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ÎNTREAGA ȚARĂ A SĂRBĂTORIT
31 DE ANI DE ISTORIE NOUĂ
într-o vibrație unanimă. Capi

tala, tara, poporul întreg au săr
bătorit 31 de ani de istorie nouă 
a României. Celebrarea Zilei 
noastre naționale găsește întreaga 
națiune intr-o fecundă angajare 
pe calea înfăptuirii Programului 
partidului și al celui de-al XI-lea 
Congres al său, a marelui obiec
tiv — societatea socialistă multi
lateral dezvoltată. Un popor — o 
singură conștiință revoluționară, 
unit în jurul Partidului Comunist 
Român, al celui care este în 
fruntea partidului si a tării, tova
rășul Nicolae Ceausescu. Sub 
acest semn, al indestructibilei uni
tăți, milioane de oameni — 
bărbați și femei, tineri și ma
turi. muncitori, țărani. intelec
tuali. români, maghiari, germani 
Si de alte naționalități — au adus 
măreței sărbători omagiul mun
cii — un bilanț bogat de rea
lizări, care ne apropie cu pași 
siguri de îndeplinirea năzuințelor 
noastre.

Strălucitoare. festivă. Piața 
Aviatorilor din Capitală a găz
duit. ca în atîtea alte rînduri. 
marea demonstrație a oamenilor 
muncii din primul oraș al țării. 
^Tribuna centrală, pe care flu- 

‘tură drapelele roșii și tricolore, 
este dominată de un marc portret 
al secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

R- întrr'ngă tribună centrală se 
desfășoară larg urarea „Trăiască 
23 August, ziua eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, sărbă
toarea națională a poporului ro
mân".

Mii de oameni ai muncii se 
află în marea Diată, alături de 

sute de pionieri, tineri din deta
șamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei și membri ai 
gărzilor patriotice, in așteptarea 
momentului solemn al deschiderii 
festivității.

Ora 8,30. La tribuna oficială so
sește tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Nesfirșite urale și ovații fac să 
vibreze văzduhul. Reafirmîndu-și 
cu însuflețire simțămintele de 
profundă dragoste și încredere în 
partid și secretarul său general, 
mulțimea scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu 
— P.C.R.“.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la tribuna oficială urcă 
tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu. Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorgbe Oprea. Gheor- 
ghe Pană, Ion Pătan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonle Răutu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
linet, Ion Ursu, precum și mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și guvernului, vechi 
militanfi ai mișcării comuniste și 
muncitorești din tara noastră, con
ducători ai organizațiilor de masă 
și obștești, oameni de știintă. cul
tură și artă.

Răsună solemn Imnul de Stat, 
în timp ce 21 de salve de artilerie 
salută marea sărbătoare națională 
a României.

Demonstrația de 23 August este 
deschisă de coloanele gărzilor pa
triotice.

Irump apoi tn piață pionierii, în 
ritm de tobe și sunet cristalin de 

trompete, într-un iureș de bucu
rie, urale, eșarfe multicolore flu
turate în vînt.

Din acest torent al «exuberantei 
tinerești se desprinde un grup de 
copii, alergînd spre tribuna cen
trală. Este momentul de mare emo
ție și intensă bucurie al dăruirii flo
rilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului mulțumesc celor mici, 
îmbrătișîndu-i cu dragoste.

Masive, degajînd forță, unitate, 
optimism robust, pătrund în piață 
primele coloane ale oamenilor 
muncii bucureșteni. Un grup com
pact poartă lozinci cu înscrisul 
„Trăiască 23 August" și „Trăiască 
cea de-a XXXI-a aniversare a eli
berării României de sub dominația 
fascistă", drapelele Partidului Co
munist Român și Republicii Socia
liste România. Un alt grup trece 
prin fața tribunelor avînd în frunte 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ale membrilor Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., portretele clasicilor mar- 
xism-leninismului. Privirile tuturor 
sînt îndreptate spre tribuna cen
trală, ovațiile și uralele răsună ca

(Continuare în pag. 2—3)

PARTICIPARE
Ca in fiecare an, sportivii Capi

talei au semnat o prezență înflăcă
rată și entuziastă la aniversarea 
zilei de 23 August.

Aproape 7 000 de tineri și tinere 
din cluburi și asociații, din școli și 
licee, din instituții de invățămint 
superior, au încercat un puternic 
sentiment de mindrie pentru fap
tul că au fost aleși scț, reprezinte 
sutele de mii de sportivi bucure- 
șteni la marea demonstrație a oa
menilor muncii, să raporteze in fa
ta conducătorului iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, succesele 
obținute, să exprime in numele tu
turor sportivilor angajamentul și 
dorința nestrămutată de a le în
mulți mereu, de a le face mai stră
lucitoare. Ei au prezentat de-a lun
gul a 25 de minute un pro
gram admirabil, dens. încărcat de 
semnificații și simboluri.

Elementul esențial al evoluției 
sportivilor l-a constituit hotănlea 
tineretului de a participa cu toate 
forțele și tot elanul său la munca 
eroică și plină de abnegație a în
tregii noastre națiuni, pentru înfăp
tuirea Cincinalului înainte de ter
men, pentru transpunerea in viață 
a obiectivelor clflul de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.. a sarcinilor tra
sate de secretarul general al par
tidului la istorica Plenară comună 
din 21—22 iulie 1975.

In graiul sugestiv al mișcării, al

ENTUZIASTĂ A SPORTIVILOR
cipale, sportivii au exprimat dra
gostea și atașamentul lor nețărmu
rit față de patrie, față de partid, 
față de politica sa înțeleaptă — che
zășia bunăstării și fericirii poporu
lui, a mersului ■ său neîntrerupt 
înainte. Tradițional, tinerii au in-

Sportivil au fost prezenți 
ta demonstrațiile ce s-au 
desfășurat în reședințele de 
Județe de pe cuprinsul tă
rii. într-un consens una
nim, alături de toți oamenii 
muncii — români, maghiari, 
germani, de alte naționali
tăți — împreună cu întregul 
popor, ei și-au exprimat 
dragostea lor față de partid, 
față de secretarul său gene
ral, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, recunoștința 
fierbinte pentru viața mi
nunată ce o trăiesc, pentru 
condițiile ce le au de a se 
desăvîrși ca oameni, ca 
vrednici cetățeni, ca perfor
meri și campioni.

scris cu trupurile lor inițiale atit 
de dragi inimilor — ale patriei și 
partidului. O repriză a ținut să 
marcheze „Anul internațional al 

asigurate fetelor și femeilor din 
țara noastră. O alta, la fel de fru
moasă, a subliniat dezvoltarea con
tinuă pe care o cunosc sportul de 
masă, activitățile țuristico-recreati- 
ve, sportul școlar — sarcină tra
sată in Mesajul pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a adre
sat participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive. Studenții 
și studentele de la I.E.F.S. — viito
rii profesori de educație fizică — 
s-au distins din nou printr-o 
splendidă alegorie dedicată zilei 
de 23 August, o adevărată secvență 
de armonie și mișcare. Ei, desigur, 
au fost evocate răsunătoarele suc
cese internaționale obținute de 
sportivii cluburilor de elită gle Ca
pitalei (Steaua, Dinamo. Rapid, Me
talul și altele), atenția deosebită 
care se acordă viitoarelor Jocuri 
Olimpice, pentru o reprezentare 
demnă a sportului românesc la cea 
mai importantă competiție mondi
ală.

In numele lor și al tuturor co
legilor, pe care i-au reprezentat 
acolo, în Piața Aviatorilor, spor
tivii Capitalei au desfășurat acea 
lozincă scrisă cu cuvinte izvorîte 
din suflet. :

MULȚUMIM PARTIDULUI, 
TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU PERSO
NAL, PENTRU CONDIȚIILE CRE
ATE MIȘCĂRII SPORTIVE !



Întreaga țară a sărbătorit
31 DE ANI DE ISTORIE NOUĂ

(Urmare din pag. 1)

un omagiu adus partidului. In 
semn de fierbinte recunoștință 
pentru toate transformările înnoi
toare care au schimbat mereu în 
mai bins înfățișarea tării, viața 
oamenilor.

Manifestanții aduc în marea 
piață imagini reprezentative pentru 
dezvoltarea pe care o cunosc Ca
pitala. țara, secvențe din marile 
Înfăptuiri ale acestui an, grafice și 
panouri ilustrînd succesele de 

mîine prefigurate de realizările 
de azi.

Saluturile frățești adresate, îa 
timpul demonstrației, tuturor țări
lor socialiste, urările de continuă 
întărire a prieteniei și colaborării 
poporului român cu aceste state, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
popoarele care au pășit pe drumul 
independenței și progresului social, 
cu toate țările lumii, indiferent de 
orînduirea lor, exprimă în fapt 
manifestarea atașamentului deplin 
al întregului popor la politica ex
ternă a partidului și statului nos
tru, hotărîrea neabătută de a în

deplini această politică, pe deplin 
corespunzătoare intereselor națiunii 
noastre, cauzei socialismului, păcii 
și progresului în întreaga lume.

Marea sărbătoare de la Bucu
rești s-a încheiat într-o atmosferă 
de vibrantă însuflețire, de înflă
cărat patriotism. Cîntecul „Trei cu- 
lori“, intonat de mii de oameni 
aflați în piață, a răsunat ca un le- 
gămînt al întregului popor de a 
păși mereu unit, cu fermitate, pe 
drumul călăuzit de partid, drumul 
edificării orînduirii socialiste mul
tilateral dezvoltate, al împlinirii 
destinului comunist al României.

I A.S.A. TG. MUREȘ- SINGUR 
! CU PUNCTAJ MAX

DE IERI, ÎN CAPITALĂ

FINALELE „CUPEI CONGRESULUI AL X-lea AL U.T.C. 
SI A CONFERINȚEI A X-a A U.A. S.C.R."

• FESTVITATEA DE DESCHIDERE A AVUT LOC PE STADIONUL „23 AUGUST" • AU LOC ÎNTRECERI DE 
VOLEI Șl OINĂ CU PARTICIPAREA A PESTE 1 600 DE TINERI DIN ÎNTREAGA ȚARA.

Cu două luni în urmă începea, 
tn întreaga țară, etapa de masă a 
unei competiții sportive de mare 
amploare : „Cupa Congresului ai 
X-lea al U.T.C. și a Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R.". La nivelul 
unităților de bază, au fost pre- 
zenți în fiecare județ zeci de mii 
de tineri care s-au întrecut la at
letism, înot, tenis de cîmp și de 
masă, ansambluri gimnastice de 
masă, cros, cicloturism, orientare 
turistică, tir, trîntă, baschet, fot
bal. handbal, oină și volei.

