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ASTĂZI, SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, PE STADIONUL „REPUBLICII"

COMPETIȚII ATLETICE ALE ANULUI

Astăzi, în cursa de SM m. se vor întrece două 
dintre cele mai bune alergătoare din lume : 
Mariana Sumau și Liliana Tomova (Bulgaria), 
pe core o vedeți cîștigînd titlul de campioană 

europeană la Roma.

de-a XXXIV-a Balcaniade atletice. De fapt, cînd aveți 
și început încălzirea pentru primele probe, uimind ca

Doar citeva ore ne mai despart de startul celei 
in față aceste rinduri, decatloniștii și pentatlonistele și-ou 
deschiderea oficială să aibă loc pe stadionul Republicii după amiază, de la ora 16, in fața unor tribune 
pline, așa cum merită de altfel o competiție de anvergură.

Și, neîndoios, întrecerea atleților din Balcani constituie o manifestare sportivă cu rezonanță. Dincolo de 
frumoasa tradiție acumulată în cele mai bine de patru decenii care au trecut de la debut, concursul ce se 
va desfășura pe noua 
sezonului preotimpic^

pistă de rekortan a stadionului se anunță ca una din competițiile atletice majore ale

Cupa Municipiului București 
inaugurează sezonul fotbalist

din Capitală
„Cupa Municipiului București" 

la fotbal a devenit o competiție 
tradițională. Aflată la a 9-a ediție 
(precedentele au fost cîștigate de 
Rapid, de trei ori. Steaua și Di
namo, de cite două ori, Steagul 
roșu, o dată), ea a reușit întot
deauna să ofere echipelor parti
cipante ocazia unei verificări ofi
ciale, cu public, a potențialului de 
joc înaintea startului în campio
nat. Deopotrivă, antecamera cam
pionatului și pentru spectatorii
Capitalei, „Cupa Municipiului
București* oferă, cu un ceas mai 
devreme, suporterilor 
de a urmări dispute 
tradiționale.

Iată ultimele vești 
tabăra combatantelor,
a revenit luni din turneul între
prins in- Olanda și și-a continuat 
antrenamentele, zilnic, pa stadio
nul din șos. Ștefan cel Mare. Du- 
mitrache șî-a reluat (cu sirg, de
clară antrenorul Lică Nunweiller) 
pregătirile, deocamdată împreună 
cu formația de tineret-speranțe ; 
SPORTUL STUDENȚESC s-a în
tors în țară în ziua de 4 august

posibilitatea
Si rivalități

sosite din 
DINAMO :

din Cehoslovacia, unde a obli 
următoarele rezultate in cele d 
partide disputate : 2—0 (1—0) 
Spartak Vlasim și 1—3 (1—0) 
Sparta Praga. Lotul a fost cc 
pletat cu Ciugarin, T, Ilie (S 
Bacău) și Iorgulescu (Dună 
Giurgiu). Indisponibilități : Olt 
nu și Măndoiu ; RAPID i-a i 
lizat la pregătiri, in ultima si 
tămină, pe Kișniță și Mane 
PROGRESUL a disputat ieri, ch 
pe stadionul .23 August", 
meci-școală cu o formație < 
campionatul „Promoție". După 
fectuarea stagiului militar, la 
chipă s-au întors Tichigiu (Șoir 
TAROM) și Ștefan (Dinamo SI 
tina). A fost legitimat Analiorl 
atacant central, de la Vjctoi 
Titu. Manta, Moraru și V. Ștef 
au primit dezlegare. Dinu și 4 
Constanlinescu au abandonat : 
tivitatea fotbalistică.

Reamintim programul compe 
ției. STADIONUL 23 AUGUSr 
mîine, ora 17 : Sportul sludențc 
— Progresul ; ora 19 : Dinamo 
Rapid. Duminică, ora 17 : invi 
sele între ele ; ora 19 : finala.

„MĂNUȘA LITORALULUI" LA BOX

FINALE DEOSEBIT DE

PROGRAMUL ZILEI
100ora 9 : decatlon 

m ; ora 9,15 : pentatlon — 
100 mg ; ora 9,40 : 400 mg 
— serii, decatlon — lung; 
me ; ora 9,45 : pentatlon — 
greutate ; ora 10,15 : pen
tatlon — înălțime.

ora 16 : festivitatea de 
deschidere ; ora 16,30 : lun
gime F, înălțime B, disc F, 
decatlon — greutate ; ora 
17,15 : 100 m B —- serii ; 
ora 17,30 : 100 m F — serii, 
decatlon — înălțime ; ara 
17,40 : 800 m F, ciocan ;
ora 17,50 : 800 m B ; ora 
18,00 : 100 m 8 — finală ; 
ora 18,10 : 100 mF — fi
nală ; ora 18,20 : 400 mg — 
finală; ora 18,30: 10 000 m; 
ora 19,10 : decatlon — 
400 m.

Niciodată in istoria atletismu
lui balcanic nu au existat, la un 
anumit moment, atîția performeri 
situați între fruntașii europeni sau 
mondiali în diferite probe. Numele 
lor vă sînt desigur cunoscute, pe 
cei care i-am considerat mai re
prezentativi vi i-am prezentat in
tr-un număr anterior al ziarului. 
Iar campionii noștri — care ne-au 
prilejuit anul acesta 
satisfacții — 
prezentare.

O dovadă 
ansamblu a
câni o constituie calificarea, pen
tru a doua oară consecutiv, a re
prezentativelor feminine ale Bul
gariei și României în finala „Cupei 
Europei" (programată la sfirșitul 
săptămînii viitoare la Nisa).

Mărturisim că au fost destul de 
puține concursuri în această 
care s-au bucurat de prezența 
comitentă a Marianei Suman 
Lilianei Tomova, a Natalie! 
drei sau Ivankăi Hristova, a
riei Vergova și Argentinei Menis, 
a lui Luciano Susanj, Gheorghe 
Ghipu, Ilie Floroiu sau Gheorghe

Udau. a lui Vriei» Sioev, Ca
rol Corbu și Velko Velev. Pe toți, 
nume binecunoscute în atletismul

Romeo V1LARA 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 4-a)

CONSTANȚA, 7 (prin telefon). 
Reuniunea de joi scara, din ca
drul turneului internațional de 
box dotat cu „Mănușa litoralului", 
s-a disputat, de asemenea, în fața 
unei asistențe ce a făcut Sala 
sporturilor din Constanța neîncă
pătoare. Au avut loc meciurile se
mifinale, care au desemnat pe cei 
22 de finaliști care își vor dispu
ta trofeul sîmbătă seara, începind 
de la ora 19, la toate cele 11 ca
tegorii de greutate. Iată rezultate
le înregistrate : semimuscă : N. 
Șeitan (Litoral) b.p. M. Hristov 
(Bulgaria). Șeitan va întilni în fi
nală pe Rușit Turan (Farul) ca
lificat airect ; pană : Gh. Ciochi
nă (Steaua) 
drotehnica), 
Galați) b.p. 
Medgidia) ; 
matescu (Metalul 
Băcanu (Farul). I. Mantu (Steaua) 
b.p. I. ‘ .
ră : FI. Ghiță (Steaua) b.p. A. Ia- 
cob (Farul), C. I.ică (Farul) b.ab.S 
Ad. Guțu (B. C. Galați) ; senihnij- 
loeie : Gh. Agapșa (Farul) bn- 
Gr. Iliescu (Metalul Buc.), I. Tt- 
rilă (B. C. Galați) cîștigă prin 
neprezentare ; mijlocie mică: Al. 
Tirboi (Farul) b.p. V.. Istrate (B.C. 
Galați), V. Filip (Farul) b-p. 
Daniel .Tecof (Bulgaria) ; mijloele: 
M. Culineac (Rapid) b.p. N. Chi- 
pirog (Steaua), C. Chlracu (B. C.

Galați) b.p. N. Adam (Farul) ; s 
migrea : A. Uicra (Litoral) b 
M. Banu (Farul), I. Gybrffy (l: 
namo) b.ab-2 D. Micu (11. C. G 
lăți).

UN VI I LOR

nu niiii au
numeroase-, 

i nevoie da

grăitoare a 
atletismului

forței de 
din Bal-

SUCCESE ALE

bp. Săli Iuseim (Hl- 
N. Buteseacă (B. C- 
C. Tlrcheș (Cimentul 
semiușoară t M. Sta- 

Buc.) b.p. N.

Adam (Farul) ; ușoa-

ROMANI IN
CĂLĂREȚILOR
IUGOSLAVIA

vară 
con- 
sau 
An- 
Ma-

fWIPIONAEELE REPUBLICANE Of CICLISM

La Lipica (Iugoslavia) s-a des
fășurat 
național 
stacole), 
sportivi
Germania, Italia, România și Iugo
slavia. . .
obținut cel_ mai important suc
ces în 
în care C.
Eug. Ionescu cu Pegas, C. Ilin cu 
Razbec șl A. Stoica cu Pick-up au 
realizat 32 p, depășind echipele 
Austriei 36 p și Elveției 46 p. în 
această probă, de categoria semi
grea, cea mai bună comportare a 
avut-o C. Vlad cu Sondor, care 
a terminat ambele manșe fără

recent un concurs inter- 
de călărie (dresaj și ob
la care au luat parte 

din Austria, Elveția, K.F.

Reprezentanții noștri au

„Premiul 
Vlad

Națiunilor", 
cu Sondor,

ter-penalizare. Tot pe locul I a 
minat C. Vlad cu Prejmer In pro
ba de consolare. De asemenea, 
Eug. lonesca cu Pegas și C. IUn 
cu Dac au ocupat locul secund In 
două probe de cat. mijlocie. Iar 
A. Stoica cu Pick-up și C. Vlad 
cu Prejmer locul al treilea In 
două probe de cat. semigrea.

La dresaj au participat 16 că
lăreți din Austria, Elveția, R.F. 
Germania, România și Iugoslavia. 
Dintre sportivii noștri — Iosif 
Molnar, Sorin Sovcja, Aughel Do- 
nescu — cea mai bună compor
tare a avut-o L Molnar cu Dor, 
clasat al V-lea în probele „St 
Gheorghe" și cat. intermediară.

DOI ÎNVINGĂTORI ÎN PROBA

DE CONTRATIMP INDIVIDUAL!
PLOIEȘTI, 7 (prin telefon)- 

Ziua a doua a campionatelor re
publicane de ciclism a fost rezer
vată in exclusivitate seniorilor. Ca 
Si în ajun, timpul a fost răcoros, 
a bătut vîntul și a plouat, dar tot 
ca în ajun cicliștii nu au ținut 
seamă de astfel de impedimente 
luptînd cu o tenacitate demnă de 
toată lauda pentru o cit mai fru
moasă comportare in cea mai di
ficilă încercare a campionatelor : 
proba de contratimp individual.

