
îsi wâreaga țară

IM. Numeroase competiții 
sportive de masă

Continuă să ne 
festatiile sportive de 
țară in cinstea celei de a 
de la 23 August.

• MORENI. Asociația sportivă 
Flacăra Automecanica va organiza 
duminică un concurs republican 
de motocros dotat cu „Cupa Eli
berării". întrecerile vor avea Ioc 
pe traseul de pe dealul Sîngeriș, 
la următoarele probe : seniori 
(clasa pînă la 500 cmc), juniori 
(clasa pînă la 350 cmc) și moto
reta „Mobra" (clasa 70 cmc). Prin
tre concurenti se vor afla alergă
tori de la Steagul roșu Brașov, 
Poiana Cîmpina, Energia Cîmpina, 
Automobilul Buzău, I.T.A. Tg. Jiu, 
Torpedo Zărnești. Locomotiva Plo
iești. Muscelul Cimpulung. Electro 
Sf. Ghcorghe și Flacăra Autome
canica Moreni.

• BÎRLAD. în organizarea Con
siliului municipal pentru educație 
fizică și sport se află în plină 
desfășurare „Cupa Eliberării" la 
fotbal. Pînă acum s-au remarcat 
echipele Constructorul și C.F.R. 
De asemenea vor începe în aceste 
zile noi competiții, Ia volei, hand
bal. popice, tenis de masă, atle
tism și tenis de cîmp, dotate cu 
„Cupa Eliberării". (E. Solomon — 
coresp.)

• PITEȘTI. Timp de trei zile, 
peste 1 000 de sportivi au partici

ÎN ACESTE ZILE, IA
A încerca, în aceste zile. _ să 

evaluezi pulsul vieții de uzină la 
„Electromagnetica" bucureșteană 
înseamnă o încercare temerară 
pentru un reporter. Pentru că, 
dacă dorești să stai de vorbă cu 
oamenii, pentru a le_ cunoaște mai 
bine preocupările, gîndurile si ac
țiunile, fiecare este preocupat mai 
degrabă să depășească in cit mai 
bune condiții parametrii de pro
ducție. decit să discute asupra ac
tivității lor. Același efort coti
dian de inteligență tehnică si ma
nevrare abilă a complicatelor in
strumente de muncă a stat, de alt
fel, la baza importantelor succese 
pe care colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de aici le-a 
obținut in acest ultim an al cin
cinalului. Bunăoară, sarcinile asu
mate pentru întregul cincinal au 
fost integral realizate tncă de la 
10 aprilie I Iar acum- in aceste

DINAMO - CAMPIOANĂ 
PE ECHIPE LA CAIAC-CANOE

Vreme potrivnică sportului ieri, 
la Snagov, la ora finalelor cam
pionatelor republicane pe echipe 
la caiac-canoe. Deși ploaia a stat 
cu puțin înaintea primului start, 
un cer plumburiu și un vînt In ra
fale puternice au creat un cadru 
neprielnic. Și, totuși, am asistat 
la unul din cele mai reușite con
cursuri de caiac-canoe din ultima 
vreme. Majoritatea celor șapte 
curse desfășurate (probe de 100» 
m la bărbați și 500 m la femei) au 
dat naștere la dispute aprige 
pentru întiietate — diferentele mi
nime înregistrate între primii cla
sați șînt mărturie — protagoniști 
fiind reprezentanții cluburilor Di
namo și Steaua. Titlul de campioa
nă pe echipe a revenit dinamoviș- 
tilor, victoria lor fiind decisa în 
ultima probă, caiacul de patru, pe 
care l-au cîștigat cu un virf de
barcă...

REZULTATE TEHNICE : K 1 — 
1. V. Dîba (Dinamo) 3:48,1, 2. V. 
Simiocenco (Steaua) 3:49,3, 3. S. 
■Matache (Portul Tulcea) 4:01,6; 
'K 2 — 1. Steaua (L. Serghei — P. 
Malihin) 3:29,5, 2. Dinamo (R. Fî- 
lipov — I. Ivanov) 3:31,1, 3. An
cora Galați (D. Munteanu — D. 
Dumitriu) 3:39,9; C 1 — 1. S. Co- 
valiov (Dinamo) 4:10,3, 2. Gr. De
nisov (Steaua) 4:11,5, 3. I. Moroș- 
ceag (Ancora Galati) 4:22,3 : C 2 
— 1. Steaua (Gh. Danilov —
Șimionov) 
Cozlov — 
3. Voința 
meș — E. 
1. Dinamo 
Seiotnic —

Gh. 
3:45,2, 2. Dinamo (P. 
I. Patzaichin) 3:45,7, 

București (S. Ne- 
Nemeș) 3:52,0 ; K 4 
(C. Simion — A. 

N. Simionenco — M.
Zafiu) 3:05,0, 2. Steaua (C. Coșni- 
tă — I. Dragulschi — N. Eșanu — 
C. Soare) 3:05,1, K 1 F — 1. Ma
ria Ivanov (Steaua) 2:05,9, 2. Ma
ria Mihoreanu (Dinamo) 2:06,1, 3. 
Victoria Denesiuc (C.S. Tulcea) 
2:12,0 : K 2 F — 1. Dinamo (Maria 
Nichiforov — Viorica Dumitru) 
1:53,5, 2. Steaua (Nastasia Nichitov 
— Agafia Orlov) 1»3.7, 3. Politeh
nica Timișoara (H. Haido — E. 
Varadi) 2:04,0.

Clasament pe echipe (au parti
cipat concurhnți din 21 de secții) 
1. Dinamo 64 p, 2. Steaua 62 p, 3. 
Politehnica Timișoara 34 p, 4. Del
ta Tulcea 29 p. 5. Ancora Galati 
38 p. 6. C. S. Brăila 19 p.

sosească la redacție numeroase vești privind mani- 
masă ce sc organizează în aceste zile în întreaga 

XXXI-a aniversări a importantului eveniment

pat la competiții dotate cu „Cupa 
Eliberării", la atletism, ciclism, 
handbal, fotbal, popice, volei și 
tenis. Dintre cîștigători amintim pe 
Gh. Voicu și Nicolae Iordache (Da
cia) la ciclism. Nicolae Nicolae 
(Voința) la tenis, Textila Pitești 
(fotbal), Voința Pitești (handbal 
fete), A. S. Oarja (handbal bă
ieți) și Electromotor Pitești (volei 
băieți). în zilele următoare vor a- 
vea loc noi concursuri. (Al. 
Momete — coresp. județean)

• BRAȘOV. Echipele reprezen-, 
tative de alpinism (fete și băieți) 
de la Turdeana Turda, Celuloza 
Zărnești, Sănătatea București, Cor- 
vinul Hunedoara, Politehnica Timi
șoara, Universitatea Cluj-Napoca, 
Voința Sibiu, Dinamo și C.Ș.U. 
Brașov au luat parte la competiția 
„Cupa Dinamo", organizată în 
cinstea zilei de 23 August de clu
bul Dinamo Brașov, în Piatra Cra
iului. în ciuda timpului nefavora
bil, concurentii au escaladat tra
seul. crestele Diana și Călinei în 
op* ore. toate echipajele acumu- 
lînd același număr de puncte. Tro
feul a fost atribuit în aceste con
diții celei mai tinere concurente, 
Lucretia Dincș de la Dinamo Bra
șov. (C. Gruia — coresp. județean)

„ELECTROMAGNETICA"
zile fierbinți, principalul obiectiv 
U constituie realizarea și depăși
rea angajamentelor suplimentare, 
luate in cinstea marii sărbători de 
la 23 August.

Totuși, din peisajul acestei tre
pidante vieți industriale nu lipseș
te activitatea sportivă. neapărat 
necesară recuperării de după 
orele de producție. „Am organizat 
— ne informează tov. D. Ionescu, 
secretar al asociației sportive 
Electromagnetica — în timpul li
ber al muncitorilor o competiție 
amplă, eu întreceri la handbal, 
volei, tenis de masă și de cîmp, 
fotbal, dotată cu „Cupa Eliberării". 
Acțiunea se află în curs de des
fășurare, adică în faza întîlnirilor 
intersecții, de-a lungul cărora 
s-au remarcat formațiile repre
zentante ale secțiilor Pentaconta 
prelucrări. Centrale, Matriterie, 
Lăcătușerie și Redresori".

Am mai aflat, de asemenea, că 
astăzi, la ora 16, se va desfășura 
un cros (pentru fete la stadionul 
Veseliei, pentru băieți pe un tra
seu ce va începe pe strada Spăta
rul Preda și va sfirși tot pe sta
dion), dotat cu același trofeu. In 
cadrul activităților pe care tinere
tul de la Electromagnetica le în
chină celei de-a XXXI-a aniver
sări a Eliberării patriei, sini in
cluse și preaătirUe sportivilor pen
tru defilarea din ziua marelui e- 
veniment.

Să notăm, în încheiere, dorința 
și eforturile asociației sportive de 
a înființa cit mai curind, în unele 
secții de producție, noi echipe, 
in așa fel Incit in toate microco- 
lectivele să se poată practica cite 
trei-patru sporturi.

Radu TIMOFTE

GALĂ DE JUDO ÎN
Așteptata Întîlnire a amatorilor 

de judo din Capitală cu trio-ul 
nipon Șinomaki-Kumikasa-Takiuci 
este programată astăzi după amia
ză, cu începere de la ora 17,30, 
în sala Floreasca. Profitînd de a- 
cest prilej, federația noastră de 
specialitate a organizat o veritabi
lă gală de judo care — pe lîngă 
interesanta demonstrație a sporti-

ULTIMELE PREGĂTIRI

ALE DIVIZIONARELOR A

DE FOTBAL
Mai sînt doar trei zile pînă 

la startul ediției a 58-a a Di
viziei A la fotbal. Se desfă
șoară ultimele antrenamente, 
ultimele „repetiții" la două 
porți ale celor 18 competitoare. 
Iată, ta Imaginea alăturată, 
un moment al meciului de ve
rificare de ieri' al echipei 
Steaua susținut în compania 
formației T.M.B. Asemenea fot
baliștilor militari, și ceilalți 
component! ai loturilor divizio
nare A au avut în program in
tense ședințe de pregătire, pre- 
eum și întîlniri eu echipe din 
categoriile inferioare menite să 
definitiveze „distribuțiile" pen
tru etapa inaugurală. .. ■
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Atletele noastre in fața unui nou examen internațional
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Finala -Cupei Europei", competiție de mare anvergură

Ioana Pecec s-a apropiat duminică de 60 de

Pe agenda actualității atletice 
internaționale figurează acum fi
nala „Cupei Europei-Bruno Zauli", 
la sCrșitul acestei săptămîni, la 
Nisa. Ultimul act al acestei com
petiții, aflată la a cincea ediție, 
va ii abordat de următoarele opt 
reprezentative feminine : Marca
Britanie, Bulgaria, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Polo
nia, România și Uniunea Sovie
tică. După cum se vede, două din
tre finalistele „Cupei", formațiile 
României și Bulgariei, s-au între
cut între 8 și 10 august, pe sta
dionul Republicii, în cadrul Jocu
rilor Balcanice. în condițiile unui 
regulament diferit de cel al „Cu
pei Europei" reprezentativa noas
tră a obținut victoria, după cum, 
tot așa, anul acesta a întrecut și 
formația Marii Britanii (70—65 p) 
la Dresda, pierzind însă meciul cu 
echipa R. D. Germane (43—92 p) 
— deținătoarea, în 1973, a trofe
ului. în condiții specifice compe
tiției — cîte o atletă de probă — 
în semifinala de la Budapesta, fe
tele noastre au fost întrecute de

SALA FLOREASCA
vilor japonezi — va mai cuprinde, 
în deschidere, întîlniri între copiii 
secțiilor de judo bucureștene Ener
gia șl Olimpia-Constructorul, pre
cum și combinații, înlănțuiri și 
contraprocedee efectuate de cîtiva 
dintre components lotului olimpic. 
Printre aceștia se vor afla Cornel 
Roman, Stefan Pop, Ionel Lazăr, 
Marcel Nuțu și Constantin Știrbu. 

metri. Ii va obține la Nisa? 
Foto : Dragoș NEAGU 

gtletele sovietice (68, respectiv, 50 
puncte) învingîndu-le însă pe 
sportivele franceze (37), admise în 
finală în calitate de gazde.

