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SPORTUL, PRIETENUL
OJELAR1LOR GALAJEM

cu caracter 
dedicate și acestea zilei 
După cum ne spunea 

V. Vasilache, secretarul 
„cei peste 7 000 de

La Combinatul siderurgic din 
Galați se acționează, în aceste 
zile, cu forțe sporite pentru ca în 
cinstea aniversării de la 23 August 
economiei naționale să-i fie puse 
la dispoziție cantități sporite de 
oțel, cocs metalurgic, tablă, bandă 
laminată și oțel electric.

în timpul lor liber oțelarii ma
relui port dunărean sînt angajați 
în diferite întreceri 
de masă, 
■Eliberării, 
tovarășul 
asociației, 
membri ai asociației sportive iau 
parte cu entuziasm la diversele 
cohipetiții. Pentru ca disciplinei» 
să fie cit mai apropiate de pre
ferințele lor, noi am 
sondaj, încheiat cu 
tisfăcătoare".

Este de remarcat 
cele 38 de cercuri sportive, coor
donate de comitetele sindicale ale 
secțiilor și sectoarelor de produc
ție. se desfășoară competiții în 
fiecare după amiază. Ceea ce tre
buie reținut, este deprinderea ce 
s-a format aici ca toate manifes
tările sportive de 
ceapă la

.cale. „La 
’ secretarul

organizat un 
rezultate sa-
faptul că în

masă să în- 
nivelul grupelor sindi- 

aeest eșalon — continua 
asociației — înregistrăm

COMPETIȚII
Zilnic ne sosesc la redacție vești 

despre competițiile sportive de ma
să organizate in 
eveniment, de la 
acestea, reținem

cinstea mărețului
23 August. Dintre 
pentru azi :

DIN POIANAo MINERII ___
RUSCA participă în aceste zile la 
atractive dispute, care angrenează 
zeci și zeci de participanți. Astfel, 
asociația sportivă Minerul din 
Teliuc .a organizat „Cupa Eliberă
rii" la fotbal, șah, popice, remar- 
cîndu-se secțiile Atelierul mecanic 
și Preparatorul. La Exploatarea 
minieră Ghelar sînt cuprinse în 
întrecere 12 echipe de fotbal. Un 
număr ntare de constructori de la 
l.C.S. Hunedoara iau parte la 
„Cupa Eliberării" la volei, fotbal.

In cuplajul voleibalistic de la Floreasca

CAMPIONII MONDIALI ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA
Marți după-amiază, în sala Flo

reasca din Capitală, în prezența a 
numeroși spectatori, s-a desfășurat 
un cuplaj voleibalistic în care re
prezentativa feminină a României 
a întîlnit formația Canadei, iar 
echipa masculină pe cea a Polo
niei, campioană mondială.

In meciul feminin, echipa româ
nă antrenată de Șt. Roman și S. 
Chiriță a evoluat în compania unei 
echipe care a dovedit că posedă 
jucătoare cu frumoase calități, dar 
cu O insuficientă experiență. De 
altfel, prezența în Europa a repre
zentativei Canadei care se pre
gătește pentru J.O. de la Montreal 
se explică tocmai prin dorința de 
a acumula, îh urma întîlnirilor cu 
echipe de valoare, un plus de ma
turitate compctițională. în aceste 

cele mai multe participări". Ast
fel, în cadrul grupelor de la lami
norul de benzi Ia rece (aici, din 
inițiativa inginerului I. Ovezea 
s-a realizat și un mic film despre 
activitatea sportivă de masă) în
trecerile de fotbal, volei, orientare 
turistică, popice, atletism, șah și 
tenis de masă cuprind aproape în
tregul efectiv al angajaților. In
ginerul I. Ovezea ne declara : 
„îmi place sportul, dar nu pot a- 
flrma că eu i-am „molipsit" pe 
muncitori. în fiecare zi ei vin la 
mine și îmi spun cam ce discipli
ne le plac, iar la rîndu-mi solicit 
sprijinul asociației în organizarea 
întrecerilor".

Cu tot atît de bune rezultate se 
desfășoară activitatea sportivă și 
în alțe sectoare ale combinatului : 
uzina cocso-chimică, transporturi 
auto, reparații energetice, prelu
crării mecanice etc.

în sfîrșit, nu putem omite fap
tul că la „Cupa tineretului" și 
complexul polisportiv „Sport și 
sănătate" participă peste 1 000 de 
tineri, la ultima dintre acțiuni 
fiind prezenți. numai într-o după 
amiază, 150 de concurenți care 
și-au primit și diplomele.

T. SIRIOPOL

OMAGIALE

Panciu, Focșani, 
Virginia Macovei

tenis de masă, șah. (I. Vlad — 
coresp. județean).

• 1N JUDEȚUL VRANCEA nu
mărul celor care participă la com
petițiile dotate cu „Cupa Eliberă
rii" este deosebit de mare. Pe alei
le cringului Pctrești a avut loc o 
întrecere de cros, la care au luat 
parte sportivi din Adjud, Mără- 
șești, Odobești, ~ 
remareîndu-se 
(Panciu), Mariana Basarab, P. Zăn- 
cescu, Gh. Alexandru (Focșani). 
Au avut loc și semifinalele com
petiției de fotbal, pentru ultima 
fază calificîndu-se Luceafărul Foc
șani și Foresta Gugești. (AI. Sirbu 
— coresp.) 

condiții, formația României, fără 
să forțeze, s-a impus destul de 
ușor cu 3—0 (7, 9, 10). Arbitrii I. 
Niculeseu (România) și B. Barton 
(Canada) au condus foarte bine 
următoarele echipe : ROMANIA — 
Victoria Banciu, Eugenia Rebac, 
Maria Enache, Constanța Bălășoiu, 
Emilia Cernega (Marcela Pripiș, 
Liliana Pașea), Gabriela Popa 
(Luxa Racovițan) ; CANADA — 
Betty Baxter (Bebbie Heeps), Con
nie Lebrun (Vai Campbell), Carre 
Lloyd (Mary Dempster), Audrey 
Vandervel (Regyna Armonas). Patty 
Olson (Rene Robertson), Carole 
Bishof.

Cu mult interes a fost aștepta
tă evoluția campionilor mondiali, 
care săptâmîna trecută se impuse
seră in cadrul „Trofeului Tomis",
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ASTĂZI, LA NOTTINGHAM,
START ÎN CEA DE A II-a EDIȚIE
A C.M. DE CANOTAJ FEMININ

Joi și vineri,

in Capitală,

NOTTINGHAM, 20 (prin tele
fon). Joi dimineață, pe pistele ca
nalului artificial de la Holme 
Pierrepont, se vor da cele dinții 
starturi din ediția a Il-a a Cam
pionatelor mondiale de 
La Nottingham, orașul 
al acestei

canotaj, 
gazdă 

importante confrun
tări preolimpice, totul este minu
țios pus la punct, organizatorii 
perfectînd pînă și cele mai mici 
amănunte ale competiției, care se 
va încheia duminică 31 august, 
odată cu consumarea întrecerilor 
masculine. Pentru că, la fel ca 
anul trecut, la Lucerna, ediția fe
minină a întrecerilor mondiale va 
fi urmată de cea a băieților.

înainte de a vă oferi cîteva 
amănunte legate de ultimele pre
parative ale canotoarelor românce, 
ni se pare interesant să prezen
tăm caracteristicile pistei de 
concurs. Avîhd o lungime de 2215 
m și o lățime de 135 m, canalul 
artificial de la Holine Pierrepont 
face parte din Centrul național de 
sporturi nautice, fiind situat la 4 
km de Nottingham. Pista dispune 
de 6 culoare, cu o lărgime de 13,5 
m fiecare, balizajul fiind făcut 
după sistemul Albanb. în sfîrșit, 
pentru buna desfășurare a între
cerilor și pentru informarea rapi
dă a spectatorilor, pe malul drept 
al canalului se găsește o tabelă 
de afișaj electronică, alături de 
care au fost instalate dispoziti
vele de cronometraj electronic și 

ca și replica voleibaliștilor noștri. 
Dar, în timp ce echipa Poloniei 
și-a demonstrat calitățile, practi- 
cînd un joc variat, cu combinații 
spectaculoase, avînd în Gawlowski. 
Iasukiewicz, Wojtovicz și Rybac- 
zewski pe cei mai buni, sextetul 
nostru a fost de nerecunoscut, A- 
tacurilor puternice, apărării mobile 
și sigure, voleibaliștii noștri i-au 
opus un joc stereotip, fără orizont 
și presărat cu numeroase greșeli 
(cu deosebire la preluare). Evident, 
nu este de mirare să pierzi in fața 
campionilor mondiali, dar se impu
nea din partea echipei noastre să 
abordeze această partidă, cu tot 
caracterul ei demonstrativ, cu mai 
multă seriozitate, să o pregătească 
mai atent. Scor : 3—0 (7, 7, 4) pen
tru Polonia. Au condus foarte bine 
C. Mușat și M. Al but (ambii Româ
nia) următoarele formații : ROMA
NIA — Oros, Pop (Păduraru). Du- 
niănoiu (Păușescu. Braun), Schrei
ber. Tutovan (Bartha), Arbuzov 
(Chițigbi) ; POLONIA — Rvbac- 
zewski, Gawlowschi (Lasko), Wos- 
towifcz (Lubiedewski). lasiukietvibz 
(Sadftlski, Iwaniak). Bo«ek (O"kl\ 
Stefanski.

Emanuel FANTANEANU

RHiliYMil ROMÂNI: 
A TREIA VICTORIE 

ÎN NOUA LEELANDĂ
AUCKLAND, 20 (Agerpres). — 

în cel de-al 5-lea meci al turneu
lui pe care-1 întreprinde în Noua 
Zeelandă, selecționata de rugby a 
României a învins cu scorul de 
21—6 formația Maryborough. Rug- 
byștii români, transmite corespon
dentul Agenției Associated Press, 
au făcut un joc bun, repetind 
evoluția din primele două parti
de. cînd au terminat, de aseme
nea, victorioși. Jocul a fost însă 
dur : doi rugbyști români. Dinu 
și Varga, accidentați, au fost ne- 
voiți să părăsească terenul. In lo
cul lui Varga a intrat antrenorul 
Valeria IrimescU, care a și trans-
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foto-finiș. Pista de la Holme Pier
repont a fost inaugurată cu pri
lejul Campionatelor FISA din 
1963, cînd s-a dovedit un exce
lent loc de concurs.

După aceste cîteva amănunte, 
să trecem Ia reprezentativa Româ
niei. Schifistele noastre au sosit 
în localitate marți la amiază, în 
aceeași zi efectuînd un prim an
trenament de acomodare. A doua 
ieșire pe apă a avut loc miercuri 
dimineață, întregul lot manifestînd 
poftă de concurs și un optimism 
lucid. La întrecerile acestei ediții 
a C.M., România va alinia 4 e- 
chipaje feminine : 2 f.c. (Marlena 
Predescu — Angelica Chertic), 
4+1 vîsle (Ioana Tudoran, Elisa- 
beta Lazăr, Felicia Afrăsiloaia, 
Gherghina Preda + Elena GiUrcă), 
4+1 rame (Lenuța Sansu, Maria 
Rabat, Elena GaWltie, Marioara 
Constantin + Elena Giurcă) și 8+1 
(Elena Oprea, Fiorica Petcu, Fili- 
gonia Toi, Cristei Wiener, Aure
lia Marinescu, Valeria Avram, Iu- 
liana Baiabati, Elena Avram + 
Aneta Matei). Reamintim că la 
precedenta ediție a C.M. țara 
noastră a cutetit următoarele me
dalii în concursul feminin : aur 
la 2 f.c., argint la 4+1 vîsle. bronz 
la 4+1 rame și 8+1.

Joi, in prima zi a întrecerilor 
sînt programate „eliminatoriile", 
urmind ca vineri să se dispute 
recalificările, simbătă semifinalele, 
iar duminică finalele. Competiția 
masculină va debuta marți.