De ieri, Capitala găzduiește 
etapa finală la volei și oină, or
ganizată de Comitetul Central al

U.T.C. și Consiliul' U.A.S.C.R. 
cu sprijinul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor, al Ministerului Educației și 
Invătămîntului și al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Sînt prezenți, pe 
terenurile bucureștene, peste 1600 
de tineri și tinere — muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi, studenți 
și militari. Duminică, pe stadionul 
„23 August", participanții la finalele 
de volei și oină au fost prezenți la 
o frumoasă festivitate de deschi
dere a competiției. Tot duminică

au început și primele întreceri 
din etapele preliminarii. Iată câ
teva rezultate : volei : Arad—Ia
lomița 2—0 ; Sibiu—Tulcea 2—0 ; 
Brașov—Argeș 2—0 ; Dolj—Ilfov 
2—1 ; Cluj—Iași 2—1. Oină : Il
fov—Vaslui 16—0 ; Mehedinți—Al
ba 4—3 ; Cluj—Brașov 9—4 ; 
Neamț—Bihor 20—0 ; Galați—Hu
nedoara 12—0.

Competiția continuă astăzi de 
la ora 8, pe stadioanele Tineretu
lui și Voința, pe terenurile de la 
Palatul pionierilor. Facultatea de 
drept și de la Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu". (I. GVJ
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• C.F.R. CLUJ-NAPOCA Șl JIUL, AU ȚINUT „IN ȘAH* 
DOUA FAVORITE • RAPID, NEÎNVINSA, DAR FARA 
NICI UN GOL LA ACTIV I • IN ETAPA INTERMEDIARA 
DE JOI, O PARTIDA DE MARE ATRACȚIE : 

DINAMO—A.S.A.

REZULTATE TEHNICE

„U* Cluj-Napoca 
F.C Constanța 
Rapid
„Poli* Timișoara
F. C. Olimpia S. Mare 
U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
Sportul studențesc

— Univ. Craiova
— F.C Argeș
— Steaua
— CFR Cj.-Napoca
— Jiul Petroșani
— S.C. Bacău
— F.C.M. Reșița
— F.C. Bihor

Dinamo

1-0 (0-0)
1-0 (0-0) 
0-0
2-2 (0-1)
2-2 (0-2)
3- 0 (1-0)
4- 0 (3-0)
4-1 (2-0)

aminat

ETAPA VilTOARE (28 AUGUST)

DINAMO
POLITEHNICA IAȘI 
F.C. BIHOR
JIUL
UNIV. CRAIOVA
F.C ARGEȘ
STEAUA
S.C. BACĂU
C.F.R. CLUJ-NAPOCA

— A.S.A. TG. MUREȘ
— „POLI" TIMIȘOARA
— SPORTUL STUDENȚESC
— F.C.M. REȘIȚA .
— RAPID
— „U“ CLUJ-NAPOCA
— F.C. CONSTANȚA
— F.C. OLIMPIA SATU MARE
— U.T.A.

Campionatele republicane de sărituri „Cupa Prietenia" la baschet-junioare

Întrecerile senioarelor,
I
I

PE LOCUL I,
DOMINATE DE... JUNIOARE!
După cum era de așteptat, du

pă succesul obținut la trambulină. 
Ion Ganea și-a adjudecat victoria 
și in proba de sărituri de la plat
formă, din cadrul campionatelor 
republicane de seniori, găzduite 
de Centrul de pregătire olimpică 
al C.N.E.F.S., menținîndu-și, ast
fel, titlurile cucerite anul trecut. 
In schimb, la fete, în absența 
Metaniei Decuseară, dublă cam
pioană în 1974, acum retrasă din 
activitatea competițională, disputa 
a fost deosebit de echilibrată, mai 
cu seamă la trambulină. In acest 
sens, menționăm că după săritu-
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ASTĂZI, ÎNCEP 

CAMPIONATELE
DE ÎNOT

Astăzi vom cunoaște primii cam
pioni ai țării la înot pe anul in curs. 
Imcepind de azi, de la ora 9,30 (se
rii) și după-amiază, de la ora 17 
(finale), piscina Dinamo din Capi
tală găzduiește, timp de trei zile, 
întrecerile celor mai buni înotători. 
Amatorii de sport vor avea astfel 
un bun prilej de a-i urmări pe noii 
campioni balcanici : Marian Slavic, 
Anca Groza, Adrian Horvat, surorile 
Daniela și Anca Georgescu, Camelia 
Hoțescu, Carmen Bunaciu și Valeria 
Vlăsceanu și, alături de ei, alți ti
neri de la care se așteaptă, în con
tinuare, o confirmare a progresului 
anunțat in sezonul de primăvară. 
Programul primei zile de concurs 
cuprinde probele de 100 m liber 
(b-j-f), 200 m bras (b-f-f), 200 m spa
te (b-f-f), 800 liber (f), 1500 m liber 
și 4x200 m liber.

DINAMO ȘI RAPID AU OBȚINUT 
PRIMELE VICTORII LA POLO

Cele mai bune echipe de polo din 
țară, Dinamo și Rapid București, au 
âiusținut ieri primele lor meciuri în 
actualul campionat. Deși a condus 
cu 2—o și 3—0, formația feroviară a 
trecut prin mari emoții in finalul 
partidei eu Progresul București, pe 
care a cîștigat-o cu 4—3 (0—0, 2__ 0,
1—1, 1—2). Au marcat : I. Slăvei,
Schervan, C. Rusu și Bădnici de la 
învingători, M. Popescu, Gaiță și 
Arsene de la învinși. Jocul a fost 
umbrit, spre final, de atitudinea 
nesportivă a lui A. Ionescu (Pro
gresul) și FI. Teodor (Rapid), care 
B-au lovit reciproc, dar arbitrul Gh. 
Cociuban nu a văzut decît replica 
celui de al doilea, eliminîndu-1 fără 
drept de înlocuire. Apoi el a mai 
elini mat cite doi jucători de la fie
care formație pentru a păstra or
dinea în bazin.

In cea de a doua tntUnlre, cam- 
ploarua țării, Dinamo, a întrecut 
«testul de lejer pe Voința Cluj-Napo- 
Ca cu 10—7 (2—1, 1—1, 3—2, 4—3)
după un meci în care toți jucătorii 
au discutat nepermis de mult în 
bazin. Autorii golurilor : Răducanu 
£ Novac 2, Popescu 2, Zamfirescu, 

L<*rlncz (Din.) și CI. Rusu 
Sebbk (Voința), tivi

ta a noua, Ruxandra iiociolâ to
taliza 336,65 p, iar Georgiana Să
căleanu 334,60 p, ele Bind depar
tajate, deci, de o diferența foarte 
mică. In ultimul salt, însă, Hocio- 
tâ a acumulat 40,65 p pentru 1 Vi 
salt inainte cu 1 șurub, in vreme 
ce Săcăleanu a primit doar 33,60 
p pentru 1 Va salt răsturnat în 
echer, fiind ia un pas de a ceda 
și locul secund în fata micuței 
orădence Magdalena Toth, clasa
ta pe un merituos loc 3. Deci, 
noua campioană de senioare a 
României este Ruxandra Hocioiă, 
un element talentat și harnic care 
s-a evidențiat, in mod deosebit, cu 
două săplămini în urmă, cu prile
jul finalelor junioarelor. Tot o juni
oară este campioană de senioare și la 
platformă : Elena Cirstică, sporti
vă care, după o scurtă perioadă 
de eclipsă de formă și-a demon
strat realele posibilități. Ea a avut 
de înfruntat concurența Ancăi Fă- 
gcțeanu și a Georgianei Săcăleanu, 
pe care le-a depășit, însă, prin- 
tr-un plus de siguranță.-

Rezultate : platformă seniori : 
1. I. GANEA (C.S.M. Sibiu) 438,20 
p, 2. Al. Bagiu (Crișul) 395,45 p, 
3. I. Ilieș (Progresul) 372,40 p ; 
senioare : 1. ELENA ClRSTICA 
(Progresul) 327,90 p, 2. Anca Fă- 
gețeanu (Școlarul) 296,60 p, 3. 
Georgiana Săcăleanu (Școlarul) 
293,60 p ; trambulină senioare : 1. 
RUXANDRA HOCIOTA (Șc. sp. 
Sibiu) 377,30 p, 2. Georgiana Să
căleanu 368,20 p, 3. Magdalena 
Toth (Crișul) 367,55 p.

ECHIPA U.R.S.S.
Bdiția 1 a „Cupei Prietenia", re- 

zcu'vata baschetbalistelor junioare 
rinei, s-a Încheiat ieri, in sala Gru- 
piuâ școlar cu succesul se-
lecționatei U.R.S.S., nelnvimsk ta 
cele 5 meciuri susținute. Echipe ro
mână a avut posibilitatea de a re
aliza o performanța buna (clasarea 
pe locul secunU), dar și-a ratat șam- 
sa deoarece a pieuxiut cu un punct 
partidele cu Bulgaria (62—63) și cu 
Cehoslovacia (67—68) și cu doua 
puncte pe cea cu Ungaria (56—58), 
pe care la. fel de bime îe-ar fi putut 
ciștiga. Singura victorie a inregis- 
trat-o in fața reprezentativei Polo
niei (a doua clasată), cu 61—57, la 
capătul unei intîinini foarte echili
brate.

Celelalte rezultate : Polonia — Ro
mânia B 91—66, U.R.S.S. — Ungaria 
73—47, Bulgaria — Cehoslovacia 
72—68, Cuba — România A 71—45, 
U.R.S.S. — România B 102—35, Po
lonia — Bulgaria 77—63, Cuba — 
Ungaria 63—53, România B — Bul
garia 54—53, Ungaria — Cehoslova
cia 53—39. U.R.S.S. — Cuba 69—62, 
Cuba — România B 83—38, Polonia— 
Ungaria 58—53, U.R.S.S. — Ceho
slovacia 77—39.

Clasament final : 1. U.R.S.S. 10 p, 
2. Polonia 8 p (victorie directă asu
pra Ungariei), 3. Ungaria 8 p, 4. 
Bulgaria 7 d. 5. Cehoslovacia 6 p 
(victorie directă asupra României;, 
6. România A 6 p. In clasamentul 
neoficial, echipa Cubei (participantă 
în afară de concurs) ocupă locul 2, 
iar cea a României B locul 8. Cla
samentul coșgeterelor : 1. Podo- 
zycke (Polonia) 123 p, 2. Cuțov (Ro
mânia) 90 p. Au fost premiate : 
Cabalero-Java (Cuba) — cea mai 
tehnică jucătoare, Erofeeva (U.R.S.S) 
— cea mai bună apărătoare. Ceho
slovacia — cea mi tînără formație. 
Ungaria — pentru fair-play.

După punctul pierdut cu F. C. 
Olimpia la București, Rapid nu a- 
vea procente la „șansa hîrtiei" în 
meciul cu Steaua, dar. ca întot
deauna, marea tradiție a unor 
jocuri infirmă prognozele teoretice. 
Fără să se ridice la nivelul foste
lor derbyuri dintre Rapid și 
Steaua, meciul de ieri a avut ceva 
din amprenta acestor întîlniri, prin

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI A ÎNCEPUT VÎNZAREA BILETELOR LA TRAGEREA EX

CEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DIN 31 AUGUST 1975 
Procurați-vă din vreme bilete

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 22 AUGUST 1975. 
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 
873.672 lei. EXTRAGEREA I : 85 M 
26 60 77 36 83 46 56 ; EXTRAGEREA 
a Ii-a : 84 78 7 79 68 9 38 4 18. 
Plata câștigurilor »de la această tra
gere se va face astfel : în municipiul 
București de la 1 septembrie pînă 
la 22 octombrie 1975 ; in țară de la 
5 septembrie pînă la 22 octombrie 
1975 inclusiv ; prin mandate poștale 
începînd cu data de 5 septembrie 
1975.

