea 42, triplu cîștigător 613; cursa 
V Frizura (I. Oană) 28,3, Parada, Petala.
simplu 7, event 536, ordinea 36, ordinea

304 ; cursa VI Sacou (Tr. 
nescu) 31,8, Rețeta, simplu 8, event 150, 
ordinea 157, triplu cîștigător 2691 ; cursa 
Vil Trufia (Gh. Tănase) Turdaș,
Hilton, simplu 4, event 28, ordinea 10,
ordinea triplă 61 ; cursa Vilii Galen
Gheorghe) 44, Hermafon, simplu 6, event 
26, ordinea 32. Pariul austriac s-a ridicat

apreciem vorbește

utilitatea campingurilor 
fie cunoscute, solicitate 
de la sine. Dar pentru

nerentabi- 
(Comarnic) 
gospodărit, 
prin care 
apa 1 Nu 

grupul so-

de recorduri mondiale
Balaș, Vera Nikolici, Draga Sta- 
mejcici, 
gentina 
Iordanka 
cele ale 
(Vasilios 
Stekici).

Lista exemplelor de acest 
poate continua încă mult. îmbră- 
țișînd și alte asemenea 
ale înaltei performanțe, ale atle- 
țllor și atletelor din Balcani. Nu 
vom mai insista, dar mai înainte 
de a pune punct vom arăta că la

Christos Papanlkolau, Ar- 
Menis,

Biagoeva ș.a.) sau 
recordurilor continentale 
Papageorgopoulos, Nenad

recentul concurs

aspecte

preolimpic de
la Montreal, la care au fost pre- 
zenți reprezentanții a 33 de țări 
de pe toate continentele, cei mai

ATLETISM
,,Cupa Progie-

dimineațasul" s-a desfășurat duminică
po Stadionul Tineretului. Trofeul, ce se 
acordă atletului care obține
bună performanță, a revenit lui Alexan
dru Abagiu (CAU), învingător la lungi
me cu 7,21 m. Alte rezultate: 
C. Larion (Steaua)
C. Preda (Lie. 35) 15,90 m, lungime (f) : 
Eleonora Crăciun (Olimpia-Constructorul) 
5,88 m. (Nicolae D. NiCOLAE — coresp.).

CAIAC-CANOE 'Eo/*C£ut S”*'
Criteriul olimpic",timp de două zile, 

concurs cu caracter republican, la ai că-
ruî start s-au aliniat
panți din întreaga țară, cele 7 titluri pusa 
în joc fiind cucerite de către 
cluburilor Steaua și Dinamo : K 1 — 1000 
m : V. Borbandi (Steaua) 3:52,6 ; C. 1 — 
1000 m: S. Covaiiov

partici-

sportivii

K 1 — 500 m (f) : N. Nichitov (Steaua) 
" ‘ 1000 ih : “ — -Dinamo (E. Fi-2:04,2 ; K 2 -

lipov — I. Ivanov) 3:24,8; C 2 — 1000 m: 
Steaua (I. Erofeî — I. Haralambie) 3:46,3 
K 2 — 5f;0 m (f) : Steaua
E. Corneenco) ’ 
Steaua (Soare, Susoi 
3:05,3- Clasament

Borș, Bidire!

pia-Construct
pid); Scarla
(Ști in ta Petr

ping din țara noastră să se dezvolte (situația de pe traseul stră
bătut de noi nu diferă prea mult de altele, din alte zone), este 
necesar ca organele cooperației, consiliile populare șl toți cei ce 
răspund sau administrează asemenea amenajări să țină seama 
de o serie de elemente indispensabile, cum ar fi :

• Campingurile să fie plasate într-un cadru cît mai pitoresc ; 
o Să nu lipsească spațiile pe care să se poată monta corturi;
• Căsuțele să dispună de tot ceea ce este necesar unei bune 

găzduiri (este de dorit să aibă lumină electrică) ;
• Să existe grupuri sociale (dușuri, chiuvete, oglinzi)

velul unui confort elementar ;
creeze posibilități de practicare a sportului

încă o dată că atît numărul campingurilor, 
din căsuțe este insuficient față de dezvoltarea turis-

mului din țara noastră, ne străduim să facem o recomandare : 
atît cele existente cît și cele ce vor mai lua ființă în viitor, 
să fie ridicate la înălțimea exigențelor, al bunului renume cîș- 
tigat. Am socoti insă, neapărat necesar, ca Ia toate amenajările 
viitoare, să existe avizul competent al Ministerului Turismului, 

neglijind campingurile, lăsând ca amenajarea lor să se

148 p, 2. Dinamo 124 p, 3—4. Politehnica 
Timișoara și Șc. sp. Orșova 15 p,

OPÎPMTAPF ETAPA
VMLIVIHfLC ȚARA, A VOINȚIADE1

TURISTICĂ a avut loc în pădurile
din preajma

Bistrița. După întreceri viu 
la care au luat parte un mare număr da 
sportivi, membri ai asociațiilor 
meșteșugărești din 17 județe - 
de campioni pe anul în curs, la seniori, 
au fost cucerite de : Natalia Diaconescu 
(Craiova) și Constantin Angheluță (BuciP 
rești). Comportări bune
fiind printre fruntași, 
Deac și Aneta ~ 
București) Marin Dumitru (Craiova) 
Antoniu Plăian
— coresp.)

(Cluj-Napoca). "(1. TOMA

RUGBY NAȚIONAL DISPUTAT 
LA BRAȘOV, echipa locală C.F.R. a i 
tîlnit pe Lokonjotiv Falkensen (R.D. Ger
mană) pe care a învins-o cu scorul 
21—8 (13-4). Au înscris Țupea .
Haralambie (5), Stănciulescu (4) și Con-
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ECHIPEI DE ȘAH DIVIZIONARELE A

ET“ BARCELONA
Sft țah 
a, în- 

noas- 
patru 

•gram i 
dea 
Bucu- 

stroluL 
>t, cu 
eciiurile

tiiorl din Bulgaria, Iugoslavia
România (două formații). Fiecare 
selecționată va fi alcătuită din 
3 băieți șl 3 fete. în vederea »- 
cestei întreceri, 
(15 juniori 
Participa la 
tire, între 7

țl 
o

?1

i, lotul României
10 junioare) va 
tabără de pregă- 

20 august, la Secu.