Alergarea a avut loc pe șoseaua 
Ploiești—Urziceni, pe distanța de 
40 km, și a fost încheiată, în mod 
surprinzător, la egalitate de timp 
de către doi dintre cei 42 de spor
tivi care și-au depus candidatura 
la titlu. Deci. In acest an, titlul 
de campion al țării in această 
probă a fost decernat iu doi spot;

tivi.
mașcanu 
de anul 
de club, 
felicităm 
trenorul 
a reușit să plaseze în fruntea cla
samentului pe patru dintre elevii 
săi. Iată de altfel ordinea primi
lor zece : 1—2. Mircea Ramașcanu, 
Ion Cozma (Dinamo), 57:07, media 
orară 42,020 km — campioni ai 
R.S.R. ; 3. T. Vasile (D) 57:15, 4. 
C. Cirje (D) 57,39, 5. M. Terfelea 
(Steaua) 57:53, 6. N. Andronache 
(Metalul Plopeni) 58:06, 7. C. Cîr- 
stea (S) 58:45, 8. T. Drăgan (Voin
ța București) 58:16, 9. Al. Za-
roschi (Metalul Plopeni) 58:47, 10, 
V. Ilie (D) 58:49.

________ Gheorghe ȘTEFANESCU

Este vorba de Mircea Ra- 
(Dinamo) — campionul 

trecut, și de colegul său 
Ion Cozma. Pe ambii îi 
cu căldură, ca și pe an- 
Ior, Nicolae Voicu, care

Finalele campionatelor republi
cane de canotaj rezervate junio
rilor încep astăzi, la Orșova, cu 
disputele eliminatorii din cadrul 
seriilor. Vor lua startul la această 
ediție vislași și rameri aparținînd 
centrelor nautice din București, 
Arad, Timișoara, 
Bacău, Tg. Mureș, Deva, Constan
ța șl Orșova.

Conform programului, sîmbătă 
și duminică, tinerii canotori se 
vor întrece în cursele finale (24), 
cei mai buni dintre ei urmînd a 
fi desemnați 
Interesantă va fi lupta pentru în- 
tîietate dintre 
nautice mai nou înființate (Piatra 
Neamț, Bacău, Orșova) și canoto
rii unor secții cu tradiție in mun
ca de. creștere a juniorilor, cum 
sînt cele din București, Arad, Ti-,

Piatra Neamț.

campioni ai țării.

schifiștii centrelor

PROGRAMUL
s6mimuscă : R. Turan (Fa
rul) — N. Șeitan (Litoral) ; 
muscă : I. Faredin (Farul) 
—' D. Burdihoi (Dinamo 
Buc.) ; cocoș : A. Dumitres
cu (Steaua) — Șt. Dumini
că (B-C. Galați) ; pană : 
Gh. Ciochină (Steaua) 
Buteseacă (B. - ~
semiușoară :
cu (Metalul Buc.) — 1. Mau - 
tu
FI.

N.
C. Galați) ; 

M. Stamates-

(Steaua) ; ușoară :
Ghiță (Steaua) — C. 

IJcă (Farul) ; semimijlocie: 
Gh. Agapșa (Farul) — I. Ti- 
rllă (B. C. Galați) : mijlocie 
mică : Al. Tirboi (Farul) — 
V. Filip (Farul) ; mijlocie: 
M. Cullneae (Rapid) — C. 
Chiracs (B. C. Galați) : se
migrea : A. Hiera (Litoral) 
— I. Gydrffi (Dinamo) ; 
grea : I. Dascălu (Farul) — 
V. Lehâduș (B. C. Galați).

Cu prilejul galei de miereu 
seara și-a făcut reintrarea și to. 
tul campion european al „cocoș 
lor* Aurel Dumitrescu (Steaiw 
care l-a întilnit pe metalurgist 
bucureștean Mihai Zaharia. Di 
mitrescu a boxat in stilul si 
cunoscut și a înregistrat o viei 
rie meritată. Meciurile viitoare î 
vor îngădui să ne facem o pare 
asupra posibilităților sale real 
Campionul „penelor* Gheorgl 
Ciochină (Steaua) a evoluat bi> 
în partida cu constănțeanul Pet 
Manole, pe care l-a întrecut cl 
la puncte. Miercuri seara s-i 
încheiat și „sferturile" categori 
semimijlocie. în care s-au disli' 
Gheorghe Agapșa (Farul) și II 
Tîrîlă (B.C. Galați)- Iată rezult 
lele înregistrate : Gh. Agapșa 
ab. 2 M. Cernea (Portul). M. II 
eseu (Metalul Buc.) b.p. P. L: 
zarov (Bulgaria), M. Ungureni 
(Steaua) b.p. S. Postolache (Lit 
ral Mangalia). I. Tîrîlă b. ab. 
S- Neacșu (Litoral).

Cornel l’OPA 
coresp. județean

LA STARTUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Iată probele, în ordinea catego

riilor de vîrstă : COPII : fete <500 
m) : schit simplu, 4+1 vîsle ; bă
ieți (750 m) : simplu, 4+1 vîsle ; 
JUNIORI II : fete (750 m) : sim
plu, 4+1 rame, 4+1 vîsle, 2 ra
me ; băieți (1500 m) : simplu, 2 
rame, 4 vîsle, 4+1 rame; JUNIORI
1 : fele (1000 m) : simplu, 2 vîsle,
2 rame, 4+1 rame ; băieți (2000 
m) : simplu, 2 vîsle, 2 rame. 4+1 
rame ; TINERET : fele (1000 m) : 
simplu, 2 rame ; băieți (2000) : 
simplu, 2 rame.

întrecere dirxă in pro-
ba de scliif simplu.



CAMPIONATE REPUBLICANE

UMINICĂ, ETAPA FINALĂ LA DIRT-TRACK
Juminică dimineața, incepînd de 
oo-a 10, stadionul Metalul din 
pitală va găzdui cea de a patira 
ultima) etapă a campionatului 

lublican de dirt-track. 
Ivind o comportare bună și 
istantă, metalurgistul bucureș- 
n Cheorghe Sora se află in 
ntea clasamentului cu un avans 
xjape decisiv, de 10 puncte, a- 
jra următorului. In. schimb, deo- 
lit de pasionantă' se anunță 
ita pentru cucerirea medaliilor 
argint și de bronz, ia care oan- 

leoză sibianul Ion Bobilncanu

și mctalurgiștii Ion Marinescu și 
Cornel Voiculescu. Iată clasamen
tul înaintea aotului 
Sora (Metalul Buc.) 
Bobîlneanu (Voința 
Marinescu (M) 23 
Voiculescu (M) 21

final: 1. Gh.
33 p, 2—3. Ion 
Sibiu) și Ion 
p ; 4. Cornel 
p ; 5. Nioolae 

Rîureanu (V) 16 p; 6. Al. Pis 
9 p.
grupa B a campionatului, pri

mii cinci clasați sînt : Marin Do- 
bre (M) 14 p ; Gheorghe Dumitru 
(M) 11 p ; St. Naghy (V) 11 p; 
Iosif Roșea (Rapid Arad) 9 p ; Ion 
Țichindeleanu (V) 7 p.

MARATONUL" JUNIORILOR II LA POLO
pe la început dorim să ne ex- 
[măm aprecierea pen teu formu- 
Ide desfășurare a actualei ediții 
I campionatului republican de 
ho pentru juniori mici, compe
te găzduită de Centrul de pre- 
Lire olimpică al C.N.E.F.S. Con- 
|t. datorită faptului că întrece- 
L se dispută sistem turneu în- 
p singură serie, și deci cele 10 
lalistc depun un efort deosebit 
In disputarea a nouă meciuri în 
pte zile, antrenorii sînt obligați 
| utilizeze pe toți cei 13 jucători 
teriși in foaia oficială. Ca atare, 
| 130 juniori obțin un plus de 
[kij în condiții de concurs, un 
us de experiență care le va ne- 
li drumul spre înalta perfor
in ță.
Referitor la întrecerea propriu- 
Lî, von, nota că, după cinci e- 
ke, doar o singură echipă a iz- 
|ti.t să nu piardă nici un punct : 
pala sportivă nr. 1. Ea este tă
iată, insă, îndeaproape de for- 
Lțiile Școlarul și Școala sportivă 
Lj-Napoca, ultima fiind, prin e- 
huțiile de pînă acum, o verita
te și plăcută surpriză. Printre 
Lformanțele ei, notăm victoria

realizată, in etapa a patra, asu
pra echipei Școlarul (7—5). una 
dintre principalele favorite aile 
campionatului. In rest, subliniem 
că multe meciuri sînt echilibrate 
și se încheie cu scoruri strânse 
(Școlarul — Voința Gluj-Napoca 
10—8, Șc. sp. duj-Napoca — Cri- 
șul 5—4, Rapid Arad •— Mureșul 
4—3, Șc. sp. 1 — Voința 6—5 etc.) 
și chiar la egalitate (Voința — 
Progresul 4—4, Crișul — Șc. sp. 2 
3—3). Se consemnează însă și sco
ruri astronomice, învinsele fiind, 
din păcate, reprezentante ale unor- 
centre care făceau cîndva faima 
poloului românesc (Ind. Linii Ti
mișoara 1—23 cu Voința și 0—16 
cu Școlarul, Mureșul 1—11 cu Șco
larul).

Clasamentul după cinci etape : 
1. Șc. sp. 1 10 p, 2—3. Șc. sp. Cluj- 
Napoca și Școlarul 8 p, 4. Progre
sul 7 p. 5—7. Crișul, Șc. sp 2 și 
Voința Cluj-Napoca 5 P. 8. Rapid 
Arad 2 p. 9—10. Ind. Linii Timi
șoara și Mureșul Tg. Mureș 0 p. 
întrecerile continuă azi de la ora 
16.

D. STÂNCULESCU

NOASTRE SPRE... MONTREAL ’76
De vorbă cu antrenorul Beta

După cum se știe, gimnastica 
feminină românească a înregistrat, 
la recent 
.Montreal 1975“, un nou succes de 
răsunet, - ■
Comăneci și Teodora Ungureanu 
— nu mai puțin de 8 medalii, a 
căror greutate este demnă de sub
liniat ' . ' ' '
start a întregii elite din gimnas
tica 
referitoare la 
Montreal și la evoluția sportive
lor românce am solicitat antre
norului Bela Karoly.

— Cum apreciați rezultatele ob
ținute de Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu Ia această im
portantă confruntare preolirapică ?

— Ținînd cont de faptul că am
bele gimnaste se găsesc în plină 
perioadă de pregătire, cred că 
evoluțiile lor și medaliile cucerite 
reprezintă un veritabil succes. Mă 
gindesc că Nadia a confirmat a- 
cum, din nou, valoarea ridicată 
pe care o are, iar Teodora Un
gureanu a pășit cu dreptul în a- 
rena internațională, dovedindu-se 
o secundantă de nădejde a gim
nastei noastre nr. 1.

— Ce s-a întîmplat, totuși, ou 
Nadia în finalele pe aparate ? Cum 
a fost depășită de Kim ?

