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SEZONUL BUN AL ATLEȚILUR RUMÂNI
• Echipa masculină a realizat cea mai netă victorie din ultimul deceniu
la J.B. • Succesul fetelor creează speranțe Intr-o comportare frumoasă

la finala „Cupei Europei41
Pentru a treia oară consecutiv 

la bărbați și a doua oară Ia femei, 
echipele de atletism ale Româ
niei s-au impus în tradiționalele 
Întreceri balcanice, confirmînd ast
fel ascensiunea din ultimii ani și 
performanțele bune realizate în de
cursul acestui sezon. Dacă victoria 
băieților era așteptată, avînd în 
vedere omogenitatea formației și 
numărul destul de mare de certe 
valori individuale, în schimb suc
cesul fetelor era mai puțin scon
tat, mai cu seamă că din echipa 

■noastră lipsea Valeria Ștefănescu 
(anul trecut a realizat singură 19,5 
puncte !). Și după primele două 
zile de întreceri previziunile pă
reau a se împlini, echipa feminină

Bulgariei 
puncte. In 

atletele

avînd un avantaj de 
ziua a treia, 
noastre au 
remarcabilă,

a
6 
că, 
comportare 
situația și obținind în final 
le necesare victoriei. Stimulul unui 
succes care se întrezărea undeva 
a fost atît de puternic, incit le-a 
ajutat pe atletele noastre să evo
lueze bine sau chiar foarte bine, 
în acest context s-a înscris și sal
tul foarte spectaculos al junioarei 
Cristine Gosler care s-a clasat a 
doua la înălțime (1,82 m), întrecin- 
du-și cu șase centimetri cel mai 
bun rezultat anterior și devenind, 
dintr-o dată, una dintre cele mai 
bune săritoare junioare de pe con
tinent. Același

dumini- 
avut o 
egalînd 
puncte- I

»\\\W>
Centralizind rezultatele pri

milor clasați la cele 23 de 
probe masculine si 
nine, un clasament 
cial — pe medalii 
gint si bronz) se 
astfel :

1. ROMANIA 
14(9+5) + 13(7+8) +
2. Bulgaria 
11(4+7) + 8(4+4) +
3. Iugoslavia 
7(5+2) +
4. Grecia 
5(5+0) +

14 femi- 
— neofi- 
(aur, ar- 
prezintă

14(9+5)

7(2+5)

41

25

8(4+4)

8(8+0)

g

stimul a determi- 
nat-o pe Mariana 
Suman să ia star
tul în patru probe, 
aducînd 
puncte
(17), cele mai mul
te obținute de 
vreun participant Ia 
această ediție a 
J. B. ! în general, 
evoluția 
noastre a fost in 
măsură 
speranțe într-o com
portare bună la a- 
propiata finală a 
„Cupei Europei" de 
la Nisa.

După cum ară
tam, victoria echi
pei masculine era 
așteptată ca 
lucru normal, mai 
ales 
în 
de regulament 
cu 
mîni în urmă, pre-

„Cupei

B 
I 

8(6 t 2) - 21 g
g wwwwwww?

Europei" de la

+
+

8(6+2) 23

un

echipei 
prețioase

că 
alte

cîteva săptă-

- deși 
condiții

să creeze

atletelor

Carol Corbu 
aproape 
de 17 m.
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liminariile . __ ... _____
Atena consemnaseră superioritatea 
atleților români asupra celor greci

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

Trei noi victorii in ultima
onr cucerite de sportivii

ei.ștîf»<it șase titluri • 15

Campionatele republicane de ciclism

FORMAȚIA DINAMO, CAMPIOANĂ
IN PROBA DE CONTRATIMP-100 KM
PLOIEȘTI, 11 (prin telefon). 

Nici campionatul republican de 
contratimp pe echipe nu s-a bucu
rat de condiții atmosferice propi
ce. Și azi, ca și la proba de con
tratimp individual, cicliștii au 
avut de înfruntat vîntul, iar mai 
apoi și ploaia, întrecerea fiindu-le 
astfel simțitor îngreunată. S-a a- 
lergat pe distanța clasică de 100 
km. pe un traseu în circuit, în
scris pe șoseaua Ploiești' — Bucu
rești.

Așa cum era de așteptat, titlul 
ide campioană a țării la această 
probă a revenit formației dinamo- 
viste, echipei în a cărei compo
nență se găsesc tot ce avem noi 
mai bun la ora actuală, în sportul 
cu pedale : Teodor Vasile, Mircea 
Ramașcanu, Ion Cosma și Valentin 
Hie. Cu un rulaj într-un tempo 
■iert și constant (32:40 — la 30 
km, lh 20:20 — la 60 km, 2 h 
00:38 la 90 km și 2 h 14:02 - ‘
final), campionii reușesc să 
nă o medie orară bună : 
km.

O surpriză a constituit-o 
nirea în finalul alergării a 
pei Olimpia-Constructorul, la km 
80, care — avînd în față pe C.S. 
Mureșul, C.I.B.O. și Steaua — a 
reușit un adevărat tur de forță, 
obținînd în final un merituos loc 
II cu 2 h 20:50.

Tată clasamentul : 1. Dinamo 
București 2 h 14:02, — campioană

republicană, 2. Olimpia-Construc- 
torui București (Suditu, Nica, Tu
dor, Cernea) 2 h 20:50, 3. C.I.B.O. 
(M. Bădilă, I. Bădilă, Budea, Gon- 
țea) 2 h 22:28, 4. Metalul Plopeni 
(Furnigă, Constantin, Andronache, 
Zaroschi) 2 h 22:29, 5. Steaua (Je- 
nev, Cojocaru, Cîrstea, Gavrilă)
2 h 23:12, 6. C.S. Mureșul 2 h

Voința București 2 h
Voința Cluj-Napoca 2 h

23:30, 7.
25:27, 8.
32:23.

Astăzi 
fond pentru juniori mari și mici 
pe ruta Ploiești—Cheia. Miercuri 
este zi de pauză.

are loc campionatul de

Gheorghe ȘTEFANESCU

timp 
obți- 

44,775

reve- 
echi-

0

Apropierea importantului eveniment de la 23 August prileiuies'e 
de masă. la .are sta?

------ ------- .a redacție.
cerile avînd loc pe terenurile de 
la I.C.A.Z., Dacia, Arena P.T.T.R. 
și stadionul Dunărea. (T. Sirio- 
pol — coresp. județean).

• ORADEA. C.J.E.F.S. Bihor a 
organizat numeroase competiții do
tate cu „Cupa Eliberării" la volei, 
fotbal, popice, șah și handbal. La 
fotbal au participat 22 de echipe, 
din municipiul Oradea și din ju
deț, remareîndu-se Stăruința Sălard,' 
Alumina Oradea, Meteorul Roșu 
Oradea. La handbal din cele 16 
echipe participante s-au evidențiat 
Olimpia, Rapid, Constructorul din 
Oradea, Stăruința Săcuieni, la 
masculin și Favorit, Meteorul Roșu, 
Voința și Cimentul din Oradea, la 
feminin. (I. Ghișa — coresp. ju
dețean).

• PLOIEȘTI. în municipiul 
Ploiești au avut Ioc întrecerile 
unei interesante competiții de tenis 
de cimp dotată cu „Cupa Eliberă
rii", la care au participat 18 echipe 
mixte, locul I revenind formației 
A.S. Rafinorul. La individual s-au 
remarcat Mihaela Toma, Carmen 
Popescu, Elena Prună. Mihai Bă- 
dic. Marcel Tirnăveanu și Bogdan 
Mirodolescu. (I. Tănăsescu — co
resp.).

• TIMIȘOARA. La sediul clu
bului 
ra 
zile, 
un 
„Cupa 
inaugurală au fost 
șahiști, clasificați , ___ ,__
care își vor desemna învingătorul 
la sfirșitul acestei săptămîni. (Șt. 
Marton — coresp.).

• TIRGOVIȘTE. în aceste Zile, 
în asociațiile sportive se desfășoa
ră întreceri dotate cu „Cupa Eli
berării". Numeroși tineri iau parte 
la atractive dispute la volei, șah, 
tenis, fotbal. (M. Avanii — coresp. 
județean).

competiții sportive de masă, la care 
angrenați tineri și tinere. lata cîteva din veștile sosite la
• BACAtJ. Asociația sportivă 

Oțelul Bacău a organizat în pădu
rea Mărgineni un concurs de orien
tare turistică, la care au luat parte 
peste 70 de sportivi (împărțiți pe 
opt categorii de virstă) din jude
țele Botoșani, Iași, Galați, Neamț, 
Vaslui și Bacău. Locul I a revenit 
sportivilor de la Voința P. Neamț 
cu 59 p, urmați de cei de la Nico- 
ltaa Iași 37 p și de Ia Oțelul Ba
cău 25 p. Totodată, in Bacău a 
Început un turneu de șah la care 
participă 32 de concurenți și care 
■e va încheia în preajma zilei de 
23 August. (S. Neniță coresp.).

• BRAȘOV. A devenit tradițio
nală pe meleagurile brașovene par
ticiparea a numeroși tineri și tine
re la competițiile dotate cu „Cupa 
Eliberării". în întrecerile organiza
te de Consiliul județean al sindi
catelor, la popice, volei, fotbal, 
handbal și cros, se dispută ta a- 
ceasă perioadă etapa orășenească ; 
la asociațiile sportive Hidromeca
nica, Rulmentul și Carpați au loc 
atractive dispute individuale și pe 
secții, la popice ; Oficiul județean 
de turism a preconizat pentru co
lectivele din întreprinderile și in
stituțiile brașovene 16 excursii pe 
diferite trasee din țară, ce vor avea 
loc în zilele de 22—24 august. (C. 
Gruia — coresp. județean).

• GALAȚI. Și în acest an, or
ganizațiile sportive din județ or
ganizează numeroase acțiuni la 
care participă mii de tineri. Ast
fel, la Combinatul siderurgic, la 
Șantierele navale, la U.R.A. Tecuci 
tinerii se întrec în competiții de 
volei, handbal, tenis de masă, șah 
și fotbal. în prezent, în organi
zarea Consiliului județean al sin
dicatelor și C.J.E.F.S. se află în 
plină desfășurare competiții de 
tenis de cimp (8 echipe), handbal 
(10 echipe), popice (12 echipe), 
volei (8 echipe) și atletism, între-

Medicina din Timișoa- 
desfășoară în aceste 

organizarea C.J.E.F.S., 
de șah, dotat cu 

La runda 
prezenți 116 
și începători.

se
în

concurs
Eliberării".

zi a întrecerilor • 16
țarii noastre • Anca

recorduri naționale
recorduri balcanice doboriic
SALONIC, 11 (prin telefon). îno

tătorii români prezenți la ediția a 
Vil-a a Balcaniadei, desfășurată în 
localitate, au depășit așteptările 
specialiștilor. După patru zile de 
luptă încordată, împotriva unor 
adversari valoroși, ei au întrecut — 
într-o manieră care nu comportă 
nici un fel de discuții — selecțio
natele Greciei, Bulgariei și Iugo
slaviei, deși acestea au făcut tot 
posibilul pentru a izbîndi în a- 
ceastă atractivă și echilibrată în
trecere sportivă. Succesele repre
zentanților natației românești — ne 
referim la înot și sărituri — ne 
apar cu atît mai valoroase cu cît 
ele au fost obținute la capătul unei 
competiții în care au fost corec
tate 14 recorduri (din 28) balca
nice, unele de bună valoare inter
națională. în „contul" învingătorilor 
— sportivii români — sînt trecute 
15 recorduri naționale, opt recor
duri balcanice si 16 medalii de 
aur.