★

I
I
I

înaintea startului

STEAUA DOREȘTE SA JOACE UN ROL PRINCIPAL IN NOUA „STAGIUNE“

NIORL
Reșița, 

ntă în- 
șah la 
de ju-

TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
JUNIOARE. între 10 și 21 au
gust, la Kustendil, în Bulgaria, 
se va desfășura un turneu in
ternațional de junioare. Din țara 
noastră va participa tînăra jucă
toare Ligia Jicman (Medicina Ti- 
tnișoara).

I
I
I

de miine, la Ploiești
I
I

IATELE NAȚIONALE DE CICLISM»

m în 
y .l-a 

Ploiești, 
azionăte 

de ei- 
•eceriior 
mari și 
;ia 
be

își 
de 

iată 
itreceri-

lor: miercuri 6 august : 
timp echipe juniori mari și 
joi 7, contratimp individual 
niori ; vineri 8, contratimp 
dividual juniori mari și 
sîmbătă 9, semifond seniori 
tninică 10, semifond juniori 
și mici ; luni 11, contratimp 
pe seniori ; marți 12, 
niori 
seniori.

contra- 
mici; 

se 
in- 

mici 
; du- 
mari 
echi- 

seniori ; marți 12, fond ju- 
i mari și mici ; joi 14, fond

LUI INTERNAȚIONAL I
au foet 
n Bal-
Sunian

Soslavut 
lungi- 

rzultatul 
impune 

' încer- 
fost de 
regula-

reeord-
68,48 m

lecțîonatâ
U.R.SS. 

de jocuri 
îi 1 Wr 
de antre- 
uțuianu in 
ivian Cor- 
imea, Fui-

Nedelcu 
ir Boros, 
Dinamo) ; 

[toți Olim- 
ambii Ra- 
Burghelea 
(Construc-

montare), ceea ce face omolo- 
gabilă această performanță ca 
record european (8,35 m Igor Ter- 
Ovanesian — U.R.S.S. 1967 și 
Sepp Schwartz — R.F. Germania 
1970). Stekici devine astfel pri
mul săritor al Europei și deține 
al doilea rezultat mondial.

Printre atleții care s-au impus 
recent la Montreal au mai fost 
și alți sportivi din Balcani pe 
care, incepînd de vineri. îi vom 
putea urmări pe stadionul Repu
blicii din Capitală. Este vorba 
de cei doi bulgari Velko Velev 
și Maria Vergova, învingători la 
aruncarea discului cu 65,19 m și, 
respectiv, 
zentanții noștri Natalia Andrei 
(1500 m — 4:10,69) și Gheorghe 
Cefan (3000 m obstacole — 
8:17,64).

Cu un an înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Montreal în listele 
celor mai buni performeri mon
diali figurează numeroși atleți 
din Balcani. în afara celor a- 
mintiți mai înainte, întîlnim nu
mele aruncătoarei de greutate 
Ivanka Hristova, deținătoarea u- 
nui record de 21,09 m (a patra 
aruncătoare din istoria probei), 
semifondista Liliana Tomova 
(2:00,10 pe 800 m), sulițașa Lut- 
vian Molova — 61,18 m, sărito
rul în înălțime Dimitrios Pa- 
tronis — 2.22 m. sprintera Jelița 
Pavlicici — 11,1 pe 100 m și 23,1 
pe 200 m etc. ------
n-au 
mari 
și pe 
lejul 
celei

• BUCURESTENII REVIN JOI DIN TURNEUL SPANIOL • MULTE ELEMENTE TINERE INTRODUSE IN 
LOT •ANTRENORUL EMERrCH JENEI DESPRE ASPIRAȚIILE SALE Șl ALE ELEVILOR SĂI

CARE ÎNCEPE
IN SEZONUL

I
UL DE 

ECHIPE, 
va des- 

pele bucu- 
lunicipala. 
inte*1 3 p. 
1 p-, 4.

în momentele cînd citiți acesta 
rînduri, echipa Steaua se află în 
Spania. Ea evoluează, în cadrul 
unui turneu început săptămîna 
trecută, la La Linea. Cadiz și 
Malaga, Fotbaliștii bucureșteni 
urmează să revină acasă joi 
seara. Dar, pînă la turneul spa
niol, care reprezintă punctul final 
al verificărilor dinaintea relu
ări! sezonului, „roș-albaștrii" au 
parcurs un intens și complex 
traseu al pregătirilor. La 14 iulie, 
noul cuplu de antrenori de

suita de jocuri amicale. Astfel, 
ei au fost oaspeții echipelor La
minorul Roman (la 18 iulie, scor 
4—1), din nou ai lui I.T.A. 
Neamț (la 20 iulie, scor 
și au jucat la Focșani cu 
(la 23 iulie, scor 5—2).
întîlnire de verificare s-a dispu
tat la Arad, unde Steaua a învins 
pe U.T.A. cu 2—1, în partida sus
ținută la 26 iulie. Intre 27 șl 
30 iulie, militarii au continuat 
susținutele lor pregătiri la 
București, trecînd — cu acest pri-

Piatra
11—0) 

Unirea 
Ultima

66,20 m și de repre-

parca 
atîția 

ca în acest an

Niciodată
existat în Balcani 
performeri 
toți aceștia vom avea pri- 

să-i aplaudăm în cadrul 
<!.■ a XXXIV-a ediții a 

Jocurilor Balcanice. De-a lungul 
anilor am urmărit mai multe 
dintre edițiile acestei competiții, 
dar nici una nu știm să fi fost 
atît de puternică, atit de promi
țătoare ca spectacol și ca rezul
tate, ca aceasta care va începe 
vineri in Capitală. Tocmai de a- 
ceea, dacă vremea va fi bună 
(și sperăm să fie !) ; dacă ambi
anța va fi la înălțimea acestei 
tradiționale competiții — și bucu- 
reștenii, pasionați ai atletismului 
vor fi, desigur, prezenți în tri
bunele stadionului !; în condițiile 
unei piste noi, din rekortan, de 
o calitate excepțională, putem fi 
siguri că arbitrii vor fi în mă
sură să înregistreze o sumedenie 
de performante de mare valoare 
internațională.

HS
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înainte de plecarea in turneul din Spania, jucătorii de la Steaua cui 
trecut testul rezistenței fizice. In clișeu, grupa condusă impetuos de 
Anghelini (autorul unuia dintre cale iruri 
spre punctuil de sosire

bune rezultate) sprintează 
Fote : I. MIHAICA

- Enierich Jenei, princi- 
Carol Creiniceanu, se- 
a deschis seria antrena- 
pentru „stagiunea" de

Steaua - 
pal, și 
cund — 
mentelor . 
toamnă. Prima parte a perioadei 
pregătitoare s-a desfășurat Ia 
Piatra Neamț, unde militarii au 
susținut (la 16 iulie) un prim joc 
de antrenament : 6—0 cu I.T.A. 
din localitate. Alternînd cu pro
gramul intens al ședințelor de a- 
cumulări fizice (mai întli) și teh- 
nico-tactice (mai apoi), elevii lui 
Jenei și Creiniceanu au continuat

șl testul de rezistență. De 
iulie, echipa Steaua se

lej —
La 31 ____
află, cum spuneam La început, în 
Spania, ca invitată a unor clu
buri locale.

