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MÎINE ÎNCEP PE STADIONUL REPUBLICII

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
Miine, pe stadionul Republicii din Capitală, gazda 

alitor reuniuni atletice de rezonanță, începe cea de 
a XXXIV-a ediție a Balcaniadei. Este unul dintre cele 
mai importante evenimente atletice europene ale anu
lui ți sintem convinși că va atrage în tribunele sta-

dionului nwi și mii de iubitori oi sportului. De altfel, 
spre a da posibilitatea tinerilor amatori de sport să 
urmărească întrecerile s-a hotărit ca intrarea elevilor 
— in toate cele 
beră.

li-
MNASTELE STR «

Dintre atîția performeri auten
tici (mai multi si mai valorași ca 
oricînd altă dată !) care vor lua 
startul, inoepînid de miine, in cea 
de a XXXIV-a Balcaniadă atleti
că. pe stadionul Republicii din 
Capitală, an reținut numele cl- 
borva pe care vi-i prezentăm în 
rinețurile următoare.

★
Roma, septembrie 1074. Pe stadio

nul olimpic au loc campionatele 
europene. Finala cursei masculine 
de 809 m. tn fața publicului pro
priu, recordmanul lumii, Italianul 
Marcello Fiasconaro. lșl joacă ma
rea carte a carierei sale. încurajă- 
alle spectatorilor îl fac pur și sim
plu nesăbuit în acțiuni din moment- 
ce impune cursei un ritm nemai- 
întîlnlt. La 400 m, Fiasconaro trece 
în 50,1, iar la 60U m In 1:17,9. Pentru 
cei mai puțin înfierbînlațl din tri 
bune, este limpede însă că unui a 
semenea tempou — de „sinucigaș" 
cum s-a exprimat cineva ! — nu- 
poate rezista nimeni. T.,a 609 m 
Fiasconaro este ajuns de cîțiva din 
tre adversari. In acel moment, il 
regrupare, țîșnește pe turnantă 
concurentul cu nr. 992. Este iugo
slavul I.uciano Susanj. Sprintul său 
11 paralizează, pur și simplu, pe 
urmăritori, incapabili să-i riposteze. 
Susanj termină pe primul loc în 
1:41.1, următorul clasat, englezul 
Ovett fiind cronometrat în 1:43,8, 
iar Fiasconaro al șaselea — în 
1:46,3. A fost victoria cea mat netă, 
cea mal spectaculoasă, dintre toate 
cele 14 care am asistat în cele șase 
zile de întreceri ale C.E. de la Ro
ma, — „——
primit titlul — onorific 
mai bun atlet, al competiției.

Luciano Susanj s-a născut la 
noiembrie 1948, Ia. Rijeka. Are 78 
și 185 cm. Campion european 
Roma (1:44,1) și, pe teren acoperit, 
la Rotterdam 1973 (490 m — 40,4) și

motiv pentru care Susanj■ .... de a și 
cel

trei zHe de competiție — să fie

auTn ultimii ani rezultatele sale
evoluat astfel :

800 in400 m
1968 48,5 _
196fl 47,7
.1970 _..
1971 48.8
1972 45,9 1:48.2
1073 45,93 1:47,12
1974 —• 1:44,07
1975 — 1:45,2
în anul 1970 Susanj renunțase

ÎNAPOIAT DE LA MONTREAL

lfl 
kg
la

Luciano

GOteborg 
campion

Susanj — campion euro
pean pe 80U m

în 1974 (990 m — 
balcanic în : 1971 (46,8), 

(1:43,73).

Aspect din cursa de 3000 m obst. de la J.B.A. din 1970. Cefan „zboară" 
peste groapa cu apă
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la
dar numai 

pe pistă I
atletism pentru fotbal, 
după un an a revenit

★ 
încetul cu încetul, 

nesimțite, ' 
făcut loc ___ ____ ,________ ___
mondiale a cursei de 3000 m ob
stacole, devenind dintr-un alergă
tor oarecaVe unul dintre cei mai

Anul acesta cu 
de 8:17,64 al de- 
rezuitat mondial, 

— Suedia 8:09,7, 
Polonia 8:12,6 și

Gheorcjhe 
spre virfai

aproape pe 
Cefan și-a 

! piramidei

buni din lume, 
noul său record 
ține al patrulea 
după Gărderud 
Malinowski — _______ ___
Kanst —- R. F. Germania 8:16,2, pe 
lista celor mai buni atteți. din is
toria probei, fficîndu-și loc și fostul 
recordman mondial. kenyanul 
Jjpcho cu 8:14,0 — 1973.

De-a lungul anilor, Cefan a ob
ținut cîteva succese de prestigiu 
între care: Victorii la alergători 
redutabili cuim au fost Amos Bi- 
wot (Kenya) campionul olimpic de 
la Mexico, Mihail Jelev (Bulgaria) 
campionul european de la Atena, 
cîteva 'titluri de campion interna
țional al României si de campion 
balcanic în ultimii ani (1972 — 
8:33,8, 1973 — 8:29,9 și 1974 — 
8:39,03), locul 6 la C.E. de Ia Roma 
(8:26,2 — în serii realizase u.n nou 
record cu 8:25,8), mai multe re- 
omduri republicane.

Cehul s-a născut la 
1947, la Nădlac — Arad,

Romeo

Ieri ta amiază, în holul Aeropor
tului International Otopeni, 
chete mani de flori anunțau 
sinea unor sportivi victorioși, 
tr-adevăr, cu cursa TAROM 
New-York, s-au înapoiat în 
gimnastele Nadia Comăneci și 
odo r a Ungureanu, care ne-au _ _ 
prezentat la marele concurs pre- 
olimpic ..Montreal 1975“. După 
cum se știe, cele două sportive 
românce s-au prezentat excelent 
la această confruntare de anver
gură, cucerind împreună 8 me
dalii, dintre care 2 de aur. La 
cîteva momente după aterizarea 
avionului, am solicitat micuțetor 
gimnaste scurte declarații :

NADIA COMANECI : „Mă bucur 
că . am reușit să reconfirm rezul
tatele obținute la „europene". A 
fost areu, am avut adversare 
extrem de puternice, dar am cău
tat să fac totul pentru a obflne 
rezultate pe măsura așteptărilor.

■ In finalele pe aparate m-am pre-

bu- 
so- 
In- 
de 

țară
Te- 
rc-

zentat prea relaxată, fapt ce a 
d:us la ușurarea revanșei obținute 
de Nelli Kim. M-am învățat in
să minte șl nu voi mai repeta 
vreodată această greșeală. In plus, 
aș vrea să notați că mă bucur 
enorm și pentru rezultatele co
legei mele Teodora Ungureanul 
Prezența ei m-a stimulat foarte 
mult".

TEODORA UNGUREANU: „Cre
deam ci voi avea emoții la de
butul meu intr-un concurs de a- 
semenca anvergură. Din fericire, 
insă, m-am înșelat ! In sala Fo
rum mă simțeam ca acasă și 
am lucrat... in consecință. Puteam 
să cîștig finala la bimă, dar ar- 
bitrele mi-au dat o notă, dună 
părerea mea. prea mică. Oricum, 
de-aci înainte știu care sînt pre
tențiile la marile confruntări și 
voi căuta să mă prezint la nive
lul lor. Pentru J.O. de la Mont
real vizez cel puțin o medalie. 
De aur, firește (al. h.).

RUGBYȘTH ROMÂNI AU DEBUTAT
VICTORIOȘI IN NOUA ZEELANDA

8 martie 
face par-

VILARA

(Continuare !s pag. a 4-a)

Selecționata de rugby a Româ
niei și-a început turneul in Noua 
Zeelandă. în orașul Gisborne, ea 
a întilnit echipa Poverty Bay, de 
care a dispus cu 19—12 (13—6). 
Partida a fost de un bun nivel 
tehnic șl a plăcu* spectatorilor. 
Victoria românilor a fost decisă 
de superioritatea liniilor dinapoi 
eare au pasat excelent. Punctele

formației noastre au fost reali
zate de Paraschiv, Pop, Rucus șl 

in timp ce pentru 
înscris celebrul lan 

Hona Huriwaj șl

Constantin, 
gazde au 
Kirkpatrick, 
Alîster Swann.

Viitoare* partidă 
români, sîmbătă, 
orașul Hamilton, 
Waikato.

a rugby.știi or
9 august, în 

cu formația

„MĂNUȘA LITORALULUI* LA BOX

Marți seara, în Sala sporturi
lor din Constanța, s-au disputat 
primele întîlnirl din cadrul tur- 
neului internațional de box dotat 
cu trofeul „Mănușa litoralului", 

în primul meci de la categoria 
muscă s-au întîlnit V. Mălinaș 
(Metalul Buc.) șl C. Seidali (Ci
mentul Medgidia), care au oferit 
un spectacol de bună calitate, 
ambii pugiliști etalînd frumoase 
cunoștințe tehnico-tactice. Pentru 
un plus de insistență în finalul 
partidei, bucureșteanul a deter
minat juriul să-i acorde victoria

la puncte. O întîlnire interesantă 
a avut loc și în cadrul categoriei 
ușoară, în care C. Lică (Farul) 
b.ab.3 N. Andrei (Metalul Buc.)

Iată celelalte rezultate ale re
uniunii de marți i cocoș : I. Mus
tafa (Farul) b.p. Gh. Cazan (Li
toral) ; pană : P. Cozma (Dinamo 
Buc) b.p. A. Barbu (Litoral) ; 
semiușoară : I. Mantu (Steaua)
b.p. V. Colezaru (Portul), N. Teo- 
dorescu (Dinamo Buc) b.p. Gli. 
Rădulescu (Litoral) ; ușoară : A. 
Guțu (B. C. Galați) b.p. C. Bursuc 
(Hidrotehnica) ; semimijlocie: V.

START PROMIȚĂTOR AL CAMPIONATELOR

Neacșu (Litoral) b.p. C. Mertieant 
(Portul) ; mijlocie
Jekov (Bulgaria) b.p. Gh. Cernea 
(Portul) ; mijlocie : ~
(B. C. Galați) b.p. I.
toral), N. Adam (Farul) b.p. N. 
Anghelov (Bulgaria) ; semigrea 
I. Gyorffi (Dinamo Buc) b.ah.2 
V. Vrînceanu (Dinafno Buc), D. 
Micu (B. C. Galați) b.ab.3 C. Du- 
mitrașcu (Metalul Buc.)

în gala de miercuri seara ș-au 
înregistrat următoarele sferturi 
de finală > muscă : I. Farediii 
(Farul) b.p. Fi. Ionuț (Litoral). D 
Burdilioi (Dinamo Buc.) 
Mălinaș (Metalul Buc.) ; 
A. Dumitrescu (Steaua) 
Zaharia (Metalul Buc.) ; 
minică (B.C. Galați) b.p. I. Mus 
tafa (Farul) ; pană : Gh.

mică : DJ

C. Chiraci) 
Răducu (Li-

b.ab.2 V
COCOȘ

b.p. M
Șt. Du

La sfîrșit de iulie — deci _ în 
miezul vacanței — activitățile 
sportive de masă pentru elevii 
care nu au plecat în tabere la 
munte ori la mare iar fi trebuit să 
se afle in plină desfășurare. Ma
joritatea bazelor sportive, atât cele 
ale municipiilor și orașelor, cât și 
acelea ale școlilor generale, profe
sionale și liceelor, pot fi utdizate 
de dimineață pini seara, întrece
rile de performanță fiind acum 
întrerupte.