Duminică noapte, înotătorii ro
mâni au mai adăugat „zestrei" din 
primele trei zile încă trei titluri 
și tot atîtea recorduri. Dacă victo
ria Ancăi Groza (a șasea), în pro
ba de 400 m mixt, era previzibilă, 
dacă și revenirea Valeriei Vlăscea- 
nu în fața coechipierei sale Carmen 
Bunaciu (ambele fruntașe ta plu
tonul de spatiste) era oarecum de 
presupus, trebuie să spunem că 
foarte puțini se așteptau la un suc
ces al lui Adrian Horvath (la 200

m

medalii
Groza

$1 opt
de înotătorii români
spate), în fața unor adversari 

de talia Iugoslavului P. Milos și a 
bulgarului N. Petkov. Românul a 
făcut o cursă foarte bună, a re
zistat pe prima parte ritmului viu 
al adversarilor, pentru ca în final 
să se dovedească cel mai rapid. 
Campionul național al României a 
încheiat cursa după 2:12,86, corec- 
tind cu aproape o secundă propriul 
său record. Un alt record, Ia fel 
de valoros, este cel al multiplei 
campioane balcanice Anca Groza. 
Deși solicitată în mod deosebit în 
aceste zile, Anca Groza a găsit re
surse pentru a obține în dificila 
probă a tetratlonului (400 m mixt)

(Continuare In pag. a 4-a)
Anca Groza, înotătoarea nr. 1

Balcani
din

Joi după-amiază, In Sala Floreasca

ATRACTIVA DEMONSTRAȚIE DE JUDO
Așa 

prima 
mîni, 
primește vizita unui grup de trei 
sportivi japonezi, veniți în tara 
noastră pentru un schimb de expe
riență. Este vorba de dublul cam
pion mondial Moroloshi Șinomaki 
și de colegii săi Hidemitsu Kumi- 
kasa și Ioshinori Takiuci. Cei trei

De miercuri pînâ sîmbătă, la Snagov

CAIACUL Șl CANOEA IȘI DESEMNEAZĂ 
CAMPIONII INDIVIDUALI Șl PE ECHIPE

cum am mai anunțat, în 
jumătate a acestei săptă- 

Federația română de judo

judoka niponi au acceptat ftivitația 
gazdelor de a oferi publicului ro
mân o demonstrație de judo și alte 
sisteme japoneze de autoapărare. 
Programul demonstrativ va avea 
loc joi după-amiază, de la ora 
17,30, în sala Floreasca, pe afiș 
figurînd și întîlniri amicale
participarea citorva dintre compo- 
nenții lotului olimpic al României.

cu

Actualitatea sportivă internă a 
acestei săptămîni are drept cap de 
afiș sportul padelei și pagaei. La 
Snagov, timp de patru zile, de 
miercuri pînă sîmbătă, caiaciștii și 
canoiștii ee vor întrece în cele mai 
importante competiții pe plan na
tional ale sezonului, ta ordine cro
nologică — campionatele pe echi
pe (miercuri) și campionatele re
publicane individuale ale seniori
lor (joi, vineri și sîmbătă).

Este, poate, inutil să mai sub
liniem atractivitatea, cota de in
teres a celor două concursuri, care 
vor aduce la start tot ce are mai 
bun caiacul și canoea românească 
la această oră. Alături de spor
tivi consacrati. nume de rezonanță 
pe plan mondial, vor concura și 
o serie de tineri care bat la 
loturilor reprezentative. în 
probe există echipaje de 
apropiate, garanție a unor 
ceri dirze, echilibrate.

poarta 
multe 
valori 
între-

Iată programul celor două com
petiții : miercuri, în campionatele 
pe echipe — care se vor desfășura 
la probele olimpice 
K 2, Cl, C 2, K 4 
(bărbați) K 1 și K 
(femei) — dimineața 
vor avea loc seriile, 
(de la ora 16) finalele. In cam
pionatele individuale, 
este 
(ora 
bele 
(ora 
bele 
(ora 
de 1000 m, după amiază (ora 16) 
finalele ; sîmbătă dimineața (ora 
9,30) sînt programate semifinalele 
la 500 m, iar după amiază (de la 
ora 14) se vor disputa finalele in 
probele de viteză și cursele da 
fond.

clasice. K 1,
— 1 000 m 

2 — 500 m 
(de la ora îl) 
după amiaza

programul 
următorul I joi t dimineața 
9) serii și recalificări în pro- 
de 1 000 m, după amiaza- 

16) serii și recalificări în pro- 
de 500 m ț vineri : dimineața 
9,30) semifinalele în cursele



La campionatele europene de caiac-canoe „TRAVERSAREA LACURILOR»,
(JUNIORII ROMÂNI N-AU CONFIRMAT AȘTEPTĂRILE! 0 COMPETIȚIE UTILA

Desfășurata, nu de mult, pe pista 
Olimpică de la Albano (Roma), cam
pionatele continentale de eaiac-canoe 
rezervate juniorilor au _ confirmat 
Ktît popularitatea în continuă creș
tere a acestui sport (concurenți din 
26 de țări — din Europa, dar și din 
gXponia. S.U.A., Canada. Argentina. 
Australia I), cit și valoarea ridicată 
u. celor mai multe dintre echipajele 
Îrezente Ia startul celor 9 probe, 
ntrecerile au fost autoritar domi

nate de echipajele reprezentative ale 
&. D. Germane (5 titluri, 70 p). Uni
unii Sovietice (3 titluri, 77 p) și Un
gariei (un titlu, 33 p), ale căror 
echipaje au cucerit, de altfel, ma
rea majoritate a medaliilor.

Contrar așteptărilor și speranțelor 
pe care și la această oră le con

siderăm îndreptățite — echipa de 
Juniori a țării noastre a evoluat ne
satisfăcător, înregistrînd rezultate 
modeste, un bilanț general inferior 
celui de la ediția trecută a campio
natelor (Walcz, 1973) : o medalie de 
bronz, 3 locuri IV și două locuri 
VELL — locul VT în clasamentul ge
neral (29 p), după echipele Uniunii 
J&ovietice, R. D, Germane, Ungariei, 
Poloniei și Bulgariei. Așadar, din cele 
18 medalii puse in . >c (sportivii ro
mâni au concurat doar la 6 din cele 
9 probe), juniorii noștri au reușit să 
cucerească una singură, de bronz 
(față de două — obținute la Walcz), 
fcn finala probei de K4 — 500 m fete 
ia care ne-a reprezentat echipajul 
format din Nastasia Buri, Floarea 
Petrușel, Florica Simionenco și Hai- 
nalka Hajdo, cărora, evident, le a- 
Aresăm aprecierile binemeritate.

Dar, cu o singură floare...
Înaintea campionatelor europene, 

îiu numai după unele frumoase re
zultate internaționale, nu numai după 
remarcabile evoluții ale unor echi
paje Ia „Regata Snagov“ (pentru 
seniori), d chiar la Albano, chiar în 
preziua finalelor, antrenorii lotului 
*— Igor Llpalit și rStavru Teodorof — 
ca și unii dintre sportivii noștri an
ticipau, cu multă siguranță (poate 
prea multă I) cucerirea a 3—4 me
dalii, iar la C2 
chiar posibilă 
ropean.

Au urmat, 
gură 'zecime 
di’umitl echipajului de K2 
tete spre podiumul de onoare de la

500 m vedeau 
obținerea titlului eu-

însă, finalele. O șin
ele secundă a stopat 

500 m

Organizarea ' de către Clubul 
sportiv municipal București a u- 
nei .acțiuni 
lor“ _ ______ ___
s-a dovedit inspirată. In primul 
rînd pentru că, după mai multe 
zile . '
tului, vremea iși recăpătase carac
teristicile estivale, cu soare stră
lucitor și temperatură ridicată. A- 
poi, prin faptul că întrecerea, deși 
nu a 
nută 
ecou 
multi 
cîteva _____ _____
constitui o garanție și un imbold 
pentru reeditări viitoare chiar în 
această 
tor ii — 
părtășit

^Traversarea lacuri-
— deschisă amatorilor de înot

cu cer acoperit, la ora star-

beneficiat de o foarte susți- 
popularizare, a găsit totuși 
și... participanta Nu foarte 
(aproape 60 printre care și 
fete), destui însă pentru a

Echipajul de K4 — 500 m fete, medaliat cu bronz
Albano, și mal puțin de o secundă 
pe cel ai echipajului de C2 — 500 m, 
în care antrenorii îșl puseseră cele 
mai mari speranțe. în finala urmă
toare, cea de K2 — 500 m n-au ma! 
existat nici un fel de circumstanțe, 
Dorinei Dumitrlu șl Alexandru .aiu
ra evoluînd sub orice critică și cla- 
sindu-se pe locul vni, la aproape 
7 secunde de învingători. A venit, in 
fine, acel ,.bronz", dar lui i-a urmat, 
de asemenea, o evoluție decepțio- 
nantă, cea a Iul Petre Capusta. in 
finala probei de Ci — 500 m, clasat 
și el pe locul vm șl Întrecut de 
excelentul Zdislav Sorokko cu aproa
pe 14 secunde ! Un loc IV, oarecum 
scontat, la K4 — 500 m, a încheiat 
evoluția juniorilor români la cea de 
a V-a ediție a campionatelor euro
pene.

Incerclnd să ne explicăm acest 
bilanț neașteptat, dăm prioritate .con
cluziilor care arată că virful formei 
sportive ta pregătirea juniorilor moș- 
tri a fost atins prea devreme, la 
..Regata Bnagov“, după părerea noas
tră, poate și dintr-o greșită alegere 
a momentului de afirmare in fața 
unor echipaje de seniori și chiar In 
fața... selecționerilor. Dacă asupra 
acestor eoncluzil pot exista obiecții.

nAțCHFT TURNEUL INTERNA.DHOUnCI ȚIONAl DE LA ORA
DEA a fost cîștigat de echipa locală Cri- 
șul- care a dispus de Universitatea lași 
cu 95—42, Stomyt Olstyn (Polonia) cu 
53—52 șl de Universitatea Timișoara cu 
90—35. Pe locurile următoare s-au 
2. Stomyl, 3. Universitatea lași, 
versitatea Timișoara (I. Ghișa — 
Județean).
CĂLĂRIE
va desfârira 
obstacole 
vor lua parte călăreți de la Olimpia- 
Constructorul, C.S.M. Craiova, C.S.M. 
lași, AS.A. Cluj'Napoca și Venus Man
galia o AU FOST STABILITE LOTURILE 
reprezentative pentru Campionatele bal
canice ce vor avea loc la Istanbul, între 
9 și 14 septembrie. Obstacole: seniori - 
Al. Bozan, O. Recer, C. Vlad, D Velea, 
Gh. Nîcolae; juniori — Monica Rîngheanu, 
Norica Petrie, N. Stroescu, G. Schneider, 
R„ Crișan, S. Ionescu, Gr. Cristian; dre
saj — I. Molnar, A. Donescu, S. Soveja. 
MODELISM CAMPIONATELE RE-PUBUCANE do navo.
modele au reunit la Petroșani, spor
tivi din 19 județe. lată campionii: 
grupa II glîsoare (cl. A1 și B1) 
Dan Voiculescu (Aeronautica Buc.) ; 
clasa A2: Leontin Ciortan (Jiul Petroșani) 
fi Ion Ungureanu (Universitatea Galați) ; 
clasa A3: L Ciortan; grupa III — pro
pulsate: clasa E.H.: Anghe’ Gheorghe 
(Univ. Galați) ; E.K.: L. Botez (Univ. 
Galați); E.X.: E. Romanciuc (Jiul Petro
șani); submarine: C. Tudorașcu (Portul 
Constanța); grupa IV — teleghidate: cla
sele F1-V 2,5, V 15, E 1 kg, E 550 W, 
F 3 E și F 3 V: Fr. Csaszar (Jiu! Pe
troșani); clasa Fl - V5: H. Greger
(Voința Reghin); clasa F.S.R.: H. Greger. 
(S. Bâloi — coresp.)
MOTO „CUPA 23 AUGUST" LA

MOTOCROS. Cei mai buni 
alergători die Cimpina, Erașov, Zărnești, 
Tg. Jiu, Ploiești și Buzău și-au anunțat 
participarea la concursul republican, 
dotat cu trofeul „Cupa 23 August", care 
«o va desfășura duminică la Moreni, în

closat:
4. Uni- 
coresp.