— în primul rînd aș vrea să 
subliniez că Nelli Kim nu este 
nici pe departe o sportivă învinsă 
dinainte ! La ora actuală ea poa
te fi considerată cea mai puterni
că gimnastă sovietică, lucru de" 
monstrat, de altfel, în campiona
tul unional, unde a învins-o clar 
pe Olga Korbut. La Montreal, 
Nelli Kim s-a prezentat foarte

încheiatele întreceri

obținînd — prin Nadia

în condițiile prezentei la

mondială. Cîteva amănunte 
concursul de la

bine, dar victoriile ei în finalele 
pe aparate trebuie puse și pe 
seama deconectării premature a 
Nadiei.

— Se vorbește foarte mult des
pre pregătirea Olgăi Korbut ca un 
„antidot" pentru Comăneci Ia J.O. 
de Ia Montreal. Care este realita
tea ?

— Am aflat și eu că Olga Kor
but pregătește exerciții grele, cu 
multe noutăți. Vă închipuiți, însă, 
că nici noi nu stăm cu mîinile 
încrucișate I Atit Nadia, cît și Teo
dora Ungureanu, au trecut la exe
cutarea — deocamdată în antre
namente — a unor elemente de 
mare dificultate și spectaculozita
te, pe care le vom prezenta la

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL „WERNER SEELENBINDER

uptătorii români au susținut un excelent
test înaintea campionatelor mondiale

p.,a Leipzig a avut loc, la sfîr- 
ul sâptăminii trecute, marele 
bneu internațional de lupte gre- 
promane și libere al R.D. Ger-

Werner Seelcn-Inc, „Memorialul 
fuler". Fiind pro- 
pmată cu o lu- 
I înaintea cam- 
bnatelor mondia- 
I de la Minsk, 
Impetiția a reu- 
l. numeroși spor
ii valoroși din 
I țări, printre 
Ire Bulgaria, Ce- 
Islovacia, 
I K 
lan ța, 
lan, 
nedia, U.R.S-S. și 
|D. Germană (cu 
1-4 concurenți la 
bcare categoric 
l greutate). Cam- 
lonii olimpici Gb. 
larkov (Bulgaria), 
I Hegedus (Un- 
Iria), campionii 
londiali V. Macha 
cehoslovacia), Al. 
Iimov (Bulgaria), 
Impionii europeni 
I ediției din a- 
kst an C. Alexan- 
ru (România), J. 
|arlsson (Suedia) 
| li. Stotlmeister
1. D. 
|nt 
jntre 
tputați 
krticipat 
|trcccri. 
Intanții tării noas
ta — în marca lor 
[ajoritate aflați în 
Morile antrenorilor pentru a 

selecționați la apropiatele cam- 
lonate mondiale — au încheiat 
rest turneu cu succese de
lestigiu : Constantin Alexandru 
at. 48 kg), Nicu Gingă (52
k) Ion Dulică (t>7 kg) la gre- 
l-romane și Vasilc lorga (82 kg) 

libere, au ieșit victorioși la ca- 
goriile respective, iar I. l’ăun 
12 kg), I. Enache (82 kg), R. Co- 
reanu (+100 kg) la greco-romane

C. Moldovan (62 kg) la libere 
au clasat pe locul 2. Alți doi 
lortivi români, V. Dolipschi (cat- 
R00 kg) la greco-romane ți St. 
torcov (90 kg) au ocupat locul 3. 
[Ea înapoiere am solicitat cîteva 
bianunte antrenorilor Ion Cor- 
banu și Ion Cernea. Printre alte- 
, ei au subliniat faptul că tur- 
bul internațional al R.D. Germa- 
b a prilejuit un excelent test 
țintea C.M. din Uniunea Sovie- 
bă. Aș-a se explică participarea 
ultora dintre sportivii care, cu 
guranță, vor fi protagoniștii a- 
opiatelor confruntări mondiale- 

general, comportarea luptăto- 
lor noștri a corespuns așteptări- 
r, ea reflectând stadiul pregătirii 
r in momentul de față. Ion Cor- 
îanu l-a lăudat pe C. Alexandru 
deosebi pentru faptul că a obți-

nut victoria, înainte de limită, in 
fata bulgarului St. Angelov de 
care fusese întrecut la un alt tur
neu. N. Gingă a luptat mult mai 
sigur decît la „internaționalele"

Karoly
J.O. Cum spuneam, insă, princi
pala adversară a Nadiei Comă
neci se anunță a fi Nelli Kim, 
după părerea 
bine dotată, cu o 
posibilități.

— Concursul de 
folosit gimnastelor

— Fără îndoială. __ _  ___
ele au avut posibilitatea să se fa
miliarizeze cu „terenul" 
Olimpice j apoi, și-au 
forțele cu câteva dintre viitoarele 
partenere de întrecere și, în plus, 
au putut cunoaște pretențiile, me
reu mai mari, pe care le au arbi
trate.

mea o gimnastă 
largă gamă de

Ia Montreal a 
noastre 1

In primul rînd

Jocurilor 
măsurat

Al. HOR1A

15 ANI DE EXISTENTA A GIMNASTICII,

I

I

ȘAH

Cuba, 
Germania, 
Finlanda, 
România,

Germană) 
numai câțiva 

luptătorii 
care au 
la aceste 

Kepre- Constantin Alexandru, unul dintre cei mai buni 
luptători la turneul internațional al R.

mane
D. Ger-

de la Galați, învingîndu-1 
pe redutabilul sportiv 
(Ungaria), iar tinărul I. 
și-a întrecut toți adversarii numai 
înainte de limită, printre ei aflîn- 
du-se și B. Drechsel (R.D. Ger
mană), ccl care îl „stopase" la 
C.E, de la Ludwigshafen, !• Ena-

prin tuș 
L. Racz

Dulică

BOGAT PROGRAM
Incepînd de azi șî pînă la sfîr- 

Situl sâptăminii viitoare luptăto
rii noștri fruntași, seniori ți ju
niori de Ia ambele stiluri, parti
cipă la diferite competiții inter
naționale-

Două loturi de seniori au ple
cat in Polonia unde, începând de 
azi, sînt prezente la turneele in
ternaționale de la Varșovia — 
„Memorialul Pitlasînski" — la gre
co-romane ți la „Marele premiu 
al orașului Lodz" — la libere. Ne 
vor reprezenta la aceste confrun
tări amicale, printre alții, N. Gin
gă, I. Dulică, I, Păun, I. Enache 
șî V. Dolipschi — la Varșovia, I. 
Lungu, L. Ambruș și St. Grigoraș 
— la Lodz. Loturile sînt însoțite 
de antrenorii 1- Corneanu —

ehe n-a ocupat primul loc, însă 
l-a învins pe campionul olimpic 
S. Hegedtis înainte de limită, 
1- Păun a pierdut meciul 
câștigătorul de la Munchcn, 
Marsov, numai datorită unui 
vertisment pe care sportivul 

l-a primit,

iar 
cu 
G. 
a- 

10- 
mân l-a primit, când punctajul 
eră egal, pentru că nu fusese a- 
tent ia... fluierul arbitrului. De la 
libere Cei doi antrenori l-au ‘elo
giat pe V. lorga nu atit pentru 
că s-a clasat pe primul loc, cit 
pentru maniera în care și-a depă
șit adversarii : 5 înainte de limită 
și unul la puncte. De asemenea, 
tinărul C. Moldovan (cat. 62 kg) 
se pare că arc mari șanse 
înlocuiască pe cunoscutul 
P. Coman-

Desigur, turneul dc la 
le-a prilejuit antrenorilor 
și unele constatări mai puțin îm
bucurătoare. Ei au menționat, bu
năoară, că cei doi „grei" de la 
greco-romane, R. Codreanu și V. 
Dolipschi luptă cu teamă in me
ciuri cu adversari valoroși, deter
minând 
montele 
ezitare, 
sportivi 
re (V. 
într-o 
Morcov, ceilalți
kg), I- Arapu (52 kg), P. Androne 
(68 kg), M. Pîrcălabu (74 kg) și 
E. Panaite (100 kg) — n-au putut 
să ofere antrenorilor noștri posi
bilitatea să se edifice asupra sta
diului ' pregătirii deoarece au fost 
— cu toții 1 — eliminați din com
petiție după primele două meciuri.

Dar, pînă la campionatele mon
diale — după părerea antrenori
lor Corneanu și Cernea — mai 
pot fi înlăturate unele minusuri 
din pregătirea luptătorilor români. 
Totul, însă, sau aproape totul, de
pinde de strădania pe care spor
tivii noștri vizați să participe la 
C.M. o vor depune în pregătire 
pînă la aceste întreceri.

Costin CHIRIAC

Duminico 
poimiine n 
cu mintea 
șoaro ca o 
aia fotbal, 
te frumos, 
gindit: ct 
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nei „dame 
cepto ca 
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sivă ți cad 
că n-ar fi 
tit eu șah 
a8, regele] 
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minin, durn 
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pectiv.
cum se 
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omor - 
albă avea 
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si unea ei 
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turnului di 
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tîtea serial 
e de bine] 
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h7. Nici Sl 
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parte de I 
mama cari 
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alb, rămaJ 
rocadă bJ 
putea să I 
nii negri I 
și armonia 
sarul — 11 
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doi nebuni

Ce bol 
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hui. Mari I 
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metafore I 
șoară intri 
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lui : ce del
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roLA PETROLUL PLOIEȘTI

și Olga Ionescu, 
Maria 
Ioan și Maria Constantin.

La această oră, clubul ploieș
tean dispune de trei antrenori — 
Elena Sima, Petre Miclăuș ți 
Rodica Cheșa — cărora li se va 
adăuga încă unul, Octavian Belu. 
Numărul sportivelor legitimate se 
ridică în prezent la 45, cifră 
destul de mare, dacă ne gîndim 
că selecția și menținerea gim
nastelor în secție au la bază cri
terii foarte riguroase, la nivelul 
celor mai mari exigențe. Rîvnei 
antrenorilor și seriozității com
ponentelor secției li se adaugă 
— pe drumul spre performanțe 
mereu mai bune — un sprijin 
substanțial din partea conducerii 
clubului. Gimnastica dispune qici 
de o sală excelent utilată și, im
plicit, de condiții de luc. u foarte 
bune. S-a creat astfel posibili
tatea depășirii celor 1000 de ore 
de pregătire și a atingerii unor 
parametri valorici cît mai apro- 
piați de exigențele cerute pe 
plan internațional.

Cei 15 ani de existență ai gim
nasticii la clubul Petrolul se 
impun a fi notați în istoria gim
nasticii românești cu litere mari, 
căci semnifică o muncă susți
nută, un aport direct și important 
la dezvoltarea acestei discipline 
în țara noastră, (al. h.).

