
„CUPA CONGRESULUI AL X-lea AL U. T( C.

Șl A CONFERINȚEI A X-a A U. A. S. C. R.u

Meciuri atractive în ultima zi
Organizată în spiritul sarcinilor 

reieșite din Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 
1973 și din Mesajul adresat da 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților Ia Conferința pe 
iară a mișcării sportive, ampla 
competiție sportivă de masă „Cupa 
( «ugresuiui al X-lea al U.T.C. și 
a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.", 
s-a încheiat ieri, odată cu dispu
tarea ultimelor meciuri finale. Ini
țiată la începutul acestei veri, ma
nifestarea s-a adresat tuturor cate
goriilor de tineri și s-a bucurat de 
participarea a sute de mii de mun
citori. țărani, intelectuali, elevi, 
studenți și militari.

Dintre cele 15 discipline care au 
fost prezente in programul desfă
șurat la nivelul unităților de bază, 
două s-au încheiat cu etapa finală 
pe țară : volei (băieți și fete) și 
oină. Alegerea acestor două ramuri 
ti lost, binevenită, atit datorită 
răspindirii voleiului, in special, cit 
si cerinței subliniate de Conferința 
pe țară a mișcării sportive, aceea 
u relansării oinei. sportul nostru 
național. Din acest punct de vede
re. trebuie semnalată preocuparea 
conducerii și specialiștilor care ac
tivează la federația de oină, de a 
se afla permanent, în timpul celor 
patru zile de concurs, în mijlocul 
tinerilor, de a-i indruma, și de a 
depista elementele, cele mai talen
tate pe care să le îndrume spre 
echipele de performanță. Ceea ce 
nu se poate spune că a făcut și 
federația de volei !

Păsitrînd un frumos titlu cucerit

în 1973, acela de campioană pe 
țară a „Cupei tineretului", echipa 
feminină a județului Alba a reu
șit, la capătul unui adevărat ma
raton de 8 meciuri (pierzînd doar 
unul), să se claseze pe primul loc, 
învingînd cu 2—1 în finală (9—15, 
15—6, 15—11) reprezentativa jude
țului Hunedoara. Este atit meritul 
componentelor întregului lot (Șie- 
fania Astrid, Simina Barb, Corne
lia Stănilă, Suzana Șulcu. Diana 
Cordea, Elena Ștefan, Monica Șu
tea, Aurora Bucur și Anionia A- 
vram), cit și al antrenorului Peter 
Konya, profesor de educație fizică 
Ia Liceul din Ocna Mureș. La 
băieți au cîștigat reprezentanții 
municipiului București (ei au în
trecut cu 2—0 echipa județului 
Alba), formație antrenată de pro
fesorul Vasile Petrișor. Iată lotul 
formației cîștigătoare : M. Filip, N. 
Matei, C. Teodorescu, V. Viezure, 
A, Coșoearu, F. Grecu, Gh. Maci, 
A. Bulacu și A. Nadolschi. în sfîr- 
șit, oină a confirmat valoarea unei 
echipe sătești, cu jucători care ac
tivează împreună (și culeg multe 
victorii) de pșste 8 ani : este vorba 
de reprezentativa județului Sălaj 
(formată numai din tineri din co
muna Voivodeni : I. Ielciu, D. 
Aluaș. S. Sale, I. N. Ielciu, 
Colceriu, V. Boca, A. Colceriu, 
Vescan, M. Aluaș, M. Ileciu, A. S. 
Ielciu, R. Ielciu și A. St. Ielciu 
(antrenor profesorul de educație 
fizică I. Aluaș). Festivitatea de în
chidere a avut loc pe Stadionul 
tineretului.
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DINAMOVIȘTII
CAMPIONATELE
Campionatele naționale ale îno

tătorilor au continuat marți după- 
amiază, la piscina Dinamo, oferind 
întreceri viu disputate, însoțite de 
mai multe rezultate de bună va
loare pentru nivelul atins de na- 
tația românească. Singurul lucru 
dezagreabil l-a constituit desfășu
rarea celor două finale de 400 m 
mixt, probe dificile intr-adevăr, cu 
numai 4 concurenți, lucru foarte 
greu de înțeles atunci cînd ne a- 
flăm la competiția supremă pe plan 
intern. Constatăm cu surprindere 
că înotătorii din CIuj-Napoca se 
remarcă prin... absenta totală de 
la startul întrecerilor, iar Reșița, 
unul dintre cele mai puternice 
centre din țară, a trimis la Bucu
rești doar două sportive !

Marți a fost o zi a înotătorilor 
de la Dinamo, care au cucerit S

Ion GAVRILESCU

l’e podium, echipele de volei (fele) clasate pe primele trei locuri; 1. Aibă, 2. Hunedoara, 3. Constanța 
Foto : Dragoș NEAGU
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De azi, Ia Tunari
Campionatul republican

de talere lansate din șanț
Cei mai buni specialiști ai ti

rului cu arma de vină-toare se vor 
intilni, de astăzi, pe standurile 
poligonului Tunari unde, timp de 
patru zile, se vor întrece pentru 
titlurile do campioni individuali 
ai României. Cele două probe o- 
limpice, trap (talere aruncate din 
șanț) și skeet (talere lansate din 
turn) vor atrage, fără îndoiala, pe 
pasionații acestui sport atit de util 
și frumos.

Așa cum se știe, oompeiițiile 
vor avea darul să stabilească pe 
deținătorii titlurilor republicane pe 
anul in curs și totodată vor oferi 
posibilitatea verificării stadiului de 
pregătire a țintașilor vizați să 
participe la campionatele mon
diale de la MQnchen, programate 
intre 12 și 19 septembrie, în ceea 
ce privește ciștigarea titlurilor na
ționale. federația noastră de spe
cialitate a hotărit îndeplinirea a- 
numitor haremuri : cel pu|in 185 
de talere doborîte (din 200) la trap 
și 187 t (tot din 200) la skeet.

Sperăm că pregătirile efectuate 
pentru aceste concursuri, atit de 
importante, s-au desfășurat bine șl 
haremurile respective vor fi rea
lizate, pentru că altfel nu vom 
avea campioni (anul trecut nu a 
fost atribuit titlul la trap) ! Și 
această cerință reprezintă doar 
condiția pentru_ ciștigarea titluri- 

a concura 
internațio- 
campiona- 
trebuie să 
și mai ri-

CAIACISTI ROMANI4
De astăzi, pinâ duminică, Ia 

Montreal se desfășoară un mare 
concurs preolimpic de caiac-canoe. 
Țara noastră va fi reprezentată de 
caiaciștii Vasile Diba, Larion Ser-

LA MONTREAL
-hei, Policarp Malihin, Maria Ml- 
horeanu și canoiștii Ivan Paizal- 
Uiin, Gheorghe Danilov și Gheor
ghe Simionov.

ASTĂZI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL

O ETAPA DOMINATA OE MECIURILE
DINAMO A. S. A. Tg. MUREȘ

Șl „U“ CRAIOVA - RAPID

lor naționale. Pentru 
însă onorabil pe plan 
nai. mai cu seamă la 
tete lumii, rezultatele 
se situeze la un plafon 
dicat. De pildă, la campionatele 
europene de skoet disputate acum 
o lună la Viena, doi trăgători au 
obtinut cifra maximă de 200 t. 1 
(199 t). 1 (198 t). 1 (197 0.6 (196 
t), 4 (195 t), 1 (194 t). 6 (193 t), 
4 (192 t). 7 (190 t) etc.

Azi. întrecerile 
ora 9. 
de

vor incew dc la 
in proba de trap (manșa I 

100 t). Competiția va continua 
vineri la aceeași oră (ultima man
șe de 100 tt. iar simbătă si du
minică vor intra in concurs tră-

O nouă etapa (a IlI-a) — astăzi 
in campionatul Diviziei A, la fot
bal. O etapă dominată clar de 
două partide : Dinamo — A.S. Ar
mata Tg. Mureș și Universitatea 
Craiova — Rapid. Primul meci va 
opune „aurul" și „argintul" trecu
tei ediții de campionat, echipele 
alcătuite, la ora actuală, din ele
mentele cele mai dotate ale fotba
lului nostru. In momentul de față, 
„secunzii" campionatului precedent 
sint liderii clasamentului ca urma
re a celor patru puncte acumulate 
din tot atitea posibile. Sini ei, în 
aceste condiții, și, favoriții între
cerii găzduită de stadionul din șo
seaua Ștefan cel Mare ? Greu, 
foarte greu de spus, dat fiind fap
tul că formația campioană știe să 
se mobilizeze în partidele-cheie. l.a 
Craiova se întilnesc fostei* fina
liste ale „Cupei României". Cum 
se știe. în acea importantă dispu
tă au învins feroviarii bucureșteni. 
Gindul revanșei ii animă, deci, pe 
Oblemenco et comp. Și cum și tra
diția întâlnirilor dintre cele două 
echipe ne vorbește numai de suc
cese alo gazdelor pe propriul te
ren. înseamnă că Univ. Craiova v* 
păși pe „Centralul" Olteniei In 
postură de favorită. Să mai con- 
iOMMMlMMM

că aceste două derby-uri vor che
ma pe gazon pe toate reprezen
tantele noastre în cupele europene. 
Dintre celelalte partide, aproape 
toate foarte echilibrate, se mal 
desprind întîlnirile F.C. Bihor — 
Sportul studențesc, Steaua — F. C. 
Constanța și C.F.R. Ciuj-Napoea 
(locul II, după un start reușit) — 
U.T.A.

I
I
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I
I
I
i

DINAMO

titluri, față de cele 4 obținute de 
reprezentanții clubului Steaua. Su
rorile Georgescu, de pildă, au în
vins categoric în cursele de 200 m 
liber și 100 m bras ; ambele însă 
au fost urmărite de neșansă. Da
niela a cîștigat 200 mi liber la 
2:17,5 (record național 2:17,4), iar 
Anca și-a luat o binemeritată re
vanșă în fața Cameliei Hotescu, 
încheind cursa in 1:19,1 (rec. na
țional 1:18,9). Coechipiera lor 
Anca Groza a mai adăugat in pal
mares două ■■■ •
a.pnop crea 
2:24,7 la 300 
400 m mixt.
pretinde mai ______ _____
seama ci multipla campioană bal
canică a parcurs ambele curse in
tr-un interval de numai 15 mi
nute.

Dintre probele băieților, două 
ne-au reținut atenția în mod deo
sebit. O Hosier a ciștigat la luptă 
în, 1:10,1 la 100 m bras înaintea 
lui D. Aklea (1:10,9-rec. personal) 
și L. Șoptereanu, iar I. Miclăuș, 
tot cu un record personal, l-a în
trecut cu o singură zecime de se
cundă pe tinărul T. Furtunescu (în 
progres) la 200 m delfin, fostul 
campion E. Aimer sosind al trei
lea. Marian Slavic a cîștigat lejer 
la 200 m liber în 1:59,2, resimțin- 
du-se după desele solicitări din 
săptăminile precedente. în sfirșit 
o remarcă specială pentru tinăra 
Mihaela Costea, cronometrată în 
5:30,0 pe distanța de 400 m mixt.

titluri, cu cifre în 
recordurilor țării : 
m delfin și 5:26.8 ta 
Nu i s-ar fi putut 
mult dacă vom ține

AU DOMINAT
DE NATAȚIE

Joi 28 august 1975

Ion Micl«uș dublu campion im pro
bele de delfin

Ultima reuniune a competiției » 
adus și primele recorduri de se
niori. Daniela Georgescu, în formă 
bună, a devenit triplă campioană 
a tării, cîștigind și la 400 m liber 
in 4:52.5, iar cvartetul ștafetei de 
4x200 m liber de la Steaua a fost 
cronometrat in 8:23,0.