După ce am văzut care a fost 
programul clubului bucureștean 
de la declanșarea pregătirilor, să 
vă informăm ; 
actuale a lotului 
întîl, componența 
raru, Iordache (în 
dical), Dumitrescu 
Galați), Dumitra?

asupra situației 
i său. Iată, mal 

acestuia i Mo- 
tratament me- 
(de la Oțelul 
(de la Corvi-

nul Hunedoara) 
ghelini, Same?,
Zahiu (Gloria ___
Stroie (Sp. studențesc) — fundași ; 
Dumitru, Dumitriu IV, Iordănescu, 
Stoica, Ion Ion (mijlocași) ; Stroe 
(Autobuzul), Năstase, Troi (F. C. 
Argeș), Botez (S. C. Bacău), Zam
fir (Petrolul), Răducanu, Dancin 
(Voința) — atacanți.

Să ascultăm, acum, pe antre
norul Jenei, care ne expune — 
pe scurt — intențiile sale și ale 
echipei de care se ocupă: „Avem 
o misiune grea. Dar niciodată nu 
m-ain dat înapoi de la greu. Do
resc- j;a — utilizing ceea ce exis
tă bun, .constructiv, in jocul e- 
chipei noastre, ceea ce a acumu
lat ea pozitiv trecutul sezon 
— să amplificăm, în lunile care 
vin. întregul potențial Al lotului. 
Dorim să jucăm un rol do frun
te în lupta pentru titlu și’ sper 
că, dacă vom realiza și o creștere 
a omogenității psihice a lotului, 
vom reuși acest lucru. Ne preo
cupă, pe colegul meu Creiniceanu 
și pe mine, problema celei mai 
eficiente alcătuiri a liniei de 
fundași, ne preocupă creșterea reu
șitelor în jocul pozițional, 
sensul de a găsi mai bine, < 
pregăti mai bine momentul 
decisive, se înțelege pentru 
de atac pozițional de care 
team. Sperăm să obținem 
terea valorică pretinsă de 
nostru în 
elemente 
Dumitru, 
meș etc 
tineri cu

La micul capitol al „altor știri* 
vom menționa restabilirea lui 
Dumitru de pe urma accidentării 
din finalul campionatului, ca șl 
reușita lui la examenul de admi
tere de Ia I.E.F.S. ; semnele bune 
ale asimilării noilor veniți de 
către mai vechii component! ai 
Iotului ; și dorința generală, re
ieșită dintr-o mică anchetă a 
noastră, de a face din ediția 1974/ 
75 o ediție de succese de prim 
plan ale echipei Steaua.

portari ; — An-
Smarandache, 

Buzău), Vigu,
>

a

în 
de a 
pasei 

fazele 
amin- 
crcș- 
lotul 

care, acum, alături de 
consacrate — precum

lordănescu, Vigu, Sa- 
— se găsesc jucători
mari posibilități".

SPORT CLUB BACĂU SPERĂ 
ÎNTR-0 COMPORTARE BUNĂ

• ANTRENAMENTE INTENSE LA MUNTE Șl ACASĂ • JUCĂTORII 
SINT DECIS! SA DEMONSTREZE CĂ-ȘI MERITA LOCUL IN PRIMUL 
EȘALON • EXPERIENȚA ACUMULATA IN IȘI POATE SPUNE 

CUVINTUL

în ultima parte a lunii iulie, 
echipa S.C. Bacău a efectuat un 
stagiu de pregătire la Timișul de 
Jos, locuind 
Morii". Aici. 
Piatra Mare.
Constantin
și-au supus elevii la intense an
trenamente, cu dorința normală ca 
ei să nu facă simplă figurație în 
prima divizie. Dimineața, pe 
pantele muntoase, erau progra
mate ședințele menite să ducă la 
acumulări fizice, iar după amia
za s-a lucrat 
derea perfecționării 
de bază (pe stadioanele 
și Carpați din Brașov).

De cîteva zile, echipa 
întors acasă, participînd, 
cum se știe, la turneul 
pe care Sport Club l-a 
zat sîmbătă si duminică.

la cabana 
la poalele 
antrenorii 

și Mircea

„Dîmbul 
masivului 
Gheorghe

Nedelcu

cu balonul, în ve- 
procedeelor 

Dinamo

8-a re- 
duipă 

jubiliar 
organi-

obișnuite se pot completa 5 variante 
simple a 6 lei achitate 50% — iar la 
acțiunile speciale variante simple a 
15 lei (1 variantă 100%» sau 2 variante 
50%, sau 4 variante 25%).

De la aceeași dată și actualele bi
lete seria „C“ sînt valabile tot pentru 
5 variante simple a 6 lei, achitate

CIȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 30 IULIE 197S

Extragerea I: cat 1: 4 variante 10% 
a cite 
cat. 2: 
cat. 3: 
a 1.235 
cat.

REPORT CATEGORIA 1 ; 944.133 leL
Extragerea a H-a: cat B : 

6.766 lei; cat. C : 20.80 a 2/ 
cat. D: 1.435,85 a 60 lei; cat. 1 
a 200 lei; cat. F: 1.627,10 a

REPORT CATEGORIA A: 
i.
Cîșligătorli autoturismelor
00 sînt: MIHALY

Dacia 1300;

6:

un autoturism
5 variante 10% a 9.599 tel; 
6,55 a 7.328 lei; cat. 4: 38,85 
lei; cat. 5; 71,60 a 670 lei; 

2.591,80 a 40 lei.
5:

F:
1.133.809

Dacia
IOAN din Tg.