Față de trecuta finală a aoestei 
competiții, cind echipa noastră B-a 
clasat ultima din cele șase echipe 
participante la Edinburg (1. 
R.D.G. 72 p„ 2. U.R.S.S. 52 p, 3. 
Bulgaria 50 p, 4. R.F.G. 36 p, 5. 
M. Britanic 36 p, 8. România 27 p), 
avînd în vedere creșterile valorice 
înregistrate de atunci și pînă as
tăzi, opinăm că la Nisa fetele 
noastre pot aspira la unul dintre (Continuare în pag. 2-3)

„Trofeul Tomis" la volei masculin

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGÂTOARf
ÎN PRIMELE DOUĂ PARTIDE

în sala Sporturilor din Constan
ta a început marți după amiază 
o nouă ediție a tradiționalului tur
neu internațional de volei dotat cu 
„Trofeul Tomis". La întrecere sânt 
prezente unele din cele mai va
loroase formații masculine din 
lume în frunte cu campioana mon
dială, reprezentativa Poloniei, 
alături de care evoluează și vo
leibaliștii din Cehoslovacia, Unga
ria, Iugoslavia și România.

întrecerile primei zile au debu
tat cu două partide de mare a- 

locurile din partea de s?is a clasai 
meniului, primele două urmînd a 
fi ocupate (după părerea noastră)' 
tot de echipele R. D. Germane și 
U.R.S.S., iar ultimele două — po
trivit calculelor hirtiei — revenin- 
du-le formațiilor Marii Britanii șî 
Franței. însemnează deci că cele
lalte patru echipe — Bulgaria, R.F.' 
Germania, Polonia și România — își 
vor disputa locurile de mijloc ale 
clasamentului final, între care și..'.' 
treapta a treia a podiumului de 
premiere. Fiecare dintre aceste 
formații au în componența lor u- 
nele atlete foarte valoroase dar șl 
altele care, în mod normal, nu pot' 
realiza prea multe puncte. Din 
jocul clasamentelor fiecăreia din 
cele 13 probe se va putea decide 
clasamentul general al competiției;

în lumina rezultatelor înregis
trate acum la Balcaniadă de atle
tele din România și cele din Bul
garia. să vedem care ar fi fost 
situația, într-o întîlnire directă, cu 
cîte o atletă de probă. Formația 
Bulgariei a cîștigat 7 probe (100 m
— Panaiotova 11,4, 200 m — Pana. 
> otova 23,56. 800 m — Stereva 2:00,5,’ 
1 500 m — Stereva 4:15,10, 4x 100 m 
44,70. greutate — Hristova 20,65 m; 
suliță — Moilova 59,92 m) cu una 
mai mult decît atletele noastre ! 
Dintre acestea, în mod obiectiv, 
la cinci probe sportivele bulgare 
își vor confirma superioritatea, a- 
supra celor ale noastre, și la NisjC 
Am reținut însă cursele de semî- 
fond la care Mariana Suman 
(800 m) și Natalia Andrei (1 500 m) 
ar putea obține victoria asupra 
Nikolinei Stereva sau a Lilianet 
Tomova — ținută în rezervă, a- 
cum — așa cum au făcut-o IA 
Montreal, dar cum — greșind tac
tic — n-au putut-o face la Bneu-’ 
rești. Celelalte, șase probe (400 m
— Diaconiuc 53,2, 100 mg — Enes-' 
eu 13,59, lungime — Gheorghiu!

Romeo VILARA

tractie în care pentru stabilirea 
echipelor cîștigătoare a fost ne
voie de aproape 6 ore de joc.

în primul meci s-au întâlnit re
prezentativele României și Unga
riei. Voleibaliștii noștri au început 
jocul cu mult aplomb și evoluind 
sigur atît în atac, cît și la blocaj,' 
au cîștigat primele două seturi cu. 
15—13 și 15—10. Prea încrezători 
ta reușitele de pînă acum, ei în
cep setul trei mult prea relaxați 
și comitînd multe erori îl pierd 
fără drept de apel : 3—15. Setul 
patru are o desfășurare oarecum 
similară, numai că de această dată 
sportivii români încearcă să-și re
intre în normal, dar cu toate stră
daniile lor ei cedează Cu 10—15. 
Deci. 2—2 la seturi și peste două 
ore de joc. Treziți după aceste du
șuri reci reprezentanții noștri în
cep ultimul set hotărîți să învingă 
și, spre satisfacția lor și a nume
rosului public ce urmărea disputa 
cu sufletul la gură, ei reușesc să 
se Impună categoric și să-și ad
judece setul decisiv cu 15—6 ’Sț, 
odată cu el și victoria finală ou 
3—2.

Antrenorii au folosit următorii 
jucători : ROMANIA : Kis, Pop, 
Arbuzov (Dumănoiu). Ionescu (L' 
Cristian), Tutovan (Braun), Pău- 
șescu (Chitigoi). UNGARIA: Bo- 
gar (P. Kanicz), Urban. Utar (L 
Kovacs). Takacs (C. Kovacs), So- 
mogy (Mondi), Dvorak (Borosoc).'

Au arbitrat foarte bine : R. 
Trhull (Iugoslavia) și R. Fink (Ce
hoslovacia).

Si partida următoare a avut o 
desfășurare aproape identică cu

Emanuel FANTANEANU
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Campionatele

GIIEORGHE CIOCHINA sp. 1)

COMPETIȚII.. COMPETIȚII sp. 2)

Din Cărei și Suceava a

FLEXPEDIȚIA CICLOTURISTICA 11

(Urmare din pag. 1)

MIHAELA STOICA 13 6 LA 100 MG!

Jucătorii oaspeți domină

fa volei masculin
(Urmare din pag. 1)

RE-

va începe la

juniori, 
ultimul

dențieri : N. Stan, Al. Istrâtescu, O. Vul- 
tureanu (Metalul) ți Gh. Vlad, V. Tudo- 
rache ți Gh. Cioltai (C. S. Cîmpuiung).

MUNI- 
BUCU-

Caiet 
te 10%

Cate; 
riante

Gri 
unui

• Zilele trecute a avut 
Olimpia din Timișoara, in 
numeros public, intilnirea

pută prima parte în etape sâptamînale 
(turul intre 19 octombrie ți 28 decom

purtătorii ecusoanelor A.I.B.A. sau 
A.E.B.A. : Petre Epureanu, Petre 
Mihelfi, Dumitru Petrișor. Florian 
Piroiu, Aii Rișat.

înaintea 
(Bulgaria) 
(Ungaria) 7.

lentin Georgescu și

mai
ro- 
10(1 
Ni-

Gyoiffi. Aprecieri speciale 
reprezentanții clubului 

care au cucerit trei locuri 
Gheorghe Ciochină, loan 

și Florian Ghiță.

Trușculescu 7,03 m Ia

COMISIA 
CIPALA 

competiția dotată cu 
deschisă seniorilor ți

muncit numeroase ore la 
,Diana"

Marți după-amiază. odată 
disputarea probelor de fond.

loc...
Iată clasamentul 

runde : 1—3 Lukov 
zel (R.D.G.). Kovid 
Borkowski 6;/?. 5. F‘

national de 
ocupă„Trofeul Tomis"

„TURNEUL PRIETE
NIA", pentru echipe 

feminine de tineret, s-a 
orașul bulgar Gabrovo, 

cu succesul reprezentative-

COMPETIȚII...

,, Concursul Prietenia" la atletism

„MĂNUȘA LITORALULUI" - 0

CORESPONDENȚI î S. Eliade, I. 
Cotescu, T. Siriopol, I. Pâuș, G. 
Groapă, C. Gruia, D. Moraru, 1. Min- 
drescu și M. Ion.

Marginalii la campionatele republica

el

CAMPIONII

La jur 
s-au p 
de ale 
bu, pri 
tasat i

și sen: 
km : P 
Predea'

primul loc s-a clasat

CAMPIONATUL 
PUBLICAN FEMININ 

prin turneul ce se va 
5 și 7 septembrie, Ia 

Următoarele turnee vor avea loc 
11 și 14 septembrie la Ploiești,

eolasarea :

REUȘITĂ A SCHIFULUI1

S-a Încheiat cea de a IV-a e- 
diție a turneului internațional de 
box dotat cu „Mănușa litoralu
lui", organizat de C.J.E.F.S. Con
stanța. F. R. Box și Administrația 
de Stat Loto-Pronosport. La star
tul competiției au fost prezenți 
sportivi de la cele mai bune, clu
buri și secții din țară, precum și 
un grup de pugiliști din Bulgaria. 
.Pentru modul cum s-a desfășurat 
Întrecerea, organizatorii merită sin
cere felicitări. Avem convingerea 
că această competiție va deveni 
tradițională și va angrena la star
tul ei sportivi din mai multe țări, 
sporindu-și caracterul internațional. 
Atunci, „Mănușa litoralului" se va 
putea înscrie în rindurile întrece
rilor de mare atracție.

Vorbind despre turneul care s-a 
încheiat, trebuie să remarcăm cî- 
teva prezente de marcă de la clu
burile Dinamo, Steaua, Rapid și 
Metalul București. Farul Constan
ta și Box Club Galați, precum și 
tinere talente de la Litoralul Man
galia. Cimentul Medgidia. Portul 
si Hidrotehnica din Constanța ș a.

COSTICA DAFINOIU

VELISTII SI-AU DESEMNAT
J V

CONSTANTA. 13" (prin telefon). 
După disputarea celor 6 regate, la 
cele 3 clase — Finn, F. D. și snipe 
— au fost desemnați noii campioni 
republicani de yachting.

La clasa Finn lupta a rost mai 
strînsă, în final cîștigînd Alexan
dru Vasiliu (CNU Blic.) cu 8,7 p, 
urmat de Gh. Nicolicloiu (Electri
ca Constanta) 21,25 p. N. Opreanu 
(CNU Buc.) 24,7 p. G. Ionescu 
(CNU Buc.) 29 p, M. Butucaru 
(CNU Buc.) — junior (!) 47 p. La 
„F. D.“ multiplul campion Ion 
Alexandru și F. Panaitescu (Știin
ța Constanta) au cîștigat toate re
gatele — 0 p. Pe locurile urmă
toare : 2. M. Carp și Adrian 
Arendt (CNU Buc.) 12 p ; 3. M. 
Dănoaică și D. Micu (Știința Con
stanța) 23,1 p. La snipe s-a im
pus cuplul E. Groza — T. Tonea 
(CNU Buc.) care a cîștigat toate 
regatele — Op. urmat de echipa
jele I. Naum — C. Bălâ.șescu 
(Electrica Buc.) 12 p și M. Năvo- 
daru — A. Mitran (Electrica Buc.) 
25,8 p. 

