
SPORTIVII BRAȘOVENI-
EXEMPLU LA LOCUL DE MUNCĂ

Industria brașoveană, intensifi- 
cîndu-și ritmurile si valorificând 
superior potentele, se află, în a- 
ceste zile de entuziastă întâmpina
re a sărbătorii de la 23 August, an
gajată în obținerea de producții su
plimentare cât mai semnificative și 
cit mai importante. Roadele măsu
rilor politice și organizatorice s-au 
văzut încă de la sfîrșitul lunii 
iulie, cind au fost realizate peste 
plan însemnate cantități de uleiuri 
minerale, motoare electrice, oțel, 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalului, rulmenți etc, în frun
tea întrecerii situîndu-se întreprin
derile „Tractorul", „Rulmentul", 
„I.U.C. Făgăraș", „Hidromecanica", 
„C.C.H. Zărnești" ș.a.

Sarcinile mari ce revin econo
miei județene au constituit si pen- 
tau sportivii brașoveni de perfor
manță un nou prilej de a-și dovedi 
capacitatea si atașamentul prin 
Integrarea plenară și eficientă în 
marele concert al muncii, spre re
alizarea și depășirea angajamente
lor. Sportivii brașoveni s-au inte
grat total în procesele de produc-

LA FRĂSINET „
A devenit o obișnuință ca in 

fiecare vară organele cu atribuții 
In domeniul educației fizice și 
sportului să organizeze pentru ti
nerii de la sate din județul Teleor
man „Festivalul sportului sătesc", 
dotat cu „Cupa Teleormanul". Si 
in acest an, C.J.E.F.S., Comitetul 
■județean U.T.C., U.J.C.A.P. și zia
rul „Teleormanul" au oferit unui 
număr de peste 15 000 de tineri și 
tinere posibilitatea de a participa, 
In etapa de masă a competiției, la 
frumoase și pasionante întreceri 
de volei, fotbal, handbal, atletism, 
eiclism, lupte ș.a.

Finala actualei ediții (a Hl-a) 
•-a desfășurat sîmbătă și dumini
că în satul Frăsinet (comuna Bă- 
băița) și a constituit o adevărată 
sărbătoare sportivă atît pentru lo-

„Ziua sportului de masă"

în organizarea asociației „Por
tul" din Constanța (pe baza nouă, 
amenajată cu contribuția volun
tară a tinerilor care au prestat 
peste 250 000 de ore) a avut loc, 
duminică, „Ziua sportului de ma
să", dedicată aniversării de la 23 
August. Au fost prezenți aproape 
500 de participant! care s-au în
trecut la judo, volei, box, tenis. La 
sfîrșit a avut loc un meci amical 
de fotbal între echipele Portul șl 
Cimentul Medgidia.

P. ENACHE — coresp.'

FINALA „CUPEI EUROPEI — BRUNO ZAULI“

ATLETELE NOASTRE ÎN PROGRES
LA NISA 75 FAȚĂ DE EDINBURG 73

A cincea ediție a competiției 
atletice continentale „Cupa Europei 
— Bruno Zauli" s-a încheiat dumi
nică, la Nisa, cu succesul repre
zentativelor, feminină și masculi
nă, ale R. D. Germane. Prezentă 
pentru a doua oară în finala a- 
eestui prestigios concurs, formația 
feminină a Bomâniei a avut, în 
genera! o evoluție mulțumitoare, 
clasîndu-se pe locul cinci. Compor
tarea in ansamblu a atletelor noas
tre a fost superioară celei din 
urmă cu doi ani, în finala de la 
Edinburg, cînd echipa română s-a 
clasat pe locul șase, din șase for
mații participante, cu un punctaj 
de 27 p. De data aceasta, la Nisa, 
eu fost prezente opt echipe națio
nale. în condițiile unei concurente 
evident mai puternice atletele noas
tre au ocupat locui cinci și n-a 
lipsit mult să se fi clasat chiar pe 
locul patru. în afară de aceasta se 
cuvine să subliniem că cele 52 de 
puncte realizate acum însemnează 
aproape dublul celor de la Edin- 
fcurg, că pe Riviera franceză, 
Mariana Snman a obținut o fru- 

,pioasă victorie în cursa de 800 m, 
țNatalia Andrei s-a clasat a doua la 
1500 m, Argentina Menis — disc și 

‘^Virginia Ioan — înălțime au fost 
•clasate pe locul trei iar Alina 
^Gheorghiu — lungime și Valentina 
Cioltan — greutate au fost pe lo
cul patru etc. în 1973, în Scoția, 
doar Menis și Viorica Viscopolea- 
«îu — lungime au primit medalii 
de argint, loan, Cioltan și Eva 
-Zorgo (suliță) fiind clasate pe lo
cul patru.

Faptul că acum, la Nisa, echipa 
României a întrecut Franța, Marea 
ÎSritanie și Bulgaria (clasată pe 
locul trei, acum doi ani) este de- 

tie ale unităților industriale de care 
aparțin, contribuind cu substanțial 
aport la îndeplinirea sarcinilor co
lective asumate. A fi un bun mun
citor la locul de producție și un 
bun sportiv pe stadion nu mai este 
un simplu deziderat, ci a devenit 
un fapt împlinit. Ni s-au citat 
nume de sportivi ce pot fi _ dați 
exemplu, luaru ce ne face plăcere 
să-l aducem la cunoștința publică : 
handbalistele Viorica Drăgușel și 
Ana Banc, popicarii Emil Costache 
si Florin Ghiță (Rulmentul), boxe
rul Traian Georgea (ITA Brașov), 
halterofilii Gheorghe Groapă și 
Ion Ilieșu (Întreprinderea de auto
camioane), ca și colegii lor, atletul 
Zoltan Hegheduș. schiorii Teodor 
Pelin și Vasile Apostu, motocidiș- 
tii Traian Moașa și Andrei Bene- 
dek s-a.

E mare lucru să te distingi pe 
terenul de sport, dar e și mai im
portant să-ți cîștigi respectul și 
admirația tovarășilor de la locul 
de muncă...

Mihai BÂRÂ

FESTIVALUL SPORTULUI SĂTESC*
calnici cît și pentru numeroșii 
oaspeți sosiți din satele și comu
nele învecinate.

La reușita ediției din.acest an a 
„Festivalului sportului sătesc" te- 
leormănean și-au adus, îndeosebi, 
contribuția președinții asociațiilor 
sportive, printre care : Ștefan Ghi- 
miș (Metalul Frăsinet), Ion Cuțu- 
reseu (Spicul Toporu), Florin Vă
duva (Recolta Poeni), Ion Bratu 
(Victoria Vîrtoape) ș.a. La sfîrșitul 
întrecerilor, prof. Haralambie Io- 
nescu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Teleorman, ne-a spus : 
„Ne-am străduit, și se pare că am 
reușit, să atragem pe terenul de 
sport mult tineret din mediul să
tesc. Acest lucru este bun și vom 
continua cu organizarea unor ase
menea competiții sportive. Ediția 
din acest an am dedicat-o celei de 
a XXXI-a Eliberări a patriei".

Paul IOVAN

„Cupa Eliberării" 

la 5 ramuri de sport

Se apropie de faza finală între
cerea de masă „Cupa Eliberării", 
competiție organizată de C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud, la care iau parte 
cîteva mii de tineri din întreg ju
dețul. Ei se întrec la volei, popice, 
tenis, șah și tenis de masă. Finala 
va avea loc sîmbătă.

I. TOMA — coresp.

Finișul victorios, la 800 m, al Marianei Suman, in fața alergătoarei 
Ulrike Klapezynski (Telefoto : A.P.)
noastră — ea a avut posibilități 
reale de a se fi clasat pe locul 
patru, în locul Poloniei, de care a 
fost despărțită doar de cinci puncte. 
Or, aceste cinci puncte ar fi fost 
posibile de realizat dacă Argentina 
Menis, Ioana Pecec, Alina Gheor
ghiu ar fi evoluat la nivelul va
loric demonstrat cu numai o săptă- 
mînă în urmă. Pe de altă parte. 
Viorica Enescu a pierdut un punct.
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DUPĂ PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A LA FOTBAL

Predomină considerațiile mai puțin îmbucurătoare

Cu toată opoziția fundașilor clujeni, 
nimeri spațiul porții apărată de Ciocan (nr. 5) și Vasiliu, Chihaia reușește să șuteze. dar balonul nu va 

Lăzăreanu. (Fază din meciul Sportul studențesc — „U“ Cluj-Napoce, 1—0) 
Foto : Dragos NEAGU

Așadar, caravana Diviziei A la 
fotbal s-a pus duminică în miș
care, cele 18 competitoare începînd 
marea cursă pentru cîștigarea 
celui de al 58-lea titlu de cam
pioană a tării. Desigur că star
tul acesta seamănă cu toate ce
lelalte, in sensul că este pre
matur ca. pe baza primelor im
presii să emitem judecăți de va
loare. Știm că echipele s-au pre
gătit pentru deschiderea noului 
sezon, că efectivele au fost ro
date în diferite meciuri amicale 
interne și internaționale, că la 
ultima consfătuire organizată de 
F.R.F. conducătorii și antrenorii 
divizionarelor A și-au însușit in
dicațiile forului de specialitate 
privind ridicarea ștachetei calită
ții întrecerilor. Așteptind consu
marea unei alte runde a campi
onatului cînd, presupunem, toate 

de secundă, iar Alina Gheorghiu 
pentru un centimetru la lungime.

Formația R.D. Germane a domi
nat și de această dată întrecerea, 
reeditîndu-și succesul de la ultime
le ediții ale competiției, dar la 
proporții mai nete decît altă dată. 
Din cele 13 probe ale concursului 
atletele din R.D.G. au cîștigat 9, 
celelalte patru revenind. 2 sporti-

tC'. 

echipele vor depăși „faza de ro
daj", ne rezumăm ca, în pri
mul comentariu al sezonului, să 
aducem în „prim-plan" cîteva 
aspecte surprinse de trimișii zia
rului, aspecte pe care le-am dori 
recepționate și interpretate ca 
atare.

în primul rînd, vom aminti 
lucrurile bune. Pretutindeni orga
nizatorii s-au străduit să ofere 
un cadru sărbătoresc inaugurării 
stagiunii fotbalistice, spectatorii 
găsind stadioanele schimbate în 
bine, cu retușurile ce se impu
neau. La acest capitol, se cuvine 
un plus de laudă pentru condu
cerea asociației sportive Jiul Pe
troșani care a făcut eforturi vi
zibile pentru regazonarea unei 
părți a terenului de joc, amena
jarea unui sediu nou. punerea în 
funcțiune a unei tabele de mar
caj cu ceas electric, reconstrui
rea tribunei centrale, pentru lu
crările. aflate în curs de desfă
șurare, la noile vestiare. La 
Bacău, în schimb, organizatorii 
recunosc că mai au încă multe 
de făcut pentru punerea la punct 
a bazei sportive (terenul de joc, 
și tribunele au un aspect neîn
grijit. stația de amplificare func
ționează foarte slab etc.) și pro
mit că, în foarte scurt timp, 
toate aceste probleme vor fi re
zolvate.