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 AUGUST 1975. EXTRAGE
REA I : Categoria 1: 1,20 variante 
autoturism «Dacia 1300* ; cat 2: 4,75 
a 9.560 lei ; cat. 3: 13,90 a 3.267 lei; 
cat. 4: 21,40 a 2.122 lei; cat. 5: 80,30 
* 566 lei ; cat. 6: 159,90 a 284 lei ; 

REPORT CATEGORIA 1: 206.823 leL 

EXTRAGEREA a IT-a : Categoria A: 
1,30 variante a 50.000 lei: cat B : 
4.90 a 8.124 lei ; cat. C: 6,15 a' 6.473 
lei ; cat. D : 17,05 a 2.335 lei ; cat. 
E: 69,45 a 573 lei ; cat. F : 95 a 419 
lei ; eat. X : 1.399,3© a 100 lei. RE-

Cîștigul de la categoria 1 autoturism 
Dacia 1300 a revenit participantului 
CIOREA ALEXANDRU din Btetra 
jud. Alba, iar cîștigitl de 50.000 iei 
de la categoria A a revenit partbd- 
pantulul lAȚA ION din București,

★
Așa arată o variantă ca 13 rezul

tate exacte la concursul Pronosport, 
etapa dta 24 August 1971

I. Rapid—Steaua X
II. „U“ Cluj - Napoca—Untv. Cv. 1

IH. F.C. Constanța—F.C. Argeș 1 
IV. Poli. Tlm —C.F.R. Cluj-Nap. X
V. F.C. Olimpia—Jiul Petroșani X

VI. U.T. Arad—S.C. Bacău 1
VEL A.S.A. Tg. M.—F.C.M. Reșița 1 
VOI. poli. Iași—F.C. Bihor 1
IX. Ceahlăul P.NPetr. Ploiești X
X. Cimentul Med—F.C.M. Galați 2 

XL C.S. Tîrg.—Chimia Rm. Vîloea 1
XH. Dinamo Slat.—Steagul roșu 1 

XHI. Dunărea Giurgiu—Progr. Buc. X

Fond de dștigurl: 278.951 lei. Plata 
câștigurilor de la acest concurs se 
va face în municipiul București de 
la 29 august pînă Ia 24 oct. 1973, în 
țară de la 2 sept, pînă la 24 oct.

I 
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I

1. 
2.
3.

4— 7.
4— 7.
4— 7.
4— 7.
8— 9.
8— 9. 

10—11. 
10—11.

12.
13.
14. 

15—16. 
15—16.

17.
18.

A.S.A.
CFR Cj. Napo 
Sportul stud. 
Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
U.T.A. 
Politehnica k» 
F C. Constanți 
„U“ Cluj-Napr 
F.C. Olimpia S 
Rapid 
S.C Bccău 
F.C. Rih— 
F.C.M. R^a 
Jiul 
Steaua 
„Poli" Timiștx 
Dinamo

GO

3 GOLURI : Rozrx»
2 GOLURI : Anghel 

(C.F.R. Cluj-Napoca), 
(Politehnica lași), I. F 
Mureș).

ÎN AȘTEPTAREA 0»
9

aceea că echipa care a insistai mai 
mult (Steaua) n-a putut cîștiga, 
iar ambele echipe au ratat mari 
ocazii de gol.

Steaua, cu o echipă in renovare, 
a pornit jocul cu o precauție e- 
xagerată, păstrînd pe Dumitru lin
gă linia de fundași. Astfel. Steaua 
n-a fost periclitată in primele 45 
de minute, ba chiar, in min. 16, 
după ce Ioniță a rpspins mingea 
trasă puternic de Zamfir, în picioa-

Stadion „23 August- ; teren bun : timp frumos , spectatori, aproximativ 
15 000 ; Raport de cornere : 2-13. Rapoitul șuturilor la poartă : 10-16 (pe spa
țiul porții : 3—7).

RAPID : IONIȚA — Pop, Nițâ, FI. Marin, Iordan — PETCU (min. 78 Rontea). 
Rișniță (min. 55 Savu), ANGELESCU — Leșeanu, Neaqu, Manea.

STEAUA : Moraru - Anghelini, VlGU, SAMEȘ. Zohiu - IORDANESCU, Dumi
tru, Râducanu (min. 60 Dumitriu IV) — Troi, Botez (min. 49 Năstase), Zamfir.

A arbitrat : C. Petrea, ajutat de C. Dinulescu și C. Nicuiescu, coti din 
București.

Cartonașe galbene : FL. MARIN. RADUCANU. POP
Trofeul Petschovschi : 9
La tineret-speranțe : 0-0

PITEȘTEN1I AU MARCAT PRIMII, DAR...
Stadion 1 Mai ; teren bun ; 

timp călduros ; spectatori aproxi
mativ 15 000. A marcat : SALCEA? 
NU (min. 74). Raport de cornere : 
5-3. Raportul șuturilor la poartă : 
11—12 (pe spațiul porții : 5—6).

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu
- Mustafa, ANTONESCU. Bălosu, 
NISTOR — Corendea, Hofmeister 
(min. 69 Licâ), M. POPESCU - 
Peniu (min. 46 SALCEANU), MAR- 
CULESCU, Turcu.

F. C. ARGEȘ : ARICIU - MOI- 
SESCU, DUMITRESCU. CiRSTEA. 
Ivan — TOMA, DOBRIN, lovănescu
— D. Popescu, Radu II. Jercan.

A arbitrat : A. Munich, ajutat 
la linie de Fr. Coloși și I. Roșoga 
(toți din București).
Cartonașe galbene : IOVANES- 
CU, BALOSU, ANTONESCU șl D. 
POPESCU

Trofeul Petschovschi î 9 
La tineret-speranțe : 1—2 (0-1)

CONSTANȚA, 24 (prin telefon).
Cu startul bun luat pe teren pro

priu, formația oaspete a abordat 
această partidă destul de stăpinA 
pe eâ : o apărare care s-a ali
niat spontan și organizai, In frunte 
eu libero-ul Dumitrescu, pentru 
a-șl surprinde adversarul în ofsaid 
șt., contraatacul declanșat inte
ligent de Dobrin,

Tracasată de joeutl la ofsaid al 
piteștenilor, echipe gazdă și-« pier

dut răbdarea prea repede, insis
tând pe mingile lungi aruncate din 
linia a doua. Și cum formația gaz
dă a replicat și ea în situația de 
apărare tot prin jocul la ofsaid, 
am asistat o primă repriză la o 
partidă desfășurată mai mult pînă 
îa marginile celor două careuri de 
16 m. In aceste condiții, singura 
ocazie clară a acestei prime reprize 
a aparținut oaspeților, dar ea n-a 
fost fructificată de Dobrin.

în linii mari, același tablou tactic 
și după reluare, dar ceva ocazii 
vor apare la ambele porțl. Așa, de 
pildă, în același minut (58) Radu II 
și Mârculescu se vor trezi singuri 
cu portarii în față dar, și unul și 
celălalt vor șuta în Ștefănescu, și 
respectiv, Ariciu, ieșiți în întîmpi- 
nare. Patru minute mai tîrziu, oas
peții vor înscrie un gol valabil 
după părerea noastră (centrare de 
pe partea stingă a Iul Jercan, re
luare cu capul a Iul Toma, din 
apropierea careului mic, mijlocașul 
piteștean țîșnind din fața apărăto
rilor constănțeni) neacordat de AL 
Munich deși tușierul său, Fr. Co
loși, nu semnalizase, in mod just, 
absolut nimic. Vor înscrie, insă, in 
min. 74, gazdele, prin SADCEANU; 
Corendea a șutat de la 26 de m.. 
balonul l-a lovit pe Cirstea, a căzut 
între ei și Sălceanu și ultimul, mai 
rapid, l-a expediat din careu in 
plasă, in colțul lung. De reținut

DINAMO Șl SPORTUL
Kfectu Ln*l turnee tn Span La. Dina

mo Bu-cii.rești a lnlilnit sîmbâtft sea
ra, Ia Palma Mallorca, pe Real Ma
drid, iar Sportul studențesc, la Gra
nada, echipa locală.

Dinamo a pierdut partida cu Real 
cu 2—1. Au marcat : Breitner și
Santillana, respectiv Lu-cescu. In fi-

STUDENȚESC ÎN SPANIA
Madrid și Espanol Barcelona Pen
tru Locurile 3—4, DLnamo întilne^W 
pe T.S.K.A. Sofia.

Sportul studențesc a fost între
cută de F.C. Granada cu 4—1, prin 
punctele înscrise de MiLar, l.is, 
Grande, Cazan (autogol), respectiv
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Rli
pcesta. unul 
I in fotbalul

G m peste 
mitru a a- 
lui Năslase 
in teretx 

Ifeasiv, dar 
boperită și 
ptacînd mai 
ci. In min.

un frumos 
el, în min. 

pu. în stilul 
pazie de gol 
p. 65 pentru 

să-l Imite 
bi Angelescu

Iii rezultatul 
Ibil.
brobleme cu 
L îndeosebi 
Lor jucători, 
care a pre- 

tac complet

W NEAGU

ilt comis în 
rstea, asupra 
rămasă ne-

sezon a fost 
Ic acceptabil, 
[reptățește pe 
stificate pre- 
egalitate.

OLAESCU

CONTRAATACURILE MUREȘENE ÎN SERIE
TG.-MUREȘ, 24 (prin telefon)
Fotbaliștii mureșeni s-au avîntat 

încă din start, și, în min. 4, au și 
deschis scorul, in urma șutului 
bombă, de la 20 m, al fundașului 
GLIGORE, care nu a lăsat nici o

Stadion 23 August ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori : aproxi
mativ 12 000. Au marcat : GL1- 
GORE (min. 4), MUREȘAN (min. 
21), PISLARU (min. 44 și 52). Ra
port de corner© : 6-7. Raportul 
șuturilor la poartă : 11—14 (pa
spațiul porții : 7—3).

A.S.A. : NAGEL - GHgora. M. 
Kiss, Pintea, Onuțan — Va rodi, 
BULONI, HAJNAL - Both II (min. 
46 Naghi), PISLARU, Mureșan.

F.C.M. : Ilieș — Ologeanu (min. 
46 Căprioru), I. Kiss, Hergane, 
Filipescu — Pușcaș, Munteanu, 
Bora (min. 46 Gabei) — Atodlre- 
sel, BOJIN, Florea.

A arbitrat : R. Stîncan (Bucu
rești), ajutat la linie de j. Ciolan 
(lași) și C. Sândulescu (Vaslui).