Horia ALEXANDRESCU

Fotbaliștii noștri la Torino

LOTUL fl-JUVENTUS 2-2 (I-I)
M. Sandu, Dudu Georgescu autorii celor două goluri

TORINO 20 (prin telefon de la 
redacția ziarului „TUTTOSPORT"). 
Campioana Italiei, Juventus, a în
tîlnit miercuri seara, pe „Stadio 
Comunale" lotul reprezentativ al 
României. Rezultat : 2—-2 (1—1). 
Peste 25 000 de spectatori au ur
mărit o partidă plăcută, cu mul
te faze interesante, cu multe reu
șite tehnice, astfel că ei au ple
cat mulțumiți pentru spectacolul 
ce le-a fost oferit. Echipa română 
a impresionat prin virtuozitatea 
tehnică a lui Dobrin, prin decizia 
șarjelor golgeterului european Du
du Georgescu ca și prin ceea ce 
au arătat cunoscuții internaționali 
Dinu și Lucescu. Plăcute surprize 
le-au constituit și mai tinerii ju
cători, mai puțin cunoscuți în Ita
lia, precum M. Sandu. Sătmăreanu 
sau Anghelini. Juventus, aliniind 
formația cu care va întilni in
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CAMPIONATELE

SĂRITORILOR

SENIORI

olimpică al

10) seniorii sa*' de 
Și (de la ora 16) 
la platformă, iar 
ora 10) se dispută la • ■ • ■■ ••

._ (de la oră 16) cele 
la platformă

trambulină ale
ale seniorilor.

Anca Fă ge

Cel mai important eveniment 
al activității interne a săritorilor 
de la trambulină din țara noastră 
se petrece azi și mîine, la Cen
trul de pregătire olimpică al 
C.N.E.FiS., unde au loc campio
natele republicane ale seniorilor. 
Azi (de la ora 
la trambulină 
senioarele de 
mîihe (de la 
întrecerile de 
senioarelor și 
de 
Printre protagoniști, Anca Făge- 
țean (campioană balcanică de se
nioare și de junioare), Mihaela 
Atanasiu (campioană balcanică de 
schioare), Georgiana Săcăleanu 
(campioană balcanică de junioare), 
Ruxandra Hociotă, Elena Cinstiră. 
I. Ganea, V. Nedelcu, V Hagiu, 
G. Fabich, I. Lomnășan ș.a. Anul 
trecut, Melania Dccuscară (acum 
retrasă din activitatea cOmpeti- 
țională) și I. Ganea au cucerit 
victorii duble.

on Ganea candidează 
din nou la două titluri

Foto : I. MIHAICA

peții au condus in două rinduri : 
în min. 11, Mircea Sandu a des
chis scorul, Causio obținînd ega- 
larea in min. 32. Internaționalii 
români au luat din nou avantaj 
prin golul reușit de Dudu Geor
gescu (min. 71), egalarca fiind o- 
pera „bătrînului" Altafini (min. 
75).

Arbitrul G. Ciasarin (Milano) a 
condus următoarele formații :

LOTUL REPREZENTATIV AL 
ROMÂNIEI : lorgulescu — Cheran, 
Sătmăreanu II, G. Sandu. Anghe
lini — Dobrin, Dinu. D. Georgescu
— Lucescu, M. Sandu, Marcu.

JUVENTUS : Zoff — Tardelli, 
Gentile — Furino, Morini, Scirea
— Causio, Cuccuredu, Anastasi 
(min. 48 — Altafini), Gori, Bettega.



După campionatele republicane de caiac-canoe

PERSPECTIVE ÎMBUCURĂTOARE

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI
Cele două campionate republica

ne — pe echipe și individuale — 
desfășurate săptămîna trecută la 
Snagov au încheiat, practic, se
zonul competițional al caiaciștilor 
si canoiștilor seniori (un grup 
rcstrîns de componenti ai lotului 
olimpic 
sfîrșitul lunii, la un concurs pre- 
oiimpic la Montreal). " 
zile de întreceri ne-au 
jul citorva observații 
luțiilor caiaciștilor $i 
fruntași.

Consemnăm, în primul rînd, ni
velul ridicat al disputelor, asigurat 
de rivalitatea tradițională în spor
tul pagaci și padelei de reprezen
tanții cluburilor Steaua și Dinamo, 
care înglobează elita caiacului și 
canoei de la noi. Toate cela- 18 
titluri individuale decernate au 
revenit steliștilor sau dinamoviști- 
lor ; mai mult, din cele 54 de me
dalii, sportivii acestor cluburi au 
lăsat să le scape doar trei — toate 
de bronz, două cucerite de caia
cistele de la Sport Club Tulcea 
(fără îndoială a treia 
ierarhia internă) și una 
•implu fond. Iar dacă miercuri 
după-amiază Dinamo a 
titlul la echipe — o victorie la 
limită, obținută în ultima probă, 
caiacul de patru, la o diferență de 
o zecime de secundă — Steaua a 
reușit în întrecerile individuale 
ceea ce nu-i mai fusese la înde- 
mină mai bine de un deceniu : 
cucerirea unui număr mai mare de 
titluri de campion decît eterna sa 
rivală (10 din 18).

O analiză a modului în care cele 
două protagoniste și-au „împărțit*  
victoriile arată că Steaua a domi
nat clar probele de dublu — unde 
• obținut șase victorii, una sin
gură K 2 F — 500 m revenind 
echipajului dinamovist — și cele

urmînd să participe, la
Cele patru 
oferit prile- 
asupra evo- 

canoiștilor

forță în 
la caiac

cîștigat

trei curse de caiac 4, în timp ce 
Dinamo, beneficiind de aportul 
unor individualități de excepție 
(Patzaichin, Dîba, Mihoreanu) s-a 
impus în probele de simplu, pief- 
zind numai cursa de fond la C 1. 
(Simion Corneenco a reușit una 
din puținele surprize ale campio
natelor, întrecîndu-1 pe fostul vice- 
campion al lumii Lipat Varabiev).

Pentru că am amintit de surpri
ze să consemnăm că alte două au 
fost furnizate de perechea de ca
noiști Ivan Erofei-Ivan Haralam
bie (Steaua) învingători atit la 
1 000 m (asupra echipajelor Mar- 
cov-Cozlov și Danilov-Simionov) 
cit și la fond (devansîndu-i pe 
Munteanu-Serghei). Ceilalți învin
gători au fost cei așteptați, mem
bri ai loturilor naționale. Ne-au 
impresionat și de această dată Ivan 
Patzaichin. Vasile Dîba. Larion 
Serghei și Policarp Malihin, Gheor- 
ghe Danilov și Gheorghe Simio-

Miine, incep la Atena
Pe stadionul atenian Karaiska- 

kis vor avea loc de miine pînă du
minică întrecerile din cadrul edi
ției a treia a campionatelor euro
pene de atletism pentru juniori 
și junioare. în vederea participării 
la această importantă competiție, 
juniorii români au părăsit marți 
Capitala, pe calea aerului. Au fă
cut deplasarea 9 junioare și 6 ju
niori, între care cei trei campioni 
mondiali școlari de la Poitiers, 
Gina Panait și Tudorel Vasile — 
lungime. Adrian Calimcnte — 
110 , m garduri, recentele record
mane ale țării Cristine Goslcr — 
înălțime și Mihaela Stoica — 100 
mg, medaliatii cu argint la „Con-

HOCHEJȘTJ! DE LA DINAMO BUCUREȘTI LA „CUPA 
SOVIETSKI SPORT"

de 22 august în Uniunea Sovietică, 
pentru a lua 
vietski Sport". .....
teană va fi întărită cu o pereche 
de fundași (Antal — Gali) de la 
S.C. Miercurea Ciuc. La sfîrșitul 
lunii august șl echipa campioană a 
țării, Steaua București, va pleca 
într-un turneu la Opava, în Ceho
slovacia.

■ Mai tirzlu ca în alți 
*ut oficial la hochei pe 
tara 
și tul 
tarea 
Fină 
tașe 
unele dintre ele 
de verificare peste hotare. 
Einamo București va pleca în ziua

ani, sezo- 
gheață din 
către sfîr- 

prin dispu- 
României".

noastră va începe 
lunii septembrie 
jocurilor „Cupei 

atunci formațiile noastre frun- 
se pregătesc cu intensitate, 

efectuînd turnee 
Astfel,

parte ia „Cupa So-
Formația bucureș-

■31

Larion Serghei 
Policarp Malihin 
învingători la K 2 
— 1 000 m și K 2

— 500 m.
500 m), Maria 
Ivanov, Nasta-

nov (la C 2 — 
Mihoreanu, Maria 
sia Nichitov și Agafia Orlov, va
lori sigure, component! ai lotului 
olimpic. Rezultatele naționalelor 
certifică și ascensiunea valorică a 
unor tineri care pot intra in vede
rile selecționerilor lotului pentru 
pregătirea de iarnă. Canoiștii a- 
mintiți (Erofei, Haralambie, Cor- 
neenco), alături de ei Gh. Lungu 
și T. Simionov, caiaciștii S. Mașca,

I. Jelescu, S. Matache, R. Filipov, 
I. Ivanov, caiacistele Stela Moldo- 
veanu, Nastasia Buri, Fedosia Si- 
miocenco au dovedit calități deose
bite care, bine șlefuite, îi pot adu
ce aproape la nivelul consacraților. 
Afluența tinerilor este îmbucură
toare, la ora selecției pentru Mont
real va fi mai ușor de ales din- 
tr-un număr mai ridicat de valori 
autentice...

Pc marginea viitorului campionat ui ji

ACTIVITAIII COMPETITIONALE

cursul Prietenia", 
Bistrica, Niculina 
Lilian Smeu 
de asemenea, prezența 
în lungime Doina Spînu (în foto
grafie) — medaliată cu bronz la 
ediția a doua a C.E. de juniori 
(Duisburg, 1973).

• Mariana Suman, Natalia An
drei, Argentina Menis și Dorina 
Cătineanu au plecat, direct de la 
Nisa, la Zurich pentru a partici
pa la un concurs internațional 
(unde au mai fost invitați Gheor
ghe Ghipu și Toma Petrescu). 
Concursul a avut loc miercuri 
seara, tîrziu, astfel că vom publica 
rezultatele atleților noștri în 
mărul de mîine al ziarului.

• Tradiționala competiție 
marș „Cupa munților" se va 
fășura în acest an, la Cîmpulung 
Muscel, la 12 octombrie. în loc 
de 24 august cum era stabilit ini
țial.

• In luna septembrie sînt pro
gramate două meciuri internațio
nale : România — R.D, Germa
nă — Polonia (juniori și junioare) 
Ia 6—7, la Poiana Brașov și Bul
garia — România (tineret) 
13—14, la Sofia.

Marginalii la C. E. de tenis de masă ale juniorilor

C.E. DE ATLETISM
de la Banska 

Ilie — înălțime, 
1 500 m. Notăm, 

săritoarei

Vladimir MORARU

Necesitatea de a impulsiona ac
tivitatea rugbyștilor juniori a 
impus reorganizarea activității 
competiționale la nivelul acestui 
eșalon, prin înființarea unui cam
pionat republican divizionar al 
juniorilor și școlarilor. Se urmă
rește, printre altele, promovarea 
unor jucători cu certe posibilități 
pentru înalta performanță, menți
nerea prestigiului 
na internațională, 
rezultate Calitativ

Acest mod de 
seamnă un pas înainte, deoarece 
astfel sînt angrenate, mai activ 
decît pînă în prezent, și echipe 
care duceau o existență efemeră, 
care făceau un simplu act de pre
zență în întrecerile juniorilor. 
Desfășurarea jocurilor în sistemul 
tur-retur va mări pentru mai 
toate echipele numărul partidelor 
disputate pe parcursul unui an 
competițional. va tria mai bine 
valorile, va impune, cu siguranță,, 
noi nume în atenția specialiștilor. 
De altfel, ni se pare demn de 
semnalat că în rîndul celor 35 de 
echipe înscrise în campionat se 
află 6i reprezentantele diviziona
relor A. Notăm, totuși, și o ex
cepție : Sportul studențesc ! Ală
turi de „speranțele" formațiilor 
din Divizia A se vor afla în în
trecere și alte echipe, aparținînd 
unor școli sportive, școli din re
țeaua M.T.Tc., liceelor de specia
litate, fapt care ilustrează o lar
gă arie de cuprindere. Acest lu
cru ne îndreptățește să sperăm 
într-o mai rapidă promovare și 
afirmare a unor tineri.