Cele mai disputate întreceri al» 
zilei au fost cursele de 100 m 
spate. Ixi fete. Valeria Vlătceani 
și-a luat revanșa in fața lui Car
men Bunacitl pentru infringe rea de 
Ia Balcaniada de la Salonic, dpti- 
gînd in 1:10.8 (record de fete șt 
junioare), iar la băieți, rocordnia- 
nul țării. .4. Horvat, s-a impus la 
„fotografie” In fața ploieșteanului

(Continuare in pag. 2—3)

PREGĂTINOU-SE PENTRU J. O.

VOLEIBALISTELE CANADIENCE
EVOLUEAZĂ iN ȚARA NOASTRĂ

Aflată in turneu în Europa, tn 
scopul îmbogățirii experienței 
compeliționate și verificării poten- 
țiaiuUii de joc, selecționata femi
nină de volei a Canadei și-a in- 
cejwt turneul programat în tara 
noastră. Tinerele sportive canadi- 
ence (medie de vînstă 19 ani), 
pregătite de câțiva ani de antre
norul japonez Mijno Empey. 
drept scop 
evoluție la 
pentru oare 
prezentante 
toare).

Oaspetele

au 
final o cit mai bună 
JO. de la Montreal 
sint calificate (ca re

ale tării organiza-

au debutat in oompa-

nia divizionarei A Olimpia —> 
Constructorul de oare au dispus 
cu 3—0, iar marți au întâlnit lotul 
'•'«rii noastre. La capătul unui mwi 

Vaetiv, cu multe faze frumoaso șt 
răsturnări de scor spectaculoasa, 
voleibalistele românce au câștigat 
cu 3—0 (11,0.15). în sftrșit, ieri sea
ră, in sala Floreasca, formația Ca
nadei a jucat In compania echipei 
Dinamo, din riadul căreia au lipsit 
componentele lotului național. Ca
naris a oiștigat cu 3-0 (4, 10, 10).

Azi, la ora 18, are loc In sala 
Sporturilor din Ploiești partida 
România — Canada.

PROGRAMUL ÎNTÂLNIRILOR DE AZI

POLITEHNICA IAȘI

F. C BIHOR
JIUL
UNIV. CRAIOVA 
F. C. ARGEȘ 
STEAUA

S. C. BACĂU
CF.R. CLUJ-NAPOCA

1
I

I
I

ciștigă disputa aeriana, 
trerută și încheiat cu un scor .tfb

Emoții la poarta Rapidului unde Niță 
meciul Steaua — Rapid, disputat ta etapa

— A.S-A. TG. MUREȘ
(Stadionul Dinomo)

— „POLI" TIMIȘOARA
(l-teta, re televizată)

— SPORTUL STUDENȚESC
— F.C M. REȘIȚA
— RAPID
— „U" CIUJ-NAPOCA
— F. C. CONSTANȚA 

(Stadionul Steaoa)
— F. C. OLIMPIA SATU MARE
— U.T.A.

Toate meoiunte ir.*sp la ora 17.

-CLASAMENTUL
1. A.S.A. 2 2 0 0 7--«
z. C.F.R. q-ttapoca 2 110 3“-SJ
3. Spartul stud. 110 0 1-«1

4— 7. Univ. Craiova 2 10 1 2—1 |
4— 7. F. C. Ar««f 2 10 1 2—1 I
4— 7. U.T.A. 2 10 1 5—2 |
4— 7. Politehnica 1a>i 2 10 1 4— 3 I
3— 9. F. C. Constanța 2 10! 2 -2 I
8— 9. „U“ CIuj-Napoca 2 10 1 1—1 I

10—11. F. C. Olimpia 5. M. 2 0 2 0 2—2 I
10—11. Rapid 2 0 2 0 0-01

12. 5, C. Bacău 2 10 1 2—3 1
13. F. C. 3ihor 2 10 1 3—5 I
14. F.C.M Rațita 2 10 1 2—5 I

15-M. Jiul 2 0 11 4—5 I
JS—16. Steaua 2 0 11 1—2 1

17. „Po’i" Timișoara 2 0 11 2 « 1
10 0 1 l-~3l



„CRITERIUL SPERANȚELOR44 LA CAIAC-CANOE CÎTEVA ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA C. E Al

CONCURS DE MARE AMBIȚIE
Timp de două zile, pe lacul Sna- 

gov, cei mai tineri caiaciști și ca- 
noiști din țară și-au disputat în
tâietatea Intr-un concurs de mare 
ambiție și frumusețe, „Criteriul 
speranțelor". După întrecerile din 
serii, recalificări și semifinale — 
care au „periat" o întreagă flotilă 
de caiace și canoe — cursele fina
le au reunit la start 147 de echi
paje. Operativi, organizatorii au 
întocmit primul clasament general 
după consumarea a șase din cele 
20 de finale : 1. Steaua 51 p (lo
cul I la Cl, C2 și KI, K2 fete- 
tâneret), 2. Dinamo 51 p (învingă
tori la K 1 și K 2 băieți-tîneret).

A urmat a doua repriză, de data 
aceasta cu șapte finale, în același 
tempo de start (plecări din 10 în 
10 minute), dar cu o vizibilă 
schimbare de forțe în lupta pentru 
întâietate. Este vorba de categoria 
juniori II în care elevii de la Școa-

la sportivă Tulcea, U.T.A., C. S. 
Brăila și Răsăritul Sulina au ob
ținut șase din cele 7 titluri, ntt 
însă și locul fruntaș în clasamen
tul general. El avea să fie cucerit 
de către caiaci.știi și canoiștii di- 
namoviști 
toate 
cere

O 
să-și ___ _ . .
lele (tot șapte la număr) rezervate 
juniorilor I. Acum, în luptă spor
tivă directă cu juniorii clubului 
Dinamo București se află caiaciștii 
și canoiștii unui redutabil centru 
nautic din provincie care vor cu
ceri primul loc pe echipe. Ne re
ferim la tinerii de la Sport Club 
Tulcea, învingători merituoși în 
cursele de K1 (fete) și C 2, ocu- 
panți ai unor poziții fruntașe 
în celelalte întreceri finale.

_.J, punctând în absolut 
cursele, așa cum de altfel 

o întrecere pe echipe, 
animată galerie a continuat 
susțină favoriții și în fina-

SI FRUMUSEȚE1 ’
Rezultate tehnice : băieți-tineret 

(1 000 m) : K1 : 1. R. Șofran (Dina
mo) 3:54,5, 2. G Conslantmov (Stea
ua) 4:00,0, 3. A.* Ivan (Rapid) 4:02,0; 
K 2 î 1. -----
3:53,5, 2. 
3:49,0 ; <
4:13,2, ‘ 
)ați) 4:14,5, 
4:15,5 ; ~ **
Buhaev) 
Rapid 
1. A.
Simion 
(Poli. 
Steaua 
1:57,5,

PREGĂTIREA JUNIORILOR
SA HE SERIOS ÎMBUNAT/

fi

600
Astăzi, pe lacul Snagov:

DE CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI JUNIORI
LA STARTUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE

de astăzi, lacul Sna- 
gazda întrecerilor cam- 

r_______  republicane de caiac-
canoe rezervate juniorilor. La a- 
ceastă ediție, care reunește un nu
măr record de participanți — peste 
600 — vor lua startul tineri din 28 
de asociații și cluburi sportive din 
țară. Vor evolua, așadar, repre
zentanți ai centrelor nautice din 
București, Tulcea, Brăila, Galați, 
Sulina, Timișoara, Arad, Satu 
Mare, Giurgiu, Orșova, Drobeta Tr. 
Severin, Constanța, Reghin și Baia 
Marc.

Ca în fiecare an, concursul de
butează cu disputele din serii și 
recalificări (astăzi, de la ora 9) 
uimind ca vineri și sîmbătă diml-

începînd 
gov va fi 
pionatclor

neață să se desfășoare întrecerile 
din cadrul semifinalelor. Cursele 
finale au fost programate vineri ți 
sîmbătă, începînd de la ora 15,30.

Iată și probele la cele trei ca
tegorii de vîrstă : tineret (băieți) : 
K 1 și C 1 (1000 m) ; fete : K 1 — 
500 m ; juniori I : K 1, K 2, K 4, 
C 1 și C 2 (500 și 5000 m) ; ju
nioare I : K 1, K 2 și K 4 (500 m) ; 
juniori II : K 1, K 2, K 4, C 1 și 
C 2 (500 m) ; junioare II : K 1, 
K 2 și K 4 (500 m).

Dinamo (Filipov—Sarnachi) 
Steaua 3:41,2, 3. Rapid

C1 : 1. S. Ivan (Steaua)
2. I. Moroșceag (Ancora Ga- 
' ■ /. 3. G. Lungu (Dinamo) 
C 2 : 1. steaua (Marcov — 

3:57,0, 2. Dinamo 4:07,5, 3.
4:17,5 ; fete — tineret : K 1 : 
Orlov (Steaua) 2:00,3, 2, P.
(Dlnamo) 2:00,4 3. M. Gancea 
Timișoara) 2:17,0 : K2 : 1.
(D. Buri — E. Corneenco) 

2. Dinamo 2:00,0 ; clasament 
general echlpe-tineret : 1. Steaua
56 p, 2. Dinamo 51 p, 3. Rapid 23 p.

Juniori II (500 m) : K 4 : 1. Șc. sp, 
Tulcea (Danilov, Plingu, Frumosu, 
Cuzmici) 1:40,0, 2. Delta Tulcea
1:41,3, 3. Șc. sp. nr. 2 Buc. 1:41,7 ; 
C 1: 1. P. Caraulan (S. C. Tulcea) 
2:11,0, 2. P. Rus (U.T.A.) 2:20,7, 3.
1. Lupu (Dinamo) 2:22,5 ; C2 : 1.
S, C. Tulcea (Ștefanov — Gurei) 
2:03,7,* 2. Ancora Galați 2:09,0, 3.
Șc. sp. Timișoara 2:09,5 ; K2 : 1.
Dinamo (Enescu — Scorțea) 1:51,2
2. Șc. sp. Timișoara 1:52,7 ; K1: 1. 
r. Peia (U.T.A.) 2:01,0, 2. C. Liva- 
dariu (Dinamo) 2:02.0 ; junioare U ; 
K 2 : 1. C. S. Brăila (M. Chiriac — 
V. Dinu) 2:08,5, 2. C.S.S , 2:11,2, 3. 
Șc. sp. Tulcea 2:12,3 ; Ki : 1. L.
1. vlev (Răsăritul Sulina) 2:22,0, 2 1. 
Balogh (Unic Satu Marc) 2:23.5 ; cla
sament general : 1, Dinamo 43 p, 2. 
S. C. Tulcea 39 p, 3. Șc. sp. Timi
șoara 34 p.

Junioare I (500 m) : K 2 : Dlnamo 
(P. Petrușel — D Găinescu) 2:00.3 ; 
K1 : 1. N. Buri (S. C. Tulcea) 2:09,3»
2. T. Vanghelie 
2:10,0 ; juniori I i

Timofte (C. S.
: S. C Tulcea (Hapei

K 1 : 
K 2 :

(Ancora Galați) 
(1 000 m) : Cl: 

T. Tmiofte (C. S. Brăila) 4:23,4 ; 
C 2 : s. C. Tulcea (Hapei — Titu) 
3:53,8 ; K1 : A. G-iura (Dinamo) 
4:07,0 ; K 2 : Ancora Galați (Mun- 
teanu. — Dumitru) 3:40,0, K4: C. S. 
Brăila 3:22,0 ; clasament general : 1. 
S. C. Tulcea 51 p, 2. Dinamo 45 p.