5 §

întrecerile, în general, de bună 
calitate, au fost urmărite, de fie
care dată, de un numeros public 
ce s-a dovedit bun cunoscător al 
„nobilei arte".

Cu prilejul acestui turneu și-a 
făcut reapariția într-o cc-mpetitie 
oficială și fostul campion conti
nental la categoria cocoș, Aurel 
Dumitrescu (Steaua). Deși a pier
dut finala cu gălățeanul Ștefan 
Duminică, stelistul a arătat că de
ține, încă, destulă forță și cunoș
tințe pentru a putea reveni în 
rîndul fruntașilor categoriei. Pen
tru aceasta trebuie, însă, să mun
cească la fel ca la începutul barie
rei. să fie receptiv la sfaturile 
antrenorilor și să nu precupețească 
nici un efort pentru realizarea te
lului propus.

Despre ceilalți combatanți pu
tem spune că au arătat lucruri 
bune. Ibrahim Farcdin, Gheorghe 
Agapșa, Alexandru Tîrboi și Iiie 
Dascălu (toți de la Farul) sînt bine 
pregătiți și în progres, la fel ca 
și dinamoviștii Dumitru Burtlihoi 
și Ion " 
merită 
Steaua. 
I prin 
Manta

Nu putem încheia fără să re
marcăm că. de această dată, arbi- 
trilor-judecători nu li se poate face 
nici un reproș. Pentru felul cum 
au oficiat, merită a fi evidential!

loc, în sala 
prezența unui 
internațională 

amicală de box dintre echipele U. M. 
Timișoara și S.Z.I.M. — Vasas Szekes- 
fehervâr din Ungaria. Gazdele au ob
ținut o aplaudată victorie cu 14—6. Cei mai 
buni boxeri timișoreni au fost |. Troian, 
P. Deac, FI. Vîrguțâ, L. Măciucă și L. 
Vetro.
• La Drobeta Turnu-Severin s-au întîl

nit formațiile Metalul din legalitate și 
C. S. Cimpulung Muscel. Cu o echipă 
mai omogenă, severinenii au obținut vic
toria cu 12—6. Proaspătul cîștigător al 
turneului ,,Prietenia” de la Halle (R.D.G.), 
semitnusca Dumitru Cipere a evoluat la 
categorîa Tmediat superioră și a învins 
la puncte pe Dumitru Zaharia. Alte evi-

Atletele noastre în fața unui nou examen internațional
cerile de la Nisa se va afla, în primul 
rînd, in mîinile Marianei Suman 
și Nataliei Andrei, și abia apoi în 
mîinile celorlalte. Pentru a putea 
clasa echipa noastră pe un loc cit 
mai bun va trebui ca toate fetele, 
înccpind cu Viorica Enescu, de la 
100 m, și încheind cu Ioana Pecec, 
de la suliță, să lupte din răsputeri

6,51 m, înălțime — loan 1,87 m. 
4 X 400 m 3:32,24 și disc — Menis 
67,88 m) ar fi de partea echipei 
noastre. După cum se vede, ca Și 
cu alte prilejuri. ..cheia" compor
tării formației române în intre-

La Banska Bistrica s-a desfășu
rat tradiționalul concurs „Priete
nia" rezervat juniorilor. Cele 
bune performanțe ale atletilor 
mâni : Mihaela Stoica 13,6 la 
mg (nou record de junioare), 
calina Die 1,76 m la înălțime, Gina 
Panait 6,01 m Ia lungime, Lilian 
Smeu 3:49,4 la 1500 m și Gheor
ghe Ncamțu 5:13,8 — toți clasați 
pe locul doi în probele respective. 
Alte rezultate ale sportivilor noș
tri : Erzsebet Ambruș 4:25,5 (locul

(I.R.A.). • IN COMUNA BARGA-
OANl (jud. Neamț) s-a dat în fo
losință un mini-stadion compus din 
terenuri de volei, tenis și handbal. 
Primii concurenți pe noile terenuri 
au fost tinerii care au muncit in orele 
lor libere la noua amenajare spor
tivă. • UN GRUP DE ALPINIȘ1I 
BRAȘOVENI, în frunte cu maestrul 
emerit al sportului Alexandru Florî- 
cioiu, au 
refacerea refugiului alpin 
din Piatra Craiului. In continuare ei 
vor reamenaja și refugiul din apro
pierea Vîrfului Ascuțit, din același 
masiv. • ELEVII DE LA LICEUL TE
ORETIC DIN BRANEȘTl (jud. Ilfov) 
și-au amenajat un frumos teren de 
handbal. Acest sport se bucură de 
multă popularitate aici, echipele ob- 
ținînd bune rezultate în competițiile 
școlare la care participă. • LA RĂ
DĂUȚI, prin contribuția celor 2 000 
de membri ai asociației sportive Vo
ința, s-a construit o popicărie mo
dernă cu două piste. • LA BAIA, 
una din cele mai mari comune de 
pe plaiurile sucevene, a avut loc o 
mare manifestare politico-cultural- 
sportivă, sub genericul ,,Baia — file 
de istorie’*,  la care au fost prezenți 
locuitori din localitățile Cornu 
Luncii, Horodnicenî, Bogdănești etc. 
Partea sportivă a programului a con
stat din întreceri ‘atletice și jocuri.

• SE MĂREȘTE continuu zestrea 
sportivă a municipiului Bîrlad. La 
ștrandul Rulmentul, de exemplu, s-a 
dat în folosință un teren de tenis 
bituminizat, iar în cartierele „Emil 
Girleanu” și „Cetinei" au apărut noi 
micro-baze sportive pentru copii - cu 
terenuri de volei, mese cu placă 
de beton pentru ping-pong, porticuri 
de gimnastică etc. • TIMP DE PESTE 
O LUNĂ s-au desfășurat la Lupeni 
întrecerile de fotbal din cadrul „Cu
pei minerului**, la care au evoluat 
echipe reprezentative din 14 sectoare 
ale întreprinderii miniere din loca
litate. Finala s-a disputat duminică, 
de „Ziua minerului’’, între echipele 
sectoarelor 12 șl 1. Au cîștigat minerii 
de la „12", cu 3-0. • PĂDUREA
GIRBOAVELE, din apropierea Gala- 
țiuluî, a găzduit o mare întrecere 
în sportul cu busola și harta. 30 de 
echipe de orientare turistică, fete și 
băieți, din asociațiile sportive sin
dicale din orașul de pe Dunăre, s-au 
întrecut în „Cupa Eliberării". Trofeul 
a revenit formațiilor Ancora — la 
fete (Ileana Pîntilie și Tanța Vasi
liu) și I.C.M.S. — îa băieți (O. Avra- 
mescu și Gh. Moldoveanu). • IN 
CADRUL unei duminici sportive cure 
a avut loc pe terenul de sport a! Fa
bricii de zahăr din Tg. Mureș, în 
organizarea asociației sportive I.R.A., 
peste 150 de tineri s-au întrecut la 
moto, fotbal, popice, tenis de masă 
și șah. Din cei 30 de motociclîști — 
care. au a’er9°t într-o cursă de în- 
demînare cu motorete Mobra — pe

E. Mathe

ÎNTRECERE

• La „Turneul armatelor prietene*  ce 
s-a desfășurat, nu de mult, în R.P.D. 
Coreeană, au fost prezenți șl 4 boxeri 
români : I. Gavrilâ (muscă), C. Dia 
(semiușoară), C. Hajnal (ușoară) și G. 
Axento (grea). Toți au fost eliminați 
în primul tur.
• La Eger (Ungaria) se va desfă

șura, între 16 și 20 august, tradiționalul 
turneu internațional „Dobo Istvan”, ia 
care vor fi prezenți. și boxerii de la Box 
Club Brăila : I. Coman, Gh. Marinei, 
Gh. Roșea, E. Stoica și C. Dafinoîu, 
însoțiți de antrenorul emerit Gh. Bobinaru.

V) și Genovcva Modiga 4:26,8 fo
cul VI) la 1 500 m, Maria Mustea- 
țâ 11,9 la too m (locul VII), Ha- 
ralambie
lungime și 15,09 m la triplusalt (în 
ambele probe pe locul VI). Gheor
ghe Dumitrescu 14.7 la 110 mg (lo
cul VII), Lilian Smeu 8:22,6 la 
3 000 m (locul V). Eugen Ioncte 
14:40,2 la 5 000 m (locul IV).

prima. Campioana mondială, echi
pa Poloniei a cîștigat primul set 
cu 15—5 în tata Cehoslovaciei, pen
tru ca să-1 cedeze do al doilea cu 
11—15. Campionii mondiali au re
venit cîștigînd setul trei cu 15—12, 
dar îl pierd din nou pe următo
rul cu 8—15. Setul decisiv a fost 
dramatic. Polonezii aruncă în luptă 
toate cunoștințele lor și obțin un 
meritat succes cu 15—10 și victo
ria în meci cu 3—2 după o partidă 
de mare spectacol.

Au arbitrat foarte bine V. Ran- f

ATLETISM
REȘT| organizează 
,,Cupa Eliberări", 
juniorilor II, Concursul va avea loc sîm- 
bâtă, de la ora 17, și duminica, de la 
ora 9, pe stadionul Tineretului • ARUN
CĂTORUL DE SULIȚA Constantin ‘ 
goraș a obținut 77,53 m în cadrul 
concurs organizat în Capitală.

BASCHET
va fi inaugurat 
desfășura, între 
Galati.
între
între 18 și 21 septembrie la București, 
întrecerea va continua pe grupe valo
rice 1—6 și 7—12, cu etape sâptamînale 
programate la 28 septembrie, 5 și 12 
octombrie, 16 și 23 noiembrie, 4, 11, 18, 
și 25 ianuarie, 1 februarie, ultima fiind 

Campionatele republicane de ca
notaj pentru juniori, desfășurate 
la Orșova, au constituit o reușită 
din multe puncte de vedere. Vom 
începe cu partea de organizare, cu 
acel cadru care a permis o bună 
disputare a concursului.

Iubitori ai sporturilor nautice, 
oamenii de pe malul Dunării — 
orșovenii — au creat o ambianță 
rar întîlnitâ întrecerilor. O singu
ră secvență : „Bega“ era vasul 
fluvial de pe puntea căruia se pu
tea urmări, în larg, starturile. La 
2000 de metri „Oituz" înregistra 
sosirile, iar șalupe rapide asigurau 
legătura dintre arbitri' și juriu. 
După fiecare finală — festivitate 
de premiere a copiilor ciștigători, 
oficiată de șase marinari grăni
ceri și tot atitea tinere fete îm
brăcate în frumosul port mehedin- 
țean.