Cu aceste ginduri, dinainte for
mulate, am întreprins raidul 
nostru in municipiul Ploiești.

FRUMOASE PROGRAME..

___ ,_______ , , _ Ciochin, 
(Steaua) b.p. P. Manole (Farul), I 
Sail (Ilidr. Const.) b.p. N. G>e 
gună (Met. Plopeni) ; C. Cerehii 
(Portul C-ța) b.ab.3 C. Tîrgbo 
(Cimentul Medg.) ; N. Butisear; 
(B. C. Galați) b.p. P. Cozma (Di 
namo) ; semiușoară : I. Man'<
(Steaua) b.p. M. Teodorescu (Di 
natno) ; H. Băcanu (Farul) b.p. N 
Boșcu (B.C. Galați) ; M. Stamates 
cu (Met. Buc.) b.p. Gh. Găva 
(Farul); I. Adam (Farul) b.p. GH
Ioar.cea (Cim. Medg.). |

Cornel POPA I
’coresp. județean I

DL CICLISMREPUBLICANEbutau să se desfășoare întreceri 
de tenis, iar in sală urmau să în
ceapă întreceri de șah și tenis de 
masă. Intrucit nimeni nu ne-a în
trebai nimic, am avut răbdarea 
să așteptăm — timp in care am 
admirat una dintre cele mai reu
șite baze sportive plaieștene — 
mal mult de o ori șl jumătate, 
pentru a asista la „Cupa vacan
tei" la tenis de masă și șah. Nu a 
venit nici un elev (dacă ar fi ve
nit, tot nu ar fi putut intra in 
sală, aceasta fiind încuiată), dar 
nici vreun profesor de educație 
fizică, deși conform programului 
la care ne-am referit, răspundeau 
de această acțiune R. Chir iac și 
K. Grigorescu.

Plecăm la ștrandul „Voința" cu 
intenția de a. vedea ca se întîm- 
pld cu punctul 5 al programului 
activităților vacanței : „Înotul pen
tru toți“ și „Delfinull". „Cursuri

2. Petrolul Ploiești 46:41, X 
-----  47:21, 4. " ~

km.
Voința Ploiești 47:21, 4. C. S. 
Brăila 48:32, 5. Voința Arad 49:15,
6. Hidrotehnica Constanța 50:22,
7. C.S.M. Cluj-Napoca 50:30, 8.
C.S. Mureșul 50:44, 9. Dunărea 
Galați 52:27, 10. Voința Cluj-Na
poca lh 06:45. Juniori mari — 
1. Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești (V. Marin, Tr. Sîrbu, I. 
Mirea. M. Toma) a parcurs 70 
km în lh 40:10, medie orară 
40,200 km, 
lh 41:11, 3.
lh 43:16, 4.

PLOIEȘTI, 6 (prin telefon). — 
Inaugurate ieri după-amiază, pe 
soseaua care leagă Ploieștiul de 
Urziceni, întrecerile republicane 
la „contratimp" pe echipe, rezer
vate juniorilor, s-au soldat cu cî
teva rezultate bune. Șl cu fost 
bune dacă avem în vedere con
dițiile atmosferice, oarecum vi
trege, în care alergătorii au luptat 
pentru, cucerirea titlurilor de 
campioni (pe parcursul disputelor, 
norii si-au scuturat în mai multe 
„reprize* sacii cu ploaie peste ci
cliștii aplecați deasupra ghidoane- 
lor).

Și anul acesta, tinerii de la șco
lile sportive 1 șl 2 din București 
au reușit să se impună, adjude- 
cîndu-si titlurile mult rîvnițe. 
Dar iată rezultatele : juniori mici

40.10, medie
2. Șc. sp. 1 București 
C.S.M. Cluj-Napoca 

ui ■>. Metalul Plopeni lh
44:00, 5. Șc. sp- Viitorul Timișoara 
Iii 44:12, 6. Petrolul Ploiești lh 
44:37, 7. CIBO Brașov lh 45:32, 8. 
Voința Arad lh 45:55, 9. Voința 
Ploiești lh 46:40, 10. Dunărea Ga
lați lh 47:52.

Astăzi la Brăila începe competiția c 
box „Memorialul Ion Covaci", la cor 
petiție participă peste 100 de, boxeri r. 
prezentînd cluburile Steaua, Dinamo, M’l 
talul, ASA Cluj-Napoca. CSM Reșița, D 
namo Brașov, Box Club Galați etc. Po iH’l

zis 
„I.
îi

Porțile fiind deschise, ne-am 
că intrînd in curtea Liceului 
L. Caragiale" . '
baza sportivă), vom găsi pe cele 
câteva terenuri mulți elevi, in ziua

(unde se află
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fi-
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în cen- 
ușor de

Oradea, 
Miskolc
30 au
la un

iulie 
ba te

B), 
au 
ac- 
vor

nu
cu

re-

Punctele au 
(cat. 70 kg), 
(93) și, res-

CC. GRUIA

privind 
strălucită

precise, 
buzele 

la dis-

ple-
,Cupa

Li
ni
ile 
pe

încercau să trimită unul altuia

Tn febra 
nivel, e-

îoshinori 
centurii

ațintită spre 
internaționale 

echipelor.

SI LA „PETROLUL"... 
VACANJÂ

Aurel Pre-

de trecut pentru a se putea con
sidera student în anul 4 al Facul
tății de drept.

L-am între':«t pe boxerul dina-

iși ia îndrăzneala... 
poate Carul

de o oră și jumătate 
miercuri după amia- 

masculme a României 
depăși formația Gre-

încep in

Cuțov — P.

Formația de juniori a Handbal Clubului Minaur Baia Mare, 
irul fotografiei — antrenorul Gheorghe loneseu, iar lingă el, 

remarcat, patru jucători de peste 1,90 in !

Marin - Romeo 
desemnat să 

toate jocurile 
Polo-

joi ^Bnbmaliv "a fileu. apărării 
nobile și prompte in intervențiile 
win linia a doua, unui trăgător

I
CORESPONDENȚI: G. Groapă. T.

pe simpaticul

movist care sînt proiectele de 
viilor și ne-a răspuns foarte ferm 
că — in afara studiului, menit

condus foarte bine M. Nico- 
și Z. Patru (ambii România), 

ultimul meci al programului 
miercuri s-au întâlnit repre-

Știm că prin dispoziții 
elaborate de C.N.E.F.Ș., 
sportive sint puse gratuit 
poziția elevilor, atit pentru între
ceri de performanță, cit

evoluția sa 
i n meciul 

l-am 
de spirit combativ

„Stadionul nu-i pentru voi!
pen-tru învățarea înotului". Avînd 
transcrisa in carnetul nostru ace- 

indicații, lată-ne la 
31 iulie —

(Șc. sp.
(Lie. 4

Constantineseu 
(Șc. 
(Șc.

"rsrevski), Sicarui
rici (Mar tino viei), Lozanciei. Po- 
tran (Terzin), Tomasovici.

O frumoasă impresie a lăsat

turneului
Acesta a

și ami-

a putut fi confirmată, 
prima clipă a intreve- 

la București, ci nd Paul 
s-a arătat foarte preocu- 
ultimul examen — la

(juniori)

TOATE LOTURILE DE BASCHET
In activitate competițională

Zăh-arăchescu 
Kniko Szasz

Adriana
Camelia Dumitrescu 

Pitești), Mirela Neuman

Cu în fiecare an, și de data 
easUi luna august programează 

reprezentativele de 
noastre competiții 
(oficiale 
de pildă, partici- 

— la campionatul 
la ediția a XIII-a. 

se cuvine să precizăm 
vor lua startul la 

liada la cîteva zile după 
dotat cu 

avut

>eni.ru
■taet ale țării 
ftbernaționale 
ale). Juniorii, 
Xi — de azi 
lalcanic, aflat 

fapt,
■a ei Balca- 

inche- 
„Cupa 

_ _ loc în 
■ ng.iria, la Szolnok, și a fost cîș- 
i:,.u de selecționata U.R.S.S., 
are a totalizat 14 p. Au urmat 
a clasament : 2. Cuba 12 p, 3. 
-iitlgaria 12 p, 4. Polonia 11 p, 
>. Koinăniu IU p, 6. Cehoslova
ca 9 p, 7. Ungaria A 8 p, 8. Un- 
țaria H 8 p. In ultima zi, au fost 
înregistrate următoarele rezili
ate ; Koniănia — l ngaria A 
>z-61 (33—33), Bulgaria — Un-
șiria 13 80—73 (38- 35), Polonia — 
Cehoslovacia 71—69 (33—33),
U.R.S.S. — Cuba 64—60 (37—38).

Revenind la campionatul bal- 
anic, amintim că el se dispută 
n orașul iugoslav Ceaceak, cu 
larticiparea. echipelor Bulgariei, 
Ireciei, Iugoslaviei, României și 
îurciei. Aetu-almeilte, titlul bai- 
anic este deținut de reprezenta- 
iva Iugoslaviei, care a realizat 
h.casta performanță de cinci ori. 
iomania s-a clasat pe locul 1 de 
r -i ori : în 1904 (Atena), 196j
N-alevo) șj 1972 (Ploiești). Lotul 
e plasat la Ceaceak este identic 
'i cel care a evoluat Ia Szolnok.
Tot oficială este șl competiția 

«mioarelor mici. Ele vor lua 
.arte la „Cupa Prietenia*, găz- 
luită între 18 și 25 august de 
apitala țării noastre. Lotul, pre
mii de antrenorii Gh. Lăzăreseu 
i D. I.cabu. este format din : 
labriela Dugăeșescu, Camelia 
lud, .Vlirela frică. Mariana O- 
rcscu (Șe. sp. Constanța), Ca- 
iclia Tănăsescu, Vasilica Mihai 
ilimpia. -Constructorul), Mihaela 

"adu, Mariana âlarica (Lie. 35), 
lena Fiii» (Șc. sp. 2), Constanța 

vănescu. Emilia Alixandru, Geor- 
etu Siinioană (Progresul Bucă- 
i'șli), Maia Cuțov, Cătălina Gura,

Eugenia 
Ploiești), 
Oradea), 
(Crișul), 
sp. " . .. 
sp. Brașov).

Selecționata de senioare a 
cat de la Constanța (după 
Mării Negre") direct La lambol. 
pentru a participa, pină duminică, 
la un turneu tradițional, alături 
de formațiile Bulgariei, Canadei, 
Cehoslovaciei, R.P.D. Coreene, 
Franței, Iugoslaviei, Poloniei, Un
gariei și U.R.S.S.

Tn sfîrțit, lotul de seniori s-a 
Întrunit zilele trecute la ~ 
de unde se va deplasa ia 
pentru a lua parte (între 
gust și 1 septembrie) _ 
turneu, alături de echipele R. D. 
Germane și două selecționate ale 
Ungariei. Lotul este pregătit dc 
antrenorul federal 
desen și de prof. Dumitru Cofi- 
baba-Evuleț de la I.E.F.S.

ma-ciilini « Turciei în 
|Kciul cu Bulgaria, <lar ea a fost 

să cedeze in fala unei 
^Rmații mai robuste și mai bine 
^L gătită fizic. Scor : 3—1 (—S, 7, 

9) pentru Bulgaria. Au condus 
■U D. Rădulescu-Ein. Ududec 
’(România).