Vosiie TOFAN

Cea de a treia ediție a campio
natelor europene de juniori, des
fășurată la Atena, la sfirșitul săp- 
tămînii trecute, a evidențiat o 
creștere impresionantă a rezultate
lor tinerilor atleți, în comparație 
cu precedentele două ediții ale 
competiției (Duisburg =— 1973 și 
Paris — 1970), ca să nu mai vor
bim de celelalte concursuri conti
nentale ale juniorilor (Varșovia — 
1964, Odesa — 1966 și Leipzig — 
1968). Ei, bine, la majoritatea pro
belor nivelul rezultatelor cîștigăto- 
rilor a fost atît de ridicat îneît 
puțini atleți, chiar dintre seniori, ar 
fi izbutit să obțină victoria. Așa 
cum ne-a declarat antrenorul fede
ral Nicolae Mărășescu, la Atena ari 
apărut, mai limpede ca oricînd, 
roadele orientării intervenite, în 
ultima vreme, in pregătirea tineri
lor atleți. Ideea de bază a acestei 
orientări metodice este specializa
rea timpurie a atleților și pregă
tirea lor strictă, intensă, s-ar pu
tea spune exhaustivă pentru marea 
performanță, Pentru a putea ține 
pasul, in viitor, eu rezultatele par
tenerilor de întrecere 
desigur, să ne pregătim 
fel !...

Rezultatele înregistrate 
rii români la C.E. de Ia 
fost sub nivelul a ceea 
tepta de la ci. Cu acest prilej a 
fost cucerită o singură medalie de 
bronz, datorită piteștencei Doina 
Spinu, 6,30 m la lungime. în rest, 
deși unii dintre atleții noștri au 
realizat citeva rezultate notabile 
(Ibolya Slavic record de junioare 
— electric — 54,17 s la 400 m ; 
Erszebet Ambruș 4:25,2, record de 
junioare II la 1500 m șa.) acestea

va
Și

trebiii, 
noi la

junio-de
Atena au 
ce se aș-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
DE TENIS PE ECHIPE

AL JUNIORILOR
patru orașe din țară au înce- 

lntreeerile campionatului de te- 
pe echipe, rezervat juniorilor.

In 
put 
nis ----- ar_, _
L.a brașov evoluează reprezentative
le județelor Ploiești, Dîmbovița și 
Covasna, la Cluj-Napoca se înklnesc 
echipele din orașul gazdă, Arad, Tg. 
Mureș și Gheorghieni, iar la Oradea 
au loc meciuri între formații cun 
»eva, Timișoara și Cugir.

întrecerile de la București, unde 
au evoluat reprezentativele din Ca
pitală, Constanța, Iași, Galați și Bră
ila, s-au terminat cu succesul meri
tat al Școlii sportive nr. 2 din Con
stanța. Elevele profesorului Gh, Pa
triciii au dispus în finală cu 20—5 
de echipa municipiului Brăila. Juni
orii brăiieni (antrenor N. Mir ea), 
lipsiți de rutina înlîlnlrilor oficiale, 
nu au putut face față sportivilor 
constănțenl, foarte bine pregătiți. De 
la învingători 6-au remarcat : Ro
xana Patriciii (8 ani.) și Puiu Bog
dan, iar de la învinși : Alina Da teu 
și N, Matache. (S. L).

^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

I
e tradiționala compellție 

.Cupa Eliberării** a reunit și anul 
acesta la Timișoara numeroși ti
neri, care ți-au disputat întâie
tatea la o serie de sporturi. Cîțt- 
va dintre dștigători: V. Kovacs 
șl Al. Torzai (Șc. ap.) — la ci- 
clism, c. Ardeleanu (Spumotin) 
— la șah, A. Bogner (Voința) — 
la tenis, F. Tffil (Progresul) ți 
V. Heim (C.I.L.T.) — la popice 
9 VETERANUL SPORTULUI CU 
MOTOR din Galați, Gogu Tănase 
(56 de ani) — anul acesta a mai 
participat la un concurs de vi
teză la Tg. Mureș — s-a retras 
din activitatea competitională. 
Nea Gogu a alergat timp de pes
te 30 de ani în cursele motoci- 
cliste, ultima oară reprezentând 
culorile asociației Oțelul din ora
șul dunărean. 9 IN ETAPA JU
DEȚEANĂ a „Crosului tânărului 
muncitor*!, ce a avut loc la Re
șița, au învins Mariana Daragiu, 
Ion Tomescu (Reșița), Etelca Ion 
și Vasile Ciobanu (Caransebeș) 
9 STADIONUL GAZ METAN din 
Mediaș, grav afectat de inunda
țiile din iulie, și-a reluat vechea 
șl plăcuta înfățișare. Acum, atât 
terenul cit șl vestiarele stat în 
stare de funcțiune, pentru care 
numeroși tineri din oraș, în 
frunte cu jucătorii de la »Gazu“, 
au muncit mult în orele lor li
bere 9 IN ORAȘUL ZALAU se 
află, in construcție o sală a spor
turilor, care va avea o capaci
tate de 1 290 locuri și va dispune 
de instalații moderne pentru 
practicarea tuturor sporturilor de 
Bală 9 NUMĂRUL ASOCIAȚI
ILOR SPORTIVE din Brăila a 
crescut cu încă trei. Este vorba 
de Flacăra roșie (pe lingă între
prinderea de panificație), Felix 
(Centrul teritorial de calcul) și 

g Cercetătonu (I.C.P.C.H.). In nol- 
g le asociații, accentul se va pune, 
sț pentru început, pe activități do 
g masă la volei, handbal, baschet, 

fotbal și tenis de masă 9

CU MICI EXCEPȚII, ÎNOTĂTORII NOȘTRI 
S-AU COMPORTAT SLAB ÎN „CUPA EUROPEI"

Spre deosebire de echipa femi
nină, care a dominat de o manieră 
categorică întrecerile balcanice din 
acest an, majoritatea componente
lor sale îmbunătățindu-și substan
țial recordurile personale, selecțio
nata masculină de înot a țării nu 
a progresat cîtuși de puțin in a- 
cest sezon, rămînînd aproximativ 
pe aceeași poziție în al doilea eșa
lon valoric al continentului. Cla
sată pe ultimul loc (după Grecia, 
Bulgaria și Iugoslavia) la J.B. de 
la Salonic, echipa României s-a 
salvat ca prin minune de retro
gradare din grupa B a „Cupei Eu
ropei", ocupind abia locul V. Cu 
alte cuvinte, comportarea înotăto
rilor români la cele două impor
tante examene internaționale ale 
anului poate fi considerată ca ne
satisfăcătoare.

în timp ce la Sofia, toate cele
lalte 5 adversare aie formației ro
mâne au contat efectiv pe 11—13 
sportivi (în ștafeta de 4 x 100 m 
mixt, de exemplu, ele au aliniat 
cu totul alți înotători, de aceeași 
valoare cu cei ce au concurat în

.CUPA CEDQR CINCI ORAȘE", 
competiție .polisportivă organiza
tă anual la Sf. Gheorghe (jud. 
Covasna), a revenit acum spor
tivilor din Tg. Secuiesc — 38 p, 
el fiind urmați în clasament de 
cel din Covasna — 15 p și Ba- 
raolt — 14 p. • O ÎNTRECERE 
DE MAȘA la fotbal organizată la 
Oradea, la care s-au înfruntat 24 
de echipe, a fost cîștigată de A- 
lumina din localitate, care a dis
pus în finală cu 5—0 de Stăruința 
Sălard 9 C. S. SATU MARE a 
organizat o interesantă dispută 
la lupte greco-romane, cu parti
ciparea unor formații valoroase 
de Divizia A din Oradea, .Marghi- 
ta șl Baia Mare. Clasamentul fi
nal arată astfel : 1. Satu Mare, 
60 p, 2 Oradea 36 p, 3. Marghita 
32 p. 9 LA A. S. LEMNARUL 
Tg. Mureș 160 de tineri au 
trecut zilele acestea majoritatea 
probelor din cadrul complexului 
„Sport șl sănătate". « TINERII 
DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA au 
amenajat în vara aceasta 13 te
renuri de tenis și 15 arene sim
ple pentru volei « ECHIPAJE 
pionierești din zona Hațegului 
au marcat numeroase țrasee tu
ristice în cadrul acțiunii patriotice 
„Asaltul Carpaților". Astfel, echi
pajul „Sarmls ’75, de la Liceul 
Hațeg, îndrumat de profesorii 
Gh. Gulie și Luda Nistor, a lu
crat pe traseul Cabana Pietrele 
— Șaua Retezatului Lacul Bu
cura, iar micii turiști din Sălașu 
de Sus, conduși de învățătorul 
V. Gondea, au revopsit 508 de 
senine și au recondiționai 21 de 
stilpl de marcaj <fe pe petecă 
alpină Ohaba sub Piatră __ La
cul Bucura.

corespondenți : p. Arcan, 
T. Siriopol, D. Glăvan, Z. Btș- 
noveanu, p. Cheța, N. Costin, 
Gh. Briotă. I. Ghișa, L Toth. 
I. Păuș, M. Avanu șl N. Sbu- 
chea.

I

probele individuale), reprezentati
va noastră nu s-a putut baza prac
tic decît pe 4—5 sportivi, care au 
dus tot greul competiției, meritul 
menținerii echipei în grupa B re- 
venindu-le aproape în exclusivita
te. Unul dintre aceștia a fost Ma
rian Slavic, înotător de excepție 
nu numai pentru natația româneas
că, dar și pentru cea guropeană, 
care la 30 de ani mai găsește re
surse pentru a cîștiga în competiții 
de bună valoare și a corecta re
corduri naționale. La Sofia, în mai 
puțin de o oră, Slavic a făcut două 
curse de 200 m liber cu rezultate 
sub 1:58,0, graniță a consacrării pe 
plan internațional. In cea de a 
doua — parcursul său din ștafeta 
de 4 x 200 m — el a refăcut un 
handicap de peste doi metri, între- 
eind in final pe campionii Polo
niei (Wiechnik) și Iugoslaviei 
(Linhard), situație cu ajutorul că
reia echipa noastră a evitat ulti
mul loc în clasamentul competiției. 
Deși nu au 
Ion Mielăuș 
m delfin) și 
II la 100 m 
prețioase și, împreună cu E. Ălmer, 
au avut o contribuție importantă 
în ștafeta mai sus amintită.

în rest, ceilalți înotători s-au 
comportat slab, chiar și D. Wetter
neck care a sosit al 3-lea la 200 
m mixt, dar a înregistrat în am
bele curse de tetratlon cifre cu 
mult sub posibilități. R. Vrînceanu, 
L.

obținut noi recorduri, 
(al 3-lea clasat la 100 
Zeno Oprițescu (locul 
liber) au adus puncte

Șopiereanu, I. Sveț au înotat

mai slab decît la Salonic, dovedin- 
du-se alături de A. Birini și D. 
Aldca mult prea cruzi pentru o 
competiție de amploare. Vrinccanu, 
de pildă, a înotat în schimbul său 
al ștafetei de 4 x 100 m liber peste 
58 de secunde (!), iar Șoptereanu 
(2:39,12 — 200 m bras) și Sveț 
(19:10,28 — 1500 m liber) au reali
zat cifre pe care le obțineau și în 
urmă cu 2—3 ani.

Promovînd în prima reprezenta
tivă a țării mai mulți tineri înotă
tori, care încă din primăvară se 
dovedeau a fi în progres, selecțio
nerii au procedat eu mult curaj, 
nevoia reîmprospătării lotului fă- 
cîndu-se resimțită încă din anul 
trecut. Din păcate, acești tineri 
sportivi nu au justificat încrederea 
acordată, nu s-au pregătit eu toată 
rivna pentru aceste competiții, 
punîndu-i pe antrenori in dificila 
situație de a apela — in ultimele 
probe de la Sofia — tot la Înotă
torii consaerați, care depusescră 
eforturi serioase și în prima zi de 
concurs.

Pentru a evita in viitor situații 
similare celei de la Sofia, păre
rea noastră este că înaintea unui 
examen internațional, echipele țării 
să fie alcătuite doar pe baza unui 
concurs de selecție serios, cu par
ticiparea tuturor celor care candi
dează la un loc în formație și 
doar cei mai buni, la acea oră, să 
aibă cinstea de a reprezenta țara 
într-o competiție de amploare.