Ceea ce a atras atenția a fost 
și faptul că în etapa de duminică 
au fost consemnate 20 de debu-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CU DUBLUL CAMPION MONDIAL
MOROTOSHI SHINOMAKI 

DESPRE JUDO-UL ROMÂNESC
în urmă cu cîteva zile, iubitorii 

judo-ului din Capitală au avut 
posibilitatea să urmărească la lu
cru — intr-un program demonstra
tiv — trei excelenți judoka japo
nezi, în fruntea cărora se afla 
dublul campion mondial Morotoshi 
Shinomaki. Profitînd de prezența 
acestuia la București, i-am solici
tat un interviu.

— Ce impresie v-au lăsat 
judoka români și, în genera! 
judo-ul nostru ?

— Sincer să fiu, m-a surprins 
în mod plăcut avîntul luat de judo 
în România, deși am aflat că este 
practicat aici doar de cîțiva ani 
Sportivii dv. au atins un grad des
tul de avansat și cred că au un 
viitor promițător.

— Chiar doream si vă între
băm ce perspective întrevedeți 
judo-ului românesc ?

— Din punct de vedere al se
lecției, cred că specialiștii dv. s-au 
orientat bine, optînd pentru spor
tivi robuști, cu calități fizice evi
dente. Cuvinte de apreciere se cu
vin, de asemenea, metodicii de an
trenament adoptată la lotul repre-

Azî, In sala Horească

VOLEIBALIȘTII ROMANI 
INTILNESC

RE CAMPIONII MONDIALI
Iubitorii voleiului din Capitală 

vor avea prilejul să urmărească 
azi, dc Ia ora 16,30, in sala Flo- 
reasca, un cuplaj ce se anunță 
deosebit de atractiv. In prim-plan 
se situează întilnirea dintre re
prezentativa masculină a României 
și campioana mondială, echipa 
Poloniei. Cu cîteva zile în urmă, 
cele două formații au oferit publi
cului prezent la „Trofeul Tomis" 
un spectacol voleibalistic de înaltă 
clasă. In ambele echipe figurează 
jucători cu o bogată experiență 
competițională, ceea ce ne deter
mină să credem că și azi va fi o 
partidă de un bun nivel. Din sex
tetele celor două formații, antre
nate de Aurel Drăgan și Florin 
Balaiș și, respectiv, Hubert Wag
ner, vor face parte, printre alții; 
Oros, Pop, Dumănoiu, Schreiber, 
Tutovan, Arbuzov din echipa 
noastră. Gawlowski, Lasko, Ry- 
baczewslci, Bosek, Lubiedcwski, 
Wojstowicz.

în deschidere, se vor intilni re
prezentativele feminine ale Româ
niei și Canadei.

dezvoltării forței. Cred insă că mai 
sînt unele capitole unde va tre
bui să se insiste.

Horia ALEXANDRESCU
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LUPTE ALE JUNIORILOR

de la libere în evident progres

In conti- 
au evo- 

m, 1972—

DE

O REUȘITA MANIFESTARE
TEHNICO-SPORTIVA

Ion HOABĂN

După șase zile de întreceri la 
campionatele mondiale de ju
niori la lupte greco-romane și 
libere, duminică, pe stadionul 
Spartak din orășelul bulgar 
Haskovo s-a cîntat și Imnul de 
stat al Republicii Socialis e Româ
nia, iar drapelul țării noas
tre a fost ridicat pe cel mai 
înalt catarg. Aceasta, pentru că 
in rlndul învingătorilor la cele

SPECIALIȘTII COMENTEAZĂ FAVORABIL
COMPORTAREA SPORTIVILOR ROMANI

• Luptătorii
HASKOVO, 18 (prin telefon). 

Duminică, s-au încheiat întrecerile 
celei de-a IV-a 
natelor mondiale 
romane și libere 
iilor. După ce în , 
de concurs practicanții stilului cla
sic obținuseră două medalii de ar
gint (Nicolae Horineeanu, Ștefan 
llusu) și una de bronz (Zaharia 
Felea), in următoarele, cei de la 
libere au ținut să demonstreze sal
tul valoric înregistrat de acest stil 
la noi in țară in ultimii ani. Trei 
dintre elevii antrenorilor Ion Mu
reșan și Alexandru Geantă au ur
cat pe podiumul de premiere (Ti- 
beriu Seregeli, Gigei Anghel, Con
stantin Fodore), primul cucerind 
titlul de campion mondial la cate
goria 82 kg. In rîndul fruntașilor 
categoriilor s-au clasat și Dumitru 
Buta (locul 4 la 68 kg) și Ion 
Ivanov (locul 5 la 90 kg).

In urma acestui succint bilanț pu
tem aprecia favorabil comportarea 
tinerilor luptători români la cam
pionatele mondiale. Rezultatele lor 
vin să confirme seriozitatea și pa
siunea cu care se muncește la noi 
în această disciplină sportivă. Fap
tul că nu numai la nivelul senio
rilor dispunem de sportivi de va
loare ne îndreptățește să credem 
că forul nostru de specialitate se 
preocupă în mod corespunzător de 
creșterea tinerelor cadre. Compor
tarea reprezentativelor noastre de 
juniori in întrecerea cu cei mai 
valoroși adversari din lume nc 
conduce la concluzia că schimbul 
de miine al luptelor din țara noas
tră poate conta pe elemente de 
nădejde, capabile să ducă mai de
parte ștafeta performanțelor româ
nești la această disciplină sportivă. 
In special la lupte libere, unde 
Tibcriu- Seregeli a cucerit titlul su
prem într-o întrecere extrem de 
dificilă, progresul înregistrat în 
ultimii ani este evident, motiv 
pentru care îi felicităm pe tehni
cienii noștri. De altfel, în clasa
mentul pe națiuni, Romania a 
ocupat locul III. o performanță 
remarcabilă. Jumătate din echipa 
noastră reprezentativă (cinci spor
tivi) s-au clasat în rindul primilor 
șase din

Faptul 
bil de 
Haskovo. 
back (Suedia), 
F.I.L.A.,

ediții a campio- 
de lupte greco- 
rezervate junio- 
primcle trei zile

lume.
a fost comentat favora- 
specialîștii prezenți la 

De pildă, dr. Per Strom- 
_L_,, vicepreședinte al 
ne-a declarat : „România

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR
CRISTINE GOSLER (atletism)

s-a prezentat foarte bine la cam
pionatele mondiale, în special la 
libere, unde a obținut o medalie 
de aur, două de bronz și locul III 
în clasamentul pe națiuni. Tînăra 
generație de luptători din Româ
nia este valoroasă și foarte bine 
dotată pentru acest sport. Multi 
dintre ei au realizat victorii spec
taculoase în meciuri de ridicată 
factură tehnică". Weslcy Ilogland 
(S.U.A.), arbitru F.I.L.A., care a 
condus două meciuri decisive ale 
lui T. Seregeli, ne-a spus : „Este 
un băiat extrem de puternic și bun 
cunoscător al luptelor libere. A 
meritat cu prisosință locul I. Poa
te să fie niindru că a devenit cam
pion mondial intr-o competiție atît 
de dificilă".

Desigur, sint aprecieri care ne 
bucură, care răsplătesc așa cum se 
cuvine eforturile sportivilor și an
trenorilor noștri. Sperăm ca rezul
tatele valoroase obținute de tine-

rii reprezentanți ai luptelor 
România să fie un stimulent în 
pregătirea lor viitoare. Dar, greul, 
de acum începe.

în același timp, nu putem să nu 
amintim, faptul că. nu toți cei 20 
de tineri luptători români (la am
bele stiluri) au evoluat la nivelul 
prestigiului de care această disci
plină sportivă din țara noastră se 
bucură pe plan internațional. Unii 
dintre reprezentanții noștri (in spe
cial cei de la greco-romane) nu au 
reușit să realizeze performanțele 
care se așteptau de la ei. Alții, 
destul de mulți (la ambele stiluri), 
s-au comportat sub nivelul posibi
lităților și au fost eliminați pre
matur din competiție. Dar, despre 
alte aspecte ale întrecerilor pc care 
le-am urmărit, vom avea ocazia 
să mai revenim.

Un salt al performanței, de 
12 centimetri, de la un an la 
altul, reprezintă, indiscutabil, o 
performanță cu totul remarcabi
lă pentru o săritoare in înălți
me. Autoarea acestei perfor
manțe este tînăra atletă bucu- 
reșteană Cristine Goslcr, repre
zentată a clubului Metalul. Cris
tine s-a născut la București, la 
16 XII 1957. Are 164 cm. înălțime, 
54 kg. Practică atletismul din 
anul 1970, cînd a avut cel mai 
bun rezultat 1,30 m. 
nuare rezultatele sale 
luat astfel : 1971—1,45
1,60 m, 1973—1,70 m, 1974—1,70 m 
și 1975—1,82 m.

Pină în acest an a făcut parte 
din Școala sportivă de atletism 
din Capitală, avîndto ‘ ’
noare pe profesoara 
Cheșu-Nourescu, fostă 
a țării în alergările 
Aceasta i-a îndrumat . . 
săritura. în înălțime, probă pen
tru care mica atletă vădea reale 
aptitudini.

în 1975 s-a transferat la Meta
lul, unde îl are ca antrenor pe... 
Constantin Nourescu. Este func
ționară la „23 August" și elevă 
la seral, în clasa a X-a, la Li
ceul nr. 29 din București. In se-

zonul de iarnă a devenit cam
pioană republicană, de sală, la 
junioare, succes pe care l-a ree
ditat șl in aer liber, la Poiana 
Brașov. Zilele trecute a fost 
promovată in reprezentativa de 
senioare a țării, pentru Balca
niadă. realizind un nou record 
de juniîare cu 1,82 ni.

TIBERIU SEREGELI (lupte libere)
Tomc RĂBSAN

Una dintre ceie mai interesante 
manifestări sportive organizate de 
Comitetul municipal București al 
U.T.C. in colaborare cu Consiliul 
municipal pentru educație fizică 
și sport și Clubul sportiv munici
pal in intîmpinarea Congresului 
al X-lea al U.T.C. și a Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R., a fost, 
fără îndoială. „Ziua sporturilor 
tehnico-aplicative". In tot cursul 
dimineții de duminică sute do ce
tățeni aflați în parcul „23 August", 
precum și numeroși copii și tineri 
veniți din cartierele învecinate, 
au urmărit cu mult interes evolu
țiile ' ciș'ajoase ale temerarilor pa- 
rașutiști care se lansau din turn 
ffft, la înălțimea de 80 de metri, 
pilotîndu-și apoi uriașele cupole 
de mătase în cădere liberă spre 
punctul fix. complicatele curse ale 
moloclcliștilor printre marcajele 
cu stegulețe roșii, demonstrațiile 
de acro și rachetomodelc. ori tra
gerile cu armele cu aer compri
mat în panourile cu ținte. La 
reușita acestei acțiuni și-au dat 
concursul tinerii și tinerele din ta-

băra de parașutism București 
C.C. al U.T.C.. membri ai Clubului 
sportiv municipal, numeroși pose
sori de motociclete din Capitală 
etc. Iată cîștigătorii întrecerilor : 
parașutism, fete Elena Moișa 
2,21 m. băieți Aristide Galan 
1,15 m ; tir cu arma cu aer com
primat, începători Silviu Secă- 
rcanu 75 p. avansați floria Rodo- 
teatu 77 p ; motociclism îndemî- 
nare, clasa 70 cmc Cristian Pa- 
lade 1:35 ; clasa pînâ la 175 cmc 
Ghiță Dragoș 1:37 ; clasa peste 175 
cmc Ghiță Dragoș 1:40.

zece categorii de greutate )a 
stilul libere s-a aflat șl un linăr 
luptător român, proaspătul ab
solvent de liceu din Tg. Mureș. 
Tibcriu Seregeli. In cele trei 
zile de concurs, cit au durat în
trecerile de libere, reprezentan
tul țării noastre a avut o com
portare remarcabilă. Depășta- 
du-șl clar toți adversarii de la 
categoria 82 kg., mulți dintre ei 
provenițl din țări unde această 
disciplină sportivă are o fru
moasă tradiție, Tiberlu Seregeli 
și-a Înscris numele pe lista 
campionilor mondiali de juniori. 
Acesta este cel de-al doilea 
mare succes al luptelor libere 
din țara noastră, primul titlu 
fiind obținui anul trecut, la Is
tanbul, de Ladlslau Șimon.

