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COMENTIND JOCURILE DIVIZIEI A LA FOTBAL
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PLĂCUTEÎNTRECERILE

O secvența din tabloul polisportiv al elevilor Capitalei 
Foto :

Finalele campionatelor republicane la înot

A DOUA ETAPA N-A ADUS SALTUL AȘTEPTAT

m »ber, probă in car 
tării, I. Horvath, : 
4-a (!). Iar la 1 500 m 
„mers" cot la cot ct

„Citius, altius, fortius", cunoscutul dicton al autodepașirii ome
nești, pare să-l sugereze această piramidă vie a studenților de 
I.E.F.S.

Stăruie în amintire frumoa
sele imagini aie defilării spor
tivilor la demonstrația oameni
lor muncii din Capitală dedi
cată celei de a 31-a aniversări 
a zilei de 23 August.

Tinerețea, vigoarea, gratia și 
măiestria s-au împletit intr-un 
minunat program care a suge
rat puternica dezvoltare a miș
cării sportive românești, și ma
rile sale perspective.

Evoluția studenților și stu
dentelor de la I.E.F.S. (după un 
foarte inspirat scenariu), repri
za elevilor (care au transformat 
pentru o clipă Piața Aviatori
lor intr-o veritabilă bază spor
tivă polivalentă), carele alego
rice ale marilor cluburi (pre-

După Campionatele mondiale de la Nottingham

BILANȚUL SUB POSIBILITĂȚI AL SCHIFISTELOR NOASTRE 
AVERTISMENT PENTRU J. 0. DE LA MOMTREAL!

Astăzi încep întrecerile masculine
NOTTINGHAM, 25 (prin telefon), 

încheiată duminică după-amiază, 
cea de-a doua ediție a campiona
telor mondiale de canotaj feminin 
ne-a prilejuit o serie de constatări 
interesante legate de ierarhizarea 
valorilor în perspectiva olimpică.

De la bun început vom sublinia 
că schifistele din II.D. Germană 
an dominat mai copios ca nicioda
tă întrecerile elitei canotajului, 
cîștigind cinci «finale din șase. 
< Alături de acestea •— două revela
ții : echipajele S.U.A. și Bulgariei, 
în mare progres față de ediția pre
cedentă a C.M.). Dincolo de eon- 

. di'Jile speciale de concurs de pe 

zentînd' bilanțul 
ternaționale ale 
performerilor noștri), exerciți
ile de ansamblu ale tinerilor 
din asociațiile sportive au în
aintat pe cei prezenți la de
monstrație, pe milioanele de 
telespectatori din întreaga 
țară.

Dragostea față de partid, față 
d-e secretarul său general, re
cunoștința fierbinte pentru con
dițiile create mișcării sportive, 
hotărîrca de a amplifica necon
tenit succesele au străbătut ca 
un fir roșu evoluția sportivilor 
bucureșteni la marea sărbătoa
re națională a poporului nos
tru.

să arătăm că sportivele din R.D. 
Germană au impresionat printr-o 
pregătire deosebită și o forță ieșită 
din comun.

în ceea ce privește bilanțul ca
notoarelor românce el este cunos
cut : două medalii de bronz din 
patru echipaje prezentate în con
curs, bilanț cu mult sub așteptări, 
departe de posibilitățile reale ale 
schifistelor românce. Echipajul de 
4+1 rame a ratat calificarea în 
finală — clasîndu-se în final pe lo
cul șapte — iar cel de 4+1 vîsle 
a obținut abia locul al șaselea, 
ultimul dintre finaliste. Nu putem 
să nu reamintim că anul trecut,

Nr. 8092

De joi, la poligonul Tunari

republicane individuale de 
(talere aruncate din șanț) și 
(talere lansate din turn) 

așadar, vorba de două com- 
importante, dar 

atracție.

Poligonul Tunari va găzdui timp 
de patru zile (joi, vineri, simbătă 
și duminică) întrecerile campiona
telor 
trap 
skeet 
Este, 
petiții nu numai 
și de mare atracție, cunoscînd 
spectaculozitatea tirului la discuri
le de lut

Odată cu desemnarea campio
nilor. concursurile de la acest sfîr- 
șit de săptămînă vor constitui și 
ultimul test înaintea campionatelor 
mondiale, programate la Munchen, 
între 12 și 19 septembrie. Iată un 
plus de interes pentru ca întrece
rile să fie urmărite cu cea mai 
mare atenție.

Printre protagoniștii competiției 
se vor număra Florin Iurcenco — 
actualul campion al țării la skeet, 
Gh. Sencovici D. Buduru, Gr. Lo- 
ghiade, A. (Rter, Or. Pintilie, iar 
Ia trap, A. Marinescu, Em. Pan- 
duru, M. Ispasiu.

NIVELUL GENERAL AL 
PARTIDELOR ÎNCĂ NE- 
MULTUMITOR • DESPRE 
DIFICULTĂȚILE --------
TĂRII DAR SI 
UNELE REUȘITE IN MA
TERIE • COLABORAREA 
ARBITRU DE CENTRU — 
ARBITRU DE TUȘĂ RÂ

MI NE ESENȚIALĂ

Batacliu (nr. 11) 
reia puternic, 
latul, marcind sin
gurul gol al 
ciulul. „U“ 
Napoca — Univer
sitatea Craiova 1—0 
(0—0).

A doua apariție in arenă a frun
tașilor fotbalului nostru n-a venit 
cu plusul de calitate, de atracție, 
de înviorare a jocului pe care 11 
așteptam. Majoritatea partidelor 
s-au plasat la un nivel mediocru,

4+1 vîsle și bronz la 4+1 rame). 
Este adevărat, ambele echipaje au 
avut neșansa de a concura în 
cursele decisive pe primul cu
loar, în condiții total nefavorabile 
(canalul artificial de la Nottingham 
este în cîmp deschis și atunci.cînd 
bate vîntul concurenții de pe pri
mul culoar îl primesc în plin). Așa 
s-a întîmplat în recalificări la 4+1 
rame, unde ambarcațiunea noastră 
a tras pe primul culoar și s-a cla
sat pe locul trei, fiind întrecută de 
puțin de echipajul S.U.A., aflat pe 
culoarul șase, la adăpost de vînt 
și valuri ; la fel s-a întîmplat în

Horio ALEXANDRESCU

Ieri după 
semnați, la . 
Capitală, primii campioni de înot 
ai țării pe anul în curs. Reuniu
nea inaugurală, desfășurată pe o 
vreme ideală, a oferit mai multe 
curse interesante, cifre de bună 
valoare pentru nivelul notației ro
mânești (în 5 din cele 9 finale în
vingătorii au fost despărțiți de 
zecimi și chiar sutimi de secundă 
de recordurile naționale) și citeva 
plăcute surprize.

Dinamovista Daniela Georgescu 
s-a impus autoritar în fața celor
lalte adversare din finala de 100 
m liber, rezultatul ei (62,7) fiind 
doar la 4 zecimi de secundă de 
propriul record național. In schimb, 
în întrecerea sprinterilor pe ace
eași distanță, Zeno Oprițescu nu 
s-a putut desprinde de Ion Miclăuș, 
ambii înotători sosind în același 
timp (55,0). Oficialii, în unanimi
tate, l-au desemnat pe recordmanul 
tării învingător, dar oricum per
formanța lui Miclăuș este meri
torie.

Marii favoriți ai curselor de 200 
m spate, ploieșteanca Valeria Vlăs- 
ceanu și dinamovistul Adrian 
Horval n-au avut practic decît un 
singur adversar : cronometrai.
Ambii au făcut curse bune, dar au 
ratat, pe rind, pentru zecimi și su- 

oere menționat 
ni se pare a fi 
„redării" meea- 

eompetitoare.

altele nu s-au ridicat nici la mini
mele pretenții ale unei întreceri 
de prima categorie. Ne aflăm, ca 
de multe ori în ultimele ediții ale 
campionatului, in fața acelei pe
rioade de „aclimatizare" 
greu acceptabilă față de 
așa de susținut al 
petiționale actuale.

Aspectul care se 
— Ia acest capitol, 
acela al încetinelii , 
nismelor eelor 18 
Găsim multe cazuri de intirziere 
a angrenării noilor sosiți în loturi. 
Fenomenul apare — față de am
ploarea operației — în mod preg
nant la Steaua, dar el nu e străin 
nici altor formații precum Poli
tehnica Timișoara sau F.C. Olim
pia. Ar însemna să apărem 
ca totali negativiști dacă nu am 
vorbi însă și despre unele reușite, 
unele bune începuturi la acest ca
pitol. Etapa ne-a prezentat citeva 
semne ale unei adaptabilități care 
a dat roade 
echipe. Iată-1, 
dovan, fostul 
reștean. care 

k

pentru respectivele 
spre pildă, pe Mol- 

dinamovist bucu- 
s-a încadrat foarte

La siîrșitul saplâminii, In localitatea BcidcnhciinILU 3IIIȘIIUI III lUtUIHUltU UtlUVDlILIHl
MECIUL DE ATLETISM DINTRE ECHIPELE FEMININE 

I ALE R. F. GERMANIA Șl ROMÂNIEI
Amănunte in pag. a ll-d

A

timi de secundă prilejurile de 
corecta recordurile republicane.

O primă surpriză a fost înre 
gistrată in finala masculină d 
200 m bras. L. Soptercanu a con 
dus pe prima parte a întreceri, 
dar cu resurse mult mai proaspeți 
Dragoș Aldea a sosit primul, ci 
un record personal (2:36,4). La fete 
duelul Camelia Hoțescu — Ane: 
Georgescu, pe care l-am admira 
cu plăcere și în urmă cu dou; 
săptămini în finala balcanică d< 
200 m bras, s-a încheiat și d, 
această dată cu victoria ploieșten 
cei. Alte două surprize le-am con 
semnat în probele de fond. Mihae 
la Costea, pe care nu am mai vă 
zut-o în concursuri de citeva Iun 
bune a reintrat cu o frumoasă vie 
torie la 800 
recordmana 
sosit abia a 
după ce a .
E. Aimer 22 de lungimi, tînăru 
Horațiu Neagrău (14 ani) s-a des 
prins net, devenind pentru prim 
oară (ca și D. Aldea sau M. Cos 
tea) campion de seniori al țări: 
Cea mai frumoasă întrecere — ce;

iute în angrenajul echipei din Pe 
troșani și a pus în slujba ei cu 
noscutele-i calități de creator. L 
Satu Mare. Moldovan a fost tun 
dintre principalii realizatori i 
egalului cu care Jiul a mai recu 
perat ceva din pierderea de punct 
din prima etapă. De la Satu Mar 
să trecem la Iași unde există una 
nimitate de păreri că Nemțeanu 
ex-titularul reprezentativei noastr 
de juniori, jucător crescut de Cea 
hlăul Piatra Neamț — evolueaz 
cu multă dezinvoltură si efect p 
tabela de marcaj în centrul link 
de atac a Politehnicii. Dotat c 
calități fizice foarte prețioase per 
tru un vîrf de atac modern, Nem 
țeanu poale ajunge un fruntaș i 
postului. Dacă... Dacă — și revt 
nim la acel refren privindu-i p 
talentalii noștri jucători — nu v 
cădea in îngimfare și neseriozital 
după primele reușite! Tot niște ji

Eftimic IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)



DE TALENTE
DOINA

de bun nivel tehnic

ELENA OPREA
CALENDARUL

CASCADA DE RECORDURI

Niddy DUMITRESCU

Sfîrșitul lunii august și aproape 
toată luna septembrie sint marcate 
de o bogată activitate in tenisul de 
cîmp.