Adrian VASILIU

DiNAMOVIȘTII AU DOMINAT

CAMPIONATELE DE NATATIE
(Urmare din pag. 1)

C. Mandache. De menționat alte 
trei succese ale An căi Groza (100 
m delfin, 200 m mixt și 4x100 m 
mixt), în mod categoric sportiva 
nr. 1 a acestei ediții, victorii scon
tate ale lui I. Mielăuș și D. Wet- 
terneck, precum și (din nou) foarte 
buna evoluție a tinerei MihaeJa 
Costea, clasată pe locul secund la 
400 m liber și 200 m mixt, cu cifre 
care îmbunătățesc substanțial re
cordurile personale ale acestei ta
lentate sportive.

înotătorii dinamovi.țti au domi
nat net întrecerile din acest an, 
cîștigînd mai mult de jumătate din 
titluri (15), în timp ce sportivii de 
la Steaua au înregistrat numai 9 
succese.

Rezultate tehnice din ziua a n-a t 
Mi) m liber (b) : M. slavic (Steaua) 
1:59,2 Z.----- -------- ----- ------- '
Sveț (Șc. 
ntarl ; 200 
(Dlnamo) 
2.-21,8, 1. 
m delfin 
2:16,6, T.

Oprițescu (St.) 2:04,8, I.
54) 2:04,8 — rec. de ju- 
m liber (f) : D. Georgescu 
2:17,5, A. Varnoșl (Crlșul) 
Horvath (Cr.) 2:21,9 ; 200
(b) : I. Mielăuș qjfaamoj 

.. . . Furtuneseu (St.) 2:16,7, E.
Aimer (St.-) 2:18,6-; 200 m delfin
(f) : A. Groza (Dinamp) 2:24,7, M. 
Vasiliade (Dinamo) 2:36,7, C Călin 
(Petr.) 2:37,3, C. Popa (Șc. t-p. Plo
iești) 2:39,0 ; 400 m mixt (bj : D. 
Wetterneck (St.) 4:57,0, E. Pop
IȘe. sp. Tg. Mureș) 5:09,8, C. Man-

mixt 
, M.

dache (Petr.) 5:10,7 ; 400 m t
(f) : A. Groza (Dinamo) 5:26.6, 
Georgescu (Petr.) 5:28,0, M. Costea 
(Dinamo) 5:30,0 ; 1W> m bras (b) : 
O. Hesler (St.) 1:10,l, D. Aldea
(Petr.) 1:10,9, L. Șoptereanu (Din.) 
1:11,1 ; 100 m bras (f) : A. Georges
cu (Din.) 1:19,1, C. Hoțeseu " 
Pl) 1:21,8, C. Roșu (Șc. 
1:23.6 ; 4 X loo m liber (b) 
3:47,3, Dinamo 3:56,3, Șc. 
4:00,9 — rec. de juniori ; 4 
liber (f) : Dinamo 4:27,9, 
4:33,7, Petrolul 4:33,9.

Ziua a Ill-a. 100 m delfin (b) : 
I. Mielăuș (Din.) 60,7, T. Furtunescu 
(St) 61,4, E. Aimer (St) 62,0 ; 109 m 
delfin (£) : A. Groza' (Din.) 67,0, M. 
VasiUade (Din.) 69,9, C. Călin (Petr.) 
73,2 ; 400 m liber (b) : M. Slavic (St) 
4:24,5, I. Sveț (Șc. 54) 4:29,3, H. Nea- 
grău (Cr.) 4:30,5; 400 m liber (f) : 
D. Georgescu (Din.)’ 4:52,5 — record, 
M. Costea (Din.) 4:56,6, I. Horvath 
(Cr.) 5:01,1; 100 m spate (b) : A. Hor- 
vat (Din.) 62,2, C. Mandache (Petri) 
62,6, E. Pop (Șc. sp. Tg. Mureș) 64,3 ; 
100 m spate (I) : V. viăsceanu 
(Petr.) 1:10,8 — rec. fete categ. A și 
junioare, C. Bunaelu (Din.) 1:11,3, E, 
Puell (Șc. sp. Reșița) 1:11,8 ; 200 m
mixt (b) : D. WetternecK (St.) 2:16,9, 
D. Aldea (Petr.) 2:20,2, A. zahlu (St.) 
2:22,3 ; 200 m mixt (f) : A. Groza 
(Din.) 2:35,9, M. Costea (Din.) 2:38,2, 
M. Georgescu (Petr.) 2:38,6 ; 4x200 m 
liber : Steaua 8:23,0 record, Dina
mo 8:42,0, ȘC. 54 Buc. 8:58,0 — rec. 
juniori ; 4x100 m mixt, (f): Dinamo 
4:42.1, Petrolul 4:58,6, Șc. sp. ploiești 
5:80,7.

(Șc. sp. 
sp. PI.) 
: Steaua 
54 BUC. 
X 100 ni

Șc 54

nu le-au fost suficiente pentru o 
clasare mai în față, ceea ce arată 
un anume decalaj existent între 
performanțele atleților noștri și 
actualul nivel valoric european. în 
acest sens, cel mai tipic exemplu 
ni se pare cel al săritorului în 
lungime Tudorcl Vasile care cu 
7,82 m n-a putut obține un loc mai 
bun decît șase ! Și pentru că veni 
vorba de acest atlet, trebuie pre
cizat că rezultatul de 7,82 m a fost 
realizat pe un vînt mai puternic 
de 2 m/s, ceea ce înseamnă că 
performanța lui nu va fi omologa
tă ca record. Vasile a stabilit to
tuși un nou record de juniori al 
țării, cu 7,71 m, la prima încer
care, cind vîntul a fost de 1,8 m/s 
din spate, deci in limitele admise 
de regulament.

Alte rezultate ale atleților noș
tri : 1500 m — Lilian Smeu 3:48,8 
locul 9 (în serii 3:48,4) ; 800 m — 
Elisabeta Bakalar 2:09,2 Tocul 7 (în 
serii : 2:08,0), lungime — Gina Pa- 
nait 6,14 m locul 6, 
Cristine Gosler 1,76 m 
cuiina Ilie 1,70 m. Din 
ticipanți români doar 
avut acces în finalele probelor res
pective. fiind eliminați în semifi
nale : V. Dumitrescu (48,14 s la 
400 m), Gh. Dumitrescu (15,02 s la 
110 mg), Ad. Calimente (14.90 m la 
110 mg), Genoveva Modiga (4:30,0 
la 1500 m).

învățămintele culese la compe
tiția de la Atena trebuie folosite 
din plin în procesul de pregătire 
a tinerilor noștri atleți (și poate 
că nu numai a lor 1) în vederea 
activității competiționale viitoare, 
cu atit mai mult cu cit participan- 
ții de la aceste „europene", sau 
alții de aceeași vîrstă, vor fi che
mați să reprezinte România 
Jocurile Olimpice din 1980 !

★
Sîmbătă. in localitatea Heiden

heim din R.F. Germania se va 
desfășura întâlnirea internațională 
amicală dintre reprezentativele fe
minine ale R. F. Germania și 
României, in care formația țării

înălțime — 
locul 7, Ni- 
cei 15 par- 
patru n-au

la

UN BUN REZULTAT AL LUI 
IULÎUS ARMAS

Participînd la un -puternic tur- 
.neu internațional de juniori în 
Ungaria (12 concurenți din 6 țări), 
lulius Arrnaș a ocupat locul II, cu 
8!/2 p, după G. Zaicik (U.R.S.S.) — 
9V2 —, înaintea lui V. Inkiov (Bul
garia) 8, U. Biinsch (R.D.G.) 7‘A, 
1. Horvath (Ungaria) 7 etc. în con
curs au figurat primii 6 juniori 
țârii gazdă.

O COMPETIJE INEDITA 
PENTRU JUNIORI

ai

Din inițiativa Federației române 
de șah a fost organizată, in acest 
an, o interesantă și utilă competi
ție internațională pe echipe pentru 
juniori. La prima ediție, găzduită 
de țara noastră, la Reșița, au par
ticipat formațiile Bulgariei, Iugo
slaviei și României (cu 2 garni
turi), fiecare alcătuită din 5 jucă
tori și 3 jucătoare.

Cu un 
băieților 
Bulgaria 
obținînd 
le : 6—2 
România 
Celelalte
— Iugoslavia 3*/2—‘
— România B ă’/a-
— România B 5—3.

CLASAMENTUL : 1. Bulgaria 16, 
2. România A 12, 3. Iugoslavia
ll’A, 4. România B 8V2.

Cele mai bune rezultate indivi
duale le-au obținut D. Doneev și

lot omogen, atît la mesele 
cit și la cele ale fetelor, 
a cîștigat detașat turneul, 
victorii in toate întîlniri- 
cu Iugoslavia și 5—3 cu 
A și 5—3 cu România B. 
rezultate : România A — 

4'/:., România A 
—2'/2, Iugoslavia

AEROMODELISM p,^
NICA, pe cirnpul de zbor de la Sînpetru 
al Aeroclubului „Mircea Zorileanu" din 
Brașov, se desfășoară campionatul na
țional de ceromodele radio-comandate. 
Programul competiției cuprinde categori
ile: ceromodele de zbor liber, zbor a- 
crobatic, zbor Ia pantă și aeromodele 
cu orientare magnetică. In final, dumi
nică, se va desfășura și un program de
monstrativ, pentru publicul spectator.

I 
MECIUL FEMININ 

uMia-B RAPID - VASAS SEK- 
SZAD (UNGARIA), desfășurat în sala 
Giulești, a revenit bucureștencelor cu 
scorul de 70-58 • TURNEUL iNJERNApO- 
NAL FEMININ disputat în sala Școlii 
sportive din Sibiu a fost cîștigat de 
Universitatea CluJ-Napoca, urmată In 
clasament de C.S.U. Sibiu și C.U.S. Ca
gliari. (I. IONESCU •• coresp. județean) 
• LA SALONTA a avut loc un turneu 
internațional dotat cu ,,Cupa Eliberării". 
Clasament final: 1. E.O.L. Szeged (Un
garia), 2. Metalul Salonta, 3. Șc. sp. 
Salonta, 4. Spartacus Sarvas (Ungaria?. 
(FR. DARVAȘI - coresp.).

I 
MUREȘ 

GHEORGHIU- 
s-a disputat

BOX ASA- TG-CAROM GH.
DEJ *15-9. La Tg. Mureș 
întilnirea amicala dintre formația locală 
A. S. Armata și CAROM Gh. Gheorghiu- 
Dej. Gazdele au cîștigat cu 15—9. Cele 
mai frumoase partide, I. Toașo (A.S.A.) — 
C. Chiriac (CAROM) la categoria muscă 
ți St. Sandor (A.S.A.) — N. Tudor
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if DEJ - BISTRIȚA", MAI MULT
DECIT UN MECI

rima șansă, 
lețin supe- 
alergări pe 
fetă 4x100 
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uncări.
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|VEȘTI DE LA ECHIPE
I
I

© DINAMO a revenit marți 
seara, tîrziu, în Capitală și a e- 
fectuat ieri un antrenament ; lista 
accidentaților s-a mărit cu Sătmă
reanu II (întindere de ligamente). 
Dobrău este suspendat 
Ceilalți indisponibili sînt 
cu, Matecscu și Dragnea. 
babil ca fundaș central, 
lui Sătmăreanu II, să 
Lucuță. 0 A.S.A. TG. MUREȘ a 
sosit marți seara la București. în 
partida de azi reintră Ispir (în lo
cul lui Pintea) și Fazekaș (in lo
cul lui Both), ale căror suspendări 
au expirat. Liderul va alinia, deci, 
cel mai bun „11“ al momentului.