17 AU-INTRE 15 Șl
GUST la Mangalia, se 

tradiționalul concurs de 
„Cupa Litoralului", la care

organizarea asociației sportive Flacâra- 
Automecanica din localitate. In program fi
gurează probe pentru seniori, juniori și : 
posesori al motoretei ..Mabra".
POLO IN SERIA a 11-A A Dl-
' ViZIEl A, duminică au
fost înregistrate următoarele rezultate: 
Rapid Arad — Ind. linii Timișoara 14—3 
(4-0, 3—0, 3-2, 4—1), Progresul Oradea — 
Mureșul Tg. Mureș 5-0 (2—0, 1—0, 1—0. 
1—0), Crișul Oradea — Politehnica Cluj- 
Napoca 4-3 (0-2. 2-0. 1-1. 1—0).R. Hăr- 
dut —

ȘAH
coresp.

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE LA PITEȘTI. După 8 runde: 

Lukov (Bulgaria) 5^, Foișor, Borkowski 
(Polonia) 5, Rovid (Ungaria) 4’A (2),
Oetzel (R.D.G.) 4 (2), Marschner (R.F.G.), 
Mârășescu 3'/z (1) etc. © „Hospitaîef’, 
la Ploiești. Formația spaniolă „Hospita- 
let" — Barcelona a întîlnît Petrolul, Gaz
dele au cîștigat cu 5’/a—2’4 (Partos - 
Borell 0—1, Butnaru — Collado 0—1, Ma- 
carie — Alvara 1-0, Lazăr — Marchaaor 
1—0, Tudor — 
Haritver 1—0, 
Cizmaru — 
coresp.)

VOLEI
(Polonia)

Velez 1—0, M. Dridea —
Vasilescu — Ponce 1—0,

Pina remiza) (I. Tânăsescu -

INTRE 20 Șl 27 AUGUST 
se va desfășură la Mielec 

nouă ediție a competiției 
internaționale pentru juni- 

Prietenia", la care vor lua 
parte echipele Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, României, Ungariei, 
U.R.5.S., Poloniei. Din lotul nostru, an
trenat de P. Dumitrescu și D, Bleier. 
fac parte, printre altele, Margareta Lăluț, 
Marilena Grigoraș, Luiza Malezian, Kati 
Toacenco.

YACHTING

o
voleibalistice 
oare „Cupa

!N RAZA PORTULUI
TOMiS au continuat 

întrecerile din cadrul campionatelor re
publicane de yachting pentru seniori. 
După patru regate în clasamentul gene
ral conduc: clasa finn s A. Vasiliu
(C.N.U.) 8,7 p; F.D.: I. Alexandru —
FI. Panaitescu 0 p.: Snîpe: Em. Groza — 
T. Țonea (C.N.U.) 0 p.; star: I. Duml- 
triu - N. Iliescu (C.hLU.) 0 p. (C. Popa 
- coresp. jud.)

REVELAȚIA LUI ROBSON
Hl P I SM

Pornind în fruntea plutonului, 
Cascada a imprimat de la bun în
ceput o alură deosebit de puternică 
în „Premiul municipiului București", 
alură căreia nu i-au făcut fată de- 
cit Creol, Hilton și Robson, restul 
rămînînd la distanță. După prima 
mie de metri Creol a retrogradat, 
ceilalți trei continuînd însă lupta, 
eu înverșunare. Deși a depus un 
frumos efort in partea finală. Rob- 
eon n-a putut Împiedica pe Cascada 
eă treacă prima potoul, cu un avans 
de două lungimi. Și dacă invingă- 
toarea a avut cea mai bună evolu
ție din carieră, _ 
recordul de 1:24,9 
lentul celui rtil _______ ____
trăpașilor din generația de 4 ani și 
al doilea înregistrat pină acum, 
BUb granița de 1,25, in actuala sta
giune. Totuși, performanta lui o 
apreciem doar ca pe o revelație, 
deoarece nu ponte fi uitat că, nu
mai cu o săptămînă m urmă, fusese 
inexistent În fața Trufiei. în con
dițiile consemnate în cronica noas
tră precedentă. Desigur că o ase
menea distonantă intre o evoluție și 
«lta nu permite concluzii ferme, st 
Mlgo a realizat eimlva 1 ;25__________

Robson a înscris 
i pe km, echiva- 

mai valoros timp al

urmă... In rest, un triplu succes al 
antrenorului Solcan — în cadrul că
ruia Georgescu a condus excelent 
pe Petala —, progresul manifestat de 
Hertz și faptul că 7 cîștigălori din 
cele 9 probe ale zilei și-au amelio
rat recordurile. Rezultate tehnice : 
cursa I : Cambel (M. ștefănescu) 
42,4. Iladlana, simplu 15. ordinea 9 ; 
cursa II : Migdal (G. Solcan) 37,7. 
Maia, simplu 2, event 12, ordinea 
16 ; ------ — — . - - -
cu) 31,2,
17, event . _______ ___ __________
triplă 517 ; cursa IV : Hanger (I. 
Moldoveanu) 32,6, Dințura, simnlu 
2. event 200. ordinea 21 : cursa V : 
Ornic (D. Stan) 26,2, Esopia, Satin, 
simplu 37, event 65, ordinea 597, or
dinea triplă 3 599 ; cursa VI : Ba
lerin (G. Avram) 30,5, Iez.ura, sim
plu 4. event 107, ordinea 13, triplu- 
cîștlgătoj- G44 ; cursa vn : Cascada 
(D. Toduță) 26.2, Robson, Hilton, 
simplu 4, event 12. ordinea 56, ordi
nea triplă 664 : cursa VIII : Hertz 
(G. Avram) 29,7, Odollna, simplu 9, 
event 54. ordinea 59, trlpluciștigător 
11G ; cursa IX : Orestica (Gh. Tă- 
nase) 34,6. Rondo, simplu 8, event 
08, ordinea 36. Pariul austriac, 
dicat la suma de lei 32 943 a 
cîștigat de o combinație la 6 cai 
lei 1G 471. Report : 16 472 lei.

, simplu __  __ _______
cursa III : Petala (I. Georges- 

Vîltava, Manșeta, simplu 
61, ordinea 174, ordinea 

cursa IV : Hanger
. . Dințura, 

ordinea 21 ;

ri- 
fos t 

a

liddy DUMITRESCU

pe care nu le respingem, deși s-a 
văzut clar că aproape toate echipa
jele noastre au ,, căzut" la 400 m, 
adică tocmai cînd începea lupta pen
tru medalii, în ceea ce privește mo
dul lipsit de răspundere în care unii 
juniori au înțeles să-și onoreze se
lecția în echipa reprezentativă lu
crurile sînt, din păcate, în afara 
oricăror argumente sau justificări. 
Ne referim la echipajele de Ci — 500 
m șl K2 — 500 m care au manifes
tat o neîngăduită lipsă de mobili
zare pe tot parcursul finalelor.

Elsie evident că, pentru viitor, an
trenorilor lotului de juniori 
■vin 
vor 
nul 
ție, 
nic „ _ _ ,
analizeze mai realist progresele rea
lizate de tinerii noștri caiaciști și ca- 
■noiști, să dezvolte în rîndul acestora 
spiritul tie ^răspundere, ambiția, dîr- 
zenia și puterea de dăruire. Să nu 
uităm că .„europenele" juniorilor au 
.devenit o competiție a afirmărilor, 
că — dacă amintim numai ediția tre
cută — ele au fost urmate, în multe 
cazuri, de promovări în echipele re
prezentative de seniori, de strălucite 
succese la campionatele mondiale 
(Anke Ohde, Barbel Koster, Duvig- 
neau, .Helm, Ratkai, Rakzi, Petrenko, 
Ananiev etc.). Așa a fost și la Al
bano ! Sîntem convinși că, foarte 
curînd, în lumea caiacului și canoei 
se va vorbi elogios, la cele mai mari 
competiții ale seniorilor, de Zdislav 
Sorokko, Vladimir Romanevscki, Ro
land Graupner, Sandro Kalecz și 
mulți alții.

Continuăm să credem, și să sperăm 
că acestor nume li se vor adăuga 
,și cele jale celor mai valoroși juni
ori români, fără îndoială capabili de 
rezultate superioare.

le re- 
că ei 
spriji- 
selec- 
temei-

sarcini mult mai grele, 
trebui să lărgească, cu 
biroului federal, baza de 

să fundamenteze mult mai 
întregul proces de pregătire, să

Dan GARLEȘTEANU

vară. De altfel, organiza- 
activiștii C.S.M. — au îm- 

t____ _ ideea, promițînd celor
prezenți și — prin noi — celorlalți 
eventuali iubitori ai natației. o 
cit se poate de grabnică revedere.

Iată și cîteva amănunte ce ni 
se par demne de subliniat. Star
tul în cursa ce avea să măsoare 
aproximativ 1 km de-a lungul 
lacurilor Bordei și Herăstrău, s-a 
dat exact la ora fixată, faptul a- 
tribuind o notă de seriozitate în 
plus acțiunii, bine organizata st

realizata conform planului inițial 
de ‘desfășurare : au terminat cursa 
marea majoritate a concurenților, 
doar 9 dintre ei ajungind la sosi
re in... bărcile însoțitoare ; Ga
briela Kessler (10 ani) și Ion Ena- 
che (46 ani) au fost cea mai tî- 
nără și, respectiv, cel mai în vîrs- 
tă dintre participanți ; La start 
s-au aliniat doi înotători din 
Cimpina și alți 4 din Mangalia, ce
tățeni aflați în trecere prin Capi
tală ; plecarea s-a dat în bloc, cla
samentele fiind alcătuite pe cate
gorii de virstă ; premiile : cupe, 
medalii, diplome și dulciuri...

Notăm ciștigătorii în ordinea ca
tegoriilor : 10—14 ani : Doru Gri- 
gore, 15—20 ani : Cezar Răducanu 
(ciștigătorul cursei și cel mai bun 
înotător prezent), 21—30 ani : A- 
drian Ioneseu, 31—40 ani : Aurel 
Ionescu, peste 40 ani : Ovidiu Io- 
nescu. în încheiere, să trecem în 
revistă și cîteva dintre fetele care 
s-au încumetat să participe, ală
turi de bărbați, la temerara cursă: 
Iulia Vasile (25 ani), Gabriela 
Kessler (10 ani), Olga Lupu (33 
ani), Dana Muscu (14 ani).

Rd. T.