Firește, e greu de spus în ce 
măsură formula adoptată va răs
punde integral așteptărilor, deși 
ea înseamnă o treaptă superioară. 
Ne gîndim la faptul că, după opi
nia noastră, ar fi fost posibilă o 
mai mare concentrare și o mai 
bună repartizare a formațiilor în 
3 sau, cel mult, 4 serii, față de 
6 cîte sînt în prezent, ceea ce ar 
fi dat, credem, mai multă consis
tență întrecerii. Spre 
garniturile bucureștene 
divizate în. 3 serii ; cele trei e- 
chipe gălâțene joacă două în se
ria I, alta în a Vl-a, situația fi
ind similară și pentru reprezen
tantele Buzăului (seriile IV și 
VI). De asemenea, urmărind sis
temul de calificare în etapa pre
liminară . eliminatorie, se 
observa ca din seriile I. 
și a Vl-a, compuse din

cucerit în are- 
obținerea unor 
superioare, 
organizare în-

3 formații, 
următoare 
dent faptu 
lupta va 1
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Gr. șc. C. 
va, Rulm« 
P.T.T.R. I 
Pașcani, 
Neamț, Vi 
Șc. sp. Ui 
III-A : C.I 
rul Orade; 
Știința Pe 
Simeria, Ș 
sp. Timișc 
Șc. sp. 2 
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rești ; SEÎ 
C. F. Buza 
rești, Dini 
București,

£ IMPUNE UN VOLUM
ediție a Campio- 
de tenis de ma
s-a încheiat de 

au 
probe,

Cea de a ltl-a 
natelor europene 
să ale juniorilor 
curînd la Zagreb. întrecerile 
reunit la startul celor 11 
timp de opt zile, 350 de concurenți 
și concurente din 26 de țări. Com
parativ cu cele 21 de titluri conti
nentale și alte medalii de argint și 
de bronz cîștigate de-a lungul ce
lor 20 de ani ai acestei competiții, 
de data aceasta bilanțul partici
pării sportivilor noștri este, evi
dent, în regres ; o medalie de ar
gint la echipe junioare mici (E. 
Ferenczi, G. Cadar), locurile V la 
echipe junioare mari (L. Mihuț, 
I. GyongyOsi), echipe juniori mici 
(Ș. Crișan, D. Badea), simplu ju
nioare mici (E. Ferenczi) și locu
rile VI la simplu junioare mari (L. 
Mihuț), simplu juniori mici (S. 
Crișan). Totuși, rezultatele obți
nute confirmă realele posibilități

și în continuare ale unora 
membrii loturilor noastre 
niori. Mai ales că. două 
jucătoare, Liana Mihuț și 
Ferenczi, au fost foarte 
să iasă învingătoare împotriva iu
goslavei Palatinus (ajunsă în se
mifinale) și a cîștigătoarei probei 
de simplu junioare mici, Perkucin 
(Iugoslavia). Asemenea situații au 
mai fost înregistrate și în între
cerea pe echipe (juniori mici).

Se poate spune că la Zagreb, o 
dată cu înregistrarea unui adevă- • 
rat record de participare, am a- 
sistat la o creștere valorică impor
tantă și echilibrare de forțe între 
majoritatea comportenților loturilor 
prezente. Noii campioni ca și can
didate la titluri au etalat un joc 
modern, rapid și ofensiv, cu lovi
turi puternice și combinații de 
efecte. Firesc, în această evoluție 
permanentă a tenisului de masă

dintre 
de ju- 
dintre 

Eva 
aproape

• ÎNTRECERILE „CUPEI PESCĂRU
ȘUL" la handbal și volei, desfășurate 
în comuna Șarlchioî (jud. Tulcea), 
au reunit sportivi din Valea Nuca 
rilor, Enisala, Mahmudia, Mihail Ko- 
gâlniceanu, Babadag și alte locali
tăți. Echipele Pescărușul Șorichioi, la 
fotbal și Viitorul Mahmudia, la vo
lei, s-ou clasat pe primele locuri.
• DIN CEI APROAPE 1000 DE PAR
TICIPANT! la etapa de masă a cro
sului tinerilor muncitori din Oradea, 
133 de fete și băieți s-au aliniat la 
startul etapei județene. Cîștigătorii: 
13—21 cm: — Ecaterina Ambruș (Bi
horeana Marghito) și Tiberiu To- 
meală (Bihorul Beiuș) ; 22—30 ani - 
Florica Bila (Bihoreana Morghita) șl 
Octavian Tlmofte (Bihorul Beiuș).
• TURNEUL DE HANDBAL „CUPA 
VASLUI 600", organizat cu prilejul 
împlinirii a șase secole de existență 
a orașului Vaslui, s-a încheiat cu vic
toria formațiilor Confecția Călărași 
(la fete) șl Metalul Vaslui (la băieți).
S> A TREIA EDIȚIE A CONCURSULUI

E PATINAJ PE ROTILE, desfășurata 
la Tg. Mureș in organizarea clubu
lui sportiv Mureșul din localitate, a 
reunit peste 50 do concurent) de la 
Olimpia Clllf-Na„„rn

la Szatmary (ambii de la Mureșul 
Tg. Mureș) au cîștigat probele s<n- 
niorilor, iar primul loc în clasa
mentul pe echipe a revenit clubului 
organizator. « iN COMUNELE ALȚI- 

NOCRIH (j.ud. Sibiu) iubitorii 
de popice 
răgaz la 
cu două 
curînd în folosință, prin mun- 

I consiliilor

NA și 
jocului 
lor de 
arene 
fi date 
că patriotică și sprijinul ___ __ __
populare respective. q CURSA POȘ
TAȘILOR din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a atras la startul întrecerilor 
numeroși posesori de biciclete. Ion 
Rotaru, Matei Petrache și Constantin 
Neagu au trecut primii linia de so
sire în probele care 
program. ® ZI DE ZI 
ZUTl PE TERENURILE 
Liceului din Moldova 
fete și băieți jucînd ___ , _______
sau tenis de cîmp. De menționat că 
aceste întreceri sînt conduse prin ro
tație de soții Mioara și Moise Străi- 
nescu, profesori de educație fizică, 
care nu se consideră în vacanță, 
fiind alături de elevii dornici să 
practice sporturile preferate.

lucrează in 
amenajarea 
piste, care

orele 
unor 

vor

au figurat în
POT F| VA

GE SPORT ale
Veche multe 

volei, handbal

poate 
a V-a 
cîte 5 

echipe, se califică cîte 3 formații, 
în schimb, din seria a II-a, cu

țiile de m 
discuțiile 
de la echi 
ranța că e 
rul de s 
altfel, la 
o continui 
tații viito 
tice.

oscilează și șansele de fructificare 
a posibilităților jucătorilor. Un 
lucru este însă cert : victoria apar
ține în cele din urmă tot celor 
mai bine pregătiți. Și în acest sens 
este necesar ca procesul instructiv- 
educativ să se desfășoare neîntre
rupt, la parametrii corespunzători 
cerințelor și nu doar în perioadele 
de antrenamente centralizate. In
tr-un cuvînt, se impune în cadrul 
secțiilor o selecție strictă, o spo
rire simțitoare a volumului de 
muncă, multă dăruire și deplină 
responsabilitate din partea spor
tivilor și antrenorilor pe parcursul 
întregului an.

în același timp, se cuvine să 
promovăm cu mai mult curaj pe 
tinerii care s-au remarcat datorită 
talentului, în special pe cei care au 
demonstrat putere de muncă, per
severentă și hotărîre în timpul an
trenamentelor și concursurilor, pe 
cei care se dovedesc disciplinați și 
receptivi la îndrumările antrenori
lor. Acestora să le acordăm cele 
mai bune condiții de pregătire și 
de întrecere pe plan internațional, 
pentru ca ei să poată lupta de la 
egal la egal cu adversarii lor. Ast
fel, tenisul nostru de masă va pu
tea beneficia de cadre tinere de 
nădejde, capabile de performanțe 
autentice.

AUTO FILIALA A.C.R. BUCUREȘTI - 
COMISIA LOCALA DE AUTO

MOBILISM Ș| KARTJNG, organizează în 
ziua de 31 august a.c., etapa a lll-a a 
campionatului municipal de îndemînare. 
Cu această ocazie se va face și selec
ționarea alergătorilor care vor repre
zenta municipiul București la concursul 
republican de îndemînare pe anul 1975. 
Pot participa membri A.C.R. cu carnet de 
conducere tip B (cu o vechime de mini
mum un an) posesori de licență E sau 
fără licență. înscrieri, la sediul filialei : 
str. Lipscani 6, telefon 14.02.33 (din ziua 
de 25 august).

CAIAC-CANOE PE LACUt SNA’ URIHV k-HnVC Gov vQ avea |oc 
luni și marți, concursul cu caracter repu
blican „Criteriul speranțelor11. La întreceri 
participa tineri caiaciști și canoiști din în
treaga țară, la următoarele probe: juniori
I: K 1. K 2, K 4, C 1, C 2 (1000 m); ju
nioare I : K 1, K 2 (500 m) ; juniori II :
K 1. K 2, K 4, C 1, C 2 (500 m) ; juni
oare |l : K 1, K 2 (500 m) ; tineret (bă
ieți) : K 1, K 2, C 1, C 2 (1 000 
fete: K 1, K 2 (500 m).

m) :

CĂI ĂRiF LA M/tNGALIA AU AVUT'-«‘•rttvtl. LOC întreceri|e tradiționa-
dotat cu

FARKAȘ PANETH 
antrenor emerit

.... LOC întrecerile
luluî concurs de obstacole, 
„Cupa Litoralului", lată cîștigătorii pro
belor : cat. ușoară — Grsgore Cristian 
(Olimpia-Constructorul) cu Arogant, par
curs nenumerotat — Gioconda Pînzaru 
(C.S.M. lași) cu Lăcătuș, ștafeta succe
sivă — Dumitru 
Anton cu Omar 
cat. mijlocie — 
lași) cu Argint 
gal:a. In urma 
pe primul loc s-a clasat C.S.M. . lași 
355 p, urmată de Venus Mangalia 227 p, 
Olimpia-Constructorul 138 p și C.S.M. 
Craiova 127 p.

Clipicî cu Horia, Marin 
(ambii Venus Mangalia), 
Radu Mihalcea (C.S.M. 
2, echipe — Venus Man- 
rezultatelor înregistrate, 

‘ ‘ ’ cu
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REVISTEI ILUSTRATE
August — marea noastră„23 

sărbătoare**
SCRIMĂ • „După campiona

tele mondiale de la Budapesta**  
— fotoreportaj cu Imagini Inedite 
de la marea întrecere.

CAIAC CANOE ® Lumini și 
umbre in bilanțul de la Belgrad

ATLETISM a „Balcaniada, o 
competiție prestigioasă**

HANDBAL « „Agresivitatea a- 
părăriior n-a împiedicat crește
rea eficacității !*•  — comentariu 
după „Trofeul Carpați“ • „Por
tarii — acești copii teribili ai

în „Cupa Annie Soisbault" 
Laurii perseverenței — comentariu 
după ultimul Wimbledon.

RUGBY e în așteptarea noului 
sezon

FOTBAL @ Toamna programu- 
lui-record © Rapid — spre recor
dul absolut al fotbalului nostru : 
1000 de meciuri în campionat ! 
<0 De peste șapte sute de ori la 
centrul terenului.

HIP1SM • Povestea Derby- 
ului’75.