întreceri spectaculoase,

ÎN PRIM-PLANUL ÎNT

CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE 
JUNIORILOR

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA 
MAMAIA

cît și „la

CUPA SPERANȚELOR"

*

JJ

• Comisia tehnică

feml-

Marin Muller *. B.
Braincht 879 p d.

(Gloria Bucii-

„CUPA CONGRESULUI AL X-LEA
AL U.T.C. Șl CONFERINȚEI

A VI A IB A C /■ n

Pe 15 terenuri de volei și pe 6 
de oină continuă întrecerile fina
lelor pe țară ale „Cupei Congresu
lui al X-Ica al U.T.C. și Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R.". Luni, pe 
terenurile de la „Voința" reprezen
tativa feminină de volei a județu
lui Alba — campioană pe țară în 
1972 a „Cupei tineretului" — a 
disputat un meci foarte echilibrat 
cu formația Buzăului. Le-am re
văzut, cu acest prilej, în formația 
județului Alba, pe tinerele Marica 
Șuteu, cooperatoare la C.A.P. Ră- 
dești, pe sora sa, Suzana Șuteu, 
elevă și pe studenta Aurora Bucur 
— trei jucătoare care in 1972 con
tribuiseră decisiv, prin jocul lor 
bun, la obținerea titlului de cam
pioană.

Profesoara -Olga Fuliaș ne vor- 
>bește despre evoluția echipelor de 
volei feminin ale județelor Arad

și Botoșani : „Le-am urmărit în 
toate meciurile de pînă acum și 
constat că au o pregătire cores
punzătoare. Se vede clar că au 
muncii mult înaintea acestor fi
nale".

întregul Stadion al tineretului 
este ocupat de jucătorii de oină 
veniți să-și dispute finalele atrac
tivei competiții. Echipele din jude
țele Neamț, Suceava, Ilfov, Sibiu 
— cu tradiție în sportul nostru 
național, fac adevărate demonstra
ții de virtuozitate. Dar, evoluează 
mulțumitor și formațiile din jude
țele unde cina nu se practică de 
prea multă vreme : Mehedinți, 
Caraș-Severin, Cluj, Sălaj etc.

Marți, începînd de la ora 8, atît 
întrecerile de volei, cit și cele de 
oină vor avea loc pe Stadionul 
tineretului. (I. GV.)

Întrecerile etapei finale la volei ale ,,Cupei Congresului al X-lea al 
U.T.C. ți conferinței a X-a a U.A.S.C.fiC au trezit un justificat in
teres in rindul echipelor, toate dornice de afirmare. Instantaneu sur
prins la Stadionul tineretului, unde se desfășoară meciurile băieților.

Foto: I. MIHAlCA

Cea de a VIII-a ediție a „Cu
pei speranțelor" la oină s-a bucu
rat de un remarcabil succes, la 
startul fazei de masă aliniindu-se 
aproape 1 000 de echipe.

Urmărind întrecerile finale, des
fășurate timp de trei zile pe sta
dionul „23 August" din Roman, 
se poate afirma, fără teama de a 
exagera, că această competiție, 
constituie un veritabil campionat 
republican rezervat copiilor pînă 
la 15 ani, un nesecat izvor de ele
mente talentate. Marea majorita
te a echipelor finaliste s-au pre
zentat temeinic puse la punct, atît 
în jocul „la prindere", " 
bătaia mingii", grație eforturilor 
depuse de profesorii de educație 
fizică, învățătorii din mediul ru
ral și alte cadre tehnice. în con
secință, cele 21 de formații, care 
au reprezentat tot atîtea județe, 
s-au adaptat rapid (deși n-au ve
nit complet pregătite pentru noua 
formulă de regulament) la condi
țiile jocului cu trei mingi, furni- 
zînd partide dinamice și dispu
tate cu ardoarea specifică vîrstei 
practicanților. Lista cu 
dențiați ca și a celor 
cupă de pregătirea lor 
lungă. Vom spune insă 
vinte despre cei din 
pildă, Pompiliu Istrate (altfel și 
un cunoscut arbitru) și prof. Va
sile Toader se pot mîndri cu per
formanța de a fi cîștigat cu echi
pa lor din Turnu Roșu (jud. Si
biu), de la un an la altul schim
bată în bine, pentru a 5-a oară 
alternativ și a 4-a oară consecu
tiv trofeul pus in joc. Misiunea 
elevilor din Turnu Roșu a fost 
de data aceasta mult mai grea, 
deoarece ei au avut de înfruntat 
la Roman adversari mai puternici, 
antrenați de dascăli experimentați 
sau de profesori mai tineri, 
ambițioși. Maestrul sportului 
Munteanu (Șc. gen. Frasin — 
ceava), Vasile Andronic (Șc. 
Mînăstirea — Iași), Dumitru 
rie (Șc. gen. Bîrgăoani — Neamț), 
Silviu Grecu (Șc. gen. Olteni — 
Teleorman), Fănică Isac (Șc. gen. 
Suraia-Vrancea), Ion Gruianu (Șc. 
gen. Curcani — Ilfov), Ion Dumi
trescu (Șc. gen. Crasna — Gorj), 
Speranța Cristea (Șc. gen. 187

tinerii evi- 
care se o- 
este foarte 
cîteva cu- 

urmă. De

dar 
Ion 
Su
gea. 
Da-

UN MECI ATLETIC IMPORTANT: R. F. GERMANIA - ROMANIA (feminin)
Suita competițiilor atletice In

tel naționale programează pentru 
duminică o nouă întilnire. Este 
vorba de meciul dintre reprezenta
tivele feminine ale R.F. Germania 
și României cars va avea loc pe 
stadionul din localitatea Heiden
heim. Este revanșa întîlnirii de 
anul trecut da la București, etnd 
formația română a obținut victoria 
cu scorul de 7S—59 p. Cele mai 
bune atlete din cele două echipe 
s-au mai aflat, nu de mult, in 
dispută directă, cu prilejul finalei 
de la Nisa a celei de a cincea 
ediții a „Cupei Europei 
Zauli". Cu acest prilej, 
vest-germane au realizat o surpri
ză clasindu-se pe locul trei (84 
înaintea formațiilor Poloniei (57 
României (52 p) etc.

Noua întilnire este așteptată 
mult interes, ea oferind posibili
tatea înregistrării unor performan
țe de valoare, mai ales că la start 
vor fi prezente unele atlete repu
tate ca Mariana Suman și Ulricke 
Meyfarth, Argentina 
Diesel Westermann, 
și Ellen Wcllmann, 
și Rita VVilden etc.

„Cupa României" — să fie aminată 
cu o săptamină, adică să aibă loc 
în zilele de 27 și 28 septembrie, 
iar ultima etapă, a treia, a com
petiției, la 5 și 6 octombrie. O 
hotărire în acest sens urinează a 
ii luată de F.R.A.

UN TRIUNGHIULAR 
DE TRADIȚIE

clasat al 7-lea cu timpul de 10,6 s. 
în cursa de 800 m, care a revenit 
kenianului Mike Boit (1:44,9), pe 
locul cinci s-a clasat Gheorghe 
Ghipu cu 1:47,3, una din cele mai 
bune performanțe reușite de el in 
acest sezon. La lungime, Dorina 
Câtineanu n-a putut efectua de
cit o singură încercare (5,15 m),

CAMPIONATELE

Bruno 
atletele

p) 
P)»

cu

Menis și 
Natalia Andrei 
Virginia Ioan

MONDIALE
UNIVERSITARE

Stadionul olimpic din capitala 
Italiei va fi gazda, între 17 șl 21 
septembrie, unei competiții de mare 
anvergură : campionatele mondiale 
universitare la care vor lua parte 
și unii dintre cei mai merituoși 
atleți români ; Ilie Floroiu, Ște
fan Lăzărescu, Toma Petrescu, 
Gheorghe Megelea,. Gheorghe Ghi- 
pu, Natalia Andrei, Dorina Căti- 
ncanu, Argentina Menis etc.

★
Din cauza desfășurării acestei 

importante' competiții este posibil 
ca cea de a doua etapă a con
cursului republican pe echipe —

Stadionul din Poiana Brașov va 
găzdui la sfîrșitul săptămînii vi
itoare întrecerile tradiționalului 
triunghiular al echipelor de juniori 
și junioare ale României, R. D. 
Germane șî Poloniei. L« startul 
diferitelor probe ale reuniunii, din 
6 și 7 septembrie, vor fi prezenți 
cîțiva dintre cei mai valoroși a- 
tleți din noua generație, suscepti
bili a fi selecționați pentru Olim
piada de anul viitor, iar alții can
didați — c«rți — pentru J.O. din 
1980 de la Moscova. Intre concu
renți se vor afla și cîțiva dintre 
recenții laureați ai campionatelor 
europene de juniori de la Atena j 
polonezii ' ‘
lungime) și Wszola (2,22 
înălțime), și germanii — 
(55,48 m la disc), Wenzel (55,06 ra 
la disc fete), Brehmer (51,27 s Ia 
400 m fete) etc. In echipele Româ
niei vor^ fi selecționați, între _alții : 
Viorel 
Adrian
Cornel 
Ibolya

Gosler, Niculina Ilie etc.

Dunewski (7,98 m la 
m la 
mink

nc

Dumitrescu, Lilian Smeu, 
Calimente, Tudorol Vasile, 
Preda, Nicolae Bîndar, 

Slavic, Doina Spinu, Cristi-

ÎN COMPLETAREA 
REZULTATELOR...