„CUPA SPERANȚELOR44 la oină

ELEVII DIN TURNU ROȘU,

CiȘTIGĂTORI PENTRU A 5-a OARĂ
ROMAN, (prin telefon). În

trecerile celor mai mici oiniști, 
dotate cu aCupa speranțelor", s-au 
încheiat cu victoria echipei Școlii 
generale din comuna Turnu Roșu 
(jud. Sibiu), care cîștigă invidia
tul trofeu pentru a 5-a oară al" 
terna tiv și a 4-a oară consecutiv. 
După jocurile din serii, pentru 
turneul final s-au calificat patru 
formații, cele ale școlilor gene
rale din Turnu Roșu, Frasin (jud. 
Suceava), Bărgăoani (Neamț) și 
Minăstirea (Iași) — ultima califi
cată, la punctaveraj, în dauna for
mației Școlii generale nr. 187 
București. Elevii din Turnu Roșu 
au cîștigat meciurile finale cu Mî- 
năstirea 10—4, cu Frasin 4—2 și 
Bărgăoani 8—4.

Ciștigătoarea trofeului (antre
nori Pompiliu Istrate și prof. Va
sile Teodor) a aliniat următoarea 
formație : I. Pricop, K- Cirpălorca, 
A. Marin, St. Istrate, A. Pirvu, 
P. Costei, I. Poșa, M. Soșa, V. 
Costei, D. Pașa, V. Moisin- Cule
gători de mingi (s-a jucat cu 3 
mingi) I. Andrei și E. Dragonur.

Clasamentul general al turneu
lui final : 1. "&c. gen. Turnu Roșu 
9 p, 2. Șe. gen. Bărgăoani 7 p, 3. 
Șc. gen. Frasin 15 p, 4. Șc. gen. 
Minăstirea 3 p. „Cupa de consola
re", la care au participat Testul de 
17 echipe dintre participante, a 
revenit elevilor din comuna Ol
teni (Teleorman).

Tr. IOAN1ȚESCU
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VICTORIILE DE LA BALCANIADA CONFIRMA
(Urmare din pag. 1)

rști i 
dezbat 
tivele 
modali 
îndepli 

Rape 
către 
conesc

și bulgari, iar mai apoi, semifi
nala de la Torino le-a adus ascen
siunea in Tîndul formațiilor 
tașe de pe continent. Fără 
„accidente" ale unora dintre 
ponenții echipei, succesul

frun- 
unele 
com

ele la 
Balcaniadă putea fi și mai net, dar 
și așa diferența de puncte este cea 
mai mare din ultimul deceniu al 
J. B. Ne bucură revenirea lui 
Curbe spre virful piramidei mon
diale la triplu, la fel consacrarea 
lui Cefan, Ghipu și Floroiu — în 
ciuda infrîngerii la 5 000 m — în 
rîndul fruntașilor europeni în pro
bele lor, constanța lui Megelea, 
progresul lui S. Tudor și Raduly, 
comportările bune ale lui T. Pe
trescu, S. Lâzărescu, C. Suselescu, 
Cr. Ivan, D. Piștalu, I. Naghi. Suc
cesele acestui sezon, rod al unei 
pregătiri intense, trebuie să-i facă 
pe băieții noștri să dorească, în 
viitor, și mai mult. Felicitîndu-i pe 
cei merituoși, nu putem uita că 
alți atleți — ne gîndim la Onescu, 
Lupan, Sebestyen, C. Stan, I. Gă- 
situ-Stânescu, C. Cirstea — au ră
mas datori...

• în 1974, la Sofia, atleții noștri 
au cucerit 10 medalii de aur (6+4), 
18 de argint (10+8) și 13 de bronz 
(8-1 5) adică același număr total de 
medalii. dar acum cu o creștere 
însemnată la „aur“. în ceea ce pri
vește punctajele acumulate de echi
pele reprezentative ale României, 
ele au reușit acum cu 2 puncte 
mai mult la băieți, dar cu 3 mai 
puțin la fete.

• Din cele 37 
în programul 
fost înregistrate 
atleților dintr-o anume echipă : 
trei la fete — lungime (Alina 
Gheorghiu și Dorina Cătineanu), 
înălțime (Virginia Ioan și Cristine 
Gosler) și greutate (Ivanka Hristo- 
va și Elena Stoianova), cinci la 
bărbați — 400 m (Iosip Alebici și 
Milorad Cikici), 800 m (Luciano 
Susanj și Milovan Savici), 400 mg 
(Georgios Paris și Stavros Tziort- 
zis), clise (Iosif Naghi și Ion Zam- 
firache) și decatlon (Vasile Bog- 
lan și Mihai Nicolau), Singurele 
duble victorii individuale au fost 
realizate de atletele bulgare Li
liana Panaiotova (109 m și 200 m), 
și Nikolina Stcreva (800 m și 
1500 m).

9 Deși finalele diferitelor pro
be se desfășoară cu cite opt con
curenți, pentru clasamentele pe 
echipe sine luate în considerare

de probe înscrise 
Jocurilor la 8 au 
duble victorii ale

PUNCT FINAL AL UNEI STRĂLUCITE CARIERE!

Una dintre atletele „generației de aur* a anulor 60, maestru 
emerită a sportului Viorica Viseopoleanu, a fost sărbătorită, sim- 
bătă, pe stadionul Republicii, cu prilejul retragerii sale din acti
vitatea competițională. Nici nu s-ar fi putut alege un cadru mai 
frumos, mai plin de semnificație pentru acest moment de despăr
țire, decît înseși Jocurile Balcanice, competiție in istoricul căreia 
Viorica a scris, prin performanțe deosebite, printr-o 
exemplară, pagini emoționante.

Viorica Viscopolecmu a fost de opt ori campioană 
la săritura în lungime, a deținut recordul competiției 
multe ori și a atins, in 1968, plafonul maxim la care poate aspira 
un atlet: a cucerit titlul olimpic și a stabilit recordul lumii. Per
formanța de 6,82-m cu care ea a cîștigat medalia de aur la J.O. 
din Mexic, reprezintă și astăzi recordul balcanic și al României la 
lungime. In cei 19 ani de activitate sportivă. Viorica Visoopoleanu 
a deținut cu autoritate șefia probei pe plan intern și balcanic, a 
Cîștigat de numeroase ori diferite alte concursuri internaționale, 
intre oare și campionatul european indoor din 1970, de la Viena.

La revedere Viorica, iți mulțumim pentru tot ceea ce ai 
făcut pentru atletismul nostru !

balcanică 
de mai

doar primele șase locuri. Ca atare, 
n-au adus nici un punct formațiilor 
noastre, nefiind clasați între primii 
șase, Maria Ion eseu la 100 m (7), 
Paul Vasile 
trcscu (8) la 
(7) la 5 000 
abandonat la
nescu (8) la greutate. Dumitru Ni- 
colae abandonat la maraton.

(7)
400
m.
110

și Viorel Dumi- 
m. Petre Lupan 

Erwin Sebestyen 
mg. Gh. Crăciu-

La încheierea competiției 
fost decernate trofee celor 
merituoși concurenți. Au mai 
mit premii Cristine Gosler — 
partea A.S. Loto-Pronosport 
pentru cel mai bun rezultat 
ținut de un junior și Rumen 
trov (Bulgaria) pentru că, deși 
ciden‘-it. a terminat pe locul 
întrecerea decatlonistilor.
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liî, duminică 
loprins în Spd- 
I soldat cu r»- 
Ine, datatoare 
lezon. latâ’lis- 
lor acestui tur- 
I Linea — Stea- 
Irln golul mar- 
lâlalt med al 
Ima - Hajduk 
lea de peoaT- 
I— Steaua 2—0 
Itbaliștli noștri 
I compania for- I Rezultat: 1—1 
Ind Botei. Ur
lu!, la Malaga, 
Izie a campio- 
lalagcL Steaua 
Inctele înscrise 
ultima întîlnire 
I 1—1 (autorul 
Ll întrebuințat 
| — Anghelini, 
Leș, Zahiu — 
[(Dumitriu |V), 
l(Stroe), Botez 
prul Em. Jenei 
li! : „Prin soli- 
in opt zile —, 
rersarilor trrtîl- 
psebit de util, 
e pentru linia

qii ilh
în preajma deschiderii sezonului oficial

CONSFĂTUIRE CONDUCĂTORII

DIVIZIONARELE A ÎNAINTEA STARTULUI

U.LA. NII-SI PIERDE SPlRANRlt!

Șl ANTRENORII ECHIPELOR DIN DIVIZIA A

[la ATENA. In 
pipa Rapid va 
re Atena, unda 
liecl amical în 
Util A.E.K.
[aneotolicos 
Lrile formației 

de lovânMcu 
[mlh. -?0). Joi 

va evolua la 
divizionarei 8 
lele — coresp.) 
ETALUL BUCU- 
ol a fost rea- 
). (S. Bălol -

LOTUL DE JU- 
pscu ,1 Balin' 
echipa gazdâ, 

pe juniori. Du- 
tn compania 

DtosgySr. (C

Săptămîna pe care o parcurgem a 
debutat ieri, la sediul federației de 
specialitate, cu un eveniment obiș
nuit înaintea deschiderii sezonului 
oficial de fotbal. Este vorba de con
sfătuirea conducătorilor și antrenori
lor echipelor divizionare A, echipe 
care duminică 17 august vor lua star
tul în campionatul nr. 1 al țării, 
ediția 1975/76.

în prima parte a acestei oportune 
reuniuni, soldate cu informări și con
cluzii utile în ambele sensuri, un 
număr de cinci conducători, repre
zentând cluburile Olimpia Satu Mare, 
Universitatea Craiova, ,,U“ Cluj-Na
poca, F.C.'M. Reșița și Politehnica 
Iași, au prezentat scurte referate cu- 
prinzînd o problematică diversă a 
preocupărilor curente și de perspec
tivă ale amintitelor unități fotbalis
tice.

La al doilea punct al ordine! de 
zi a figurat expunerea tov. Vasile 
Tudor, prim-vicepreședinte al F.R.F., 
privind aprecierile forului de spe
cialitate asupra plusurilor, dar mal 
ales asupra minusurilor prezente pe 
parcursul anului competițional care 
a trecut. Fiecare constatare a fost 
însoțită de recomandări precise pen
tru activitatea ce urmează a fi de
pusă în campionatul care începe du
minică. Participanții la discuții asu
pra acestui punct de pe agenda de 
lucru a consfătuirii (K. Ghemigean, 
vicepreședinte al Colegiului central 
al arbitrilor, Gh. Turtureanu, vice
președinte cu probleme de fotbal la

an- 
Ha-

O ARE RESURSE
ITRU EVOLUȚII
ATE TOT MAI BUNE

E LA ȘEDINJA DE ANALIZA A ACTIVITĂȚII 
ISTRE CAMPIOANE IN TRECUTUL SEZON

I care o avut 
lanalizată acti- 
I Dinamo Bucu- 
Lcedent. fgnd 
odată — obiec- 
tn, precum și 
esare pentru

dir- 
ad- 

io

■cest prilej de I Ovidiu Dia- 
Liei de fotbal 
I discuțiile care 
lențâ — într-un 
responsabilitate 
Lntoșe a spor
ii — atît aspec- 
pe cele nega- 

Lortării echipei 
petițional pre- 
pnalize consti- 

nivel superior 
lezon, în con- 
Irimate în Me- 
șui NICOLAE 

ia Conferința

la subliniat cu 
I amintită, Di- 
pnț care ono- 
|e a dat mari 
I simpatizanțllor 
[lin meritat — 
Ide campioană 
Lto amplificată 
rineret-speranțe 
piviziei A) ți 
le substanțială 
Btbalului româ- 
[ală, îndeosebi 
enți permanent 
și prin cei — 
— din loturile 
șl juniori. La 
titlul de gol

an obținut de 
co excepție și 
pentru fotbalul

Lficient — atît 
I moral — pri
ll! Ministerului 
Național pentru 
li a Federație! 
[la aceste fru- 
Izâri s-a ajuns 
ple planuri, a 
porilor șl celor- 
u echipei, prin 

mal bun a 
|tiy, ridicarea 
fiecârui sportiv 
fu cei din Io- 
lotențialului de 
^nsiv, întărirea 
promovarea cu 
te din propria

ste progresa 
1 obținute, mo- 
pregâtesc sau 
rampioanâ, ie 
tctlvâ nu s-au 

menajamente* 
de deschis — 

îtic șl autocrk 
/itâțli desfâșut- 
petițional.
:â în anumite 
ui, cu precâ- 

pe parcursul 
rhipa a avut 
]loara tehnică 
ireate in evo- 
: lent, static, 
serie de me
rit și pe teren

gere, cu insuficientă fermitate și 
zenie. dîndu^se posibilitatea echipei 
verse să domine și uneori chiar să 
conducerea.