întrecerile propriu-zise au evi
dențiat, in primul rînd, un echili
bru valoric intre echipaje, o apro
piere de ceea ce se cheamă cano
taj modera, tehnic. S-au impus, în 
această ediție, schifiștii bucurcș- 
teni, cîștigători a 17 din cele 24 
de titluri puse în joc. Cu o fru
moasă colecție de medalii ș-au 
reîntors, pe lacul Herăstrău, tine
rii de la Școala sportivă nr. 1 din 
Capitală. Dovedind un plus de 
combativitate, o bună vîslire, ei 
au trecut de opt ori primii linia 
de sosire, atît pe ambarcațiuni 
mici, cît Ș> Pe cele mari. Perfor
manța lăudabilă a școlarilor a fost 
minuțios pregătită de profesorii minuțios pregătită de profesorii 
Doina Bălașa, Cresa Florea, Va
lentin Georgescu și Dan Tom». 
Celelalte cluburi bucureștene cu 
echipaje medaliate : Steaua 2, Vo
ința 2, Dinamo 2, Olimpia-Con- 
structorul 2. „Marii învinși" ai în
trecerilor de la Orșova — canoto
rii de la Clubul sportiv Școlarul 
București — de șase ori pe locul 
II ! „Marii absenți" — C.N.U. Bucu
rești, Piatra Neamț și Bacău. De 

i“ — lipsa res- 
de la startul

aici și „marele regret' 
pectivelor echipaje 
unei utile și directe confruntări 
cu tot ce are mai bun canotajul 
nostru junior.

O comportare sub posibilitățile 
reale au avut canotorii aparținînd 
unor centre nautice din provincie.

800 m : Mariana
1 500 m : Natalia
100 mg : Viorica 

4 X 100 ni : Alina
Viorica 

Suman,

și să se străduiască să obțină re
zultate de o valoare cit mai înal
tă. Avem convingerea că atletele 
noastre vor reuși in întrecerea lor. 
Le dorim succes !

★
La finala „Cupei Europei" echi

pa României va fi compusă din 
următoarele atlete : 100 m : Vio
rica Enescu 11,6 ; 200 m : Mariana 
Suman 24,02 ; 400 m : Lăcrămioara 
Diaconiuc 53,0 
Suman 1:59,73 
Andrei 4:09,5 ; 
Enescu 13,59 ;
Gheorghiu, Viorica Enesu, Ma
riana Șuman, Dorina Căti- 
neanu 48,0 ; 4 X 400 m : Ibolya 
Slavic. Doina Bădescu. Lăcrămioa
ra Diaconiuc, Mariana 
3:32,24 ; lungime : Alina 
ghiu 6.53 m ; 
loan 1,87 m ;

Suman 
Gheor- 

înălțime : Virginia 
___  , greutate : Mihaela 
Loghin 18,83 in ; disc : Argentina 
Menis 67,88 m ; suliță : Ioana Pe
cec 59,38 m.

ghel și M. Maria (ambii Româ
nia).

Miercuri. în cea de a doua zi a 
turneului, s-au întîlnit reprezenta
tivele României și Cehoslovaciei. 
După un start mai slab, voleiba
liștii noștri au evoluat bine, impu- 
nîndu-se cu 3—1 (—13, 14, 10, 6) 
în fata unui adversar tenace. în 
cel de al doilea meci al zilei au 
jucat echipele Poloniei și Iugosla
viei. Conform așteptărilor, campio
nii mondiali au cîștigat fără difi
cultate : 3—0 (6, 9, 10).

Azi. de la ora 16,30 : România 
— Iugoslavia ; Ungaria — Ceho
slovacia.

între 15 februarie și 25 
a doua sub forma unui 
pe grupe valorice, între 
Divizia B
iar Divizia școlara și de 
septembrie • PERIOADA

brie, returul 
aprilie), iar 
turneu final, 
5 și 9 mai. 
19 octombrie, 
juniori la 28

Ne referim, îndeosebi, la schifiștii 
din Timișoara și Arad, orașe cu 
vechi tradiții In sportul „acade
mic", cu tineri reprezentînd 
aici, la Orșova, — nu mai puțin 
de opt asociații și cluburi sporti
ve. Desigur, cele patru titluri cu
cerite sint în minoritate fată de 
cele cîștigate la edițiile preceden
te, unde Banatul era fruntea.

O plăcută surpriză au produs 
canotorii Școlii sportive din Con
stanța. Cu ambarcațiuni alcătuite 
din tineri receptivi la lecțiile de 
vislit predate pe lacul Tăbăcă-

riei, i 
Rusa 
iasă i 
proba
I și 1 
vom s 
a sport 
tril na 
care, î 
locuri 
probă 
— să 
întîiul 
la can

JUNIORII ȘI-AU 
ASTĂZI, ULTIMA

ÎNCHEI
PROBĂ
cu 

ruta Ploiești — Văleni și respec
tiv Ploiești — Cheia, juniorii iniei 
și în continuare și cei mari au în
cheiat „ostilitățile" din cadrul cam
pionatelor naționale.

Și fondul, ca și celelalte trei 
probe care l-au precedat a dat cîș- 
tig de cauză reprezentanților șco
lilor sportive bucurcștene. Aceștia, 
în marc vervă de concurs au reu
șit să se impună într-o manieră 
care-i desemnează ca pe niște ve
ritabile speranțe ale ciclismului 
nostru de performanță. La juniori 
mici, la proba de fond, tricoul de 
campion al țării a fost decernat 
lui A. Gutuie, de la Șc. sp. 1 iar 
la juniori mari lui Tr. Sirbu de la 
Șc. sp. 2.

Atît pentru unii cît și pentru 
ceilalți ultima probă a campiona
telor a reprezentat, după cum 
ne-au declarat unii dintre ei, cea 
mai grea încercare, din ultimasăp- 
tămînă, căreia au trebuit să-i facă 
față. La juniori mici, pe. ultima 
parte a întrecerii au reușit să se 
desprindă de pluton 8 alergători 
care și-au disputat sprintul final.

Manoli 
taru ( 
(Voințt 
trolul), 
7. M. 1 
stanta) 
toți ac

rea (Ș< 
Brăila) 
nica C< 
trolul), 
M. Hîr 
Stoica 
toți aci

în cadrul acțiunilor dedicate ce
lei de a IILa Conferințe a Orga
nizației pionierilor, s-a dat startul 
unei foarte interesante _ excursii 
cicloturistice. în cadrul căreia pio
nierii participanti vor efectua un 
adevărat tur al României. Consi
liul Național al Organizației Pio-

TURNEUL DE ȘAH PENTRU
JUNIORI INAINIEA ULTIMEI 

RUNDE

nierilor 
acțiunii 
urmeaz 
rii bici 
Festivii 
rile s~- 
respect: 
120 de 
paje di

■în d 
străbat, 
tați de

Jucătorii oaspeți domină turneul 
international de șah pentru juniori, 
de la Pitești. Cu un finiș puternic 
(3’/2 din 4). Valentin Lukov i-a ajuns 
pe Roland Oetzel și Attila Kovid cu 
care Împarte primul loc. în cursă 
se află și Franciszek Borkowski, 
care il întîlnește în ultima rundă pe 
Lukov.

Dintre reprezentanții noștri (care 
s-au comportat modest) cel mai bine 
plasat este Ovidiu Foișor, în timp 
ce campionul ' ’ 4"“‘ 1
Adrian Negulescu,

ultimei
Oet- 

__ __________  ", 4.
0/2, u. FOÎȘOr 6, 6—7. Mâ- 

rășescu, Marschner (R.F.G.) 5, 8. He- 
gheduș 4, 9. Dominte 3?2, 10—11. Du- 
riga (Cehoslovacia), Buzbuchi 3, 12. 
Negulescu 21/a-

„HOSPITALET”. LA PLOIEȘTI

Formația spaniolă „Hospitaler*  Bar
celona a susținut al doilea joc la 
Ploiești, în compania Petrolului. 
După o luptă strînsă. gazdele au 
cîștigat din nou, la limită : 47r—3 7«. 
Rezultate : Partoș — Borell 72-/2. 
Butnaru — Collado 1—0. Macarie — 

'Alvara Y2—Va» Lazăr — Machador 
1—0, Tudor — Velez Y?—V2. M. L>ri- 
dea — Haritver 0—1, Vasilescu — 
Ponce 0—1, Cizmaru — Pina 1—0.

în continuare, jucătorii spanioli 
vor evolua la Timișoara.

etapă, 
cunoașl 
rație. 1 
turale, 
ca aces 
interes 
esență, 
cu un 
și educ 
orizont) 
rilor st 
lități c 
tului t 
meni n 
tia soci

— Iată 
curse : 
morulu 
km) — 
tra Ne 
km) — 
Dej (5(
— FOC; 
km) —, 
KEȘTI 
Mare (
— Dej 
km) — 
reș (44 
— Itui 
km) — 
ie.ști (l 
km).

Acțit 
prieten 
cu trei 
tăți de 
tru ai 
acțiuni 
tivă —

HANDBAL
masculine și 
desfășurat în 
încheindu-se 
lor țării gazdă. Formațiile țării noastre 
s-au clasat pe locurile 3 la fete șl 4 
la băieți, înregistrînd următoarele rezul
tate : 11—12 cu Bulgaria, 8—11 cu lugo- 
sjavia și 17-7 cu Bulgaria II — la fete. 
15-10 cu Bulgaria, 17-22 cu Iugoslavia 
și 20—22 cu Ungaria, la băieți.

KARTJNn A PATRA ETAPA A
CAMPIONATULUI RE

PUBLICAN se va desfășura în zilele de 
6—7 septembrie la Roman (și nu la Bra
șov cum se anunțase inițial).

PATINAI UN LOT DE PAThirtiuxrtj NATORl ROMANI va
participa, zilele acestea, la tradiționa
lele concursuri de la Obersdorf (R. F. 
Germania) și Saint Gervais (Franța), 

tina Mitricică,

PRON1
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nm F.C.M. REȘIȚA: PREOCUPARE PENTRU
0 NETA ÎMBUNĂTĂȚIRE A JOCULUI

IN CĂUTAREA UNEI FORMULE
ECHIPĂ, FĂRĂ KUN II

La Oradea, 
este pregătit 
întîi citeva 
dion. S-a mărit spațiul de joc, s-a 
gazonat locul unde era pista de a- 
tletism, făcîndu-se un stadion doar 
pentru fotbal. Sub tribuna a doua 
s-au amenajat moderne vestiare, 
cu dușuri și bazin, cabine pentru 
oaspeți și arbitri și chiar un că
min cu 20 de paturi, în camere 
de cite două locuri. La ora primu
lui meci va fi gata și una din 
peluze (din beton), iar la 17 sep
tembrie stadionul va putea găzdui 
25 000 de spectatori. Eforturi ma
teriale deosebite, deci.

Jucătorii lui F.C. Bihor sînt dor
nici să răspundă acestor condiții 
tot mai bune printr-o comportare 
la nivelul așteptărilor. „Aceasta 
ar insemna. după cum no declara 
antrenorul G. Staicu, ca F.C. Bihor 
să nu fie o simplă navetistă iu 
primai eșalon al fotbalului nostru. 
Personal, am același țel pe care 
l-am avut cu .Olimpia Sala Mare. 
Datorită sprijinului organelor loca
le și prin efortul tuturor factori
lor responsabili, sint convins de 
reușită'*.  G. Staicu îl are alături 
pe R. Cosmoc. împreună, încearcă 
să realizeze performanțele propuse.