...concursului internațional, desfă
șurat zilele trecute în Berlinul 
Occidental, să notăm că în finala 
în care americanul Steve Williams 
a egalat recordul mondial par- 
curgind „suta" în 9,9 secunde, cam
pionul nostru Toma Petrescu s-a

ACTUALITĂȚI DIN SPORTUL POPICELOR
- ------------ Federației

Internationale de popice — al cărei
președinte este secretarul general al
F,R.1“., prof, Ladlslau Szocs
ttoe ședința sa anuală pe 1973 la 
București în zilele de 30. și 31 au
gust. Pe ordinea de zi a adunării
«cestul lor internațional figurează, 
printre altele, probleme ca : folosi
rea pistelor din material plastic In 
toc de asfalt, chestiuni tehnice ale
cam pion ațelor mondiale

a și disputarea unor competi- 
lnternațlanale prevăzuta In ca

ul F.I.Q.
In meciurile internaționale de 

la București ale formațiilor Motor 
ESKA Karl Marx-Stadt (R.D.G.) s-au 
obținut următoarele rezultate ' 
Kto t Rapid Motor ESKA 2473 __

cele mal bune jucătoare 
fost Maria Popescu. ------ -------- 436 șl,

IV, Boseu Miiller — 425. Tur- 
individual a revenit Măriei po-

5178—5177 pd.l — primii clasați: Gr. 
Marin — 906, respectiv, I. Okrusch — 
909. In turneul individual : 1

® Ediția a JV-a a popularei com
petiții individuale ~ "

rezervată tinerilor popicari pînă 
la 23 de ani se va disputa în zf- 

. lele de 6—7 septembrie, la Brașov. 
La cele trei faze precedente, pe a- 
soclațU sportive, localități șl județe, 
au participat mii de jucători. La fi
nală vor fi prezenți reprezentant! 
din toate județele tării.
• Formațiile masculine și femini

ne A. C. Segliedîn (Ungaria) vor e- 
volua în zilele de 28 și 29 august în 
Capitală, compania formațiilor
Gloria șl Laromet.
• Etapa a IV-a a

PENTRU OINĂ!
București), veteranii Iulian Decu- 
lescu (Șc. gen. Radu Negru — Ia
lomița) și Ion Georgescu (Șc. gen. 
Văcărești — Dîmbovița), iată nu
mai o parte dintre cadrele didac
tice care muncind cu pasiune și 
dăruire au avut satisfacția ca e- 
chipele lor să se numere printre 
principalele animatoare ale fina
lei pe țară.

Nu putem încheia fără a 
aminti că organele locale din Ro
man s-au străduit și au reușit să 
asigure condiții bune de concurs, 
fiind gazde ospitaliere. De aseme
nea, organizatorii, F.R.O.. Minis
terul Educației și învățămîntuiui 
și Consiliul Național 
ției Pionierilor au 
reaților numeroase 
și diverse materiale 
cernind și cîteva diplome jucăto
rilor care s-au evidențiat prin- 
tr-o comportare deosebită : loan 
Arbănaș (Șc. gen. Suraia — Vran- 
cea), — cel mai tehnic oinist : Șc. 
gen. Radu Negru (Ialomița) — 
cea mai disciplinată echipă; Dan 
Nichilciuc, în vîrstă de 10 ani 
(Șc. gen. Avrameni — Botoșani) 
— cel mai tînăr jucător.

Troian IOANIȚESCU

al Organiza- 
acordat lau- 
premii : cupe 
sportive, de-

COMPETIȚIONAL 
LA TENIS

I
Ieri, pe terenurile Școlii sportive 

și ale clubului „Mureșul**  din Tg. 
Mureș au început întrecerile cam
pionatelor naționale individuale ale 
juniorilor. La competiție iau parte 
peste 200 de concurenți din întreaga 
țară, urniind ca duminică să fie de
cernata titlurile puse în joc.

Devenite tradiționale întrecerile de 
tenis de la Mamaia. (1—7 septem
brie) rezervate juniorilor, se vor 
bucura în acest an de o largă par
ticipare internațională. $i-au anun
țat prezența la start tenișmani din 
U.R.S.S., Iugoslavia, Polonia, Ceho
slovacia, Franța, Italia, R. F. Ger
mania, alături de care vor evolua, 
«e înțelege, jucătorii noștri frun
tași. La București, tot între 1. șl 7 
septembrie, vor începe întrecerile 
campioffiatului republican al copiilor.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
INDIVIDUALE ALE SENIORILOR

.CUPA SClNTEll TINERETULUI*

Cupa U.G.S.R.

<
S-au încheiat Întrecerile etapelor 

județene ale marii competiții de 
masă) .Cupa Scînteii tineretului". 
Acum, cei 240 de băieți și fete — 
reprezentanții tuturor județelor țâ
rii și ai municipiului București — 
se pregătesc pentru ultimul act. în 
cunoscuta stațiune de pe litoralul 
Mării Negre, Costinești, se vor dis
puta, între 9—14 septembrie, Între
cerile finale. Sint pregătite 12 tere
nuri, ' dintre care 9 au fost amena
jate .special pentru acest eveniment, 
cu contribuția voluntara a elevilor 
aflați In tabăra de la Costinești.

La București, între 15 și 21 sep
tembrie, se vor desfășura Campio
natele naționale individuale ale se
niorilor. Pentru cucerirea celor cinci 
titluri vor lupta peste 100 de jucă
tori din toată tara.

........ .. _ Cupei F.R.P.
a fost programată pentru 13 septem
brie, la Ploiești. Conduc în compe 

Ana Petrescu —n

Tudorel Vasile a realizat un nou 
record national de juniori, sărind 
7,82 m la lungime, performanță 
care nu i-a putut aduce insă decit 
locul șase la C.E. de la Atena l

dar și aceasta pe o ploaie toren
țială, mai puternică decit cea care 
a căzut în prima zi a Balcaniadei 
de la București, după care a fost 
nevoită să renunțe !

Programate pe distanța de o milă, 
cursele în două hituri din cadrul 
ultimelor reuniuni au generat cele 
mai valoroase recorduri din actuala 
stagiune. Pe această linie s-a situat, 
desigur,’ și alergarea principală de 
duminică „Premiul Victoriei", în care 
Hăuliit — învingător în primul hit 
— și Jug — în cel de al doilea — 
au realizat timpii de 1:25,6 șl, res
pectiv, 1125,2 pe km. Dar, alături de 
el, performanțe remarcabile au ob
ținut și Kllowat 1:23,8, Sonor 1:24,7, 
Rîs 1:25,4, Floria 1:25,1 și Topaz 
1:25,4. Toată această suită de evo
luții excelente ale trăpașilor noștri 
fruntași scoate în evidență utilitatea 
acestui gen de curse pentru care am 
pleda cu toată convingerea să fie 
permanentizat, dacă nu ne-am gîndl 
la volumul redus al lotului existent, 

ar fi supus suprasolicitării..
altfel, în reuniunea de duml- 

s-a înregistrat o veritabilă cas- 
de recorduri din rindul cărora 

se cuvin subliniate cel realizat de 
Turei 1:25,9 pe 2 240 metri șl acel 
1:27,6 obținut de Jalina, campioana 
incontestabilă a generației de mlnjl. 
Rezultate tehnice : Cursa 1 : Bavarl 
(G, Avram) 344, Hermafon, simplu 
6, ordinea 199 : cursa II : Nuța (D. 
Toduță) 29,2, Anicuța, simplu 4, e- 
vent 112, ordinea 31 ; Cursa III : 
Hăullt (M. Ștefănescu) 25,6, Sonor, 
Kilowat, simplu 5, event 34, ordinea 
26, ordinea triplă 78 : cursa IV : 
Harlem (Tr. Dinu) 32.6, Habana, 
simplu 4. event 24, ordinea 31, tri- 
plucîstieător 265 : cursa Joben

SPÎNU (

Doar șase centimetri l-au lip
sit Doinei Spinu pervtru a cîștiga 
titlul de campioană europeană 
de junioare la săritura în lungi
me ! Și așa. ea este singura atle
tă care urcă pe podiumul de 
premiere în două ediții consecu
tive ale competiției continentale 
(ca și la Atena, în 1973 la Diiis- 
burg, Spinu s-a clasat a treia

Elena Oprea, „strocul**  echipa
jului nostru de 8 + 1 medaliat 
cu bronz la campionatele mon
diale feminine de canotaj de la 
Nottingham, va împlini la 5 oc
tombrie 22 de ani. S-a născut în 
București și a început practicarea 
canotajului la clubul Metalul, fi
ind descoperită de antrenorul Ion 
Grigoriță. In prezent este legiti
mată la clubul Voința (antrenor 
Gheorghe Spiță). Este funcționa
ră la cooperativa „Muncă și 
Artă“, are 1,72 m înălțime și 68 
kg greutate.

Alegerea, pentru acest profil, a 
conducătoarei „bărcii44 noastre de 
8 -f- 1 este, desigur, simbolică, 
toate componentele echipajului 
pregătit la lot de Sergiu Zelins- 
chi șl Stelian Petrov) avînd me
rite egale în obținerea medaliei 
de bronz. Anul trecut, la cam
pionatele lumii de la Lucerna, 
tot cu Elena Oprea lideră, am
barcațiunea noastră a ocupat, de 
asemenea, locul al treilea. Echi
pajul de atunci â suferit, pentru 
Nottingham, doar două schimbări, 
deci se poate «Spune că bronzul 
din Anglia este nu numai do-

în întrecer 
gime).

S-a nasc 
mun.a Dă: 
cău, dar 
atletismulu 
marea an
(care o pr 
Este elevă 
lui Z. Go 
parte din 
școlii spor 
1,72 m în 
kg. A apă 
zervate j u
H-a în u.r 
țîndu-se 
Depășește 
cordul 
tă la Iun
1973, la 6.3 
cîști'gă me 
burg, cu 
sală 1975 
tul pentru
de seniori 
ocupă loc 
mai slabă 
se regăse 
nic de ju
apoi meda 
cu 6,30 m, 
al său în

Vada unei 
omogenităț 
prea, Fio 
Toi, Criște 
rin eseu, V 
Balaban,
ciul Elena 
colectiv sa 
ta*e  și ma 
la Jocurile 
real...

„Criteriul speranțelor44 la

NUMEROASE ECHIPAJE
UNEI INTERESANTE C

Ieri la Snagov, pe o vreme splen
didă, au Început Întrecerile de ca- 
iac-canoe din cadrul „Criteriului 
speranțelor". La acest concurs cu 
caracter republican participă peste 
300 de tineri din toate centrele. nau
tice din țară ; București (Dinamo, 
Steaua, Școlarul, Olimpia-Construc- 
torul, Șc. sp. 1 etc.), Tulcea, Brăila, 
Galați, SÎillna, Timișoara, Arad, Satu 
Mare și, pentru prima dată, secțiile 
de la Cetatea Giurgiu, Nautica Orșo
va și Viitorul Drobeta Tr. Severin.

Conform programului, competiția 
a debutat cu seriile eliminatorii, ar
bitrii consemnînd la această primă 
triere 25 de starturi la care s-au a- 
liniat 162 de echipaje. S-a concurat 
pe distanța de 500 m și 1 000 m in 
funcție de categoriile de vîrstă aie 
participanților — juniori II, juniori 
I și tineret (băieți și fete). Cum era 
de așteptat, lupta pentru calificarea 
în semifinale s-a dat între tinerii 
caiaciști și canoiști de la Dinamo și 
Steaua, îndeosebi la tineret, lată 
cîteva din echipajele care au cîștl- 
gat dreptul de a evolua in semlfi-*  
nale :

dinea triplă 166 ; cursa VI : Jug (Gh. 
Tănase) 25,2, Rîs, simplu 2, event 24, .. __ . . , .----------- — -
cursa VH : Turdaș (R.
Rețeta, Turei, simplu 
ordinea 41, ordinea 
cursa VIII : Proza (N. . . .
Poznaș, simplu 3, event 50, ordinea 
18. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de lei 16130 și s-a închis.

ase) 25,2, Rîs, simplu 2, 
ordinea 55, triplucîștigător 230 ;

-----  “ ’ ~ Costică) 28,4,
7, event 21, 
triplă 402 ; 
Simon) 39,4,

RASCHFT CAMPIONATELE REPU- 
BLICANE ale juniorilor 

MICI se vor desfășura, de miercuri pînă 
duminică, la Brăila. Participă următoa
rele echipe: BĂIEȚI: Șc. sp. CIuJ-Napoca, 
Șc. sp. Suceava, Șc. sp. Ploiești, Șc. sp. 
Brăila, Lie. 33 București, Șc. sp. 2. 
București; FETE: Șc. sp. Ploiești, Șc. sp. 
Constanța, Șc. sp. Galați, Șc. sp. Satu 
Mare, Lie. 35 București, Olimpia-Construc- 
torul București.