Numărul 8 al revistei ,,Sport* 
este completat de obișnuitele ru-

am toate șportunie
ÎNOT LA tEIPZIG au luat slr-.it in-

—* trecerile „Concursului Priete
nia" pentru sportivi nășeați în 1960 (și 
mai tineri), lată cele mai bune rezultate 
ale înotătorilor români : H. Neagrău 
4:28,44 - 400 m liber (locul 11) ; M. 
Georgescu 1:12,34 — 100 m delfin (locul 
11) : Al. Szabo 1:14.27 - 100 m bras
(locul 6) ; V. Vlăsceanu 2:35,46 — 200
m spate (locul 10) ; M. Georgescu 
2:33,85 - 200 m delfin (locul 6); C. Po
pa 2:40,19 — 200 m delfin (locul 8) : 
C. Bunaciu 1:12,10 — 100 m spate (locul 
9) : M. Georgescu 2:40,64 — 200 m
mixt (locul 11) ; H. Neagrău 17:45,42 — 
1500 m liber (locul 10).
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LOTO - PRONOSPORT IP
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 
19 AUGUST 1975. Fond general de 
cîștigurl : 1.018.295 lei. Extragerea I : 

47 57 ;
69 23 90 
a IH-a : 
a IV-a : 
a V-a :

18 33 23 73 36
H-a: 2 10 66 
27 ; extragerea 
34 ; extragerea
1 ; extragerea

72. Plata cîștlgurilor va 
începe în Capitală de la 2 septem
brie pînă la 19 octombrie, în țară de 
,1a 5 septembrie pină la 10 octombrie 
1975 inclusiv, prin mandate poștale 
de la 5 septembrie 1975.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 17 AUGUST 
Categoria I (13 rezultate) 
riantă 100% a 50.000 lei

12 45 81 79 35
extragerea a
16 37 89 54 24
63 65 35 18 86
84 36 41 9 70
89 6G 69 24 26

1975.
1 va- 

-------- ------ _ ..................... și 1 
variantă 10% a 5.000 lei ; categoria a 
n-a : (12 rezultate) 11,80 variante a 
6.019 lei : categoria a m-a : (11 re
zultate) 212 variante a 503 lei. Cîștl- 
gul de 50.000 lei de la categoria I — 
100% a revenit participantului Bot~ 
nariu Gheorghe din Caransebeș,

NUMERELE EXTRASE EA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

20 AUGUST 1375
Fond general de cîștigurl : 2.435.735 

lei. EXTRAGEREA I : 17 33 15 14 10

DIN

39 ; EXTI 
6 4. Plat: 
tragere si 
cipiul Bi 
pînă la ' 
de la 1 
tombrle : 
poștal in 
1975.

CfȘTIG 
EXPRES 
TRAGER 
variante 
4.159 lei 
cat. 5 : • 
2.660,85 a 
RIA 1 : 
II-a : C: 
25% =- 
1 300“ șl 
cat. B : 
38,55 a ] 
60 lei ; < 
F : 1.821 
GORIA j 
categoria 
VICTOR 
GIIEORG 
București 
melor sî 
Tg. Jiu, 
și TOTS 
rești.

PE MICUL
Sîmbătâ 23 August, orele 16 ; 

„Cupa Europei" la natație : gru
pa A, de la Moscova și grupa B, 
de la Sofia ; orele 16.30 : cursa

EC
mondial 
țluni îi 
Lumpur 
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Cum se întîmplâ de multe ori 
în sport, n-ar fi exclus ca noi 
să ne fi înșelat asupra zi'lei de 
începere a campionatului națio
nal de fotbal-asociație. Cre
deam că va începe duminică 17 
august 1975, ori din cele văzute, 
auzite și citite se degajă opinia 
foarte clară și încăpățînată că 
în acea zi s-au disputat oficial 
vreo 9 meciuri de antrenament, 
de școală și „întreținere", cu 
tot ce cuprinde această noțiune 
vastă. Firește, au avut loc cî- 
teva urîte enervări, un număr de 
brutalități și acte nesportive — 
nu în denumirea lor ne vom 
pierde în nuanțe — care-ți pu
teau da impresia 
s-au antrenat „pe 
puncte"... Dar ca
litatea jocurilor — 
după părerea tutu
ror cronicarilor — 
a fost... dar ce să 
mai vorbim!? Cam
pionatul n-a în
ceput duminică 17. 
Sînt toate șansele 
să înceapă dumi
nică 24 sau odată 
și odată... Nu e vesel. Totuși, 
dacă au 
lansarea 
mos, de 
cu moț ? întoarceți foaia șl ve
deți că Everton a încasat aca
să (I), tot în prima etapă (!), 
patru goluri de la Coventry 
iar Liverpool, deplasat la un 
„cineva" care n-ar putea fi 
echivalat nici cu C.F.R. Cluj- 
Napoca, pierde tot la două go
luri. Glumesc, se înțelege, nu 
pentru a ne ușura îngîndurarea 
și încruntarea. Glumesc pentru 
că poți sta pe gînduri și bine 
dispus. Uneori o glumă poate 
da elan în muncă. Odată și o- 
dată trebuie să înceapă și jocul 
serios de fotbal, ediția 1975— 
1976...

Dar 
fără e 
rită să 
zut cu 
prieteni de-ai mei, oameni de 
cultură și artă (nu contează a- 
tît numele lor cît „ideea "...), oa
meni foarte serioși, pasionați de 
Antonioni, Caragiale și Mozart, 
s-au adunat și ce credeți că 
le-a dat prin cap ? Să prono
sticheze — înaintea primei e- 
tape, căci și ei, săracii, credeau

câ echipele

câ pe 17 începe I — viitorul în 
patru domenii': cine va cîștiga 
campionatul, cine va retrogra
da, cine va „lua" cupa și care 
vor fi cele trei echipe cane vor 
urca din B în A,..? Recunoașteți 
că acea știință la modă, azi 
numită și futurologie, știința ce 
se ocupă cu viitorul, nu a trăit 
în nîci un punct a-l globului, în 
aceste zile ale „primei etape", 
un asemenea eveniment care 
degajează otita optimism, în
credere în viață, ba chiar în 
propria-ți sănătate și a altora, 
intr-un cuvînt : atitadragostede 
fotbal. Mi-au cerut și mie pă
rerea. Eu 
mese, nici

avut loc amînări în 
unor rachete în Cos- 
ce a>r fi fotbalul mai

pînâ atunci— fiindcă a- 
frumos — cred că me- 
vă povestesc ce am vă- 
ochii personali ieri : trei

credeam că ei glu- 
vorbă : am pe masă 

pronosticurile lor și 
stau cu gura căs
cată. Nu voi rela
ta fiecare prono
stic în parte, deși 
știu că asemenea 
„anchete" pasio
nează toate Cișmi- 
giurîle din lume. 
Voi da un singur 
clasament final : 1. 
Rapid, 2. Sportul, 

3. „U” Cluj-Napoca, 4. Univer
sitatea Craiova...! Și ca să nu 
se creadă că e vorba 
concurs de supra realism preci
zez că ceilalți doi „au 
Dinamo și, respectiv, Steaua pe 
locul întîi, unul dintre ei F.C.M. 
Reșița a doua. Cupa : F. C. Ar
geș, Steaua, Dinamo. Promova
tele — doi „văd" Progresul, Șoi
mii Sibiu și F. C. Brăila, unul 
singur indică Petrolul și Stea
gul... Retrogradatele ? Aici se 
impune tăcere, căci cel ce le 
numește — piere, nu-l așa ?... 
Nu mă încumet a le rosti — 
dar vă asigur că ele există, 
scrise negru pe alb : „Nu pu
teați aștepta și voi etapa a 
treia ?" i-am întrebat, după ce 
am închis gura căscată... „Nu, 
că noi iubim fotbalul — iar 
fotbalul e șocul viitorului !...“

Or, unde ar avea jucătorii 
noștri atîta pasiune de joacă 
și atîta viitor în suflet, pe cît 
posedă acești „nebuniprono- 
sportiști, altfel oameni, vă asi
gur încă o dată, serioși ca o 
uvertură de Giaccomo Rossini, 
compozitorul.

de un

văzut'

BELPHEGOR

ACTUALITĂȚI
s DUMINICA, PE STADIONUL „23 

August". Duminică, pe marele sta
dion bucureștean se va disputa, de 
la ora 17, meciul Rapid — Steaua, 
din cadrul etapei a II-a a Diviziei 
A. în deschidere, de la ora 14.30, se 
va disputa întiinirea amicală de 
rugby dintre echipele Rapid Bucu
rești — St. Medard (Franța), iar de 
la ora 16.50 festivitatea de premiere 
a finalei „Cupei Congresului X al 
U.T.C.". Biletele pentru programul 
sportiv de duminică se pun în vln- 
zare inline, la casele obișnuite.

• PUBLICUL TIMIȘOREAN REPRI
MEȘTE TROFEUL PETSCHOVSCHI. 
Duminică, înaintea partidei Politeh
nica — C.F.R. Cluj-Napoca, pe sta
dionul timișorean ,,1 Mai“, publicului 
local îl va fl reînminat „Trofeul Pet- 
schovschl", trofeu oferit șl anul tre
cut de ziarul nostru publicului timi
șorean, considerat și atunci ca cel 
mai sportiv din 
țării.

prima divizie

ETAPA ÎN „CUPA 
. . competiția dotată 

cu „Cupa României" se va desfășura 
duminică o nouă etapă. în această 
rundă se vor intilni echipele cali
ficate din meciurile disputate pînă 
acum 
vor 
lor

• DUMINICA, 
ROMÂNIEI". In

. șl divizionarele C. Partidele 
avea loc pe terenurile formații- 
de categorie inferioară.

• CARAIMANUL BUȘTENI — PA- 
NAETOHKOS (Grecia) 1—2 (0—1>-
Au marcat : Ikonomu (min. 20) și 
Gavalas (min. 
(min. 89). (V.

66), respectiv Șovăială 
ZBARCEA — coresp.).

AMICALE : POLITEH- 
VASAS DIOS-

• MECIURI
NICA TIMIȘOARA
GYOR (Ungaria) 2—2 (0—2). Au mar
cat: Tatar (min. 28), Olah (min. 42), 
respectiv Istrătescu (min. 83) și Giu- 
chici (min. 85 — din 11 m). A ar
bitrat arădeanul I. Honig. (P. AR
CAN — coresp. județean). INDUS
TRIA SÎRMEI ClMPIA TURZH 
NIREA DEJ 4—0 (1—0). Au marcat : 
Priplci (min. 11 și 88), Benko (min. 
78) și Cojocaru (min. 84). (P. TO
NE A, coresp.). AUTOMATICA ALE
XANDRIA — RAPID BUCUREȘTI 
(tineret) 4—1 (2—1). Au marcat: Gro-
seanu (min. 12 șl 35), Voicilă (min. 68 
șl 84), respectiv Stanca (min. 41). (M. 
BIZON — coresp.). A.S.A. TG. MU
REȘ — VIDEOTON (Ungaria) 1—2 
(0—0). Lipsiți de 4 titulari (Bâlonl, 
Hajnal, Gllgore șl Ispir). localnicii au 
cedat în fața unui ailversar decis, 
în formația căruia au evoiuat șl 3 in
ternaționali. Au marcat : Kovaci II 
(min. 58), Csorgradi (min. 79). res
pectiv Naght (min. 61). In min. 65

u-

II (min. 45), Qblemenco (min. 79 
11 m), respectiv Grigorov (min. 
In min. 30 oblemenco a ratat un 
nalty. (St. GURGUI — coresp. 
dețean).