• POLITEHNICA IAȘI. Marți, 
studenții ieșeni au susținut un joc 
școală, „în familie", cu formația 
ele tineret-speranțe, iar ieri un u- 
șor antrenament cu caracter tactic- 
fizic. Antrenorul I. Oană va opta 
pentru aceeași formulă de echipă 
care a obținut victoria la scor în 
fața lui F. C. Bihor • POLIȚEI!" 
NICA TIMIȘOARA. Ieri, la prînz, 
„Poli" s-a deplasat cu avionul la 
Iași, cu efectivul de jucători com
plet. Este posibilă folosirea lui 
Roșea în linia de mijloc.

de club.
Bucurcs-

E pro- 
!n locul 
evolueze

ACTUALITĂȚI

1 și Ileana 
vin și Ma- 
ilia Andrei 
)m), Enes- 
mg), Alina 
Cătineanu 

i și Cristi- 
ihaela Lo- 
u (greuta- 
i Florența 
cec și Eva

i
I
I
I

I I
ilgaria), la 
mânia A), 
lânia B) și 
garia), la 
at cite 2*/a

I

• DUPĂ TURNEUL DINAMOVIȘTILOR 
IN SPANIA. Marți seara s-a înapoiat 
la București lotul lui Dinamo București, 
care a participat la turneul de la Palma 
de Mojorca. în cele două partide, dina- 
moviștii au pierdut cu 1-2 (în fața lui 
Rea!) și 2-3 (în fața lui Ț.S.K.A. Sofia). 
Ei au utilizat următorii jucători: Con- 
stantinescu — Cheran, G. Sandu, Sătmu- 
reanu II, Lucuță, Deleanu, Dinu, Custov, 
Dudu Georgescu, Nunweiller, Lucescu, Du- 
mitrache, Vrinceanu (in partida cu Real, 
Sătmăreanu II a fost eliminat din joc). 
Cîteva amănunte despre meciurile din 
Spania ne-a furnizat Mircea Lucescu: 
„în ambele jocuri am avut starturi slabe 
pentru ca să terminăm mult mai bine. 
Meciul cu Real a fost marcat ele unele 
erori de arbitraj, fapt care a produs 
enervarea ambelor formații. Breitner 
deschis scorul printr-un șut-bombâ, 
stilul său caracteristic, iar Santillana 
obținut al doilea gol a! iui Real, 
reușind punctul nostru. In partida
campioana Bulgariei am fost repede con
duși cu 3-0 și am început — apoi - o 
cursă pentru egalare, care a pasionat 
tribunele. Păcat că nu cm reușit decit 
două goluri, unul realizat de Dumitra- 
che, care c jucat cu multă ambiție, și 
celălalt de către Dinu. Turneul a avut 
mare succes la public, la toate întâlnirile 
cele 30 000 de locuri ale stadionului din 
Palma fiind ocupate".
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NORDULUI", 
diția o lll-a, 
e cu partîcî- 
1 Arod, Baia 
fare, Shighetu

Primele trei 
chipe au fost 
d, 2. Unlver- 
[a Baia Mare.

fost ciștigat 
M. Bejenaru. 

d), R. Oltea- 
er, M. Papicl 
i, D. Udvari 
».

» CANADEI, 
icipat recent 
Bulgaria (la 
Iureș în corn- 
Ive din faca
de susținute, 
luptători de 

fiecare dată, 
gat A. Șuba

0 F.C.
la Iași destul de îngîndurată, dar 
și hotărîtă să se reabiliteze. Oră- 
denii anunță reintrarea lui AI. 
Naghi în linia de mijloc ® SPOR
TUL STUDENȚESC a plecat ieri 
Ia prânz, cu avionul, la Oradea. 
Pentru această partidă folosirea lui 
Răducanu este incertă. Un alt semn 
de întrebare — Petreanu, accidentat 
în prima etapă. Dacă nu va juca 
el, va apărea Marica în linia ofen
sivă, alături de M. Sandu și Roșu.

© JIUL a făcut luni un joc cu 
echipa de juniori (2 reprize a cite 
20 de minute), iar marți o ușoară 
mișcare. în formație își va face 
reintrarea Mulțescu, iar în lotul 
care va fi trecut pe foaia de arbi
traj va apare Bălan • F.C.M. RE
ȘIȚA a efectuat de luni pînă ieri 
patru antrenamente. Continuă să 
fie indisponibili Beldeanu, Tănase 
și Pușcaș, așa că antrenorul Rein
hardt va folosi aceeași echipă care 
a jucat la Tg. Mureș. Lotul a ple
cat miercuri la Hațeg, iar astăzi 
dimineață va» pleca cu autocarul 
la Petroșani.

BIHOR ș-a reîntors dement în aceeași seară. Miercuri 
a avut loc un alt antrenament. Se 
dă ca sigură absența lui Coca, 
reținut de un examen restanță. în 
locul lui va juca, probabil, Vaczi. 

® STEAUA. După antrenamen
tul de marți s-a făcut și o scurtă 
analiză a jocului echipei în parti
da cu Rapid, insistîndu-se asupra 
modalităților prin care pot fi în
lăturate deficiențele semnalate. Un 
singur jucător este accidentat: 
Sameș. • F.C. CONSTANȚA. Nu 
au făcut deplasarea la București 
Negoescu și Hoffmeister, ambii in
disponibili. O singură modificare, 
deci, în formația constănțeană, 
față de cea utilizată duminică : în 
locul lui Hoffmeister va apărea 
Gache.

e C.F.R. CLUJ-NAPOCA. S-a 
reîntors, acasă, de la Timișoara, 
imediat după meci. Echipa a fost 
supusă la antrenamentele obișnui
te. Indisponibil, în continuare, L. 
Mihai. Ni se comunică din Cluj- 
Napoca că cererea de bilete de
pășește orice precedent • U.T.A. 
Luni, program de refacere, marți,

La Dej, pe stadionul diviziona
rei C, Unirea, într-o dupâ-amiază 
ploioasă s-a disputat, recent, un 
meci între selecționatele taberelor 
F.R.F. (Bistrița) și M.E.I. (Dej). 
Două echipe „59“ au făcut dintr-o 
partidă oarecare uri tțs’t al tuturor 
ambițiilor și posibilităților lor. 
S-a jucat fără menajamente, „Bis
trița" apărînd onoarea centrelor de 
copii și juniori, „Dejul" pe aceea 
a școlilor cu profil. în prima re
priză, mai multe faze de gol au 
fost la poarta selecționatei școlare. 
Dumitreasa a ratat un penalty a- 
cordat „bistrițenilor" lui Octavian 
Popescu, dar imediat, chiar în mi
nutul următor, Florian a 
scorul după ce a driblat 
fundași centrali adverși. 
secundă a aparținut în 1_______
formației condusă inteligent de pe 
margine de profesorii Mircea Ro- 
tărescu și Gheorghe Ojoc. Funda
șul Cojocaru a ratat și el un pe
nalty și, parcă... înțeleși cu ad
versarii lor, la faza următoare, 
Antohi a deviat spectaculos balo
nul pe lîngă portarul ieșit în în- 
tîmpinare : 1—1. Scor egal, ratări 
egale, reprize aproape identice. 
Dincolo, însă, de elementele con
crete oferite de un meci in care 
jucătorii au făcut o mare risipă de 
energie, apriga dispută (ca și retu
rul, ciștigat la limită, cu 2—1, de 
selecționata școlară) a relevat 
cîteva elemente dotate care, atent 
pregătite -și foarte bine îndrumate, 
pot urca treptele fotbalului nos
tru de performanță. Este vorba de 
Florian (Politehnica Iași), Solomon 
(Sport Club Bacău), Savoi (Șc. sp. 
Tg. Mureș), Crîngașu (Petrolul 
Ploiești), Antohi (Liceul de fotbal 
Bacău) etc. Cele două meciuri, deo
sebit de utile, au demonstrat, într-o 
anumită măsură, că „Bistrița" și 
„Dej" nu au fost niște tabere de... 
vacanță. La Dej, după confruntarea 
dintre cele două selecționate, am 
stat de vorbă pe îndelete cu Gh. 
Ojoc (directorul taberei), M. Rotă- 
rescu (Liceul Mihai Viteazul Bucu
rești), Em. Mițaru (Viitorul Timi
șoara), E. Boru (Șc. sp. Șoimii Si
biu) și 
120 de 
în cele 
au fost 
dimineața și după-amiază.

La Dej 120 de tinere speranțe

DE... VACANTA
A

ale fotbalului nostru, provenite <1 
31 de școli sportive și licee de sp 
cialitate, s-au pregătit eu aside 
tate, sub o îndrumare competent 
mulți dintre ei avînd, indiscutab 
frurpoașe perspective de ieșire d 
anoiiimaț. Cînd, unde ți cum ; 
vor realiza salturile pentru caret; 
acum eforturi deosebite, este gn 
de spus. Cu certitudine se uoa 
afirma doar că totul depinde de « 
de profesorii lor, dar ți de eclț 
pele spre care-și vor îndrepta pat 
în următorii 2—3 ani.

Lourențiu DUMITRESCU

deschis 
; ambii 

Repriza 
totalitate HOTARIRI

ALE BIROULUI F.R.F,

ceilalți 6 profesori ai celor 
elevi aflati în pregătire. 
18 zile cit a durat tabăra 
efectuate antrenamente ei

Ieri a avut loc ședința Birouii 
federal care a discutat problem 
activității lotului reprezentativ 
a perspectivei sale. După aeculti 
rea informării prezentată de 
tremorul Valentin Stăncscu și 1 
scopul îmbunătățirii disciplinei 1 
cadrul latului și a seriozității i 
pregătire, Biroul I'.R.F. a hotărî 

—- suspendarea pe trei etape 
jucătorului Crișan (Universitate 
Craiova) pentru neretpecUit«’a < 
bligațiilor de component al iote 
lui ;

_— suspendarea pe o etapă a ji 
cătorului Dumitru (Steaua) pentr 
neprezentarea la convocarea loto 
lui în vederea jocului cu Juvento 
Torino.

— ratificarea hotăririi clubuh 
Dinamo de suspendare pe pair 
etape a jucătorului Dobrău rn>j>tr 
indisciplină (refuz de a juca î 
turneul din Spania).

In cadrul aceleiași ședințe, B 
roul F.R.F. a mai analizat și uj 
tnația jucătorilor Beldeanu i
Kun care, datorită supcTficialitățB 
cu care au privit activitatea Io: 
au devenit indisponibili penii 
echipele lor de club și. impliiei 
pentru lotul reprezentativ.

Biroul F.R.F. a analizat arbitra 
jele din primele etape ale cam 
pjenatului și a luat măsuri în es 
zul unor prestații nceorespunză 
toare.

• CUM SE DISPUTA MECIURILE DIN 
CAPITALA DIN ETAPA A IV-A. Partidele 
de Divizia A programate duminică in 
Capitală se vor disputa astfel: stadionul 
Giulețti, de la ora 9: Rapid — C.F.R. 
Cluj-Napoca (tin.-speranțe), ora 11: 
Rapid — C.F.R. Cluj-Napoca (Div. A); 
stadionul Republicii, ora 13: Sp. stu
dențesc — Univ. Craiova (tin.-speranțe), 
ora 15: Sp. studențesc — Univ. Craiova 
(Div. A).

I 
• CONSFĂTUIRE CU CONDUCĂTORII 

DE SECȚII Șl ANTRENORII ECHIPELOR 
DIVIZIONARE „C". Mîine, la ora 17, 
va avea loc 
și antrenorii 
uniunile vor 
orașe: seria 
— Bacău; 
a IV-a - 
București; 
a Vii-a ■ 
Caransebeș; seria a IX-a — Oradea; se
ria a X-a — Dej; seria a Xl-a — Mediaș; 
seria o Xli-a — Sf. Gheorghe.

»,C*. Mîine, la ora 
consfătuirea cu conducătorii 
echipelor de Divizia C. Re- 
avea loc în următoarele 
I — Suceava; seria a ll-a 

seria a lll-a — Ploiești; seria 
Constanța; seria a V-a — 

seria a Vl-a — Pitești; seria 
■ Craiova; seria a Vlll-a —

• TERENUL DIN PETROȘANI - SUS
PENDAT PE O ETAPA. - In ședința de 
aseară, Comisia centrală de competiții 
și disciplină, onalizind incidentele pe
trecute după terminarea meciului Jiul — 
A.S.A Tîrgu Mureș, din prima etapă, o 
decis ridicarea dreptului de organizare a 
clubului Jiul, pe o etapă.