Mai mult
i-a trebuit, 
ză, echipei 
pentru a . .
ciei. Deși în cele din urmă 
învins, voleibaliștii noștri nu 
convins nici de această dată, 

fsmulgînd cu greu victoria în fața 
Linei echipe tenace, care a luptat 
fcc la egal la egal, avînd clese- 

inițiativa. Scor final 3—2 (10, 
^K13, —12, 2. 10) pentru echipa
^mmâniei. Au arbitrat bine Voter 
^■viri (Iugoslaiui) și l’aul Ghetov 
^Bulgaria).
■ Echipa feminină a Bulgariei a 
■spus in numai 45 de minute dc 
formația Greciei Cu 3—0 (3, 4, 1) 
la cupătul unui meci fără istoric. 
Au .................. ‘ " ■"
Iau
In 
de 
zentativele masculine ale Iugo
slaviei și Turciei. Scor 3—1 (—16, 
8, 4, 9) pentru Iugoslavia. Au ar
bitrat foarte bine Em. Costoiu și 
D. Dobrescu (ambii România).

Joi, de la ora 16, programul 
cuprinde partidele masculine Tur
cia — Grecia si Bulgaria — Iugo
slavia.

Emanuel FÂNTÂNEANU

SPERANȚELE" HANDBALULUI

Avi nd privirea 
marile confruntări 
și spre preparativele 
reprezentative, trecem frecvent eu 
vederea întrecerile — mereu dir- 
ze și palpitante 1 — din eșalonul 
speranțelor handbalului româ
nesc. Este vorba de disputele ju
niorilor care, deși reușesc sâ a- 
tragă atenția cu prilejul fiecărui 
turneu final ce desemnează cam
pioanele țării, trec totuși neob-

servate în timpul anului, 
întrecerilor de la acest 
chipe, antrenori și jucători tră
iesc emoții, satisfacții sau neca
zuri ce ajung la Indemîna mare
lui public doar din 
cum se întîmplă .și

Dc fapt nu Vrem 
fapt senzațional, ci 
comun în 
care a 
prin puterea de a-și găsi și 
tra oameni inimoși, pasionați 
la sacrificiu.

O echipă

cind în cînd, 
acum-..
să relatăm un 
unul comun ; 

handbalul românesc, 
devenit renumit tocmai 

păs- 
pînă

zia rcpublii 
școlarilor, 
lucită și ni 
dar în sp' 
de o reuși 
trenor tînăr 
me deja so 
nesc — II. 
—, iar anti 
și el cun 
precedente 
loneseu. i 
dedicam ci 
eu optimi 
București ( 
invidiat și 
bune) la B 
tunci să r 
tala mararr 
balul găsis 
dezvoltare, 
reîntâlnit, 
flăm ci te va 
activitatea 
juniori de 
mjrul Gh. 
reușit să 
La turneul 
Dej, micii 
au termin; 
scoruri ca 
14, 19—10, 
biectir^. lo 
țios, vraind 
nai ! Se ■ p; 
formantă 
handbaliști 
dind — pi 
și în camp 
seniori ! — 
tea. Și să 
Gheorghe I 
de numai

DE JUDO, LA
Săptămîna viitoare, amatorii 

de judo din București vor avea 
prilejul să vadă la lucru trei 
sportivi japonezi, în fruntea că
rora se va afla dublul campion 
mondial la „open'*, 
Swio-makt. Oaspeții 
noastre de judo sosesc în Româ
nia pentru un schimb de expe
riență. cu lotul olimpic român, 
ca și pentru prezentarea unui

Moroioshi
federației

program demonstrativ de judo 
și alte s‘steme de autoapărare 
japoneze. Nu este lipsit de inte
res să arătăm că alături de va
lorosul judoka Si.nomaki, din 
delegația niponă vor mai face 
parte actualul campion ai Japo
niei la categoria ușoara, HIde
mitsu Kumikasa și 
Takiuci, deținător al 
negre 7 dan.

UN BOXER CARE ÎMPLETEȘTE STUDIUL
1

SI ANTRENAMENTUL9

Ziaristul cubanez Oscar Kodri- 
guez, corespondentul agenției 
„I’rensa Latina1* la București, a 
ținut sa-1 intilnească pe cunoscu
tul boxer român Pani Dobrescu 
pentru a-i lua un interviu înainte 
dc evoluția acestuia pe ringurile 
cubaneze. Interesul purtat sporti
vului nostru era sporit de apa
riția recentă în ziarul „Granma1* 
din Havana a unui reportaj care-1 
prezenta pe Paul Dobrescu drept 
un sportiv de clasă și ca un tânăr 
fermecător, plin de talent, care a 
știut să alieze boxul cu pregăti
rea intelectuală. Această din urmă 
apreciere 
chiar din 
derii de 
Dobrescu 
pat de
„drept penal" — pe care-1 mai are

• ÎNTR O ORGANIZARE FOARTE 
BUNA, Ic .A.S. Metalul Roman »-a 
desfășurat o competiție de t«nis p® 
echipe, „Cupa Petrodava”. Trofeul a 
revenit Voinței Roman, iar titlul de 
cel mai bun jucător, reprezentantului 
clubului organizator, Lucian Aramă. 
• 68 DE PIONIERI din județul Galați 
și-ou încălecat bicidetele, iuind par
co la un concurs de cicloturism — 20Q 
km, parcurg în două etape, pe tra
seul Galați — Tecuci — Tg. Bujor și 
retur. Micii cicliști din comuna fvești- 
au fost cei mai iuți, ei cîștiglnd 
atît pe echipe, cit și la grupa mare, 
prin Sergiu Pleșa. La grupe mică a 
ieșit învingător Marin Agache din 
Berheci « IN MUNICIPIUL GH. 
GHEORGHIU-DEJ, asociația sportivă 
CAROM s-a transformat în club spor
tiv, care poartă numele de C.S.M. 
Barzești. Noul club, al cărui președin
te este ing. Zamfir Stancu» are secții 
de handbal, judo, fotbal, box și mo- 
tociclism • LA REȘIȚA, cu ocazia 
desfășurării în localitate a lucrărilor 
celui de al 4-Lea Forum Național ol 
Pionierilor, s au organizat pentru par
ticipant!, printre alte manifestări, o 
serie de întreceri sportive și acțiuni 
turistice. Printre cei evidențiați s-au 
numărat Luminița Munteanu (jud. Hu
nedoara), Magdalena Druică (Vron- 
cea), |. fbrea (Gorj), F. Micu (£araș- 
Severin), IM. Daniei (Timiș) și alții. 
Cele mai reușite și plăcute excursii 
ou fost acelea care au avut ca țin
tă Cri.vaia, Valea MinișuFui, Țara Al- 
majului și Porțile de Fier * ASOCIA
ȚIA SPORTIVA MINERUL MOLDOVA 
NOUA (jud. Coraș-Severin) își săr
bătorește ziiele acestea 10 ani de lo

pontru fotbal, volei, handbal, sectoa
re de atletism etc. SecțiHe de atle
tism, fotbal (cu echipă in Divizia 
box, tenis de masă, volei și șah 
numeroși membri și o frumoasă 
tivitate. Cu prilejul jubileului, se 
organiza numeroase competiții sporti
ve ?i o serbare cîrnpenească • MEM
BRII COOPERATIVEI ,,PRESTAREA" 
din Sinaia și-au amenajat o frumoasă 
baza sportivă, compusă din terenuri 
de tenis, volei ș.i o popicărie în aer 
liber. Inaugurarea mini-stadionului a 
coincis cu organizarea unei întreceri 
de tenis dotată cu „Cupa de vară”. 
A NOUA PROMOVATA în Divizie A 
la volet masculin, C.S.M. Delta Tul- 
ceo, se pregătește intens pentru cam
pionat sub conducerea noului antre
nor, Dumitru Stonciu. în formație vor 
activa cîțivo jucători noi, cum sînt 
Bolaga (.transferat de la Politehnica 
Galați) și Kunkuti (Steaua), 
puțin timp se va desfășura 
cea tradiționala competiție 
Deltei- * "

Peste 
la TuF 

.----,_  „Cupa
• LA ANINOASA s-o organi

zat primul concurs de tir cu orcul, Io 
caie au norticipat toți arcașii asocia
ției sportive Minerul. Printre câștigă
tori s-au numărat Maria Codrea (309 
p la arcuri standard junioare), P. 
Fețer (1070 p fa arcuri speciale ju
niori) și i. Petric (1009 p Io arcuri 
speciole seniori) a HARNICII CON
STRUCTORI de ta I.C.I.M. Brașov lu
crează intens la finisarea noii soli de 
sport, cu 2 000 de locuri din locali
tate. Inaugurarea noii săli a sportu
rilor din Brașov se vo face in preaj
ma sărbătorii de la 23 August.

să-i asigure o carieră frumoasa — 
gindul său sportiv se îndreaptă în 
primul rind la campionatele na
ționale din octombrie. A urmat 6 
întrebare aproape inutilă : ce fi
nală întrevede la categoria ușoară ? 
Răspunsul a fost hotărît : se în
doiește oare cineva că va fi, din 
nou, un meci Calistrat Cuțov — 
Paul Dobrescu ? Intr-adevăr, se în
doiește cineva ? (Deși, poate că ar 
fi timpul ca cineva din generația 
mai nouă să 
Poate Cornel Hoiluț.
Ilajnal...). Fina alunii, oricum, pu
tem nădăjdui intr-o nouă și dra
matică partidă C. “
Dobrescu, palmaresul lor la această 
oră fiind de 6—4 in favoarea celui 
mai virstnic dintre Cuțovi.

Nu l-am scutit 
nostru interlocutor nici de jenanta 
întrebare 
tocmai 
Beyer de ia Katowice, 
proșat lipsa 
care-1 caracteriza, de obicei, în me
ciurile importante. Ne-a răspuns 
că el nu s-a schimbat, că mijloa
cele sale tehnice au rămas ace
leași. Este adevărat că și Beyer a 
boxat mai bine ca oricind. Dar el 
— Însuși, Paul Dobrescu. mărturi
sește că de energia sa au acum 
nevoie și studiul, și antrenamen
tul... (vib)

• Astăzi
Ungaria întrecerile tra
diționalei competiții de 
handbal feminin dota
tă cu „Cupa Balaten“. 
După cum am mal a- 
nunțat,. la turneu par- 

' ticipă formații foarte 
bune, printre care 
U.R.S.S., Ungaria, Ce
hoslovacii», Danemarca 
și România. în primul 
său joc, ’•eprezentativa 
țării noastre va primi 
replica selecționatei tâ
râșului Vcszprem.

• Tot astăzi urmea
ză să părăsească’ țara 
reprezentativele femini
na și masculină de tine
ret, care vo^ evolua în 
cadrul «Turneului Prie
tenia", programat să 
se . desfășoare Ta . Ga
brovo, în Bulgaria. Din 
iotul feminin, condus 
de antrenorul Francis® 
Spier și Eugen Bartha

fac parte, printre alte
le, portarii Man și 
t’npoez și jucătoarele 
G. JLtfcctistâ, D. Marcov, 
J. Herța, și V. Ama- 
randei,

a La recent încheia
tul turneu internațio
nal de la Mielecz (Po
lonia), printre cavalerii 
fluierului s-au aflat și 
doi arbitri români. Este 
vorba de tinăruL cuplu 
Marin 
lamandi, 
conducă 
r eprezen l ari vei 
niei.