BOX CONSTANȚA - BERLIN.
Marți seara, de la ora 19, 

va avea loc. In Sala sporturilor din Con
stanța, întîlnirea internațională amicală 
între selecționatele orașelor Constanța și 
Berlin. „

POLO
în cadru!
zinul Centrului de pregătire olimpica ai 
C.N.E.F.S., de la ora 16, Rapid va în-

DIVIZIA A. Miercuri sint 
programate alte doua partide 
seriei I a Diviziei A. La ba-

K 1 
lUnpia-Cons 
ton (Școla 
cora Galați 
(UT. A.) 1: 
2:07,0, N. 
ria a II-a) 
Salina) 2: 
1) 2:16,5, 
beta Tr.
Iii-a) ; C 1 
(Șc. sp. 1) 
2:22.3, V. 
2:28,0 (seri 
Tulcea) 2:1 
D. Pavel 
(seria a II

întrecerii 
mi.fi nalele 
finale de lî

a ștafetei 
care Stea 
lui Dinan 
cimi.

REZUL 
liber (b) : 
55,0, 2. I. 
3. A. Ad 
ber (f) : 
(Din.) 62,7 
șui) 66,4,

cel Mare, 
pei Școlar 
RUGBY
țara noastr 
genteuil—Pa 
zâu, unde 
Constructor
cu un 
tat în 
42-12
• LA BUC 
(Franța) 
VOLEI
în țara 
în tîln Irl 
a României 
programul: 
Canada; m 
nada; viner 
luni, ora 1 
partidele a 
cesul publi
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Duminică, în tribuna stadionu
lui „23 August11 se aflau, printre 
spectatori, doi oaspeți : Armane! 
Schelfhaut, secretarul general al 
clubului Anderlecht și Hans Croon, 
antrenorul aceleiași echipe. Obiec
tivul cuplului belgian, bineînțeles 
RAPID, în perspectiva meciului 
Rapid — Anderlecht. 
rea jocului Rapid — 
solicitat antrenorului 
lui Anderlecht cîteva 
pre Rapid. Interpret : Schelfhaut :

„Rapid mi se pare o echipă so
lidă, mai ales în apărare. Trebuie 
să remarc tempo-ul foarte lent al 
jocului, dar imi închipui că tem
peratura ridicată a consumat din 
energia ambelor echipe. Mi-au plă
cut mijlocașii Petcu și ' 
două talente reale. într-un 
Rapid este o echipă sigură in apă
rare, laborioasă la mijlocul 
lui, dar asta mai ales în sprijinul 
defensivei. Mă surprinde slaba sus
ținere a atacului de către ansam
blul întregii echipe. Cele două 
virfurî, Neagu și Leșeanu, au fost 
deseori izolate. Toate ateste im
presii sînt simple... impresii. Cred 
că Rapid a adoptat o tactică spe
cială în acest meci cu Steaua. Mă 
aștept la un joc mai activ în 
compania lui Anderlecht... în ceea 
ce privește echipa mea, am neca
zuri cu accidentările. Pînă la jocul 
cu Rapid vom mai susține trei 
meciuri de campionat și un meci 
de cupă". (I. CII.)

★
Fostul internațional iugoslav 

Giorici, antrenor în clubul Steaua

roșie Belgrad, a urmărit la înce
putul acestui campionat pe Uni
versitatea Craiova. Și-a notat cu 
grijă formația Universității, s-a 
interesat de condiția lui Crișan, 
Boc, Bălăci și Deselnicu (absenți 
din formație). După care, Giorici

a declarat : „Universitatea este o 
echipă bună. Și-a demonstrat po
tențialul în multe faze și este de 
așteptat ca în formulă completă să 
fie un team și mai puternic. Mă 
întorc Ia Belgrad oarecum neliniș
tit".

FOTBAL
La termina- 
Steaua, i-am 
olandez al 

cuvinte des-

Rîșniță, 
cuvînt,

terenU'

ACTUALITĂȚI ® ACTUALITĂȚI
• SPORTUL STUDENȚESC S-A 

REÎNTORS DIN SPANIA. Ieri s-a în
tors în Capitală formația Sportul stu
dențesc care a participat la 
din orașul spaniol Granada, 
scurte informații despre cele 
jocuri ne-a oferit antrenorul echipei 
bucureștene, prof. Angelo Niculescu: 
„In prima partidă, cu echipa portu-j 
gheză Boavista, cîștigătoarea turneu
lui, 1—0 cu Salamanca (cea care eli
minase tot cu 1—0 pe Granada), am 
condus cu 2—0 pînă în min. 72, prin 
golurile marcate de Roșu și Cassai. 
S-a accidentat, însă, Răducanu — o 
întindere de ligamente care a necesi
tat punerea piciorului in gips. Cu 
Răducanu în poartă, cred să puteam 
cîștiga turneul ! înlocuitorul său, Su- 
ciu, n-a prea fost, însă, în formă șl 
a primit două goluri în finalul întîl- 
nirii cu Boavista. Au urmat penalty- 
urile, și, după prima serie de lovituri 
s-a menținut egalitatea, pentru noi 
ratînd... Suciu. Apoi adversarii noștri 
au transformat următoarea lovitură, 
iar noi am ratat-o prin Rădulescu, 
pierzînd cu 7—6. în meciul următor, 
din cite știți, am pierdut cu 4—1 me
ciul cu echipa spaniolă Granada, go
lul nostru*  fiind marcat de Roșu. Tur
neul se jucase, însă, pentru noi, oda
tă cu accidentarea lui Răducanu, pe 
care încercăm să-1 recuperăm chiar

turneul
Cîteva 

două

pentru meciul de campionat, de 
de Ia Oradea*.
• ASTAZI, stadionul Municipal 

Cluj-Napoca, găzduiește o atractivă 
tidă internațională amicală: „U”

Joi,

A DOUA ETAPA N-A ADESSALTUL
(brmare din pa9. I)

AȘTEPTAI
cători tineri, și tot de la Jiul, echi
pă de care mai vorbeam mai sus, 
fac parte dintre evidențiatii eta
pei — sînt Rusu și Stoica — care 
au acționat în centrul apărării for
mației din Valea Jiului de parcă 
erau acolo 
din aceste 
rea poate 
perioadă mai mică de 
tot la fel de adevărat 
renunțarea rapidă la 
descurajările după primele insuc
cese au dus deseori la distrugerea 
unor cariere sportive ce se anun
țau remarcabile. La capitolul aces
ta, al construirii unei echipe, situ
ație în care găsim — cum spu
neam— un număr foarte mare de 
cluburi din prima divizie, determi
nant e „planul de acțiune". Aici 
trebuie efectuate corectările. Jocu
rile de pină acum vădesc erori în 
alcătuirea unei linii decisive pen
tru construirea jocului, aceea de 
mijloc. E drept că abundenta de 
elemente specializate pentru acest 
compartiment, in fotbalul nostru, 
face ca antrenorii să ajungă în 
încurcături care îi determină pînă 
la urma să așeze in această linie 
fotbaliști cu profiluri tehnico-tac- 
tice similare și, de aici rezultă o 
stereotipie, o sterilitate a activită
ții mijlocașilor care se transmite 
întregului mod de a acționa al 
formației. E unul din subiectele de 
meditație pentru antrenorii care 
conduc aceste acțiuni de renovare 
a loturilor.

Abordînd și mereu discutatul 
subiect al comportării disciplinare 
constatăm că nici acum nu ducem 
lipsă de teme. Conducătorii jocu-

de cînd lumea! Vedem 
exemple că 
avea succes

omogeniza
și după o 
timp. Dar 
este că și 
promovări,

rilor au arătat de 18 ori „carto
nașul galben“. Și, dacă ne gîridim 
că numai indulgența n-a transfor
mat citeva dintre ele în cartonașul 
care atrage automat eliminarea 
din teren, ajungem la concluzia că 
nici duminică n-am avut o etapă- 
model sub raportul corectitudinii. 
Partida de la București, dintre Ra
pid și Steaua, a avut (mai cu sea
mă în prima repriză) multe mo
mente de tensiune și de joc nere
gulamentar (surprinzător, față de 
comportarea lui generală, gestul 
lui Răducanu, lovirea lui Petcu), 
după cum la Satu Mare s-a înregis
trat recordul pe etapă al „avertis- 
mentelor" : șase ! Atenție, multă 
atenție la comportarea în joc, în 
teren, pe băncile antrenorilor și 
jucătorilor. Vin toarte curînd exa
menele internaționale și mulți din
tre jucătorii și antrenorii noștri 
trebuie să fie ireproșabili și 
acest capitol unde U.E.F.A, 
F.I.F.A. dovedesc o severitate
ușor de înțeles — față de orice 
abatere.

Arbitrajul ne-a oferit prima e- 
roare 
nat: I 
nich 
labil 
deși .• 
nie, < 
unui 
eași < 
loși, 
bine 
rios, 
luat 
laborarea dintre ___
și cei de tușe, capitol 
cutat în reuniunile 
fluierului“ a avut un 
la Constanța...

din 
par- 

Cluj- 
Napoca — Racing Club Beirut. Meciul va 
începe la ora 17.
• SANCȚIUNI DICTATE UNOR ANTRE

NORI DE DIVIZIA B. Analizînd abaterile 
săvîrșite de unii antrenori de la Divizia 
B in campionatul trecut, Colegiul central 
al antrenorilor a dictat următoarele sanc
țiuni: nu au dreptul să conducă echipele 
în teren Al. Constantinescu (Ceahlăul 
P. Neamț) — 3 etape; C. Laurențiu 
(C.S.M. Suceava) — 2 etape; N. Mari
nescu (Metalul Plopeni), Gh. Dungu 
(Dinamo Slatina), V. Mateianu (Progre
sul Buc.), V. Dridea ll (Metalul Plopeni), 
P. Popescu (fost la S. C. Tulcea), I. 
Țirlea (fost la Vulturii T. Lugoj) — toți 
o etapă.
• SELECȚIE PENTRU COPII Șl JUNIORI. 

Baza sportivă „Cutezătorii" organizează 
selecții pentru copii și juniori născuți 
între 1959—1962. Prezentarea, joi, vinerî 
și sîmbătă, pe stadionul Sirena, între 
orele 8,30-10,30.
• DIN NOU LICEUL MIHAI VITEAZUL. 