Trofeu] Petschovschi ;
La tineret-speranțe :

9.
1-1 (O-1)

speranță Iui Ilieș. Dar, 
pornit imediat la atac
10, i-am văzut cu fundașii la cen
tru. F.C.M. domină, dar contra
atacurile mureșene sînt periculoa
se, scofind în evidentă slăbiciunile 
apărării adverse (mai puțin Fili- 
pescu). în min. 21, Hajnal s-a ju
cat pur și simplu eu Ologeanu, a 
executat un șut-centrarc, iar MU- 
REȘAN a reluat direct in gol, de 
la 10 m. în min. 40, scorul corne- 
relor era de 
peților, dar 
lipsa șutului 
ori la poartă 
vedesc o exasperantă 
și astfel contraatacurile 
sînt tot mai periculoase. Min. 44 : 
o gafă a apărării reșitenilor, cor
ner executat de Onufan, „cap“ 
PISLARU și... 3-0 !

După pauză, F.C.M. apare cu A- 
todiresei fundaș dreapta ! în min. 
48, Bojin șutează de la 35 m în 
bară, ia vinclu. Trage apoi și Ga
bel. Deci, oaspeții și-au adus a-

reșițenii au 
și, în min.

5—0 în favoarea oas- 
atacurile lor sterile, 

(s-a tras doar de două 
în 45 de minute) do- 

ineficacitate 
gazdelor

minte că trebuie să șuteze. Dar 
F.C.M. are și neșansă. în min. 51 
Pușcaș se accidentează grav (smul
gere de ligamente și fractură a ti
biei) și echipa rămîne în 10 ju
cători. F.C.M. este descumpănită, 
și, pe contraatac, PÎSLARU înscrie 
din nou : min. 52. — 4—0. Cu un 
efort de voință, oaspeții ies neaș
teptat la joc. în min 75 șl 80, la 
șuturile lui Bojin ,12” 
Nagel evită goluri ca și
F.C.M. nu reușește __Z_Z _ ___
l-ar fi meritat și 0—4 este prea 
sever. Nu e mal puțin adevărat că

mureșenii sînt mulțumiți de rezul
tat și nu mai insistă...

și Munteanu, 
făcute, 

golul pe care

Constantin ALEXE

P-S. Inadmisibile greșelile in 
lanț ale tușierului- C. Săndulescu 
în aprecierea ofsaidurilor.

TACTICA MARCAJULUI N-A REUȘIT

ARĂDENII ÎN VERVĂ

Stadion „23 August’ ; teren 
foarte bun ; timp excelent ; spec
tatori cproximativ 12 000. Au mar
cat : SIMIONAȘ (min. 19), RO
MILĂ (min. 37), FLORESCU (min. 
53), NEMȚEANU ' ’ ”
Raportul șuturilor 
(pe spațiul porții 
tul do cornere :

POLITEHNICA : ____ T
FIAN, Unchiaș, Dinu, MUREȘAN 
- ROMJLA II. Ciobanu, SIMIO
NAȘ - D. Ionescu, NEMȚEANU, 
INCZE (min. 84 Banu).

F. C. BIHOR : Vidac - P. Ni
colae, Sărac (min. 46 Daraban ; 
min. 65 Grecu), SATM/\REANU I, 
Popovici — E. Naghi, Gherghell, 
Qgrăbon (min. 46 Agud) — Suclu, 
FlORESCU, Georgescu.

A arbitrat : I. Chflibar (Pitești) 
Mureș) și

(min. ,57 șl 63). 
la poartă : 24—6 
: 12—3) ; rapor- 
7-0.
Costa? so-

DUPĂ PAUZĂ
ajutat do : I. Rus (Tg. 
FI. Anuțescu (Pitești).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe :

SOFIAN 
10.

7-1 (3-0)

lor (E. Naghi la Simionaș și Dăr 
ban la Romilă), să deregleze mec 
nismul ofensiv al adversarului Ap, 
rentul echilibru din teren g-a ru; 
în min. 19, cînd D. Ionescu a f&ci 
o cursă și a pasat excelent spre S 
MIONAȘ care, scăpat de „umbri 
sa, a deschis scorul. In mim I 
Mureșan se infiltrează în atac da 
Ia 16 m, este oprit neregulamenti 
de P. Nicolae. Lovitura liberă esi 
executată magistral de ROM1LÂ 
și... 2—0.

Politehnica se dovedește mal ortk 
în teren. Joacă xnj 

un plus de vigoare șl d 
față de partenera sa d 
în oare doar Săt 
reușește să facă fată it

ARAD, 24 (prin telefon).
Băcăuanii porniseră în prima lor 

deplasare cu intenția 
unei remize. Nu și-au 
reul, au preferat din 
deschis, însă chiar din 
zia lui Berceanu. singur la 10 m 
de poartă, avea să spună că ofen
siva moldoveană nu beneficiază 
de un puncher. Și după ce U.T.A. 
a luat ,,pulsul“ adversarului său — 
joc combinativ, dar fără vigoare 
— a început să-l asalteze pe Co- 
man care s-a opus miraculos 
multe dintre situații. Numai 
jocul excelent al lui Axente, 
veritabilă săgeată, nu a putut 
stopat de defensiva băcăuană 
în min. 27, centrarea extremei 
rădene, conjugată cu ezitarea cen
tralilor oaspeți, i-a permis lui 
BROȘOVSCHI să se înalțe și să 
înscrie spectaculos cu capul. Bă
căuanii mai încearcă totuși careul 
advers dar Chitaru se grăbește 
(min. 28), Aelenei greșește (min. 
30) și... Coman trebuie să intervi
nă in-extremis în fața lui Axente

declarată a 
ferecat oa- 
start jocul 

min. 8 oca-

în 
că

O
fi 

și, 
a-

GAZDELE CONDUSE CU 2 0
o lovitură de la 11 ni — acordată 
ca urmare a unui fault comis de 
Homan asupra lui Gherine. în con
tinuare, gazdele au mai avut po-

sau Broșovschi în finalul reprizei.
După pauză — apărarea forma

ției de pe Bistrița se clatină neaș
teptat de repede, și la prima fază 
de atac a gazdelor, BEDEA prinde 
un șut fără speranțe pentru Co
ntau șl înscrie în primul minut 
al reprizei secunde. Peste numai 
patru minute același atacant 
xează“ 
și înscrie sec, un ... ______
după care U.T.A. zburdă pur și 
simplu fără griji. Arădenii 
rata mult. Axente 
în min. 72,

»,ta- 
bîlbîiala defensivei oaspete 

gol psihologic

vor 
va nimeri bara 

replica adversă e

Stadion U.T.A. ; teren 
timp călduros ; spectatori 
matlv 10 000. Au înscris : 
ȘOVSCHI (min. 27) și 
(min. 46 și 50). Raport de cor- 
nere : 9—6. Raportul șuturilor la 
poartă : 34—15 (pe spațiul porții : 
17-7).

bun ; 
aproxl-

BRO- 
BEDEA

U.T.A. : lorgulescu — Birou, 
KUKLA, Pojoni, SCHEPP - BE
DEA, Broșovschi, DOMIDE — A- 
XENTE, Colnic (min. 76 Cura), 
Sima.

S. C. BACAU : COMAN - Pru 
tsanu, Catargiu (min. 70 Sinău- 
ceanu), Liădin, Margasoiu — Du- 
țan (min. 21 ȘOȘU), Volmer, Ae- 
lenei — Chitaru, Pană, Berceanu

A arbitratj Al. Ene, ajutat la 
linie de V.
Craiova) ți 
rețti).

Grigorescu (ambii din 
C. Manușaride (Bucu-

galbene :Cartona,,
Trofeul Petschovschi 
La tineret-speranțe

PRUTEANU
9

1-2 (0-0)

IAȘI, 24 (prin telefon)
Prevăzînd succesul. Simionaș ne 

declara înaintea Jocului : „In pare 
tida aceasta, care marchează debu
tul nostru In actualul sezon, în la
ta propriului public, am dori să rea
lizăm nu numai o victorie, cl șl o 
evoluție buna*4. Șl „decarul4* ieșeni
lor și-a văzut îndeplinite dorințele, 
în ciuda faptului că orădenli au În
cercat. printr-un marcaj strict la 
cele două „piese de bază** ale gazde-

nată tactic 
cursiv, are 
prospețime 
Întrecere 
măreanu I _____ __ ____ ___
reșulul gazdelor ; la mijloc lLpsegl 
însă coordonatorul si în atac num. 
Florescu se arată mal activ. Supt 
rloritătea studenților este evident 
în următoarele minute sl victori 
nu le poate scăpa, în ciuda acelui g< 
realizat de FLOKESCU (mia. 53j 
ca urmare a unei mari gale comis 
de Dinu in careu. Tabela de marc 
se modifică tu min. 57 și 63, rin 
NEMȚEANU, acest excelent „pun 
cher“, Înscrie spectaculos ; coautoi 
la acele două faze fiind în ordin 
Incze și Simionaș.

Stelian TRANDAFIRESCU

FLANCUL DREPT *99

SW)

|UNIV. CRAIOVA 0(0)

A DECIS VICTORIA

SATU MARE, 24 (prin te^blon)
început de partidă l'âră nerv, si

tuație care s-a prelungit aproape 
jumătate din prima parte a intîl- 
mrii, în care formația gazdă, deși 
cu un moral 
sale, n-a reușit să se impună in 
fața aglomeratei apărări a echipei 
Jiul (lipsită și de aportul a doi 
titulari — Tonca și Stocker). Re
feritor la indisponibilități, conside
răm că și lipsa celor doi condu
cători de joc — Both I și, respec
tiv, Mulțescu (accidentați) — a di
minuat exprimarea în joc a ambe
lor formații. înlocuitorii lor, Kaizer 
și, respectiv, Moldovan, au încercat 
să suplinească aceste absențe, dar 
numai petroșeneanul a izbutit în 
mare măsură acest lucru. De altfel, 
Moldovan, a fost autorul moral al 
celor două goluri marcate de 
ROZNAI (min. 34 și 45) cinci, în 
urma unor intercepții in apărare a 
făcut, de fiecare dată, cite o spec
taculoasă cursă de 49—50 m, des- 
chizîndu-1 precis pe Roznai, care 
n-a făcut decît să îndeplinească o 
simplă formalitate.

La reluare, după o suită de oca
zii ratate de oaspeți — Moldovan 
(min. 49 și 50), Roznai (min. 51) — 
sătmărenii par ceva mai insistent 
în atac. în min. 55 ei au reușit să 
reducă din handicap prin... porta
rul BATHORI, care a transformat

superior adversarei

Stadionul Olimpia ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori aproxi
mativ 10 000. Au marcat : ROZ
NAI (min. 34 și 45), BATHORI I 
(min. 55 — din 11 m), KAIZER 
(min. 85). Raport de cornere : 
16—1. Raportul șuturilor la poartă : 
26—8 (pe spațiul porții : 15-4).

F. C. OLIMPIA : Bathori I - 
Filip, Bereș, Popescu, Bocșa — 
BOROTA (min. 80 Popa), Kaizer 
- Gherine (min. 55 KINCSES), V. 
Mureșan, HAȚEGANU, Helvei.

JIUL : HOMAN - Nițu, RUSU, 
Stoica, Leca — Toma, G. Stan 
(min. 86 Minculescu), MOLDO 
VAN - Covaci, ROZNAI, Stol- 
chiță (min. 67 Culea).