Neajunsurile din activitatea echipei au 
devenit foarte pregnante în a doua ju
mătate a returului campionatului, cînd 
infatuarea și autoliniștirea survenite ia 
majoritatea jucătorilor — suprapuse stării 
obiective de oboseală, mai ales psihice, 
precum și accidentărilor — au determinat 
o evoluție cu totul necorespunzătoare, 
în această perioadă, Dinamo nu a jucat 
constant la potențialul ei real, nu și-a 
apărat cu convingere și fermitate pozi
ția prestigioasă de lideră, trecindu-și în 
palmares unele rezultate neașteptate, care 
au pus sub semnul întrebării respectul 
față de campionat și au dat naștere la 
tot felul de speculații și suspiciuni.

Asemenea situații, de neîngăduit la 
valoarea și experiența majorității fotba
liștilor dinamoviști, au dovedit că, pe 
lingă părțile ei bune, în activitatea 
echipei au persistat și unele carențe 
de Grdin instructiv, psihologic și mai 
ales educativ, care au fest pe larg ana
lizate în amintita ședință, stabilindu-se 
și măsurile corespunzătoare pentru în
lăturarea lor.

Așa cum în mod unanim s-a subliniat 
la această ședință, echipa noastră cam
pioană a avut și are suficiente resurse 
pentru obținerea 
r-ioare, pentru o evoluție constantă ia 
parametrii pretinși unei formații de va
loare internațională, cum poate fi și 
cum trebuie considerată Dinamo. Dato
ria ei este să demonstreze acest lucru 
în noul sezon competițional, cel mai 
greu de pînă acum, în care și-a pro
pus ca obiective, pe lingă apărarea cu 
succes a titlului de campioană, obținerea 
unor rezultate prestigioase în Cupa cam
pionilor europeni și o contribuție spo
rită la reușita dublei misiuni a echipei 
naționale de a cîștiga grupa a IV-a a 
campionatului european și de a se cali
fica în turneul final al Jocurilor Olimpice 
de la Montreal.

Felicitînd pe jucătorii, antrenorii șl 
conducătorii echipei Dinamo pentru re
zultatele din trecutul sezon, dar neoco
lind nici minusurile dovedite de aceștia, 
tovarășii general It. Marin Drag nea, pre
ședintele C.N.E.F.S., general It. Alexan
dru Dănescu, adjunct al ministrului de 
Interne, general maior Constantin Getcâ, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid djn lyțj.t Mircea Ancjelescin vice
președinte al F.R.F., șî Valentin Stan eseu, 
antrenorul echipei naționale, au scos 
în evidență în substanțialele lor luări 
de cuvînt — urmărite cu viu interes de 
participanții la ședință — marea răs
pundere ce revine echipei noastre cam
pioane pentru ridicarea comportării sale 
la înălțimea cerințelor exprimate în do
cumentele de partid, la nivelul exigen
țelor internaționale, pentru creșterea con
tribuției sale la continua dezvoltare șl 
afirmare a fotbalului românesc.

clubul Dinamo, Angelo Niculescu, 
trenor la Sportul studențesc, FI. 
lagian, antrenor la F. C. Argeș, R. 
Cîmpeanu, vicepreședinte al clubului 
,,U“ Cluj-Napoca, M. Lupan, vice
președinte al clubului Olimpia Satu 
Mare, și Al. Florescu, președintele 
secției de fotbal a Clubului Steaua) 
au abordat multiple subiecte, toate 
convergînd spre îmbunătățirea, sub 
toate aspectele, a campionatului.

După amiază, consfătuirea a avut 
un caracter metodic: prof. Angelo 
Niculescu a vorbit despre concepția 
modernă de joc și aplicarea ei, an
trenorul Dumitru Nicolae-Nicușor 
despre pregătirea fizică și menținerea 
ei pe durata competiției, antrenorul 
Nicoiae Sabăslău despre un experi
ment valoros privind pregătirea fizi
că a fotbaliștilor, antrenorul Con
stantin Cernlianu s-a referit la tur
neele de iarnă și efectele lor, Mihai 
Bîrsan, lector la I.EJF.S., a prezentat 
un ciclu modern de antrenament în 
perioada precompetițională, iar dr. 

'Mircea Ciortea a lăeut unele reco
mandări cu privire Ia folosirea mij
loacelor moderne de recuperare, toa
te prezentările fiind, bineînțeles, ur
mate de discuții.

Un capitol aparte l-a constituit și 
informarea antrenorului echipei na
ționale, Valentin Stănescu. După ce 
a reamintit obiectivele majore ale 
fotbalului românesc în marile com
petiții internaționale, acesta a arătat 
și unele greutăți neprevăzute ivite cu 
unii dintre selecționabili în perioada 
pregătirii de vară. JGI a solicitat spri
jinul factorilor de răspundere pentru 
depășirea dificultăților și asigurarea 
unei înalte pregătiri 
chemați sau ap ți de 
convocările lotului.

Concluziile acestei 
dințe de lucru au fost formulate de 
tov. Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S. 
Printre altele s-a arătat că sînt ne
cesare: o mutație calitativă în ceea 
ce privește nivelul pretențiilor față 
de performanța fotbalistică, o mai 
marc cunoaștere și aplicare fermă a 
regulamentului de organizare a ac
tivității fotbalistice, o permanentă 
obiectivizare a antrenamentelor^ o 
modernizare pedagogică și pe pla
nul activității educative, mai multă 
preocupare din partea tehnicienilor 
pentru ca echipele pregătite de aceș
tia să dobîndească un stil propriu de 
exprimare în teren, o maximă serio
zitate ,pe toată durata competiției, un 
sprijin real și consistent din partea 
F.R.F. pentru ca fotbalul românesc 
să treacă cu succes examenele in
ternaționale cu care va fi confruntat 
în sezonul de toamnă.

U.T.A. atacă al 29-1 ea campionat 
al sau într-o situație n.u tocmai 
roză.., Textiliștii, conform celor 
publicate in presă, au beneficiat 
de 17 transferări Dintre acestea, 
însă, în 12 e vorba de... juniori ! 
în schimb, nu mai puțin de nouă 
jucători n-au mai răspuns apelu
lui la 
telor : 
ta tea 
fusese 
București) la Șoim# Sibiu, Pro
fir, suspendat de U.T.A. pe un an 
din pricina vieții nesportive, și-a 
cerut transferul (în aceste condi
ții !?!) la C.S. Tîrgoviște, Colnic 
se află la F. C. Bihor, Bîica și 
Juhasz își satisfac serviciul mili
tar, Scheneider este la Rapid A- 
rad, Bogdan la Aurul Brad și 
Leac tot la Rapid Arad, transfe
rare pe care conducerea clubului 
textilist o socotește neregulamen
tară. Semne de întrebare privind 
participarea — cel puțin pentru 
primele etape ale noului campio
nat — prezintă și Pojoni. El nu 
a trecut nici a doua oară testul 
de rezistență. Șl cine sînt noii ve- 
niți ? Portarul Gheorghiu, fost la 
Oțelul Galați, fundașii Giurgiu de 
La Unirea Sînnicolau Mare (reve
nit, de fapt, la clubul de la care 
a plecat) și Gali, de Ia Rapid A- 
rad ; înaintașii Cura, înapoiat și 
el de la Rapid Arad, Cojocarii de 
la Chimia Brăila șl Ștefăneosu* 
fost la Petrolul Ploiești. Să-i a- 
dăugăm pe lorguleacu, Bir&u, Ku- 
kla II, Pirvu, Broșovschi, Schepp,

ceasul reluării antrenamen- 
Purima, aflat la Universi- 
Craiova, Trandafilon (care 
împrumutat de la Metalul

Bedea, Sima, Domide și Axente, 
și iată efectivul actual al învin
gătoarei lui Feyenoord.

Antrenorul Nicolae Dumitrescu, 
de numele căruia se leagă atîtea 
succese ale formației din Arad, 
alături de secundul său. Alexan
dru Dan, nu-și pierde însă speran
țele : „Tinînd semna de evoluția 
generală, din campionatul trecut, 
k echipei și de saltul din ultimele 
șapte etape, se poate trage con
cluzia că, printr-o mal bună or
ganizare a muncii de instruire, 
prin îmbunătățirea condițiilor de 
pregătire și efortul tuturor jucăto
rilor, „ll"~le nostru poate mai 
mult, deși prin plecarea lui Purt- 
ma s-a slăbit echipa de bază. Spe
răm, totuși, să ne clasăm mai 
bine dccit anul trecut, cind am 
ocupat locul 8“. Pentru realizarea 
acestui deziderat, cunoscutul teh
nician- știe că, în puținele zile ce 
i-au mai rămas la dispoziție pînă 
la începerea Diviziei A, va trebui 

un purtător pentru 
nr. 4 (pretendent! 3 

l, să titularizeze

să găsească 
tricoul cu
Giurgiu și Gali), ________
cele două extreme (Sima, acci
dentat în turneul din Olanda, nu 
s-a prezentat la startul testului de 
rezistență) șl să găsească, din oa
menii ce-1 
vlrf central 
lor actuale, 
trescu mai 
rezolvarea __ ___________
„Nu am în teren un jucător Up 
Loreier, care să-i mobilizeze po 
ceilalți, să te Insufle, prin exem-

are la dispoziție, un 
corespunzător sarcinl- 
Dar antrenorul Dumi- 
are o problemă, da 

căreia depind multe :

unor rezultate supe-

Constantin FIRANESCU

N.A. Tricourile și medaliile de canv 
pioni au fost înmînate jucătorilor dlna- 
moviștl sîmbătă, pe stadionul ,,23 Au
gust", înaintea meciului pe care ei l-au 
susținut cu Rapid în „Cupa municipiu
lui București". Din păcate, datorită - 
probabil — unei neglijențe, de la această 
festivitate au lipsit cîțiva dintre jucătorii 
cu o contribuție importantă la succesul 
obținut în campionat. în schimb, au fost 
prezenți alții care n-au făcut parte din

a fotbaliștilor 
a fi solicitați la

importante șe-

BOTH I, reprezentant autentic al 
fotbalului sătmărean.

Marginalii la „uvertura44 campionatului

U

5»

Competiția pe 
organizează in

cine C.M.B.E.F.S. 
sâptâmina dinaîn- 

și
o _
tea campionatului și-a arătat _ . 
do această dată marea sa priză la 
public, precum și deosebita sa 
utilitate. Prezentînd patru forma
ții bucureștene (trei divizionare A 
și una din B), odiiția din 1975 a 
fost urmărită de un număr im
portant dc spectatori, in ciuda îm
prejurării că duminică timipul s-a 
arătat neimbietor, o ploaie toren
țială căzind asupra stadioiiului „23 
August" timp d'e peste o oră. For
mula întrecerii, pe care .unii an
trenori o socotesc nepotrivită 
(două jocuri in două zile), rămî- 
ne de discutat, llămine de discu
tat pentru că, iată, ciștiaătoarea 
trofeului a fost singura care a 
utilizat aceeași formație in am
bele intilniri si cu rezultatele care 
se cunosc. Sigur, însă, că o even
tuală programare joi si sîmbătă 
sau vineri yi duminică, să zicem, 
poate fi luată în considerare.