Săptămîna. trecută s-a disputat la Arad 
turneul final al Concursului republican al 
școlilor sportive. Au*  participat 10 echipe, 
calificate în urma fazei de zonă a com
petiției. Ca și 
revenit Liceului 
care a dispus, 
de Liceul nr. 4 
clasamentul se 
fotbal Bacău, 
Gloria Arad, Șc. gen. 4 Piatra Neamț, 
Șc. sp. Tg. Mureș, Șc. sp. Hunedoara, 
Șc. sp. Șoimii Sibiu și Șc. sp. Craiova. 
De-a lungul întrecerii s-au remarcat: 
Buta (Reghin), Bodea (Timișoara), Pant 
(Bacău), Culcer (Arad), Barbu și lacob 
(București), (I. IOANA — coresp.)
• La SIOFOK, pe malul, lacului Bala

ton, s-a desfășurat un turneu internațio
nal de juniori la care a participat și 
o selecționată din țara noastră, alcătuită 
din jucători născuți după 1 august 1959. 
lată rezultatele înregistrate: România — 
Cehoslovacia 1-1, Polonia - România 
2—0, Ungaria — România 3—1. Turneul a 
fost ciștigat de echipa Cehoslovaciei. 
Prof, loan Stoișor, conducătorul delega
ției noastre, despre turneu: „A fost prima 
deplasare peste hotare a unei selecțio
nate de 15 ani. Timiditatea și lipsa de 
precizie la finalizare sînt principalele 
cauze ale eșecurilor din meciurile cu Po
lonia și Ungaria. Organizatorii turneului 
ne-au lansat, însă, invitația pentru a 
participa ia următoarea ediție”.

în anii trecuți, victoria a 
Mihai Viteazul București, 
în finală, cu 1-0 (0-0) 
Timișoara. In continuare, 

prezintă astfel: Liceul de 
Șc. sp. Reghin, Șc. sp.

Ia 
Si

gravă din actualul campio- 
la Constanta, arbitrul A. Mii- 
a anulat un gol perfect va- 
marcat de echipa din Pitești, 
se bucura de concursul la li- 
chiar în faza cu pricina, al 
coleg competent și de 

categorie de arbitraj, Fr. 
unul dintre arbitrii cei 
cotafi în trecutul sezon, 
conducătorul intîlnirii 

în seamă pe colegul său.
arbitrul central 

atît de dis- 
„cavalerilor 
scurt-circuit

ace- 
Co- 
mai 
Cu- 
n-a 
Co-

CAMPIONATELOR REPUBLICANE LA ÎNOT
)

nixt, în 
cvartetul 
uă ze-

100 m 
(Steaua) 

o) 55,0, 
10 m li- 
eorgescu 
oși (Cri- 
: (Șc. 54

Buc.) 66.6 ; 200 m bras (b) : 1. D. 
Aldea (Petrolul) 2:36,4, 2. O. Resler 
(St.) 2:37,4, 3. L. Soptereanu (Din.) 
2:37,8 ; 200 m bras (f) : 1. Camelia 
Iloțescu (Șc. sp. Ploiești) 2:52,8, 2. 
Anca Georgescu (Din.) 2:54,0, 3. 
Cecilia Roșu (Șc. sp. PI.) 2:57,7 ; 
200 m spate (b) : 
(Din.) 2:12,9, ~ ’
2:16,9, 3. D. Wetterneck (St.) 2:17,3; 
200 m spate (f) : 1. Valeria Vlăs- 
ceanu (Petr.) 2:30,5, 2. Carmen Bu- 
naciu (Din.). 2:34,3, 3. Lavinia Do-

Reșița) 2:37,0; 800 m
Mihaela Costea (Din.)

1. A. Ilorvat
2. I. Sveț (Șc. 54)

pia (Șc. Sp. 
liber (f) : 1. 
10:14,5, 2. Cătălina Pănulescu (Pe
trolul) 10:29,5, 3. Mihaela Georges
cu (Petr.) 10:30,0; 1 500 m liber 
(b) : 1. II. Neagrău (Cr.) 17:47,0, 2. 
E. Aimer (St.) 18:15,7, 3. A. Zahiu 
(St.) 18:41,0 ; 4x100 m mixt (b) : 
1. Steaua 4:09,2, 2. Dinamo 4:09,4, 
3. Șc. 54 Buc. 4:33,5.

întrecerile continuă astăzi de 
la ora 9,30 (serii) și ora 17 (fi
nale).

REMIZA ALBĂ...
Totul pârea pregătit pentru un more derby, așa cum au fost 

cîndva derby-urile Rapid—Steaua. Era în primul rind aminti
rea recentei semifinale a „Cupei României". Mai erați neum- 

pliniri'le ambelor echipe în etapa trecută, ceea ce mărea setea de 
revanșă. în sfîrșit, la anunțarea formațiilor, cronicarul a jubilat 
văzînd notate patru extreme veritabile — Troi, Zamfir, Leșeanu și 
Manea. i

Publicul se aștepta la un med de avînt, purtat în primuî rînd pe 
aripile acestui veritabil cvadrimotor, capabil, teoretic, să lichideze 
taaticile defensive cu care ne-au obișnuit în ultima vreme fotbaliștii 
noștri. Așteptarea era firească. Feroviarii erau obligați să forțeze 
ofensiva, în preajma jocului cu Anderlecht, de la București. Steliștii, 
pe de altă parte, erau obligați să justifice marile investiții de spe
ranțe într-un atac nou, după ce, timp de aproape doi ani, n-au 
reușit să alcătuiască o linie ofensivă din jucători ca Pantea, Aelenei, 
Năstase, lordănescu, Ion Ion, Florian Dumitrescu, Răducanu ș.a.

în cele din urmă, însă, jocul a fost o mostră de prudență (mai 
ales din partea Rapidului), fapt aproape neverosimil în etapa a 
doua a unui campionat atît de lung.

Cum se explica aceasta stare de nehotârire di'n partea a două 
echipe de frunte? Cum se justifică lipsa acțiunilor gîndite? 
Cum se scuză anihilarea efectivă a celor patru extreme care, 

jucate aproape întotdeauna în contratimp, au renunțat curînd pînă 
și la replierile necesare pentru recuperarea baloanelor nimănui ? 

Duminică, pe stadionul „23 August", Troi a fost complet dezo
rientat de cele cîteva pase trimise mai curînd în groapa de sărituri 
decît în punctul de intersecție. Duminică, Zamfir a fost o umbră a 
lui Marcu, nedvînd aproape nimic din prestanța de sprinter a cra- 
ioveanului. Duminică, Leșeanu a așteptat în zadar o minge-două 
din partea unor mijlocași ocupați cu alte sarcini decît acelea de a 
susține (cum remarcă și antrenorul Croon, de la Anderlecht) un atac 
care trebuie să găsească o soluție în fața apărării belgiene, mai 
ales acum, cînd se prezintă în fața suporterilor săi cu nici un gol 
înscris în primele 180 de minute ale campionatului. în sfîrșit, Manea 
a fost și el un „cavaler rătăcitor", mai ales după ce Rîșniță, cu 
care încercase, cît de cît, un triunghi sau două, a fost înlocuit cu 
Savu, campionul piruetei fără scop tactic precis.

Duminică, pe stadionul „23 August", in-trarea aripilor în conul 
de umbră al jocului a subliniat lipsa de sudură a ansam
blului stelist, care are șî handicapul a doi fundași laterali 

greu adaptabili la un joc de atac bine conturat, șî. prudența exa
gerată a unei echipe feroviare care a uitat complet jocul cu Ander
lecht, lăsînd impresia că visul ei este acest 0-—0 cu Steaua, după 
un alt 0—0 în fața unei echipe pe care Jiul a condus-o cu 2—0, 
chiar la Satu Mare.

Suporterii Rapidului visau un 5—4 cu Olimpia și 3 3 cu Steaua,
gindul la Anderlecht. Oar Rapid a preferat remiza aibă. Păcat...

Ioan CHiRILA
CAJ

i
I

§

Marginalii la șase partide din Divizia B

DESTULE DEFICIENȚE ÎN ETAPA DE DEBUT
Duminică s-a dat startul și în Divizia 

B. Cele 54 de echipe au început între
cerea de care își 
și atîtea speranțe, 
te, în general, au 
făcînd. In primul 
telor divizionare A, Steagul Roșu și 
mia Rm. Vîlcea, ultima surclasată, 
și simplu, la Tîrgoviște.

Desigur, de la divizionarele B se 
teaptă in acest an un reviriment, adică 
pașii spre un fotbal de calitate, meciuri 
care să satisfacă numerosul public din 
tribune. Pretenții justificate dacă avem 
in vedere faptul că aici activează foarte 
mulți foști divizionari A sau 
perspectivă.

Din păcate, constatările 
noștri la cîteva jocuri, ca și 
unor corespondenți, nu sînt deloc îmbu
curătoare, jocurile mediocre, cazurile de 
nesportivitate, de durități fiind destul de 
multe la număr. Sîntem la prima etapă, 
dar acest lucru trebuie să dea de gîn- 
dit, mai ales celor în cauză. In ce ne 
privește, ne propunem să continuăm

leagă, desigur, atitea 
Rezultatele /nregistra- 
fost normale, excepție 
rind, insuccesele

ȘTIRI

Divizia B. Daf

fos- 
Chi- 
pur

o?-

jucători de

trimișilor 
relatările

asemenea... sondaje la 
iată primele constatari:

DOAR O SINGURA
Timișoara, pe teienul unde cu ani 
urmă a strălucit „marea Ripensie", 
asistat la un meci, între U.M.T. și 
NERUL MOLDOVA NOUA, care, în 
samblu, nu a depășit nivelul unei 
fruntâri din campionatul județean. Jucă
torii ambelor echipe s-au mișcat cu... în
cetinitorul, au comis nepermis de multe 
greșeli de tehnică (din zece pase șapte 
ajungeau la adversar), au arătat insufi
ciente cunoștințe și deprinderi tactice, 
corespunzătoare Diviziei B. In tribună, 
o mică galerie a gazdelor, foarte gălă
gioasă și nedisciplinată, s-a „încadrat" 
și ea în nota generală de insatisfacție 
creată de acest meci. A fost însă dumi
nică dimineață pe stadionul Progresul 
din Timișoara și o excepție: vîrful d' 
atac Belanov de la U.M.T., autorul celor 
două goluri ale echipei sale, ambele 
înscrise cu capul, un jucător care atrage 
atenția prin deosebite calități de reali
zator și despre care ne-ar place să au
zim numai lucruri bune și în viitor. (M.l.)

„FLOARE"... La 
în 

am 
Mt- 
an-

con-

mult timp inițiativa, 
periculoase, la care

reștenii au avut mai 
au construit atacuri . 
au participat deseori și fundașii Mun- 
teanu și Câțoi, au șutat, din diferite 
poziții, la poarta apărată destul de bine 
de experimentatul Qrădișteanu. Dar, ma
joritatea baloanelor expediate de Sultă- 
noiu, Bujor, Mirea, Câțoi nu au avut, 
în generai, precizie și de aceea sarcina 
portarului advers a fost mult ușurată. 
Este adevărat că în echipa Autobuzul 
evoluează acum cițiva jucători noi (Suf- 
tânoiu, Buburuz), dar este necesar ca 
integrarea să se facă într-un t'mp mai 
scurt, ca astfel reprezentanții uzinei de 
autobuze să dea cit mai curînd randa
mentul așteptat do consiliul asociației și 
de inimoșii lor suporteri. (P. V.)