Tiberlu Seregeli s-a născut la 
8 mai 1955, în județul Covasna. 
Este legitimat la Șc. sp. Tg. 
Mureș, unde a fost pregătit de 
antrenorul Francisc Gyarmati. 
In prezent este elev la o școală 
tehnicăxC.F.Il. A îndrăgit acest 
sport încă din copilărie, avînd o 
practică de 8 ani. Remarcat în 
întrecerile juniorilor cu clțlva 
ani în urmă, el a fost selecțio
nat în lotul național, unde 
fost pregătit de antrenorii Io 
Mureșan și Alexandru Geantă.

rea 1 
tative 
susții 
hotar 
sari 
mate 
Si Sp 
Spâni 
comp; 
de cl 
tămîn 
ale f 
mare.

HANDBALISTELE ROMANCE AU ÎNCHEIAT

MIHAI BANU SI ERNEST MULNER - ÎNVINGĂTORI
IN CONCURSUL DE MOTOCROS OE LA MORENI
După 

torată 
zentative la „Cupa 
s-au reluat întrecerile de moto- 
cros, printr-un reușit concurs re
publican. dotat cu trofeul „Cupa 
Eliberării". desfășurat duminică la 
Moreni în organizarea asociației 
-Flacăra-Automccanica din localita
te. La start au fost prezenți aler
gători de la Poiana Cîmpina. Tor
pedo Zărnești. Steagul roșu Bra
șov, Automobilul Buzău, Locomo
tiva Ploiești, I.T.A. Tg*. Jiu și Fla
căra-Automecanica Moreni. Pen
tru motocicliștii seniori, angajați 
în lupta pentru locurile fruntașe 
ale campionatului național, dispu
tele de duminică au constituit o 
utilă verificare publică înaintea e- 
tapei finale a celei mai importan-

o scurtă întrerupere, da- 
participării echipei repre- 

Prietenia",
interne, programată 
la Cîmpina. Intre- 
dominate copios de 

elevii antrenorului 
motocrosiștii de la 
pina. printre care 
tinărul feroviar ploieștean, Stclian 
Paraschiv. Trei dintre animatorii 
probei rezervată seniorilor. Paul 
Filipcscu (I.T.A. Tg. Jiu), liderul 
campionatului (a concurat pe o 
mașină căreia i-a adus modificări la 
suspensie). Dumitru Motișan și 
Th. Bălănoiu (ambii de la Fla- 
căra-Automecanica Moreni) au 
suferit pe parcurs defecțiuni me
canice.
neze.

te competiții 
la 31 august 
cerile au fost

Ștefan Chițu, 
Poiana Cim- 

s-a intercalat

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN PREGĂTIREA PENTRU C.M
De vorbă cu antrenorul emerit CONSTANTIN POPESCU

HOCHEIȘTII DE LA DINAMO 
BUCUREȘTI ÎNVINGĂTORI 
ÎN „CUPA 23 AUGUST"

După evoluțiile redutabilei for
mații sovietice TSKA Moscova, ac
tivitatea compctițională pe patinoa
rul artificial din Miercurea Ciuc 
a continuat cu disputarea partide
lor din cadrul „Cupei 23 Augu»st".

în primele două meciuri, echipa 
locală S. C. Miercurea Ciuc a su
ferit două înfrângeri : 4—9 (3—4, 
1—0, 0—5) cu Dinamo București, 
oare s-a detașat net în ultima re
priză (autorii golurilor: Pană — 3, 
Vișan, Tureanu, Țone, Axinie, 
Banda ș, Pisam— Dinamo, Bartha- 
lis, Csiszer, Antal, Nagi/ — S. C. 
Miercurea Ciuc) și 2—11 (0—4,2—4, 
0—3) cu Steaua, a cărei forță de 
atac s-a arătat a fi în creștere (au
torii golurilor : Varga, Mikloș, Nis- 
tor — cite 2. Justinian, Bălăucă, 
Vngurcanu, Ionifă, Gheorghiu — 
Steaua, Solyom și Gall -- S. C. 
M. Ciuc).

în finala turneului s-au întîlnit 
ode două formații învingătoare în 
■jocurile precedente. La capătul u- 
nei întîlniri echilibrate, rapidă și 
dlrză, victoria a revonit la limită 
dînamoviștilor : 2—1 (0—0, 1—0,
î—1) prin punctele înscrise de Tu- 
reanu și Axinte pentru învingă
tori, respectiv Gheorghiu.

fiind ncvoiti să abando- 
Mult gustat de numerosul 

public a fost și duelul juniorilor 
E. Mulner — R. Diaconu, cîștigat 
de primul concurent pe ultimii 
metri ai cursei.

CLASAMENTELE : seniori
1. M. Banu (Poiana Cîmpina). 
S. Paraschiv (Loc. Ploiești), 3. 
Murgoci, 4. C. Goran (ambii 
la Poiana) : juniori : 1. E. Mulner 
(Torpedo Zărnești), 2. R. Diaconu 
(Fia căra-Automecanica). 3. Al. En- 
ceanu (Steagul roșu Brașov).

2. 
N. 
de

Troian IOANIȚESCU

încheiată acum cltva timp „Cupa 
Balaton" a constituit pentru re
prezentativa de handbal feminin a 
României sfîrșitul unei noi etape 
din cadrul planului de pregătire 
în vederea participării la turneul 
final al C.M., programat la finele 
anului, în U.R.S.S. Citeva amănun
te despre stadiul atins de jucătoa
rele noastre și, implicit, despre 
evoluția lor în competiția consu
mată în Ungaria am solicitat an
trenorului emerit Constantin Po
pescu.

— Sintcți mulțumit de locul 
II, ocupat

— Categoric 
cest loc vine 
portarea bună 
acest sezon 
cum știți, am cîștigat două tur
nee — la Praga și „Trofeul Car- 
pați" —, iar în Ungaria ne-am

la Vezsprem ?
da. Ca rezultat, a- 

să completeze com- 
a echipei noastre în 
internațional. După

In campionatele republicane

clasat pe un foarte onorabil loc 
II, fiind întrecuți doar de formația 
țârii gazdă.

■— înfringcrca aceasta, Ia trei 
goluri, nu vă îngrijorează ?

— Cred că nu trebuie să ne 
facem probleme. Meciul a fost 
destul de echilibrat, am condus și 
noi, iar in final, cînd ne apropia
sem la lin gol diferență 
erau două minute de joc, 
cut la un pressing, care 
vedit. insă, ncinspirat.

— Ce s-a intimplat în meciul 
cu Cehoslovacia, încheiat Ia e- 
galilate ?

— în primul rind să-mi permi
teți să corectez rezultatul greșit 
transmis de agențiile de presă, 
fără excepție. Meciul s-a încheiat 
cu victoria noastră, 17—16, și nu 
cu un rezultat egal ! Am încercat 
în acest joc, ca de altfel în între
gul turneu, reintegrarea în echipă

a»«ssssKrr“.“r------------
ale juniorilor

să
a

mai 
tre- 
do-

de talere

a 
Niculinei Iordache. Folosirea celei 
de a doua jucătoare s-a dovedit 
nepotrivită, ea neputînd face față, 
deocamdată, solicitărilor intense 
dintr-un meci dificil.

— Cum apreeiați stadiul de 
pregătire atins de echipă ?

— în general bun, mai ales in 
atac, unde jucătoarele noastre, în
deosebi Simona Arghir, Doina Co- 
jocaru șl Doina Furcoi au devenit 
foarte combative. Cuvinte bune și 
despre creșterea valorică a porta
rilor — Viorica Tonică, Elisabeta 
Ionescu și Ana Man — care con
tribuie mai mult la întărirea siste
mului defensiv. Tot aici, însă, în 
apărare, vechile lacune n-au fost 
înlăturate definitiv, numai așa ex- 
plicîndu-se numărul mare de go
luri primite. Tocmai în direcția 
perfecționării tacticii individuale 
de apărare am trasat sarcini pre
cise jucătoarelor în etapa urmă
toare — campionatul. Și cred că Ia 
toamnă, cînd lotul se va reuni din 
nou, lucrurile vor sta mai bine. .
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DOUĂ NOI RECORDURI ALE TĂRII
în 

natelor republicane de trap (ta
lere aruncate din șanț) și skcet 
(talere lansate din turn), desfă
șurate pe poligonul din Baia Mare 
(sîmbătă și duminică), s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

cadrul întrecerilor campio- trap 
ioagă 
N.

1. Grigore Torao-

Al. HORIA

TUREL ÎNVINGĂTOR PRINCIPAL
Așteptat ca interes, „Criteriul cailor 

de 3 ani* a oferit o alergare viu dis 
putată, dar n-a corespuns integral. Mai 
intîi Ornament a ratat plecarea prin- 
tr-un lung galop și a ieșit din cursa. 
L-au imitat imediat outsidera Orieta și 
unul dintre favoriții publicului, Hertz. 
Restul concurenților s-au angajat într-o 
luptă de uzură — declanșată de Hekla 
— care s-a sfîrșit cu 
Turei. învingătorul a 
într-o alură frumoasă, 
dar a și primit un 
din partea driverului 
nescu, care l-a strecurat, 
lui cunoscută, prin cîteva ____  _
bere ivite în cale printre adversari.

Remarcabil este rezultatul primului hit 
din „Premiul Maramureș*, adjudecat la 
luptă de Floria, în care Kilowat a rea
lizat recordul de 1:23,7, Sonor 1:24,7 și 
Jug~ 1:25,4. A fost desigur cea mai ra- 
pidă cursă urmărită pînâ în prezent 
anul acesta de către spectatori. în rest 
ne-au plăcut performanțele lui Odiseu, 
Spartan și Siliștea, toți comportîndu-se 
în real nmares.

«
EI

(100 t) :
(C. S. Baia Mare) 94 t, 2. 

Mihai

victoria netă a Iul 
efectuat parcursul 
cu un record bun, 
substanțial sprijin 
său Mircea Ștefă- 

cu abilitatea 
culoare ii-

Florea) 43,4, |o!a, simplu 18, ordinea
614; cursa II Ricoșeu (N. Gheorghe) 37, 
Susurel, simplu 2, event 71, 
cursa III Floria (N. Slmion) 
seu, Hâulit, simplu 4, event 
18, ordinea triplă 162, cursa 
(S. Onache) 32,4, Disputa, 
event 12, ordinea 8, triplu cîștigător 44; 
cursa V Siliștea (G. Solcan) 29,1, Kaola, 
Tutela, simplu 2, event 7, ordinea 6, 
ordinea triplă 23; cursa VI Odiseu (I. 
Oană) 26,4, Orion, simplu 5, event 13, 
ordinea 46, triplu cîștigător 40; cursa VII 
Turei (M. Ștefănescu) 26,1, Hekla, Men
tor, simplu 6, event 45, ordinea 85, or
dinea triplă 747; cursa V|ll Hermafon 
(Tr. Dinu) 39,7, Izvor, simplu 3, event 22, 
ordinea 140. Pariul austriac ridicat la 
suma de lei 30 083 a fost cîștigat de 24 
combinații la 6 cai a lei 626 fiecare. 
Report 15 059. Retrageri-: Robson în hitul 
doi.

ordinea 8; 
25,7, Odi- 
5, ordinea 
IV Spartan 
Simplu 6.