din
44). 
pe- 
ju-

Sezonul de toamnă al fotbalului 
nostru a început. Agenda, așa de 
plină de date importante și pe 
plan internațional, solicită — cum 
s-a mai spus de atîtea ori — efor
turi deosebite, aplicarea unui re
gim de antrenamente și de viață 
cu totul deosebit. Reamintim a- 
ceste lucruri pentru că, iată, pri
ma apariție în arenă a fruntașelor 
fotbalului noștru n-a avut darul 
să ne convingă cit de cit asupra 
acumulărilor lor la început de se
zon. Absențele, unele 
portante, pentru că e 
candidați la loturile 
tive, s-au ridicat la 
mare (Beldeanu, Kun,_ 
teescu, Bucurescu,
Ion Ion, etc.). Ne întîlnim chiar 
și cu cazuri de indisciplină în in
teriorul formației — cum e acela 
al lui Mehedinții (Politehnica Ti
mișoara), care refuză să joace pe 
postul indicat de antrenori și pă
răsește echipa. Suita de manifes
tări nesportive din jocuri am pre
zentat-o în numărul nostru trecut 
și socotim că F.R.F. trebuie să de
monstreze încă de Ia început exi
gență și intransigență în judeca
rea cazurilor, evitînd atît de ne
plăcutele situații din trecut cînd, 
căzînd din concesie în concesie, a 
ajuns să aplice măsuri diferite

foarte im- 
vorba de 
reprezenta' 
un număr 

Crișan, Ma- 
Boc, Bal aci,

pentru aceleași culpe. Aici se în
cadrează și subiectul ținutei jucă
torilor din prima divizie; arbitrii 
și observatorii au reținut carnetele 
unor jucători (Simionaș, Ciupitu, 
Negrilă, Purirna, M. Sandu, Ciu- 
garin, Chihaia, Pexa), dar se pare 
că e vorba de aplicarea parțială a 
dispozițiilor forului de specialitate, 
pentru că și in celelalte partide 
s-au înregistrat cazuri care impu
neau reținerea carnetelor. Dar, 
atît arbitrii cit*  și observatorii au 
aplicat cu clemență aceste dispo
ziții sau,., au uitai pur și simplu 
să retină carnetele (cazul jocului 
de la Reșița). Cu asemenea slăbi
ciuni, cu asemenea tratări diferite, 
inegale, ale unei acțiuni utile nu 
se va realiza tocmai scopul ei e- 
ducativ, ci, dimpotrivă, se favori
zează atitudinile de indisciplină și 
de desconsiderare a dispozițiilor 
regulamentului. Regulamentul este 
unul și același pentru toți, el o- 
perează la absolut toate cele 
NOUA jocuri, uu numai la DOUA 
dintre partidele Diviziei A. Poale 
că în a doua etapă lucrurile vor 
fi puse Ia punct .’

Ni se pare nu numai normal, ci 
obligatoriu de a ne ocupa în a- 
ceste zile, șl în cele care vor 
urma, de echipele noastre care se 
vor prezenta la 17 septembrie in

cupele europene. înțelegind că un 
prim meci e departe de a fi con
cludent, nu putem însă să nu con
statăm că la startul Competiției 
două dintre aceste reprezentate, 
Dinamo și Rapid, au avut evolu
ții suprinzător de slabe. A.S.A. 
pare că a reușit să realizeze un 
ansamblu omogen și stabil (păcat 
că rezervele sînt puține), iar Uni
versitatea Craiova nu poate fi ju
decată decît atunci cînd va fi ia 
stare să alinieze formația completă 
(Boc Și Bălăci vor fi cyrînd lingă 
coechipierii lor, Crișan — in 
ichimb — întirzie să revină la 
pregătiri), tu orice caz, e ăbsolut 
necesar ca „cele patru" să ajun
gă la un randament superior iu 
etapele care vin, altfel partidele 
de la 17 septembrie ne vor produce 
multe necazuri.

Eftimie IONESCU

ȘEDINȚA
COMISIEI DE DISCIPLINA

In ședința de asearâ, Comisia de 
disciplină a dictat următoarele sancțiuni: 
Marian Popescu (F. C. Constanța) — 
mustrare ; Ispir (A.S.A. Tg. Mureș) — 
o etapa suspendare ; Stocker (Jiul) — 
două etape suspendare (fiind recidivist); 
Floareș („Poli" Timișoara — tîneretspe- 
ranțe) - două etape suspendare.

*

Tabăra de juniori de la Bistrița
In ultima decadă a lunii trecute, 

la Focșani, Pitești, Simeria și Bis
trița, în prezența unui număr des
tul de mare de antrenori ai cen
trelor de 
„examen" 
circa 200 
fotbalului 
în anii 1957 (după 1 august), 1958 
și chiar 1959. Era vorba de rea
lizarea unei ample acțiuni de se
lecție, organizată pe zone geogra
fice, la scara întregii țării, avînd 
drept scop descoperirea unor au
tentice valori care să fie, apoi, 
promovate în lotul reprezentativ 
de juniori. Jucătorii selecționați — 
80 la număr — au fost trimiși la 
Bistrița, lor alăturîndu.-li-se Bisoc, 
M. Ene, loader, Lupău, cunoștin
țe mai vechi ale lotului. Săptămî- 
na trecută, cînd am vizitat tabăra, 
în pregătire se mai aflau 60, la 
ceilalți renunțîndu-se după efec
tuarea testelor din primele 3 zile 
(jocuri pentru compararea valori
lor). Tot după aceste trei zile au 
fost trase și primele concluzii de 
către colectivul de tehnicieni ai 
taberei (C. Ardeleanu, V. Zavoda, 
O. Popescu, V. Mureșan, A. Paș- 
canu, R. Vianu ; dr. M. Georges
cu), concluzii puțin optimiste. S-a 
constatat că majoritatea juniorilor 
prezenți la Bistrița au : 1) capa-

copii și juniori, au dat 
pentru tabăra naționalii 
de tinere speranțe ale 
nostru, jucători născuți

citate minimă de efort în regim 
de viteză crescută 2) tehnică de
osebit de greoaie 3) indici scăzuți 
ai calităților motrice.

Pregătirea propriu-zisă a înce
put la 2 august și s-a desfășurat 
în ritm forțat. In fiecare zi cite 
două antrenamente ; antrenamente 
deloc ușoare, vizînd tocmai defi
ciențele punctate mai sus. Cei 60 
de jucători au fost împărțiți în 
două loturi. Iată componența pri
mului dintre aceste loturi, cel care 
se pregătește pentru turneele din 
această toamnă și pentru meciurile 
cu echipa Cehoslovaciei, 
drul preliminariilor 
U.E.F.A., ediția 1976 :

, din ca- 
Turneului 
Spcriatu, 

Ene, Mîndreanu, Lazăr — portari ; 
Mălăescu, Sarghizian, 
țiu, Corac, 
Coșcodean 
Neieuțescu, 
ceanu, Șt. 
mijlocași ;
Emandi, Drasser, Benlcb, Sîrbu — 
— înaintași. Antrenamentul 
care am asistat, efectuat 
acești jucători (ceilalți, împăr- 
țiți în două echipe, au avut pro
gramate meciuri la Dej și Re- 
teag) a durat două ore. S-a insis
tat foarte mult pe exerciții de 
preluare și pasă din întoarcere 
spre un coechipier demarcat, to-

Toader, U- 
Aron, I. Popa, Papuc, 

— fundași ; Pricopciuc, 
Dali, Stratulat, Urzi- 

Popa, Nucă, Bisoc — 
Iancu, Lupău, Ravai,

la 
cu

tul făcut din mișcare, dar fără... 
mișcări inutile. Era vorba de un 
lucru elementar, care trebuia în
sușit demult, în primele lecții de 
fotbal predate în centre sau școli. 
S-a văzut clar, insă, că cei mai 
mulți dintre jucătorii din tabără 
nu posedă în bagajul lor asemenea 
execuții simple. Au urmat 30 de 
minute de „atac contra apărare" 
în condițiile fazelor fixe. Lupău 
(de pe dreapta) și Iancu (de pe 
stingă) au executat zeci de corne- 
re. De foarte puține ori atacanții 
au reușit să depășească barajul 
apărătorilor. Ceva mai bine s-au 
prezentat lucrurile la loviturile li
bere peste „zid“. Antrenamentul 
s-a încheiat cu un al patrulea con
curs de penalty-uri. L-a cîștigat, 
din nou, Sarghizian, intr-un fru
mos duel cu orădeanul Bisoc. Deci, 
tot un apărător. De altfel, marca 
problemă pe care o au de rezol
vat antrenorii lotului, nemulțumiți 
de valoarea jucătorilor convocați la 
Bistrița, este tocmai găsirea unor 
atacanți viguroși, pereutanți, agre
sivi. Caută îndeosebi un vîrf. Un 
vîrf veritabil. Toate încercările fă
cute pînă acum nu s-au dovedit 
a fi încurajatoare !

Laurențiu DUMITRESCU

PROGRAMUL PRIMELOR DOUA ETAPE ALE TURULUI DIVIZIEI C
SERIA I

Etapa I—31 august : Victoria Ro
man — Avintul Frasin, Progresul 
Fălticeni — Cristalul Dorohoi, Con
structorul lași — Foresta Moldovița, 
Constructorul Botoșani — Dorna Va
tra Dornel, A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc — Metalurgistul Iași, Me
talul Rădăuți — Danubiana Roman, 
Minerul Gura Humorului — Foresta 
Fălticeni, Spicul Țigănașl — Lami
norul Roman. Etapa a n-a — 7
septembrie : Foresta Fălticeni — 
Constructorul Botoșani, Laminorul 
Roman — Minerul Gura Humorului, 
Dorna Vatra Dornei — A.S.A. Cîm
pulung, Cristalul Dorohoi — Con
structorul Iași, Metalurgistul Iași — 
Victoria Roman, Foresta Moldovița
— Spicul Țigănași, Avîntul Frasin— 
Metalul Rădăuți, Danubiana Roman
— Progresul Fălticeni.

SERIA A II-a
Etapa 1—31 august : Rulmentul 

Bîrlad — Textila Buhușl, Petrolistul 
Dărmănești — petrolul Momești, 
Constructorul Vaslui — Minerul CO' 
măneștl. Locomotiva Adjud — Trac
torul Văleni, Hușana Huși — Ci
mentul Blcaz, Letea Bacău — Oituz 
Tg. Ocna, Ozana Tg. Neamț — 
Energia Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Bradul Roznov — Relonul Săvlneștl. 
Etapa a n-a — 7 septembrie : Trac
torul Văleni — Constructorul Vas
lui, Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Letea Bacău, Petrolul Mocnești — 
Rulmentul Birlad, Textila Buhușl — 
Petrolistul Dărmănești, Minerul Co- 
mănești — Locomotiva Adjud, Ci
mentul Bicaz — Bradul Roznov, Re
lonul Săvineștl — Ozana Tg. Neamț, 
Oituz Tg. Ocna — Hușana Huși.

SERIA A III-A
Etapa I—31 august : Poiana Cim- 

pina — Carpați Sinaia, Victoria 
Florești — Chimia Buzău, Chimia 
Mărășeștl — Luceafărul Focșani, 
Petrolistul Boldești — Caraimanui 
Bușteni, Olimpia Rm. Sărat — Pe
trolul Berea, Carpați Nehoiu — Pe
trolul Teleajen, Chimia Brazi — 
Avintul Mîneciu, Foresta Gugeștl — 
I.R.A. Cîmpina. Etapa a II-a — 7 
septembrie : Caraimanui Bușteni — 
Carpați Nehoiu, Petrolul Berea — 
Foresta Gugești, I.R.A. Cîmpina — 
Victoria Florești, Petrolul Teleajen— 
Chimia Brazi, Chimia Buzău — Po-

SEKIA A IV-A
Etapa I—31 august : Portul Con

stanța — Marina Mangalia, Voința 
Constanța — Granitul Babadag, Co
merțul Brăila — Dunărea Cerna
vodă, I.M.U. Medgidia — Ancora 
Galați, Dunărea Tulcea — Unirea 
Eforie Nord, Autobuzul Făurei — 
Viitorul Bralla, Minerul Macin — 
Chimia Brăila, Gloria Murfatlar — 
Electrica Constanța. Etapa a H-a
— 7 septembrie : Viitorul Brăila — 
Minerul Macin, Dunărea Cernavodă
— Portul Constanța, Unirea Eforia 
Nord — Gloria Murfatlar, Granitul 
Babadag — Comerțul Brăila, Ancora 
Galați — Voința Constanța, Chimia 
Brăila — Dunărea Tulcea, Electrica 
Constanța — I.M.U. Medgidia, Ma
rina Mangalia — Autobuzul Făurei.