© MECI AMICAL INTERNAȚIONAL. Com
binata Dej Gherla — Videoton (Ungaria) 
1-3 (1-1). (D. VATAU - coresp.)
• JOI ÎN CAPITALA. Meciurile etapei a 

|l|-a, din Capitală, se vor disputa astfel: 
stadionul Dinamo: Dinamo — A.S.A. Tg. 
Mureș; stadionul Steaua: Steaua — F.C. 
Constanța, ambele cu începere de la 
ora 17.

plica echi-

I.T.H.R. BUCUREȘTI, în cola
borare cu CLUBUL STEAUA:

L TURNEU- 
eprinde în 
C.O.M. Ar
că la Bu- 
ția locală 

buzoienli, 
cel prezen- 
i învins cu 
— coresp.) 

St. Medard

FEMININA 
i în turneu 
3 serie de 

naționale 
namo. lată 
iomânia — 
□ mo — Ca- 
— Canada; 
ida. Toate 
easca, ac- 
lol, la ora

Daniela Georgescu, cea mai rapidă sprinteră a țării.
Foto : I. MIHĂICA

organizează pentru susțină
torii clubului o excursie, cu 
trenul și autocarul, la Tg. 
Mureș cu ocazia meciului 
de fotbal ASA Tg. Mureș — 
Steaua, care va avea loc în 
ziua de 31 august 1975.

Informații și înscrieri la fi
lialele din B-dul Bălcescu 
nr. 35 și B-dul Republicii nr. 
68 — telefon 15.74.11 
14.08.00.

CÎȘTIGUKILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 20 AUGUST 1975

Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 
100% un autoturism Dacia 1300 ; 
cat. 2 : 2 variante 10% a 18.988 
lei ; cat. 3 : 7.75 a 4.900 lei ; cat. 
4 : 36,20 a 1,049 1(4 : cat, 5 : (57.10

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Report categoria 1 : 866.329 lei.

Extragerea a Il-a : cat. B : 11,20 
a 6.399 lei ; cat. C : 27,70 a 1.294 
led ; cat. D : 1.520,70 a 60 lei ; cat.

a 40 lei. Report categoria A : 
943.673 lei.

Ciștigătorul autoturismului Dacia 
L3b0 este Avram Grigorc din Timi-

q ORGANIZARE EXCELENTA, MECI ME
DIOCRU. Stadionul din Slatina, supli
mentat cu o „potcoavă" de beton, plin 
„ochi”. Steaguri fluturate, galerie activă, 
ediție de calitate a programului de meci, 
ut'iizare din plin și judicioasă a stației 
de radio-amplificare, gazon bun. Meciul 
în sine, însă, mediocru. Gazdele, cu șapte 
jucători noi în formație (dintre ei s-a 
detașat, net, Țarălungă) au muncit mult, 
dar, neomogenizate, au avut o exprimare 
impersonală. Steagul roșu (in rîndul că
reia s-a remarcat extrema dreaptă, junio
rul Stancu), fără conducător de joc, ni 
s-a părut o echipă rigidă, neindemînatică 
în faza de atac. Arbitrul I. Boroș (Ti
mișoara), în zi slabă: a acordat nejusti
ficat penalty-ul în favoarea gazdelor, din 
care s-a deschis scorul, nu a sancționat, 
ulterior, un veritabil penalty, tot în ca
reul brașovean, a ignorat legea avanta
jului, s-a plasat departe de minge, a 
arătat de două ori cartonașul galben 
aceluiași jucător (I) — Naghl, de la
Steagul roșu. (I. C.)

• NIVELUL JOCULUI - MEDIOCRU. Cu 
excepția ultimelor momente ale meciului 
F. C. Baia Mare — Metalurgistul Cugir, 
cînd oaspeții au contestat al 2-lea gol 
marcat de gazde, iar antrenorii V. Stăncu- 
lescu și Voinescu II au intrat pe teren (I?j, 
partida s-a desfășurat în limitele sporti
vității. Metalurgistul Cugir s-a apărat bine 
(evidențiați: Bunicq, Dinea, Codea, To- 
prai, Șoos), țlgr în atac nu a contat.

* In schimb, la F. C. Baia Mare, deși a 
început meciul mai slab, încet-incet, ac
țiunile au căpătat consistență. Chivescu 
a fost factorul decisiv în obținerea vic
toriei. Lupău — extrema lotului de juniori 
— a ratat cele mai mari ocazii ale me
ciului. in ansamblu, partida nu s-a ridi
cat la un nivel tehnic mulțumitor. (A. V.)

• TRASUL LA POARTA INCA DEFICI
TAR. V ictoria realizată/ de Autobuzul 
București în fața formației Ș. N. Oltenița

«„ȘOIMII” FARA ARIPI. Mica galeria 
siblanâ. venită duminică la Arad, a pri
mit .lovitura de grație" in primele se
cunde. Iar cînd In min. 8, la cursa 
aceluiași Moț (fosta extremă de la 
U.T.A.), tot Tisa a înscris un gol de 
zile mari, se părea că F. C. Șoimii Sibiu 
va pierde fără drept de apel. Noua 
echipă a lui C. Teașcă gafa copilărește 
pe extreme, unde Georgescu (fost . la 
Sportul studențesc) lufta în serie, Iar 
Schwartz se ascundea parcă de adver
sar, în timp ce fundașii laterali (Șoaită 

' “ pericol
„găuri" 

.___  T____  - echi
libreze jocul prin experiența lui Mihăilă, 
Fanea Lazar și Trandafilon. Dar n-a re
ușit să se bucure decît după ce a „căzut" 
fizic Rapid Arad (antrenor Toma Jurcă) 
— echipă și cu cîțiva tineri dotați, dar ne
experimentați. Trandafilon, împins din 
poziția de mijlocaș, a reușit o repriză 
de excepție, iar introducerea experimen
tatului Oprea s-a dovedit utilă, el mar- 
cînd ambele goluri. Arbitrajul lui Sever 
Drâgulici, foarte corect, ceea ce ampli
fică și mai mult momentele penibile din 
fața vestiarelor, momente provocate după 
terminarea partidei de... unul din oamenii 
de ordine 1 (M. M. |.)

șl Rubint) erau un adevărat 
pentru propriul careu. Cu aceste , 
pe... aripi. Șoimii a încercat să.

SUFERINȚA I 
București $1 

joc de slab 
Fotbalul de

o SPORTIVITATEA IN 
Confruntarea dintre Metalul 
Jvfetalul Mija a oferit un 
niveT leîirtte șl spectacular, 
calitate a lipsit aproape cu desâvirșire,
iar noțiunea de fair-play a rămas o... ne
cunoscută pentru fotbaliștii celor două 
echipe. Dovadă faptul câ-în loc să se 
preocupe de realizarea unui fotbal bun, 
jucătorii (în special oaspeții, dar, din 
păcate, cu aceeași monedă au răspuns 
și gazdele), au urmărit mai mult picioa
rele adversarului decit mingea. Și toate 
acestea s-au petrecut sub -privirile în
găduitoare ale arbitrului D. Ghețu 
(București), care s-a mulțumit numai să 
arate „cartonașul galben", în loc să fie 
intransigent, să ia hotărirea fermă de 
a elimina din joc pe cei certați cu etica ( 
sportivă. Ca observații, putem spune că. 
Metalul Mija ni s-a părut încă slab pre
gătită, evoluția sa fiind IgBjaentabilâ. I 
Dar, mai mult, ne-a surprins, Wfcplăcut, i 
Metalul București care a jucat necon- i 
vingător sub toate aspectele. (Aurel



De

TURNEUL
INTERNAȚIONAL SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

DE HANDBAL
PENTRU JUNIORI

începe joi un in- 
internațional de 

; formațiilor de

în Capitală va 1 
tenesant turneu 
handbal, rezervat . _
juniori și junioare. La această în
trecere, organizată de comisia mu
nicipală de handbal din cadrul 
C.M.E.F.S. București, în colabora
re cu Comitetul Municipal U.T.C., 
Si-a- anunțat participarea 8 forma
ții masculine și 8 feminine, ce vor 
fi împărțite, in cadrul fiecărui tur
neu, în două serii. Iată componen
ța seriilor : MASCULIN, seria I: 
Budapesta, Varșovia, București I. 
Șc. sportivă nr. 2 București ; seria 
a Il-a : Praga, Moscova, Sofia, 
București II; FEMININ, seria I • 
Praga. Varșovia, București I. Pro
gresul București ; scria a II-a : 
Budapesta, Moscova, Sofia, Bucu
rești II. După cum se vede, o par
ticipare care onorează această dis
pută. al cărei principal scop este 
promovarea prieteniei dintre tine
rii sportivi prezenți în aceste zile 
la București.

Jocurile vor începe joi după a- 
miază pe terenurile din parcul 
sportiv „Progresul", urmînd să se 
încheie duminică la amiază. Parti
dele masculine vor avea loc pe 
terenul central, iar cele feminine 
pe terenurile auxiliare.

*
La Baia Mare s-a încheiat cea. 

de a IV-a ediție a „Cupei Mi- 
naur“. victoria revenind echipei lo
cale Minaur. La acest turneu au 
participat 6 echipe, dintre rezulta
tele mai interesante .notînd pe cele 
dintre Mi nanr și Văstra Froliin-da 
(Gdtcborg) 25—20. Universitatea 
Cluj-Napoca — Politehnica Timi
șoara 18—16, Văstra Froliinda — 
Slava Doboj (Iugoslavia) 19—19.

CARNET
în concursul atletic de la Edin

burgh (Scoția), americanul Frank 
Shorter a cîștigat proba de 5 000m 
plat in 13:39,0. Steve Williams 
(S.U.A.) a terminat învingător în 
cursa de 100 m cu 10.2, iar polo
neza Irena Szewinska a cîștigat 
proba de 200 m plat în 23,1. Alte 
rezultate: masculin: 200 m plat: 
Guarrie (Jamaica) — 20.6; 400 m: 
Jarmeskl (Polonia) — 47,0; 1 milă: 
John Walker (Noua Zeelandă) — 
3:59.9: prăjină: Carrigan (S.U.A.) 
— 5,40 m; feminin: 100 m: Lynch 
(Anglia) — 11.5: 800 m: Rendina 
(Australia) — 2:06,8.

Meciul triunghiular masculin 
desfășurat la Basel, a revenit echi
pei Elveției, care a învins Franța 
cu 110—101. Selecționata Franței a 
dispus cu 113—99 p de cea a Nor
vegiei. Cîteva rezultate: 1 500 m: 
Gonzales (Franța) — 3:45,17; greu
tate: Egger (Elveția) — 18,90 m; 
suliță: Thorslund (Norvegia) — 

BILANȚUL SUB POSIBILITĂȚI
AL SCHIFISTELOR NOASTRE

(Urmare din vag. I)

nu

finala la 4+1 vîsle, unde canotoa
rele românce au fost întrecute de 
cele maghiare cu cinci secunde 
după ce în calificări le învinseseră 

kpe acestea cu patru secunde ! Din 
păcate, acest aspect al condițiilor 
de întrecere — căreia i-au căzut 
victimă între altele și echipajul de 
•+1 al U.R.S.S., vicecampion mon
dial cu un an în urmă — au de
venit cunoscute și recunoscute ofi
cial de F.I.S.A. abia după încheie- 
,rea fazelor precedente finalelor, 
măsuri concrete încercîndu-se du- 
rr nică prin... oprirea pentru mai 
bine de o oră și jumătate a pro
gramului finalelor care a fost re
luat numai din necesitatea de a 
«e încheia concursul !