• în sala I.M.F. din 
Tg. Mureș t-a desfă
șurat un turneu inter
național feminin, la care 

au participat echipele 
fere nev ar oș B tul a pe s ta, 
.Mureșul Tg. Mureș, 
( anstructorul Baia. Ma
re și KulBientirl Bra
șov. Da Încheierea în-

ste precise _____
ștrand. în acea zi 
nici un reprezentant al liceului 
(elev sau profesor de educație 
zică) nu a fost la bazin.

Continuăm investigațiile. La 
ceuJ, „Mihai Viteazul" sintem 
timpinați, chiar de la intrare, 
un 
ore 
din 
au 
de 
pus pe fugă, aminti ndu-le cu 
in... vacanță !

program minuțios întocmii, .. _ 
ii zile, al activităților sportive 
perioada vacanței. Cîțira copii 
îndrăznit să intre pe terenul 
baschet, dar o îngrijitoare i-a 

sînt

o 
minge de fotbal, dar circulația in
tensă îi împiedica. Si atunci au 
îndrăznit să intre in stadion. Var 
ca paznic vigilent ce este, porta
rul le-a strigat : „Afară ! Stadio
nul nu-i pentru voi Ascultători, 
copiii au plecat. Nu știm dacă vor 
fi găsit in acea zi de 31 
vreun teren unde să poată ___
mingea vreo două ore. Știm. insă, 
cu foarte mare precizie, că la ora 
incidentului stadionul Petrolul era 
gol, și nu credem că vreo 15 co
pii, încălcat i cu teniși. ar fi dete
riorat, jucind fotbal, frumosul 
gazon '.

★
în... incăpăținarca noastră dc a 

nu reveni la redacție doar cu în
semnări de felul celor transcrise, 
am dat o fuga și pwiă la stadio
nul „1 Mai". Aceeași poveste : 
Accesul interzis !. Și aceasta in 
timp ce in jurul stadionului, mereu 
aten.fi la circulația mașinilor, mai 
multi copii jucau fotbal.

Iată o situație nefirească, ce are 
nevoie, fără îndoială, de explicații

TURNEU IN TER- 
XAftVNAL EA O- 

RADEA. tn sala A.S.A. din Oradea 
va disputa’- vineri simhatâ $i du- 

rainieâ un turneu ------- *■
care șl-au anunțau 
pele feminine
C. S.U. Tg. Mureș, 
mișoara și Crișul 
CAIAC CANOE
de juniori și . „ .
municipiului B uc urești“.
«ați : js. 1 — 500 m (b II) 
daria (Dinamo) 2:07 ; K U 
(b II) : Dinamo 
1J54 ; K 4 — 500 m , 
1:50 ; K 1 — 500 ni (f II) : I. Spinu 
(Dinamo-) 2:30 ; K 2 — 500 m (£ II) : 
Dinamo (A. Vintilâ-M. Zela) 2:15 ; 
K 4 — 500 m (1 H) : Dinamo 2:10 ; 
<J 1 — 500 m (b II) : I. Lupu (Dina
mo) 2:30 ; € 2 — 500 ui (b LI) : DA 
nairiQ 2:28 ; K 1 — 500 ni (f I) : D. 
Parasciiiv 
5oo m (f I)
Voicu)
D.
m 
m 
K 
K 
K

internațional la 
participarea eebi- 
Stomil (Polonia), 
Universitatea Ti- 
Oradea.
LACUL SNAGOV a 
găzduit competiția 

Lneret dotata <u „Cupa 
Primii cia- 

C Liva- 
— 500 IU 

(Enescu-Scorțea) 
(b H) : Dinauto

P;roș (Tg. M 
da Pajlvovlc 
ani : Gabrile
Clasament
Școala spor 

Școala si 
3. Școala 

MAKNA
IN 
NI
au 
lru

C 2 — 50» m (b II> : 
; K. 1 — 500 m (f I) : 

(Dinamo) 2:20 ; K 2
Dinamo (M. Soare-M.

2:13 ; C 1 — 50» m (b “ 
Vlad (Dinamo) 2:38 ; C 2 — 
(b I) : Dinamo 2:10 ; K 1 — 
(0 I) : 1. ___ („1_____ ,
2 — 500 ni (bl): Steaua 1 
4 — 500 nr (b I) ■ 
1 — 500 m (f.t.) :

namo) 2:10 ; C 1 —
Simion (Steaua) 4:30 ; K 1 — l’Hto m 
(b.t.) : K. l’illpov (Dinamo) 4:00 ; 
h. 4 — :>ii»o m <b. 1) : steaua 32:02; 
C 2 — 5000 m (l>. 1) : Steaua : 35:01. JUDO DINAMO BRAȘOV a
* susținut un meci ami
cal cu formația Gwardia Goszalin 
(Polonia), care, la Invitația clubu
lui brașovean, întreprinde un tur
neu în țara noastră. Sportivii brașo
veni au clștigat cu 3—1. 
fost realizate de l’etrov 
Tătălășeanu (00), Ștlrbu 
pectiv, Sandowicz (83).
— coresp județean).
MOTO -------------

1> :
5«U 

uuiu r. .iu ; <v x — 300 
Mocanu (Steaua) 2:03 ;

“ “ -■ ’ 56 ;
: Dinamo 1:40 ; 
P. Simion (Di- 
xooo m (i) : I.

p, 
(<
TIR
la care 
trăgători
multe localii 
rezultate bi 
dard 3 x 20 
a punctat 5 
iar Angela I
(manșa I - 
culcat junioi 
lui europeax 
Arad) cu 59:' 
fost cîștigatc 
o fall (Ac tiv u 
rezultate : p 
Macovei (Di: 
teză 60 f — 
șev) 583 p ; 
mitru (C 
— 538

CAMPIONAT DE UN
DE MÎN ARE ȘI T KI A L. 

Comisia de specialitate a municipiu
lui București organizează, prin sec
ția de motocielishi a Clubului spor
tiv municipal, un campionat de trial 
și îndemînare. Fină în prezent s-au 
consumat trei din cele cinci etape 
ale competiției. Iată clasamentele 
generale, după trei etape : Mobra 
(clasa 70 cmc) — 1. M. Ciciu 32 p, 
2. T. Ciobotaru 28 p, 3. Gh. Fenciu 
23 p ; clasa piuă la 175 cine : 1 E- 
loneseu 23 p, 2. C. Geantă .18 p, 3. 
V. Sorin 16 p ; clasa peste 175 cmc : 
1. Gh. Fenciu 30 p, 2. I. Vlaicu 20 
p, 3. C. Dăzărescu 2â p
TFNI^ „CUPA ȘCODII.OR
iuivij SPORTIVE-. în orașul
Gheorgbieni, în organizarea Școlii 
sportive din localitate, s-au încheiat 
întrecerile rezervate juniorilor și se
niorilor. Clasamente băieți, categ. 
17—18 ani : Florin Niță (Ploiești)

LOT
DUMINIC

TRAGERE S
Iată ci te va 

această tragei 
posibilitatea d 
ferată și difer 
contravaloarea 
lui în numera 
beneficia de 
nite de la tra 
din 6 august a 
se suportă din 
ternului Prono

La tragerea 
10 august a.c. 
me, excursii în 
Iară Chineză 
Germană. Se 
bani.
• Noi forme 

cipanților la 
mentarea cu s 
tinului Unic", 
Pronosport din 
țară a fost ii 
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STARTULUIDIVIZIONARELE A ÎNAINTEA

F. C. CONSTANȚA A CIȘTIGAT
ÎN VIGOARE Șl ÎN TEHNICITATE"

este de părere antrenorul P. Comăniță
Săptămina trecută i-am întilnit 

pe fotbaliștii de la F.C. Constan
ța. în tranzit prin București, îna
intea turneului pe care l-au în
treprins în Bulgaria ți în ca
drul căruia au susținut partida 
retur cu Lokomotiv Sofia, contind 
pentru Cupa Balcanică, ediția 
1974—1975. Echipa antrenată 
cuplul F- Comăniță-C. Toma 
găsea a doua zi după trecerea 
succes a testului de rezistență 
zică, pe pista de atletism a sta
dionului 
de-al 2i-lea 
reluarea 
apropiatului start comțx’tițional. 
Erau prezenți 17 din cei 23 de ju
cători ai lotului primei formații : 
Ștefănescu și l’opa — portari ; 
Mustafa, Antonescu. Doboș (fost la 
Minerul Cainic), Bălvsu, Nistor, 
Gătej (de la Caraimanul Bușteni) 
— fundași ; Constantineseu,

de 
se 
cu 
fi

Dinamo, efectuînd cel 
antrenament de la 

pregătirilor în vederea 
start

i. I a fost 
[ipu nia- 
li — în 
i sus — 

[ româ-
I maseuli- 
I Mureș a 
I turneu 
l-.imdu-se 
li puter- 
I, alături 
[club din 
li Unga- 
lll mure- 
I o com- 
I ciștiglnd 
I », obț i- 
l” (13—13 
lidapcsta) 
fi—3) iu 
[din Se- 
tgătoarca 
ba A.S.A. 
[urma a- 
h. pe lo- 
kl.BU —
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COMPONENIII LOTULUI REPREZENTATIV

fi : Mag
ii 11—12 
prghleni). 
[■lupe : 
hi 72 
[orghe 
nța 57

1.
P,.m 
P-

Iii. mu- 
I l K EȘ 11. 
fserie dc 
Idin mai 
lut cile va 
knă stan- 
■(Steaua) 
la J 552), 
I1O) 558 p 
I de 60 f 
[ampionu- 
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hâtre Eva 
16 p. Alte 
f — Gh. 
pistol vi- 
pom Bra- 
| a. Du
rul Buc.)
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Ion Consttmtinescu continuă să fie 
unul din componența de bază ai 

echipei constă/ițcne

Popescu (de. la F.C. Argeș), Săl- 
eeunu (de la F.C.M. Galați), 
renden (revenit de la S.C. Tulcea) 
— mijlocași ; lUărculescu, Negoes- 
eti, I.icâ, Turco, I’enhi — înain
tași. Râmași acasă, la Constanța : 
Ilolfmeister (fost la Minerul Baia 
Mare, accidentat in meciul tur cu 
Lokomotiv Sofia), Stana (de la 
Chimia Hm. Vîlcea), I’eteu, Gache, 
Moldovan și Godin, promovați de 
la tineret.

Am asistat la un antrenament 
de durată medie și de intensitate 
mare. S-a lucrat intr-un tempo 
alert, eu multe repetări, accentul 
punmdn-se pe execuții tebnico- 
taetice cit mai corecte 
za specifică jocului, 
jucătorii de câmp, cei 
Ștefănescu și Popa. : 
un program special 
fostul internațional C.
aspect general, .ședința de pregă
tire a scos in evidența o bună 
dispoziție fizică a fotbaliștilor con- 
stănțeni, seriozitatea cu cure a- 
eeșiia privesc activitatea lor dc 
instruire și dorința de a obține în 
noul au competițional mai mult 
decit în precedentul.

io-

și in vite- 
Separat de 
do.i portari, 
au fleetuat 
condus de 

. Lom a. Ca

NOSPORT INFORMEAZĂ
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Iexpres I
legătură cu 
liștigâtorilor 
Icursia pre- 
r pînâ la 
I încasarea 
bișnuite vor 
ir tari prove- 
iPronoexpres 
luplimentore 
hlAL ol sis-

(11 variante) 36,95 variante o 619 
CATEGORIA a |l|-o : (T0 rezultate) 

109 lei.
I l-a : 
lei ; 
315,90 variante a

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 6 AUGUST 1975

expres din 
: autoturis- 
blica Popu- 
Democratâ 

cîștiguri în

FOND GENERAL DE ClȘTI- 
GURi : 2.721.592 lei din care :
2.077.942 lei REPORT.