SERIA A V-A
Etapa 1—31 august : 

București — IPRECA 
CLUrea Tricolor București 
tronlca București, Avîntui
— Azotul Slobozia, I.O.R. București — 
Rapid Fetești, Flacăra roșie Bucu
rești — T.M. București, Sirena 
București — Automatica București, 
Triumf București — Șoimii TAROM 
București, Olimpia Giurgiu — Teh- 
nometal București. Etapa a n-a — 
7 septembrie : Tehnometal BUcu« 
rești — Flacără roșie București, 
IPRECA Călărași — I.O.R. Bucu
rești, Automatica București — Olim
pia Giurgiu, Electronica București — 
I.C.S.I.M. București, Azotul Slobo
zia — Unirea Tricolor București, 
Șoimii TAROM București — Avin
tul Urzicenl, Rapid. Fetești — Sirena 
București, T.M. București — Triumf 
București.

SERIA A VI-A
Etapa 1—31 august : Petrolul Tîr- 

goviște — ROVA Roșiori, Voința 
Caracal — Chimia Găești, Cimentul 
Fienl — Recolta Stolcănești, Ceta
tea Tr. Măgurele — Flacăra Moreni, 
Vulturii Cîmpulung — F.O.B. Balș, 
Electra Titu — Viitorul Scornieești, 
Progresul Corabia — Vagonul Cara
cal, Constructorul Pitești — Oțelul 
Tîrgovlște. Etapa a H-a — 7 sep
tembrie : Vagonul Caracal — Vul
turii Cîmpulung, ROVA Roșiori — 
Cimentul Fieni, Oțelul Tîrgoviște — 
Voința Caracal. F.O.B. Balș — Elec
tra Tltu, Chimia Găești — Petrolul

I.M.U.

I.C.S.I.M. 
Călărași, 
— Elec- 
Urziceni

F.O.B.

SERIA A VII-A
Etapa 1—31 august : C.F.R. Craio

va — Cimentul Tg. Jiu, Construc
torul Craiova — Dunărea Calafat, 
Unirea Drobeta Tr. Severin— Mi
nerul Rovlnari, Chimistul Rm. Vîl- 
cea — Minerul Lupeni, Unirea Dră- 
gășani — Dierna Orșova, Metalur
gistul Sadu — M.E.V.A. Drobeta Tr. 
Severin, Lotrul Hrezoi — Metalul 
Drobeta Tr. Severin, Progresul Bâi- 
lești — Victoria Craiova. Etapa a 
II-a — 7 septembrie ; M.E.V.A. Dro
beta Tr. Severin — Lotrul Brezol, 
Dunărea' Calafat — C.F.R. Craiova, 
Metalul Drobeta Tr. Severin — Uni
rea Drăgășani, Minerui Rovlnari — 
Constructorul Craiova, Dierna Or
șova — Progresul Băilești, Victoria 
Craiova — Chimistul Rm. Vîlcea, 
Cimentul Tg. Jiu — Unirea Drobeta 
Tr. Severin, Minerui Lupeni — Me
talurgistul Sadu.

SERIA A VIII-A
Etapa 1—31 august : Constructorul 

Timișoara — C.F.R Caransebeș, 
Unirea Sînnicolaul Mare — Vulturii 
Textila Lugoj, Metalul Oțelu Roșu — 
Ceramica Jlmbolla, Aurul Brad. — 
Metalul Bocșa, C.F.R. Simeria — Mi
nerul Oravița, Minerul Ghelar
Minerul Teliuc, Știința Petroșani —
Minerul Anina, Gloria Reșița —
Electromotor Timișoara. Etapa a
II-a — 7 septembrie : Minerui Ani
na — Gloria Reșița, Ceramica Jim- 
bolia — Aurul Brad, Metalul Bocșa 
— C.F.R. Simeria, electromotor Ti
mișoara — Metalul OțeiU ROȘU. Mi
nerul Teliuc — știința PetfOș&pl, 
Vulturii Textila Lugoj — Construc
torul Timișoara, Minerul_ Oravița — 
Minerul 
Unirea

SERIA A X-A
Etapa 1—31 august : Tehnolrig

Cluj-Napoca — Minerul Baia Sprie, 
Dermata Cluj-Napoca — Unirea Dej. 
Foresta Bistrița — Minerul Rodna, 
Cimentul Turda — Bradul Vișeu. 
Progresul Năsăud — Minerul Baiu), 
Minerul Băița — Minerul Baia 
Borșa, Minerul Cavnic — CAROM 
Baia Mare, C.I.L. Gherla — Con
strucții Montaj Cluj-Napoca. Etapa 
a H-a — 7 septembrie : Bradul Vi
șeu — C.I.L Gherla, CAROM Baia 
Mare — Teh’nofrig Cluj-Napoca, Mi
nerul Băiuț — Minerul Bălța, Mine
rul Rodna — Dermata Cluj-Napoca, 
Minerul Bala Sprie — Foresta Bis
trița, Construcții Montaj Cluj-Na
poca — Minerul Cavnic, Unirea Dej 
— Cimentul Turda, Minerul Baia 
Borșa — Progresul Năsăud.

SERIA A XI-A
1—31 august : U.P.A. Sibiu— 
Aiud, Constructorul Alba 
C.I.L. Blaj, Textila Cisnă- 

Metalul Copșa Mică, Soda 
Chimica Tirnăveni. 
- Lacul Ursu so- 

_____ — Vltrometan 
Metalui Sighișoara — Uni-

Etapa 
Metalul 
lulla — 
die — 
Ocna Mureș • 
Textila Sebeș 
vata, I.M.I.X. Agnita 
Mediaș, Lf-L.:_L - .
rea Alba lulia, Avintul Reghin — 
Inter Sibiu. Etapa a H-a — 7 sep
tembrie : Chimica Tîrnavenl — Me
talul Sighișoara, Vltrometan Mediaș 
— U.P.A. Sibiu, Lacul Uzsu Sova- 
ta — Avintul Reghin, Inter Sibiu — 
Constructorul Alba lulia, Metalul 
Alud — Textila Clsnădie, C.I.L. 
Blaj — Soda Ocna MUreș, Metalul 
Copșa Mică — Textila Sebeș, Uni
rea Alba lulla — J.M.I.X. Agnita.

Ghelar, C.F.R. Caransebeș—. 
Sînnicolaul Mare.

SERIA A IX-A
1—31 august : Strungul

• Recolta Salonta, Gloria
Etapa 

Arad —
Arad — Minerul Bihor, Dinamo Ora
dea — Bihoreana Marghita, Con
structorul Satu Mare — Armătura 
Zalău, Rapid Jibou — Voința Cărei, 
Minerul Suncuiuș — Someșul Satu 
Mare, Gloria Șimlcu — Voința Ora
dea, Oașul Negrești — Constructo
rul Arad. Etapa a II-a — 7 sep
tembrie: Someșul Satu Mare — Glo
ria Șimleu, Voința Oradea — Strun
gul Araci, Voința Cărei — Con
structorul Satu Mare, Recolta Salon- 
ta ■— „Rapid Jibou, Armătura Zalău—

SERIA A XÎI-A
Etapă 1—31 august : Carpați Bra

șov — Minerul Bălan, Unirea Si. 
Gheorghe — Chimia Or. Victoria. 
Metalul Tg. Secuiesc — Torpedo 
Zărnești, Utilajul Făgăraș — Mineral 
Baraolt, Viitorul Gheorghleni — Fo
restierul Tg. ''
Miercurea Ciuc . . .
precizia Săcele — LC.I.M. Brașov, Pro
gresul Odorhel — oltul Sf. Gheorghe. 
Etapa a II-a — 7 septembrie. Oltul 
Si. Gheorghe — Precizia Săcele, fo
restierul Tg. Secuiesc — Carpați 
Brașov, Minerul Baraolt — Unirea 
Sf. Gheorghe, I.C.I.M. Brașov — 
Viitorul Gheorghieni Chimia Or. 
Victoria — Progresul Odorhei, Mi-

Secuiesc, A. S.
- C.S.U. Brașov,



CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE PENTATLON MODERN 

DE LA MINSK
MINSK, 20 (prin telefon). Marti și 
lercuri au continuat întrecerile din 
[drul concursului internațional de 
intallon modern, dotat cu , Pre- 
ful Televiziunii Bieloruse", fiind 
ogramate trei probe : scrimă, tir 
natație. După 12 ore de concurs, 
capătul unui efort epuizant, Pa- 

1 Lednev, dublu campion mondial, 
la impus în proba de scrimă, cu 
ai mult de 100 de puncte în fața 
rmătorilor clasați. La tir s-a înre- 
ktrat un rezultat mal greu previ- 
bil în concursurile de pentatlon, 
mitri Sușkov (R.S.S. Ucraineană) 
hlizind 200 de puncte din 200 po- 
bile. Surprinzător, proba de nata- 
f a revenit unul polonez, Z. Pat
il, care s-a impus în fața celorlalți 
Incurențl. Neașteptat, P. Lednev a 
lut o comportare slabă, fiind ne- 
lit să cedeze locul I în clasamen- 
h general,, pe care se afla după 
limele trei probe. Reprezentanții 
Iștri au mers inconstant, sub po- 
bilități la scrimă și la natație (la 
lima probă doar A. Covaci a mers 
I valoarea sa reală, clasîndu-se pe 
ful 5) și mai bine la tir, unde Du- 
Itru Spîrlea și Alexandru Naghi 
I realizat punctaje bune.
CLASAMENTE : scrimă — P. Led- 
Iv (U.R.S.S.) 45 v — 1 120 p, S.
Isics (Ungaria) și I. Adam (Ceho- 
fcvacia) 39 v — 1 000 p, ...D. Spîr- 
B 29 v — 800 p ; tir : D. Sușkov 
I.S.S. Ucraineană) — 200 p — 1132 
I B. Masolov (U.R.S.S. II) și N. 
Ikolov (Bulgaria) 198 p — 1 038 p, 
lăl. Naghi și D. Spîrlea 196 p — 
114 p ....A. Covaci 189 p — 890 p ; 
Itație : z. Padzel 3:28,5, — 1 200 p. 
I Meiel (R.S.S. Estonă) 3:30.1 —
|92 p, p. Lazar (Ungaria) 3:31,6 — 
[80 p. ...A. Covaci 3:34,4 — 1 160 p. 
CLASAMENT GENERAL : indivi- 
■al : — D Sușkov — 4 122 p. D. 
[dnev 4 096 p, S. Sosics — 4 034 p 
|12. Spîrlea — 3 916 p ; echipe : 1. 
[R.S.S. Ii — li 690 p, 2. Ungaria 
I 11 646 p ...5. România 11 292 p. 
■oi are loc ultima probă, crosul.

După C. M. de lupte ale juniorilor 

PERFORMANTELE OBȚINUTE 
fU POT ACOPERI LIPSURILE
Sportul luptelor din tara noastră 
obținut cîteva frumoase succese 
campionatele mondiale ale ju- 

prilor, competiție desfășurată re
nt la Haskovo, în Bulgaria. După 
fn se știe, ...................
astre 
p de aur
nt. 82 kg) — la stilul libere, două 
I argint — Ștefan Rusu (cat. 68 
|) și Nicolae Horinceanu (cat. 52 

Ia stilul greco-romane și 
bronz — Zaharia Felea (cat.