Desigur, aceste amănunte 
•cuză decît parțial evoluțiile — re
petăm, necorespunzătoare — 
echipajelor amintite. Sînt necesare 
mai multe eforturi, o pregătire 
mai sirguincioasă, mai multă dă
ruire și seriozitate pentru recîști- 
garea pozițiilor pierdute.

Medaliile de bronz de la 2 f.c. 
•i 8+1 au însă o valoare remar
cabilă. Istoria locului trei realizat 
de Marlena Predescu și Angelica 
Cliertic este bine cunoscută (lovi
rea unei balize în poziția de cîști- 
gătoare), rămîne să adăugăm însă 
că în această probă echipajul nos
tru are pentru Montreal drum des
chis spre medalia olimpică de aur, 
după părerea unanimă a specialiș-

ale

VICTORII LA CAIAC-CANOE 
LA PANCEAREVO

SOFIA, 25 (Agerpres). — Pe la
cul Pancearevo, in apropiere de 
Sofia, s-au încheiat întrecerile 
campionatului de caiac-canoe al 
armatelor prietene. în ultima zi de 
concurs, sportivii militari români 
au obținut trei locuri I : caiac 
dublu 10 000 m: Pavel — Dra- 
gulschi ; canoe dublu 10 000 m : 
Haralambie — Erofei și echipajul 
de caiac 4 — 10 000 m. în proba 
de ștafetă 4 x 500 m. cîștigată de 
echipajul sovietic, formația română 
s-a situat pe locul 2.

BOXERII ROMÂNI LA DINA- 
MOVIADĂ

dinamo- 
pregătiri 
Dinamo- 
găzduită, 

septembrie, de

în aceste zile, pugiliștii 
viști efectuează ultimele 
în vederea participării la 
viadă. Competiția va fi 
în perioada 2—7

PRIMELE REZULTATE
DE LA JOCURILE MEDITERANEENE

EDIȚIA URMĂTOARE LA SPLIT

Maroc — Turcia 1—0 
— Iugoslavia .(forma- 
3—2 (2—1); baschet 
A. Egipt — Algeria

ALGER, 25 (Agerpres). — Capitala 
Algeriei găzduiește în aceste zile cea 
de-a 7-a ediție a Jocurilor sportive 
mediteraneene. Iată rezultatele înre
gistrate în prima zi de întreceri la 
diferitele discipline sportive înscrise 
In program : fotbal: Algeria — Fran
ța 2—0 (1—0); ** “ ' ' "

TURNEUL DE LA PALMA 
DE MALLORCA

Meciul pentru locurile 3—4 din 
cadrul turneului de la Palma de 
Mallorca 
București 
cheia t cu 
cu 3—2 
marcate în ordine de : Pritargow 
(min. 4 și 27) și Ioncev (min. 38
— din penalty), respectiv Dumi- 
trache (min. 32) cu capul la o 
centrare a lui Lucescu și Dinu 
(min. 68), cu capul. Dinamo a ali
niat formația : Constantinescu — 
Cheran, G. Sandu, Dinu. Lucuță
— Nunweiller (min. 17 Deleanu), 
Dudu Georgescu. Cu<-lov — I ; J 
eeseu, Dumitraehe, Zamfir (min: 
28 Vrinceanu). în finala competi
ției, Real Madrid întîlnește pe Es- 
panol Barcelona.

CAMPIONATE
POIÂINIA (etapa 5) : Pe primul 

loc în clasament se află Stal Mie- 
lec, cu 7 n. urmată de Polonia 
Byioni și Wisla Cracovia, tot cu 
7 p. Rezultate mai importante : 
Stal Mielec — L.K.S. Lodz 2—2 : 
Polonia Bvtom — Gornik Zabrze 
4—3 ; Wisla Cracovia — Pogon 
Szczecin 0—1.

BULGARIA (etapa 3) : Pc pri
mul loc se află Lokomotiv Plov
div, cu 5 p, urmată de Slivcn, cu 
același număr de puncte. Citeva 
rezultate : Ț.S.K.A. — Pirin 1—0, 
(disputat în timpul săptămînii) ; 
Slavia — Akadcmik 5—4 ; Sliven
— Lokomotiv Sofia 2—0 ; Levski 
Spartak — Minior 1—I.

OLANDA (etapa 2) : Feyonoord
— F. C. Amsterdam 4—0 ; Ajax — 
Excelsior 2—0 ; Twente — Roda 
3—2 ; Eagles — Utrecht 2—2. în 
clasament P.S.V., Feycnoord și 
Twente conduc cu cîte 4 p.

BELGIA (etapa 3) : în meciul 
derby. Standard a învins cu 1—0 
pe Lierse, Antwerp a cîștigat cu 
3—0 jocul cu F. C. Liege. Char
leroi — Louvriere 0—0 ; Beringen
— Malinois 0—0 ; Waregem — Ma
lines 5—0 ; Rwdm — F. C. Bruges 
2—1. în 
lembeek
werp, cu

• La 
turneului 
S.U.A. 8—0 (3—0) Returul va a- 
vea loc la Philadephia.

(0—0) : Tunisia 
țle de tineret) 
masculin: R.
73—71; Franța — Italia 67—62; Iugo
slavia — Spania 78—76; haltere, ca
tegoria muscă: A. Mustapha (R. A. 
Egipt) — 202.500 kg la cele două sti-

ATLETIC
79.78 m; 110 m garduri: Raybois 
(Franța) — 14,3.

★
Cu prilejul unui concurs desfă

șurat în apropiere de Moscova, cu 
ocazia „Zilei alergătorului", Mihail 
Ulîmov a cîștigat proba 
m în 3:37.5 (nou record 
Proba feminină de 3 000 
venit sportivei Katiukova,

dc 1500 
unional), 
m a re- 
în 8:56,4.

KARPOV - LIDER IN TURNEUL DE ȘAH DE EA MII ANO
(1), Mariotti (Italia) — 1 p (1). An
dersson (Suedia) — 1 p. în runda 
a 5-a, Karpov a remizat cu Brown, 
Tal a cîștigat la Andersson. Liubo- 
jevici a împărțit punctul cu Pe
trosian. Restul partidelor s-au în
trerupt.

deDupă 5 runde, în turneul 
șah de la Milano. în clasament 
conduc marii maeștri Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) și Liubomir Liubo- 
Jevici (Iugoslavia) cu cite 3'/2, ur
mați de Lajos Portisch (Ungaria) 
— 3 p (1), Brown (S.U.A.) — 3 p, 
Smejkal (Cehoslovacia) — 2'A (1), 
Petrosian (U.R.S.S.) — 2'/j. Gligo- 
rici (Iugoslavia) — 2 p (1), Tal 
(U.R.S.S.) — 2 p, Larsen (Dane
marca). Unzicker (R.F.G.) — 1‘A p

seaflați aici. Se spune și 
că româncele au pierdut prin

tilor 
scrie _ ,______ ___
accident o cursă pe care au domi
nat-o clar (in momentul lovirii ba
lizei de către una din rame, la 80 
m de sosire, aveau un avans de 
peste 3 secunde !). Dar, pe lingă 
neșansă, trebuie să constatăm că și 
lipsa de atenție a costat... un titlu 
mondial ! Avertisment sever pen
tru Olimpiada de la Montreal.

La 8+1, un echipaj cu doar două 
noutăți față de anul trecut — Fili- 
gonia Toi și Elena Avram — a 
reușit să-și mențină poziția în 
ierarhia mondială, dar cu eforturi 
dublate, concurența dovedindu-se 
mult mai puternică, ceea ce ne 
îndreptățește să privim în mod po
zitiv această medalie de bronz. 
Așa cum spuneam, însă, este pu
țin față de ceea ce speram de la 
fete la această 
telor lumii...

ediție a campiona-

★
mondiale masculi- 
dimineața cu pri- 
România prezintă 

2 f.c. : Ilie

Campionatele 
ne încep marți 
mele calificări, 
următoarele echipaje : 
Oanță, Dumitru Grumczescu, 2 + 1 : 
Ștefan Tudor, Petre Ceapura + 
Ladislau Lovrenschi, 4 rame f.c. : 
Nicolae Simion, Ernest Gall, Cris
tian Georgescu, Constantin Nisto- 
roiu, 4 + 1 rame : Pavel Zagoni, A- 
dalbert Agh, Mihai Naumescu, An
drei Kapornai + Ladislau Lo
vrenschi. 

orașul Moscova. In urma antrena
mentelor din ultimele zile, antre
norii C. Dumitrescu și I. Dumitru 
au stabilit următoarea echipă, în 
ordinea categoriilor : Remus Coz- 
ma, Dumitru Burdihoi, Teodor 
Dinu, Jănel Vancea, Constantin 
Ștefanovici, Paul Dobrescu, David 
Tănase, Vasile Didea. Ion Gyorffi, 
Ion Petrea și Ion Alexe. Plecarea 
va avea loc în ziua de 1 septem
brie.

TINERELE HANDBALISTE LA 
PLOVDIV

SOFIA, 25 (Agerpres). — Com
petiția feminină de handbal pentru 
junioare „Trofeul Prietenia" s-a 
încheiat la Plovdiv cu victoria se
lecționatei U.R.S.S.. urmată de 
echipele R.D. Germane, Bulgariei, 
Ungariei, României, Poloniei și 
Cehoslovaciei. Rezultate din ulti
ma zi : România — Cehoslovacia 
12—12 ; U.R.S.S. — Ungaria 13—11 ; 
Bulgaria — R.D. Germană 16—16.

luri: gimnastică. echipe bărbați:
Franța — 268,25 p.

*

Cea dc-a 8-a ediție a Jocurilor spor
tive mediteraneene va avea loc în 
anul 1979 în Iugoslavia. întrecerile 
vor fi găzduite de orașul Split.

PREMIILE A.T.P
(Agerpres). —
A.T.P. a de-

NEW YORK, 25 
Organizația de tenis 
cemat președintelui federației fran
ceze de tenis, Philippe Chatrier, 
trofeul ..Lifetime award’1, pentru 
importanta contribuție adusă dez
voltării tenisului în lume . 
celași prilej, Arthur Ashe, 
este președintele A.T.P., a 
desemnat cel mai bun jucător 
anului. După cum se știe, 
cutul 
loare 
neul 
bună 
semnată perechea Ramirez 
xic), Gottfried (S.U.A.).

tenisman american de 
a cîștigat anul acesta 

de la Wimbledon. Cea 
echipă de dublu a fost

Cu a- 
care 
fost 

al 
cunos- 

cu- 
tur- 
mai 
de- 

(Me-

★
în Campionatul 

pentru juniori, 
clasament se 

Valcri Cehov 
p, urmat de

La Tjentiste, i 
mondial de șah 
după 8 runde. în 
menține lider 
(U.R.S.S.). cu 6'/« 
Meastel (Anglia). Barlov (Iugosla
via) și Inkiov (Bulgaria), cu cîte 
5 p, Nurmy (Canada) — 5 p (1). 
în runda a 8-a. Cehov a cîștigat 
la polonezul 
l-a învins 
iar Inkiov 
partida cu

Kulikowski. Barlov 
pe olandezul Sterren, 
a obținut victoria în 
vest-germanul

★
Savon, cu 8

Bach.