Extragerea I : 9 36 6 39 24 16
Extragerea a H-a ; 3 1 41 29

< tSTIGURIUE TRAGERII 
PRONOEXPRES IMN

27 IVI.IE 1075

12

oiiția parti- 
pâ experi- 
lă a ,,BuIe- 

I concursul 
în întreaga 

inul Unic", 
se pot com
eiintre care 
ierii a 1—3 
și formular, 
in se poate 
;ioo%, so",, 
ntru cotele 
>er formular

FAZA I :
Categoria B : 3,19 var iante

20.000 lei din care 1 excursie 
China sau Liban — Siria și dife
rența in numerar ; Cat. C : 
variante a 6.862 lei ; Cat. D 
a 2.934 lei ; Cat. E : 50.70 
lei ; Cat. F : 299.05 a 200 
Cat. G : 834,25 a 100 lei.

FAZA 1T :
( alegoria 1 : 2 variante 

autoturisme ..Dacia 1300-' ; i

a 
in

8,85 
: 20.70 
a 500 

lei ;

1000/'n 
auLOburisme ,.cnuia , Cat. 2:
2,60 variante a 10.000 lei din care 
excursie de 2 locuri, la alegere.

La sfirșitul 
citeva minute in 
Comăniță nc-au 
aflăm unele date 
situația actuală și în perspectivă 
a formației constănțene : „Auj 
realizat pină acum aproximativ 
70 la sută din valoarea jocului. 
Tn ansamblu, echipa a câștigat — 
prin transferările și promovările 
făcute — nu numai în vigoare, dar 
și în tehnicitate. Avem în pre
zent la mijlocul terenului jucători 
cu o bună tehnică individuală și 
în același timp eu o re marea bilă 
capacitate de efort, ceea ce le va 
permite acestora să fie prezenți 
eu folos In ambele faze ale jocu
lui. în atac și în apărare. Sporul 
de tehnicitate ciștigat ne va da 
posibilitatea menținerii pe o mai 
mare durată a formei sportive și 
obținerii uuei mai J>une raționali
zări a efortului, 
vom putea duce 
nală și pe alte 
decit am făeut-o 
mai prin forță".

— Și ce vă propuneți în acest 
sezon ?

— Să jucăm bine și, la înche
ierea turului, să ne situăm în pri
ma jumătate a clasamentului.

După meciul cu Eokomotiv So
fia, F. C. Constanța a revenit In 
țară și susține o serie de jocuri 
de verificare.

antrenamentului, 
compania lui P. 
oferit ocazia să 
în plus privind

In consecință, 
lupta competițio- 
căi, adică altfel 
anul trecut, nu-

Mihai IONESCU

La numai trei zile după star
tul Diviziei A', adică la 20 august, 
lotul reprezentativ va susține 
primul test din noul sezon. In
ternaționalii noștri vor evolua, Ia 
Torino, ‘ 
Italiei, 
foarte 
nu-și : 
ataca, ' 
nilor europeni* 
ti a treia echipă italiană care a 
cucerit acest trofeu (după Intcr- 
nazionale și A. C. Milan). Un 
„unsprezece" cu mulți internațio
nali — Zoff. Morini, Capello, Al- 
tafini, Causio, Furino, Bettega, 
Anastasi etc. — o formație 
mogenă și combativă. Iată, tn 
citeva cuvinte partenerul de în
trecere al lotului nostru și dova
da că Ia Torino se anunță o par
tidă dificilă care pretinde o ri
postă corespunzătoare din partea 
selecționabiliior noștri. E, de alt
fel, scopul acestei întîlniri, pro
gramată foarte repede după în
ceperea campionatului tocmai din 
dorința de a-i supune 
ponenții lotului 
concludentă ținînd cont 
prejurarea 
ficial — 
Atena, din 
brie . .
după deschiderea sezonului de 
noi.

Cunoscînd datele problemei 
cere ca, la 20 august, componen- 
ții lotului să fie cit mai aproape 
de forma lor, adică să fi efectuat 
cu seriozitate și 
inciozitale 
Și — 
mulți 
aflați 
nunțat 
trecut, .. ..
de a acumula rezervele fizice ne
cesare unui sezon foarte încărcat, 
de a-și perfecționa pregătirea 
tehnico-tactică.- Dar un grup des
tul de important din acest lot 
prezintă multe semne de între-

, în compania campioanei 
Juventus. Un adversar 

cunoscut, un club care 
ascunde intențiile de a 
tn toamnă, „Cupa campio- 

1“ cu dorința de a

o-

pe co in
ia o verificare 

de îm- 
eă și primul, meci o- 
cel cu Grecia, de la 
ziua de 24 septem- 

vine foarte rapid și el, 
la

se

maximă conșli- 
perioada pregătitoare, 

din informațiile noastre — 
dintre cei 27 de jucători 
pe lista lotului lărgit, a- 

la terminarea sezonului 
au depus toată străduința

bare în privința posibilității de 
atinge un nivel de acumulări co
respunzător la data primului test. 
Din motive diferite. Să vedem 
situația acestor jucători nesiguri 
pentru lot la prima convocare a 
sa. E, mai întîi, grupa celor care 
nu au efectuat o pregătire orga
nizată Și continuă în aceste săp- 
tămîni, cazurile Crișan, T’roi și 
Răducanu. Vin apoi cei acciden
tați sau bolnavi, anunțați indis
ponibili pentru o bună bucată dc 
vreme i Bălăci care, așa cum se 
știe, a suferit o dublă interven
ție chirurgicală ; Kun, accidentat 
destul de grav
F .C. Bihor în Suedia și absent 
de multe zile de la antrenamen
te ; Bcldeanu, care a suferit un 
accident de automobil, și nu va 
relua antrenamentele de cit peste 
aproximativ o lună. în fine, să-1 
amintim și pe Mircea Sandu care 
— după accidentarea de la Co
penhaga — a suferit de o afecți
une renală și 
considerabil în 
tirilor.

Iată — prin 
jucători a căror prezență în lot 
la prima sa acțiune din sezonul 
1975/76 e foarte nesigură. Și unii 
dintre ei — Răducanu, ~ 
Crișan, M. Sandu, Kun ■ 
parte dintre titularii ultimelor 
formații ale reprezentativei ! 
cazul ca, pentru cei care au 
fectuat cu întîrziere sau întreru
peri perioada pregătitoare să se 
organizeze 
a modului 
acum ;

a

în turneul lui

a întîrziat 
efectuarea

urmare

Bălăci,
fac

E 
e-

a supraveghere atenta 
___ cum se antrenează 
iar pentru jucătorii încă 

indisponibili să se întreprindă o 
acțiune dc control medical pentru 
constatarea eficiențelor măsurilor 
de tratament luate în cadrul clu
burilor. Altfel, lotul se va vedea 

din 
din

pur-

serios handicapat — chiar 
start — in activitatea lui 
această toamnă care prevede 
tide importante și grele.

Eftimie IONESCU

DE LA ȘOCUL RETROGRADĂRII, LA AMBIȚIA PROMOVĂRII!
Steagul roșu Brașov a retrogra

dat din nou tn Divizia B. A re
trogradat — in extremis — la sfir- 
șitul unui campionat palpitant și 
cu multe rezultate surpriză înre
gistrate in Ultimele etape. Steagul 
roșu a retrogradat, deși avea gol
averaj pozitiv (-f9) ți una dintre 
cele mai bune apărări din prima 
noastră divizie. Steagul roșu a re
trogradat deoarece — spre deose
bire de alte formații, Politehnica 
Iași, C.F.'R. și „U~ Clttj-lflapoca. 
F. C. Constanța etc., cu care s-a 
aflat in luptă directa pentru su
praviețuire — nu a reușit să-și 
valorifice la maximum avantajul 
terenului propriu. Numai un sin
gur punct in plus in meciurile cu 
Sportul studențesc, F. C. Constan
ța sau „L" Ciuj-Nupoca. toate ju
cate „acasă" (primele două pierdu
te, al treilea terminî’idu-se la e- 
galilate), ar fi salvat echipa bra- 
șoveană. Steagul roșu a „căzut" in 
B și cițiva dintre cei mai buni ju
cători ai săi au părăsit in grabă 
corabia. Ghergheli a plecat la O- 
radea, Șcrbunoiu la Timișoara, 
despre Niță — 
mic, Mateascu 
Di na mo.

Brașovul, un 
mari pjs'tbilități, și-a 
Steagul roșu se află _ 
unei prăpăstii și a început să ia 
măsurile in consecință. Clubul a 
fost reorganizat, iar la conducerea 
tehnica a echipei a revenit Nieo- 
lae Proca, unul dintre tehnicienii 
bine pregătiți din fotbalul nostru. 
S-au reîntors Niță și Șerbănoiu, 
tar Clipa își va face stagiul mili
tar la Brașov. Numai Ghergheili, 
se pare, nu va reveni, el intrind

ta facultate, la Oradea. Au fost 
legitimați Szaiaid și Bucur (de la 
Metrom), Fopescu (C.S.M. Sucea
va), Șulea (C.S.U. Brașov) și pro
movați juniorii Stancu și Mihai. 
In lotul brașovenilor se tnai află 
Hîrlab, Tuctmei, Naghi, Mieloș, Ca- 
dar, Adamache, Pairaschivescu, 
Gyorfi, Mihăilescu» Rusu, Pescaru, 
lambor, Nicolaescu. Mateescu II. 
Un lot destul de bun. De altfel.

DIN VIATA SECȚIILOR

oraș

transferat
ni

ta

de 
cd

antrenorul Proca susține și acum 
că Steagul roșu nu a retrogradai 
pentru ca echipa nu a acut coloa
re, ci datorită unor greșeli neper- 
mise.

Vor reveni brașovenii, după nu
mai un an, in primul eșalon al fot
balului nostru ? „Eu nu pot face 
o promisiune fermă — afirma Ni- 
coîae Proca. In schimb, ne-agn an
gajat că vom munci fără preget, 
că nu vom face nici un rabat dis
ciplinei, pregătirii propriu-zise. 
Totul depinde de modul cum vor 
înțelege jucătorii să Se comporte 
in meciuri, la antrenamente, în 
viata particulară. Am pornit des
tui de bine, bate deja, în tabăra 
noastră, un vini a-1 ambiției. Mulți 
dintre jucători siut tineri. Spurcă 
nu mă vor dcmamâgi".

S-a schimbat mult și optica or
ganelor locale. S-a ejurts La con
cluzia câ Steagul roșu trebuie t- 
jutatâ — nu doar cu... vorbe — sa 
revină cit mai repede cu putință 
m Divizia A. „Echipa va fi spriji
nită din toate punctele de vedere

— ne spunea, la rîndul său, ing. 
M. Baltag, președintele secției dc 
fotbal. Vom face 
i.ru oroarea unor 
pregăitire, pentru 
lui grup compact 
re-și iubesc atît 
intr-un cuvînt, pentru mobilizarea 
tuturor forțelor necesare revenirii. 
Trebuie să mai spun, de aseme
nea, că intre Steagul roșu și 
C.S.U. Brașov s-au stabilit relații 
de colaborare, că există dorința ri
nei fuzionări, a apariției — in a- 
cest fel — a unui club sportiv 
muncito.resc-studetnțesc cu posibili
tăți superioare".