înființată 
gimnastică
Ploiești își _
cesta 15 ani de existență, un ju
bileu onorat, recent, prin câști
garea de către Maria Constantin 
a unui titlu la „Concursul Prie- 
tenia“. Această din urmă perfor
manță a gimnasticii ploieștene 
vine să completeze în mod feri-

în 1960, secția de 
& clubului Petrolul 
va sărbători anul a-

Iar mai recent
Constanținescu, Nicoleta

«‘3*' -•> ■

să-l 
luptător

Leipzig 
noștri

arbitrii să le dea avertis- 
descalificării, fără nici o 
Exceptîndu-i pe cei doi 
români din lotul de libe- 
Iorga și C. Moldovan) și 
oarecare măsură pe St.

I. Iatagan (48

COMPETIȚIONAL
C. Cristuț — 11- 
arbitrul interna- 
care va oficia la

ju-
vor

greco-romane și 
bere și de către 
țional I. Cernea, 
întrecerile de la Varșovia,

★
Echipele reprezentative de 

nipri (greco-romane și libere) 
evolua săptămîna viitoare la cam
pionatele mondiale de la Haskovo 
(Bulgaria). Din formațiile româ
ne, care s-au pregătit sub condu
cerea antrenorilor D. Cuc și C. 
Petrescu (greco-romane), I. Mure* 
șan și Al. " 
parte cei 
câștigătorii 
„Turneul 
internațională găzduită 
țara noastră, (t. r)

Geantă (libere) vor face 
mai în formă sportivi, 

primelor
Prietenia",

locuri la 
competiție 
recent de

Marla Constantin — vedeta nr. 1 
a secției de gimnastică de la Pe

trolul Ploiești
bilanț rodnic, rezultat al 
serioase, fără preget, 

ani de-a 
trenorii secției 
clubului.

De aici, din
sat în circuitul
țe, gimnaste
Elena Ceampelea, Elisabeta Turcu

cit un 
muncii 
depuse

fără 
rîndul de an- 

și de conducerea

Ploiești, s-au lan- 
ixiării performan- 

binecunoscute, ca

ACTUALITĂȚI
PIN SPORTUL POPICELOR

«> Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport a acordat 
titlul de maestru al sportului ur
mătorilor jucători și jucătoare, 
care în ultimul timp au avut o 
bună comportare în competițiile 
internaționale și interne 
Ardac (Voința Buc.),
Constantin (Flacșra 
Victor Miclea (Jiul
Cezar Lebădă (Constructorul Ga
lați), Ion Stefucz (Voința Cluj- 
Napoca), Stela Andrei (Laromet 
Buc.), Maria Todea (Voința Tg. 
Mureș) și Ileana Nagy (Voința 
Cluj-Napoca).

• Cea de a IX ediție a cam- 
Divizia A 

de 20 septem- 
sorțl a parti- 
pe 26 august, 
în plină des- 
încheia la 31

pionatului pe echipe 
va începe în ziua 
brie. Tragerea la 
delor va avea loc 
Transferările sînt 
fășurare și se vor 
august.

Meciuri de hochei in plină vară ?
Ț.S.K.A. Moscova

Steaua 8-2

: Horia
Dumitru 

Cîmpina), 
Petrila),

AȚI FTKM w de atleT' ATLE"MIl-LllLJt’t ȚE djn (orQ noos[râ
vor participa la tradiționalul „Concurs
Prietenia" rezervot juniorilor, care se dis
pută, de azi pînă duminică, la Banska 
Bistrica (Cehoslovacia). Au făcut depla
sarea. între alții. Mihaela Stoica, Nicu- 
lina Hie, Gina Panait, Maria Musteață, 
Erzsebet Ambruș, Gheprghe Dumitrescu. 
Pentru unii dintre concurenți competiția 
reprezintă un foarte bun prilej de veri
ficare în vederea celei de a ÎH-a ediții o 
campionatelor 
de la Atena

europene pentru juniori,

BASCHET tURNEELE FINALE ola 
campionatelor repu

blicane de juniori și junioare mici 
avea loc, ta Brăila, între 27 șl 31 
gust.

CAIAC-CANOE ™ ș.

vor 
cu-

DU-
Mos- 

cova se vo desfășură „Concursul Priete
nia", 5a care vor participa și 10 Juniori 
din România : Nastasia Buri și Horka 
Simiocenco (caiac fete), P. Copusta, Gh. 
Tita și |. Hapei (canoe), AL Gtura, Al. 
Nicolae, P„ Sonda, NL Camenițkt și S< 
Camenițki.

MODEUSM lA au în-
ceput finalele campio

natelor republicane de navomodele. în
trecerile programează curse la urmatoa-

MIERCUREA CIUC, 7 (prin 
telefon). Peste 4000 de spectatori 
au umplut pînă la refuz tribu
nele patinoarului artificial pen
tru a asista la un interesant cu
plaj de hochei. In primul meci 
S.C.M. Ciuc — Dinamo 5—10 (1—3, 
3—5, 1—2). Au marcat : Tureann 
3, Csedo 2, Costea, Zgîncă, Du
mitru, Pisaru și Gh. Iluțanu pen
tru bucureșteni, Bartalis, Nagy, 
Texe, Gali și Barabas pentru lo
calnici.

întîlnirea vedetă a opus cam
pioanei României, Steaua, redu
tabila formație T.S-K.A. Mos
cova — cu 9 jucători din echipa 
U.R.S.S, campioană a lumii. Jo
cul a fost frumos, presărat cu 
faze de mare spectacol hocheistic. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
8—2 (3—0, 2—1, 3—1), replica
sportivilor români fiind destul de 
bună, mai ales în reprizele a 
11-a și a IlI-a. Cel mai bun ju
cător român a fost portarul Ne- 
tedu. Au marcat. î Kuterkin și 
Petrov — cite 2, Osîkin, Lucen- 
ko, Fopov și Harlamov (Ț.S.K.A.), 
Varga — 2 (Steaua). Vineri șeara 
are loc revanșa acestei întîlniri. 
(V. Pașcanu — corespondent).

SXi

rele categorii : glisoare, autopropulsate 
și teleghidate.

TENIS
A, seria a 
clasamentul 
București 6

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE, DIVIZIA 

|l-a. Dupâ "încheierea turului, 
arata astfel : 1. Tenîs-club
p., 2. Constructorul Brâila

.X\\\\\\\\^

am toate 
sportunie

Vă\\\\\\\\\\\^^

6 p., 3. U.T. Arcd 4 p-, 4. Sănătatea Ora
dea 4 p., 5. Electrica Timișoara 4 p., 6. 
Dunărea Galati 2 p., 7. PetroOstul Cîm
pina 1 p„ 0. Mureșul Tg. Mureș 0 p. De 
jnențîonat că lotul echipei T.C.B. cuprinde 
nume de jucători de perspectivă, toți 
component! ai diferitelor loturi republi
cane : lean Bîrcu, Sorin Orășanu, Radu 
Opreanu, Luneta Orășanu. Trebuie men
ționat și faptul meritoriu că, deși aflat 
la primul an de participare în Divizia 
A, clubul brăilean Constructorul este in

CEI MAI
Intrată in 

tru național 
a reunit și 1 
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A POVEȘTII I
urnei
I — 

pa u- 
e ce-i 
foar- 
bine 
pa

ta u- 
ac- 

bată 
rindă 
n pul
pa r- 
i ci- 

din 
calm 

E fe- 
din

toți, pentru a păstra cai... un 
nebun stăpinește deodată 
tuația, fericind un rege... pioni 
mărunți, existențe modeste, iz
butesc la capătul unui drum a- 
nevoios, uneori cu grele sacri
ficii, din a2 să ajungă la a8 
și să readucă în lume o re
gină pierdută, să reînvie alte
ori un oal, să reconstruiască un 
turn. Pionul devine pentru cite- 
va minute „omul“ esențial de 
care depinde soarta unui rege. 
Niciodată nu m-am mirat că e- 
xistă o variantă Sadovea.nu, in 
șah. Sadoveanu nu putea să 
rămină străin de aceste o mie 
și una de

si- I
I
I
I
I

I tLt
Mb

.>
□ pe 
decît
tur

ti a- 
p cit
I ră- 
Idală 
9? Și 

kru în 
uri și 
ai fi 

de- 
de 

ca- 
egele 
nbr-o 
al bă 
pio- 

psică 
aver-
□ re- 
Ib in
door

nopți albe șl ne
gre in care răsar 
și tresar, la fieca
re mișcare a gîn- 
dului, o mie și
una de povești.
Șahul e o țară a 
poveștii, 
fiece 
petrece un 
ment dramatic.

Tocmai 
ma și 
partida 
foarte romantică și 

care nioi eu n-aș mai

-Ievent-, y

unde Ia 
pas

o șa fH- 
englezul 

aceea

naivă pe
îndrăzni s-o joc, cu puținele-mi 
cunoștințe in Indiana veche. 
Dar numai asemenea spectaco
le — în care ni se descrie in
genios și telegenic logica fiecă
rei mișcări — ne pot da gustul 
de a învăța primele tîlcuri ale 
șahului pentru a putea trece, 
mai tîrziu, la analizele făr-de- 
capăt și fără de moarte. Stu
dioul nostru merită multe feli
citări pentru ideea de a ne o- 
feri, Io o oră calmă o dumi
nicii, 15 minute de șah. Plă
cerea sobră cu care Elisabeta 
Polihroniade ne-anunța succe
sul emisiunii — printre cei mari 
și cei mici — m-a făcut să su- 
rîd ințelepțește și să deschid 
voluptuos „Divanul persan".

CORESPONDENȚĂ :

Prof. Gr. Bâlteanu
Ștefan cel Mare nr. 3

— str,
- lași : 

Pentru că m-am bucurat de ră- 
mînerea lui „Poli" a d-voastră, 
îmi urați să ajung ziua cu Pro
gresul nostru în prima divizie. 

Vă înțeleg generozitatea și 
mersi. Dar ce mă fac cu aceia 
care mi-au 
d-voastră ?
sfat ?

scris invers decît 
Îmi puteți do un

BELPHEGOR
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FOTBAL
DIVIZIONARELE A ÎNAINTEA STARTULUI

POLITEHNICA IAȘI VREA
SĂ IASĂ DIN ROLUL CODAȘEI

Sportivitatea, corectitudinea subiecte mereu actuale

ÎNDATORIRI (ADESEORI UITATE) 
ALE CĂPITANULUI DE ECHIPĂ
In angrenajul u 1 

în comportarea ci, 
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burate
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II za ti ei 
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ii Au-, 
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ps e-
I actul 
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terenuri. La turneul final parti
cipă reprezentantele județelor Vas
lui, Vrancea, Cluj, Vilcea, Gorj, 
Buzău, Constanța, Sibiu, Dîmbo
vița, Iași. Bihor, Dolj, Ilfov, Su
ceava, Maramureș, Bistrița-Nă- 
săud. Botoșani, Teleorman. Ialomi
ța. Sătaj, Olt, Arad. Argeș și 
Neamț.