A arbitrat : I. Honig (Arad), a- 
jutat la linia de C. Ghiță (Bra 
șov) și V. Topan (Cluj-Napoca)

Cartonașe galbene : KAIZER, 
STOICHIȚA, LECA, COVACI, HA- 
ȚEGANU, NIȚU.

Trofeul Petschovschi : 9
La tineret-speranțe : 4—0

mult prea firavă. Și
tru că echipei antrenată 
fost golgeter național, 
Constantin, i-a lipsit, 
omul de gol.

aceasta, pen- 
de un 

Gheorghe 
paradoxal,

Mircea M. IONESCU

REZULTATELE

(2-0)

Homansă înscrie, dar
cu succes șuturilor lui 

(min. 56), Kineses (min. 
și Kaizer

ÎNTR-UM FINAL DRAMATIC
er«n foarte 
pectatori a- 
t marcat : 
OHEL (min. 
n. 87). Ra-
1. Raportul 
k-7 (p« spa-

i — Mloc. 
AJER - l>- 
>ța). DEM- 
- ANGHEL 
nlja*), P.-

Lup., CIO-—
■ («•(». SO 
0 MOGA).

coonu, ojw- 
ogomk (am- 
M. Cursant

x SZOKE,

9
J-1 (1-1)

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon).
Partida a avut un prolog festiv 

în cadrul căruia publicului timișo
rean — cîștigător pentru a doua 
oară consecutiv al „Trofeului 
Petschovschi" — i-a fost remisă 
cupa transmisibilă a sportivității 
oferită de ziarul nostru.

Formația-gazdă a încercat să se 
impună, pe toată durata primei re
prize. in fata adversarei sale, folo
sind mijloace tehnico-tactice lipsi
te de eficiență. In acest fel, domi
narea insistentă a Politehnicii- n-a 
putut fi valorificată, acțiunile sala 
ofensive avînd un caracter confuz 
Si întimplător. C.F.R., in schimb, 
a jucat grupat și sobru, căutind a 
profita de „găurile" din apărarea 
timișoreană, pe care a pus-o de 
citeva ori în mare dificultate. I* 
una dintre aceste situații, in min. 
24, LUPU a șutat de la distantă, 
balonul l-a mințit în traiectoria sa 
pe Jivan și a intrat în plasă. In 
continuare, formația feroviară 
menține în atac și are,

se 
intr-un

sibilitatca 
s-a opus 
Hațegan
57), Popescu (min. 60) 
(min. 70). Cu cinci minute înainte 
de fluierul final, portarul echipei 
Jiul nu a mai putut interveni 
șutul Iui KAIZER, care, de la 
m, a expediat balonul, puternic, 
vinclu, aducind egalitatea.

Adrian VASÎLESCU

Ia
25
Ia

tatea de a majora scorul, dar, rînd 
pe rînd, Adam, Baco® și Boca ra
tează.

In partea a doua a jocului. Po
litehnica evoluează ceva mal a- 
proape de posibilitățile ei reale, 
construiește atacuri mai consisten
te, mai periculoase. In min. S0, 
Dembrovsehi lucrează Inteligent • 
fază, pășind la intilnire, lui AN- 
GHE1S care ii driblează pe Moldo
van și înscrie. Zece minute mai 
tirziu. același tandem ITcmbrovschi- 
ANGHEL colaborează excelent Și 
extrema timișoreană 
nou. Meciul pare. 
Politehnica, stăpină 
sigură oarecum de 
pe acum să se joace cu ocaziile 
(cea mai mare — Giuchici în min. 
76). Acest lucru avea s-o coste însă 
scump : MOGA a realizat, cu trei 
minute înainte de șfîrșitul partidei, 
egaîarea !

marchează din 
practic, jucat, 
pe situație $1 
rezultat, lnce-

SERIA
CEAHLĂUL P. NEAMJ - PE I ROLUL PLO

IEȘTI 1-1 (1—0). Au marcat : Niță (min. 
43 din 11 m) pentru Ceahlăul, Greaca 
(min. 80) pentru Petrolul. (R. Toma, co- 
rosp.)

C.S.U. GALAȚI - C.F.R. PAȘCANI 1-1 
(0—0). Au înscris : Ene (min. 89) pen-

Grigore (min. 62) pentru 
Arsenio, coresp).
PLOIEȘTI - GLORiA

tru C.S.U., 
C.F.R. (Gh.

PRAHOVA 
ZĂU 0-0.

I

EU-

PLOPENI - CELULOZA
3—1 (3—1). Autorii

CA-METALUL
LARAȘl 3—1 (3—1). Autorii golurilor :
Spiridon (min. 8), Dan Georgescu (min. 
16), Cismaru (min. 24), respectiv Mușat 
(min. 5). (P. Păunescu, coresp.)

C. S. BOTOȘANI - VICTORIA TECUCI 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost realizat de 
Dumitru (min. 10). 
resp.)

VIITORUL VASLUI
1—0 (0—0). Golul a 
(min. 87). (M. Moga, coresp.)

F. C. BRAILA - C.S.M. SUCEAVA 3-1 
(1—1). Autorii golurilor : I. Constantin 
(min. 12), Gheorghiță (min. 55), Traian 
(min. 72), respectiv Amarandei (min. 
22), (N. Costin, coresp. județean)

S. C. TULCEA - C.S.M. BORZEȘTl 0-0.

(Th. Ungureanu, co-

- UNIREA FOCȘANI 
fost înscris do Vlad

CIMENTUL MEDGIDIA 
LĂȚI 0-1 (0-1). Unicul 
cat de Bezmqn (min. 
coresp.)

1- 2.

3- 5.

*-!3e

14-14.

17-18.

GA-
mar-

b

- F.C.M. 
gol a fost 
36). (R. Avram,

F. C. Brăila 
Metalul Plopeni 
Viitorul Vaslui 
C. S. Botoșani 
F.C.M. Galați 
C.S.U. Galați 
Prahova Ploiești 
S. C. Tulcea 
Ceahlăul P. Noom| 
C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Borxeștl 
Gloria Buzău 
Petrolul Ploiești 
Cimentul Medgidia 
Unirea Focșani 
Victoria Tecuci 
C.S.M. Suceava 
Celuloza Călărași
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1
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august) :

8-0 1
1-1 1
1-1 1 
0-0 1
0-4 1
1-1 1 
0-1 •
0-1 •
0-1 0
1-2 0
1-3 8

i 
Patro-ETAPA VIITOARE (51

Iul Ploiești — C. S. Botoșani. Celuloza Că
lărași — Cimentul Medgidia. Gloria Bu
zău — " - - - * * -
Metalul 
Tulcea,
Neamț, 
Victoria

C.S.U. Galați, C.S.M. Borzești — 
Plopeni, C.F.R. Pașcani — S. C. 
C.S.M. Suceava — Ceahlăul P. 
F.C.M. Galați — Viitorul Vaslui, 
Tecuci — F. C. Brăila, Unirea

CLUJ-NAPOCA, 24 (prin telefon).
Meciul dintre cele aoua formații 

studențești a început abia în... min. 
28 (pină atunci nu s-a întîmplat ni
mic deosebit pe teren |), cînd Oble- 
menco a reluat spectaculos cu 
capul o cern rare, „ca la carte“, a 
lui Marcu. Lazaroanu a fost la post, 
insă, și a salvat un gol gata făcut. 
Marea ocazie a oaspeților a avut 
diarul să trezească la realitate pe 
jucătorii clujeni care, în continuare, 
au apăsat pe „accelerator", desfășu- 
rînd un joc mult mai rapid și deru
tant în atac, dar îndeosebi pe partea 
dreaptă prin „triunghiul" Porațchi— 
Bichescu—Uifăleanu. In min 32, 33, 
38, 41 și 45 Porațchi, Coca (de două 
ori), Cîmpeanu II și Bichescu nu 
a*u putut învinge pe Purcaru deși 
s-au aflat in poziții ideale de șut. 
Mai mult, în min. 34, goal-keepcr-ul 
formației craiovene a rcuși-t să ape
re și o lovitură de la 11 m, execu
tată destul de puternic de extrema 
stingă a „șepcilor roșii" — Bălăciiu.

După pauză formația clujeană a 
continuat să atace, Anca ratînd în
să o ocazie (min. 65). în min. 70 
tușierul Marinciu a ridicat fanionul 
semnalizînd o poziție de ofsaid la 
Maieu, plecat vijelios în cursă din 
propriul... teren. A fost singura gre
șeală de arbitraj. Un minut mai

PRIMEI ETAPE
SERIA

DINAMO SLATINA - STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 2—0 (1—0). Autorul golurilor: Ța- 
rălungă (min. 19 din 11 m și min. 55). 
(C. Ghițescu, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI - METALUL MIJA 
2—0 (1—0). Au marcat : lancu (min. 3) 
și Georgescu (min. 73). (Aurel Păpădie)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - S. N. OL
TENIȚA 2-0 (2-0). Golurile au fost rea
lizate de Stan (min. 43) și Sultănoiu 
(min. 44).

TRACTORUL BRAȘOV - ELECTROPU
TERE CRAIOVA 1-0 (0-0). Unicul gol
a fost înscris de Gherghe (min. 89). (C. 
Gruia, coresp. județean)

F.C.M. GIURGIU - PROGRESUL BUCU
REȘTI 0-0.

CHIMIA TR. MĂGURELE - AUTOMA
TICA ALEXANDRIA 0-0.

MINERUL MOTRU - VOINȚA BUCU
REȘTI 2—0 (0—0). Au marcat : Mateescu 
(min. 53) și Rădoi (min. 79 din 11 rf»). 
(G. Jugănaru, coresp.)

NITRAMONIA FAGARAȘ 
BRAȘOV 
realizat 
coresp.)

C. S......... .......... , _ _ . ______
CEA 4-0 (2—0). Autorii golurilor : Kalo I 
(min. 25), Tătaru (min. 37, 60) și Eco- 
nomu (min. 65). (M. Avanu, 
dețean)

a II-a

METROM
1—0 (0—0). Unicul gol a fost

de Nucâ (mia. 57). (V, Lazar,

T’RGOVIȘTE - CHIMIA RM. V1L-

1. G S. Tîrgoviște 
2— 5. Metalul Buc. 

Autobuzul Buc. 
Dinamo Slatina 
Minerul Motru 

6— 7. Tractorul Brașov 
Nitramonia Făgăraș 
Chimia Tr. Mdguredlo 
F.C.M. Giurgiu 
Automatica Ales. 
Progresul Buc. 
Electroputere Cv. 
Metrom Brașov 
Metalul Mija 
$. N. Oltenița 
Steagul roșu Brașov 
Voința București 

18. Chimia Rm. Vilcea

8—11.

12-13.