Steagul roșu a retrogradat cind 
foarte putini se așteptau la o ast
fel de „ispravă". Mai ales că, în 
campionatul precedent, pârtiei pase 
în „Cupa U.E.F.A." ! Socul căderii 
i-a trezit insă la realitate pe mulți 
dintre cei care au răspuns sau mai 
răspund încă de soarta echipei 
brașovene. Rămine de văzut în ce 
măsură promisiunile făcute, acum, 
in această vară, se vor materiali
za și vor contribui la revenirea 
„stegarilor" in grupul echipelor 
noastre de elită.

Laurențiu DUMITRESCU

tot posibilul pen- 
condiții bune de 
menținerea ace
tic suporteri ca
de muiit echipa.

o FUZIONARE DE LA 
REZULTATE

Oradea, bucuria promovării 
Bihorului pe prima scena a 

soccerului nostru a fost diminuată 
de eșuarea tentativei formației O- 
limpia de a reveni in Divizia B. 
Cauzele acestui eșec le-am aflat de 
la fostul secretar al secției de fot
bal, Ștefan Maior, în prezent mem
bru al conducerii asociației Dinamo- 
M.I.U.

— In ediția trecută a Diviziei C 
am pornit cu o echipă bună, ca
pabilă de a ciștlga seria a JX-a și 
a reveni astfel în »B”. Atuul nos
tru era plusul de tehnică față de 
celelalte adversare și, totodată, ex
periența mai marc a jucătorilor. 
Startul a fost bun, am condus seria 
timp de 23 de etape, cu un avans 
de 2 sau 3 puncte, dar în final am 
cedat locul întîi echipei Dacia Orăș- 
tie. De ce t Jucătorii noștri au avut 
prea mare Încredere în 1‘orțele lor, 
au devenit încrezuți și nu au depus 
eforturile necesare pe tot parcursul 
întreceri!.

— Acum, secția a fuzionat și va 
activa sub numele de Dinamo-M.1.11

La 
F.C.

CARE SE AȘTEAPTĂ 
FRUCTUOASE
de întreprinderea Solidaritatea, mulți 
dintre ei lucrau In producție, ca 
Bacoș — tehnician electrician, Stei
ner — maistru mecanic, Hădârean 
— mecanic. Alți component! ai foste! 
echipe Olimpia . erau studenți sau 
elevi. De exemplu Palfi — student 
al Facultății de educație fizică — 
anul U, Cocoș — a terminat anul 
acesta Facultatea de educație fizi
că, Polaciec — elev în anul m al 
Școlii profesionale M.I.U., Rozsa — 
elev în clasa a XH-a a Liceului teo-. 
retlc. După cum se vede, preocupă
rile secției s-au îndreptat șl spre 
pregătirea jucătorilor ca cetățeni, 
capabili să-și aducă aportul in di
ferite domenii. Fuziunea a fost de
terminată, în principal, de dorința 
unanimă de a unifica, dc a stringe 
laolaltă forțele tuturor asociațiilor 
mici din industria ușoară din loca
litate, împreună eu ale asociației 
Dinamo și dc a organiza astfel o 
secție puternică.

Antrenorul Alexandru Pop a ră
mas alături de echipă și avem spe
ranța că el a acumulai destulă ex-

• RAPID — UNIREA TRICOLOR 
•1—0 (2—0). ieri, pe stadionul din Ciu
lești, feroviarii bucureșteni sa sus
ținut un amical in compania 
vizionarei C, Unirea Tricolor, 
care au învins-o cu scorul de 4—0 
(2—0). Au marcat : Ncagu (mln. 20), 
Manea (mln. 29), Bontea (mi». 58) 
și, Mihalaclie (min. 85). Formația fo
losită : loniță (Roșea) — Pop (Du
mitrescu), Grigoraș (Niță), Fi. Mari», 
Cinei (Iordan) — M. Stelian tPeieu), 
Savu — I.eșeanu (Angeleseu). Rontva, 
Neagu, Manea (Mihaiăche). 
Slivna — coresp.)

dî- 
P«

(M.

• F. C. BRAUA — SPORTUL 
DENTESC, 0—4 (ft—1). Partidă ___
cală antrenantă. Golurile au fost în
scrise <lc : Roșu (min. 10), Grosu 
(min. 46, 80) și Popescu (min. IH). 
Bucureșienii au utilizat următoarea 
formație : Suciți (Răducanu) — Tă- 
năsescu, Cazan (Grigore), Ciugarin^ 
Manea — Cfiihaia (Torgulescu),. RA- 
duleseu, Cassai (Muntcanu) — I. Tl- 
beriu. Roșu (Popescu), Marica (Gro- 
su). (N. Costn» — coresp.)

(mill, 46, 80)

STIF- 
aml-

• BIHOREANA MARGHITA — F.C 
BIHOR, 2—3 (1—1). Joc frumos eu 
foarte multe faze de poartă. Au mar
cat : Georgescu, Fior eseu și Gher- 
gheli, pentru F.C. Bihor, respectiv 
Mihăltan și Ardeleauu. (A. Pașc*- 
lau — coresp.)

e F.C.M. REȘIȚA 
BUCUREȘTI 1—0 (I—ft), 
lui: Pușcaș. (O. Glăvan

♦
— VOIN’gA 
Autor cui golur.
— carespj
BRAȘOV• STEAGUL ItOȘU

C.s.U. GALATI 2—3 (i—2). Autorii fe
lurilor: Cotiga, Hanu, Georgescu, pen
tru oaspeți, respectiv Faraschivescu șt 
Gyorii (C. Gruia — coresp. jud.)

• SÎ1IBATA LA BM, VÎLCEA, de. ia 
■ora 17,30, echipa locală, 
întâlni în meci 
Universitatea

chimia, va
de verlfieaie pe 

Craiova.
• ARBITRI ROMANI PESTE HO

TARE. Meciul Polonia — U.H.S.S. 
(tineret plnă Ia 23 ani), care se va 
disputa la 27 august, va II cofuins 
de arbitrul bucureștean Constantin 
Bărbulescti. ■ Brigada de arbitri, 
avind la centru pe N’icolae Petri- 
ceanu iar la linie pe Alexandru Ene 
și Viorel lacob, va conduce partid» 
Turcia — Bulgaria, din cadrul pre
liminariilor Turneului Olimpic.

• BILETELE PENTRU MIMTURE
LE DIN „CUTA MUjnCEPWLUI 
BUCUREȘTI”. Astăzi se pun in vîb- 
zare, la următoarele case, biletele 
pentru jocurile de sîmbătu și du
minica din „Cupa Municipiului Bucu
rești” (simbită, Dinamo — Rapid și 
Progresul — Sportul studențesc, du
minică învinsele șl învingătoarele 
intre ele) ; stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo, Ciulești, sediul 
C.N.E.F.S., agențiile C.C.A.. și r.oto.- 
Prenosport (din pasajul subteran 
Universitatea).

• S. C. TULCEA : MASIVA INTft- 
NEMIRE A LOTULUI. In orașul «ie 
pe Dunăre, începerea noului cam
pionat e așteptata cu Interes și, mai 
ales, cu dorința ca în ediția 1975/Tt, 
formația nr. 1 a Tulcei fă realizez» 
o performanță superioară. Tn acest 
scop, conducerea lui S.C. TuTeea a 
luat din vreme o seric de măsuri,' 
Astfel, lotul a suferit o masivă re
maniere prin includerea unul mare 
număr de jucători tineri. Pe Hirta 
noilor 
pe :

component! ai lotului găsim 
Antonescu, Ciobanu, I.ieă, 

Stroic (toți de la Dinamo București, 
tineret-speranțe), Stelian (Voința 
București), I’enciu (Lie. M. Viteazul 
Bu-c.), Antipa (Constructorul Galați). 
Rotea (Ancora Galați), Belea (Oțelul 
Galați), Kesteanu (Met. Bocșa) . etc. 
Dintre jucătorii plecați notăm pe 
Corcndea (la F.C. Constanța), I.eea 
(Jiul) și Iosif (Steaua tinerct-spe- 
ranțe). Conducerea tehnică a lotului 
a fost încredințată antrenorului Ni- 
<olae Petrescu (fost la I.C.S.I.M. 
București). „Slntem convinși că, ală
turi de jucătorii cu experiență ai 
lui S.C. Tulcea, tinerii incluși in lot 
vor aduce dorința lor de afirnjare, 
talentul lor, că — prin contribuția 
ambelor grupe de generații — echi
pa noastră iși va îmbunătăți snh” 
stanțial randamentul în noul cam
pionat”, ne-a spus tov. Florin Xso- 
faclte, vicepreședinte ai secției.

In Divizia B

DISCIPLINA ÎN SUFERINȚĂ
Acum, la ora bilanțurilor, cînd 

se cumpănește cu date globale un 
aspect sau altul al campionatelor 
de care ne-am despărțit, „situația 
disciplinară** a Diviziei B, extrasă 
din seripetele comisiei de -resort, ne 
apare ca o imagine, cu un desen 
mai dezagreabil și în culori mai 
urite decit ediția precedentă, 1973/ 
74. Am simțit nevoia unei compa
rați, cu sezonul anterior, pentru a 
puncta în ce măsură poale fi vorba 
de un progres sau nu, in această 
zonă sensibilă, a educației, peste 
care plouă, la declanșarea fiecărui 
eampionat, cuvinte frumoase, an- 
gajanie, promisiuni, declarații au
tocritice. Evaluarea noastră ope
rează cu cifre (reprezentînd suma 
sancțiunilor suferite) și alăturarea 
lor vorbește dc o îngroșate a fe
nomenului negativ, de indisciplină. 
Adică :

1973/74 : 220 etape suspendare 
avertismente + 14 mustrări. 
In 1974/75 : 267 e + 2a + 40 
O analiză a nivelului valoric 

Diviziei B nu plasează, în nici 
caz, i_. „ 
țumitoare. 
că există o 
nică intre. •

+
6

m. 
al 

_____ .... r______ , un 
nivelul jocului la cote mul- 

Cuni avem convingerea 
i interdependență orga- 
ealitatea fotbalului și

primări specifice, fotbaliștiee, dDM 
lipsă de valoare, de pregătire e»>rt 
știineioasă, substituirea unor aaat« 
incorecte (faultul grosolan, prsic£« 
tul., gestul ireverențios), pe 6mrI 
unde ar trebui să decidă pross- 
deul tehnic adecvat, condiția fizicii 
fără cusur, rapacitatea iaelică, 
(a morală.