(Olimpia-Constructo- 
rul Buc.) 90 t, 3. 
Baia Mare) 88 t. 
Baia Mare 268 t 
național (v.r. 260 
Constructorul Buc. 250 t ;
(100 t) :1. Cristian Pintilie (C. S. 
Baia Mare) 96 t — nou record 
național (v. r. 94 t). 2. A. Boțilă 
(Vînătorul Timișoara) 95 
Ionică (Unirea Joița) 94 
pe : 1. C. S. Baia Mare 
Vînătorul Timișoara 264 
limpia-Constructorul Buc.

De remarcat frumosul succes 
al reprezentanților C. S. Baia 
Mare care au cucerit toate cele 
patru titluri puse în joc. Merită 
a fi, de asemenea, 
cele două noi 
cane, iar cifra 
Cristian Pintilie confirmă progre
sul înregistrat de campionul țării. 
Totodată este de subliniat și per
formanța obținută de Grigore To- 
moioagă mai ales la vîrsta lui de 
numai 16 ani. Notăm și rezulta
tele altor doi tineri. Alexandru 
Boțilă și Ion Ionică, 
concura încă doi ani

Competiția a fost 
organizată și ea a ____
bună propagandă pentru tirul cu 
arma de vlnătoare. precum și un 
prilej de constatare că acest sport

N. Ciupe (C. Ș. 
echipe :
— nou
t). 2.

1. C. S. 
record 

Olimpia- 
skeet

3. I. 
cchi- 

266 t, 2. 
t. 3. O- 
257 t.

t. 
t.

evidențiate 
recorduri republi- 

și evoluția lui

care vor mai 
ca juniori.
foarte bine 
constituit o

AUTO IN CAMPIONATUL NAȚIO- 
NAL DE VITEZA IN COASTA

S-a desfqșurat cea de a doua etapă. La 
startul întrecerii — organizată pe ur» tra
seu de 7 400 m (șoseaua Baia Mare - 
Sighet) — s-au prezentat 85 de echipaje. 
Rezultate la clasele: pină la 1000 cmc. 
Mircea Rusescu (Tractorul Brașov); pină 
la 1 150 cmc. Doru Gindu (I.O.B. Balș) ; 
pină la 1300 cmc. Eugen Cristea Ionescu 
(I.O.B. Balș); peste 1300 cmc. Francisc 
Naghy (C.S.U. Brașov). Dacia 1300: Dan 
Gologan (C.S.U. Brașov) la grupa l-a șl 
Cornel Motoc (Tractorul) la grupa a tl-o. 
in clasamentul generai individual: 1. 
F. Naghy, 2. E. Cr. Ionescu: 3. C. Mo
toc. Pe echipe: Tractorul Brașov. (V. 
SASARANU coresp.).

SUSPENDĂRI PENTRU 
NEPREZENTARI LA LO 

art. 66 din Regulamentul 
a F. R. Baschet, Diana

BASCHET
TURI. Conform 
de funcționare
Mihalic, M. Braboveanu (I.E.F.S.), Ana 
latan, Alexandrina Bîrâ (Olimpia-Coo- 
structorul) și Gh. Cimpeanu (Steaua) 
sînt suspendoți din activitatea Internă șl 
internațională (pînâ la judecarea cazu
rilor lor de către Comisia centrală de 
disciplină), deoarece nu s-au prezentat 
la convocarea in loturile republicane. • 
SELECȚIONATA DE SENIORI VA JUCA 
LA MISKOLC. Intre 29 și 31 august, re
prezentativa de seniori a României va 
evolua în Ungaria, la Miskolc, în cadrul 
unui turneu internațional, alături de e- 
chipele Poloniei, Ungariei și o selecțio
nată sovietică. Lotul țării noastre este 
alcătuit din: Popa, Niculescu, Ivascenco, 
(Uglai (Dinamo), Caraion (Farul), Ocze«

Petroff
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TIONALE FOTBALI
I

ARBITRII PARTIDELOR
DIN CUPELE EUROPENE

ALE FORMAȚIILOR NOASTRE

r
I VARA A TRECUT PREA REPEDE

OTUL A ÎNTÎLNEȘTE PE JUVENTUS
TUL DE TINERET SELECȚIONATA
OLIMPICĂ A BULGARIEI

il studențesc evoluează in Spania, in turneele de la Palma de Majorca și Granada —

lupă înccpe- 
le reprezen- 
t (23 ani) 
ficare peste 
unor adver
de progra- 
tiile Dinamo 
evoluează în 
«r turnee în 
ute formații 
bogată săp- 
itcrnaționale 

prin ur-
mîine seară

Comunale" 
ia^JS0.30, în 
nații Juvcn- 
, rccorilme- 
lărului de 
Clubul tori- 
>ună forma- 
i care nu 
i Zol'f, Cau- 
Bettega, AI- 
chiziție Gori 
aliștii noștri 
ță în Italia, 
stăzi ei vor 

Torino. în 
t o indispo- 
jlnav, nu a

Iată com- 
a plecat la 
loraru (por- 
;anu II, G. 
lini, Purima 
ănescu, D. 
jlocași), Lu- 
•cu, Manea 
lotului re-

convocat in locul lui Ion Ion, 
accidentat,

Dinamo București părăsește, tot 
astăzi. Bucureșiiul, cu avionul. în- 
dreptîndu-se spre Spania, unde va 
participa, la sl’irșitul săptămînii, la 
turneul de la Palma de Majorca. 
Programul turneului : sîmbătă : 
F. C. Majorca — Espanol Barce
lona și Dinamo — Real Madrid. 
Duminică se vor întîlni, între ele, 
învinsele și învingătoarele. Ur
mează să efectueze deplasarea ur
mătorii jucători : Constanținescu, 
Cavai (portari). Dobrău, Deleanu. 
Lueuță (fundași). Naglti, Nun- 
weiller, Cuslov (mijlocași). Zam
fir, Dumilrache și Vrînceanu (ata-

cânți). Joi urmează să sosească la 
Palma de Majorca și jucătorii din 
lotul reprezentativ care evoluează 
mîine la Torino : Cheran, Sătmă- 
reanu II, G, Sandu, Dinu, D. 
Georgescu, Lucescu. Dinamoviștii 
revin în cursul zilei de luni.

Sportul studențesc pornește mîi- 
nc, pe calea aerului, spre Gra
nada (Spania), unde va participa 
la turneul organizat acolo în zi
lele de 21 și 22 august alături de 
echipele Granada și F.C. Sevilla 
(din prima ligă a campionatului 
spaniol) și formația portugheză 
Boavista. Programul turneului nu 
a fost stabilit. Bucureștenii se re
întorc duminică scara.

U.E.F.A. a delegat următorii arbi
tri pentru partidele din primul tur 
pe care trei dintre formațiile noastre 
le vor susține in C.C.E., -
pelor"'

— la partida Real Madrid 
namo, o brigadă iugoslavă, avîndu-1 
la centru pe M. GUGULOVICI; par
tida retur Dinamo — Real va fi con
dusă de un trio italian.

— Ia partida A.S.A. — Dynamo 
Dresda, O BRIGADA GREACA, ui
mind ca partida retur să fie con
dusă de TREI ARBITRI BULGARI.

— Ia partida Rapid — Anderlecht, 
TREI ARBITRI AUSTRIECI, la Bruxel
les urmînd să oficieze un TRIO 
CEHOSLOVAC.
• U.E.F.A. a delegat șl ARBITRI 

ROMANI pentru următoarele partide 
din primul tur al cupelor europene: 
PAOK Salonic — Barcelona, Beșik- 
tas — Florentina și Anortliosis Fa
magusta — Ararat Erevan.

.Cupa CU-
și „Cupa U.E.F.A." :

Meciul

Dinamo,

a

Di-

Sportul Studențesc

din etapa a ll-a.

fost aminat
formații bucureștene

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Intrucit cele douâ
efectuează turnee în Spania, în această 
săptărnină, meciul lor de campionat, pro
gramat pentru duminică, în cadrul eta
pei a ll-a, a fost aminat pentru o dată 
care se va anunța ulterior.

I
I

DE LA DIVIZIONARELE B SE AȘTEAPTĂ
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MAI MULT DECIT PÎNĂ ACUM!
utilă ședință de

echipelor
lucru cu conducătorii și

din eșalonul secund
antrenorii

I
I

î ani) înlîl- 
lofia, Selcc- 
îlgariei, in 
;ivă, care se 
următoarele 

■iile pentru 
Montreal. O 
;ntru tinerii 
Componenta 
să facă de- 
:>i de astăzi 
ru. Ioniță 
rigoraș, FI. 
iu (fundași). 
Kaiser (mij- 
Ițescu, Radu 
Zamfir, Bo- 
u IV a fost

2,90 m
I1SCULUI

curs desfe- 
tdeal, losif 
□bilit un

aruncarea 
p/echiul re-

62.20 m). 
: 59,60 -
□8 - 62,04 
meurs, Flo
ut, tot la 

lîa Fotache 
’ antrenați 
). Juniorul 
Bit 65,26 m

Ieri, la sediul C.N.E.F.S., a avut 
loc o ședință de lucru, organizată 
de F.R.F. cu conducătorii și an
trenorii echipelor din Divizia B. 
Au participat reprezentanți ai con
ducerii federației, ai Colegiului 
central al antrenorilor și Colegiu
lui central al arbitrilor. Cu acest 
prilej s-a făcut o amplă analiză a 
activității eșalonului secund în 
anul competițional 1974—75, s-au 
expus sarcinile ce revin celor 54 
de formații în ridicarea calității 
fotbalului practicat și s-au făcut 
recomandări metodice din partea 
Colegiului central al antrenorilor.

Mai intii. în ideea unui schimb 
de experiență, conducători ai unor 
cluburi și asociații (Gloria Buzău, 
C. S. Tîrgoviște, U. M. Timișoara) 
precum și antrenorii echipelor 
Progresul Brăila, Progresul Bucu
rești și F. C. Minerul Baia Mare 
au prezentat scurte referate pri
vind baza materială, organizarea, 
instruirea și activitatea acestor 
unități sau echipe. Apoi, tov. Tu
dor Vasile, prim-vicepreședinle 
al F.R.F., a prezentat un cuprin
zător material de analiză a acti
vității echipelor din Divizia B in 
campionatul 1974—75. S-a arătat 
și ou acest prilej că nivelul fotba
lului practicat de majoritatea di
vizionarelor B este încă nesatis- 
fâeător, că nu s-a progresat 
măsura așteptărilor. Cauzele 
multiple : lacune in procesul 
instruire și educație ; tactică 
joc depășită ; capacitate fizică
licitară ; valoare scăzută a jucă
torilor ; instabilitate în alcătui
rea formațiilor. Corvinul Hune
doara, de pildă, a folosit 37 de 
jucători, Vulturii T. Lugoj — 35, 
Metalul Mija și Automatica Ale
xandria și ele mai mult de 30. Din 
cele 54 echipe divizionare B, 21 
au folosit peste 20 de jucători, in 
campionatul trecut, fapt care a

pe 
sint

de 
de 

de-

dus Ia' imposibilitatea de a se 
realiza omogenitatea necesară.