Am găsit lotul de jucători la 
vila nr. 3 de Ia Băile „1 Mai". 
Aici a fost cartierul ultimelor pre
gătiri, la doi pași de traseul pe 
care s-a alergat crosul balcanic. în

în Divizia A 
interes. Mai 
despre sta

s-a alergat crosul balcanic. în

ACTUALITĂȚI
a LOTUL REPREZENTATIV PEN

TRU MECIUL CU JUVENTUS TO
RINO. A fost fixat lotul care ur
mează a se deplasa Ia Torino. în 
vederea partidei internaționale de la 
20 august, eu. campioana Italiei. Ju
ventus. Iată care sînt cei 16 jucă
tori selecționați de antrenorul Va
lentin Stăiiescu, în vederea acestei 
importante acțiuni de pregătire a 
echipei noastre naționale : Iorgulescu 
și Moraru — portari ; Cheran, Săt- 
m&reanu II, G. Sandu, Anghelini, 
Sameș și Purima — fundași ; Dumi
tru, Dinu, D. Georgescu și Iordă- 
nescu — mijlocași ; Lucescu, M. San
du, Dobrin si Marcu — atacanți.

a MIERCURI, LA SOFIA, BULGA
RIA (Sel. Olimpică) — ROMÂNIA 
(SEL. TINERET 23 DE ANI). La so
licitarea forului de specialitate din 
Sofia, miercuri se va 
capitala Bulgariei întilnirea 
dintre 
gariei

.ani) a 
tineret 
cursul

a DE LA F.K.F. Ca urmare a so
licitării conducătorilor și antrenori
lor echipelor din prima divizie, 
F.R.F. a hotărît ca, înccpînd cu noua 
ediție a campionatului de tinerel- 
speranțe, pe foaia de arbitraj să fie 
trecuți 6 juniori, dintre care în te
ren să se afle în permanență 3 ju
niori — născuți după 1 august .1957 
(prin aceasta se înțelege că orice 
schimbare a unui junior se va face 
tot cu un junior).

A DUMINICA IN CAPITALA. Iată 
programul partidelor care se vor dis
puta duminică în Capitală : a sta
dionul Republicii, ora 15 : Sportul 
studențesc — „U“ Cluj-Napoca (ti- 
neret-speranțe), ora 17 : Sportul stu
dențesc — „U“ Cluj-Napoca (Divizia 
A) a stadionul ,,23 August", ora 15 : 
Rapid — Olimpia Satu Mare (tine- 
ret-speranțe), ora 17 : Rapid — Olim
pia Satu Mare (Divizia A).

« F. C. BIHOR — VASAS DIOS- 
GYOr 3—1 (3—0). Golurile orădeni-
lor au fost marcate de Gherglieli 
(mln. 10), Florescu (min. 17) si Geor
gescu (mln. 37). Pentru oaspeți a 
Înscris Giirgii (min. 88) I. Ghișa — 
coresp.

a PROGRESUL BRĂILA — HA- 
POEL HAIFA (israel) 2—0 (1—0). A 
marcat Radu Dan (min. 3» șl min. 
74 — din 11 m). Astăzi, Hapoel va 
evolua la Ploiești. In compania echi
pei Petrolul. (N. Costin, coresp. jud.)

a RECOLTA SALONTA a efectuat 
recent un turneu In Ungaria și Ce
hoslovacia. In cadrul căruia a sus
ținut 5 jocuri. în Ungaria a jucat 
cu Sport Klub Gyula (1—3): iar in 
Cehoslovacia cu. Iskra Hintia (4—8), 
Slovan Rimsubota (3—0). T.S.Z. Lu- 
ccnet (2—7) șl T. J. Csokanova 
(3—2). Gh. Cotrău — coresp.

a SELECȚII LA CLUBUL DINA
MO. In fiecare marți, miercuri, joi 
și vineri, de la ora 8,30, centrul de 
copii șț juniori al clubului din Sos. 
ștefan cel Mare organizează selec
ții pentru copiii născuți In anul 1965. 
Selecțiile vor avea loc. pînă la ter
minarea vacanței școlare.

miercuri se va desfășura. in 
amicala 

reprezentativa olimpică a Bul- 
și selecționata de tinerel (23 
țării noastre. Lotul nostru de 
urmează să fie alcătuit In 

zilei de azi.

NOSPORT INFORMEAZĂ
> NOUĂ TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO

ne. excursii peste hotare șl cîștiguri In bani, 
de numere cîștigătoare în 2 faze.

H cu 3 numere din 18 sau 24 de numere extrase, 
lor posibilitatea dc a-și alege excursia preferată 

pînă la contravaloarea cîșllgului sau încasarea 
riantele de 15 lei participă la toate cele 5 extrageri.
itSULUl
GUST 1973

) 2 variari-

NUMERELE EXTINSE LA TRAGE
REA PRONOEXPRES DIN 13 AU

GUST 1975

:) 28,63 va-
ale) 349,23

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
645.714 lei

EXTRAGEREA I : 6 30 45 8 31 21
EXTRAGEREA a II-a ț ÎS 20 2(i

consecință, • dimineți de alergări, 
oentru îmbunătățirea potențialului 
fizic. Dupâ-amiaza, autobuzul 
„cobora" spre stadionul din oraș 
pentru ședințele tehnico-tactice și 
jocurile de verificare. Obiective : 
îmbunătățiri în organizarea jocu
lui ; fiecare component al lotului 
să-și cunoască bine sarcinile de

POPOV1CJ — fundașul care a 
marcat mai multe goluri decit 
unii colegi de la înaintare.

ri’T.».»ig wm i ’M'% v»

joc: eliminarea „fisurilor" din a- 
părare. (R. Cosmoc : „Greșeli care 
anulau avantajul luat de golurile 
atacanților"). Calitățile echipei : 
atac bun, stimulat de prezența lui 
Kun II ; dorință de afirmare ; lot, 
în ansamblu, cu largi perspecti
ve de creștere valorică. Făcînd a- 
cest bilanț, cci doi antrenori au 
lucrat in consecință, urmărind 
menținerea acumulărilor din sezo-

nul trecut, îmbogățirea procedeelor 
tehnice, mărirea volumului pregă
tirii fizice, îndeosebi specifice, 
omogenizare, îmbunătățirea fina
lizării.

Jucătorii sînt optimiști. Al. 
Naghi : „Sper să nu luptăm pen
tru retrogradare. Am experiența 
de la Jiul și cred că vom reuși 
lucruri bune" ; Vidac : „Am încre
dere în echipă. Iar eu voi încerca 
să redevin cel de Ia U.T.A., din 
partida cu Vitoria Setubal". Săt- 
raăreanu I (revenit acasă după 11 
ani) : „Mă simt bine și sper că 
mai am ceva de spus în fotbal". 
Trei jucători cu mare experiență. 
Lingă ei mai sînt și alții, dar și 
mulți tineri. Dintre toți sînt cău- 
tați cei mai în formă pentru a se 
alcătui 
start.

Dar 
zolvat, 
A venit, apoi, necazul cu Kun II. 
S-a accidentat în turneul din Sue
dia și era suspect de rupere de 
menise. Dar internaționalul oră- 
dean a avut săptămîna trecută și 
un nefericit accident de 
Directorul Spitalului 1 din 
dr. Ion Săvulescu, cu care 
de vorbă în camera unde 
Kun internat, ne-a spus : „A avut 
o mare șansă. Putea fi mai grav. 
Plăgile se vor închide, dar trau
matismul cranian ne face ca pen
tru o lună dc zile, să nu putem da 
aviz favorabil pentru reluarea ac
tivității sportive". Așadar, Kun va 
lipsi citeva etape. Rămîne ca cei
lalți să împlinească năzuințele 
orădenilor. Aceștia sînt Vidac și 
Albu — portari : P. Nicolae, Săt- 
măreanu I, Dărăhan, Sărac, Grecu 
(de la Metalul Mija), Popovici — 
fundași : Al. Naghi (Jiul), Agud, 
E. Naghi. Benczik, Bisoc —■ mijlo
cași ; Florescu, Vlad, Suciu, Geor
gescu — înaintași.

Constantin ALEXE

formula de echipă pentru

sînt citeva lucruri de re
in special în linia de mijloc.

mașină. 
Oradea, 
am stat 
se afla

„Ce frumos ne stătea pe locul 
II, imediat în spatele dinamoviști- 
lor ! La un moment dat, astă iar
nă, ne vedeam luptind de la egal 
cu ei, în retur, pentru titlu. Pers
pectiva nu ne-a speriat, dar ne-a 
făcut să fim prea plini de noi și... 
rezultatul îl știți : locul al șaselea 
în final*',  ne spunea, de curînd, 
Ologeanu, fundașul „de fier" al 
Reșiței, Intilnit la Timișoara cu 
prilejul trecerii testului de rezis
tență. Scăderea de randament a 
spulberat proiectul prezenței In
tr-o competiție europeană, dar le-a 
deschis ochii jucătorilor — cei mai 
mulți fără o experiență bogată în 
prima divizie — asupra... necunos
cutelor căi ale fotbalului.

Cum se prezintă F.C.M. Reșița 
în săptămîna reluării campionatu
lui ? în mare parte, lotul este a- 
celași. Au plecat Caraivan și Roșea 
la Politehnica Timișoara ; nume 
noi — mijlocașul Grigore, de la 
Metalul Otelul Roșu, și două pre
zente mai .cunoscute : Bojin, ve
nit de la Politehnica Timișoara, 
și Tănase, de la F. C. Constanța, 
în rest, portarii Ilieș și Constan
tin, fundașii Georgeviei, Kiss, Pi- 
gulca, Filipescu, Hergane și Olo
geanu, mijlocașii Pușcaș. Bora și 
Beldeanu, atacanții Atodiresei, 
Nestorovici, Căprioru și Florea.

Calitatea pregătirilor poate îi a- 
preciată drept bună ? Așa s-ar 
părea, judecind nu după turneul 
din Cehoslovacia (reșițenii se a- 
flau la începutul pregătirilor), ci 
după meciul de duminică de la 
Timișoara (3—0 cu „Poli") și re
zultatele testului de rezistență, cu 
care prilej Bora a devenit un a- 
devârat campion al fotbaliștilor cu 
cei 3 700 m parcurși in 12 minute. 
La 200 m in spatele lui — Atodi- 
rcsci, apoi Ologeanu cu 3 450 m. 
E drept, au ratat Georgevici (a- 
bandon) și Căprioru (doar 3 000 m 
străbătuți), dar toți ceilalți au 
reușit. Singurul absent — Beldea
nu. Datorită accidentului de auto
mobil suferit cu puțină vreme în 
urmă, el nu va relua antrenamen
tele decit după trei săptămini. 
Lipsa lui creează însă probleme 
antrenorului I. Reinhardt : cine il 
va înlocui ? Bojin ? Tănase ? „A- 
vem timp scurt pentru omogeni
zare și găsirea unui înlocuitor, dar 
va trebui să reușim și in această

BORA unul din performer 
.,testului de rezistentă" : t>esl
3 700 >n in 12 minute.
operație. încerc, împreună cu se 
oundul meu, Pantclimon Bralu. s. 
îmbunătățesc jocul apărării (un 
primit destule goluri în retur) ș 
al liniei de mijloc (componenții r 
să ia parte mai activ și la atac 
nu numai la apărare) și să rezol' 
eterna poveste — virful de ala» 
Va fi Bojin ? Nu știu ! Deocam 
dată, după cum am spus, el esh 
unul dintre pretendenții la postu 
lui Beldeanu".