Cum in sezonul încheiat, ne 
gă manifestările reprobabile _ 
unor jucători și-au făcut ap«u'ițt*l 
și cazuri mai complexe, angreninri 
factori suplimentari, indispensaMM 
jocului de fotbal (spectatori, ofd 
gane de ordine), soldate cu 
pendarea terenurilor (Relonul Să“l 
vinești, o etapă, Unirea Focșani,] 
o etapă, Metalul Aiud, 4 luni), vi~j 
zind disciplina Diviziei B, nu ne| 
putem opri pe scara calificativelorl 
decit in dreptul gradației MESAJ 
TISFACATOR. Și este de dutoeiM 
noastră, ca acum, în încheiere, săi 
cităm exemplele nefaste și pe cekl 
mai fericite, stimulative. (lîtevțl 
recordmane triste ale sanrtiuuilffll 
dictate de I'.tt.F- : Chimia BrăiM 
(II etape suspendare + 1 nnrsțraj 
re), Voința București (12 e i I
ni), C.F.K. Timișoara <15 e ' | 
m) ; și campioanele fair-playjuhK 1 
Celuloza Călărași (o singură etal

fw-
U*- 
aiei

i.ru


DE AZI, LA SALONIC

A Vil-a Balcaniadă la natație
întrecerile balcanice de înot, 

polo și sărituri au ajuns la cea 
de a VH-a ediție- începînd de 
astăzi, timp de 4 zile, reprezefi- 
tanții natației din Balcani își vor 
disputa în noua și moderna pis
cină din Salonic, cele 34 de ti
tluri de campioni.

Fără îndoială, în centrul aten
ției se vor situa cele 29 de pro
be de înot, care aduc la start o 
scrie de sportivi valoroși, unii 
dintre ei — ștafeta de 4x100 m 
liber a Bulgariei — finaliști la 
recent Încheiatele campionate 
mondiale de la Caii. De altfel, 
înotătorii bulgari, care au făcut 
un substanțial salt valoric în ul
timii trei ani. au cele mai mari 
șanse de a cîștiga Ia actuala edi
ție 8 titluri și locul I pe echipe 
la întrecerea masculină. La fete, 
tn schimb, înotătoarele românce 
Sînt creditate cu rezultate superi
oare adversarelor din Iugoslavia 
și Grecia în probele de spate, 
bras, delfin șl mixt. Valeria 
Vlăsceanu (14 ani). Anca Groza, 
Camelia Hoțescu și surorile Geor
gescu avînd evidente posibilități 
de a se întoarce la București cu 
medalii de aur. Disputa pentru 
locul I în clasamentul general la 
Înot rămâne deschisă între Iugo- 
Blavia, Bulgaria și România.

■ Ea polo, în absența Iugoslaviei,’ 
ț,T"-le nostru reprezentativ nu 
poate avea probleme dificile în 
fata echipelor Bulgariei și Gre
ciei pentru a-si reînnoi succesele 
plin 1969 și 1971, iar la sărituri 
pe anunță, ca de obicei, o echili
brată dispută între sportivii ro
mâni. în frunte cu Ion Ganea și 
cei bulgari.

Cele 6 ediții precedente ale 
Balcaniadei (clasament general cu 
înot, polo, sărituri) au revenit de 
3 ori României (1969, 1971 și
1973), de două ori Iugoslaviei 
(1970 și 1974) și o dată Bulgariei 
(1972). Iată și palmaresul, pe dis
cipline, al edițiilor precedente :

1969 — IZMIR: înot: ROMA
NIA 283 p, Bulgaria 217 p. Iugo
slavia 192 p; Polo : 1. ROMA
NIA, 2. Iugoslavia. 3. Bulgaria; 
Sărituri ; ROMANEI 28 p. Bul
garia 20 p. Iugoslavia 16 p 1 1970 
— ATENA. înot : Iugoslavia 355 
p, Bulgaria 309 p. România 283 
p ; Polo : 1. Iugoslavia, 2. Româ
nia. 3. Bulgaria l Sărituri t 
ROMANIA 20 p, Bulgaria 19, p, 
Iugoslavia 13 
RESTI. înot : 
Bulgaria 321 
p * Polo : 1.
garia. 3. ______
ROMÂNIA 62 p. Bulgaria 44 P, 
Iugoslavia 24 p ; 1972 — SOFIA, 
înot : Bulgaria 320 p, România 
315 p. Iugoslavia 262 o ; Polo : 1 
Bulgaria. 2. România (B), 3. Gre
cia ; Sărituri : Bulgaria 53 p ; 
România 47 p. Iugoslavia 30 p ; 
1973 — IUGOSLAVIA. înot :
ROMANIA 302 p. Iugoslavia 291 
p. Bulgaria 281 p ; Polo : 1. Iugo
slavia, 2. Grecia, 3. Bulgaria. Să
rituri : ROMANIA 37 p. Bulgaria 
31 p. Iugoslavia 7 p ț 1974 — 
IZMIR. înot : Iugoslavia 377 p. 
Bulgaria 329 p, România 317 p ; 
Polo : 1. Iugoslavia, 2. România 
(B), 3. Bulgaria ; Sărituri : Bul
garia 42 p, România 36 p. Iugo
slavia 16 p.

Iugoslavia 355

Sărituri !

p7 1971“— BUCU-
ROMANIA 364 p. 

n. Iugoslavia 263 
ROMÂNIA, 2. Bul- 
Grecia : Sărituri :

DOI BOXERI ROMANI PE LOCUL 3
IN TURNEUL „CORDOVA CARDIN '

cum se știe, un grup de 
români a participat la 
memorial „Cordova Car- 
s-a desfășurat în orașul 

Clara (Cuba). Sportivii

După 
boxeri 
turneul 
din" ce 
Santa 
noștri au înregistrat următoarele 
rezultate s Niță Robu (muscă) a 
întrecut în primul meci pe cuba
nezul Juan Perez, fiind apoi în
vins (pe nedrept), în semifinale, 
de Antonio Daudinot (Cuba). 
Mihai Ploieșteanu (pană) a pier-

dut primul mecj la puncte (de
cizie eronată) în fața cîștigătoru- 
lui turneului Richard Nowako
wski (R.D.G.). Ușorul Paul Do- 
brescu a susținut 3 meciuri. In 
primele două a obținut victorii 
de prestigiu în fața guyanezului 
Bela Sadlo și venezuelanului 
Jesus Nava, fiind întrecut, în se- 
mifin.la categoriei, de cubanezul 
Duke Stable.

vz

G. VILAS ÎNVINGĂTOR LA LOUISVILLE
• în semifinale, llie Năstase

• Mariana Simionescu se distinge la Indianapolis

Corespondență din Austria

Sportivi celebri 
la Festivalul

„Volksstimme44

Turneul internațional de tenis 
de la Louisville (Kentucky) s-a 
încheiat, marți seara, cu victo
ria
Guillermo
cut 
Hie 
ore

luarp seara, CU 
tenismanuluî argentinean 

Vilas, care l-a între
cu 6—4, 6—3 în finală pe 
Năstase. în aceeași zi (cu 3 
înaintea finalei) s-a disputat 

semifinala restanță, dintre 
Năstase și Arthur Ashe. Ju

cătorul român a reușit o fru
moasă victorie în fața campionu
lui de la Wimbledon, cîștigînd 
net cu 6—3, 6—3 (în al -doilea 
set Năstase se distanțase la un 
moment dat cu 4—0).

• Potrivit punctajului întocmit 
la 6 august, llie Năstase a tre-

cut pe locul 4 în clasamentul 
Marelui Premiu F.I.L.T., care a- 
rată astfel ) 1. Vilas 480 p, 2. O- 
rantes 289 p, 3. Borg 255 p, 4. Năs
tase 225 p, 5. Kodes 213 p, 6. 
Ashe și Ramirez 200 p, 8. Tanner 
167 p, 9. Fillol 152 p, 10. Connors
și Roche 140 p. în 
jucătorilor de dublu, 
află, acum pe locul 10

clasamentul
Năstase

i4
se

• Alți tenismani români au
fost prezenți în turneul de la
Geneva, 
învingător cu 7—6,' 7—6 
cu campionul elvețian D. 
în semifinale :
6—4,
2-6,

cîștigat de Toma Ovici, 
în finala 
Sturdza.

— Grau 
Hărădău

Ovici
7—5 ; Strudza — 

6—0, 11—9.

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
CLASAMENTELE GENERALE ALE EDIȚIILOR PRECEDENTE

A devenit o tradiție, ca în fie-- 
care an, să fie organizat Festi
valul cultural-sportiv al ziarului 
„Volksstimme" din Viena, organul 
Partidului Comunist Austriac. An 
de an, pe frumoasele baze spor
tive și estrade în aer liber din 
celebrul parc „Prater" din capi
tala Austriei își dau întâlnire zeci 
de sportivi cu renume conjtinentai» 
ca și valoroase personalități ar
tistice, ansambluri folclorice din 
Europa și bineînțeles, din toata 
colțurile Austriei.

Și în acest an, la 6 și 7 sep
tembrie, are loc a 30-a ediție a 
Festivalului „Volksstimme", care 
se va bucura de o amploare de
osebită- Federațiile de specialita
te din Austria și îndeosebi oele 
de box, haltere, judo și tenis de 
masă au început pregătirile pen
tru elaborarea programelor, a 
transmiterii invitațiilor unor spor
tivi valoroși de pe continent. Pin.» 
acum și-au confirmat participarea 
sportivi din U.R.S.S., Cehoslova
cia, R. D. Germană. Polonia, Bul
garia, România (probabil la tenis 
de masă și gimnastică) și bineînțe
les participant din țara gazdă.

Printre invitații care și-au con-’ 
firmat participarea se află o se
rie de personalități marcante din 
sportul internațional, 
mondial de șah 
de pildă. Va da 
30 de mese în 
maeștri austrieci, 
zenți campionii 
Klimenko, Nelli 
Kuznețov și 
na Ferdman 
tenis de masă, precum și alții.

Dar in afară de sportivii activi, 
au fast invitați și numeroși foști 
campioni mondiali și ol impici, prin - 
tre care Larisa Latiniiia, Laszlo 
Papo. Helmut Recknagel. Gustav 
Adolf Schur.

Din programul manifestațiilor 
sportive incluse în Festival amin
tim de turneele de tenis de masă 
și box, concursurile de haltere, 
judo și șah. O parte din timpul 
afectat întîlnirilor . pe stadioane 
este rezervat și autografelor pe 
care sportivi renumiți le vor da 

. solioitanților-
Se scontează ca întrecerile din 

parcul Prater vor fi vizionate de 
peste 100 000 de spectatori, ceea 
ce va constitui un nou record al 
tradiționalelor reuniuni. Totodată 
Festivalul „Volksstimme" va fi 
o expresie grăitoare a populariză
rii sportului în Austria.

KURT CASTRA
Viena, 6 august

Campionul
Anatoli Karpov, 
un simultan Ia 
compania unor 

Vor mai fi pre- 
mondiali Viktor 
Kirn-gimnasfică, 

Solomiu-box, Taiia- 
și Istvan Jonyer-

Indianaîn turneul de la _____
în primul tur al probei de 

simplu femei, jucătoarea româncă 
Mariana Simionescu a eliminat-o 
în două seturi, cu 6—3, 7—5, pe 
fosta campioană la Wimbledon, 
Maria Bueno (Brazilia). în turul 
2, Mariana Simionescu a întîlni- 
t-o pe olandeza Tina Zwaan, pe 
care a întrecut-o cu 6—1, 6—1. 
Principala favorită a concursului 
feminin, americana Chris Evert 
a eliminat-o cu 6—2, 6—2 pe Pau
lina Peisachov (Israel).

polis,

FEMEI

NOU RECORD MONDIAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

p din cluibuil brașovean Steagul 
loșu (antrenor Mihai Marinescu) 
n este de profesiune inginer siil- 
Hc.