Majoritatea echipelor aleargă 
după rezultate imediate, obținute 
cu orice preț și apelează adesea 
la manevre și practici incompa
tibile cu spiritul sportiv. Au fost 
și unele jocuri apreciabile, dar 
procentul lor este incă foarte mic. 
De asemenea, numărul fotbaliști
lor tineri, de valoare .și de pers
pectivă este incă necorespunzător. 
Aceasta se datorează carențelor ce 
se manifestă în procesul de in
struire, dar .și instabilității antre
norilor. dintre care unii (Gh. Nu- 
țescu, H. Eitimic și alții) trec an 
de an de la o echipă la alta. In 
acest sens. F.R.F. nu va mai lua 
în seamă desfacerea de contracte, 
chiar de „comun acord" și nu va 
mai aproba numirea unui nou an
trenor pină la începerea altui 
campionat, în ideea de a favoriza 
stabilitatea și lucrul in perspecti
vă. S-a atras în mod serios aten
ția asupra corectitudinii finalului 
de campionat deoarece unele re
zultate au pus sub semnul între
bării corectitudinea unor jucători, 
antrenori și echipe. Pe Viitor 
vor lua măsuri 
pină la radierea 
celor ce se vor 
asemenea acte.

In încheierea 
cuvîntul 
Marin 
C.N.E.F.S. Vorbitorul 
materialul prezentat 
critic și la obiect, ca și discuțiile 
care au avut loc, constituie un 
bun punct de plecare în noul se
zon, deși s-a simțit nevoia unei 
mai substanțiale autocritici din 
partea participantilor, mai ales a

se 
care vor merge 
din competiție a 
face vinovați de

lucrărilor, a luat 
tovarășul 
Dragnea.

general Jt. 
președintele 
a arătat că 
de F.R.F.,

ștî), Mînzat 
D. Colibaba- 

enor federal).

NȚELOR”. Ga- 
Capitala sîm- 

puri Noi. Re- 
. Radu (Olim- 
(Olimpia), N. 
D. Mara (Ra
fa.p. P. Stan 

il) b.p. V. Di-

tori aflați pe traseul din cartierul Țiglina. 
Ciftigătorii : 70 cmc. D. Vasilescu (St. 
roșu Brașov) ,125 cmc. Ion Gheorghe (Oțe
lul Galați), 175 cmc. Mihai Mezincescu 
(Locomotiva Ploiești), 250 cmc. D. Vasi
lescu, 500 cmc. Cornel Boboiescu, otaș - 
frații St. și Ion Ciorbașy (I.R.A. Tg. Mu
reș). (T. SIRIOPOL — coresp. județean).

VOLEI

cu comportare slabă. 
DIVIZIONARELE B, a 

OBIECTIVUL 
de importanță

echipelor 
PENTRU 
spus vorbitorul, 
PRINCIPAL — 
majoră — TREBUIE SA-L CON
STITUIE SPORIREA CALITATII 
JOCURILOR IN VEDEREA A- 
PROPIERII DE DIVIZIA A. In 
atenția conducerilor acestor for
mații și a antrenorilor s-a afir
mat in continuare, trebuie să stea 
DEPISTAREA SI FORMAREA DE 
JUCĂTORI TÂLENTAȚI. CAPA
BILI SA PROMOVEZE IN PRI
MUL EȘALON DIVIZIONAR. 
Este nevoie să se introducă UN 
SPIRIT DE MUNCA SĂNĂTOS, 
O DISCIPLINA FERMA, SA SE 
SPOREASCĂ VOLUMUL SI IN
TENSITATEA ANTRENAMENTE
LOR, SA SE PUNA CAPAT 
CHIULULUI ȘI AUTOMULTU- 
MIRII. Elementele necorespunză
toare sau certate cu etica sporti
vă vor trebui eliminate. Este nece
sar să se instaureze ORDINE ȘI 
DISCIPLINA chiar și in conduce
rile unor cluburi și asociații, în
deosebi cele care se abat de Ia o 
întrecere cinstită, corectă. Se a- 
leargă încă după nume sonore, 
după jucători plafonați, care nu 
își mai găsesc locul în alte for
mații, fapt ce împiedică afirma
rea unor tinere talente, impietea
ză asupra educării sportivilor, a 
legării lor de locul de producție, 
unde trebuie să se formeze ca ce
tățeni.

Președintele C.N.E.F.S. a făcui 
apel la întregul activ divizionar 
B să se 
fotbalului 
ment.

pună in slujba 
cu hărnicie și

Constantin

ACTUALITĂȚI

ridicării 
devota-

ALEXE

C. Dedulescu 
rio (Metalul), 
b.p. I. Grăj- 

Brădeanu (Gr.
(Rapid), I. 

>.ab.2. D. Bi- 
>ulea (Gr. ro- 
uzul), M. Intre 

(Metalul), I. 
ncu (Olimpia), 
p. V. Petrescu 
onată. (Daniel

REPREZENTATIVA MAS
CULINA a țării noastre 

va participa, între 26 august și 1 sep
tembrie, la un turneu internațional, ce va 
avea loc în R. D. Germană. • INTRE 
5 șl 15 septembrie ne va vizita repre
zentativa feminină a R.P.D. Coreene, în 
compania căreia echipa tării noastre va 
susține cîteva jocuri amicale și va efec
tua un program comun de pregătire. • 
LA BAIA MARE a avut loc un turneu 
internațional, cu prilejul aniversării a 
25 de ani de la înființarea I.P.E.G., la 
care au luat parte echipele masculine 
Andrychov (Polonia), Vitovice Ostrava 
(Cehoslovacia), Tractorul Brașov și Explo
rări B. Mare. învingătoare în toate me
ciurile, Explorări s-o clasat pe locul intîi. 
(V. sasaranu - coresp.).

L NAȚIONAL 
sa de a l|i-o 
republican de

TOMIS 
întrece- 
republi- 

juniorilor 
lată cîștigătorii : clasa finn : Mi- 

“ ' 3 p,
Ungu- 
SIUT- 

astăzi, 
de 
va

YACHTING
rile din cadrul 
cane de yachting rezervate 
mari,
hai Butucaru (C.N.U. București) 
clasa F.D. : M. Cosereanu — V. 
reanu (C.N.U.) 0 p, « LACUL
GHIOL găzduiește, începînd de 
finalele campionatelor republicane 
yachting pentru juniori mici. Se

IN PORTUL 
s-au încheiat 
campionatelor

• ROMANIA - FRANȚA (TINERET). La 
3 septembrie se va desfășura, la Ploiești,

^întîlnirea amicală dintre reprezentativele 
de tineret (23 de ani) ale României și 
Franței.

• TURNEUL FORMAȚIEI VIDEOTON. In 
organizarea asociației Uniroa Dej, echipa 
maghiară Videoton S. C. — clasată pe 
locul 5 în prima divizie în campiona
tul trecut — va susține un turneu în 
țara noastră. La 20 august oaspeții vor 
juca la Tg. Mureș cu A. S. Armata, la 
21 august ei vor evolua la Baia Mare 
yi compania lui Fotbal Club, iar la 24 
august vor întîlni, la Dej combinata 
Unirea Dej — C.I.L. Gherla.

• CLASAMENTUL ECHIPELOR DE TI
NERET SPERANȚE. După desfășurarea 
partidelor primei etape, clasamentul for
mațiilor de tineret speranțe 
astfel ;

1— 2. Steaua 1
F, C. Constanța 1

3— 6. F. C. Olimpia 1
Univ. Craiova 1
Jiul 1
Sportul stud. 1
„Poli* Timișoara 1
F. C. Argeș 
Dinamo 1
C.F.R.
U.T.A. I
S. C. Bacău 
„U" Cluj-Napoca 
A.S.A.
,,Po!i“ lași 
Rapid

17—18. F. C. Bihor
F.C.M. Reșița

e JOC INTERNAȚIONAL, 
BUȘTENI. In continuarea

ozî la Bușteni în compania divizionare» 
C din localitate Caraimanul. Meciul este 
programat la ora 17,

® PARTIDc AMICALE, Dunârea Cala
fat — Metalul Drobeta Tr. Severin 3-1 
(1-1). Metalul Plopeni - Metalul Mija 
1-0 (0-0). 4

LOTO

7— H.

9—10.

11—12.

13—16.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

se prezintă

1 
i 
1 
1 
i 
i 
i 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

0 0 4—0 2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
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o 
o 
o 
o
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Pe

0 0 4—0 
0 0 2-0 
0 0 2—0 
0 0 2—0 
0 0 3- 
0 0 1- 
0 0 1- 
1 0 O-
1 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

AZI, 
turneului

O
1
1
1
1
1
1
1
1

«•I

ri.ma etaPâ a campionatului ne-a adus două confirmări rna 
tH jore : forma constant slabă a campionilor si forța de șo< 

constant remarcabilă a mureșenilor, in rest, rezultate oare 
cum așteptate, cu o mențiune pentru recent promovatele S. C 
Bacău și F. C. Bihor, la_ care se simte o grijă in plus față de start 

Această primă etapă confirmă o veche impresie, statornicită ir, 
ultimele ediții. Se simte, și de astă dată, că pripeala și improvi
zația domină începutul de sezon. Ca și în anii trecuți, vacanța de 
vară s-a scurs prea repede, fotbalul nostru fiind convins, se pare 
că nu se poate face mare lucru cind ai foarte puțin timp la dis
poziție. Și pentru că e realmente greu să stai și la mare, ca să-ț 
gresezi articulațiile, să urci și la munte, pentru un plus de res
pirație, să joci și meciul devenit clasic cu Buștenii Caraimanului 
să te repezi și-ntr-un scurt turneu, peste hotare, între două avioane 
să rezolvi și ieșirea din Labirintul transferărilor, să te gîndeșt 
și la cupele europene, e aproape firesc ca prima etapă să lase 
impresia unei pregătiri neîncheiate, echipele urmînd să urce povir- 
nișul formei de la un joc la altul, în această situație, „tricolorii" 
au oarecum avantajul de a ponta cu incă un joc în fața lui Ju
ventus, la Torino, unde jucătorii dinamoviști, cel puțin, se vor trezi 
în fața lui Altafini, Anastasi și Zoff, după ce au întimpinat atitea 
greutăți în fața lui Ciocan, Gostilian și Bila.