14-17.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

coresp. Ju-
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SteagulETAPA VIITOARE (31 august)
roțu Brașov — Nitramonia Făgăraș, Elec- 
troputere Craiova — Metalul București, 
Progre»ul București — D'tname Slatina, 
Metalul Mija — Tractorul Brașov, Chimia 
Rm. Vîlcea — Autobuzul București, Ș. N. 
Oltenița — F.C.M. Giurgiu, Voința Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele, Automatica 
Alexandria — C. S. Tîrgoviște, Metrom

Stadion Municipal ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori a- 
proximativ 8 000. A marcat BA- 
TACLIU (min. 71). Raport de cor
nere : “ “ “
poartă 
7-2).

»u- 
NU -
Ciocan — BICHESCU. Cîmpeanu II, 
Anca — UIFĂLEANU, Coca (min. 
83 Vaczi), BATACLIU.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
PURCARU — Negrită, Boc (min. 
49 Ștefunescu), Constantinescu, 
Purima — . Strîmbeanu, CIUPITU, 
Doncse — Cămâtaru (min. 73 Ne- 
delcu II), OBLEMENCO, Marcu.

A arbitrat : M. Moraru, ajutat 
de M. Marinciu (ambii din Plo
iești) și T. Andrei (Sibiu).

Cartonașe galbene : STR1M-
BEANU

Trofoul Petschovschi : 9 
La tineret-speranțe : 0—2

3—2. Raportul șuturilor la 
: 22—4 (pe spațiul porții :

CLUJ-NAPOCA : LAZAREA- 
POP.AȚCHI. Pexa, Vaslliu,

(0-1)

gol atîrziu s-a marcat singurul 
meciului : o minge prelucrata <i
trio-ul Bichescu—Uifăleanu—Porațch 
a fost centrată de ultimul pest<
fundașii centrali craioveni la BA 
TACLIU, care a reluat cu capul d 
la 3—4 in in plasa porții lui Furca 
ru, golul consfințind o victorie au 
solut meritată a echipei clujene aflat 
în majoritatea timpului la curm 
jocului.

Laurențiu DUMITRESCU

A DIVIZIEI B
SERIA a IlI-a

MUREȘUL DEVA - VICTORIA CARE 
4—0 (2—0). Autorii golurilor : Cojocar
(min. 5 din 11 m), Mot (min. 13), M 
Marian (min. 62) și Sălăjan (min. 37) 
(I. Jura, coresp.)

UNIREA TOMNATIC - C.F.R. TIMIȘOJ 
RA 1-2 (0-0). Au înscris : Stoica (mirM 
81), respectiv Periatu (min. 75), Giulve 
zan (min. 78). (P. Iatan, coresp.)

U. M. TIMIȘOARA ....... ... ............
DOVA NOUA 2—0 (1—0). Golurile au fo< 
realizate de Belanov (min. 30 șî 77) 
(C. Crețu, coresp.)

GLORiA BISTRIȚA - |ND. SlRMEl d 
TURZ!| 3—0 (1—0). Au marcat : Butuz
(min. 45), Ciocan (min. 50 și 72). (
Toma, coresp.)

C.I.L. SIGHET - F. C. CORVINUL HU 
NEDOARA 1—1 (0-0). Autorii golurilor
Secheli (min. 83) pentru C.I.L., Georgoț 
cu (65) pentru Corvinul. (S. Pralca, cl 
resp.)

DACIA ORAȘTIE - VICTORIA CALAI 
0-0.

STICLA TURDA - GAZ METAN MEDIA 
2—0 (1—0). Au înscris : Moldovan (min 
17) și Varga (min. 75). (P. Lazăr, ca 
resp.)

F. C. BAIA MARE - METALURGISTE 
CUGIR 2—0 (0—0). Au marcat : Chivesq 
(min. 75), Moldovan (min. 88). (V. Săsa 
ranu, coresp.) |

RAPID ARAD - F. C. ȘOIMII S!Bî< 
2—2 (2—0). Autorii golurilor : Tisa (min.l 
șl 8) pentru Rapid, Oprea (min. 67 dil 
11 m și min. 70). (I. 
dețean)

MiNEKUL MOI

Ioana, coresp. ji

1. Mureșul Deva
2. Gloria Bistrița 
5. Sticla Turda

U. M. Timișoara 
F. C. Baia Maro 

Timișoara 
Sighet 
Orâștio 
Arad 
Corvinul Hun.

6. C.F.R.
7—12. C.I.L.

Dacia
Rapid 
F. C.
Victoria Călan
F. C. Șoimii Sibiu

13. Unirea Tomnatic 
14—16. Gaz metan Mediaș

Min. Moldova Nouă 
Metalurgistul Cugir

17. Ind. sirmei C. T.
18. Victoria Cărei

1 
1
1
1

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

o 
o 
o
1
1
1

1
1
1 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o 
o 
o
1
1
1 
1
1
1

1-1

M 
i-a

o-:

august) : C.F
F. C. ȘoiJ 

Strcla Turda, Victoria Călan 
sîrmel C. Turzli

U 
F.

ETAPA VIITOARE (31
Timișoara — Dacia Oroțtie, 
Sibiu
C.1.L- Sighet, Iad.
U. M. Timișoara. Victoria Caro! — 
rea Tomnatic, Gaz metan Mediaș — 
Bala Mare, F. C. Corvinul Hunedoara 
Mureșul Deva, Minerul Moldova Nouă 
Gloria Bistrița, Metalurgistul Cugir



Campionatele mondiale de canotaj feminin

DOUA MEDALII DE BRONZ
PENTRU SCHIFISTELE NOASTRE

NOTTINGHAM, 24 (prin telefon). 
După patru zile de Întreceri, des
fășurate pe pistele canalului arti
ficial de la Holme Pierrepont, lingă 
Nottingham, duminică seara a că
zut cortină peste cea de-a doua 
ediție a campionatelor mondiale de 
canotaj feminin. Competiția su
premă a reunit la start întreaga 
elită a schitului mondial feminin. 
Ediția a fost dominată de sportive
le din R.D. Germană, care au cîști- 
gat 5 din cele 6 titluri.

Canotoarele românce au încheiat 
aceste întreceri cu un bilanț mult 
mai slab decît la Lucerna, anul

cest accident au profitat, firește, 
urmăritoarele, bărcile R.D. Germa
ne și U.R.S.S. care au declanșat 
un finiș furibund. Rezultatul : 
ambarcațiunea noastră s-a văzut — 
din cîștigătoare autoritară — cobo- 
rîtă pe ultima treaptă a podiumu
lui... De notat că timpul_ învingă
toarelor este mai slab 
obținut 
Chertic.

Apreciabilă a fost 
optului nostru, clasat 
intr-o finală marcată 
de pe podium a canotoarelor so
vietice.

în serii de
decît cel 

Predescu si

comportarea 
pe locul 3, 
de absența

DOINA SPÎNU - MEDALIE DE BRONZ
LA C.E. DE ATLETISM ALE JUNIORILOR
• A TREIA VICTORIE CONSECUTIVA A MARIANEI SUMAN • RECORD 
MONDIAL LA 110 m GARDURI • SUCCESUL FLORENȚEI IONESCU LA 

VARȘOVIA

MARIANA SIMIONESCU 
Șl VIRGINIA RUZICI

ÎN FINALA TURNEULUI DE TENIS 
DE LA SOUTH ORANGE!

Nfistasc - lutz in primul tur

MARLENA PREDESCU ANGELICA CHERTIC

trecut. în timp ce acolo se obți
neau patru medalii prin tot atîtea 
echipaje aliniate la start (aur la 
2 f.c., argint la 4+1 vîsle și bronz 
la 4+1 rame și 8+1), acum schi- 
fistele noastre se întorc acasă 
doar cu două medalii de bronz. 
Este o diferență mare, chiar prea 
mare, asupra căreia vom revenî.

Cele două medalii de bronz au 
fost obținute de Marlena Predescu 
și Angelica Chertic la 2 fără cîr- 
niaci și de echipajul de 8 + 1 alcă
tuit din Elena Oprea. Florica Pet
ru, Filigonia Toi, Cristei Wiener. 
Aurelia Marinescu. Valeria Avram, 
luliana Balaban, Elena Avram + 
Aneta Matei.

Iată, pe scurt, cum au fost ele 
lobtinute, în finalele desfășurate 
duminică după-amiază. pe un vînt 
foarte puternic, de peste 7 m/s, 
lin cauza căruia ultimele două 
arobe s-au disputat după o între
rupere de aproape două ore a pro
gramului normal.

In cursa de 2 fără cîrmaci, fe- 
ele noastre au avut .2_. 
nînă ! După un start foarte bun, 
’redescu și Chertic s-au instalat 
■onfortabil 
mprimînd
Ireptul infernală. (De altfel. în ca- 
ificări obținuseră timpul cel mai 
>un). La 500 m. echipajul româ- 
lesc se detașase cu aproape patru 
ecunde de schifistele din R.D. 
lermană, aflate pe locul doi. Ordi
na se menține neschimbată încă 
00 m. Imediat după intrarea In 
Itima sută de metri, una din ra- 
lele canotoarelor românce a lovit 
uternic o baliză, barca a pivotat 
-urt. aproape oprindu-se. De a-

în schimb, la 4 + 1 vîsle și 4+1 
rame evoluția reprezentantelor 
noastre a nemulțumit.

pe care valoroasa alergătoare o 
înregistrează in mai puțin de o 
săptămină : sîmhătă 16 — 2:00,55 
la Nisa, țn finala Cupei Euro
pei — Bruno Zauli ; njiercuri 
20 — 2:00,57 la Ziirich și'vineri 
22 — 2:03,4 in Berlinul Occi
dental. în această ultimă cursă 
Suman a întrecut ușor, detașîn- 
du-se în final, un buchet de va
loroase alergătoare : Ellen Vel- 
Imann (R. F. Germania) 2:02,9, 
Brigitte Kraus (R.F. Germania) 
2:03,0, Charlene Rendina (Aus
tralia) 2:03,7. Charlotte Braley 
(Mexic) 2:04,1.

Alte rezultate din acest concurs: 
5000 m : Hernandez (Mexic) 13:46,8... 
3. Gh. Cefan 13:55,2 (record perso
nal) ; lungime : Cybulski (Polonia) 
7,62 m. Caro! Corbu 7,35 m ; 400 
m : Hofmeister (R.F.G.) 
800 m : Boit (Kenya) 1:44,9 ; 
can : Riehm (R.F.G.) 75.40 m ; 
MEI : 100 m : Helten (R.F.G.) 
100 mg : Rabsztyn (Polonia) 
Ploaia din a doua jumătate a 
cursului a 
cîtorva probe.

46.6 ; 
eio- 

; FE- 
11.2; 
12.7. 
con- 

influențat rezultatele

Horia ALEXANDRESCU

REZULTATELE TEHNICE 
ALE FINALELOR

SIMPLU : 1. Christine
D. Germană) 3:55,75, 
Ambrus (Ungaria) 

Genovaite Romaskene 
4:08,02, 4. Christel Agri-
F. Germania) 4:08.73. 5.

I (S.U.A.) 4:09.50, 6. Ewa 
(Polonia) 4:13.0.

—------------- 1. R. D. Ger-
3:49,83, 2. 