■— la greco-romane, Gigei 
(cat. 57 kg) și Constantin 

(căt. 74 kg) — la libere. Pe

PE SCURT ® PE SCURT ® PE SCURT ®
rTLETISM. Patrulaterul masculin 
la San Sebastian : 1. Iugoslavia 
p, 2. Ungaria 181 p, 3. Spania 
P, 4. Bulgaria 161 p. Cîteva re

iate : 200 m — Krizan (I) 21,2 ; 
ban — Manolov (B) 68.78 m ;
Io m obst — Campos (S) 8:26,B ; 
Iță — Nămeth (U) 83,16 m •
hpionul olimpic de maraton 
Ink Shorter a cîștigat, la Fal- 
Lth (Massachussets), o probă de 
170 km în 33:24,0, urmat de Bill 
Igers, învingătorul maratonului 
lla Boston pe 1975 • La Stock- 
|n : 1 500 m — Walker (NZ) 

(K) 13,9 ;
13:30,80 ;

5,35 m. 
interco'n- 
(Carolina 

71—65

(lin)

pe

IUI NĂSTASE Pt LOCUL 3 
ÎN CLASAMENTUL MARELUI PREMIU F.I.LT.

In „Cupa Prietenia" la baschet - Junioare,

ECHIPELE CUBEI SI U.R.S.S. SE DETAȘEAZĂ
9 ■»

Campionul român — printre

T.

primii 10 clasați :
2. Orantes 449 

p, 4. Borg 265 
6. Kodes 218 p,
8. Connors 200
10. Tanner 167 
jucătorilor de du- 
află pc locul 9—10,

p. 
p.7. 
P.
P-

O In primul tur al turneului 
internațional de tenis de la South 
Orange. Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 6—1, 6—2 pe indianul Ashok 
Amritraj. Alte rezultate : Dibley — 
Gerken 6—2. 6—7, 6—4 ; Anand 
Amritraj — Owens 6—3, 1—6, 6—2 ; 
Amaya — Meyer 6—3, 6—3 ; Ta- 
roczy — Yuill 7—5. 6—1 ; Connors 
— Borowiak 7—5, 7—6 ; Crealy — 
Lloyd 6—3, 5—7, 6—2 ; James — 
Fleming 7—5, 6—1 ; Bunis 
Ulrich 6—4, 3-6, 6—3.

• în urma turneelor încheiate 
la 19 august, clasamentul Marelui 
Premiu FILT înregistrează ascen
siunea Iui Ilie Năstase pe locul 3, 
în dauna lui Ashe și a lui Borg. 
lată, de altfel, 
1. Vilas 520 p, 
3. Năstase 315 
5. Ashe 269 p, 
Ramirez 205 p, 
9. Fillol 172 p, 
în clasamentul 
blu. Năstase se 
împreună cu Kodes.

• Organizatorii marelui turneu 
de la Forest Hills, care va începe 
la 27 august, au desemnat favoriții 
în proba de simplu. Iată ordinea 
favoriților : Connors (S.U.A.). Vilas 
(Argentina), Orantes (Spania). Ashe 
(S.U.A.). Borg (Suedia). Okkcr 
(Olanda). Roche (Australia), Năsta
se (România), Laver (Australia), 
Tanner (S.U.A.). Ramirez (Mexic), 
Alexander (Australia). Solomon 
(S.U.A.), Gerulaitis (S.U.A.). Kodes 
(Cehoslovacia) și Richey (S.U.A.). 
La feminin : Evert (S.U.A.), Wade 
(Anglia), Navratilova (Cehoslova

Măndilă) au pierdut la tuș cînd ti
veai» un avantaj consistent dc 
puncte tehnice !

La greco-romane se constată un 
regres față de ediția a IlI-a a 
mondialelor, cînd tinerii noștri au 
cucerit 3 medalii de aur. Acum, ci 
au fost întrecuți nu numai dc către 
luptătorii sovietici și cei bulgari, 
ci și de către suedezi — care au 
fost revelația mondialelor. La acest 
stil C. Drăghici (cat. 48 kg) și I. 
Savin (cat. 90 kg) n-au concurat 
decît cîte două tururi, în care au 
depășit cele 6 puncte maximale de 
penalizare, iar D. Obrocea (62) și 
M. Sobariu au fost eliminați după 
turul al III-lea. Este adevărat că 
adversarii lor au fost luptători 
foarte buni, dar aceasta nu scuză 
cu nimic tușurile... rapide (în pri
mele minute) cu care au fost în
vinși unii dintre ei. Dacă la capi
tolul rezistentă fizică nu li se 
poate reproșa nimic (nici la libe
re, nici la greco-romane), la capi
tolul pregătire tehnică situația se 
schimbă într-o oarecare măsură. 
O bană parte dintre sportivii noștri 
(ne referim, îndeosebi, la greco- 
romane) folosesc un număr prea 
redus de procedee tehnice, iar cînd 
sînt în dificultate. în lupta Ia par
ter, nu fac altceva decît „pod". G. 
Dimitriu (cat. 57 kg) de pildă, a 

„pod" nu mai puțin de_160 
(în două 

dacă a 
la tuș ? 1 

convinși

stat în... 
secunde 
ce folos, 
respectiv

Sîntem .. ....... ____ _______ __
F.R.L. prezenti la C.M., precum și 
antrenorii (Gh. Suteu și C. Pe
trescu — la greco-romane, I. Mu- 
reșăn și Al. Geantă — la libere), 
vor analiza detaliat comportarea 
tinerilor noștri luptători și vor ac
ționa în consecință.

reprize) ! Dar, 
pierdut meciul
că specialiștii

T. RĂBȘAN

în 34:01,2 — medie orară 
Campionul italian Giacomo 
a abandonat în turul al

de galop la care participă cai și 
călăreți, din țările socialiste. „Pre
miul orașului Sofia", pe distanța de 
1 200 m, a fost cîștigat de Filippi 
(Cehoslovacia), urinat de Pailosz 
(Ungaria) și Malnaș (România). în 
„Premiul orașului București", pe 
primul loc s-a clasat calul Burlesc 
(R. D. Germană). Următoarea reu
niune — la 24 august.

MOTO e Competiția de viteză 
pe circuit de la Pesaro (Italia) a 
revenit lui Johnny Gecottb (Vene
zuela), pe „Yamaha“-250 cmc, care 
a parcurs 70,400 km în 31:03 (me
die orară 136 km). în cursa urmă
toare, la 350 cmc, Cecotto a con
firmat forma în care se află, termi- 
nînd, de asemenea, pe primul loc 
(80 km - 
141 km). 
Agostini 
17-lea.

ȘAH o ----- ----------------------- .„
nius, după 8 runde : Vasiukov, Sa
von și Gulko 5’/2 P. Taimanov 5 p 
• în C.M. pentru juniori, la Tjen- 
tiste (Iug), după 3 runde : Kuli- 
kowski (Pol) 3 p, Neto (Br) și 
Henao (Col) 2* */ 2 P A în campiona
tul feminin al Iugoslaviei, după 13 
runde : Milunka Lazarevici 11 (1) p, 
Tereza Stadler 10 p.

reprezentanții țării 
au cucerit șase medalii : 

Tiberin Seregeli

ci de
kg)

• ehei 
dore 
kiuni. echipele României au ocu
pi locul III (după U.R.S.S. și Bul- 
ria) — la libere și poziția a 
-a (1. U.R.S.S., 2. Bulgaria, 3. 
lodia) — la greco-romane.
In întrecerile de lupte libere re- 
Itatul obținut este valoros, cu 
It mai mult cu cît la acest stil 
ku impus, pe lîngă europeni, o 
rie de sportivi de pe alte conti- 
kite, cum sînt cei din S.U.A., Ja- 
hia, R.P. Mongolă și Iran. Dar și 
Incest stil s-au observat o serie 
I minusuri, evident mai puține la 
I mcdaliați. Unii dintre sportivi 
I fost eliminați după numai două 
juri — C. Măndilă (cat. 52 kg), 
|. Parepa (62 kg) și A. Ianco 
1100 kg), iar alți doi — A. Suteu 
I kg) și C. Sandru (100 kg) după 
Iul al III-lea. Este adevărat că 
li dintre ei sînt foarte tineri, 
[u experiența marilor concursuri 
Inco — 16 ani), au avut un „cu- 
|r“ greu, avînd ca adversari din 
Imole meciuri sportivi din S.U.A. 
[U.R.S.S. Dar, pe lîngă aceste 
|tive obiective, nu existat cauze 
liective : un insuficient bagaj de 
■oslințe tehnice în lupta defensi- 
| In momentele grele, cind erau 
[inferioritate, n-au știut să con- 
|atace. Iar alții (printre care C.

1 500 m — Walker 
,69 ; 110 mg — Ngeno 
I m — Liquori (SUA) 
iină — Kozaklewicz (P) 
S.SCHET e în „Cupa 
ptală", la Greensboro
Nord) : U.R.S.S.—S.U.A.

|-33) n La Pekin, in țața a 18.000 
ptatori, sel. Pekin — Cuba 
fîO (38—37).
ASEBALL o Finala C.E., la Bar
illa : Italia — Olanda 9—4.
Irile 3—4 ; R.F.G. șl Spania.
Iclism a Intre 27 și 31 august, 
lele de șosea ale C.M. : amatorii 
Iviettet, profesioniștii la Yvoir, am- 
I în Belgia • Cursa de la Dort- 
|ci (150 km) a revenit belgianu- 
[Van Linden în 3h 43:01. Merckx 
focul 5 a Cursa de la Lascoe— 
In a fost cîștigată de Van Impe 
I urmat de Pollentier (B) și He- 
I (Fr).
IPISM a Pe hipodromul din Bu- 
|sta a început seria reuniunilor

VOLEI ® în turneu în Uniunea 
Sovietică, echipa masculină a Ja
pon ei : 0—3, 2—3, și 0—3 cu echipa 
U.R.S.S. a în finala turneului mas
culin de la Lima : Racing Club 
Paris-sel. Lima 3—0.

In turneul zonal de la Vil-

favoriți la Forest Hills
cia), Goolagong (Australia). Court 
(Australia) etc.

Q In primul tur al concursului 
feminin de la Harrison (New 
York) : Julie Anthony — Mariana 
Simionescu 4—6, 6—1, 7—5 ; Dianne 
Fromboltz — Valerie Ziegenfuss 
6—1, 3—6, 6—4 ; Laura Dupont — 
Cynthia Doerner 6—4. 6—1 ; Helen 
Gourlay — Fiorella Bonicelli 6—2, 
3—6, 6—4 ; Isa Fernandez — Dona 
Ganz 6—3, 6—4 ; Gail Chanfrcau
— Laurie Tenney 4—6, 6—4, 6—2 ; 
Renata Tomanova — Jeanne Evert 
6—4, 6—2.

• în primul tur la Chestnut 
Hills (Massachussetts) : Pecci — 
Hrebec 7—6, 6—2 ; Delaney — O. 
Parun 6—1, 4—6, 7—6 ; Estep — 
Goven 6—3, 2—6, 6—3 ; Alexan
der — Pasarell 7—6, 6—2 ; Jauffret
— Paia 6—4, 6—4 ; Mottram — 
Molina 6—1, 3—6, 6—2.

• La Brooklyn (Massachussetts):
Vilas — Higueras 6—2, 7—5. Alte 
rezultate : Dent — Fever 6—3, 6—4; 
Kodes — Dominguez 6—2, 6—4 ;
Munoz — Pinner 6—2, 6—7, 6—2 ; 
Laver — Panatta 7—6, 6—2 ; O- 
rantes — Velasco 6—2, 6—0.

• Tînărul jucător indian Vijay 
Amritraj a cîștigat turneul de la 
Columbus (Ohio), învingînd în 
finală cu 6—4, 7—5 pe americanul 
Bob Lutz.

A ÎNCEPUT CURSA CICLISTĂ „MARELE PREMIU WILHELM TELL“
S-a dat startul în competiția ci- 

clistă internațională „Marele pre
miu Wilhelm Tell“, la care parti
cipă 97 de rutieri amatori din 13 
țări. Cursa prolog, disputată la 
Lucerna, contracronometru pe echi
pe. pe distanța de 4 km, a revenit 
selecționatei U.R.S.S. cu timpul de 
5:19,3. Pe locurile următoare s-au 
clasat Olanda — 5:19,8 și R. F. 
Germania — 5:20,5. Formația Ro
mânie a ocupat locul 12, cu timpul 
de 5:40,2.