In general, după prima etapă tonul este mai clement — aja se 
obișnuiește — dar un cronicar care a văzut prima repriză de 
la Cluj-Napoca, a doua repriză „universitară*' de pe „23 Au

gust" și meciul întreg între Rapid și F. C. Olimpia este înclinat să re
nunțe la tradiția clemenței și să admită că cele șase echipe tre
cute in revistă s-au aflat sub condiția lor obișnuită, dincolo de 
scuza debutului. Iar dacă mai amintim și faptul că C.F.R. Cluj- 
Napoca, cu numele sale de novici desprinse parcă dintr-un roman 
transilvănean, și F. C. Olimpia Satu Mare (cu apărarea sa imediată 
încropită cu 24 de ore înainte, prin legitimarea ultrarapidă a lui 
Bereș de la Cărei și prin titularizarea aproape nevoită a lui Po
pescu de la Tractorul, plus Popa de la Petrolul) au fost echipele 
care s-au ridicat oarecum peste zona submediocrității, ajungem 
fatalmente la concluzia că modestia și sirguința acestor două for
mații au fost de fapt cheia cuceririi celor trei puncte in două 
jocuri in care prima șansă era de partea campionilor și a cîștigă- 
torilor Cuf>ei.

ora a trecut, se pare, prea repede. Iar echipele nu și-au prea 
ordonat programul. Așa se face, poate, că Leșeanu a deve
nit titular la vreo 18 ore după transfer, așa se face că 

Zahiu a îmbrăcat, fără o pregătire prealabilă, un tricou de mare 
răspundere, așa se face că multi dintre jucătorii de frunte a,i pri
mei divizii continuă să se afle în tribună, ezitînd între gîndul de 
a-și procura un bilet de tren pentru orașul X sau de a rămîne tot 
în tribună,

I
I
I

...Mîine, 
să sperăm 
tr-un efort

în speranța că lucrurile se vor aranja, pîna la urmă, 
la Torino, „tricolorii" iau startul lor. Nu ne rămîne decît 
că ei vor reuși — încă o dată — să depășească, prin- 
special, condiția minoră a primei etape.

loan CHJR1LA

PREDOMINA CONSIDERAȚIILE
MAI PUȚIN ÎMBUCURĂTOARE

(Urmare din pag. 1)

turi fotbalistice, 
le-au 
ușoare.
Ciocan. 
Cluj-Napoca). 
București).
Craiova), Nemțeanu (Politehnica 
Iași), Zahiu (Steaua), Corendea (F.C. 
Constanța). Georgescu (F.C. Bihor). 
Beres, Popescu (F.C. Olimpia), Stan 
(F. C. Argeș), Adrian Dumi
tru (Rapid), Stoica, Cimpu, Leca, 
Covaci 
Bacău), 
șoara), 
că toți 
și să obțină girul titularizării pe 
care, probabil, multi l-au și căpă
tat. Firesc, lipsiți de experiența 
primei divizii toți mai au incă de 
lucru și am vrea să credem 
chiar dacă unii 
trecuți să joace 
la echipele de 
cei 20 ca și cei 
vor ambiționa la 
dul de a-și păstra __  ____ __
locul în prima formație. Am făcut 
această observație plecind de la 
o mai veche constatare din tre
cutele ediții de campionat, cind 
din grosul debutanților, foarte pu
țini reușeau să treacă grelele e- 
xamene ale Diviziei 
firme, să se consacre.

Și. fiindcă sîntem 
pitol. cîteva cuvinte

cărora antrenorii 
încredințat sarcini deloc 

Iată lista noilor veniți : 
Bilă, Gostilian (C.F.R.

Naghi (Dinamo 
Zindros (Universitatea 

Nemteanu

(Jiul). .. .
Hamza (Politehnica Timi-

Giurgiu (U.T.A.).
s-au străduit să confirme

Berceanu (S. Q.
Firește

că, 
dintre ei vor fi 
în etapa viitoare 
tineret—speranțe, 
care mai vin se 
pregătiri cu gîn- 

sau reocupa

la acest ca- 
despre noile

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea excepțională Loto de 

astăzi are loc la București in sala 
Clubului Finanțe-Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 17,45.

In continuare va rula un film 
artistic.
CIȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 

PRONOEXPRES DIN 10 AUGUST 
1975

FAZA I : EXTRAGEREA I : Cat 1: 
variantă 50% Dacia 1300 și 1 vari-1 ____________ ____________ _

antă 10% a 14.000 lei : Cat. 2 : 1 va
riantă 25% a 11.241 lei și 6 variante 
10% a 4.496 lei ; cat. 3 : 16 a 2.389 
lei ; cat 4 : 29 a 1.318 lei ; cat, 5 : 
78.30 a 488 lei ; cat. 6 : 2.226,05 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 :

EXTRAGEREA a U-a :
B: 4,90 a 15.851 lei ; cat. 
1.233 lei ; cat. D :

Categoria 
C : 31,50 a 

1.338,30 a 60 lei;

REPORT CATEGORIA A : 1.133.80» 
lei.

FAZA a II-a : Categoria G : 3 va
riante 25% a 2.500 lei și 4 variante 
10% a 1.000 lei ; cat. II : 18,15 a 3.000 
lei din care o excursie de un loc 
în R. D. Germană ; eat. I : 70,90 a 
1.000 lei ; ca. J : 171,60 a 100 lei.

FAZA a IlI-a : Categoria M : 3.70 
autoturisme Dacia 1300 sau Skoda 
S.100 la alegere și diferența In obi
ecte ; cat. N ; 10,85 a 25.000 lei sau 
la alegere o excursie în China cu 
avionul șl diferența în numerar ; 
cat. O : 4,70 a 5.000 lei din care o 
excursie în U.R.S.S. și diferența in 
numerar ; cat. P : 17,80 a 3.000 lei 
sau la alegere o excursie în R. D.

R : 48,45 a 500 lei ; 
a 200 lei ; cat. T : 

cat, U : 3.951,80 a

Germană ; cat. 
cat. S : 133,10
182,60 a 100 lei ;
40 lei.

Cîștigătorll autoturismelor sînt : 
STANCA ELEODOK din Arad; PRE- 
DESCU GHEORGHE din Reșița și

promovate. Sport Club Bacău 
F. C. Bihor au debutat cu drei 
tul. nu numai ca rezultate ci 
ca prestații, la prima lor confrur 
tare cu mai vechi cunoștințe. R; 
pid. insă, s-a prezentat sub cec 
ce așteptam de la ea. demonstrÎT 
du-ne 
„Cupa 
Steaua și Universitatea ____
sînt mai mult rezultatul unei nu 
xime mobilizări de excepție 
mai puțin rodul unui ansambl 
valoric bine închegat.

„Semnalul de alarmă" al elapi 
l-au constituit actele de nespoi 
tivitate prezente la unele partid 
10 cartonașe galbene și trei roș 
(Ispir, Stoker, M. Popescu) nu < 
norează cluburile in cauză, pe ar 
trenorii care-i pregătesc pe jucî 
tarii ce au inaugurat evidența ir 
disciplinaților în noul campion» 
Observații critice și la adresa uni 
părți a publicului local. La I*< 
troșani. atmosfera, după termin: 
rea partidei, a fost încinsă, orgi 
nizatorii reușind cu greu să ten 
pereze zelul unora dintre așa-ziț 
suporteri care n-au știut să pr 
mcaseă in mod sportiv înfrîugi 
rea echipei favorite, iar Ia Baci 
jucătorul Dembrovschi a fost fii 
ierul pe nedrept de cite ori i 
afla în posesia 
foarte repede dc vremurile cîi 
același jucător a 
servicii culorilor 
Deci, iată cum 
totul ieșite din 
nota generală a etapei acordată < 
cronicari publicului spectator.

Cit privește calificativul de ai 
samblu al etapei 
ciuda faptului 
unele partide, 
bune de joc, 
natură să ne 
privește atingerea 
calitate propuși.
să menținem formularea că joc 
rile s-au situat sub cota așteptai 
lor. Cuplajul din București l’oar 
slab, evoluția ștearsă a campioa» 
la Cluj-Napoca care consideră 
doar valoarea intrinsecă a ecltip 
poate 
tatea 
dește 
firmă 
bală.

Ne 
sumare. ... 
pe care sperăm ca înseși ech'tpi 
să le infirme in 
Este un îndemn, 
gentă întrucît nu 
doar campionatul 
să desăvârșească 
pelor angajate în ___
și a primei noastre reprezentat! 
pe care le așteaptă grele solicit 
in întilnirile internaționale i

că cele trei jocuri di 
României". cu Dinam 

Craiov

mingii, uitîn
adus atitea bui 
clubului băcăua 
două situații t 

comun, coboai

că 
au 
un 
dea

inaugurale, 
pe alocuri, i 
existat perioaz 
angajament < 
speranțe în 
parametrilor 
sinlcni înclin.

determina rezultatul și 
spectacolului, replicile 
ale unor echipe oaspe 
caracterizarea noastră

oprim la aceste considera 
în general nefavorabi

viitoarea ctui 
o cerință stri 
trebuie uitat 
este in măsi 

pregătirea ecl 
cupele europe



„Cupa Prietenia" la baschet - junioare

0 DE FETE PESTE 180 ml
Ediția inaugurală a „Cupei Pric- 
nia", rezervată baschetbalistelor 
mioare mici (născute în 1958 și 
ia! tinere), a început ieri, în sala 
rupului școlar M.I.U., în condiții 
rganizatorice remarcabile dato
re efortului conducerii acestei 
nități de învățămînt. întrecerile 
u scos în evidență, în primul 
nd, preocuparea tuturor selec- 
onatelor participante de a pre- 
enta echipe cu medie de talie 
îaltă și cu o bază solidă de 
regătire fizică. în acest sens 
om preciza că in rîndul celor 8 
«mâții evoluează nu mai puțin 
e 40 de jucătoare de peste 1,80 
i, multe dintre ele intre 1,85— 
[90 m.

Spre bucuria noastră, cele două 
selecționate românești se înscriu 
și ele în nota generală — ca talie 
și pregătire fizică — rămînînd, 
însă, ca valoarea să o demonstreze 
în partidele ce le vor susține de 
acum înainte. Deocamdată au ju
cat intre ele. scorul final fiind : 
România A — România B 91—38 
(41—20).

Celelalte rezultate : Ungaria — 
Bulgaria 77—62 (51—31), U.R.S.S.— 
Polonia 105—52 (55—20), Cuba (par
ticipă în afară de concurs) — 
Cehoslovacia 72—35 (37—25).

Competiția continua azi si mîi- 
ne, de la ora 15. (D. St.).

Concursul internațional de pentatlon modern

PROBA DE CĂLĂRIE A PUS SERIOASE
PROBLEME CONCURENȚILOR

KARPOV, PETROSIAN Șl TAL
UN MARE TURNEU DE ȘAH IN ITALIA

MILANO, 18 (Agerpres). — Cam
ionul mondial de șah Anatoli 
Earpov, Însoțit die Tigran Petro
Ln și Mihall Tal. a sosit la Mi- 
|no. Cei trei jucători sovietici vor 
hrticipa, între 20 august și 14șep- 
[mbrie, la marele turneu interna- 
bnal care va avea loc la Bruzzu- 
p. în apropiere de Milano. Prin- 
[e partidpantii la acest turneu se 
umără Hort (Cehoslovacia), Por-

ARNET ATLETIC

tisch (Ungaria), Gligorici (Iugosla
via), Larsen (Danemarca) și alții.

★
BELGRAD, 18 (Agerpres). — Cel 

de-al 14-lea campionat mondial de 
șah pentru Juniori a început in lo
calitatea iugoslavă Tjentiste. După 2 
runde, In clasament conduc Kuli- 
kowskl (Polonia), Nurml (Canada) șl 
Petunsson (Islanda) cu cite 2 puncte. 
Rezultate din runda a 2-a: Petursson 
—Gaspar (Iran) 1—0; Christianssen 
(S.U.A.)—Kulikowski (Polonia) 0—1; 
Cehov (U.R.S.S.) — Inkoev (Bulga
ria) remiză ; Taruffl (Italia)—Nurml 
9—1.