(Mar- 
Chertic) 

Polo- 
4 :01,78.

victoria în

în fruntea plutonului, 
cursei o cadență de-a

SCHIF 
Scheibîich (R.
2. Marianne
4:06,29, 3.
(U.R.S.S.) 
kola (R. :
Joan Lynd 
Ambroziak_____ ____

2 FArA CtRMACI : 
mană (Noack—Dahnc)
U.R.S.S 3:50,61, 3. România
lena Predescu—Angelica 
3:54,25 . 4. Bulgaria 3:57,78. 5. 
nia 3:57,79, 6. Cehoslovacia

DUBLU V1SLE : I. U.R.S.S. (Ermo
laeva—Antonova) 3:33,70, 
Germană 3:34.99. 3. ~ ' 
4. R. F. “ 
slovacia 3:46.64, 6.

4+1 RAME : -
(Lehmann — 
Muller) 3:24,18,
3. R. F.Germania 3:29.90.
3:31,36, 5 Olanda 3:32,27, . ..
3:36,52. (Echipajul Romăniel alcătuit 
din Lenuța Sansu, .
Elena Gawluk, “ 
Elena Giurcă 
doua — locul 7 
ral).

4+1 VÎSLE : .. .... _ . _
(Zobelt — Unger — Lau — Grunberg 
+ Weîgelt) 3:21.61, 2. Bulgaria 3:24,12, 
3. U.R.S.S. 3-26.33, 4 Ungaria 3:30.44, 

S.U.A. 3:30.84. 6. România (Ioana 
Elisabeta Lazăr — Feli- 

Gherghina Preda

R. D.
3:37,40,
Ceho-

2. 
Bulgaria 

Germania 3:38.22, 5.
Franța 3:47,60.

1. R. D. Germană 
Dobler — Bauer —

2. Bulgaria 3:27,77.
- - -- 4. U.R.S.S.

6. S.U.A.

Maria Rabat. 
Mioara Constantin + 
a cîștigat finala a 
în clasamentul gene-

1.

5.
Tudoran 
da Afrăsiloaia - 
+ Elena Giurcă) 

8+1 : 1 R. D.
S.U.A. 3:16.21. 3. 
Olanda 3:23,21, 5.
R. F. Germania

R. D. GERMANA

3:35,10.
Germană 3:14.53, 2.
România 3:18.50, 4.
U.R.S.S. 3:23,54. 6.
3:25.38.

Ia Torcst Dills
Simionescu și Virginia 
două jucătoare românce 
la turneul de tenis de

rîțiva campioni ai pri
de —
m
m

concurs ! MASCU- 
: Bastians (R.F.G.) 
: Galant (Polonia) 
Punonen (Finlanda) 
marș : Wier (R.D.G.)

☆
unei competiții atle- 

Varșovia tinăra 
repurtat o fru-

Stadionul Karaiskakis din capita
la Greciei a găzduit, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, ediția a tr^ia a 
campionatelor europene de atletism 
pentru juniori și junioare. La în
treceri au luat parte 650 de ^tleți
— cifră record pentru această com
petiție — din 27 de țări. Nivelul 
general al disputelor a fost foarte 
ridicat, rezultatele fiind superioare 
celor înregistrate în 1973 la Duis
burg și 1970 ]a Paris .

Dintre atleții români care au 
concurat, cea mai bună evoluție a 
avut-o săritoarea în lungime 
DOINA SPÎNU. de la Școala spor
tivă din Pitești Ea s-a clasat pe 
locul 3. cucerind medalia de bronz, 
reeditîndu-și astfel succesul repur
tat și 4n urmă cu 2 ani. Doina 
Spînu a sărit 6,30 m. fiind între
cută de Grimm (R. D. Germană) 
6,31 m și Gcdora (U.R.S.S.) 6,36 m. 
Mihaela Stoica s-a clasat cu tim
pul de 14,28 pe locul 5 în finala 
probei de 100 mg — cîștigată de 
Lebeau (Franța) în 13,76, iar Nico- 
lae Bîndar a ocupat locul 6 la 
aruncarea ciocanului cu 69,68 m, 
titlul european revenind lui Ger- 
stenberg (R. D. Germană) cu 
70.08 m.

Iată alți 
melor zile 
LIN l 100 
10,52; 400
46.88 ;1 500 m :
3:44.88 ; 10 km 
43:11.4 : 110 mg : Puchov (U.R.S.S.) 
14,07 ; înălțime : Wszola (Polonia) 
2.22 m : decatlon : Muller (R.F.G.) 
7 706 p; disc: Klink (R.D.G.) 
55,48 m: lungime: Dunewski (Polo
nia) 7,98 m... 6. Tudorel Vasile 7.82 
m (r.n. iun.) ; triplu : Moore (An- 
glial 16.16 m : greutate : Kiselev 
(U.R.S.S.) 18.27 m : prăjină • Dolgov 
(U.R.S.S.) 5.00 : 2 000 m abstaeole : 
Morris (Anglia) 5:34.8 : 4x100 m :
Franța 40,07 s; FEMININ: 100 m : 
Koppetsch (R.D.G.) 11.34 s ; 400 m: 
Brehmer (R.D.G.) 51.27... 6. Slavik 
54.17 : înăl<!me : Fedorina (U.R.S.S.)
1.88 m ; suliță : Blodnite (U.R.S.S.)
60,52 m ; disc : Wenzel (R.D.G.) 
55.06 m : 800 m : Commandeur
(Olanda) 2:05,8 ; ... 8. Bakalar 2:09,14.

★
In Berlinul Occidental a avut 

Ioc un concurs atletic international 
la care au participat cîțiva dintre 
cei mai buni atleți din lume. Cu 
acest prilej a fost înregistrat un 
nou record mondial în cursa de 
110 m garduri — 13.0 s. Guy Drut 
(Franța), cu 0.1 s superior recor
dului anterior și a fost egalat re
cordul masculin în proba de 100 m
— 9.9 Steve Williams 
locul secund în cursa 
sosit jamaicanul Don 
10,0 s.

Cursa de 800 m a 
nou succes international 
tru recordmana noastră Maria
na Suman. Este a treia victorie

m :

(S.U.A.). Pe 
de sprint a 
Quarrie în

Drîle.îuit un 
pen-

PORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
A 4-a VICTORIE A RUGBYȘTILOR 

IN NOUA ZEELANDA
Selecționata de rugby a României 
repurtat cea de-a 4-a victorie 

in 6 meciuri) in turneul pe care-1 
treprinde tn Noua Ze eland ă. ln- 
ngînd cu scorul de 12—9 (0—9) 
Jecționata provinciei Southland, 
eciul s-a disputat la Invercagill, 

prezenta unul numeros public, 
a fost de o bună factură teh- 

:&. transmite corespondentul 
enției Reuter. Gazdele au domi- 
1 In prima repriză, pentru ca 
partea a doua a partidei lni- 
Iva să aparțină oaspeților. O 
ctaculoasă încercare realizată de 
olae Baciu a fast transformată
Radu Dur bac, în formă exee- 

âL Cu 10 minute înainte de 
erul fir.al scorul era egal 9—9. 
boria echipei române a fost 
.efltrită de Radu Durbac printr- 

. splendid drop-gol, după ce tot 
egalase, transformînd o lovitură 

: pedeapsă.
COSTICĂ DA. JNOIU PE PRI

MUL LOC LA EGER
La Eger (Ungaria), în cadrul 
îdițianalului turneu de box

..Istvan Dobo“. un frumos succes 
a repurtat, la cat. semigrea, Costi- 
eă Dafinotu, care a cucerit pri
mul loc. El a cîștigat Înainte de 
Bmită cele 3 meciuri susținute. 
Alți doi boxeri români, Premia 
Coman (semimuscâ) și Eugen 
Stoica (ușoară), au obținut medalii 
de bronz. Ia turneu au participat 
pugffiști din U.R.S.S.. Polonia, 
Ungaria. Cehoslovacia și Austria.

VICTORII LA CAIAC-CANOE, IN 
BULGARIA

In cadrul campionatelor armate
lor prietene, la caiac-canoe. care 
ae desfășoară pe lacul Pancearevo 
®n apropiere de Sofia), echipajul 
român de caiac 4 s-a clasat pe 
primul loc. A terminat, de aseme
nea, Învingător și echipajul de 
canoe dublu : Haralambie—Erofei.
MIRCEA RAMASCANU PE LOCUL 13 
IN „MARELE PREMIU WILHELM 

TELL"
v Cursa dclistă Internațională „Ma
rele premiu Wilhelm Tell* a luat 
Kflrșlt. duminică. în localitatea el
vețiană Zug cu o probă de contra
timp Individual, cîștigată de Jârgen 
Marcussen (Danemarca). Acesta a

parcurs cei 44 km cu o medie orară 
de peste 39 km. asigurîndu-și astfel 
șl victoria finală. Au mai urcat pe 
podium : Gusiatnikov (U.R.S.S.) și 
Sykora (Cehoslovacia).

în clasamentul general al competi
ției. ciclistul român Mircea Ramaș- 
canu « ocupat locul 13. la 6 :41 de 
învingător. ................
au ocupat 
Vasîle, 52. 
75. Cozma.

în cursul ___,___ „ . _ , „______
har — Schwyz. 155 km). Teodor Va
sîle s-n clasat pe locul 9. la 1 : 23 
față de învingătorul etapei, rutierul 
•ovietic Aleksandr Gusiatnikov.

Ceilalți cicliști români 
următoarele locuri : 43. 
Dulgheru, 68. Cojocaru,

etapei a 4-a (Wintert-

C.F.R. BRAȘOV — C.O.M. D’AR- 
GENTEUIL PARIS 10—6 (4—3) la 

rugby
(prin

Olympique
Paris 10—6

telefon). C.F.R.
Municipal 
(4—3) la

BRAȘOV
Brașov—Club
TFArgenteull ., ...
mgby. Au înscris Dinu (4), Stăn- 
clulescu (4), Haralambie (2) pentru 
învingători, respectiv Michel. (C. 
GRUIA — coresp. jud.)

IM MONTGOMERY -50,59 PE 100 m LIBER
NOU RECORD MONDIAL LA ÎNOT!

In cadrul campionatelor de înot 
• S.U.A., care s-au disputat la 
tnsas City, au fost stabilite 
d multe recorduri mondiale de 
cepțională valoare. Jim Mont- 
mery a încheiat proba de 100 m 
er în 50.59 (v.r. 51,11 aparținea

Andy Coan — S.U.A.). Bruce 
rniss a realizat două recorduri 
mdiale : la 200 m liber -

1:50,32 (v.r. 1:50,89 îi aparținea)
și la 200 m mixt — 2:06,08 (v.r. 
2:06,32). Echipa din Long Beach 
a întrecut recordul lumii în proba 
masculină de 4x200 m liber, par- 
curgînd distanța în 7:30,54. La 200 
m liber (f). Shirley Babashoff a 
realizat cu 2:02,38 un nou record 
al S.U.A.

Cu prilejul 
tice desfășurate la 
Florența Ionescu a 
moașă victorie cîșiigînd aruncarea 
discului cu un rezultat de 57,04 m. 
Cursa de 400 m garduri a revenit 
hurdlcrului polonez Szlendak cu 
timpul de 51,07 s. Pe locul 2 s-a 
clasat Dorin Melintc cu 51,57 s. 
în proba de aruncare a suliței Eva 
Zorgd a obținut 57,82 m, rezultat 
cu care s-a clasat a patra.