Disciplina și seriozitatea jucă
torilor. resimțite la tot pasul, a 
lăsat să se întrevadă că băcăua
nii vor aborda apropiatul sezon 
fotbalistic eu toate forțele de 
care sînt capabili. în acest spi
rit ne-a vorbit și antrenorul prin
cipal al echipei, Gheorghe Con
stantin : „Am pornit la drum cu 
următorul lot dc jucători : Co
mun șl Ursache — portari ; Pru- 
teanu, Volmer, Catargiu, Marga- 
soiu. Lunca, Sinăuceanu și Bădin 
(de la Universitatea Craiova) — 
fundași ; Cărpuci, Duțan, Ui-ițcu, 
Șoșu și Panait (Știința Bacău) 
— mijlocași : Chitaru, Pană, Bă
tută, Florea, Aelenei (Steaua), 
Săvulea (Știința Bacău), Boes- 
teanu (Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej) și Berceanu (Ceahlăul Pia
tra Neamț) — atacanți. După 
cum se vede, nu am efectuat 
transferări spectaculoase. Deși, in 
mare, ne bazăm pe vechiul nu
cleu de jucători care au readus In 
mod spectaculos pe Sport Club 
in prima divizie, eșalon cu echi
pe mult superioare celor cu care 
ne-am confruntat in trecutul an 
competițional, îmi păstrez opti
mismul în privința resurselor ti
nerești ale formației pe care o 
pregătesc. Cunosc bine pe cei mai 
multi dintre jucători și știu că, 
pe parcursul celor 34 de etape 
disputate 
călit, au 
periență, 
ca, incă 
lui de la 
ră prea multe complexe, 
tivul nostru principal pare destul 
de modest — menținerea echipei 
in Divizia A. Sigur că nu plecăm 
Ia drum doar cu acest gind. Cu 
toții sintem convinși că putem 
realiza mai mult, mai ales pe 
pianul contribuției noastre la e- 
forturile generale ce vor fi făcu
te spre îmbunătățirea calitativă a 
fotbalului".

Antrenorul băcăuanilor speră

Eftimie IONESCU

PANA

cu destul interes. Pînă atunci, 
zilele care au mai rămas pină 
deschiderea sezonului oficial.

ri 
in 
la
Sport Club parcurge cu același 
interes și ambiție o nouă etapă 
a pregătirilor, etapa omogenizării 
și fundamentării ideii de joc 
preconizată a fi pusă in aplicare.

Gheorghe NERTEA

în Divizia B, ei s-au 
căpătat o anumită ex- 
fapt ce le va permite 
din startul campionatu- 
17 august, să joace fă- 

Obiee-

PROGRAMUL „CUPEI 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI >

Simbătă șl duminică, stadionul 
„23 August" va găzdui meciurile 
ediției a 9-a a „Cupei Municipiu
lui București", competiție organi
zată de Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport la fiecare 
început de campionat divizionar A. 
Participă formațiile Dinamo. Ra
pid, Sportul studențesc și Progre
sul. Iată programul jocurilor :

• Sîmbătă. ora 17 : RAPID — 
DINAMO ; ora 19 : PROGRESUL 
— SPORTUL STUDENȚESC.

• Duminică, de la ora 17, vor 
juoa învinsele intre ele. iar de la 
ora 19, învingătoarele din prima a.

ACTUALITĂȚI
e PARTIDA AMICALA R.F. GER

MANIA — ROMANIA (selecționate 
tineret + B) se va disputa, la 8 oc
tombrie, anul acesta, în orașul Duis
burg. Returul este programat la 17 
noiembrie 197G, în țara noastră.
• JOCUL FRANȚA — ROMÂNIA, 

din cadrul preliminariilor olimpice — 
care se va disputa la 3 decembrie, la 
Paris — va fi condus de o brigadă 
de arbitri din Anglia.

q TREI CAVALERI Al FLUIERU
LUI din țara noastră, care vor fl 
desemnați ulterior, vor arbitra me
ciul Turcia — Bulgaria, contind peri» 
tru preliminariile olimpice.

A STEAGUL ROȘU IN UNGARIA. 
Săptămîna aceasta, divizionara B 
Steagul roșu din Brașov va pleca în- 
tr-un turneu de două jocuri In R.P. 
Ungară. La 10 august, brașovenii vor 
juca la Gydr, cu formația Raba Eto. 
Al doilea meci este prevăzut pentru 
ziua de 13 august.
• RAPID — UNIREA TRICOLOR. 

După perioada de pregătire efectuată 
la Predeal. Rapid a revenit, la înce
putul acestei săptămînl, în Capita. 
Mîine, deținătoarea ..Cupei Româ
niei" va susține o partidă amicală d<- 
verificare în compania divizionarei 
C Unirea Tricolor, Meciul este pro
gramat pe stadionul Giulești, de la 
ora 17.
• JUNIORII VOR EVOLUA LA 

PLOVDIV. Selecționata de juniori a 
țării noastre va participa șl în acest 
an la tradiționalul turneu internațio
nal de la Plovdiv. Competiția se va 
desfășura în prima decadă a lunii 
septembrie. Iată componența celor 
două grupe : Bulgaria, Iugoslavia, 
U.R.S.S. și România (grupa A), Se
lecționata orașului Plovdiv, Turcia, 
Ungaria și Selecționata orașului Brno 
(grupa B). Meciurile se vor juca în 
zilele de 3, 4, 5 și 7 septembrie.
• PROGRESUL BRAILA S-A 

GĂTIT PE VALEA PRAHOVEI, 
zionara B a încheiat primul 
giu de pregătire la ,.Dîmbul
rii“, în Timișul de Jos. Sub conduce 
rea antrenorului Ștefan Onisie, lotul 
brăilean cuprinde următorii jucă
tori : Niculescu și Trofin — portari; 
Tilihoi, Trifina, Cristache, Gheorghî- 
ță și Gașpar — apărători ; Ioneseu, 
Luca, Pascu, Prepurgel, Dan Radu și. 
Vizircanu (promovat de la juniori)
— mijlocași ; Motoc, Ologu, Traian, 
Mihalache — atacanți. Ca noutăți, au 
fost transferați înaintașii I. Constan
tin, de la Sportul studențesc, șl Ca- 
1‘amao, de la F. C. Constanța. Obiec
tivul principal al echipei brăilene: 
promovarea în Divizia A.
• MECIURI AMICALE • C.S.M. SU