I
I
I

Politehnica Iași nu mai vrea să 
trăiască coșmarul precedentelor 
două ediții de campionat, cînd a 
evitat retrogradarea in extremis. 
Nu mai vrea să fie o coajă de 
nucă pe valurile soartei, așteptînd 
cu sufletul la gură „jocurile" re- 

"Zultatelor, Indirecte sau șansa u- 
nui ultim meci disputat pe teren 
propriu. Acesta ni s-a părut a fi 
comandamentul moral al echipei, 
ideca pivot în numele căreia își 
organizează pregătirile și-și retu
șează lotul, accentuînd consolida
rea compartimentului defensiv, zo
na cea mai vulnerabilă a forma
ției. poteca pe care au venit nu 
mai puțin de 56 de goluri („pasiv" 
depășit doar pe E.C-M. Galați) în 
campionatul de care ne-am des
părțit.

Ieșenii s-au reîntîlnit la 14 iu
lie, au efectuat controlul medical, 
pină în ziua de 18, au făcut an
trenamente de reacomodare pe te
renul lor din Copou, apoi au ple
cat la Tg. Neamț pentru două 
săptămîni. Au ales Tg. Neamț, a- 
dică o altitudine moderată, spăr- 
gînd oarecum șablonul deplasări
lor la munte, întrucît experiența 
ultimei pregătiri centralizate (între 
turul și returul campionatului tre
cut) efectuată în condiții similare 
a fost de bun augur, realizîndu-se 
o a doua jumătate de sezon meri
tuos. in împrejurările în care a 
fost eliminat riscul unor dereglări 
funcționale cauzate de șocul schim
bării brusce de altitudine. La Tg. 
Neamț, antrenorii llic Oană și 
Leonid Antohi au supus echipa la 
ședințe dure, pentru a se dobîndi 
substanțiale acumulări fizice. Di
mineața s-a alergat prin pădure, 
s-au împovărat brațele cu mingi 
medicinale, s-a sărit coarda, s-au 
solicitat toate grupele musculare în 
exerciții izomctrice cu partener, 
s-a verificat potențialul prin două 
repetiții generale (reușite, fruntași 
fiind Ciobanu, Simionov, Nem- 
țeanu) a testelor fizice, examina
rea oficială urmînd să se desfă
șoare miine la Bacău. După-amie- 
zile, cu mingea la picior, jucăto
rii și-au perfecționat procedeele 
tehnice, ,s-au lansat uneori 
jocuri amicale, cu scocul de 
prepara din vreme formula 
echipă ideală.

Cind am sosit noi Ia Iași, 
litehnica" avea aerul că execută 
„încălzirea" înainte de a intra în 
marele meci, de 3 060 de minute, 
al campionatului viitor. Antrena
mentele aveau un profil de men
ținere a capacității de efort, s-a 
lucrat pe compartimente, pe cu
pluri, s-au finisat „felii" din sche
ma tactică generală a echipei. Pe 
terenul cu gazon de excelentă ca
litate, destinat exclusiv antrena
mentelor, antrenorii aveau în sub
ordine următorul lot : portari — 
Costaș, Baumgartner ; fundași — 
Solian, Anton, Dinu, Ciocirlan (re
cuperat după o entorsă la ge
nunchi), Ciobanu (Steaua). Era aș
teptat și fostul „petrolist" Mure
șan, deplasat acasă, la Ploiești, 
pentru două zile ; mijlocași —
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Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 
25% autoturism Dacia 1300. a 2-a : 
2 variante 25% a 18.365 lei și 1 va
riantă 10% a 7.346 lei ; a 3-a : 6,50 
a 6.781 lei ; a 4-a : 21,90 a 2.013 
lei ; a 5-a : 58,85 a 749 lei ; a 6-a : 
123,95 a 356 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 216.658 
lei.'

Extragerea a Il-a : cat. A : 1

variantă 10% a 50.000 lei ; B : 2,85 
a 13.241 lei ; C : 14,10 a 2.676 lei ; 
D : 9,80 a 3.851 lei ; E : 43,70 
lei ; F : 126,75 a 298 lei 
1.399,35 a 100 lei..

REPORT CATEGORIA A : 
lei.

Autoturismul Dacia 1300 
categoria 1 a revenit participantu
lui ERDOS ISTVAN din Oradea, 
iar cîțtigul de 50.000 de la catego
ria A a revenit participantului 
MUȘAT ION din Brăila.

a 864 
; X :

12.895

de la

Romilă, Simionaș. Simionov (nu 
participă la pregătiri, din cauza 
unei amigdalite); înaintași — D. 
lonescu, Coslea (refăcut după o 
tendinită contractată la Tg. Neamț), 
Incze, Nemțeanu (Ceahlăul P. 
Neamț). După cele șase jocuri de 
verificare (6—1 cu selecționata Tg. 
Neamț; 5—0 eu Bradul Roznov ; 
1—1 cu Petrolul Moinești ; 3—3 cu 
O.E.K. Belgrad ; 4—1 cu Mctrom 
Brașov ; 2—1 cu S.C. Bacău), sus
ținute pină în prezent, antrenorul 
Oană are următoarea imagine des
pre valoarea actuală, reală, a Po-

CIOC1RLAN
litehnicii Iași : „Un plus de matu
ritate tactică, vigoarea caracteris
tică, neștirbită, un beneficiu de si
guranță în apărare. Forța corpo
rală încă sub baremul pretins, pasa 
lungă in oarecare suferință, cla- 
cajc psihice în timpul jocului, eu 
posibilități de remontare în final. 
Stare de spirit ideală, climat de 
concurență pozitivă. Juniorul Ncm- 
țeanu, în mod obiectiv, neacomo
dat cu manevrele tactice ale echi
pei, compensează, deocamdată, prin 
gabarit (1,81 m înălțime, 75 kg), 
îndrăzneală, apetit de gol, ținută 
exemplară**.

n angrenajul unei formații, 
căpita- 

de echipă are un rol 
,1 _ stabilit.

Despre acest important personaj, 
marcat în teren de obișnuita ban
derolă, am mai discutat și cu 
alte ocazii. Readucerea în prim- 
planul actualității a unui aseme
nea subiect pornește de la unele 

. constatări neplăcute făcute 
r campionatul trecut, constatări 

care am dori să nu ne mai 
tîlnim în sezonul de toamnă, 
și în cele care vor urma.

E drept, 
xistă 
echipă" 
marile 
bilități, deși poate că ar fi tre
buit să-1 găsim în recentul regu
lament editat de F.R.F. „ORGA
NIZAREA ACTIVITĂȚII FOTBA
LISTICE". Asta nu înseamnă, 
însă, că pot fi încălcate nescrisele 
norme elementare de comporta
ment care asigură „căpitanului 
de echipă" personalitate și auto
ritate. Iată, avem în față o si
tuație jenantă pentru purtătorii 
banderolei pe care obișnuim s-o 
numim de onoare : din totalul
celor 18 conducători în teren ai 
divizionarelor A, numai unul sin
gur (nota bene !), Bigan de Ia 
Olimpia Satu Mare, nu a primit 
absolut nici o sancțiune pe par
cursul a 34 de etape, pe locul 
secund, cu cile un singur aver
tisment, aflîndu-se doi „vete
rani" ai campionatului — Oble- 
menco de la Universitatea Cra
iova și Naghi de la A.S.A. Tg. 
Mureș. La polul opus îi întîl- 
nim pe ceilalți 15, multi dintre 
ei avînd la „pasiv" și suspendări 
ca urmare a acumulării consecu
tive a trei cartonașe galbene. 
Recordul nedorit îl deține jucă
torul reșițean Beldeanu — 8 a- 
vertismente și două etape de 
suspendare pentru „îmbrînceli", 
„atitudini nesportive", „simulări 
de accidentare". El este urmat 
de : Olteanu (F. C. Argeș) — 5 
cartonașe galbene și o etapă sus
pendare pentru „joc dur", „în
cercare de lovire a adversaru
lui", „proteste la decizii" ; Bro- 
șovschi (U.T.A.) — 4 cartonașe 
galbene și o etapă suspendare 
pentru „joc dur", „atitudine ne
sportivă", „proteste la decizii", 
„îmbrînceli" ; Libardi (Jiul Petro- 

- 4 cartonașe galbene și o 
pentru „joc 

.proteste repetate", „atitu-
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NOTA;

ia ora actuală nu 
un cod al „căpitanului 

în care să fie înscrise 
Iui obligații și responsa-

șani) — r ‘
etapă suspendare
dur", „proteste repetare", „atitu
dini nesportive ; Dumitru (Steaua) 
— 3 cartonașe galbene și o etapa 
suspendare pentru „atac pericu- 
los’, „joc dur", „faulturi groso-

DAR TRIBUNELE? DAR VESTIARELE?
Fotbalul din Tg. Mureș 

dat în aurind un examen 
tant, poate cel mal important de 
pină acum: debutul in Cupa
V.E.F.A., competiție de talie eu
ropeană. Firește, sarcina fotbaliș
tilor de la A.S.A. este de a fi cit 
mai bine pregătiți pentru confrun
tările ce vor veni.

Dar la fel de important este și 
modul in care se prezintă stadio
nul, vestiarele. Or, dacă gazonul 
stadionului „23 August" din Tg.

are de 
ivipor- Mureș se prezintă acum in condi

ții excelente, nu același lucru îl 
putem spune despre tribune 
cite bănci nu ar trebui 
sau măcar vopsite !) și 
vestiare, unde lucrările 
de clubul sportiv Mureșul, ‘care 
administrează stadionul, sint mult 
ramase in urmă. Iar pină la în
ceperea campionatului și a meciu
rilor din întrecerea continentală nu 
mai e mult ! (M. T.)-

(fi 
reparate 

despre 
incepute 
', care

lane" ; Octavian lonescu (Sportul 
studențesc) — 3 cartonașe gal
bene și o etapă suspendare pen
tru „proteste repetate", „joc pe
riculos" ; M. Bretan (C.F.K. Cluj- 
Napoca) — 3 cartonașe și o etapă 
suspendare pentru „lovire reci
procă", „joc dur", „comportare 
nesportivă" ; Dinu (Dinamo) — 
2 cartonașe pentru „atac violent", 
„atac periculos" etc.

N
e oprim aici cu enumera
rea cazurilor de indiscipli
nă, așa cum le-am găsit 
semnalate în foile de arbi

traj, eonsiderînd că ele sint sem
nificative în sprijinul pledoariei 
noastre îndreptate spre reconsi
derarea acestei importante func
ții de „căpitan al echipei". Izbi
tor este nu numai ceea ce e scris 
pe... cărțile de vizită, ci și numele 
celor care le-au comis. Printre 
ele întîlnim nume de jucători va
loroși, cu experiență (unii titu
lari in echipa națională ’) de la 
care se așteaptă o comportare la 
cel mai înalt nivel, o ținută dis
ciplinară ireproșabilă în teren șl 
în afara lui, un «permanent exem
plu personal pe toate planurile 
la antrenamente și jocuri, la în
vățătură, 
naiă, în 
prieteni. După cum se 
tuația este destul 
acuzatoare chiar, 
s-ar fi agravat dacă 
i-ar fi tratat pe | 
indiferent de 
aspră severitate cu care, pe drept, 
au fost judecați Beldeanu, OI- 
teanu și ceilalți.