In încheiere, să notăm obiccti 
vul echipei pentru campionatu 
1975/1976 : „Să jucăm un tolba 
-aerisit”, pe extreme, care să pla 
că spectatorilor'*,  după cum xv 
declara tot I. Reinhardt.

Mircea TUDORAN

FOTBAL PE MICUL ECRA
Conform hotărîrii F.R.F., în primei 

patru etape ale noii ediții a Divi 
zici A Studioul de televiziune va pu 
tea transmite următoarele întllniri 
duminică 17 august, ora 15 : C.F.R 
Cluj-Napoca — Dinamo ; Auminic 
24 august, ora 17 : Rapid — Steaua 
joi 28 august, ora 17 : Politehnic 
Iași — Politehnica Timișoara ; du 
minicâ 31 august, ora 15 : Sportt 
studențesc — Universitatea Craiovi

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI B,

ETAPA I, 24 AUGUST 1975
C.S.U. Galați 
Prahova Pioicșli 
Viitorul Vaslui
C.S. Botoșani 
Progresul Brăila 
Metalul Plopeni
S.C. Tuleea 
Cimentul Medgidia 
Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A ll-A,
Petrolul Ploiești 
Celuloza Călărași 
Gloria Buzău 
CAROM
C.F.R. Pașcani
C.S.M. Suceava
F.C-M. Galați 
Victoria Tecuci 
Unirea Focșani

ETAPA A IU-A,
Progresul Brăila
C.S. Botoșani
S-C. Tuleea
C.S.U. Galați
CAROM
Prahova Ploiești 
Cimentul Medgidia 
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Plopeni

ETAPA A IV-A,
Prahova Ploiești 
C.F.R. Pașcani 
Gloria Buzău 
Viitorul Vaslui 
C.S.U. Galați 
Metalul Plopeni 
Progresul Brăila 
Celuloza Călărași 
Victoria Tecuci

ETAPA A V-A,
Ceahlăul P. Neamț 
CAROM
Celuloza Călărași 
C.S.M. Suceava 
Petrolul Ploiești 
F.C-M. Galați 
Cimentul Medgidia 
Unirea Focșani 
S.C. Tuleea

EDIȚIA 1975—1976 SERIA I

— C.F.R. Pașcani
— Gloria Buzău
— Unirea Focșani
— Victoria Tecuci
— C.S.M. Suceava
— Celuloza Călărași
— CAROM
— F.C.M. Galați
— Petrolul Ploiești

31 AUGUST 1975
— C-S. Botoșani
— Cimentul Medgidia
— C.S.U. Galați
— Metalul Plopeni
— S.C. Tuleea
— Ceahlăul P. Neamț
— Viitorul Vaslui
— Progresul Brăila
— Prahova Ploiești

7 SEPTEMBRIE 1975
— Viitorul Vaslui
— Gloria Buzău
— Victoria Tecuci
— F.C.M. Galați
— Celuloza Călărași
— Petrolul Ploiești
— C.S.M. Suceava
— Unirea Focșani
— C.F.R. Pașcani

14 SEPTEMBRIE 1975
— S.C. Tuleea
— Ceahlăul P. Neamț
— Unirea Focșani
— CAROM
— C-S. Botoșani
— Cimentul Medgidia
— Petrolul Ploiești
— F.C.M. Galați
— C.S.M. Suceava

21 SEPTEMBRIE 1975
— Gloria Buzău
— C.S.U. Galați
— Prahova Ploiești
— C-S. Botoșani
— Metalul Plopeni
— Victoria Tecuci
— Viitorul Vaslui
— C.F.R. Pașcani
— Progresul Brăila

ETAPA A VI-A, 28 SEPTEMBRIE 1975
C.S. Botoșani 
Petrolul Ploiești 
Gloria Buzău 
Cimentul Medgidia 
C.S.M. Suceava

— F.C.M. Galați
— Celuloza Călărași
— Viitorul Vaslui
— Unirea Focșani
— C.F.R. Pașcani

Progresul Brăila 
Victoria Tecuci 
C.S.U. Galați

ETAPA A VII-A,
Unirea Focșani 
F.C.M. Galați 
S.C. Tuleea 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
Victoria Tecuci 
Ceahlăul P. Neamț 
Prahova Ploiești 
C.F.R. Pașcani

ETAPA A VIII-A,
Celuloza Călărași 
C.F.R. Pașcani 
C.AROM 
Prahova Ploiești 
Unirea Focșani 
S.C. Tuleea 
Viitorul Vaslui 
C.S.U. Galați 
C.S. Botoșani

ETAPA A IX-A,
Victoria Tecuci 
Metalul Plopeni 
F.C-M. Galați 
Petrolul Ploiești 
C.S. Botoșani 
C.S.M. Suceava 
Progresul Brăila 
Celuloza Călărași 
Cimentul Medgidia

ETAPA A X-A,

Metalul Plopeni 
Prahova Ploiești 
Unirea Focșani 
Viitorul Vaslui 
Ceahlăul P. Neamț 
CAROM
C.S.U. Galati 
Gloria Buzău 
Victoria Tecuci

— CAROM
— Ceahlăul P. Neamț
— Prahova Ploiești

5 OCTOMBRIE 1975
— C.S.M. Suceava
— CAROM
— Petrolul Ploiești
— C-S. Botoșani
— Progresul Brăila
— C.S.U. Galați
— Celuloza Călărași
— Metalul Plopeni
— Cimentul Medgidia

12 OCTOMBRIE 1975
— Progresul Brăila
— Petrolul Ploiești
— Ceahlăul P. Neamț
— Victoria Tecuci
— F.C.M. Galati
— Gloria Buzău
— C.S.M. Suceava
— Cimentul Medgidia
— Metalul Plopeni

19 OCTOMBRIE 1975
— Unirea Focșani
— Ceahlăul P. Neamț
— Gloria Buzău
— CAROM
— Prahova Ploiești
— C.S.U. Galați
— C.F.R. Pașcani
— Viitorul Vaslui
— S.C. Tuleea

26 OCTOMBRIE 1975
— Progresul Brăila
— F.C.M. Galați
— S.C. Tuleea
— C.F.R. Pașcani
— Cimentul Medgidia
— C-S. Botoșani
— Celuloza Călărași
— C.S.M. Suceava
— Petrolul Ploiești

ETAPA A Xl-A,

C.S.M. Suceava 
Petrolul Ploiești 
Gloria Buzău 
S.C. Tuleea 
Celuloza Călărași 
C.F.R. Pașcani 
Viitorul Vaslui 
Cimentul Medgidia 
F.C-M. Galati

2 NOIEMBRIE 1975
— CAROM
— Unirea Focșani
— Metalul Plopeni
— C.S.U. Galati
— C-S. Botoșani
— Victoria Tecuci
— Prahova Ploiești
— Progresul Brăila
— Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A Xll-A,
C.F.R. Pașcani

9 NOIEMBRIE 1975
— F.C.M. Galati

S.C. Tuleea
Prahova Ploiești 
CAROM
Progresul Brăila
C.S.U. Galați 
C.S.M. Suceava 
Victoria Tecuci

— Celuloza
— Ceahlăul
— Gloria Buzău
— Unirea Focșani
— Metalul Plopeni
— Petrolul Ploiești
— Viitorul Vaslui

Călărași 
P. Neamț

ETAPA A X1II-A,
Progresul Brăila 
Unirea Focșani 
Petrolul Ploiești 
Gloria Buzău 
Celuloza Călărași 
F.C-M. Galați 
Cimentul Medgidia 
Metalul Plopeni 
Ceahlăul P. Neamț

16 NOIEMBRIE 1975
— Prahova Ploiești
— CAROM
— C.S.U. Galați
— C.F.R. Pașcani
— C.S.M. Suceava
— S.C. Tuleea
— Victoria Tecuci
— Viitorul Vaslui
— C-S. Botoșani

ETAPA A XIV-A, 23 NOIEMBRIE 1975
Viitorul Vaslui 
Metalul Plopeni 
C.S. Botoșani 
CAROM 
Victoria Tecuci 
C.S.U. Galați 
C.F.R. Pașcani 
Petrolul Ploiești 
C.S.M. Suceava

ETAPA A XV-A,
Gloria Buzău 
Ceahlăul P. Neamț 
S.C. Tuleea
Unirea Focșani
CAROM
F.C-M. Galați 
Progresul Brăila 
Prahova Ploiești 
Celuloza Călărași

— Ceahlăul P. Neamț
— F.C.M. Galați
— Unirea Focșani
— Prahova Ploiești
— Gloria Buzău
— Progresul Brăila
— Celuloza Călărași
— Cimentul Medgidia
— S.C. Tuleea

30 NOIEMBRIE 197!
— Cimentul Medgidia
— C.S.U. Galați
— Viitorul Vaslui
— Metalul Plopeni
— C.F.R. Pașcani
— Petrolul Ploiești
— C-S. Botoșani
— C.S.M. Suceava
— Victoria Tecuci

ETAPA A XVI-A,
C.F.R. Pașcani 
Cimentul Medgidia 
Progresul Brăila 
Victoria Tecuci 
Petrolul Ploiești 
Celuloza Călărași 
C-S.U. Galați
S.C. Tuleea 
C.S.M. Suceava

ETAPA A XVII-A,

Gloria Buzău 
Unirea Focșani
C.S. Botoșani
F.C.M. Galafi 
CAROM
Viitorul Vaslui 
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Plopeni

7 DECEMBRIE 19
— C.S. Botoșani
— Prahova Ploiești
— F.C.M. Galați
— CAROM
— Viitorul Vaslui
— Gloria Buzău
— Unirea Focșani
— Ceahlăul P- Neam»
— Metalul Plopeni

14 DECEMBRIE 197
— Petrolul Ploiești
— Celuloza Călărași
— S.C. Tuleea
— C.S.M- Suceava
— Cimentul Medgidia
— C.S.U. Galați
— Progresul Brăila
— Victoria Tecuci



In turneul 6c îimidOal masculin dc Ia narlin JOHN WALKER COBOARĂ

Hans Hofman (Olanda) președintele A.E.B.A. î

5, ESTE PREA DEVREME PENTRU

FINALA VA OPUNE REPREZENTATIVELE 
ROMÂNIEI Șl CEHOSLOVACIEI

PRIMUL IN LUME UN MECI DE BOX INTERCONTINENTAL!“

Echipa noastră a obținut a treia victorie consecutivă: 11 -15 cu Polonia
Turneul internațional de hand

bal masculin, care se desfășoară 
în orașul cehoslovac Martin, a 
continuat cu ultimele jocuri din 
serii. După ce a depășit cu 12—10 
(9—4) reprezentativa R. D. Germa
ne, într-o partidă în care Cosma 
și Licu au fost cei mai eficace 
jucători (cu cîte 4 goluri la activ) 
formația României a întîlnit puter
nica echipă a Poloniei. La capătul 
unui joc atractiv, viu disputat, 
jucătorii români au realizat., cea 
de a 
17—15 
zultat, 
cupat 
mată. _ ______ ____
Germană și Cehoslovacia tineret. 
(Formația R. D. Germane a în
trecut cu 15—13 selecționata se
cundă a țării gazdă).