BĂRBAȚI

A B G 1 t T

1^20 _ 35 148 73 50 22
llsGi — 36 135 89 50 19
|î032 — 26 145 73 68 18
Iî933 7 53 169 110 61 59
lî034 6 32 164 155 61 32
li 935 5 5 158 130 84 75
Il935 — 15 150 72 &i 28
|1937 — 11 120 69 KM 26
■ 1933 4 125 113,5 58 29,5
li 039 — 112,5 60 34 J M
1194-1 nu sa făcut clasament pe echipa
»953 —. — 150 184 121
|195I — — 116 187 — 111
li 955 — 121 169 — IM
1 19.’<r —♦ 106.5 65 145,5 124.5 18.3
|1957 — 110 112 141 117
li 958 — 1M.5 107,5 114 139 W
|l9S9 — 89 104 122 151 34
■ 960 — 82 123 173 93 29
l»6l — 94 79 164 129 30
|l962 — 110 76 131 41
■963 7 152 61 146 134 24

9 131 57 131 17Î 22
|96!> , — 126 86,5 126 144,1 14
|96tx —. 141 65,5 134 146,5 31
|?67 — 166 51 102 168 34

— 166 66 125 137 23
|l96V ■ — 160 69 131 tss 15
■ >70 — 137 91 123 1M 17
|l07< — 100 115 149 H5 22
|?97 — 114 128 122 122 31
|>;3 — 94,5 134.5 124 144 15

134 120 97 162 —
38 2560,5 3524,5 3993 3286 1130

■ A —• Albanîo, 8 — Bulgaria,
Slavia. R— Romania, T — Turcia,

LA ARUNCAREA GREUTĂȚII
în prima zi a campionatelor 

de atletism aie R. D. Germane, 
sportivă Marianne Adam a co
rectat recordul mondial la arun
carea greutății. Ea a realizat o 
performanță de 21,60 m, cu 3 cm 
superioară recordului mondial de
ținut de cehoslovaca Helena Fi- 
bingerova.

C. E. de tenis de masa

lvanka 
Hristova 
pe stadionul 
Republicii, 
la Balcaniada 
din 1970.

La Zagreb au luat stîrșit întrece
rile pe echipe din cadrul C.E. de 
tenis de masă pentru juniori. In 
finale : Iugoslavia — U.R.S.S. (I) 
3—o, U.R.S.S. — Cehoslovacia 5—1. 
Clasamentele, junioare — 1. Iugo
slavia. 2. U.R.S.S., 3. Ungaria. 4.
Cehoslovacia, 5. România, 6. Belgia, 

Franța, 8. Anglia, 9. Suedia, 10.

juniori
Bulgaria : juniori : 1. U.R.S.S.. S.
Cehoslovacia, 3. Iugoslavia, 4. An
glia ; copil (feminin) : 1. U.R.S.S.,
2. România, 3. Iugoslavia, 4. Unga
ria ; copil (masculin) : 1. Suedia, s. 
Ungaria, 3. Cehoslovacia, 4. Iugo
slavia. Competiția continuă cu în
trecerile probelor individuale.

★’
în ce privește îndelungata acu

itate competlțlonală, lvanka Hris
ov» reprezintă pentru atletismul 
ulgar ceea ce a reprezentat 1,1a 
Kanollu pentru sportul romflnesc, 
n autentic caz de excepție, o a- 
fctă tot mal valoroasă pe măsura 
feeerll anilor Si pentru a înțelege 
păi bine această apreciere, trebuie 
K știți că lvanka Hristova are 34 
p ani (s-a născut la Sofia, Ia 19 
lolembrie 1941) șl o carieră sportivă 
k> 18 ani. A început atletismul, a- 
pnearea greutății, în 1958, la 17 ani 
[- 12,09 m. De 
Ide au evoluat
k, I960 — 14,97 
M8 — 15,62 m, 
L 18,19
l. rr m, 
L 1969
■71 —
F73 —

nu mai puțin zece sprinteri. între 
aceștia și vitetzistul -grec Vassilios 
Papageorgopoulos care a realizat-o 
în 1972, 3 iunie, la Bratislava. El 
este singurul atlet din Balcani 
care a deținut uin record european 
in probele de alergări.

Papageorgopoutos s-a născut la 
Salonic, 27 iunie 1947. A fost me
daliat cu bronz la C.E. de la Hel
sinki in 1971 (10,6 s) și a câștigat 
de mai, multe ori titlul balcanic : 
1971 (10,4 și 21,3), 19H2 (10,2 și
21,3), 1973 (10,55), 1974 (10,43). Evo
luția rezultatelor : 1967 (20 ani) — 
11,0, 1968 — 10,7, 1969 — 10,4, 1970 
— 10,2, 1971 — 10,1, 1972 — 10,0, 
1973 — 10,4, 1974 — 10,3, Î975 — 
10,2.

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE ȘAH PENTRU JUNIORI

în turneul internațional de șah 
pentru juniori de la Pitești, după 
4 runde, lider este jucătorul ma 
ghiar Attila Rbvid, care a cîști
gat consecutiv la Dominte și Foi
șor. El acumulează 3 puncte șl 
are o partidă întreruptă.

Urmează în clasament i Oetzel 
3 p, Borkowski 2>/s p, Foișor 
2 p, Lukov, Duriga și Marschner 
l‘/s P (1) etc.

Astăzi și miine, în sala 
tivități a hotelului 
Palace din Capitală, de 
16, se va desfășura întîlnirea _ 
ternațională de șali dintre echi
pele Ilospitalet Barcelona și U- 
nivcjsitatea București. Vineri și 
sîmbătă oaspeții vor întîlni for
mația I.T.B., urmînd să evolueze 
în continuare la Ploiești și Ti
mișoara.

atunci rezultatele 
astfel : 1959 — 13,29 
m. 1081 — 15,27 m, 

1963 — 15,86 m. 1964
m, 1985 — 18,68 m. 1966 —
1067 — 10,70 m, 1908 — 17,57
— 18,04 m. 1070 — 13,05 m,
18,21 m, 1072 — 19.55 m,
19,73 m, 1974 •— 19,65 m,

21,09 m.
Kvanka a luat parte Ia trei ediții 
k» .T.O. (1964 — 15,69, loc ni X, 1968

17,25 ni, locul VI șl 1972 — 19.35 
medalie de bronz), la patru edl- 
ale „europenelor" (1962. 1969, 1971 

1974 — cele mal bune poziții fiind 
Icurile IV pe care s-a clasat in 
ke — 18.04 m și 1974 — 19,17 m). 
anka Hristova. a patra aruncătoa- 

dln lume, din. Istoria probei, este 
Ită/.t cea mai veche competitoare 
I jocurile Balcanice, debutul său 
I această competiție fiind făcut la 
lena. în 1960. De atunci a fost me- 
lu prezentă tn cercul de aruncare, 
Iținind de zece ori titlul balcanic. I *iNicicind in istoria atletismului 
la existat o probă cu atâția re- 
pdmani. prebuni cursa de 100 m

ATLETISM • în triunghiularul fe
minin desfășurat tn localitatea olan
deză Drachten : 1. Ungaria — 168 p, 
3. Anglia — M p, 3. Olanda — 69 p 
• La Dortmund, In „Cupa Națiuni
lor* la pentatlon (junioare), victoria 
a revenit atletei austriece Petra 
Prenner — 4 300 p (record național). 
Pe echipe a cîștigat R.F. Germania
— 16 664 p a La Bydgoszcz (Polo
nia), în triunghiularul feminin Po
lonia — Franța — Elveția s-au Înre
gistrat scorurile: Polonia — Franța 
90—56 p. Polonia — Elveția 94—51 p, 
Franța — Elveția 89—56 p.
BASCHET a în campionatul euro
pean de baschet pentru echipe de 
junioare, găzduit de orașul spaniol 
Vigo : Iugoslavia — Austria ~~ 
Bulgaria — Ungaria 55—53,
— Franța 77—32, Spania ■ 
89—49. Cehoslovacia — R.F. 
nla 69—32, Italia — Polonia 
U.R.S.S. — Ungaria 78-43, Bulgaria
— Israel 78—79, Spania — Franța 
52—39, Italia — Austria 69—37. Iugo
slavia — R.F. Germania 58—39, Po
lonia — Cehoslovacia 63—56. în cla-

ÎNOT • Ultimii învingători (toți a- 
mericani) în concursul de la .Mission 
Viejo (California) : 100 m liber (f) : 
Shirley Babashoff 58,09 : 100 m li
ber (m) : Jack Babashoff . 52,56 ; 
1 500 m liber (f) : Heather Green
wood — 17:01,40 ; 1 500 m liber (m) : 
Mike Bruner — 15:51,42.
HOCHEI * în c adrul competiției 
„Thurn und Taxis" : Polonia — E.V. 
Fiîssen (R.F. Germania) 5—3 (2—2,
2—1, 1—2).

a terminat la egalitate : 1—1 (1—0) 
cu Benfica Lisabona. Au Înscris Si
monsen (min. 25). respectiv Moinhos 
(mln. 88). In minutul 63, portarul 
portughez Henrique a apărat o lo
vitură de la 11 m • Selecționata o- 
llmpică a Bulgariei, aflată tn tur
neu In R.F. Germania, a jucat la 
Neukirchen cu formația locală Bo
russia, care activează In liga a doua. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 
2—2 (2—6). • Echipa Uruguayan!

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

do fes- 
Athenee 
la ora 

in-

02—42, 
U.R.S.S. 
- Israel 
Germa-

54—53. FOTBAL • In mec! demonstrativ, 
pe stadionul olimpic din Los Ange
les, în prezența a peste 20 000 de 
spectatori : R.D. Germană — Selec
ționata cluburilor din Mexic 1—0 
(0—0). A înscris Joachim Stretch

început 
forma- 
cîștigat 

La Nisa,

Pcnarol Montevideo și-a 
turneul în Franța jucînd cu 
țla St. Etienne. Gazdele au 
cu scorul de 3—2 (2—0) _ 
în prezența a peste 15 ooo spectatori, 
O.G.C. Nisa — Bayern Mtineheii

giană F.C. LiJge «t Rezultate din 
campionatul unional : Lokomotiv 
Moscova — Șahtlor Donețk o—9,
Ararat Erevan — Dinamo Moscova 
3—5, Zenit Leningrad — Zaria Vo- 
roșllovgrad 0—0, T.S.K.A. Moscova 
— Pahtakor Tașkent 2—1, s.K.A.
Leningrad — Spartak Moscova 0—O.i 
TENIS • In finala „Cupei Galea"’, 
la Vichy, scorul meciului Ceho
slovacia — Spania a devenit 2—2. 
Spaniolii au egalat prin victoria la 
dublu (Gimenez, Mir — Sloztl, Szmid 
7—9, 4—6, 6—4, 6—3, 6—1) și prin
punctul realizat de Gimenez : 6—4,’ 
6—8, 6—1, 7—5 în partida cu Slozil.' t 
Ultima partidă. decisivă, Tomas ‘ 
Szmid — Miguel Mir, s-a întrerupt 
din cauza timpului nefavorabil la 
scorul de 4—6. 8—6, 5—2. Pentru lo
cul 3 : Argentina — Italia 4—1 
VOLEI a La Pomona (California) 
au început întrecerile unei compe
tiții de calificare (zona Americil de i 
Nord, Americil Centrale și Mărit 
Caraibilor) pentru turnpul final o- 
limpic de voiai. Primele rezultate : 
masculin : Mexic — Canada 3—o;