MINSK, 18 (prin telefon). Pro
gramată Înaintea campionatului 
mondial, ediția a IV-a a concursu
lui internațional de pentatlon mo
dern „Premiul Televiziunii Bielo
ruse" constituie o ultimă verifi
care pentru cele mai puternice 
echipe din Europa. Alături de pri
mele trei clasate la „mondialele" 
de anul trecut, U.R.S.S., Ungaria 
ți România, iau parte și alte for
mații fruntașe — Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Austria — pre
cum și echipe reprezentînd repu
blicile unionale. Cele 17 formații 
s-au prezentat, duminică și luni, 
la întrecerile probei de călărie. 
Surprinzător pentru un concurs de 
pentatlon modern a fost faptul că 
nici unul dintre cei 60 de concu- 
renți nu a realizat punctajul 
maxim ! Proba a foșt_ câștigată de 
Alexei Palianov 
1076 puncte, el 
care a parcurs 
doborî vreun obstacol, dar a fost 
penalizat cu 24 p pentru o dero- 
bare. Printre cei 8 concurenți care 
au realizat 1 068 p, deci cu cite un 
singur obstacol doborît, s-au aflat 
și reprezentanții noștri Dumitru 
Spirlea și Alexandru Naghi, care 
au condus corect avînd o evoluție

(R.S.F.S.R.) cu 
fiind singurul 

traseul fără a

bună. Albert Covaci, cu 3 obsta
cole doborîte, a acumulat numai 
1004 puncte, în timp ce Iuliu Ga- 
tovici a comis foarte multe gre- 
țeli, s-a accidentat, diminuînd se
rios șansele unei bune clasări a 
echipei. Surpriza primei probe a 
produs-o însă cunoscutul pentatlo- 
nist Vladimir Șmelev (U.R.S.S.), 
de două ori vicecampion mondial, 
care din cauza greșirii traseului a 
fost descalificat !

După proba de călărie clasamen
tul individual are următoarea al
cătuire : 1. Alexei Palianov
(R.S.F.S.R.) 1 076 p, 2—9. Dumitru 
Spirlea, Alexandru Naghi (Româ
nia), V. Bratanov, G. Stoianov 
(Bulgaria). S. Sasics (Ungaria), I. 
Petczak (Polonia), Al. Rașoropov 
(R.S.S. Azerbaidjană), L. Ivanov 
(U.R.S.S.) 1 068 p. In întrecerea pe 
echipe conduc Ungaria și RJS.S. 
Azerbaidjană cu 3108 p.

Concursul continuă marți eu 
proba de scrimă, miercuri urmînd 
să se desfășoare probele de tir și 
natație.

DE DUBLU DE EA IDfiON 10
TORONTO, 18 (Agerpres). — 

Au luat sfîrșit întrecerile turneului 
internațional de tenis de la To
ronto. In finala probei feminine 
de dublu, perechea Margaret Court 
(Australia) — Julie Anthony 
(S.U.A.) a învins cu 6—2, 6—4 pe 
americancele Jane Stratton — 
Joanne Russell.

Perechea Ray Moore — CUI 
Drysdale a cîștigat proba de dubi» 
masculin, întrecînd cu 6—4, 5—7, 
7—6 pe Jan Kodes — Die Năstasa

„CUPA IHTERCONTfHENTfttA*-
LA BASCHET MASCULIN

TORONTO, 18 (Agerpres). — La To^ 
ronto, în cadrul „Cupei interconti- 
Tientale" la baschet masculin, s-a 
disputat meciul dintre selecționatele 
Canadei și U.R.S.S. Partida s-a În
cheiat cu scorul de 86—84 (39—36)
In favoarea baschetbaliștilor cana
dieni. In clasamentul competiției se 
menține în frunte echipa U.R.S.S. 
cu 13 puncte (7 jocuri), urmată de 
Iugoslavia, Italia și Canada cite 12 
puncte din 8 meciuri, S.U.A. și Bra
zilia 11 puncte din 7 partide. Mexic 
11 puncte (8 meciuri), Grecia 1 
puncte.

• In cadrul unui concurs atletic 
isfășurat la Utrecht, olandeza Mieke 
in Doorn a stabilit un nou record 
țării sale la săritura In înălțime 

i 1,88 m. Rezultatul Bău constituie 
rin cea performanță mondială a 

iuIuI, după Rosemarie Ackermann 
1. D. Germană) 1,94 m, Ulrlke Me- 
arth (R. F. Germania) 1,92 m, Joni ----- -- m S1 Deț,t>jeuntley (S.U.A.) 1,90 
tir (Canada) 1,88 m.
• La San Sebastian 
belul dintre echipele 
algariei, Iugoslaviei, 
laniei. Clasament după prima zi: 
pgaria 96 p. Spania 91 p, Iugosla- 
b 90 p, Bulgaria 7S p. Cel mal bun 
zultat al primei reuniuni: Veleio 
bev (Bulgaria) 20,09 m la arunca
ți greutății.
• Nou record al Canadei la arun- 
tea discului: Bishop DolegiewiCz — 
132 m.
» în actualul sezon, nu mai puțin 
I 29 de atleți au reușit 2,20 m iau 
M mult la săritura in înălțime. In 
lintea listei se găsește recordmanul 
bndial al probei, Dwight Stones, 

2,28 m.
• Recordmanul lumii tn proba de 
00 m, Filbert Bajl a lipsit o bună 
cată de vreme de pe pistele de 
etism, fiind suspect de malarie, 
yl șl-a făcut recent reintrarea, la 
kln, ciștlgînd eursa de 8 000 m.

se desfășoară 
masculine ale 
Ungariei și

TLETELE

CU DUBLUL CAMPION MONDIAL suita de sancțiunidictat

MOROTOSHI SHINOMAKI
(Urmare din pag. 1)

— Ne puteți preciza cîteva 
dintre acestea ?

— Părerea mea, și cind spun a- 
cest lucru fac o comparație cu 
sistemul de pregătire adoptat de 
judoka japonezi, este că la dum
neavoastră se insistă prea mult 
pe pregătirea de forță și că, în 
consecință, la aplicarea procedeelor 
tehnice puterea ocupă locul pri
mordial. în Japonia s-a optat pen
tru finețea tehnică, pentru subtili
tate, care doar sînt completate cu 
forța și vigoarea. Esențială în an
trenamentul de judo este perfecțio
narea procedeelor tehnice.

— Ați omis cu bună știință 
viteza de execuție 7

— Nu cred că am omis-o ! O 
consider ca făcînd parte din per
fecționarea procedeelor ; pentru că 
eu personal nu văd un procedeu 
bine executat dacă nu este folo
sită o mare viteză. La ea se ajun
ge prin multe, foarte multe repe-

tări, lucru pe care nu l-am remar
cat, însă, în antrenamentele spor
tivilor români. Ei se mulțumesc 
doar cu cîteva... Dar e nevoie de 
«ute și chiar mii !

— Ce le-ați recomanda în mod 
special sportivilor români ?

— în primul rînd o cantitate 
mult mai mare de muncă la an
trenamente. Un judoka n-are voie 
să termine lecția de pregătire de- 
cît foarte obosit, 
observat sportivi 
antrenament. Apoi, 
lărgirea bagajului 
judoka de valoare 
sede o gamă cit mal largă 
cedee, pentru ca în orice 
ivită în luptă să aibă la dispoziție 
cel puțin două-trei variante de a- 
părare sau atac. în sfîrșit, tinînd 
cont de temperamentul remarcabil 
al sportivilor români le-aș reco
manda mai multă combativitate. 
Prin ea au toate șansele să se 
propulseze puternic pe plan inter
național.

ATENTIE LA» SPORTIVITATE
SI LA PREVEDERILE REGULAMENTARE!

NOASTRE ÎN

or la dv. am 
relaxați după 
mă gîndesc la 
tehnic, 
trebuie

Fiecare 
să po- 

de pro- 
situație

PROGRES

U.E.F.A. a difuzat — pc foi de 
hîrtie verde și imprimat cu sis
temul de multiplicat Xerox — ul
timul său „buletin de sancțiuni 
disciplinare", care nu este doar o 
penibilă colecție de nesupuneri la 
regulamentul jocului sau de pur
tări reprobabile, ci și o indirectă 
lecție de bună conduită, căci cine 
n-ar învăța parcurgînd cele 10 pa
gini in care sint admonestate pes
te 40 de echipe (de club și națio
nale) din Europa, și aproape 90 
de jucători de toate naționalită
țile ?

Lectura suitei de avertismente, 
amenzi și suspendări este instruc
tivă, în primul rînd, pentru că sin
teza motivelor ne reamintește cu 
folos în ce direcție este important 
— pe plan educativ — să insistăm 
în munca cu fotbaliștii noștri.

Care sînt, deci, cele mai frec
vente abateri de la regulament sau 
greșeli in joc 7 în afara brutalită
ților nete, a atacurilor neregu
lamentare, care pun în pericol in-

tegritatea fizică a adversarului — 
deci în afara cazurilor a căror 
comentare ni se pare de prisos — 
iată ce alte 
des sancționate : 
nului 
fluier) 
ționat 
tanței 
turilor 
reținerea adversarului 
de tricou"). în nu mai puțin de 
15 cauzuri a fost invocată compor
tarea nereverențioasă față de ar
bitru sau de tușieri.

Organizatorii întîlnirilor nu sînt 
nici ei scutiți de „judecata UEFA". 
Li se reproșează, de plidă, că nu 
reușesc să frîneze excesele huli
ganice ale unor suporteri (inclu
siv invadarea terenului de joc), 
că nu reușesc să împiedice arun
carea din tribune spre teren a u- 
nor sticle sau petarde, ba chiar și 
faptul că nu au asigurat ziariștilor 
condiții adecvate de lucru la sta
dion ! (VIB).

.delicte" au fost mai 
trimiterea balo- 

departe după semnalul (cu 
al arbitrului ; jocul inten- 

cu mina ; nerespectarea di«- 
prescrise la executarea lovî- 
libere ; „tragerea de timp" J 

(„tragerea

(Urmare din pag. 1) 

or sovietice (lungimea și discul) 
cite una româncelor (800 m) 

[polonezelor (400 m).
Dintre probele desfășurate du- 
nică am urmărit cu interes 
[sa de 1500 m, care reunea 
bva dintre cele mai bune spe- 
llistc din lume pe această dis- 
Iță. Pe prima porțiune a cursei, 
conducerea micului pluton, s-au 
[indat Strotzer, Pehlivanova, 
pankina (4:07,9 a doua perfor- 
ră mondială din 1975), Alisson. 
tot acest timp Natalia Andrei 
aflat undeva printre ultimele 

I chiar ultima. La 800 m (2:15,71) 
ma trece Alisson, 
ia conducerea

dar imediat 
vest-germana

revine în

CLASAMENTE GENERALE

Femei Bărbați
1. R.D. GERMANA 97 p 1. R.D. GERMANA 112Z. U.R.S.S. 77 p 2. U.R.S.S. 109
3. R.F. Germania 64 p 3. Polonia 1014. Polonia 57 p 4. Marea Britanie 835. ROMANIA 52 p 5. R.F. Germania 836. Bulgaria 47 p 6. Finlanda 837. Marea Britanic 39 p 7. Franța 808. Franța 35 p 8. Italia 68

rnann. Natalia este tot ulti- întrecerea echipelor nîasculi a 
mare luptă formației

P 
P 
P
P 
P 
p
P 
P

Alte performanțe din întrecerile 
feminine : 200 m : 1. Stecher
(R.D.G.) 22,63, 2. Szewinska (Pol.) 
22,84, 3. Richter (R.F.G.) 23,28... 
8. Diaconiuc 24,95 (!) ; 100 mg :
1. Ehrhard (R.D.G.) 12,83, 2. Rab- 
sztyn (Pol.) 12,85, 3. Lebedeva
(U.R.S.S.) 12,93... 6. Sokolova (Bulg.) 
13,65, 7. Enescu 13,66 ; 4 x 400 m : 
1. R.D.G. 3:24,0, 2. M. Britanie 
3:26,6, 3. U.R.S.S. 3:27,0, 4. R.F.G. 
3:27,4, 5. România (Slavic, Bădescu, 
Diaconiuc, Suman) 3:32,8 ; lungi
me : 1. Alfeeva (U.R.S.S.) 6,76 m 
— nou record, 2. Striezel (R.F.G.) 
6,65 m, 3. Courtet (Fra.) 6,36 m, 
4. Gheorghiu 6,35 m, 5. Voigt 
(R.D.G.) 6,30 m ; greutate : 1. Adam 
(R.D.G.) 21,32 m, 2. Kracevskaia 
(U.R.S.S.) 20,53 m, 3. Hristova
(Bulg.) 20,24 p, 4. Cioltan 18,41 m.

revenit la _ ____ _______
R.D.G. Interesant de remarcat fap
tul că trei reprezentative au reali
zat același punctaj (83) : M. Brita
nie, R.F. Germania și Finlanda, 
fiind eșalonate pe baza numărului 
de victorii individuale : 6—3—0 !