CEAVA —ZAGOREȚ NOVA ZAGORE 
(Bulgaria) 5—1 (4—0). Au marcat 
Iosif (min. 2, 16 și 21), Amarandei 
(min. 24), Prepeliță (min. 87), respec
tiv Marcov (min. 72). (Gh. Ilalițchl
— coresp.) • RAPID ARAD — F.C.
ZAK KIKINDA (Iugoslavia) 2—0 (2—0). 
Au marcat Corponai (min. 5) și Tisa 
(min. 34> (R. Hărduț — coresp.).
e „CUPA ELIBERĂRII** LA VASLUI, 
ediția a V-a. Rezultate : Ceahlăul P. 
Neamț — C.S. Botoșani 0—0 (3—4
după lovituri de la 11 m), Dunărea 
Giurgiu — Vitorul Vaslui 1—1 " “
după 11 m). Pentru locurile 
Ceahlăul — Viitorul 4—4 (10—9 
11 m), iar pentru locurile 1—2 
Botoșani — Dunărea 0—0 (3—0 
11 m). Interesant e faptul că 
meciurile s-au terminat la egalitate, 
clasamentul fiind stabilit în urma lo
viturilor de la 11 m. (M. Florea — 
coresp.). A MINERUL MOLDOVA 
NOUA — VOINȚA BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). A înscris Foaie (min. 28). Me
ciul s-a jucat la Reșița. (D. Glăvan, 
coresp.) • AURUL BRAD — MURE
ȘUL DEVA 2—2 (1—1) . Au marcat 
Golda șl Staicu, respectiv Uilecan și 
Sălăjan. Joi, Aurul va întîlni pe F.C. 
Zak Kikinda (Iugoslavia). (AL Jurcă
— coresp J.

PKE- 
Divi- 
sta- 
Mo-

NOTA

(5—4
3-4 : 
după
C.S.

- '

TROI, ȚEGEAN, DĂNILĂ Șl ARTICOLUL 8!
Perioada de transferări a ju

cătorilor s-a încheiat, după cum 
se știe, la 21 iulie (data ștampilei 
poștale, cu care mai puteau fi tri
mise actele la F.R-F.). Toate ce
rerile care au îndeplinit prevede
rile regulamentare au fost rezol
vate de către federație.

Cu noile lor loturi, echipele 
și-au reluat pregătirile pentru 
viitorul sezon. Numai că nu peste 
tot lucrurile stau astfel. Se știe 
că din cele 105 transferări la Di
vizia A, 71 s-au făcut pe baza ce
rerii jucătorilor și a dezlegării, 
iar 34 conform art. 8, fără dezle
gare, în favoarea echipelor parti
cipante în cupele europene, a ce
lor care dau jucători lotului repre
zentativ sau a cluburilor care se 
autofinanțează.

I’e această bază, și cu liberul

lăți) au semnat pentru Universi
tatea Craiova, Dănilă (Politehnica 
Iași) și Mateescu (Steagul roșu: 
pentru . ~ .
pentru 
cîteva

Dar, 
ce ei 
pentru 
aderat ,, . .
au apărut în meciuri publice d< 
verificare, unii s-au răzgîndit, al 
început să invoce diferite mojivi 
și în prezent nu se mai află lj 
noile echipe. Este cazul lui TROI 
ȚEGEAN și DANILA.

Refuzînd să se prezinte la noi 
Ie lor echipe, Troi, Țegean și DăJ 
nilă (și se pare că mai sînt sj 
alții) se vor vedea puși în afarl 
activității compcliționale. Atît jul 
cătorii, cit și cluburile trebuie s|

Dinamo, Troi (F.C. Argeș, 
Steaua, ca să dăm 

exemple, 
iată că, peste noapte, 
au devenit „buni de
noile cluburi la care 
(ȘI AU SEMNAT) și

doai

după 
joci 

au 
ehiil



„Cupa Ma: ii Negre11 la baschet feminin
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|N ULTIMA ZI, ROMÂNIA-FRANȚA 76-68

ÎN TURNEELE

în clasamentul fiial, România
CONSTANȚA, 4 (prin telefon), 

în 'ultima zi a competiției femi
nine de baschet dotată cu „Cupa 
Mării Negre11 (aflată la ediția a 
14-a), reprezentativa României a 
avut o comportare bună și a în
trecut, după un meci atractiv, pe 
cea a Franței cu scorul de 76—68 
(37—31). Sportivele românce au 
evoluat la un nivel superior față 
de partidele precedente și, avînd 
în Ileana Gugiu o excelentă con
ducătoare de joc, iar în Rodica 
Goian și Ștefania Giurea două 
realizatoare remarcabile, au con
dus permanent o echipă care nu a 
putut face altceva decît să lupte 
pentru un scor cît mai strîns. 
Pune tele au fost înscrise de : Go
ian 22, Gugiu 17, Giurea 12, L. 
Radulescu 9, Ciocan 9, Salcu 7 
pentru România, respectiv Ilifl'iod 
26, Guidolti 10, QuiMier 16, Mal- 
fois 4, Passcmard 8, Chariot 2, 
Sallois 2. Au arbitrat foarte bine

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
COMPORTARE FRUMOASA 

A PISTARZILOR 
IN U.R.S.S. Șl UNGARIA

Un lot de 6 pistarzi români au 
participat, săptămînă trecută, la 
două competiții internaționale. La 
prima, desfășurată la Tallin 
(U.R.S.S.), la startul căreia s-au 
aliniat cicliști din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R.F.G., România și 
U.R.S.S., reprezentantul nostru Șt. 
Lai.bner a obținut locul 1 in pro
ba de 1 600 m eu start de pe loc,

IUBITORII DL VOLEI DIN IUGOSLAVIA
AȘTEAPTĂ CU INTERES C.E. DE VOLEI

J

în cadrul lucrărilor recentei 
reuniuni de la Mamaia a Comi
tetului director și a Comisiilor 
tehnice ale Confederației europene 
de volei, campionatele continentale 
pentru echipele de seniori și se
nioare, programate in toamnă in 
Iugoslavia, au constituit un subiect 
amplu comentat. Pe această temă 
am avut și noi o scurtă convorbire 
cu reprezentantul, federației iugo
slave, ing. Miomir Kovacevici.

— Federația noastră — ne-a 
spus interlocutorul — a luat toate 
măsurile pentru a asigura un ca
dru optim acestei competiții. încă 
de pe acum problemele organiza
torice au fost rezolvate în deta
liu : sălile de concurs și de an
trenamente, celelalte instalații ne
cesare, mingile (300) de fabrica
ție japoneză : Mikasa etc., astfel 
incit programul să se poată desfă
șura în bune ccndiții. Reprezen
tanții Confederației europene care 
au vizitat orașele gazdă ale în
trecerilor din serii (Skoplje, Kra- 
lievo, Subotica. Rijeka. Banja Luka 
și Negotin) și cel al turneelor fi
nale (Belgrad : sălile Pionir și 
Pinki). s-au declarat mulțumiți de 
condițiile pe care acestea le oferă.

— Care este cola de interes a 
C.E. in rintlul iubitorilor de sport 
din Iugoslavia ?