Nimeni nu contestă că între
cerile sportive au nota lor de 
tensiune, că ace) mare angaja
ment din teren dă loc la confrun
tări încleștate, că, concomitent 
cu uzura fizică, se produe și anu
mite încărcături nervoase. Dar și 
în asemenea împrejurări jucătorii 
echilibrați, căliți în focul meciu
rilor cu miză, trebuie să rămină 
ei înșiși, respectuoși cu arbitrii, 
cu adversarii, cu publicul, cu 
coechipierii. In ceea ce ne pri
vește, credem că fiecare echipă 
divizionară A dispune de astfel 
de fotbaliști—model. în primul 
rînd, spre aceștia trebuie să se 
îndrepte alegerea purtătorilor în
semnului căpitanului de echipă. 
Spre binele fotbalului, ar fi de 
dorit ca în viitorul sezon, „căpita
nul de echipă" să fie cu adevărat 
sprijinul de nădejde al antreno
rului, un 
arbitrului, 
al coechipierilor, 
prin înaltul său exemplu 
comportament, să se impună 
hotărîre în momentele grele, 
facă ordine și disciplină atunci 
cînd situația o cere, să fie facto
rul—motor de influențare în 
ceea ce privește creșterea calită
ții fotbalului, apărarea cu fideli
tate a culorilor 
rea cu maximă 
turor partidelor din campionatul 
național. Iată ’ _
rințe și îndatoriri ale căpitanului 
de echipă, din păcate, adeseori 
uitate in sezonul eompetițional 
trecut, care se cer a fi repuse 
grabnic în drepturi.
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• ANTRENORUL MILJAN MILJA- 
NICI LA BUCUREȘTI. Directorul teh
nic al clubului Real Madticl, iugo
slavul Miljanici, sosește in cursul zi
lei ele azi în Capitală. El face această 
deplasare cu scopul de a urmări pe 
Dinamo București, viitoarea adversa
ră a echipei sale în C.C.E., în cele 
două meciuri pe care campioana 
noastră le va disputa, sîmbătă și 
duminică, în cadrul „Cupei Munici
piului București4*. Pe de altă parte, 
antrenorul dinamoviștilor bucureșteni, 
Dumitru Nicolae-Nicușor, urmează 
să asiste și el la jocuri ale echipei 
Real Madrid, în luna septembrie, în 
primele etape din campionatul spa
niol.

• MECI INTERNATIONAL DE JU
NIORI LA FAG ARA ș. Miercuri s-a 
desfășurat la Făgăraș meciul inter
național dintre echipele de juniori 
Nitramonia și W.K.S. Debica (Polo
nia). Partida a luat sfîrșit cu scorul 
de 1—0 (1—-0) în favoarea echipei 
oaspe, golul fiind marcat de Zmud- 
zinscki. (V. LAZĂJR, coresp.)
• A.S.A. CIMPULUNG MOLDOVE

NESC — A.S.A. TG. MUIÎEȘ 2—3 
(1—2). în drum spre casă, venind din 
turneul întreprins în U.R.S.S., echipa 
antrenată de Tiberiu Bone a susținut 
un meci amical cu A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc. A fost o întîlnire utilă 
pentru ambele formații. Au înscris: 
Hajnal (min. 15), Boldul (min. 28) și 
Mureșan (min. 72) pentru oaspeți, 
respectiv Gheorghiu (min. 37) și Pa
vel (min. GO). (A. ROTARU — coresp.)

• VIITORUL VASLUI — ZAGO- 
REȚ (Bulgaria) 2—3 (0—1). Partida a 
suscitat un mare interes în localitate, 
publicul spectator aplaudînd nume
roase faze spectaculoase. Au mar
cat: Dormușev (min. 3), Metodev 
(min. 49 și 87) pentru oaspeți, respec
tiv Ștefanov (min. 65, autogol) și 
Diceanu (min. 78). A arbitrat bine 
N. Hainea (Bîrlad). (M. FLOREA, 
coresp.).
• ȘOIMII SIBIU — METALURGIS

TUL CUGIR 3—o (2—0). An marcat: 
F. Lazăr (min. 12), Georgescu (min. 
38) și Oprea (min. 62). (fi. IONESCU 
— coresp.)

• UNIREA SF. GHEORGHE — 
TORPEDO ZARNEȘTI 3—1 (0—0).

• C.S.M. SUCEAVA : ÎNTINERIREA 
LOTULUI. Fotbaliștii de la C.S.M. 
se pregătesc cu multă conștiinciozi
tate sub conducerea antrenorului C. 
Laurențiu. Pentru viitorul sezon, au 
fost promovați în lot mai mulți ti
neri, ceea ce a făcut ca, de la 25 
de ani, media lotului să scadă la 
22 de ani. Au fost promovați trei 
tineri din pepiniera proprie : Craio- 
veanu, Stcdic și Sauciuc, precum și 
Bălan și Cozan de la Dorna Vatra 
Dornei, Sakas de la Foresta Fălti
ceni. Au mai fost transferați Ama- 
randei (Politehnica Iași), Voinea 
(S. C. Bacău), Vanea și Cihodaru 
(Rapid București) ș.a. (I. M1NDRES. 
CU — coresp.).
• RAPID ARAD : TOM A JURCA 

ANTRENOR PRINCIPAL. în vederea

ACTUALITĂȚI
noului sezon competlțional, la Ra
pid Arad au fost luate unele mă
suri organizatorice. Ca antrenor prin
cipal a fost numit 'roma Jurcă, Iar 
secund Petre Shweilinger. Președin
tele asociației este Pavel Pascal. Ju
cători noi: Catona și Merteș, de la 
Strungul Arad', și Schneider de la 
U.T.A. (tineret-speranțe). (R. HAR- 
DUȚ — coresp.).

» Ș. N. OLTENIȚA : 21 DE JUCĂ
TORI ÎN LOT. Șl la Ș.N.O. au avut 
loc multe plecări și veniri de jucă
tori. Au plecat: Culea la Jiul, Viciu 
la ,,U“ Cluj-Napoca, Staicu la Poli
tehnica lași șl Căpitan la Celuloza 
Călărași, Au venit, în schimb, Vîna- 
toru de la Unirea Tricolor București, 
Ceaydaridls, de la A. S. Craiova, 
Enaehe. de Ia Corvlnul Hunedoara, 
Fildirolu, de la Jiul, Bratu de la 
Steaua (tineret-speranțe), Puchea, de 
la Gloria București. Antrenorul N. 
Ceavdaridis are la dispoziție 21 de 
jucători. (M. VOICU și V. ȚUGUI — 
coresp.).

• FOTBAL CLUB BRAILA. Marți 
seara, în orașul dunărean, s-a con
stituit clubul de fotbal — F.C. Brăi

la —, nume sub care va evolua in 
viitorul sezon divizionara B Pro
gresul. Președinte de onoare a fost 
ales tov. Anton Lung», prim-vice- 
președint'e al Consiliului popular 
municipal, iar ca președinte Apostol 
Stăncescu. (N. COSTIN — coresp. 
județean).
• CONSFĂTUIREA CONDUCĂTO

RILOR DE CLUBURI ȘI A ANTRE
NORILOR DIVIZIONARI A. Luni la 
ora 9,30, la sediul F.R.F., va avea loc 
consfătuirea conducătorilor de clu
buri șl a antrenorilor echipelor di
vizionare A. Consfătuirea este dedi
cată problemelor legate de deschide
rea apropiată a noului sezon.

O „CUPA DE VARA". Iată rezul
tatele înregistrate în etapa a TV-a șl 
clasamentele „la zi" ale celor 5 gru
pe : GRUPA I : CAROM Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Lelea Bacău 0—1, Petro
lul Moineștl — Minerul Comăneștl 
1—0, Oituz Tg. Ocna — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—0. Clasament : 1.
LCtea 7 p, 2. CAROM 5 p, 3. Energia 
5 p, 4. Petrolul 4 p, 5. Minerul 2 p, 
6. Oituz 1 p. GRUPA A II-A : Voința 
Oradea — Recolta Salonta 7—1, Mi
nerul Suncuiuș — Minerul Bihor 5—1, 
Bihoreana Marghlta — Olimpia Ora
dea 1—1. Clasament : 1. olimpia 7 P, 
2. Minerul Bihor 6 p, 3. Voința 4 p, 
4. Minerul Suncuiuș 4 p, 5. Bihoreana 
3 P, 6. Recolta 0 p. GRUPA A m-A: 
IC1M Brașov — Chimia Or. Victoria 
3—0, Măgura Codlea — Precizia Să- 
cele 1—0, Torpedo Zărnești — Carpați 
Brașov 0—0. Clasament : 1. 1CIM 7 
p, 2. Chimia 5 p, 3. Măgura 4 p, 4. 
Preciza 3 p, 5. Torpedo 3 p, 6. Car
pați 2 p. GRUPA A IV-A : Portul 
Constanța — Știința Constanța 1—1, 
Electrica Constanța — Dunărea Cer
navoda 3—0. Marina Mangalia — 
I.M.U. Medgidia 2—0. Clasament : 1.
Electrica 6 p, 2. Marina 4 p, 3. 
I.M.U.M. 4 p, 4. Portul 3 p, 5. știința 
2 p, 0. Dunărea 1 p. GRUPA A V-A: 
Poiana Cimpina — Chimia Brazi 2 2, 
Victoria Floreștl — Caralmanul Buș
teni 0—2, Carpați Sinaia — J.JI.A. 
Cimpina 1—0. Clasament : 1. I.R.A. 
5 p, 2. Chimia 5 p, 3. Carpați 5 P, 4. 
Caralmanul 5 p, 5. Victoria 3 P, »• 
Poiana 1 p.



CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI {juniori) SCRISOARE DIN HAVANA

PARTIDE ECHILIBRATE ÎN ZIUA A TREIA
Cea de a treia zi a campiona

telor balcanice de volei pentru ju
niori a programat două partide 
<tin oompotițla formațiilor mascu
line : Grecia — Turcia și Iugosla
via — Bulgaria, ultima cu impli
cații directe pentru partea supe
rioară a clasamentului. Era de aș
teptat. avînd în vedere evoluți
ile celor patru echipe în zilele 
precedente, precum și miza jocu
rilor, ca întâlnirile să fie viu dis
putate, atractive. Ceea ce, de alt
fel, s-a Și petrecut.

în deschidere, confruntarea 
dintre reprezentativele Greciei și 
-Turciei a plăcut prin ambiția cu 
care au jucat ambele sextete, fie
care că u. ii nd să-și pună in valoare 
întreg bagajul de cunoștințe pen
ton realizarea victoriei. A rezul
tat un meci echilibrat, care a ne
cesitat peste două ore de joc 
pentru desemnarea învingătoarei, 
in patru din cele cinci seturi câș
tigătorii detașîndu-se in extremis. 
Cu un plus de luciditate, vigoare 
și acuratețe tehnică în finalul 
partidei, formația Greciei a câș
tigat cu 3—2 (5, —13. —14, 12,
13). S-au remarcat Polizos, Golio- 
poilos, Tectonidis de la învingă
tori, respectiv Yusu/, Ozgan și

Serdar. Au arbitrat bine V. Chio- 
reanu și V. Vrăjescu (România).