Trecind, de la puținele observa
ții de organizare La cele privind 
jocul, vom nota — se înțelege — 
la început meritele învingătoarei. 
Echipa antrenată de _ Viorel Ma
teianu n-a fost de' fel beneficiara 
unui concurs de împrejurări, a 
unei șanse de concurs. Progresul 
a dobîndit „Cupa Municipiului 
București" pentru că a practicat 
cel mai bun fotbal, in ambele 
de inf-receri. Alb-albaștrli au 
monstrat că drumul inceput 
campionat e continuat in noul 
zon. Acțiunile lor sînt gindite, 
timplarea e eliminată, pe cit . 
sibil, dm fiecare moment al jocu
lui. Progresul a manifestat — per
manent — preocupare pentru . ioc 
de mișcare, pentru exeeupi teh
nice rapide $i surprinzătoare, a 
dovedit o reilsită remarcabilă in 
ocuparea echilibrată a tuturor zo
nelor terenului. E rezultatul unei 
munci plină de conținut, care ur
mărește un obiectiv bine stabilit, 
la care au aderat toți jucătorii. E 
un succes dobîndit de o echipă 
care nu are absolut nici un nume 
..gw. in. -f- în un-

zile 
de- 
in 

se
in- 
po-

sprezecele*1 Progresului intilnești 
fie jucători despre care se spune 
de mult că sint pe 
cheierii carierei d-c 
fie tineri produși de 
lifica pepinieră din 
Staicovici. Tocmai de 
să vedem în reușita formației an
trenată cu atita pasiune de Viorel 
Mateianu exemplul muncii com
petente și pasionate care» iată,
produce Lucruri remarcabile chiar 
și cu un lot fără jucători la apo
geul carierei.

Pentru Rapid, „Cupa Municipini- 
lui București" a prezentat cîștigul 
unei foarte tinere formații, aceea 
aliniată in prima zi, și care de
monstrează că și în a doua parte 
a lotului din Giulești stnt mulți 
jucători cu posibilități. E o con
statare prețioasă, aceasta, și ea 
decurge din buna idee a antreno
rului Ion Mo troc de a alinia 
„unsprezece* de

punctul in- 
performanță, 
așa de pro- 
strada dr. 

aceea e bine

„__ ______ _ operante"
a învins fomnația-campioană. 
schimb, garnitura titulară a 
vine mai puțin. Finala ni i-a 
lat pe Grig oraș, M. Stelia-n. 
nea et co. mai puțin siguri ca de 
obicei, in schimb foarte ner
voși, și starea aceasta nu a avut 
ca efect numai eliminarea tui Riș- 
niță și o suită de cartonașe gal
bene dar, mai cu scamă, a dimi
nuat limpezimea, clarviziunea jo
cului rapidiștilor. La startul cam
pionatului. ei trebuie să reflec
teze foarte serios asupra aspectu
lui disciplinar al comportării lor.

Dinamo și Sportul studențesc' 
au mdat întreg lotul de care dis
pun, o operație utilă înainte de 
deschiderea sezonului. In ansam
blu, ele ni s-au părut insă sub 
nivelul la care credeam că le-au 
adus pregătirile și turneele efec
tuate^ Constatarea aceasta trebuie 
verificată, desigur, in prima etapă 
a campionatului, cu atît mai mult 
cu cit, in lotul campioanei, ca și 
în acela al studenților bucureș- 
teni, se află mulți componenți ai 
lotului reprezentativ.

Eftimie iONESCU

DOMIDE, al X-lea campionat ii 
culorile lui U.*P A„

jplal sia personal, mal multă pt 
tere de nwnct și spini de sacri 
flclu. Trebuie să-l găsesc

Să recunoaștem, U.T-A. nu-ț 
poate ' 
prin _____  _ _____
pregătire. După cum ne spunea 
de curfnd șl conducătorii clubu 
Iul : „Echipa a ajuns în aceast 
situație atît datorită nerespeoiăr 
sarcinilor de joe 
liști, cit și unei 
adecvate. Numai 
carențe, ajungem 
perioare".

îmbunătăți condiția ded 
muncă asiduă la orele d

de către fotba 
idei d« joc nc 
rezolvînd acest 
Ia rezultate su

Mircea TUDORAN

OLIMPIA SATU MARE: ACEEAȘI ATMOSFERĂ>

DE SERIOZITATE SI MODESTIE
Am fost la Satu Mare. Am vă

zut Olimpia la ea acasă. Acum, 
in pragul unui nou campionat, ca 
întotdeauna, de altfel, am găsit la 
această echipă aceeași atmosferă 
de lucru, de modestie și seriozi
tate. Un singur exemplu este, cre
dem, edificator. Vineri, tot lotul 
a fost prezent la „testul fizic" de la 
Cluj-Napoca. După terminarea pro
belor, la Înapoiere, la capătul a 
180 km parcurși cu autobuzul, 
întregul lot a descins direct la 
stadion. La ora 18,45 a început an
trenamentul care, pentru unii (Pus- 
tai, Popa, lancu, Gherine) a durat 
o oră și jumătate, dar nimeni n-a 
lucrat mai puțin de 70 de minute. 
Și antrenamentul — condus de se
cundul V. Șavaniu — a fost de o 
intensitate destul de mare. Fără 
menajamente. De pe marginea te
renului, deși suferind (sîmbăiă di
mineața avea să fie internat de 
urgentă in spital, pentru o gravă 
hernie de disc), Traian Ionescu — 
noul antrenor principal al sătmă
renilor — nu prididea cu indica
țiile, pe tonul cunoscutei sale exi
gențe : „Ilațeganu cu Both, Ghe
rine cu Mureșan, Popa cu lancu... 
pas — deschidere lungă — cen
trare — 
băieți 
exercițiul 
la capăt, 
dată...

N imeni 
„De trei ori pe zi am 
la antrenament pe cei < 
slabă, ne spunea Tr. 
Auzi, dumneata, să nu știe 
centreze ! Trebuie să lucrăm mult 
ca Olimpia să devină o echipă 
bună".

— Bine, dar 
trecut Olimpia se 
locurile 5—6.

— Eu mă refer 
tins de mine. Nu raportez com
portarea echipei Ia valoarea cam
pionatului. Jucătorii au răspuns la

deschidere ltmgă 
șut. Totul din viteză, 

Dar nu toți 
din viteză și 
încă o dată

nu spunea

realizau 
o luau de 
și încă o

un cuvînt. 
să-i chem 
cu tehnică 

Ionescu. 
să

în campionatul 
putea clasa pe

Ia nivelul pre-

s I
toi ce le-am cerut și asta mă bu 
cură. Încă n-am reușit să-i cuno.d 
perfect, dar inii dau seama c 
estetă material uman bun. Abil 
anul viitor vor face acești jucăj 
lori saltul spre adevărata period 
mantă.

Iată lotul Olimpiei pentru cam] 
pionatul ce va incefie : Bathori I 
și Pusta! — portari ; Bocșa, Filid 
Berețchi, Popa (fost la Petrolul! 
Bigan, Agiu, Knoblau, M. Nicolai 
(Electra Buc.) — fundași ; KeiseJ 
Borota, Both I, Popescu (Tracta 
rul), Bathori II — mijlocașii 
Kineses (Olimpia Oradea), Gheri 
ne, Helvei, lancu, Ilațeganu, Mii 
reșan („U“ Cluj-Napoca) — inaii] 
tași. Este lotul cu care Olimpl 
vrea să se afirme din nou. ] 

...Dar Borota (operație de si 
nus) și Knoblau (ruptură de ligii 
mente) au fost spitalizați pină <1 
curind și se află abia la începil 
tul pregătirilor (s-au prezentat 1 
„testul fizic" pentru o verificai 
a resurselor actuale), iar land 
s-a „ciocnit" involuntar cu Agil 
in... prelungirile antrenamentulij 
de vineri, a suferit o fractură <1 
mandibulă și a devenit indisponl 
bil. Trei jucători de bază, deci, al 
probleme deosebite acum, la inel 
perea Întrecerii. Dar. Olimpia, ii 
seriozitatea și dirzenia care o ca 
racterizează, încearcă să treacă I 
peste aceste mici... neplăceri. 1 
Mocanu, președintele clubului, t] 
spunea 
lectivă 
vintul.
ținută 
Dorim___ __
să-i includem în familia adevăral 
a celor care au promovat din 
in A“. Nu este o treabă ușoar 
Se încearcă soluții pentru posti 
rile deficitare, pe care, cu caii 
și competență, conducerea tehui» 
trebuie să le rezolve.

Constantin ALEXE

: „Anul trecut, ambiția ci 
de afirmare și-a spus ci 
Acum, echipa trebuie mei 
la cota exigenței fireșl 
să-i ridicăm pe cei linei

PRONOSPORT INFORMEAZĂLOTO
LA 19 AUGUST 1975, O NOUA TRAGERE EXCEPȚIONALA 
se atribuie: • Autoturisme ; • Excursii în U.R.S.S.. CKHOS 
CIA si UNGARIA ; • BANI : cfiștițffuiri fixe $i variabile.

Variantele de 15 lei participă lâ toate extragerile L

AUGUST 1975 SCIȘTIGUKILE TRAGERU PBONOEKPRKS DIN 6

w
lilțHHț

Extragerea I : Categ. 2 : 1,90 variante a 42.658 lei ; a 
a 4-a : 36,95 a 1.097 lei ; a 5-a: 92,35 a 439 lei ; 
PORT CATEGORL1 1 : 944.133 lei.

Extragerea a i'I-a : Categ. B : 5,15 variante 
lei ; D : 1133,85 a GO lei ; E: «3,40 a 200 lei ; F 
CATEGORIA A : 1.133.809 lei.

Cîștigul de 42.658 lei de ja Catcgcr.'a ■> ' t 
revenit participantului HERBERT KARl1IEL<z

a fi-a :
3-a : 8,05 a 5.034 1«
3.123,40 a 40 let. K1

lei : C: 20,05 a 2 
a 40 lei. R.EPO1



Azi, In Sala sporturilor din Constanța

ÎNCEPE TURNEUL INTERNAȚIONAL

DOUA VICTORII ROMANEȘTI
IN TURNEUL DE LUPTE

DE VOLEI „TROFEUL TOMIS"
' Sala sporturilor din Constanța 
va găzdui, incepînd de azi, o nouă 
ediție a tradiționalului turneu in
ternațional de volei, „Trofeul To
mis", la care participă reprezenta
tivele masculine ale Poloniei — 
campioană mondială. Cehoslovaciei 
— vicecampioană europeană și lo
cul 5 la ultima ediție a C. M. —, 
Iugoslaviei, Ungariei și României.

Programată cu două luni înain
tea campionatelor europene _ din 
Iugoslavia, competiția constituie un 
important, criteriu de verificare 
pentru formațiile participante, a- 
vînd în vedere, că. cu excepția e- 
chinei Poloniei, celelalte au în o- 
biectiv, cu prilejul C. E.. și cali
ficarea pentru Jocurile Olimpice, 
ceea ce, firește, necesită o pregă
tire foarte bună.