Cîteva rezultate : 200 m : Mennea 
(Ita.) 20,42, Borzov (U.R.S.S.) 20,61, 
Rajamaki (Fini.) 20,97 ; 800 m : 
Ovett (M. Brit.) 1:46,6, Fromm 
(RDG) 1:47,4, Ponomarev (U.R.S.S.) 
1:47,6 ; 5000 m : Foster (M. Brit.) 
13:36,2, Selik (U.R.S.S.) 13:42.8. Ku- 
schmann (R.L.G.) 13:44.8 ; 3000 m 
obst. : Karst (R.F.G.) 8:16,4, Baum
gart! (R.D.G.) 8:17.6 — nou re
cord, Malinowski (Pol.) 8:18,6 ; 110

mg : Drut (Fra.) 13,57 ; triplu : 
Saneev .(U.R.S.S.) 16,97 m, Valetu- 
die (Fra.) 16,70 m, Sontag (Pol.) 
16,32 m ; prăjină : Kozakiewicz 
(Pol.) 5,45 m, Kaliomăki (Fini.) 
5,40 m, Isakov (U.R.S.S.) 5,40 m ; 
disc : Schmidt (R.D.G.) 63,16 m,
Kahma (Fini.) 62,70 m, Neu (R.F.G.) 
62,20 m ; suliță : Grebnev (U.R.S.S.) 
84,30 m, Bieîczyk (Pol.) 82,00 m, 
Hovinen (Fini.) 81,02 m ; 4 x 400 
m : Marea Britanie 3:02,9, R. 
Germania 3:03,4, Franța 3:04,1.

Următoarea ediție a „Cupei Eu
ropei — 
în anul

F.

Bruno Zauli" va avea loc 
1977.

★
18 (Agerpres). — Cu pri-NISA, 

lejul unei conferințe de presă ți
nută Ia Nisa, președintele Asocia- 
ției europene de atletism, Adrien 
Paulen, a declarat că este foarte 
posibil ca prima ediție a „Cupei 
mondiale la atletism" să se desfă
șoare in anul 1977, reunind trei 
selecționate europene, o selecționa
tă americană și o echipă a Asiei.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT ©
AUTO • După desfășurarea „Ma

relui premiu" al Austriei de la Zelt- 
weg, pe primul loc în clasamentul 
campionatului mondial al piloților 
continuă să se afle austriacul Niki 
Lauda, cu 51,5 p. II urmează Carlos 
Reutemann (Argentina) — 34 p

Emerson Fittipaldi (Brazilia) — 
33 p.

BOX • Fostul șalanger la titlul 
mondial profesionist Ken Norton, 
unul dintre cei doi învingători ai lui 
Cassius Clay, și-a făcut reintrarea 
la St. Paul (Minnesota), întîlnindu-1 
pe Jose Garcia (Venezuela). Boxînd 
excelent, Ken Norton a obținut vic
toria prin k.o. în repriza a 5-a.

CICLISM • Cursa de amatori Flo
rența—Viareggio (194 km) a revenit 
la sprint rutierului australian Clyde 
Sefton, cu timpul de 4h 45:0. Pe locul 
2 a sosit italianul Velto • Federația 
Italiană de specialitate a alcătuit 
echipa pentru campionatele mondiale

CAMPIONATE...
IUGOSLAVIA. In prima etapă, adver

sara echipei Universitatea Craiova »n 
Cupa U.E.F.A., £ ' ~ '
jucat la Rijeka, 
golul marcat de 
Formația utilizată 
trovici — Jelikici, 
Keri, Muslim — V.
•ici, Acimovici, Sușici. Celelalte rezultate: 
Sarajevo — Vardar Skoplje 3—1; O.F.K. 
Belgrad —Sloboda Tuzla 3—2, Vojvodina 
Novi Sad — Hajduk Split 0—0, Buducnost 
Titograd - Radnicki Kragujevaț 1-0, 
Olimpija Ljubljana — Borac Banja Luka 
0-0, Dinamo Zagreb — Partizan Belgrad 
2—T și Radnicki Niș — Zelezniciar Sara
jevo 0—1.

BELGIA: S. C. Anderlecht a Jucat la 
Waregem, pierzînd cu 2—0. Alte rezul
tate : Beerschott — F. C. Burges 1-1 ; Lou- 
viere — Antwerp 0—1; C. S. Bruges - 
Ostende 1—2; Berchem — Mechelen 2—0.

U.R.S.S. (etapa a 20-a): Spartak Mos
cova — Zenit Leningrad 2—2; Karpatî 
Lvov - Cernomoret Odesa 3-1; Pohta- 
kor Tașkent — Ararat Erevan 1—0; Dina
mo Tbilisi - S.K.A. Rostov pe Don 1—1. 
In clasament conduce Dinamo Kiev cu 
28 p, urmată de Torpedo — 22 p și Di
namo Moscova — 22 p.

Steaua roșie Belgrad a 
cîștîgînd cu 1—0 prin 
Filipovici în min. 30. 
de belgrădeni: O. Pe- 
Novkovici — Baralici, 

Petrovici, Filipovici, Sa.

de fond rezervate profesioniștilor. La 
startul probei ce va avea loc la 31 
august, la Yvoir în Belgia, vor fi 
prezenți printre alții Felice Gimondi, 
Francesco Moser, Giovanni Battaglin 
și Fausto Bertoglio.

NATAȚIE • Sportiva suedeză Ul- 
rlka Knape a cîștigat la Skoedvde 
(Suedia) proba de sărituri de la 
platformă din cadrul „Cupei Euro
pei", Ea a realizat 393,27 p, fiind ur
mată în clasament de cehoslovaca 
Ducikova — 366,57 p și Becker (R. D. 
Germană) — 353,04 p. ® La Moscova
— „Cupa Europei" la înot, grupa A 
masculin: 1. U.R.S.S. 125 p, 2. M. 
Britanie 116 p, 3. R. D. Germană 99 
p, 4. Suedia 74 p, 5. Italia 69 p, 
6—7. Franța și R. F. Germania 62 p, 
8. Ungaria 59 p: La Tours (Franța)
— „Cupa Europei", grupa B feminin: 
1. Franța 96 p, 2. Cehoslovacia 85 p, 
3. Spania 56 p. 4. Elveția 48 p. 5. 
Polonia 47 p; La Atena — „Cupa

CAMPIONATE
ARGENTINA. Pentru a 13-a oară, ti

tlul de campioană a revenit echipei River 
Plata. In ultimul meci ea a învins cu 
1—0 pe Argentina Juniors.

CEHOSLOVACIA (etapa a 2-a): Spar
tak Trnava — Lokomotiv Kosice 5—Oj 
Inter Bratislava — Bohemians Praga 1-Os 
Slavia Praga — Zilina 6-2; VSS Kosice — 
Trinec 4—1; Banik Ostrava — Teplice 3—1. 
în clasament conduce Spartak Trnava cu 
4 p, urmată de Slavia Praga - tot cu 
4 p.

POLONIA (etapa a 4-a) : Szomblerskl 
Bytcm — Widzew Lodz 3-1; Wisla Cra
covia — Legia Varșovia 2—1; Stal Mielec 
— Pogon Szczecin 3-1; Gornik Zabrze — 
Lech Poznan 4-2 ; Ruch Chorzow — Stal 
Rzeszow 3-1. In clasament continuă să 
conducă Wisla Cracovia.

OLANDA (prima etapă) : F. C. Haga — 
F. C. Twente 0-1; F. C. Amsterdam — 
N.A.C. Breda 2-1 F. C. Utrecht - Feye- 
noord Rotterdam 1—2; Roda — 
ven 1—2; Excelsior — Telstar 1—5.

★
® In semifinalele turneului de 

•ablanca, Dinamo Kiev a învins 
echipa marocană Mouludia, iar 
Dozsa a întrecut cu 3—2, după 
girl, pe Estudiantes La Plata (Argentina).'

Eîndho-

la Ca
ca 3—0 
Ujpesfi 
prelun-

Europei", grupa C masculin: 1. Nor
vegia 102 p, 2. Grecia 96 p, 3. Elve
ția 79 p.

ȘAH O La Pola, după 11 runde,* 1 
pe primul loc în campionatul fe
minin al Iugoslaviei se află Lazare- 
viei cu 9!/2 P și o partidă întreruptă,1 
urmată de Poena — 8 (1) p și Stad-, 
Ier — 8 p.

! La 1100 m Strotzer 
kte, urmată îndeaproape de 
ankina și de Pehlivanova, Na-
l progresînd cu încetul. Pe 
pa linie dreaptă, luptă strînsă 
b alergătoarea germană și cam- 
na noastră. Ca și în urmă cu 
ba săptămîni, la meciul R.D.G. 
lomânia, de la Dresda. Strotzer 
lonstrează un finiș mai bun, iar 
Llia Andrei are din nou pbsi- 
latea unui record, superior cu 
Is celui anterior. Așadar, re- 
fte la 1500 m : Waltraud Strotzer 
E.G.) 4:08,0, 2. Natalia Andrei 
H — nou record național, Tatia- 
Kazankina (U.R.S.S.) 4:08,9, Ro- 
I Pehlivanova (Bulg.) 4:09,0.

TENIS • Cunoscutul jucător aus
tralian John Newcombe va fi operat 
peste cîteva zile la genunchiul dreptJ 
El se află internat într-un spital din 
San Antonio (Texas). Newcombe nu 
va putea participa la meciul în care, 
echipa sa va juca în compania for
mației Cehoslovaciei în semifinalele 
„Cupei Davis" în cea de a doua 
semifinală a turneului de la Colum
bus (Ohio), cunoscutul jucător in-, 
dian Vijay Amritraj l-a eliminat cu 
7—5, 6—3 pe campionul american Stan 
Smith. în finală, Amritraj îl va în- 
tîlni pe Bob Lutz (S.U.A.).