(cat. 62 kg) țl Tr. Pogăceanu (68 kg) 
de la mureșeni, respectiv, A. Longpre 
(52 kg) ;i 
canadieni.

M. Mongion (74 kg) de la 
(I. PAUȘ — coresp. jud.).

DIVIZIA A. Ieri sau 
desfășurat, în Capitala, 

partide din campionatul re*
I. După-amiază, în ba-

POLO
alte două
publican, seria .. __ ,_________ _ ...__
zinul Centrului de pregătire olimpică al 
C.N.E.F.S., Rapid a dispus de C.N.U. cu 
9—1, iar seara, în piscina Dinamo, 
mația clubului gazdă a întrecut 
larul București cu 7-3.

for* 
pe Șco-

COM
PE

septem-
SCRIMA
TOAMNA se 
brie cînd, la 
pionatul republican al juniorilor mari. 
Competiția se va desfășura la toate 
probele șl va fi găzduită de noua Sală 
a sporturilor • LUNA SEPTEMBRIE reți
ne atenția și prin întrecerile din ca
drul Diviziilor A șî B, etapa a ll-a. 
Programul complet al etapei arată ast
fel: 20—21 ,IX — București, floretă femei, 
Cluj-Napoca, sabie; 24—25 IX — Tg. Mu
reș, -floretă bărbați; 26—27 IX — Bucu
rești, spadă q CEL MAI TINĂR centru 
de scrimă din țară, care își desfă
șoară activitatea în orașul Slobozia — 
Ialomița, promite să-și sporească vo
lumul de lucru, inițiind trăgători la toate 
armele. Materia primă” a centrului o 
constituie pionierii din localitate. Primele 
examene publice — oficiale — ale seri- 
merilor ialomițeni vor avea loc în primă
vara viitoare, cu prilejul campionatelor 
republicane ale copiilor.

ACTIVITATEA 
PETipONALA 

va inaugura la 11 
Baia Mare, va începe cam-

Dudu Georgescu a ciștigat duelul cu Nagel, dar mingea 
totuși in poartă. (Secvență din mediul Dinamo — A.S.A.

ediția trecută a campionatului)

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
efectuat marți un antrenamenta . _ ____

obișnuit. Pentru meciul de azi este 
incertă folosirea lui Boc. accidentat 
în etapa trecută, și a lui Bălăci, 
în schimb, Bcrnejinu, căruia i-a 
expirat suspendarea, are drept de 
joc. Crișan nu s-a prezentat încă 
la echipă. @ RAPID a sosit ieri, 
cu autocarul, la Craiova cu lotul 
complet de jucători. Pentru partida 
cu Universitatea antrenorul Motroc 
intenționează să trimită în teren 
aceeași formație din intilnirea cu 
Steaua.

« F. C. ARGEȘ. După reveni
rea de la Constanța, echipa plteș- 
teană a făcut marți două antrena
mente, continuîndu-și pregătirile și 
miercuri. După toate probabilită
țile, „ll“-le de la Constanța va fi 
menținut. Zamfir și Mustățea sint 
în continuare indisponibili. © U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
a plecat marți cu autocarul spre 
Pitești și a făcut un prim antrena-

nu va intra 
disputat in

miercuri la
Cluj-Napoca,

NOTĂ: STOP INDIFERENȚEI FAȚA Ml 
CAMPIONATUL DE TINERET-SPERANȚE .'Idouă antrenamente, 

ora 
cu 
Se 
de 
în < 
Bacău.

e S.C. BACAU. Antrenamente 
zilnice la echipa băcăuană, la .care 
a luat parte întregul lot de juc^ 
tori. în ceea ce privește formația 
pentru întîlnirea de azi, semne de 
întrebare le pune folosirea lui 
Catargiu, ușor accidentat. O F. C. 
OLIMPIA SATU MARE. Echipa 
sătmăreană s-a deplasat cu avi
onul pe ruta Satu Mare-București- 
Bacău, unde a sosit ieri după-a- 
miază. Bathori II și Iancu sînt, în 
continuare, indisponibili. în ceea 
ce-1 privește pe Bigan, care con
tinuă să facă „naveta" Satu Ma- 
re-Oradea, conducerea lui F.C. O- 
limpia a înaintat la federație acte
le pentru suspendarea lui pe doi

i 8, plecarea spre
autocarul. Tot lotul, apt de joc. 
preconizează folosirea formulei 
echipă care a obținut victoria, 
etapa trecută, în fața lui S. C, Ca răspuns la solicitările antreno

rilor și conducătorilor echipelor de 
Divizia A, federația a hotărit ca In 
meciurile din campionatul dc tine
ret-.speranțe formațiile respective să 
folosească mai puțini juniori, pentru 
a exista posibilitate* menținerii în 
activitate, PRIN JOCURI, a celor din 
lotul primei echipe care nu figurau 
pe foaia de arbitraj de la partidele 
seniorilor. Măsura a fost salutată 
de c&tre cei in cauză dar. to același 
timp ți obliga. Se aștepta ți o fi
rească creștere « nivelului partide
le- lix ~“t:r_rtul ii t±neret-spe-lor din campionatul de 
ranțe.

Dar, to primele două 
s-a produs nimic nou. 
chiar, multă dezamăgire, 
în mod deosebit la partidele C.F.R. 
Cluj-Napoca — Dinamo șl A. S. Ar
mat* Ti'. Mureș — F.C.M. Beșlț*, 
pe oaie le-am urmărit cu sporită 
atenție. Nivelul lor a fost sub orice

etape, nu 
Dimpotrivă 
Ne referim

UN FEL GREȘIT DE A FACE „GALERIE44f !

® Nu s-ar putea spune că eta
pa a Il-a a campionatului Divizi
ei A nc-a oferit mai multe sa
tisfacții decît prima, chiar și „me
ciul zilei", cel dintre Rapid și 
Steaua, situîndu-se sub nivelul aș
teptărilor din punct de vedere teh
nic. Este aprecierea pe care am 
întîlnit-o. de altfel, în raportul ob
servatorului federal Petre Tătaru. 
Meciul cel mai bun a fost cel de 
la Cluj-Napoca. dintre Universita
tea din localitate și Universita
tea Craiova. Stefan Socuciu, vice
președinte al Comisiei centrale de 
competiții și disciplină, prezent Ia 
această intîlnire ca observator fe
deral, are cuvinte de laudă atît 
pentru comportarea tehnică a celor 
două echipe, cît și pentru cea dis
ciplinară, „un exemplu in toate 
privințele dîndu-l cei doi căpitani 
de echipă, Anca și Oblemenco".

® Notele slabe abundă în ra
poartele observatorilor federali. 
Printre note am descoperit, totuși, 
și un... 10. Este nota pe care a 
primit-o portarul Jiului, Steliam, 
Homan, din partea antrenorului e- 
merit Coloman Braun-Bogdan, 
pentru felul cum a apărat buturi
le echipei sale in meciul cu F. C. 
Olimpia Satu Mare. Homan (pro
venit de la Minerul Moldova No
uă) împlinește la 3 octombrie 25 
•de arii. Este o vîrstă la care un 
portar mai poate porni pe drumul 
afirmării. Despre un alt jucător, 
lulius Nemțeanu, de la Politehnica 
Iași, vorbește arbitrul Ion Chili- 
bar, menționînd atît jocul lui plin 
de promisiuni, cît și respectul pe

care l-a arătat față de regulament, 
față de disciplină, în partida cu 
F. C. Bihor. La 18 ani și jumătate, 
Nemțeanu poate fi socotit o spe
ranță. Așteptăm realizarea ei...

• Gol marcat de F. C. Argeș la 
Constanța si nevalidat, pe motiv 
de ofsaid, de către centralul An
ton Miinich, deși colegul său de la 
linie, Francisc Coloși (și el arbitru 
divizionar A), nu-i semnalizase 
existența unei astfel de poziții. 
După meci, Fr. Coloși, unul din
tre arbitrii care s-au remarcat în 
campionatul trecut, avea să decla
re, de altfel, că golul a fost per
fect valabil. Observatorul federal, 
Traian Serbănescu, amintind, faza,. 
arată că din locul in care se alia 
nu și-a putut face o părere pre
cisă, intr-o direcție sau in alta. 
Păcat, întrucât n-a fost o fază oa
recare 1 '

• S-a mai scris despre „galeria" 
Rapidului. Prezența ei vie în jurul 
echipei favorite este un lucru po
zitiv. în timpul din urmă, însă, o 
parte dintre suporterii acestei e- 
chipe se pare că au uitat de legile 
sportivității și chiar ale .bunei cu
viințe. In raportul său la meciul 
Rapid — Steaua, observatorul fe
deral P. Tătara, ridică problema a- 
cestei „galerii", referindu-se la in
juriile și trivialitățile la care re
curge. Ele nici nu pot fi reprodu
se. Observatorul federal consideră 
că „clubul Rapid are datoria să in
tervină prin toate mijloacele, in
clusiv o serie de consfătuiri cu 
suporterii acestui club".

De altfel, există o vorbă, și a-

nume că, vrind să-ți facă un bine, 
prietenii îți fac mai degrabă un 
rău. Este și cazul unor susținători 
ai acestei populare echipe—

Jack BERARIU

așteptări. Ritsn lent, apatie general 
m teren, plictiseală, deși intern j 
început de sezon, ca să nu nu 
vorbim de carențe de oixiîtn telsni 
și tactic. Din păcate, indiferent 
continuă să plece de la cei „mari 
veni(i de la prima echipă, care a 
cred retrogradați fără motive, neto 
dreptățiți. ClUar unii doare aeew 
au jucat cel mai slab.

Duminică, la Tg. Mureș, am v&ts 
jucători care nu știau să opieaad 
o minge sau, să șuleze la ixiartâ ciîw 
trebuie, măcar la încălzire 1 Unii to 
cearcă chiar să... trișeze. Cazul Tu 
Șuteu, de la A.S.A., care și-a toq 
pins mingea cu mina, pentru a pjl 
tea șuta la poartă, in careul ad 
vers. L-a păcălit pe arbitrul AiwJ 
Pop (Oradea), aflat departe de faJ 
care, în acțiunea imediat următoa» 
l-a ajutat din nqu pe atacantul <il 
Tg. Muireș, făcindu-i cadou un 11 i] 
imaginar, din care gazdele au ega 
lat. Și asemenea constatări au r>rO« 
juit șl celelalte jocuri ale acesta 
competiții.

Oare in acest fel iși va atinj 
scopul această competiție destul «1 
costisitoare 1 Sigur că nu. Sintern ■ 
început de sezon și F.R.F. ar. trd 
bui să sancționeze slaba calitate 1 
acestor jocuri, nivel care decurgi 
din necorespunzătorul proces de sd 
lecție și instruire, din insulieiena 
muncă depusă la acest eșalon cari 
to continuare, e desconsiderat, iu 
tirzie să-șl implinească menire*

Constantin ALEXE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 27 

AUGUST 1975 :

Extragerea 1: 25'21 29 20 32 7
Extragerea ă II-a : 36 6 34 26 2

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI :■ 2.496.952 lei din care : 

1.810.002 lei REPORT

Piața, cîștigurilor se va face’ în 
Capitala îiicgpînd din 4 sept pînă 
la 27 octombrie, în țară aproxima
tiv din 8 septembrie pînă la 

-octombrie 1975 inclusiv, iar 
mandate poștale aproximativ 
8 septembrie 1975.

★
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
NOSPORT DIN 24 AUGUST

Categoria 1 : (13 rezultate) «= 1 va
riantă 50% a 16 569 lei și 17 variante 
10% a 3 314 lei.

Categoria 2 : (12 rezultate) ■= 51,65 
variante a 1 596 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate) ■=
626,80 variante a 197 lei.

TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PKONOEXPRES 
31 august 1975

27 
prin

PRO-
1U75 :

Autoturisme HA 131
® Excursii in U.R.S.S. © Excurj 
in Ungaria 3 Bani : cîștiguri fi 
și variabile.