Reprezentativa României, con
dusă de Aurel Drăgan și. Florin 
Balaiș, s-a antrenat cu conștiincio
zitate. membrii lotului fiind hotă- 
rîti să aibă o comportare bună. 
Din lotul nostru fac parte : W.

Schreiber, M. Tutovan, L. Dumă- 
noiu, M. Păușescu, C. Oros, G. 
Bartha. T. Chiș, A. Arbuzov, N. 
Pop, P. Ionescu, C. Chițigoi, N. 
Braun, T. Antonescu, C. Păduraru, 
Cr. Ion. După cum ne spunea de
canul de vîrstă al naționalei, W. 
Schreiber, s-a muncit mult și bine 
și există toate condițiile pentru o 
evoluție care să satisfacă 
țiile numeroșilor iubitori 
leiului.

preten- 
ai vo-

zile de 
marți,

Programul celor cinci 
întreceri este următorul : 
de la ora 16 : ROMANIA — Un
garia (partida va fi televizată), 
Polonia — Cehoslovacia ; miercuri, 
ora 16 : ROMANIA — Ceho
slovacia (partida va fi televizată), 
Polonia — Iugoslavia ; joi, ora 
15,30 : ROMANIA — Iugoslavia, 
Ungaria — Cehoslovacia ; vineri, 
ora 15,30 : ROMANIA — Polonia 
(partida va fi televizată). Ungaria
— Iugoslavia ; sîmbătă. ora 15,30: 
Ungaria — Polonia,
— Iugoslavia.

Cehoslovacia

Au fost desemnați 
lături de cavaleri 
care însoțesc echipele oaspete. Ion 
Covaci, Victor Ranghel și Mircea 
Marian.

ca arbitri, a- 
ai fluierului

Ihi tlVEJIA
într-un al doilea turneu de tenis 

desfășurat în Elveția, jucătorii ro
mâni au fost prezenți în fazele su
perioare ale întrecerii. Toma Ovici 
a dispus pe rînd de americanul 
Hydes (6—4. 6—0) și de elvețienii 
Miehod (6—1, 6—2) și Schneider 
(6-0. 7—5). El a fost învins
însă in semifinale de campionul 
grec. N. Kalogeropoulos cu 6—4, 
3—6, 6—8. Dumitru Hărădău a 
cîștigat la elvețianul Holenstein 
(6—2, 6—3), pierzînd în sferturi de 
finală în fata cehoslovacului Jan 
Kukal (6—3, 3—6, 5—7). în finală 
s-au întilnit Kukal și Kalogeropou- 
los. primul cîștigînd cu 6—3, 2—6. 
6—4. în finala feminină: Alena 
Palmeova (Cehoslovacia) — Ma
rianne Kindler (Elveția) 6—3, 6—2.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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TURNEUL RUGBYȘTILOR ROMÂNI
IN NOUA
ELOGIOS

DE LA VARȘOVIA

ZEELANDA COMENTAT
DE PRESA SPORTIVA

La tradiționalul turneu interna
țional de lupte greco-romane „Me
morialul Vladislav Pytlasinski", de 
la Varșovia, la care au participat 
peste 100 de sportivi valoroși din 
U.R.S.S., Bulgaria, R.D.G., Polonia; 

alte țări,' 
și L Păun 
comportare 
locul I la 

Pe locuri
(Agerpres). —
Noua Zeelandă

AUCKLAND 11
Presa sportivă din 
publică numeroase comentarii des
pre jocurile selecționatei române 
de rugby, care întreprinde un tur
neu în această țară, considerată 
ca avînd cel mai puternic rugby 
din lume. După cum transmite 
corespondentul agenției Associated 
Press, reporterii sportivi s-au ară
tat surprinși de evoluția echipej 
române care a reușit să învingă 
la Hamilton, cu scorul de 14—9, 
redutabila formație Waikato. Unii 
dintre ei au pus această înfrîngere 
pe seama unor greșeli, dar cei 
mai mulți au fost de acord că ro
mânii au deplasat o echipă valo
roasă, care trebuie considerată ca 
atare, și că va fi necesar ca me
ciurile următoare să fie privite cu 
atenția cuvenită. Peste 15 000 de 
spectatori, transmite același cores
pondent. au aplaudat jocul echi
pei României din rîndul căreia
s-au remarcat în mod deosebit 
înaintașul Gheorghe Dumitru și

mijlocașul Mircea Paraschiv, care 
s-a infiltrat de multe ori irezisti
bil prin liniile de apărare ale gaz
delor.

România, Ungaria și 
I. Dulică (cat. 57 kg) 
(62 kg) au avut o 
foarte bună, cîștigînd 
categoriile respective, 
fruntașe s-au mai clasat : V. Do- 
lipschi — II la cat. 4-100 kg, N. 
Gingă — III la 52 kg, Gh. Ciobo- 
taru și I. Enache — IV la 74 și, 
respectiv, 82 kg.

Azi, la Haskovo (Bulgaria)

START IN C.M. DE LUPTE ALE JUNIORILOR

ÎNTRECERILE DE BASCHET
DE LA IAMBOL ȘI CEACEAK

Bulgaria
5. România, 6. Canada. 
Coreeană. 8. Bulgaria “ 
ria. 10. Cehoslovacia, 
slavia.

Incepînd de azi, orașul bulgar 
Haskovo găzduiește cea de a IV-a 
ediție a campionatelor mondiale de 
juniori la lupte (greco-romane și 
libere). Țara noastră va fi repre
zentată la competiție de o echipă 
completă la greco-romane (spor
tivii se află de duminică la locul 
concursului) și de 9 concurenți la 
libere (deplasarea se va face în 
cursul zilei de azi). Federația de 
specialitate a selecționat pentru 
confruntarea de la Haskovo pe cei 
mai în formă juniori (sportivi pînă 
la 20 ani), care la ultimele întîl- 
niri internaționale au avut o bună 
comportare. Reprezentativa româ
nă de greco-romane este formată 
din următorii : cat. 48 kg — Con
stantin Drăghici, 52 kg — Nicolae 
Horniceanu, 57 kg — George Dimi-

triu, 62 kg — Dinu Obrocea, 68 kg 
— Ștefan Rusu, 74 kg — Marian 
Sobariu, 82 kg — Zaharia Felea, 
90 kg — Ivan Savin, 100 kg — 
Gheorghe Andrei și 4-100 kg — 
Petre Pintea. Antrenori : Gh. Suteu 
și C. Petrescu. La libere se vor 
deplasa : Aurel Suteu (48 kg). Con
stantin Măndilă (52), Gigei Anghel 
(57), Gheorghe Parepa (62), Viorel 
Gheorghiu (68). Constantin Fodore 
(74), Tiberiu Seregelyi (82). Con
stantin Sandru (90) și Andrei Ianco 
(+100). Antrenori : I. Mureșan și 
AI. Geantă. La C.M. vor funcționa 
și doi arbitri români : Gheorghe 
Marton și Vasile Toth.

întrecerile de greco-romane se 
dispută în zilele de 12—14 august, 
iar cele de libere, între 15—17 au
gust.

în ultimele etape ale tradiționa
lului turneu feminin de baschet 
găzduit de orașul bulgar Iambol, 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : GRUPA 1—4 : U.R.S.S. 
— Polonia 101—42. Bulgaria A — 
Franța 64—54, Bulgaria A — Polo
nia 68—62, U.R.S.S.
71—40 ; GRUPA 
B — România 
R.P.D. Coreeană
71—60, Canada — R.P.D. Coreeană 
76—55 ; GRUPA 9—11 : Ungaria — 
Iugoslavia 85—59. Ungaria — Ceho
slovacia 73—63.

Clasament final : 1. U.R.S.S., 2.

A, 3. Franța, 4. Polonia, 
~ ~ ‘7. R.P.D.

B. 9. Unga- 
11. Iugo- HANDBALISTII ROMANI AU DEBUTAT

Franța
5—8 : Bulgaria 
72—57 (38—28).
— Bulgaria B

AGENDA SĂPTĂMÎNII
11—17

12-17

12-22

13

15-16

15- 17

16- 17

Polo pe apă 

Tenis 

Lupte 

Yachting 

Fotbal 

înot 
Călărie 

Atletism

Ino1

C.E. juniori, la Jonkoping (Suedia)

Turnee la Toronto și Columbus

C.M. juniori (gr. rom. și libere), la Haskovo (Bulgaria)

C.E. clasa 470, la Stokes Bay (Anglia)

Norvegia — Suedia (C.E., gr. 3, meci retur) la Oslo 

Cupa Europei (f), la Leeds

C.E. open, la Munchen

Finala Cupei Europei (m, f), ia Nisa; R.F.G. — U.R.S.S., 
probe combinate, la Bremen

Cupa Europei (m), la Moscova
Cupa Europei, sârituri, la Skovde (Suedia)

★
în Iugoslavia, la 

cadrul ediției a 14-a 
tului balcanic de juniori, pe pri
mul loc s-a clasat reprezentativa 
Iugoslaviei, învingătoare cu 91—85 
în ultima partidă, 
compania echipei 
mația iugoslavă i 
balcanic pentru a

Clasament final 
2. Turcia. 3. Grecia, 
5. România.

Apreciem rezultatul selecționatei 
de juniori drept complet nesatisfă
cător și așteptăm, din partea Bi
roului F. R. Baschet, o analiză 
profundă a evoluției din acest an 
a reprezentativei respective. Preci
zăm că același lot s-a comDortat 
slab și eu prilejul ,.Cunei Priete
nia", desfășurată între 26 iulie și 3 
august la Szolnok. unde a obținut 
locui 5 din 7 echipe.

Ceaceak, in 
a campiona-

, susținută în 
Bulgariei. For- 

cucerește titlul 
șasea oară.

: 1. Iugoslavia, 
4. Bulgaria,

REPREZENTATIVA DE
CAMPIOANA

VICTORIOȘI LA MARTIN
• In finala turneului de la Balaton, Ungaria

a învins România
competiție de hand- 
ce se organizează 

localități de pe ma- 
Balaton din Ungaria 
cu victoria selecțio- 

care în jocul

Tradiționala 
bal feminin 
în mai multe 
lurile lacului 
a luat sfîrșit 
natei țării gazdă, 
final a învins reprezentativa Ro
mâniei cu scorul de 17—14 (8—7). 
Meciul a fost echilibrat, pînă că
tre sfirșit, cînd handbalistele ma
ghiare, avînd resurse fizice supe
rioare, au forțat și au cîștigat. în 
partida pentru locurile III—IV, e- 
chipa Uniunii Sovietice a întrecut 
pe cea a Cehoslovaciei ou 19—15

NATAriL A ROMÂNIEI
BALCANICA

(10—6). 
loc în

17-14

NOU RECORD MONDIAL LA DECATLON (Urmare din pag. 1)

BRUCE JENNER (S.U.A.) 8524 p!
în cadrul concursului internațio

nal de decatlon desfășurat la 
Eugene (Oregon), atletul american 
Bruce Jenner a stabilit un nou re
cord mondial cu 8 524 p. Vechiul 
record era de 8 454 p și aparținea 
atletului sovietic Nikolai Avilov, 
rezultat cu care acesta cucerise 
titlul olimpic în 1972 la Miinchen. 
Iată rezultatele obținute de noul 
recordman : 100 m — 10,7.
— 7,17 m. greutate — 15.54 
țime — 2.01 m, 400 m — 
mg — 14.6, disc — 50,00 m, prăjină
— 4.70 m, suliță — 65,50 m, 1 500 
m— 4:16,6. Cel mai bun rezultat al

lungime 
m, înăl- 
48.7, 110

lui Jenner i 
8 139 p, iar 
era de 8 308 
Tallin).