în cealaltă grupă s-a înregistrat 
o surpriză, 
U.R.S.S. cu

treia victorie consecutivă : 
(ie—6). în urma acestui re- 
formația țării noastre a o- 

locul I în grupă, fiind ur- 
în ordine, de Polonia, R. D.

timp ce prima reprezentativă, a 
Cehoslovaciei a surclasat Bulgaria : 
32—19 (16—11). Clasamentul acestei 
grupe arată astfel 5 1. Ceho
slovacia, 2. Ungaria, 3. U.R.S.S., 
4. Bulgaria.

Conform regulamentului compe
tiției, în finală — programată inli
ne după amiază — se vor întîlni 
dștigătoarele celor două serii, a- 
dică echipele României și Ceho
slovaciei, locurile 3—4 disputîndu- 
și-le următoarele clasate : Polonia 
și Ungaria.

Ungaria depășind
26—24 (12—13), în

PREȘEDINTELE S.U.A
CERE REABILITAREA
LUI JIM THORPE

NEW YORK, 13 (Agerpres). — 
într-o scrisoare adresată Comite
tului International Olimpic, pre
ședintele S.U.A., Gerald Ford, a 
cerut reabilitarea postumă a atle
tului american de culoare Jim 
Thorne, învingător la J.O. de la 
Stockholm (1912), în probele de 
decatlon și pentatlon. Jim Thorpe, 
de origină indiană, a decedat tn 
anul 1953, neconsolat pină în cMpa 
morlii de faptul că medaliile «ale 
de aur, cîștigate la Olimpiadă, 
i-au fost rrtrase sub motivul în
călcării statutului de amator. în 
scrisoarea adresată C.LO., se arată 
pă această reabilitare ar constitui 
kin act de echitate fată de contri
buția adusă de Jim Thorpe la dez
voltarea sportului.

Foarte popular ln rfnduil indie- 
hilor din America, Jim Thorpe a 
fost în vremea sa unul dintre cei 
mai valoroși atleți din lume. Fi
gura sa a fost imortalizată lntr-un 
film turnat în anul 1951, având ca 
Interpret principal pe Burt Lan
caster.

SUB 3:50,0 PE 0 MILĂ!
John Walker (Noua Zeelandă), 

este primul atlet din lume care 
coboară sub granița celor 3:50 în 
proba de o milă. în concursul de 
marți seara, desfășurat la G6te- 
borg, Walker * alergat mila în 
3:49,4. bătând recordul tanzanianu- 
Jui Filbert Bayi, care era de 3:51,0. 
Pe tocul 2, s-a clasat australianul 
Ken.................................. ’ ’
din 
5 000 m: Dixon (Noua Zeelandă)

Hali — 3:55,2. Alte rezultate 
concursul de la Goteborg :

— 13:23,0; înălțime : Stones
(S.U.A.) — 2,27 m: 400 m garduri: 
John Akii-Bua (Uganda) — 49,0 ;
1 500 m : Wollstein (R.F.G.) — 
3:44,5 ; disc : Bruch (Suedia) — 
65,28 m.

C. M. de lupte greeo romane ale juniorilor

CALIFICĂRI DUPĂ PRIMELE TURURI
HASKOVO, 13 (prin telefon). — 

în localitate, un frumos orășel din 
Sud-estul Bulgariei, considerat u- 
nul dintre cele mai importante 
centre ale atleticii grele din țara 
vecină, au început marți întrece
rile ediției a IV-a a campionate
lor mondiale de lupte rezervate 
juniorilor (pină la 20 de ani).

La confruntările de greco-roma- 
ne au intrat în concurs 153 de 
sportivi din 24 de țări.

Reprezentanții țării noastre — 
dintre care greul Petre Pintea n-a 
luat startul, fiind oprit de medic 
— au evoluat. în general, bine în 
primele întîlniri, obținînd victorii 
frumoase. Totuși, unii dintre ei, 
în turul III au fost stopați din 
drumul lor spre etapele superioare 
acumulînd cele 6 puncte de pena
lizare. La ora dnd transmit, doi 
dintre sportivii români au termi
nat meciurile din turul IV. Aceș
tia sînt N. Hornîceanu, (52 kg), 
care după trei ■victorii consecutive 
(tuș eu grecul Holidis, la puncte 
eu iugoslavul Iacov și din nou 
tuș cu finlandezul Keskinen) a 
cedat prin tuș în min. 5 la Borisov 
(Bulgaria) și G. Dimitriu (57 kg), 
Învins și el Înainte de limită (tuș 
min. 5) de către unul dintre prin
cipalii favoriți ai categoriei, sovie
ticul Korceaghin. Deși au suferit 
înfrîngeri în acest tur, cei doi 
sportivi români rămîn mai depar
te în cursa pentru locurile frun
tașe, el avlnd numai cîte 5 puncte 
de penalizare.

Tot pentru turul IV, in care 
mai rămas în competiție doar cîte 
5—6 concurenți la fiecare cate
gorie, s-au calificat și Ștefan 
Rusu (68 kg) — Op. penalizare, 
Zaharia Felea (82 kg) — Op. pe
nalizare și Gheorghe Andrei (100 
kg) — 4 p. penalizare (a fost în
vins de sovieticul Mizgaitis). în 
special primii doi au avut o com
portare remarcabilă și concurează 
cu șanse apreciabile la primele 
locuri.

Ceilalți reprezentanți ai noștri 
(C. Drăghici — 48 kg, D. Obrocea 
— 62 kg, M. Sebariu — 74 kg și 
I. Savin — 90 kg) au ieșit prema
tur din concurs, după părerea 
noastră, suferind cîte două înfrîn
geri în primele meciuri.

în partidele decisive pentru ob
ținerea unor medalii, Ștefan Rusu 
îl va întîlni întîl pe finlandezul 
Sipila (0 p. penalizare), iar Zaha
ria Felea, pe cehoslovacul Schai- 
ner (4 p. penalizare). Gh. Andrei 
va avea o misiune dificilă în par
tida următoare, cu bulgarul Apos
tolov. întrecerile continuă.

Toma RĂBȘAN

au

Proaspăt ales (în iunie, la Ka
towice) în calitate de președinte 
al forului pugilistic european, Hans 
Hofman (Olanda) a întreprins o 
nouă vizită în țara noastră, asis- 
tlnd la turneul internațional de 
box de Ia Constanța dotat cu „Mă
nușa litoralului”. Președintele 
A.E.B.A. a avut amabilitatea să ne 
răspundă Ia cîteva întrebări.

— Pentru început, vă rugăm să 
ne spuneți ee impresie v-au pro
dus boxerii români la întrecerile 
continentale de Ia Katowice ?

— Ca și în trecut, boxul româ
nesc s-a prezentat Ia campiona
tele europene bine. De altfel, în
totdeauna sportivii dv. sînt exce
lent pregătiți pentru marile com
petiții și, ceea ce este foarte im
portant, au o condiție fizică ce le 
permite să lupte în același ritm 
de-a lungul întregului meci. Aveți 
cîțiva autentici campioni, pe care 
îi cunosc bine de la diverse com
petiții. care m-au impresionat prin 
ceea ce realizează in ring. Frații 
Cuțov, cel mare și cel mic — vă 
rog să rețineți această ordine, 
Alee Năstac, nedreptățitul ultime
lor două ediții ale campionatelor 
europene, precum și al primului 
campionat mondial de la Havana, 
apoi Constantin Gruiescu, Gabriel 
Pometcu, Mircea Simon, Paul Do- 
brescu — pentru a-i aminti doar 
pe cei mai rep/ezentativi.

— Unii preconizează organizarea 
unor întilniri intercontinentale, care

s-ar putea desfășura în anii im
pari. Găsiți că ar fi interesante 
meciuri de tipul Europa—America. 
Europa—Africa sau Europa—Asia 1 

— Poate încă nu e vremea lori 
Asemenea întîlniri ar trebui bine 
pregătite, întrucît este dificil să 
con voci 11 campioni continentali, 
pentru a-i opune altor 11 
alt continent. Dacă totuși 
încerca realizarea ideii, va 
voie de o comisie specială 
lecție.

— Nu considerați că față de a- 
pariția unor boxeri de peste 100 
kg s-ar impune introducerea unei 
noi categorii, ce ar putea fi denu
mită super-grea ?

— Recunosc că mă preocupă a- 
ceastă problemă, dar cea care ho
tărăște este Comisia tehnică. Cred 
că este periculos ca un boxer de 
81—82 kg să-și măsoare forțele cu 
unul de 110—120 kg. Nu numai 
forul european al boxului amator 
se gîndește la acest lucru, ci chiar 
A.I.B.A. este în căutarea unor so
luții la această problemă, ce va 
fi rezolvată, cred, la viitorul Con
gres A.I.B.A.

— în încheiere, vă rugăm să ne 
spuneți dacă A.E.B.A. a 
cine va fi viitoarea gazdă 
de tineret, din 1976 ?

—_ Nu s-a hotărît încă, 
următoarele două luni se 
bili locul întrecerilor tinerilor pu- 
giliști europeni.

de pe 
se va 
fi ne- 
de se-

hotărit 
a C. E.

dar !n 
va sta-

Paul IOVAN

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU
JOCURILE MEDITERANEENE

ALGER, 13 (Agerpres). — Capi
tala Algeriei se pregătește pentru 
a găzdui, între 23 august și 6 sep
tembrie. a 7-a ediție a Jocurilor 
mediteraneene, la care și-au a- 
nunțat participarea 15 țări. Apro
piata manifestare sportivă inter
națională de la Alger, care se 
desfășura sub deviza „prietenie 
solidaritate — sport”, va marca 
record și din punct de 
concurenților înscriși la 
2 331, față de 1 800 la 
ediția precedentă.

în zilele desfășurării 
sportive. Algerul va mai găzdui și

vedere
Jocuri 

Izmir

va
un 
al
in

Jocurilor

ÎLÎE NĂSTASE DEBUTEAZĂ VICTORIOS
ÎN TURNEUL DE LA TORONTO

primul festival mediteranean 
cîntece și dansuri la care iau parte 
aceleași țări prezente la intîini- 
rile sportive.

La întrecerile sportive de 
Alger vor asista, ca invitați 
comitetului de organizare, nume
roase vedete sportive internațio
nale, cunoscuți cîntăreț.i și artiști 
de renume mondial, precum și 
unele personalități politice, între 
oare miniștri ai-tineretului și spor
turilor, și directorul general al 
UNESCO. Cu acest prilej va fi 
organizată o „masă rotundă", în 
cadrul căreia vor fi cunoscute 
proiectele UNESCO privind orga
nizarea primei Conferințe inter
naționale a miniștrilor tineretului 
și sportului, prevăzută a se ține 
la Paris, în aprilie 1976.

Tara gazdă s-a pregătit să pri
mească în cele mai bune condiții 
pe oaspeți. Zilele acestea a fost 
inau gurat un modern complex*  
sportiv cu stadioane, săli speciale, 
piscine, terenuri, un palat a.l «por
tarilor, și cîteva sate de vacanță 
pe coasta mării.