— Acestui eveniment i se a- 
cordă o mare atenție de către pu
blicul nostru, dat fiind faptul că 
noua formulă de desfășurare a 
C.E. — cu numai cîte 12 echipe 
participante, calificate direct sau 
prin turnee preliminare — garan
tează nivelul ridicat al tuturor 
intilr.irilor. în acest context tre
buie să amintim și de intenția stu
diourilor noastre de televiziune de 
a transmite direct. în fiecare zi, 
meciuri din cadrul turneelor fi-

MPORTANTE H0TĂRÎR1
(Urmare din pag. 1)

cutiile și deciziile în legătură cu 
atribuirea C.M. grupa A din anii 
următori. Astfel în 1978 această 
mare competiție sportivă va avea 
Ioc în Cehoslovacia, in 1979 in 
Uniunea Sovietică și în 1980 în 
Suedia. Din cele stabilite la Gstaad, 
reise că tara noastră va organiza 
C-E. de juniori în 1976 și că ar’fi 
tosibil ca grupele B și C ale C.M. 
lin 1978 să se desfășoare tot în 
lomănia.

în legătură cu turneul olimpic 
ie anul viitor de la Innsbruck, 
inind seama de faptul că forma- 
iile Suediei și R.D. Germane nu 
zor mai lua parte la întrecere, 
l-a procedat la o nouă tragere la 
ierți a jocurilor de calificare. Iată 
«zultatul acestei trageri : Polonia 
- România. Uniunea Sovietică — 
histria, Cehoslovacia — Norvegia, 

pe locul secund, după Polonia
Companioni (Italia) și Dabrowski 
(Polonia).

în deschidere, formația Poloniei 
și-a adjudecat victoria în fața se
lecționatei Cehoslovaciei cu sco
rul de 78—58 (42—35). Cele mai 
multe puncte ale învingătoarelor : 
Borniak 12, Gorczelana, Kaluta și 
Ioszniak cîte 10. Au arbitrat foar
te bine Kobzik (Franța) și Clii- 
ralcu (România).

Trofeul „Cupa Mării Negre" a 
fost cucerit de echipa Poloniei, 
care a totalizat 6 p, urmată de 
România 5 p, Franța 4 p și Ce
hoslovacia 3 p.

Echipa României pleacă marți 
în Bulgaria, la Iambol, pentru a 
lua parte la o competiție, alături 
de reprezentativele U.R.S.S., Po
loniei, Ungariei, cea a țării gaz
dă ș.a.

Cornel POPA—coresp. județean 

cu timpul de 1-:11,7. în aceeași 
probă, Telegdi a ocupat locul 3, 
Dolofan — 4 iar Simion — 5. în 
cursa cu adițiune de puncte, Laib- 
ner s-a clasat, de asemenea, pe 
locul 1. în concursul următor, des
fășurat de astă dată in Ungaria, 
același lot, concurind în compania 
reprezentanților a 4 țări (Austria, 
Bulgaria. Italia și Ungaria) a ob
ținut primul loc in proba de 4 000 
m pe echipe, cu timpul de 4:46,0. 
De astă dată, în probele indivi
duale, Laibner a ocupat cite un 

nale pe programul național, dar 
și pe rețelele externe, în cazul 
în care vor exista solicitări. Nu 
este lipsit de interes sâ amintesc 
faptul că europenele coincid cu 
un mare eveniment : împlinirea a 
50 de ani de cind se joacă volei 
în Iugoslavia.

— La C.E. se atribuie și cîte 
un Ioc la J.O. de la Montreal e- 
chipeior, nccalificate încă, cel mai 
bine clasate. Care sînt favori
tele dv. ?

— Este foarte greu de spus. Și 
poate prea devreme, întrucît în 
turneele de verificare de pină a- 
cum echipele n-au fost în formă, 
iar multe dintre ele n-au prezen
tat toți jucătorii sau jucătoarele 
de bază. în plus, la volei, spre 
deosebire de baschet, de pildă, va
lorile nu sînt atit de net depar
tajate. Orice rezultat este posibil 
între echipele care vor pătrunde 
în turneele finale pentru locu
rile 1—6.

— Cu ce speranțe abordează e- 
cliipele Iugoslaviei C.E. ?

— Fiind gazde ale competiției, 
echipele noastre vor încerca să 
facă o figură onorabilă. în a- 
ceastă idee li s-au creat condiții 
mai bune de pregătire. Firește, 
așteptăm mai mult de la forma
ția masculină, pe care o socotim 
capabilă de rezultate deosebite. 
Este destul de puternică, alcătuită 
în cea mai mare parte din ju
cători tineri, dornici de afirmare.

— Ce șanse acordați echipelor 
României ?

— Cred că atit cea masculină, 
cît și cea feminină vor fi prezente 
în turneele pentru locurile 1—6. în 
cadrul cărora o ierarhizare aprio
rică, repet, ar fi riscantă.

Aurelian BREBEANU

LA CONGRESUL L.I.H.G.
Finlanda — Japonia, S.U.A. — 
Iugoslavia, R.F. Germania — El
veția.

Meciul Polonia — România des
chide seria competițiilor olimpice, 
fiind programat primul, la 2 fe
bruarie, la ora 14.

Cu acest prilej s-a adoptat și o 
hotărîre așteptată cu mult interes 
și anume aceea a statutului ju
cătorilor. în acest sens s-a decis 
că, în hochei, campionatele mon
diale pot fi competiții „open", 
fiind permisă — în anumite con
diții — și participarea jucătorilor 
profesioniști. După adoptarea a- 
cestei decizii, delegatul federației 
canadiene a anunțat că reprezen
tativa acestei țări va ti prezentă 
la C.M. din 1977, cu condiția ca 
jocurile să fie programate după 
20 aprilie. De notat că la grupa A 
a C.M. vor lua parte, începînd de 
anul viitor. 8 echipe in Ioc de 6-

NATATIA ROMÂNEASCĂ LA STARTUL UNOR
NOI ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

® Balcaniada de seniori, la Salonic ® C.E. de juniori, la Geneva
în această săptămînă, înotătorii, 

săritorii și poloiștii români se vor 
afla la startul unor noi competi
ții importante. începînd de joi, 
la Salonic, sînt programate între
cerile celei de a Vil-a ediții ale 
Balcaniadei de seniori. La înot 
și-au anunțat participarea, în cele 
29 de probe repartizate în 4 reu
niuni finale, cei mai buni sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia. Din echipele 
noastre vor face parte, printre 
alții, Marian Slavic, Anca Groza, 
Adrian Horvat, Daniela Georgescu, 
Camelia Iloțescu, Uarion Sycț, 
Mihaela Georgescu, Valeria Vlăs- 
ceanu, Zeno Oprițescu, Dietmar 
Wcttei'neek ș.a. La concursul de 
sărituri vor participa Georgiana 
Săeăleanu, Anca Făgețeanu, Mi

merituos loc 3 la viteză și la 1 000 
m cu start de pe loc.