Concursul 
cel mai tare 
decatlon, atleții clasați pe locurile 
următoare obținînd rezultate exce
lente : Iată clasamentul în conti
nuare 1 2. Fred Dixon (S.U.A.) 
8 277 p, 3. Nikolai Avilov (U.R.S.S.) 
8 211 p, 4. Ryszard Skowronek (Po
lonia) 8185 p, 5. Rudolf Zigert 
(U.R.S.S.) 8 090 p, 6. Fred Samara 
(S.U.A.) 8 077 p.

din acest an era de 
recordul său personal 
p (obtinut în 1974 la

de la Eugene a fost 
din istoria probei de

5:22.37, timp apropiat de granița 
(5:20) consacrării pe plan mondial.

Rezultatele ultimei zile : 1500 m 
(m) : 1. Karpoulis (G) 16:45,16 — 
rec. bale. ; 2. Stavrev (B) 17:11,93 ; 
3. Encev (B) 17:16,20. ...5. Aimer
(R) 17:40,39, ...8. Popa (R) 19:00,90; 
800 m liber (f) : 1. Sankerova (B) 
9:45,62 — rec. ’ ' ‘ - —-
dici (I) 9:54,20 ; 3. Para (G) 9,55,90 ; 
... 5. I. Horvath (R) 10:08,74 — rec. 
național ;... 10. Pănulescu (R)
10:25.83 ; 400 m mixt (m) : 1. V. 
Koskinas (G) 4:51,53; 2. Gavlacki (B) 
4:52.34 ; 3. Wetternck (R) 4:56,47 ;... 
7. Pirini (R) 5:11.59 : 400 m mixt 
(f) : 1. Groza (R) 5:22,37 — rec.
național și balcanic ; 2. Daugala- 
kova (B) 5:25,06 ; 3. Efendici (I) 
5:27,51 ;... 5. M. Georgescu (R)
5:36,06 ; 200 m spate (m) : 1. A. 
Horvath (R) 2:12,86 — rec. național;

balcanic ; 2. Efen-

2. P. Milos (I) 2:13,04 : 3. Petkov 
(B) 2:13.62 :... Sveț (R) 2:18,91 ;
200 m spate (f) : 1. Vlăsceanu (R) 
2:31,56 — rec. national și balcanic;
2. Bunaciu (R) 2:34,14 ; 
stanidou (G) 2:35,68 ;
liber (m) : 1. Bulgaria 
România 3:42,33 ; 3.
3:44,33.

Clasamente finale pe „ _______
natației : ÎNOT : 1. România 306 p,
2. Grecia 270 p, 3. Bulgaria 263 p, 
4. Iugoslavia 261 p : SĂRITURI : 
1. România 58 p, 2. Bulgaria 48 p.
3. Iugoslavia 27 p, 4. Grecia 6 p ; 
POLO : 1. Grecia 3 p, 2. Bulgaria 
2 p, 3. România 1 p.

Clasamentul general final al edi
ției a Vil-a a Balcaniadei : 
1. ROMANIA 15 p, 2. Grecia 12 p, 
3. Bulgaria 11 p, 4. Iugoslavia 5 p. 
Succesul echipei române este al 
patrulea în palmaresul acestei în
treceri sportive.

3. Kon-
4 x 100 m 

3:39,76 ; 2. 
Iugoslavia

ramuri ale

ATLETISM • Cu prilejul con
cursului de la Varkaus (Finlanda), 
atletul ugandez John Akii-Bua a 
câștigat proba de 400 m cu timpul 
de 47.0, iar finlandezul Pentti Kah- 
ma s-a clasat pe primul loc în pro
ba de aruncare a discului cu 65.12 
m. Recordmana finlandeză Riita Sa
lin a terminat învingătoare în cursa 
de 200 m cu timpul de 23.8.

HOCHEI PE GHEAȚA • In ca
drul competiției internaționale 
„Thhurn und Taxis", echipa Spartak 
Moscova a Întrecut cu 16—1 (4—0,
7—1, 5—0) formația vest-germană 
E. V. Rosenheim.

BtIGBT • Echipa Japoniei, aflată 
în turneu în Australia, a întîlnit la 
Brisbane selecționata provinciei 
Queensland. Rugbyștii australieni au 
cîștigat cu severul scor de 64—23.

MOTO • „Marele Premiu** al Bel-
ȘAH • După 2 runde, In turneul 

de la Polianica-Zdroj, conduc polo-

CĂLĂRIE • „Marele premiu" al 
campionatelor europene de dresaj, ce 
se desfășoară la Kiev, a revenit con
curentei Christine Stuekelberger 
(Elveția) cu 1 397 p, urmată ' ““
ry Boldt (R.F.G.) — 1 343
Schlueter (Elveția) — 1-280 
Kalita (U.R.S.S.) — 1 273.

Har- 
Kari 
Ivan

CICLISM « La Krakovia 
putat cursa-test în proba 
cronometru pe echipe, pe 
de 100 km. Pe locul întîi s-a clasat 
formația U.R.s.s (Ceanlîghîn, Sara- 
fulln, Pikkus, Kaminski) cu exce
lentul timp de 2 h 02:15, urmată de 
Polonia (Szurkowsky, Szozda. Mit- 
nyk. Nowicki) — 2 h 04:23, U.R.S.S. 
TT 2 h 04:24.

s-a dis- 
contra- 
distanța

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

glel la motocros (clasa 500 cmc) s-a 
desfășurat la Namur și a fost cîș
tigat de belgianul Roger de Coster 
(„Suzuki"), care în eele două man
șe a totalizat 4 p. L-au urmat 
coechipierul său Saak van Velthoven 
(„Yamaha") 6 p șl finlandezul 
Heikki Mikkola („Husqvarna") — 8 p.

POLO • tn primul meci al tur
neului international de la Kosice, 
echipa locală Ruda Hvezda a Între
cut cu 9—8 formația sovietică Dina
mo Lvov.

nezll Adamski și Szmidt cu cîte 
l>/2 P- în runda a 2-a, Adamski a 
cîștigat la Averbach, iar Szmidt l-a 
învins pe Benczik.

TENIS • Cunoscutul jucător so
vietic Aleksandr Metreveli a cîștigat 
pentru a 4-a oară titlul de campion 
al Uniunii europene de tenis, în- 
vingînd, în finala disputată la Vie- 
na. cu 1—6, 6—0. 4—6, 7—6. 8—6 pe 
Balăzs Taroczy (Ungaria) • în fi
nala turneu+i de la North Conway, 
americanul Jimmy Connors l-a în
vins cu 6—2. 6—2 pe australianul

Ken Rosewall • Finala turneului 
de la Indianapolis se va disputa in
tre spaniolul Manuel Orantes șl a- 
mericanul Arthur Ashe. în semifi
nale, Orantes l-a eliminat cu 6—1,
6— 2 pe argentinianul Guillermo Vi
las. iar Ashe l-a întrecut cu 6—4,
7— 6 pe Onny Parun (Noua zeelan
dă) • Proba de simplu femei a 
revenit americanei Chris Evert, vic
torioasă cu 6—3, 6—4 în fața austra- 
llancei Dianne Fromholtz. • Fede
rația americană de specialitate l-a 
numit în funcția de căpitan nejucă
tor al echipei S.U.A., pentru „Cupa 
Davis“, pe fostul internațional Tony 
Trabert (44 de ani). Trabert a ju
cat in echipa de tenis a S.U.A. care 
a cîștigat Cupa Davis în anul 1954.

TENIS DE MASA • La Zagreb 
au luat sfîrșit campionatele europe
ne pentru juniori. Iată cîștlgătoril : 
simplu masculin : Burnazlan
(U.R.S.S.) : simplu feminin : Serd- 
man (U.R.S.S.) ; dublu masculin : 
Nilsson, 
feminin :
(u.R.s.s.); 
Szabo (Ungarta).

(U.R.s.s.) ;
Gronlund (Suedia) ; dublu 

Serdman, Meșkova 
dublu mixt: Molnar,

întrecerile finale au avut 
orașul Veszprem.

★
Duminică s-au disputat în Ceho

slovacia 
turneul internațional masculin de 
handbal la care iau parte unele 
dintre cele mai bune echipe din 
Europa. Formațiile participante au 
fost împărțite în două serii, prima 
dintre ele (România, Cehoslovacia 
tineret, R.D.G. și Polonia) consu- 
mîndu-se la Martin, iar cealaltă 
la Trnava (Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Ungaria și Bulgaria). în deschide
rea primului cuplaj din Sala spor
turilor din Martin echipa Româ
niei. din rîndurile căreia lipsesc 
jucătorii de la Steaua (deci, nu 
mai puțin decît 8 din componenții 
de bază ai lotului !) a întrecut 
Cehoslovacia tineret cu scorul de 
18—15 (7—9). prin punctele mar
cate de Mironiuc (5), Stef (4), 
Licu (3). Grabovschi (2), Tase (2), 
Odaie si Gunesch, respectiv de 
Skara (4). Balivar (41, Ctvrtnik 
(3), Zuzcak. Polivka, Plechacek si 
Mares. în meci vedetă o surpriză: 
R. D. Germană
(7—7). De la Trnava nu ne-a par
venit
U.R.S.S. — Bulgaria 24—19 (9—10).

primele confruntări din

Polonia 16—17

decît primul rezultat :
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ECHIPA vest-germanâ Bayern Miinchen,’ 
cîștigâtoarea ,.Cupei campionilor euro
peni”, va susține o dubla întîlnire cu 
echipa Dinamo Kiev, deținătoarea ,.Cu
pei cupelor", la 9 septembrie la Mun- 
chen și 6 octombrie la Kiev.

PRIMA etapa a campionatului austriac: 
Voest Linz — Austria Viena 1—1; Aus
tria Salzburg — G.A.K. Graz 0—0; Rapid 
Viena — Admira Wacker 1—0; Sturm 
Graz — Austria Klagenfurt 1—0; S. W. 
Innsbruck — LASK Linz 1—1.

ÎN TURNEUL de la Caracas (Venezue- 
echipa portugheza Boavista a învins 
5-4 (dupâ executarea loviturilor de 
11 m) formația spaniola Zaragoza, 
turneu mai participa selecționata 
D. Germane, echipa argentineanâ

Rosario și două formații din Venezuela.
„CUPA ALPILOR" a fost cîștigatâ d« 

formația Servette Geneva. în finala, Ser- 
vette a întrecut cu 3—0 (1—0) pe F. C. 
Basel.

ECHIPA Ungariei a jucat la Montreal 
cu selecționata Canadei, pe care a în
vins-o cu 3—2, dupâ ce gazdele au con
dus cu 2-1 pînâ în min. 64. Au marcat 
Csapo (3), respectiv Burke și Bolith®.

CAMPIONATUL Bulgariei a început cu 
o mare surpriza: campioana țârii Ț.S.K.A. 
Sofia a fost învinsâ acasâ cu 3—2 de 
Botev Vrața. Alte rezultate: Levski — 
Trakia 2—0, Beroe — Slavia 3—1, Lokomotiv 
Plovdiv — Lokomotiv Sofia 1—0. Dunav Ruse 
— J.S.K. Spartak 3—0, Cerno More Varna — 
Pirin Blagoevgrad 1—1, Sliven — Spar
tak Pleven 1—0, Akademik Sofia — Mi- 
nior Pernik 1—0.

MECIURI amicale: Hradec Krolove — 
Hansa Rostock 4-0; Kickers Stuttaart — 
Nottinoham Forest 1—0.