Variantele de 15 le z dropii 
de ciștig la toate ex.. .gările. |



La Nottingham, în C. M. de canotaj masculin

TOATL ECHIPAJELE ROMÂNIEI
w*

CONTINUA CURSA PENTRU MEDALII
Ambarcațiunea de 4 +1 rame sa calificat ia finala

27 (pritr tele- 
pauză, campio-: 

____ ______________ canotaj progra
mate pc pista nautică de la Holme 
Plerrepont s-au reluat marți cu 
desfășurarea eliminatoriilor din în
trecerile masculine< ajunse la S. 
IV-a ediție.

Pentru schltiștii români ziua 
inaugurală n-a fost de bun augur, 
doar unul din cele patru echipaje 
ale noastre obținînd calificarea 
directă în faza următoare —1 semi
finalele. Este vorba de echipajul 
de 4 rame f.C. alcătuit, din Nico- 
iae Simion. Ernest Gall. Cristian 
Georgescu și Constantin Nistoroiu. 
Băieții noștri au pornit decis, au 
luai cursa pe cont propriu, mărin- 
du-și treptat avansul, care în mo
mentul trecerii liniei de sosire a 
ajuns la aproape 9 secunde față 
de ambarcațiunea Angliei, clasată 
pe locul doi. Timpul echipajului 
român, 6:40,82. realizat contra 
virilului, este privit aici ca o sur
priză. el fiind depășit în celelalte 
serii doar de R. D. Germană. 
6 : 37.12 și U.R.S.S. 6 : 37.41.

Echipajele noastre de 2 fără 
maci. 24-1 și 441 rame s-au 
zut nevoite să concureze din 
miercuri după amiază, cind au 
programate recalificările. De dala 
aceasta, lucrurile au stat mult mai 
bine. Prima cursă a zilei nc-a 
adus și prima satisfacție. Echioa- 
iul de 14-1 rame, alcătuit din Pa-

NOTTINGHAM, 
fon). După o zi de 
natale mondiale de

cîr- 
vă- 
nou 
fost

vel Zasoni, Adalbert Agh. Mihai 
Naumescn, Andrei Kapornai 4" T"1* 
dislau Lovrenschi a abordat reca
lificările cu mare dirzenie, 
sîndu-se, într-un final 
strfns, ne locul secund.
R. F. Germania, fapt care înseam
nă intrarea sa în finala primelor 
șase echipe din lume. Reprezentan
ții noștri depășesc, astfel, perfor
manța de anul trecut de la Lu
cerna, unde se clasaseră pe locul 
șapte. Nutrim nădejdea că ambi
țiile lor sînt mai mari decit sim
pla prezență în finală !

Ilie Oană și Dumitru Grume- 
zescu au cîștigat cursa din recali
ficări la 2 f.c. cu 6 :56,61 și vor 
evolua simbătă în semifinale. Al 
treilea echipai care a obținut ca
lificarea în semifinale (doar la 
4 4-1 rame recalificările au asi
gurat prezența direct în finală) 
este cel de 2 4-1, alcătuit din Ște
fan Tudor, Petre Ceapura 4- La* 
dislau Ixjvrenschi. Sportivii români 
au stat majoritatea cursei în plasa 
echipajului danez, impunîndu-se Ia 
finiș, pc ultimii 50 de metri.

Așadar, toate cele patru echipaje 
înscrise în concurs au reușit să 
treacă de primele faze, aflindu-se, 
în continuare. în lupta pentru me
dalii. Joi este zi de pauză, vineri 
după amiază fiind programate se
mifinalele.

cla- 
foarte 
după

Pe terenurile de la „Progresul14 incep azi

PRIMELE JOCURI ALE TURNEULUI INTERNATIONAL
DE HANDBAL PENTRU JUNIORI

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
SUCCESE LA TENIS

Finalele turneului de tenis de 
la South Orange, amînata timp <ie 
două zile din cauza ploii, s-au 
cat marți și s-au încheiat cu o 
plă victorie a reprezentanților 
lorilor sportive românești. In 
nala probei de simplu bărbați, 
Năsiase l-a învins cu 7—6, 6—1 pe 
Bob Hewitt (R.S.A.). Ies dublu 
bărbați a cîștigat perechea lise 
Năslase — Jimmy Connors, care a 
întrecut in finală cu 6—2, 6—3. cu
plul Crealy (Australia) — Lloyd 
(Anglia).

După cum se știe, în finala pro
bei femei s-au întîlnit două jucă
toare românce, Virginia Raziei și 
Mariana Simionescu. Din cauza 
ploii, partida a fost întreruptă la 
scorul de 6—1, 4—4 în favoarea 
Virginie! Ruzici și, probabil, va fi 
continuată la Forest Mills, unde a 
început marele turneu open al 
S.U.A.

ju- 
tri- 
cu- 
fr- 

Ilie

C. CORBU SI GH. MEGELEA IN 
VINGĂTORI

Proba de triplu salt din cadrul 
concursului
Stuttgart a fost cîștigată de ro
mânul Carol 
mat de francezul Christian Vale- 
tudie — 15,73 m. Alte rezultate : 
ciocan — Dmitrienko (U.R.S.S.) 
77,58 m : .110 m garduri — Wruț 
(Franța) 13.5 ; înălțime — Stones 
(S.U.A.) 2,27 m ; 3 000 m plat — 
Dixon (Noua Zeelandă) 7;54,8 ; 200 
m — Williams (S.U.A.) 20.16 : pră
jină — Carrigan (S.U.A.) 5.45 m : 
100 m Williams (S.U.A.) 10,10 ; 400 
m — Schloske (R.F.G.) 46.56 : 400 
m garduri — Akii-Bua (Uganda) 

greutate — Feuerbach 
20,71 m

¥
de aruncare a suliței, din

de atletism de la

Corbu cu 16,41 m, ur-

ANUL VIITOR, LA PARIS

Conferința internaționala
a miniștrilor sportului

rul Geza Fiiresz, au făcut depla
sarea următorii sportivi : Fr. Lu
xemburg, Gh. Oțelea, V. Cicu, M. 
Turcu, M. Ivanciu și P. Ungu- 
reanu.

BUCUREȘTI — BUDAPESTA 2—0, 
LA FOTBAL (JUNIORI)

La Moscova a început un tur
neu de fotbal pentru juniori. In 
prima zi, selecționata orațului 
București a întrecut cu scorul de 
2—0 echipa orașului Budapesta, iar 
prima reprezentativă a orașului 
Moscova a învins cu 3—1 echipa 
secundă a capitalei sovietice.

ALGER, 27 (Agerpres). — Con
ferința internațională a miniștrilor 
pentru problemele educației fizice 
și sportului se va ține la Palatul 
UNESCO din Paris, între 5 și 19 
aprilie 1976, a anunțat la Alger di
rectorul general al UNESCO M' 
Bow. Tema conferinței va fi „Bo
lul educației fizice și sportului i» 
formarea tinerei generații".

CIASAMOT1 MAfiHIII
PENULTIMUL JOC

AL RUGBYȘTILOR ROMÂNI 
ÎN NOUA ZEELANDÂ

AUCKLAND 87 (Agerpres). — 
Fxihipa de rugby a României a sus
ținut la Timaru. în compania se
lecționatei provinciei Canterbury, 
penultimul meci al turneului pe 
carc-1 întreprinde în Noua Zeelan- 
dă. După cum transmite corespon
dentul agenției*France Presse, par
tida s-a încheiat cu scorul de 
12—4 (6—4) în favoarea gazdelor.

După ultimele turnee de teu<5 
încheiate la 27 august, clasamentul 
Marelui Premiu F.I.L.T. arata as* 
fel : 1. Vilas 580 p, 2. Orantes 
p. 3. Năsiase 355 p. 4. Borg 345 p 
5. Ashe 300 p. 6. Kodrs 228 p. 7. 
Ramirez 225 p. 8. Connors 210 p, 
9. Fillol 182 p, 10. Alexander W 
p. în clasamentul jucătorilor de 
dublu în care conduc Gisbert ș< 
Orantes cu cîte 97 p. Iile Năst^se 
a promovat pe locul 7 cu 60 p.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Astăzi, pe terenurile din parcul 
sportiv Progresul, se vor disputa 
primele partide din cadrul Turneu
lui internațional rezervat forma
țiilor de juniori și junioare, orga
nizat de C.M.E.F.S. București. în 
colaborare cu Comitetul Municipal 
U.T.C. La ora cînd apar aceste rîn- 
duri. toate echipele oaspete sînt 
sosite în Capitală și 
formațiile bucureștene

pondcntul nostru I. Ghișa, a avut 
ioc returul jocului dintre echipele 
feminine de handbal Tricoul Ora
dea și S.E. Ebes (Ungaria). Victo
ria a revenit echipei locale cu 
21—13 (10—5). învingătoare și în 
primul joc : 16—8.

alături de 
sînt gata 

să-și măsoare forțele. Competiția 
stirnește un interes deosebit prin 
faptul că bună parte din partici
pante pot fi ușor socotite ca selec
ționate de țări, cu toate că ele iau 
parte la acest turneu sub numele 
capitalelor respective. Este, așadar, 
un bun prilej de a se trece în 
revistă valorile de miine ale hand
balului din Bulgaria. Cehoslovacia. 
Polonia. Ungaria, U.R.S.S. și, fi
rește, România.

După cum s-a mai anunțat, cele 
8 echipe masculine, ca și cele 8 
feminine au fost împărțite în două 
serii, în cadrul cărora se va juca 
sistem turneu, numai tur. după 
care echipele clasate pc primele 
locuri ale fiecărei serii își vor dis
puta finala, iar celelalte locurile 
III—IV. Competiția se va încheia 
duminică 31 august, dimineața.

Iată acum programul > jocurilor 
de azi. cu precizarea că meciurile 
din cadrul turneului masculin au 
loc pc terenul central, iar cele din 
competiția feminină se dispută pe 
terenul divizionar. Masculin (ora 
de începere : 14) : Budapesta — 
Sc. sportivă nr. 2 București (serial), 
fraga — Sofia (seria a Il-a), Mos
cova— București II (II). Bucureștii 
— Varșovia (I) : feminin (ora do 
Începere 14,55) ; Fraga — Progresul 
București (seria I). Budapesta — 
Sofia (seria 
București 11 
Varșovia (I).

a Il-a). Moscova 
(II). București I

★
La Oradea, ne comunică cores-

Jocurile sportive
mediteraneene
ALGER, 27 (Agerpres)__ Pe ba

zele sportive din Alger au conti
nuat întrecerile celei de-a 7-a edi
ții a .Tocurilor mediteraneene. în 
concursul feminin de gimnastică, 
medalia do aur la individual com
pus a fost cîștigată de Rita Perri 
(Italia) cu 72 p, urmată de Elisa 
\Cabello (Spania) 71,30 p. La mas
culin, pe primul loc s-a clasat 
gimnastul francez Henri Boeriocu 
109,15 p. Rezultate de la celelalte 
discipline sportive : baschet mascu
lin : Iugoslavia — Tunisia 108—56; 
Italia — Algeria 99—50 ; handbal 
ImascuZin : Algeria — Italia 18—13; 
Spania — Tunisia 16—11 ; tir, ta
lere aruncate din șanț : Basagni 
hltalia) 193 p ; armă liberă calibru 
redus poziția culcat: Pejovici (In- 
Eoslavia) ; haltere, categoria ușoa
ră: Stefanakis (Grecia).

CAIAC

Horio ALEXANDRESCU

BOXERI ÎN POLONIA

JOHN WALKER(R.F.G.). Restul 
întrerupt. în cla-

A na toii Karpov

48.72 :
(S.U.A)

mecanic. A- 
campionatele

Ieri a plecat în Polonia, un grup 
de boxeri români care vor parti
cipa la turneul internațional din 
orașul Slupsk. însoțiți de antreno-

țări europe -
au-

FIȘIER

C\\\\\\\\\\vX\w

ALEXANDER SLATNOW-GERHARD RUMMEL (R.D.G.)