Mariana 
Ruzici, cele 
participante 
la South Orange (New Jersey), Iși 
vor disputa finala probei de simplu 
femei. Comentatorii agențiilor de 
presă subliniază performanța tinere
lor tenismane din România, care au 
evoluat excelent în acest concurs, 
în semifinale, Mariana Simionescu a 
învins-o intr-o partidă foarte echi
librată, cu 6—2, 6—7, 7—6 pe Kria 
Kemmer .Shaw (S.U.A.), iar Virginia 
Ruzici cF cîștigat cu 6—2, 6—3 în
fața unei alte jucătoare americane, 
Ruta Gerulaitis. In faza anterioară, 
Mariana Simionescu a învins-o cu 
6—4, 6—3 pe Kathy Harter (S.U.A.), 
iar Virginia Ruzici a cîștigat cu 
6—1, 4—6, 6—3 partida cu Greer
Stevens (a 4-a jucătoare a R.S.A.).

în finala probei de simplu bărbați 
Hie Năstase îl va întilni pe Bob 
Hewitt (R.S.A.). Jucătorul român l-a 
eliminat, în semifinale, cu 6—3, 6—3 
pe indianul Anand Amritraj, în 
timp ce fratele acestuia Vijay a 
pierdut cu 6—4, 6—7, 4—6 partida
cu Bob Hewitt. De menționat că în 
sferturile de finală Vijay Amritraj 
îl eliminase pe fșvoritul turneului 
Jimmy Connors, cu 4—6, 7—6, 6—4, 
iar iile Năstase îl în trec use cu 7—6, 
6—3 pe Balzs Taroczy (Ungaria). 
In celelalte sferturi : Hewitt—Ray 
Moore 6—2, 6—2 și Anand Amritraj 
—Victor Amaya (S.U.A.) 7—6, 6—3. 
Anterior, în optimi : Năstase — Di- 
bley " ‘ ~
6—2, 
6—3,

In primul tur al turneului de la 
Forest Hills, programat * ""
gust șl 7 septembrie : 
—Bob Lutz ; Jimmy 
Masters ; Borg—Mayer, 
bert ; Kodes—Panatta ; 
Pecci ; Okker—Fassbender.

6— 2, 6—1 ; V. Amrllraj—Spear
7— 5 ; A. Amritraj — Masters 
2—6, 6—3.

între 27 au
rie Năstase 
Connors —• 
Laver—Gis- 

Solonion —

® PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT ®
BASCHET G In turneul feminin de la 

Szombothely : Canada — Ungaria 56—55 ; 
Polonia — Iugoslavia 74—72.

BOX • Profesionistul mexican Miguel 
Canto și-a pâstrat titlul mondial la cat. 
musca, învingînd prin k.o. tehnic în re
priza 11 pe japonezul Jiro Takeda.

CICLISM • La C.M. de la Rocourt. 
lîngâ Lieae : urmărire individuala (ama
tori) : Thomas Buschke (R.D.G.) —
3:05,43 ne 4 000 m ; viteza (f) : Sue No- 
varra (S.U.A.) 13,39 pe ultimii 200 m ; 
viteza (m) : Daniel Morelon (Franța), 
care în finala l-a învins pe Georgio 
Rossi (Italia) ; semifond cu antrenament 
mecanic (amatori) : Gabriel Mineboo (O- 
landa) în 41:25.91

HOCHEI PE GHEATA 
a finalei 
T.S.K.A. I 
Returul,

ȘAH 
bojevici 
rîcî 1—0 (runda 2) ; Portisch 
sian remiza, Glîgorici — Tal remiza (run
da 3) ; K ................................
(întrerupta 
— Unzîcker 
sson 1—0, 
zâ (runda 
4 runde, conduce Karpov cu 3 p, urmat 
de Portisch 2’A p (1) • La C.M. de
juniori, dupâ 7 runde T Cehov 
(U.R.S.S.) 51/? d, Van den Sferren (Olan
da), Nurmy (Canada) și Schlusser (Sue
dia) cîte 5 p. • Dupâ 13 runde în tur
neul de la Polianița-Zdroj conduc Aver 
bach (U.R.S.S.) și Doda (Polonia) cu 
8V? o.

TENIS G In „Cupa Davis* (ediția 
1975—76) : Portugalia — Luxemburg 3—0 
• Turneul de la Chestnuth Hill (S.U.A.),

în primele tururi : Borg - Dibbs 6—1. 
7-5 ; Lutz - Mel I er 6-3, 3-6, 6-4 ; O- 
rantes — Drysdale 2—0 (neprezentare) ; 
Laver — Kodes 6-1, 6—0 ; Borg — Stock- 
ton 6—4, 6—4 ; Alexander — Lutz 1-6,
7—6, 6-3 ; în sferturile de finala : Vilas 
— Laver 6—3, 6—4 ; Borg — Ramirez 4—6, 
6—3, 6—4 ; Ashe — Fibak 7—5, 6—4 ; Ale
xander — Orantes 6—3, 2—6, 7—6 ® In
turneul feminin de la Harrison : Martina 
Navratilova — Helen Gourley 6—1, 7—6 ; 
Pamela Teeguarden — Mary Struthers 
2—6, 6—4, 6—2 ; Margaret Court — Laurie 
Dupont 6—2, 6-3 ; în semifinale : Chris 
Evert — Margaret Court 6—3, 6-3 ; Vir
ginia Wade — Dianne Fromholtz 6—4. 
6-4.

pe 50 km.
• Prima manșa 

C.C.E. : Tesla Pardubice - 
Moscova 3-2 (1-0, 1-1, 1-1).
la 2 septembrie, la Moscova.
• în turneul de la Milano : Liu- 
— Larsen 1—0, Portisch" — Gligo- 

Petro-

Karpov — Lîubojevici 
în runda 3) ; I 
1—0, Glîgorici — 
Brown — Larsen 
4). în clasament,

AU ÎNCEPUT

i 1-0
Karpov 
Ander- 

remi- 
dupâ

JOCURILE SPORTIVE

MEDITERANEENE
ALGER (Agerpres). — Sub deviza 

„Mediterana: pace-sport-prietenie"
a avut loc- în capitala Algeriei ce
remonia deschiderii celei de-a șap
tea ediții a Jocurilor sportive medi
teraneene.

Ceremonia a avut loc pe stadio
nul „5 iulie" din Alger. în fața a 
peste 70 000 de spectatori, între ca
re numeroși reprezentanți ai unor 
organizații internaționale de specia
litate. Un moment solemn în cadrul 
ceremoniei de deschidere l-a consti
tuit sosirea pe stadion, de la Izmir, 
precedentul oraș-gazdă al Jocurilor, 
a emblemei și făcliei Jocurilor me
diteraneene.

ADVERSARELE ECHIPELOR 
NOASTRE

în etapa de ieri a campionatelor 
naționale, adversarele echipelor ro
mânești în cupele europene au ob
ținut următoarele rzeultate :

Dynamo Dresda (care va intîlnl 
pe A.S. Armata Tg. Mures in Cupa 
U.E.F.A.) a dispus de Rot Weiss 
Erfurt cu 3—1 ;

Steaua Roșie Belgrad (adversara 
Universității Craiova tot in Cupa 
U.E.F.A.) a dispus de Radniciki Niș 
cu 3—0 ;

S.C. ' ‘ '
Rapid București în Cupa 
a terminat la egalitate 
Cercle Bruges.

CAMPIONATE
R. D. GERMANA (etapa 

namo Berlin — Worwărts 
pe Oder 7—1 : Chemie Leipzi; 
komotive Leipzig 2—3 : F. C. 
Marx Stadt — Chemie Halle 0—1 ; 
Wismut Aue — F. C. Carl Zeiss Jena 
0—3 F. C. Magdeburg — Riesa 5—1.

ANGLIA (etapa 3) : Arsenal-Stoke 
0—1 ; Derby Q — P. Raneers 1—5 ; Co
ventry — Manchester City 2—0 ; Bir
mingham — Everton 0—1 ; Leeds — 

‘ — Totten- 
Aston Villa 

Ham — Burnley 3—2 ; 
Manchester United — Sheffield Uni
ted 5—1 ; Newcastle — Leicester 3—0. 
In clasament. conduce Manchester 
United cu 6 p.

R. F. GERMANIA (etapa 3) : Ba
yern Miinchen — Bremen 4—0 ;
S. V. Hamburg — Borussia Mon- 
chengladbach 0—0 ; Essen — Schalke 
0—0 ; Duisburg — Offenbach 6—2 ; 
Bochum — Fortuna Dusseldorf 0—1. ; 
Eintracht Braunschweig — Koln 0—0 ; 
Kaiserslautern — Hanovra 2—2. Con
duc Fortuna și Bayern, cu cîte 5 p.

TURNEE
La Budapesta : Ferencvăros — Es- 

tudiantes La Plata 5—1 (2—1) și
T. S.K.A. Moscova — Csepel Buda
pesta 4—0. Clasament final : 1. Fe- 
rencvâros — 3 p (6—2) : 2. T-S.K.A.- 
Moscova 3 p (5—1) ; 3. Estudiantes 
— 1 p (2—7) ; 4. Csepel — 1 p (1—5).

La Madrid : Torpedo Moscova — 
Vasas Budanesta 1—0 (1—0), Atletico 
Madrid — Vitoria Setubal 3—2 (în 
urma executării loviturilor de la 
11 m). In finală : Atletico Madrid — 
Torpedo 2—1 (0—0).

In zona asiatică a turneului 
limpic : Arabia Saudită — Irak 
Iran — Kuweit 1—1.

în meci-retur pentru „Cupa 
cii“ : Sudan — Tunisia 2—1 
Sudanul s-a calificat pentru turneul 
final.

Anderlecht (care va juca cu 
Cupelor) 

(2—2) cu

Ipswich 1—0 : Liverpool 
ham 3—2 ; Norwich — 
5—3 ; West "

1) : Uy- 
Frankfurt

2 — LO- 
Karl

I

C.M. (juniori) și concurs preolimpic, la Montreal
i

AGENDA SAPTAMINII
24-28 PENTATLON 

MODERN
24-31 TIR
24- 6 JOCURILE 

MEDITERANEENE
26-31 CANOTAJ
27-31 CICLISM

27- 7 TENIS
28-31 CAIAC-CANOE
29-31 SCRIMA
30-31 ATLETISM
30- 5 YACHTING

Concurs preolimpic, la Montreal 
Continua întrecerile polisportive, la Alger

C.M. (m), la Nottingham
C.M. fond, amatori (m, f) ți profesioniști, 
și Yvoir
Turneul
Concurs
Concurs
Finlanda — U.R.S.S. (m, f), la Helsink: 
C.E., clasa Corsar, la Traunsee (Austria^

(Belgia)
de fa Forest Hills 
preolimpic, la Montreal 
preolimpic, la Montreal

la Mettet

preo-
2—0 ;

Afri- 
(1—0).