Prima etapă a competiției s-a 
desfășurat pe traseul Litau-Trim- 
bach (160,5 km) și a fost cîștigată 
de elvețianul Meinrad Vogele, cu 
timpul de 3 h 46:54. în plutonul 
masiv, sosit după 43 sec., se aflau

R. S. F. IUGOSLAVIA : BOXERII DIN KUMANOVO
Cu numai trei ani în urmă, în 

orășelul Kumanovo se înființase 
o școală de box pe lîngă asocia
ția ’sportivă cu același nume, dar 
rezultatele practice, așteptate cu 
legitim interes, nu apăreau deloc, 
cu toate că existau condiții ex
celente de lucru șl nici talentele 
nu lipseau printre cei 100 de e- 
levi dornici să practice sportul 
cu mănuși. Dar iată că, după, ce 
a fost angajat antrenorul Miro
slav Petrovici, școala de box din 
Kumanovo devine mîndria mișcă
rii sportive din Republica Mace- 
»\\\\\\\\\\\\^^^^^

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

donia. De munca lui Miroslav 
Petrovici sînt legate multe dintre 
succesele școlii, incluzînd promo
varea formației din Kumanovo în 
divizia secundă a carhpicnatului 
pugilistic iugoslav pe echipe. Dar 
ceea ce pare semnificativ în 
munca Și activitatea acestui peda
gog sînt succesele individuale 
dobîndite cu cîteva din talentele 
afirmate aici. Este vorba de Ale
xander (Ațe) Rusevski, un pu
gilist de 19 ani, devenit în acest 
an campion balcanic la categoria 
pană și care, prin valoarea și 
rezultatele sale, reprezintă în 
concernul boxului iugoslav cel 
mai reușit pugilist al Macedoniei 
în anii de după război.

Clasa profesorului Petrovici a 
mai promovat un alt boxer de

BULGARIA -ROMANIA (sub 23 de ani) 2-0 (0-0), LA FOTBAL
SOFIA, 20 (prin telefon). — Dis

putată în orășelul Slivnița, la 30 
de km de Sofia, partida dintre 
reprezentativele de tineret ale Ro
mâniei și Bulgariei (sub 23 de ani) 
s-a încheiat cu victoria echipei 
gazdă, prin golurile marcate de 
Doicev (min. 46) și Hristov (min. 
50). Echipa română a practicat un 
joc dc apărare în prima repriză, 
vizînd contraatacul care i-a reușit 
o singură dată, în min. 5, cînd M. 
Răducanu a driblat și portarul, dar 
a tras pe lîngă poartă. După pau
ză, echipa română a greșit încă din 
startul reprizei, decisiv, în apă
rare. In min. 46 la o centrare de 
pe partea stingă a atacului bulgar, 
fundașii centrali români și porta
rul Purcaru au rămas simpli spec
tatori și Doicev, nemarcat, a în
scris lejer. în min. 50 Hristov a 
plecat din poziție de ofsaid și a 
marcat de la 6 m.

ROMÂNIA : Purcaru (min. 80 
Ioniță) — Gligore, Grigoraș. FI. 
Marin, Hajnal — Dumitriu IV. Bo-

Primele etape ale competiției 
de baschet-junioare II „Cupa 
Prietenia", desfășurate în sala 
Grupului școlar M.I.U., au re
liefat faptul că și In acest joc 
sportiv etatea la care se obțin 
performantele scade în mod evi
dent. Intr-adevăr, la cei 16—17 
ani, cit au competitoarele găzduite 
de capitala țării noastre, demon
strează un înalt nivel de pregă
tire fizică, tehnică și tactică. 
Aceasta împreună cu talia și ga
baritul remarcabile, creează imagi
nea unor jucătoare redutabile, în 
ciuda vîrstei lor fragede. în mod 
deosebit am evidențiat pe compo
nentele selecționatelor Cubei și 
U.R.S.S., care se detașează (și ca 
atare obțin victorii la scoruri nete) 
printr-un plus de calități fizice și 
tehnice. In mod cert, Cuba șl 
U.R.S.S. prezintă cele mai bune 
chipc ale turneului, iar întîlni- 
rea dintre ele (sîmbătă, la ora 
19,30) va fi o atractivă finală. 
Pentru celelalte poziții ale clasa
mentului, reprezentativele Bulga
riei, Cehoslovaciei, Poloniei, Un
gariei și României anunță o dis
pută aprigă, foarte echilibrată, al 
cărei rezultat final va fi cunoscut, 
probabil, duminică în ultima zi a 
competiției.

Referitor la întrecerea dintre 
aceste echipe, un exemplu edifi
cator asupra apropierii valorice 

și cicliștii români Teodor Vasile 
(locul 12) și Mircea Ramașcanu 
(22). După 2:19 au sosit Eugen Dul- 
gheru (78) și Ion Cojocaru (81). Au 
avut o întîrziere de peste 6 min. 
Constantin Cîrstea (88) și Ion 
Cozma (89).

CAMPIONUL EUROPEAN BIEGALSKI ÎNVINS PRIN K.O. ÎN S.U.A.
NEW YORK (Agerprcs). — 

Selecționata de box a Poloniei și-a 
început turneul în S.U.A. întîlnind, 
la Springfield (Illinois), reprezen
tativa țării. Pugiliștii americani au 
terminat învingători cu scorul de 

Ațe Rusevski (stînga). î-n meciul în care l-a învins pe concurentul român 
Jănel Vancea, in cadrul campionatului balcanic

valoare : pe Samuel Limanovski, 
campion al țării în acest an la 
categoria mijlocie. Tot în catego
ria valorilor îi mai putem clasa 
pe Milorad Lișanin, Vjekoslav 
Pantovici, Nenad Bahici, compo
nent! de bază ai echipei din Ku
manovo.

Aceste succese l-au promovat 
pe Miroslav Petrovici ca antre
nor secund al echipei naționale, 
unde, alături de Bruno Hrastinski, 
se ocupă de elementele de viitor 
ale boxului iugoslav. După spu
sele pedagogului Petrovici, ambi

ldhi — Atodiresei (min. 60 Kaiser), 
M. RăduCanu, Radu II (min. 75 

Botez), C. Zamfir.
BULGARIA : Manolkov — Dun- 

kov, Marcv, G; Boncv (min. 85 Ni- 
kolov), Stoikov — Arapov, Iliev —• 
Doicev, Hristov (min. 86 Djevizov), 
A. Kolev (min. 75 Beliov), Zdrav- 
kov (min. 70 Iordanov).

TOMA HRISTOV
TURNEE, MECIURI AMICALE

JUCÎND în Cehoslovacia, echipa 
Sachsenring Zwickau (R.D. Germa
nă) a terminat la egalitate 1—1 
(1—0), la Mlada Boleslav, cu forma
ția locală Autoskoda.

TURNEUL de la Casablanca a 
fost cîștigat de Dinamo Kiev, care 
a întrecut în finală cu 3—2 (2—1) pe 
Ujpesti Dozsa. Pentru învingători au 
marcat Blohin, Kolotov și Onis- 
cenko. In continuare, Ujpesti Dozsa 
a jucat la Alger, cu selecționata ora
șului. Fotbaliștii maghiari au re
purtat victoria cu 2—1 (0—1).

LA BILBAO, Atletico a primit re
plica formației vest-germane Bo
russia Monchengladbach. Jocul s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—0). 

l-a oferit partida dintre formațiile 
României și Ungariei, pe care 
oaspetele au cîștigat-o cu 58—56 
(15—29). De la început dorim să 
precizăm că rezultatul a fost decis 
în mare măsură în prima repriză, 
în care baschetbalistele românce 
nu au fost suficient de agresive 
în apărare, în atac și-au creat 
greu și rar poziții de aruncare 
la coș, iar cînd le-au avut, le-au 
ratat de cele mai multe ori. După 
pauză, ele au trebuit să facă e- 
forturi apreciabile pentru a recu
pera handicapul ajuns la 15 
puncte (min. 25 i 21—36). Dar, 
datorită presingului sportivele 
noastre au interceptat deseori și, 
treptat, au refăcut, ajungînd să 
egaleze (51—51 în min. 37, 56—56 
cu 22 de secunde înaintea fluie
rului final). Echipa română a iz
butit, apoi, să aibă mingea, dar 
lipsa de experiență (echipa de 
junioare II a țării noastre a 
susținut cu acest prilej primul ei 
meci internațional, în vreme ce 
din formația Ungariei cinci jucă
toare au participat la campionatul 
european din Spania) a impîedi- 
cat-o să obțină succesul. Au în
scris : Așteleanu 14, Dugăeșescu 
10, Trică și Cuțov cîte 7, Gross 6, 
Radu și Vasiliu cîte 5, Szasz 2 
pentru România, respectiv î.isi- 
ewicz 13, Vaczi 10, Berka 9, Gabor și 
Gajdan cîte 8, Bacsa 6, Lomala 4.

Celelalte rezultate de marți și 
miercuri : U.R.S.S. — Bulgaria
82— 52 (47—31), Cuba — Polonia
83— 58 (41—28), Cehoslovacia — 
România B 84—60 (43—31), Un
garia — România B 95—33, Cuba — 
Bulgaria 68—44, Cehoslovacia — 
Polonia 69—91, U.R.S.S. — România 
72—45. Programul de azi : de Ia 
ora 15: România B — Polonia, 
Ungaria — U.R.S.S., Bulgaria — 
Cehoslovacia, România A — Cuba 
(D. ST.).

7—3. La categoria grea, Woody 
Clark l-a învins prin k.o. în re
priza a doua pe campionul euro
pean Andrzej Biegalski. A doua 
întilnire, desfășurată la St. Louis, 
s-a încheiat la egalitate : 5—5.

țiile școlii nu se vor opri aici. 
Echipă care activează în divizia 
secundă are suficiente elemente 
capabile s-o promoveze în prima 
divizie.

„Pe lîngă această reușită — 
declară Miroslav Petrovici — spe
răm ca pe podiumul învingători
lor în campionatul național indi
vidual să mai urce și alți elevi 
din școala noastră, iar Rusevski și 
Limanovski să nu fie singurii 
boxeri din Kumanovo in lotul Iugo
slaviei. pentru .Tocurile Olimpi
ce de la Montreal".

BENFICA Lisabona a jucat la Mel
bourne in compania echipei Victo
ria pe care a învins-o cu 2—0, prin 
punctele înscrise de Batista și Nene.

CAMPIONATUL englez a progra
mat 6 întîlnirl : Manchester Uni
ted—Birmingham 2—0 ; Burnley- 
Everton 1—1 ; Coventry—Derby 1—1; 
Liverpool—West Ham 2—2 ; Queens 
Park—Aston Villa 1—1 ; Arsenal— 
Sheffield United 3—1.

REAL MADRID ÎNVINSĂ LA PARIS
PARIS, 20 (Agerprcs). Pe stadio

nul „Parc des Princes» din Paris, 
în prezența a peste 30 000 de spec
tatori, s-a disputat meciul amical 
dintre echipa Franței și cunoscuta 
formație Real Madrid, adversara e- 
chipei Dinamo București în pri
mul tur al C.C.E. Fotbaliștii fran
cezi au obținut victoria cu 3—1 
(2—0) prin punctele marcate de Mi
chel (min. 17) și Rochcfeau (min. 
33 și 59). Pentru spanioli a înscris 
Santillana (min. 54).

Au jucat următoarele fofmații : 
FRANȚA : Baratelli — DofHenech, 
Bracci, Adams, Treso'r, Guillou, Ro- 
cheteau, Michel, Molitor, Lafqueji 
Emon.

REAL MADRID : Miguel Angel — 
Urla-, Camacho, Pirri, Tourino, Vi
toria, Amahcio, Breitner, Santillana» 
Netzer, Gtterini.