I» 
ai

rezultate : Laver — Loyo Mayo 
6—2, 6—3 ; Panatta — Svensson 
6—*2,  6—4 ; Dent ■— Elschenbroich 
3—6, 7—6, 6—2 ; Borg — Brown 
6—0, 6—2 ; Solomon — Genois 6—0, 
6—1; O. Parun — Robinson 7—5, 
6—1; Battriiek — Rhineberger 6—-2, 
6—2; Alexander — Prajoux
6— 4; Kodes — Power 6—3. 
Kamiwazumi — Cornejo 4—6,
7— 6; Mottram — Feaver 
6—4; Molina — Pecci 6—*2,  I 
Higueras •— Johansson 6—1, 
6—6: Proisy — Boyce 6—1.

MARELE PREMIU F.I.L.T.
După disputarea turneelor de 

tenis de la North Conway și In
dianapolis, In clasamentul „Mare
lui premiu F.I.L.T.” conduce ar
gentinianul Guillermo Vilas cu 
520 puncte, urmat de Manuel 
Orantes (Spania) — 369 p. Arthur 
Ashe (S.U.A.) — 260 p. llie Năs- 
tase (România) și Bjorn Borg 
(Suedia) cîte 255 p, Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — 213 p, Raul Ra
mirez (Mexic) •— 205 p, Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 200 p, Jaime 
Fillol (Chile) — 172 P, Roscoe 
Tanner (S.U.A.) — 167 p.

în primul tur al concursului in
ternațional die tenis de la To
ronto. jucătorul român lise Năs- 
tate l-a învins cu 6—1, 6—4 pe 
francezul Patrice Dominguez. AlteATLETISM

• PE SCURT

FIȘIER
MARIANNE ADAM (R D. Germană)

La recentele campionate ale 
R. D Germane, Marianne Adam 
a corectat de două ori recordul 
mondial al Helenel Fibingerova 
la greutate : mai lntil 21,58 m 
(v.r. 21,57 m I) șl apoi 21,60 m. 
Deși o replică a atletei ceho
slovace este posibilă, Adam În
trunește, după opinia noastră, In 
mal mare măsură calitățile unei 
recordmane a lumii: constituție 
fizică adecvată (1,83 m, 80 kg), 
forță explozivă și... vîrstă (24 
de ani, față de M — Fibingero
va). Profesoara de educație fizi
că din Berlin este o cunoștință 
mal veche a iubitorilor de atle
tism de la noi, întrucît a parti
cipat ln 1972 la „Cupa de cris
tal”. In acel an Adam a depășit 
pentru prima oară 19 m (19,43 
m). In sezonul trecut a reușit 
20,61 m. La campionatele europe
ne de solă de la Katowice, tn 
martie, o întrece pe Fibinge
rova șl, ceea ce părea doar o sur
priză, se dovedește o substan
țială creștere de potențial. La 
15 iulie, la Sofia, aruncă 21,42 m

anunțlndu-șl pretențiile la supre
mația mondială, pe care le rea
lizează după scurt timp. Cei mai 
mulțl văd în ea prima atletă ca
pabilă să atingă granița celor 
metri.

BRUCE JENNER (S.U.A.)

A căzui unul dintre cele mai 
solide recorduri mondiale atleti- 
•ce, cel de la decatlon. Perfor
manța (3 524 p) realizată de Bru-

ce Jenner în concursul de 
Eugene constituie un spectaculos 
eveniment al sezonului preolim- 
plc. Autorul Isprăvii era conside
rat drept primul specialist al 
probei, dar ultimele sale evom- 
țîl nu prevesteau recordul mon
dial (cu două săptămînj ln ur
mă, la campionatele S.U.A., ra
tase, nereușind 4,30 m la pră
jină, Înălțime ia care intrase ln 
Întrecere !). Jenner s-a născut la 
29 octombrie 1949, la Lawrence ; 
are 1,88 m înălțime șl 84 kg ; 
este student la Graceland Colle
ge ; locuiește la San Joși, ln Ca
lifornia. La J. O. din 1972 a rea
lizat 7 722 p (a 23-a performanță 
mondială a anului !), Iar în 1973 
— 7 770 p. în 1974 progresează 
foarte mult șl, cu 8 308 p, de
vine al patrulea decatlonist al 
tuturor timpurilor. Pentru 1975 
își fixase ca obiectiv 8 400 p. 
Este la fel de bun la alergări, 
sărituri șl aruncări, apropiln- 
du-se de tipul decatlonlstului 1- 
deal.

Al treilea meci
al rugbyștilor români 
în Noua Zeelandă
AUCKLAND 13 (Agerpres). — 

France Presse transmite : Selec
ționata de rugby a României a sus
ținut la Palmeston North a treia 
intîlnire din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în Noua Zeelan
dă. Rugbyștii români au jucat în 
compania echipei Manawatu, gaz
dele obținînd victoria cu scorul de 
28—9 (10—0). în primele două me
ciuri ale turneului echipa română 
Învinsese cu 19—12 echipa Poverty 
Bay si cu 14—9 formația Waikato.

• PE SCURT •

6—3,
6— 3;
7— 5,
6—0, 
6—3:
4—6, 
6—1.

FINALELE 
CUPEI EUROPEI" 

LA NATATIEA

PE SCURT •
ATLETISM a Proba 

de pentatlon (f) la Eu
gene (Oregon): 1. Na- 
dejda Tkacenko fURSS) 
4698 p, 2. Diane Jones 
(Canada) 4549 p, 3 
Zoi a Spasovodskaia
(U.R.S.S.) 4452 p. • La 
Potsdam : Renale Ste- 
cher 200 m în 22,44 (la 
23 sutimi de rec. mond. 
al irenel Szewinska), 
Christine Brehmer 400 
m în 50,90 ț Rolf Beils- 
chmldt — înălțime 2,20 
m. • La Varșovia, ju
niorul Jacek Wszola a 
sărit 2,23 m în înălți
me (rec. de seniori)

BASCHET • în „Cu
pa intercontinentală”, 
la Ciudad de Mexico : 
Iugoslavia — Mexic 66— 
65 (38—47) ț la Wolfvl- 
Re (Noua Scoție) t Ca
nada — Grecia 97—76 
(42—31) ț la Rio de Ja
neiro : Brazilia — Ita
lia 68—64 (41—31).

ÎNOT • Concurs in
ternațional la Pekin : 
200 m bras (f) — Lian 
Slu-ciun (R. P. Chi
neză) 2 : 53,34 ; 200 m 
spate (f) — Kao Kal 
(R. P. Chineză) 2:37,30;

1500 m (m) — Ko Ten- 
ciuan (Singapore) 17: 
42,25 » In campiona
tele Canadei, la Cal
gary : 400 m liber (I) e 
Wendy Quirk — 4:25,95 ; 
400 m Uber (m) ; Kerr
— 4:08,86 ; 200 m spate 
(m) e Scarth — 2:08,10; 
200 m mixt (m) Pic- 
kpell — 2:12,62 ; 200 m 
liber (f) s Gali Amun- 
drad — 2:05,59 ; 200 m 
liber (m) t Plckell — 
1:56,66 ; 100 m spate 
(f) s Nancy Garaplck
— 19)5,10 ; 100 m spa
te (m) : Plckell — 58,38;

m fluture (f) t 
Glbson — 

200 m fluture
200 .
Cheryl 
2:17,58; . _
(m) s Rogers — 2:06,78; 

m liber (f) : Jil 
59,01 ț 100 m 

Plckell —
100 1 
Quirk 
liber (m) 
53.39.

POLO « 
juniori, la 
Italia — Suedia 5—3, 
Spania — Olanda 11—4, 
Iugoslavia — Franța 
8—4, U.R.S.S. — Aus
tria 9—0.

TENIS. • La Viena 
au luat sfirșlt campio
natele Uhiunii europe-

C.E. pentru 
Jdnkoping :

5—3,

ne de tenis. In finala 
probei de dublu femi
nin, perechea sovietică 
Olga Morozova șl Ma
rina Kroșina a dispus 
eu 4—6, 7—5, 6—4 de 
Martina Navratilova șl 
Renata Tomanova (Ce
hoslovacia) . La dublu 
masculin, perechea po
loneză Nowicki — 
Nledzwiedskl a întrecut 
ln finală cu 6—2, S—3, 
7—6 cuplul bulgar Bo- 
lldar sl Matei Pampu- 
lov. Proba de dublu 
mixt a fost cîștlgată 
de Navratilova — Hut- 
ka (Cehoslovacia). Pen
tru locul 3 Ia simplu 
bărbați: Baranji — 
Benyik 6—2, Z‘ Z _ 
Turneul de la Indiana
polis, finala : ______
— Ashe 6—2, 6—2, Jar
la dublu t Orantes. Gis
bert — Fibak, Poh- 
mann 7—5. 6—0 • La 
Columbus (Ohio), pri
mul tur : Metier — 
Farrel 6—4. 6—3 : V.
Amritraj — Ball 6—4, 
7—5 ; Pinner — Yuill 
6—7. 6—4, 6—1 ; Stewart
— Lloyd 6—3, 1—6,
6—0 : Delaney — Car
michael 6—4, 6—3.

6—3 •
Orantes

Finalele „Cupei Europei” la „„„ 
țle vor avea loc, la sfîrșitul săp- 
tămînil. la Moscova (grupa A), —. 
Sofia (grupa B) la masculin, — 
Leeds (grupa A) și Tours (grupa 
B) la feminin. întrecerile de la 
Moscova șînt programate în zilele 
de 16 șl 17 august cu participarea 
sportivilor din R. D. Germană.’ 
R. F. Germania, Anglia, Ungaria, 
Italia. Suedia sl U.R.S.S. în ace
leași zile, la Sofia își vor disputa 
victoria sportivii din Bulgaria, Spa
nia, Olanda, Polonia, Romania și iu
goslavia. întrecerile feminine de la 
Leeds vor avea loc la 15 șl 16 au
gust cu participarea R. D. Germane,’ 
R. F. Germania, Angliei. Ungariei; 
Olandei, rtaliel, U.R.S.S. șl Suediei; 
Cealaltă grupă, programată la Tours.’ 
în Franța (16—17 august), va reuni 
sportivele din Spania. Franța. Grecia? 
Polonia. Elveția și Cehoslovacia.

FOTBAL MERIDIANE
LA SPLIT, Hajduk a dispus de 

Arsenal Londra cu 2—0 (1—0), prin 
punctele marcate de Buljan (11 mj 
61 Jovanici.

TURNEUL de la Amsterdam • 
fost cîștlgat de echipa belgiană1 
Molenbeek, care, In finală, a În
vins cu 5—2 pe Ajax Amsterdam? 
Pentru locul 3 : C. F. Barcelona — 
Fejennord s 1—1. Fotbaliștii spanSț 
oii au ocupat locul 3. după lovA’ 
turile de Ia "

IPSWICH 
Trondheim, 
norvegiene 
invlns-o cu . . ...

PENAROL Montevideo _ ___ _
pentru a treia oară consecutiv*,  
campionatul Uruguayului. totallzîntf; 
38 p șl fiind urmată de Naclonal 
CU 29 p. <

ETAPA ă 16-a a campionatului*  
Suediei ; AIK — Elfosborg 3—0 “ 
Landskrona — Djurgarden * " 
Sundsvall — NorrkGping * 
gryte — Halmstad 2—1 : 
berg — Orebro 2—0. în 
conduce F. C. Malmb 
urmată de Djurgarden 24

11 m.
TOWN r evoluat W 

în compania formației 
Rosenborg, pe care a*  
6—0 (5—0)..

a cîștigai

-otg 
MțllS 

Aatvldar*/,  
clasamente 

CU 25 O? 
p