Și meciul dintre garniturile 
Bulgariei și Iugoslaviei a reținut 
atenția spectatorilor prin ritmul 
viu imprimat de sportivii celor 
două echipe, prin varietatea com
binațiilor la fileu. S-a muncit 
mult pentru fiecare minge și 
punct, chiar și in situații cînd to
tul părea pierdut, echilibrul fiind 
nota dominantă și în această întîl- 
nire. Scor 3—1 (—14, 13, 19, 4)
pentru Iugoslavia.

S-au remarcat jucătorii ambelor 
echipe. Au condus bine E. Con- 
staoilievidis (Grecia) și D. Rădu- 
1-escu.

în clasament conduce formația 
Iugoslaviei cu 6 puncte, urmată 
de Bulgaria, România, Grecia, 
Turcia cu cite 3 p.

Azi de la ora 16: România — 
Bulgaria (f), Bulgaria — Grecia, 
România — Turcia (m).

Em. FÂNTĂNEANU

ILIE NĂSTASE ÎN TURNEUL DE LA NORTH CONWAY
In turul 2 al turneului interna

țional de tenis de la North Con
way (S.U.A-), jucătorul român llie 
Năstase l-a întîlnit pe englezul 
Graham Stilwell. în fața căruia a 
cîștigat în două seturi, cu 6—3, 
6—2. Principalul favorit al con
cursului, americanul Jimmy Con
nors, l-a eliminat cu 7—5, 6—3 pe 
australianul John James.

S-au disputat și primele parti
de din cadrul optimilor de finală, 
in care s-au înregistrat următoa-

rele rezultate I Laver (Australia) 
— Battrick (Anglia) 2—6. 6—3, 
6—2 ; Roscwall (Australia) — 
Moore (Australia) 6—4, 6—2 ; Pecci 
(Uruguay) — Crealy (Australia) 
6—4, 7—6 ; Moore (R.S.A.) — Plotz 
(R.F. Germania) 6—3, 7—6 ; Ale
xander (Australia) — Johansson 
(Suedia) 6—0. 7—6.

DIRECTORUL GENERAL

JOCURILE BALCANICE OE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

AL UNESCO VA ASISTA
LA JOCURILE

BOXERII ROMÂNI APRECIAT! 
PE RINGURILE CUBANEZE

internațional, precum și pc alți 
concurenți valoroși din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia, spectatorii bucureșteni- îi vor 
putea urmări timp de trei zile pe 
stadionul din Dealul Spirii.

Spuneam că atletii noștri frun
tași ne-au oferit în acest sezon 
un buchet de frumoaso performan
țe. Nădăjduim că „seria" va con
tinua. Jocurile Balcanice consti
tuind principalul lor obiectiv în 
anul dinaintea Montrealului. Și. 
gata fiind să aplaudăm cit mai 
multe rezultate individuale de 
înalt nivel ale atleților români, cit 
mai multe victorii, nu uităm că 
se vor alcătui și clasamente pe 
echipe. Anul trecut, la Sofia, ierar
hia pe națiuni a avut în frunte, 
atît la masculin cît și la feminin 
formațiile României. Dacă la băieți 
apreciem că șl acum prima șansă 
aparține atleților români, în în- 
ttecerca feminină echipa Bulga
riei pare a avea un mic avantaj 
asupra reprezentativei noastre, a- 
vantaț creat de absenta polivalen
tei Valeria Ștefănescu. obișnuita 
«derâ de punctaj a formației ro
mâne.

...Să avem răbdare, însă, pină 
duminică seara, cînd, la capătul 
celor mai atractive trei zile de 
concurs așteptate vreodată de sta
dionul Republicii, vom avea răs* 
Buusut la toate întrebările.

MEDITERANEENE
ALGER, 7 — Ahmed Muhtar 

M'Bow, ' director general . al 
UNESCO, va asista Ia desfășura
rea apropiatelor Jocuri meditera
neene. programate in capitala Al
geriei, între 23 august și 6 septem
brie. Cu acest prilej, el va organiza 
o „masă rotundă* în care vor fi 
cunoscute proiectele UNESCO pri
vind organizarea primei conferin
țe internaționale a miniștrilor ti
nerelului și sportului, la Paris, în 
aprilie 1976.

CSnd s-a aflat. în Cuba, vestea 
că la cea de a 8-a ediție a com
petiției „Cordova Cardin" vor par
ticipa și Paul Dobrescu, Robu Niță 
și Mihail Ploieșteanu, presa scri
să și vorbită le-a dedicat ample 
comentarii, subliniind calitățile 
trioului de boxeri români. Și i-au 
plasat, pe dată, în grupul pugiliș- 
tilor cu posibilități de a ajunge 
în finalele categoriilor respective. 
Tot ceea ce s-a spus despre boxe
rii români, s-a adeverit în ring.

Pana Mihail Ploieșteanu — pri
mul român care a apărut pe ring 
— a întîlnit in meciul inițial pe 
Richard Nowakowski (R.D.G.). 
Deși el s-a impus net în reprizele 
a doua și a treia (care a fost una 
dintre cele mai combative ale 
turneului), spre surprinderea tu
turor celor preZenți, judecătorii 
i-au acordat victoria lui Nowa
kowski.

Dinamicul .Robu Niță a cîștigat 
fără dificultăți primul meci, iar 
în cel de-al doilea tînărul cuba
nez Antonio Daudinot i-a opus o 
dîrză rezisență, dar victoria tre
buia să-i revină lui Niță, pentru 
că el a lovit mai mult și mai 
bine, meritînd să ajungă în fina
lă. însă, și cu acest prilej, decizia 
judecătorilor a fost potrivnică 
boxerului român.

Paul DoBrescu, figura principa
lă a delegației române la această 
competiție, a trecut printr-un mo
ment greu în repriza secundă a 
primului său meci, cînd a fost 
contrat puternic de venezueleanul 
Nava ; dar Dobrescu și-a 
repede, a recuperat și. cu 
dure, în ultimul rund, a 
victoria prin abandon. în 
pentru medalia de bronz, 
cu a avut ca adversar pe cuba
nezul Duke Stable, care timp de 
trei reprize a obstrucționat mult, 
fără a fi penalizat. în schimb, i 
s-a scăzut un punct lui Dobrescu 
pentru „box cu capul înainte", 
moment din care românul a boxat 
dezlănțuit. Aceste detalii nu au 
fost luate in considerație de ju-

decători, care i-au oferit biruința 
celui ce a luptat mai puțin și 
care din punct de vedere tehnic 
a comis numeroase greșeli. Publi
cul a ascultat 
că victoria cu 
Duke Stable.

într-o scurtă 
fost evoluția 
care au demonstrat o tehnică pură 
și o cambativitate bazată pe o 
excelentă pregătire fizică. Totuși, 
rezultatele finale — o eliminare 
și două medalii de bronz — nu 
reflectă buna prestație a lui Plo- 
ieșteanu, Niță și Dobrescu. pentru 
că ei au fost victimele deciziilor 
false ale judecătorilor.

cu tristețe anunțul
4—1 ii revine lui

sinteză, aceasta a 
boxerilor români,

MIGUEL IGLESIAS 
comentator al Radiodifuziunii 

cubaneze

EXCELENTE PERFORMANTE
ATLETICE

revenit 
lovituri 
obținut 
meciul 

Dobres-

• In cadrul campionatelor '-ic. 
atletism ale R.D. Germane, care 
se desfășoară ia Berlin. Gabrielle 
Hinzmhnn a cîștigat proba de a- 
runcare a discului cu 66.98 m. 
Frank Siebeck a fost cronometrat 
la 110 m garduri cu 13.49. iar 
Waltrud Strozer a terminat învin
gătoare la 800 m, in 2:01,0

9 In cadrul concursului de la 
Koblenz (RF. Germania), atletul 
vest-german Thomas Wessinghage 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a anului in proba 
de 1 000 m cu timpul de 2:16.6. 
în proba similară feminină, Chris- 
line Neumann (R.D. Germană) a 
fost cronometrată în 2:39.2 — cel 
mai bun rezultat mondial al se
zonului. Proba masculină de a- 
runcare- a greutății a fost câștiga
tă de Hans-Peter Gies (R.D. Ger
mană) — 20.80 m. urmat de ame
ricanul Al Feuerbach 20.33 m.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S RS Cehoslovacă

„STEA
PENTRU

DE MARE-
OLIMPIADA 80
a sălii sportive universale care

O NOUA MEDALIE?

Oltnilrios Patronis (Grecia) 2,22 m 
la inăltime in acest an

PRINTRE
• Cele 34 de ediții ale J.B.A. au

fost găzduite de 9 localități : de 12 
ori de Atena (1930, 1931, 1932. 1933, 
49S6, 1939, 195.3. 1957. i960. 1965, 1968, 
l»T3», de 5 ori de București (1937, 1959, 
1964. 1970, 1975), de cite 4 ori de 
Istanbul (1935. 1940. 1955, 1967),
Belgrad (1938, 1954, 1956, 1961) șl Sofia 
(1958, 1963. 1969, 1974), de două ori 
de Zagreb (1934. 1971) și cîte o dată 
de Ankara (1962), Sarajevo (1966) și 
l/.mir (1972).

Competiția feminină se află, anul 
acesta, la cea de a XlX-a ediție, 
startul fiind luat la Atena, în 1957. 
De atunci ea s-a desfășurat, fără în
trerupere. împreună cu competiția 
masculină.
• Din 1936 Sl bînă în 1974. în în

trecerile masculine, au fost decer
nate. 746 de titluri balcanice, astfel: 
1. GRECIA 231, 2. Iugoslavia 219, 3. 
România 146, 4. Bulgaria 117, 5.
Turcia 33. în disputele atletelor au 
fost decernate 225 de titluri : 1*ROMÂNIA 97. 2. Iugoslavia 66, 3.
Bulgaria 59, 4. Turcia 2, 5. Grecia 1.