Proba
cadrul concursului de la Varșovia, 
a revenit sportivului, român Ghcor- 
ghe Mcgelea cu 79,40 m. Alto re
zultate : 100 m — Nowosz (Polo
nia) 10.35 : greutate — Komar 
(Polonia) 20.44 : greutate (f) — Sțo- 
ianova (Bulgaria) 19.37 m : român
ca Valentina Cioltan s-a clasat pe 
locul 2 cu 18,21 m.

La recentele cam
pionate mondiale 
de caiac-canoe, des
fășurate la Belgrad, 
proba de caiac 2 pe 
i OM m a revenit 
echipajului din R.D. 
Germană, alcătuit 
din Alexander Siat- 
now și Gerhard 
Rummel, membri ai 
asociației S. C. Neu
brandenburg. A- 
lexan'der Slatnow 
(născut la 29 sep
tembrie 1950), de 
profesie inginer
constructor, a mal 
cîștigat titlul mon
dial in 1971, alături 
hard Kurth. Cu noul 
ner de caiac s-a acomodat rela
tiv repede. Din 197.3 se antrenea
ză împreună cu Gerhard Hum
mel (născut la 1 octombrie 1947), 
de profesie ingimer 

acesta, la

Rein-
său parte-

R.D.G.. de la UusterlHtz. cc 
caiaciștâ. au cucerit cele mai mul
te medalii, întru cit 
la mai multe probe, 
de la Belgrad, cei 
din R. D. Germană 
înaintea echipajului 
ghei—Malihin.

au concurat 
iar la C.M. 
doi -speotivi 
s-au clasat 
român Ser-

KARPOV SI LIUBOJEVICI - IN FRUNTE
MII.ANO, 27 (Ascipres). în run

da a 6-a a turneului de șal» de la 
Milano, marele maestru suedez» 
Ulf Anderssen l-a învins pe Lajos 
Portisch (Ungaria), iar fostul cam
pion mondial Mihail Tal (U.R.S.S.) 
a cîștigat la Bent Larssen (Dane
marca). in timp ce Tigran Petro
sian (U.R.S.S.) a remizat cu Wolf-

gang U nzicker 
partidelor s-au 
same ni conduc
(U.R.S.S.) și Liubomir Liubojevici 
(Iugoslavia) cu cite 31/, p și o par
tidă întreruptă fiecare, urmați de 
Portisch 3>;., Brown (S.U.A.), 
Smejkal (Cehoslovacia) 3 p (1).

Ignorată în muHo . 
ne, proba de o milă are o 
diență deosebita in lumea angto- 
saxonă. Poate că niciodată nu 
s-a scris despre un rezultat atle
tic ca atunci cînd Roger Baavnis-

AI H TISM ■:

(Noua

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM
Pe velodromul Rocourt. din apro

piere de Liegc. s-au încheiat cam
pionatele mondiale de ciclism a^e 
pistarzilor. în proba de urmărire 
pe echipe. R. F. Germania a în
trecut în finala selecționata 
U.R.S.S, realizind pe 4 000 m — 
4:39,69.

Surpriză în proba de viteză a 
profesioniștilor : medalia de aur 
a revenit australianului John Ni- 
cholsson, învingător în finala cu 
danezul Peder Pedersen. Proba de 
semifond cu antrenament mecanic 
(profesioniști), a revenit vest-ger- 
manului Dieter Kemper, secundat 
de olandezul Cornelius Stan. Polo
nezii Jânusz Kotlinski și Banedikt 
Kokot au cucerit medalia de aur 
în proba de tandem (amatori), ur
mați de Vac-kar — Vymazal (Ceho
slovacia). Proba feminină de ur
mărire individuală a revenit olan
dezei Cornelia van Osten. crono
metrată pe 3 000 m cu timpul de

4:06,15. Medalia de argint a fost 
cîștigată de americana Mary Enoch.

Proba de 100 km contracrono- 
metru pe echipe, disputată la Mat
tel (Belgia), a revenit formației 
Poloniei (Szurkowski. Mytnik, 
Szozda, Nowicki) cu timpul de 
2h 09:07,0. Pe ioturile următoare 
s-au clasat U.R.S.S. — la 05 sec., 
Cehoslovacia Ia 1:39,0, Suedia la 
3:03,0, Olanda Ia 3:16,0, R. D. Ger
mană la 4:09,0 etc.

ter a coborît sub 4 minute po 
această distantă.
la Gbteborg, 
John Walker a 
graniță, alerguxt mila sub 3:50. 
mai exact in 3:49,4. Diferența de 
10 secunde este o" măsură eloc
ventă a progresului atletismului 
în ultimele două decenii. Noul 
recordman este socotit, pe bună 
dreptate, cel mat bun semi-fon- 
dist mondial al momentului. S-a 
făcut cunoscut in ianuarie 1971. 
la Christchurch, la Jocurile Co- 
mmonwalth-ulut, alergind 1 :44.9 
pe 800 m și — mai ales — 3:32,5 
pe 1 500 m, unde s-a clasat al 
doilea, după Bay; (acesta deve
nea atunci recordman mondial 
cu 3:32,2). Walker are 22 de ani, 
1.85 m și 75 kg. este agent 
mercial la Auckland. în turnee’ 
europene 
cursul cărora

pe ;

Zilele trecute, 
neo-zeelandezu i 
depășit o aJLA

CO

din 1974 și 1973. în 
i a alergat și de

3—4 ori pe săptâminâ. a obți
nut numeroase rezultate de va
loare. Recordul miiei ne face sâ-l 
considerăm capabil de a cobori 
sub 3:30 pe 15») m

4;

CALIFICĂRILE PENTRU
ÎNTRECERILE DE VOLEI

ALE J. O
Federația internațională de vo

lei a hotărit ca turneul de califi
care pentru- Jocurile Olimpice de 
la Montreal să se dispute între 
15 și 25 ianuarie 1976, în R. F. 
Germania. Totodată, a stabilit ur
mătoarele serii : 1 : R.F.G.. Po
lonia. S.U.A., Italia ; A ll-A : 
R.D.G., Cuba (sau Mexic), Elve
ția, Iugoslavia ; A lll-A : Roma
nia. Ungaria, Olanda, Grecia, o c- 
chipă din A/rica. Primele două 
reprezentative din fiecare serie vor 
susține un turneu final, iar câști
gătoarea acestuia se va califica 
pentru J.O.

ATLETISM « Campionatele R. D. 
Germ a-a e desfășurate la Erfurt : fe
minin — îoo m garduri — Fiedler 
13,21 (Aunelte Erhardt n-a partdeî- 
pat), 200 m — Bodendorf 23,03, Re
nale Stecher 23,14 ; disc — Engel 
67,34 m ; masculin — 890 m — Fromm 
1:46,7 ; înălțime — Beilschmidt 2,21 m; 
suliță — Mich el 79,80 m; 116 m gar
duri — Munkelt 13,45 
m garduri — Mayer 
5 000 m, la Stockholm, 
tiopiiamd Kip Ngeno 
disc — Mac Wilkins 
m ; prăjină — Kozakiewicz (Po te
nia) 5,40 m.

BASCHET » 
la Szo-rnbatlicly 
tona echipei 
Canada, Polonia și Iugoslavia. Ulti
mele rezultate : Ungaria — Iugo
slavia 64—61, Polonia —- Canada 
87—85.

BOX • Echipa Poloniei și-a în
cheiat turneul în S.U.A., întâlnind la 
Clevoland selecționata țării gazdă. 
Din cele 4 întâlniri susținute, echipa 
Poloniei a cîștigat două, un meci a 
revenit formației S.U.A., iar altul 
s-a terminat la egalitate « La Split, 
sportivul iugoslav de categorie se
migrea, Mate Parlov, fost campion 
mondial îa amatori, acu-m profesio
nist, a învins la 
ze, pe span talul

CICLISM ® 
după 4 etape, 
(Cehoslovacia), 

la

a revenit rutierului sovietic Nikolai 
Sitnik, In 3 11 44:45. • Etaipa a 4-a
a Turului Olandei, disputată în ju
rul localității Simpevels, s-a termi
nat cu victoria olandezului Joop 
Zoetemelk, cronometrat pe distanța 
de lf» km cu 4 h 56 :53. In clasamen
tul general conduce Zoetemelk.

(record), 400 
50,66. • Pe
a cîștigat e- 
cu 13:51,2 : 

(S.U.A.) 65.06

Turneul feminin da 
a luat sfirșit cu vic- 
Ungariei, urmat A de

puncte. în « repri- 
Antonio Galvez.
tn tu-rul Slovaciei, 
conduce Kambal 

urmat de Mihailov 
(U.R.S.S.) la 35 sec, Etapa a 4-a, 
Kosiee—Tateanska Ixzmnice <148 km),

1 
fotbal • Rezultate din turneul 

preolimpic al zonei asiatice de la 
Teheran : Iran—Arabia Saudită 3—« ; 
Kuweit—Bahrein 2—1.

MOTO • Pe circuitul de ia Brnoj 
.Marele premiu al Cehoslovaciei*, 
contind pentru campionatul, mondial, 
a revenit la 500 cmc englezului Plia

PE SCURT
Read, dar titlul mondial a fost cîș
tigat de it-allanui Giacomo Agostini, 
clasat pe locul 2 în cursa de kt 
Bcno și pe primul loc în clasamentul 
general al campionatul ui. La 350 
cmc a cîștigat italianul Buscherini, 
iar în clasament conduce detașat 
Johnny Cecotio (Venezuela) — 76 p, 
urmat de Agostini — 59 p. La oiasa 
125 cmc pe primul loc a sowt sue
dezul Leit Gust-afsson. iar 
cmc a terni i’nal învingător 
7.U.1 Michel Rougerie.

la 
fraiK'v-

șah • Maestra Milunka 
viei a cîstigat campionatul

Cazare - 
feminin

al Iugoslaviei ou 12 p. urmata tte 
Stadler Ui/S p, Markovici l0>/« p. • 
După 14 runde, in turneul de la )’(- 
lianița Zdnoj conduc Averbach 
(U.R.S.S.). Doda (Polonia) și Pla- 
hetka (Cehoslovacia) cu cite 9 o. 
urmați de Uhlmann (R.D.G.) SV» o 
• După 2 runde în turneul de ia 
Vîrșeț conduc For Uit os (Ungaria) și 
Pidevski (Bulgaria) cu.cite 1, ., p.

TENIS • Turneul do Ia Chestnut 
Hills a fost cîștigat de suedezul 
Bjorn Borg, care î-a învins cu G--
6— 4, 6—2 pe Vilas, actualul lider :<< 
clasamentuluL în „Marele Premiu 
FILT“. In semifinale: Borg — A- 
lexander 6—3, 6—7. 6—3. 6—0 : VLlas 
— Ashe 6—3, 6—0, 6—4. 1‘roba de 
dubiu a revenit perechii Kamiret 
(Mexic) — Gottfried (S.U.A.). în
vingătoare cu 4—6, 6—3, 7—6 in fi
nala cu Mike Estep — John An
drews, ambBL din S.U.A. • Proba 
de simplu bărbați din t-umeul de la 
Moscova a revenit tânărului jucător 
sovietic Konstantin Pugaev, care 1-a 
învins în finală, cu 7—6, 6—7, 6—3.
7— 6, pe Vladimir Borisov, după <e 
acesta din urmă îl eliminase in se
mifinale pe Aleksandr Metrcvcl.i, l i 
feminin a cîștigat Olga Morozova, 
învingătoare cu 2—6, 7—6, 6—o în fi
nala susținută cu Marina Kroșina. 
» Primele rezultate de la Fores 
Hills- (pentru prima oară pe zgură)) 
Ashe — Amaya (ambii S.U.A.) 6—4 
7—6: Goven (Franța) — Anderssoi 
(Suedia) 6—2, 6—-31 Molina (Colum
bia) — Doeherty (S.U.A.) 6—1. 6—i; 
Pattison (Rhodesia) — Proisy (Fran
ța) 6—4, 6—2.