Vladimir 
duce, după 12 runde, în 
zonal de șah de Ia Vilnius, 
locul doi. cu 7 p, și o partidă în
treruptă. se află Gulko. Cîte 7 p, 
au acumulat Taimanov, Gufeld și 
Țeșkovski.

p. con- 
turneul 

Pe

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
CICLISM • Tradiționala competiție 

Internațională ,,Criteriul de la Loren- 
zana“, desfășurată de-a lungul a 106 
km, a revenit italianului Francesco 
Moser. El a fost înregistrat cu tim
pul de 2h 30:0 (medie orară 42,400 
km). Moser a întrecut, în ordine, la 
sprint pe Salutini, Gimondi și Bat- 
taglin. • După 3 etâ^e, în turul ir
landei conduce olandezul Vianen, ur
mat de Thurau (R.F.G.) la 5 sec. 
Etapa a 3-a, încheiată la Vlijman. a 
revenit la sprint belgianului Rei- 
broeck. cronometrat pe distanța de 
234 km cu timpul de 5h 46:15

HOCHEI PE GHEAȚA • La Bonn se 
desfășoară competiția dotată cu „Cupa 
Hesse". In primul joc, echipa H. C. 
Koln a învins cu scorul de 11—l 
(8—0, 0—1. 3—0), formația H. C. Cha
monix. Alte dpuă rezultate: selecțio
nata olimpică a Austriei — BAD 
Nauheim (R.F.G.) 7—3: F.K.K. Karl- 
stadt (Suedia) —■ E. V, Krefeld 5—4.

NATAȚIE e In cadrul Campionate
lor de înot ale S.U.A., de la Kansas 
City, proba feminină de 100 m bras

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE MONDIALE
ALE ANULUI LA HALTERE

între 15 și 24 
desfășura la

După cum se știe, 
septembrie se vor 
Moscova campionatele mondiale și 
europene de haltere pentru seniori, 
cea mai importantă competiție pe 
plan internațional înaintea Jocu
rilor Olimpice de la Montreal.

La întrecerile de la Moscova vor 
fi prezenți cei mai buni halterofili 
ai lumii, dornici să obțină rezul
tate cit mai bune și, bineînțeles, 
noi recorduri mondiale.

Revista sovietică „SPORT ZA 
RUBEJOM" publică, în ultimul său 
număr, cele mai bune rezultate din 
lume obținute în acest an. Iată-le : 

CAT. MUSCA: Voronin (U.R.S.S.)
242,5 kg (107,5+135) ; smuls : Vo
ronin 107,5 kg ; aruncat : Voronin 
135 kg. Recordul mondial : 242,5 kg.

FINALE AMINATE

LA SOUTH ORANGE
NEW YORK, 25 (Agerpres). — 

Din cauza unei .ploi persistente, 
ultimele partide ale turneelor de 
tenis de la South Orange și Ches
tnut Hill au fost aminate cu 24 de 
ore. După cum s-a anunțat, la 
South Orange finala probei fe
minine de simplu se dispută în
tre româncele Mariana Simionescu 
și Virginia Ruzici, iar in finala 
probei masculine, Ilie Năstase îl 
întîlnește pe Bob Hewitt.

CECCOTO ÎL DETRONEAZĂ PE AGOSTINI!
S-a împlinit un deceniu de cînd 

cursele internaționale de motociclism- 
viteză sînt dominate de italianul 
Giacomo Agostini, învingător în 118 
Mari Premii și posesor a 14 titluri de 
campion al lumii. Acest impresio
nant palmares, care n-are egal pînă 
acum în istoria curselor de motoci
clete, a fost obținut de celebrul „Ago“ 
într-o luptă sportivă acerbă, dusă 
împotriva unor alergători nu mai 
puțin valoroși: Hailwood. Read, She
ene, Findlay, Saarinen ș.a.

începînd de anul acesta, Agostini 
are un nou și redutabil adversar: 
tînărul venezuelean, de origine ita
liană, Alberto ,,Johnny" Ceccoto. In 
vîrstă de 19 ani, Ceccoto a debutat 
în întrecerile internaționale anul tre
cut, după ce devenise de două ori 
campion de motociclism al țării sale. 
Sezonul competițional 1974 n-a fost 
prea fructuos pentru el. Ceccoto nu 
s-a descurajat însă. Cu ajutorul fe
derației de specialitate din Venezuela, 
el și-a procurat două motociclete 
Yamaha, cu care s-a prezentat anul 
acesta la cursa de 200 mile de la 
Daytona. Rezultat: locul 3 în clasa
ment, după americanii Romero și 
Baker și... înaintea lui Agostini.

Iritat că a fost învins de un necu
noscut, Agostini și-a pregătit revanșa 
cu ocazia Marelui Premiu al Franței, 
desfășurat în martie pe circuitul Paul 
Ricard. Dar din nou a cîștigat Cec
coto care, spre surprinderea gene
rală, a trecut primul linia de sosire 
la două clase (250 și 350 cmc).

Cu o lună mai tîrziu, la Imola (Ita
lia), ,,Ago“ și Johnny s-au găsit 
iarăși alături pe linia de plecare. Și 
iarăși a învins Ceccoto.

Cele trei victorii ale lui Ceccoto 
asupra lui Agostini au avut un larg 
ecou în presa sportivă internațională,

MARELE PREMIU
AUTOMOBILISTIC

AL ELVEȚIEI
(Agerpres). — 
automobilistic al

PARIS, 25 
rele premiu 
veției, disputat anul acesta 
Franța, la Dijon, întrucît în „Țara 
cantoanelor" cursele de automobi
le sînt încă interzise, s-a încheiat 
cu succesul pilotului elvețian 
Clay Regazzoni (Ferrari), cronome
trat pe distanța de 197,340 km cu 
timpul de lh 01:25,34. Pe locul doi 
s-a clasat francezul Patrick De- 
pailler.

Ma- 
El- 
în

a revenit sportivei Marcia Morey, în 
1:13,55 (nou record al S.U.A.). La 
masculin, această probă a fost cîști- 
gată de Rick Colella, In 1:05,94. Me
lissa Belote a stabilit un nou record 
al S.U.A. în cursa de 200 m spate, 
cu timpul de 2:18,6. John Naber a 
terminat victorios la 200 m spate, cu 
2:02,52 (nou record al S.U.A.).

TENIS • In finala competiției pen
tru tineret „Cupa Valerio", care se 
desfășoară la Lessa, echipa U.R.S.S. 
conduce cu 2—1 in meciuj. cu Italia. 
Pentru locul ș, selecționata Franței 
a învins Spania cu 3—1. • Meciul
pentru preliminariile ediției 19751976 
a „Cupei Davis" dintre echipele Por
tugaliei și Luxemburgului a luat sftr- 
șit cu scorul de 5—0 în favoarea 
tenismanilor portughezi. Iată rezulta
tele ultimelor două partide de sim
plu: Vilela — Stork 6—1, 6—2, 6—3: 
Joao — Neu 6—0, 6—3, 6—1. • Com
petiția feminină pentru echipele de 
junioare „Cupa principesa Sofia" a 
revenit, la actuala ediție, echipei An
gliei, care a învins, în finala dispu
tată la San Sebastiail, cu scorul de 
4—1 selecționata Cehoslovaciei.

PANA : Kolesnikov

a-

SEMIMIJLOCIE : Wenzel 
Germană) 340 (150+190) ; 
Wenzel 150 kg ; aruncat : 
190 kg. Recordul mondial :

CAT. COCOȘ : Hosotani (Japo
nia) 250 kg (105+145) ; smuls : 
Anikin (U.R.S.S.) 113,5 kg ; arun
cat : Hosotani 145 kg. Recordul 
mondial : 260 kg

CAT.
(U.R.S.S.) 280 kg (120+160) ; smuls: 
Nurikian (Bulgaria) 127,5 kg ; 
runcat ; Kolesnikov 160 kg. Re-, 
cordul mondial : 280 kg.

CAT. UȘOARA; KoroII (U.R.S.S.)' 
310 kg (135+175) ; smuls : Derga- 
cev (Bulgaria) 138 kg ; aruncat: 
Korol 175 kg. Recordul mondial :
312.5 kg.

CAT. 
(R. D. 
smuls : 
Wenzel 
340 kg.

CAT. MIJLOCIE : Sării (U.R.S.S.) 
365 kg (165+200) ; smuls : Șarii
165.5 kg ; aruncat : Șarii 203,5 kg. 
Recordul mondial : 365 kg.

CAT. SEMIGREA : Rigert 
(U.R.S.S.) 395 kg (177,5+217,5) ;
smuls : Rigert 178 kg ; aruncat : 
Rigert 217,5 kg. Recordul mondial : 
395 kg.

CAT. GREA : Hristov (Bulgaria) 
405 kg (175+230) : smuls : Hristov
177.5 kg ; aruncat : Hristov 230 kg. 
Recordul mondial ; 405 kg.

CAT. SUPERGREA : Placikov 
(Bulgaria) și Alekseev (U.R.S.S.) 
cu cîte 422,5 kg ; smuls : Placikow
192.5 kg ; aruncat : Alekseev 245 
kg. Recordul mondial : 425 kg.

tînărul venezuelean devenind peste 
noapte una din vedetele motociciis- 
mului mondial.

Sezonul competițional actual nu s-a 
încheiat încă. Agostini continuă să 
aibă toate șansele de a deveni cam
pion mondial la clasa 500 cmc. unde 
Ceccoto nu concurează. La 350 cmc 
însă, Johnny este bine instalat în 
fruntea clasamentului și numai un 
ghinion l-ar putea împiedica să cîș- 
tige primul său titlu de campion al 
lumii. Nimeni pînă acum (nici chiar 
Agostini) n-a avut o atît de rapidă 
ascensiune.

Agostini conduce motociclete Ya
maha, pregătite special dc uzina con
structoare. Ceccoto nu dispune dccît 
de mașini standard, puse la dispozi
ție de un importator din Venezuela 
și de o echipă de curse italiană. Este 
lăudabil că. chiar in aceste condiții 
tehnice inegale, Johnny Ceccoto. a,rc- 
ușit să învingă și să-și facă un nume, 
intr-un sport in care se ajunge atît 
de greu spre vîrful piramidei. * *

(Spania), dintre Dinamo 
și Ț.S.K.A. Sofia s-a in- 
victoria echipei bulgare 

(3—1). Golurile au fost

clasament conduce Mo- 
cu 6 p, urmată de Ant-
5 p.
Toluca. în preliminariile 

olimpic : Mexic —