TURiNEUL HANDBALISTILOR
DE LA STEAUA IN R.P. CHINEZĂ

Echipa de handbal Steaua Bucu
rești și-a început turneul in 
R. P. Chineză jucind la Pekin 
în oompania formației .,1 August". 
Jocul, urmărit de 18 000 de .spec
tatori, s-a încheiat cu scorul de 
34—28 (14—15) in. favoarea hand- 
baliștilor români.

C. E. DE TENIS DE MASĂ 
PENTRU JUNIORI

La Zagreb, au continuat campi
onatele europene de tenis de masă 
pentru juniori. La junioare, echi
pa României a invins cu 3—2 e- 
chipa Bulgariei. Ungaria a învins, 
în meciul următor, cu 3—1, selec
ționata României. La clasa copii, 
în competiția feminină. România a 
dispus cu 3—1 de Cehoslovacia și 
cu 3—2 de Suedia. La băieți, Ro
mânia a întrecut cu 3—2 R. F. 
Germania și a pierdut (0—3) me
ciul cu Ungaria.

TRĂGĂTORII NOȘTRI 
S-AU COMPORTAT SLAB 

LA C. E. OE SKEET 
în legătură cu participarea tră

gătorilor români la campionatul 
european de skeet (talere arun
cate din turn) nc-am adresat an
trenorului federal Gh. Florescu, 
care a însoțit pe trăgătorii noș
tri cu arma de vînătoarc la Ha- 
ringsee (Austria). De la interlocu
torul nostru am aflat că juniorul 
Cristian Fintflie, cel care după 50 
și 100 de talere se afla printre 
protagoniști (el obținuse 49 p. 
respectiv, 98 p), a avut o cădere 
bruscă la ultimele 50 de talere, 
ratînd cinci focuri și astfel, cu 
cele 143 p din 150 posibile, a o- 
cupat abia locul 14, din 36 de 
concurenți. Explicația acestei mo
deste comportări din cea de a treia 
manșă a competiției continentale 
se explică printr-o slabă pregăti
re psihică. Celălalt junior Ion Io
nică a obtinut 138 p și locul 21 
în clasament.

La seniori, comportarea ținta- 
șilor noștri a fost ncsatisfăcătoa- 
re. Ei au terminat întrecerea pc 
echipe pe locul 12, iar FI. Iur- 
cenco, care la jumătatea întrece
rilor, după 100 de talere, avea 
88 p, nu a mai avut drept- de 
participare la partea a doua a 
confruntărilor individuale. în fi
nal, Cristian Loghiade a ocupat 
locul 28 (din 44 concurenți) cu 
190 p (94 p — 96 p), Gheorghe 
Scncovici, tot cu 190 p (96—94) 
s-a clasat al 32-lea. iar Dan Bu- 
duru (188 p) a terminat pe pozi
ția a 36-a.

ATLETISM. învingătorii probelor 
din ultima zi a concursului de la 
Hanovra : Mike Boit (Kenya) la 800 
m, în 1:45; Karl-Hans Rielim (R.F. 
Germania) la aruncarea ciocanului, 
cu 76.12 m ; Knut Boero (Norvegia) 
la 5000 m cu 13:29 ; Mike Tully 
(S.U.A.i la săritura cu prăjina — 
5.30 ni ; Steines (R.F. Germania) la 
aruncarea greutății — 19.99 m ; Franz 
(R.F. Germania) la trlplusalt — 16,08 
m : U.R.S.S. la ștafeta 4x100 m — 
39,24. In concursul feminin : 1 500 m: 
Ellen Welămann (R.F. Germania) — 
4:10,8 : aruncarea suliței : Amelle
Koloska (R.F. Germania) — 57,46 m ; 
ștafeta 4x100 m : R.F. Germania — 
44,08. a Cursa preolimpică de marș 
(20 km) desfășurată la Montreal a 
fost câștigată de atletul vest-german 
Bernd Kannenberg, in 1 h 35:44.0. 
• Concursul de pentatlon desfășurat 
la Dortmund a fost cișligat de Bur- 
glinde Pollak (R.D. Germană) eu 
4 783 p. • In ultima zi a concursului 

haela Atanasiu, Ion Ganea șl 
Alex. Hagiu.

© Turneul balcanic de polo se 
va desfășura cu 4 echipe : Bulga
ria, Grecia, România și Turcia. 
Reprezentativa țării noastre va a- 
linia aceiași 11 jucători care au 
participat la C.M. de la Cali : C. 
Frățilâ 105 ori internațional și Fi. 
Slavei 85 — portari, C- Rusu 158 
ori internațional — 115 goluri, Gh, 
Ziunfireseu 205 — 161, A. Nasta- 
siu 93 — 60, D. Popeseu 115 — 
106, I., Răducanu 52 — 28, V. Rus 
98 — 61, Ci. Rusu 103 — 79. I. Sla
vei 62 — 24, G. Novac 190 — 99.

©Intre 7 și 10 august, la Gene
va, sînt programate întrecerile ce
lei de a V-a ediții a campionate
lor europene de juniori (sportivi 
născuți in 1960) la înot. Din tara 
noastră vor concura : Horațiu 
Neagrău (14 ani). Alexandru Szabo 
(14 ani) și Ceeilia Roșu (15 ani)-

PE TERENURILE DE FOTBAL
0 A început campionatul de 

fotbal al Poloniei — ediția 1975/ 
1976. Citeva rezultate : Lech Poz
nan — Legia Varșovia 2—3, Stal 
Mielec — Wisla Cracovia 1—1, 
Ruch C.horzov — Gornik Zabrze 
3—0, Vodzew Lodz — Pogon 
Szczecin 0—2.

O Turneul de la Jablonec 
(Cehoslovacia) a fost cîștigat dc 
formația poloneză Gornik Zabrze, 
care, în ultimul joc, a terminat la 
egalitate (1—1) cu Sparta Fraga. 
Anterior, fotbaliștii polonezi au 
invins cu scorul de 2 -1 formația 
belgiană Lokeren.

9 în cadrul „Cupei Alpilor"

PROFIL
VLADIMIR NAZLÎMOV (U.R.S.S.)