B Delegat al Asociației Europene de Atletism este însuși președintele 
forului continental, dl. Adriaan Pau- 
Im (Olanda).
• în corpul de arbitri Ia Balca

niadă figurează și cîțiva foști atleți

CULOARE
fruntași. între car? și unii partici
pant! îa J.B.A. Astfel, Ana Sălăgeaa 
a fost do opt ori campioană balca
nică la greutate. Ioana I.uță-Tiuto- 
rescu de șase ori ciștigătoare la 
100 ni și la 200 m. l’lorica Otel de 
trei ori campioană la 800 m. Bondoc 
lonescu-Crum clasat ne primul loc la 
lungime în 1936. ca și Aurel Lupan — 
lungime, Tadeus StrzeJbisckf— 3000 m 
obstacole, Olga Borangic-Mironescu 
— lungime.
• Televiziunea română va trans

mite zilnic întreceri de pe stadionul 
Republicii: vineri de la 17,40 la 19,05, 
sîmbătu 18—19,15 și duminică 17,50— 
19.00.
• Dintre atletii care au cîștigat 

cele mai multe titluri remarcăm pe 
Christos Mantikas (Grecia) de 18 ori 
campion (400 m — 2r 110 mg — 9, 
400 mg — 7), Stanko Lorgcr (iugosla
via) de 9 ori cîștigător la 110 mg 
șl o dată la 100 m, iar la fete. 
Ivanka Hristova (Bulgaria) deține 10 
titluri la aruncarea greutății, lolan- 
da Balaș 9 la înălțime, Draga Sta- 
mejcici (Iugoslavia) 9 (7 la penta
tlon și 2 la 80 mg). Viorica Viscopo- 
leanu 8 la lungime, Lia Manoliu 7 la 
disc șl Maria Diaconescu 7 la suli
ță etc.

RECORDURILE JOCURILOR
BĂRBAȚI

140 <n 10,2 Ivica Karasî (f) 1970

200 m 20,93
Vasilios 
Papagcorgopouios (G) 
Petar Pctiov (B)

1972
1974

400 m 45,93 losîp Alebici (I) 1973
600 ni 1:45,73 laiciano Susanj (I) 1974
1500 «n 3:40,4 Petre Lupan (R> 1972
5000 nt 13:48,24 llie Floroiu (R) 1974
10 000 m 28:58,28 llie Floroiu (K) 1974
maraton 2.21:55,0 Ismail Akcay (T) 1968
20 km m. 142:49,4 Leonida Caraiosifoglu (R) 1969
4 x too m 39,33 Bulgaria 1974
4 a 400 m 3:05,32 Iugoslavia 1974
110 mg 1342 Erwin Sebesiyen (R) .1974
490 mg 50,11 Stavros Tziortzis (G) 1974
3#0o m ob. 8:2.9,9 Gheorghc Cefau (R) 1973
trungicae 8,12 Nenad Stekici (I) 1973
Tripli ni 16,78 Carol Corbu (R) 1972
înălțime 2,21 Vasiliou 1973 

1970Prăjină 5,40
Papadimiirlou (G) 
Christos Papanikolau (G)

Secțiunea în plan 
va fi construită la Moscova, pe maiul rîului cu ace
lași nume în vederea Jocurilor Olimpice din anul 
1960, va semăna cu o uriașă stea de mare, de cu
loare aurie.

Autorii proiectului au avut in vedere construirea 
unui element spațial, care să constituie și acoperișul 
și zidurile, cupola făcând un tot unic cu pereții în
clinați. In sală se vor putea desfășura întrecari la 
12 discipline sportive : tenis, handbal, gimnastică, 
volei, tenis de masă, badminton, box etc. Deoarece 
diferite jocuri au nevoie de terenuri cu dimensiuni 
diferite, arhitecții au propus ca mărimea sălii să 
poată varia între 1000 și 1300 mp, prin utilizarea unei 

funcție da modul de instalare a 
putea primi 2500—4000 de spec- 

corpuri de iluminat, ascunse în 
vor lumina uniform și puternic 
unui cer artificial. Iluminatul este 
încât în sală să se poată realiza

tribune mobile. în 
tribunelor, sala va 
tatori. O serie de 
spatele tribunelor, 
sala, creînd efectul 
calculat in așa fel 
transmisii de televiziune în direct.

Pentru ziariști s-au pregătit un centru de presă, o 
sală de conferințe, camere de odihnă.

TURNEUL PREOLIMPIC
DE FOTBAL

în cadrul competl- 
preolimpice „Mont-

Toronto, 
sportive 

1975“, s-a disputat întilnirea 
dintre selecționatele 

și Canadei. Fotbaliștii

Ia 
țiilor 
real 
de fotbal 
Ungariei 
maghiari au terminat învingători 
cu scorul 
fast urmărită 
spectatori.

de 4—1 (2—0). Partida a
de circa 7000 de

BALCANICE

Christos Papanikolau (G) 1972

GreutaU 20,32 Velcio Stoev (B)
Disc 62,78 Valko Velev (B)
Ciocan 69,90 Georgios Babaniotio (G)
Suliță 79,94 Alexandru Bizim (tt)
Decatlon 7 771 Kurt Sokol (R)

FEMEI
100 m 11,3 Ivauka Valkova (B)
200 m 23,14 Jelica Pavliciei (I)
490 m 50,98 Jellca Pavliclcl (I)
800 m 1:57,48 Svetla Zlateva (B)
1 500 in 4:13,56 Tonka Petrova (B)
4 x 100 m 44,7 Bulgaria
4 x 409 ni 3:33,10 Bulgaria
100 mg 13,15 Valeria Ștefănescu (R)
Lungime 6,70 D ei ana lorgova (B)
înălțime 1,90 Iordanka Blagoeva (B) 

Virginia Ioan (R)
Greu ta le 19,73 Ivanka Hristova (B)
Disc 68,48 Maria Vergova (B)
Suliță 62,60 Lutvian Mollova (B)
Pentatlon 4 561 Snejana Iurukova (B)

1974 
1974 
1973
1959
1979

397? 
1974 
1974 
1973 
1973
1972
1973 
Î974 
1972
1972
1973
1973
1974 
1974 
UJ74

în Cehoslovacia, baschetul feminin face parte din
tre disciplinele cele mai încununate cu succese. De 
altfel, echipa țării deține medaliile de argint de la 
ultimele campionate mondiale și europene.

în momentul do față, componentele lotului național 
se află in plină pregătire pentru următoarele cam
pionate mondiale, cele din Columbia. Principala for
mă de pregătire sint turneele estivale, cum au fost, 
de pildă, cele din Italia, disputate la Messina, Cefalo 
și Piazza Armerina. Două dintre aceste turnee echipa 
cehoslovacă le-a și cîștigat, avînd de înfruntat ex
celenta echipă a baschetbalistelor cubaneze, pe ita
lience și pe surprinzătoarele reprezentante ale Bra
ziliei.

Lotul folosit pînă acum cuprinde pe : Dousova, 
Jiraskova, Ptackova, Korinkova, Chmelikova (toate 
de la Sparta Praga, campioana țării). V. Vrbkova, 
E. Vrbkova (Jiskna Kyjov), Poliakova (Slavia Pre- 
sov), Nechvatalova (KPS Brno). Babkova, Jindrova 
(VS Praha), Dosekova (Slovan Bratislava).

Antrenorul echipei naționale. Jindrlch Drasal este 
încrezător îrt posibilitățile formației și speră ca la 
capătul unui sezon destul de încărcat și obasitxujj, 
eforturile să fie răsplătite nu numai prin cucerire v 
unei noi medalii de argint La catnpionatele mondiale, 
ci și prin obținerea calificării pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal din 1976.

Campionatul balcanic de baschet pentru juniori
Cea-în localitatea iugoslavă

ceak au început întrecerile celei 
de-a 13-a ediții a campionatului 
balcanic de baschet pentru juniori, 
la care participă selecționatele 
Bulgariei. Greciei, României, Tur

ciei și Iugoslaviei, 
partide : Iugoslavia 
78—71 (35—27), Turcia 
84—74 (46—26). 
a avut zi liberă.

în primele
— Grecia
— Bulgaria 

Echipa României

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • în concursul de 1» 

Viaregglo (Italia) : Steve Williams — 
200 m în 20,2 ; Charles Foster — 
110 mg In 13,4, întrecînd p« core- 
eordmanul mondial Guy Drut (Fran
ța), clasat pe locul 2 cu 13,5 ; Mike 
Boit — 800 m In 1:47,3.

BASCHET • In C.E. de junioare, 
la Vlgo, grupele preliminare : 
U.R.S.S. — Bulgaria 85—34, Cehoslo
vacia — Italia 83—47, Australia — 
R.F.G. 46—43, Polonia — Iugoslavia 
54—45, Israel — Franța 79—42, Ungaria — Spania 42—36. Clasamentele 
finale : grupa A : " 
2. Bulgaria ’ p, 
grupa B : 1—3.
Polonia — cite 9 p, __
• In prima zi a turneului feminin 
ds la Iambol (Bulgaria) : Bulgaria — 
iugoslavia 66—41, U.R.S.S, ------
ria (B) 82—57. Polonia
59—41. In primul său 
României 
Franței.

FOTBAL 
Dortmund, 
2—0 (1—0).

Clasamentele 
U.R.S.S. 10 p. 
Ungaria 8 p : 

sl 
p.

i.s. __ _
Cehoslovacia

3. Italia S

va Snlllnl
• In raect Liverpool 
• Echipa

Bulga- 
Ungaria 

joc, echipa 
selecționata

TENIS • La Vlena. In campiona
tele Uniunii europene de tenis, la 
care participă 120 jucători și jucă
toare din 15 țări: Metreveil (U.R.S.S.)
— Koller (Austria) 6-1, 7-6 ; Pe
trov (Bulgaria) — Savicl (Iugosla
via) 6—2, 1—6. 6—2: Borisov (U.R.S.S.)
— Nledz.wieckl (Polonia) 6—3, 6-2 : 
Vattuone (Italia) — Haeyrinen (Fin
landa) 6—2. 6—0 : Plseckl (Cehoslo
vacia) — Feigl (Austria) 7—5, 6 -3 ; 
Martorell (Spania) — Brunet (Fran
ța) 6—2. 6—2. In turneul feminin, ju- 
cătoarea cehoslovacă Martina Navra
tilova a Intrecut-o cu 6—0. 6—1 pa 
iugoslava Nenl Delmestri. • ..Cupa 
Galea* s-a încheiat la Vichy cu vic
toria echipei Cehoslovaciei, care și-a 
  istfel trofeul cucerit anul" " ' " tenlsmani

scorul da 
partida 

8—6, 6—2,

amical, la — Uorussla 
. ... ... - ___ ■ Sachsenring

Zwickau (R.D. Germană), aflată in 
turneu în Cehoslovacia, a fost Învin
să la Tepltce de formația locală 
Sklo Union cu 5—0 (3—0).

păstrat as__  — -----trecut. In finală, tinerii 
cehoslovaci au Întrecut cu 
3—2 formația Spaniei. In 
decisivă : Szmld-Mir 3—6.
7—5. • Turneul de la Indianapolis 
(turul 2. simplu masculin) : Cano 
— Ramirez 0—3. 7—6 ; Franulovici — 
Higueras 3 -6, 6—3. 6—4; Fanai ta—Pra- 
joux 0—4. 6—4 ; Molina — Bertolucci 
6—3, 6—1 ; Fillol — McNair 6—3, 6—2, 
ICary — Eischenbroieh 6—3. 6—2 :
Carmichael — Drysdale 7—5. C 3.