HRISTO PLACIKOV (Bulgaria)
Hristo Placikov se anunță a fi 

cel mai de temut adversar al in- 
vicibilului (pină acum) record
man absolut la haltere, Vasili 
Alekseev. Recent, la campionate
le naționale ale Bulgariei, Hristo 
Placikov a totalizat 422,5 kg, la 
numai 2,5 kg de recordul lumii 
aflat în posesia lui Alekseev. Tot 
cu acest prilej, halterofilul bul
gar a stabilit un nou record al 
lumii la „smuls" cu 192,5 kg. 
Așadar, Placikov a devenit ad
versarul nr. 1 al marelui campi
on. neînvins în ultimii 7 ani. De
sigur, următoarea confruntare 
dintre recordmanul mondial și 
aspirantul la titlul suprem, care 
se va produce la Moscova, cu 
prilejul campionatelor mondiale 
din luna septembrie, este aștep
tată cu un deosebit interes.

Hristo Placikov, în vîrstă de 23 
de ani. înalt de 1,87 m, avînd o 
greutate de 130 kg. are toate șan
sele să fie primul învingător în 
disputa cu renumitul Alekseev 
(31 de ani; 1,86 m; 150 kg).

internațional atletic desfășurat la 
„Crystal Palace" din Londra, engle
zul Bill Hartley a cîștigat proba de 
400 m garduri cu timpul de 49:65.

AUTOMOBILISM. In urma rezulta
telor înregistrate în ,.Marele Premiu"

PE SCURT

al R.F. Germania situația în clasa
mentul campionatului mondial (for
mula I) se prezintă astfel : 1. Nikki 
Lauda (Austria^ 51 p, 2. Carlos Reu- 
temann (Argentina) ,34 p, 3. Emerson 
Fittipaldi (Brazilia) 33 p. 4. James 
Hunt (Anglia) 25 p, 5. Carlos Pace 
(Brazilia) 24 p etc.

BASCHET. în orașul spaniol Vigo 
au continuat întrecerile din cadrul

DE TENIS
® în semifinalele turneului de 

la Louisville (Kentucky), campio
nul argentinean Guillermo Vilas 
l-a eliminat în două seturi, cu
6— 2, 6—2, pe jucătorul chilian 
Jaime Fillol. Din cauza ploii, cea
laltă semifinală, Ilie Năstase — 
Arthur Ashe nu s-a disputat, fiind 
aminată pentru astăzi,

® învingînd în finală pe Ste
wart cu 7—5, 2—6, 6—4, Tom 
Gorman a cîștigat turneul de la 
Cincinati (Ohio). în finala de 
dublu : Dent-Drysdale a dispus cu
7— 6, 6—4 de Mayo-Lara.

© în finala turneului feminin 
de la New York : Cynthia Doer- 
ner (Australia) — Jeanne Evert 
(S.U.A.) 6—1, 3—6, 6—1.

0 La Vichy a început finala 
„Cupei Galea", disputată de se
lecționatele Cehoslovaciei și Spa
niei. Primele două -partide de sim
plu au fost cîștigate de tenisma- 
nii cehoslovaci : Slozil-Mir 8— 6, 
3—6, 6—3, 6—2, Szmid—Gimez 
6—1, 4—6, 3—6, 6—1, 6—4. în me
ciul pentru locul 3. echipa Ar
gentinei conduce cu 2—0 pe cea a 
Italiei : dela Fontana — Marchetti 
5—7, 6—3, 6—4, Caviglia — Signo- 
rini 6—4, 6—4.

s-au disputat alte două meciuri : 
Servette Geneva — Bastia 3 0 
(1—0) și Sion — Nîme.s 2 3 
(1-3).

© La Kampala, in cadrul „Cu
pei Africii". Uganda — Zambia
3— 0-

0 La Ottawa, Ungaria (tineret) 
— Canada 11—0 (7—0).

0 în finala turneului de la 
Enschede (Olanda). F.C. Twi ale 
Enschede — Anderlecht Bruxelh-s
4— 1 (1—1). Au inserts Muhren (2), 
Pahlolatz și Achterberg. resp-:"- 
tiv Ri-.isenbrink. Pentru locul 3 : 
Ipswich Town — .Spartak Trnava 
2 1 (1—1).

HALTERE

la Ankara
..._______  ,___ Gbtebo.-.
în ultimul act ai probei

Vladimir 
eoncu-

sovietic Vladimir Naz- 
văzut încununată, li 
îndelungata sa stră- 
drumul marii perfor-

SCRPMA

Sabrerul 
li mov și-a 
Budapesta, 
duință pe „_____  ___
mante, după cc a fost prezent in 
majoritatea finalelor camoion« e- 
lor mondiale și ale Jocurilor 
Olimpice din ultimii 8 ani. și pe 
podium -- locul 3 — 
(1970), Mtinchen (1972), 
(1973). : . i: 
individuale de sabie, 
Nazlîmov a fost singurul 
rent care a obținut 4 victorii. El 
și-a demonstrat, apoi, cu priso
sință, ridicata valoare și în finala 
probei pe echipe, unde n-a cu
noscut înfrângerea, conducîndu--și 
coechipierii la victorie în partida 
cu reprezentativa țării gazdă.

Noul campion mondial s-a năs
cut la 1 noiembrie 1^.45 într-un 
sat tătar, are înălțimea de 1,78 rn 
și o greutate de 74 kg. De profe
sie militar (membru al clubului 
T.S.K.A.) Nazlîmov este căsătorit 
și are doi copii. Și-a început ca
riera sportivă în anul 1959.

grupelor preliminare ale C.E. de bas
chet pentru echipe de junioare, lată 
rezultatele înregistrate : Ungaria — 
Franța 57—52, Bulgaria — Spania 
52—50, Polonia — R.F. Germania 
82—45, Cehoslovacia — Austria 93—39, 
U.R.S.S. — Israel 87—43.

ÎNOT. în ziua a doua a concursu
lui de la Mission Viejo (California)., 
maghiarul Andras Hargitay, dublu 
campion al lumii, a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a anului 
în proba de 400 m mixt cu timpul ele 
4:30.77. a La Fort Lauderdale (Flo
rida) americanul Andy Coan a ta- 
bilit un nou record al lumii în pro
ba de 100 m liber cu timpul de 51.11. 
Vechiul record era de 51,12 și apar
ținea compatriotului său James Mont
gomery.

POLO. Turneul preolimpic a luat 
sfîrșit la Ottawa cu victoria selecțio
natei U.R.S.S., deținătoarea titlului 
mondial, care în ultimul joc a in
vins cu 9—7 reprezentativa Cubei.


