
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TALERE

VÎNTUL A INFLUENTA T
PRIMA ZI DE CONCURS
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Ieri, în prima zi a campionate
lor republicane de talere (tir cu 
arma de vînătoare). s-a disputat 
pe poligonul Tunari din Capitală 
proba de trap, concursul pe echi
pe și prima manșă a competiției 
individuale. Numărul redus de 
trăgători, doar 13 (6 de la Steaua, 
5 de la Olimpia-Constructorul 
și 2 de la C.S. Baia Mare), a fă
cut ca întrecerile la talere arun
cate din șanț să nu prezinte prea 
mult interes. în plus, condițiile 
meteorologice — vînt puternic și 
în rafale — au făcut ca rezultate
le. cu toată străduința concurenți- 
lor. să fie modeste. Ca la foarte 
puține concursuri, tintașii n-au 
reușit ieri, din cauza vîntului. să 
termine 
o serie de 
fruntărilor 
„veteranii” 
campion șl 
campionul olimpic de la Roma în 
1960, Ion Dumitrescu au punctat 
24 în cite o serie. în rest, rezultate 
în jur de 20 p. După configurația 
clasamentului la jumătatea probei 
(un singur talerist cu 89 p din 100 
posibile!) se pare că nu se va a-

maxim nicicu punctaj
25. în tot cursul con- 
doar doi competitori. 
Ștefan Popovici, fost 
recordman al tării și

corda nici în acest an 
campion la individual, 
baremul fixat de F.R.T., 
200, este foarte greu de 
un timp potrivnic acestui sport. 
Șanse are doar Ștefan Popovici, 
primul clasat după 100 de talere.

Titlul pe echipe, după 100 de ta
lere. a revenit formației Olimpia- 
Constructorul București cu 331 
p (St. Popovici 89 p, M. Ispasiu 
85 p. I. Dumitrescu 81 p și O. Io- 
nescu 76 p). Pe locul următor s-a 
clasat Steaua cu 326 p (au concu
rat doar două echipe).

în clasamentul individual situa
ția. la jumătatea confruntărilor, se 
prezintă astfel: St. Popovici 89 p, 
M. Ispasiu 85 p, V. Ardenel (Stea
ua) 85 p. G. Suditu (Steaua) 84 p, 
E. Panduru (Steaua) 83 p și I. 
Dumitrescu 81 p. Dintre juniori, 
care spre lauda lor au reușit să 
îndeplinească baremul de partici
pare la campionatul seniorilor, pe 
primul loc se situează Nicolae Mi
hai (Olimpia-Constructorul) cu 
77 p. întrecerile continuă azi, de 
la ora 8. Miine începe concursul 
la skeet (talere aruncate din turn).

T. RĂBȘAN

titlul de 
deoarece 

185 p din 
atins pe = ANUL XXXI
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DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A IH-a

C.F.R. CLUJ-NAPOCA (NEÎNVINSĂ)
NOUL LIDER AL CAMPIONATULUI

• F. C. OLIMPIA SATU 
MARE, Șl EA FĂRĂ IN- 
FRÎNGERE PINÂ ACUM, 
BENEFICIARA SINGURU
LUI REZULTAT DE EGA
LITATE DIN ETAPA • 
RAPIDIȘTII N-AU REUȘIT 
INCA SA ÎNSCRIE VREUN 
GOL • „CAPETELE
AFIȘ" ALE ETAPEI VI
ITOARE, JOCURILE 
LA TG. MUREȘ Șl SATU 
MARE

Un aspect de pe standul de talere lansate dm șanț

Dudu Georgescu 
șutează și va în
scrie al treilea gol 
al dinamoviștilor. 
(Fază din meciul 
Dinamo — A.S.A.).

Foto :
Dragoș NEAGU

ROMANIA-CANADA 3-0, LA VOLEI FEMININ
PLOIEȘTI. 28 (prin telefon). A 

patra întîlnire susținută de selec
ționata feminină de volei a Ca
nadei in tara 
joi seară, in 
localitate. La 
ceri atractive, 
mele două seturi, victoria a reve
nit reprezentativei României cu 
3—0 (11. 11, 1). Cele mai bune ju-

noastră a avut loc, 
Sala sporturilor din 
capătul unei între- 
în special în pri-

cătoare : Emilia Cerncga,’ Constan
ta Bălășoiu, Victoria Banciu, Ma
rfa Enache din formația învingă
toare, respectiv Patty Orson și 
Connie Lebrun. Au arbitrat A. Po
pescu și N. Georgescu.

Vineri, la ora 18 are loc in sala 
Floreasca un nou meci între echi
pele României si Canadei. (loan 
CORNEA — coresp.)

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
Reprezentativa masculină de 

baschet a plecat la Miskolc, pen
tru a participa — de azi - 
turneu, alături de echipele 
niei, Ungariei și o selecționată so
vietică. Turneul servește drept ve
rificare a lotului român în vede
rea Balcaniadei, ce va avea loc la 
București, între 19 și 21 septem
brie. Au făcut deplasarea : Popa 
— căpitanul echipei. Oczelak, Cer- 
nat, Niculescu, Uglai, Caraion, Scu-

la un 
Polo-

taru, Chircă. Mihuță, Minzat, Mi- 
halache, Fosa.

La concursul 
sărituri în apă 
care se desfășoară 
duminică, iau parte_ și 
vii români Anca 
xandra Hociotă, Elena 
Georgiana Săcăleanu, 
stea și Mathias Kaiss.

★
internațional de 

de la Budapesta, 
sîmbătă și 

sporti- 
Făgețean, Ru- 

Cîrstică, 
Felicia Cîr-

DE

DE

CLASAMENTUL DIVIZIEI AREZULTATE TEHNICE

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

— A.S.A. TG. MUREȘ
— „POLI” TIMISOARA
— SPORTUL STUD.
— F.C.M. REȘIȚA
— RAPID
— „U" CLUJ-NAPOCA
— F. C. CONSTANTA
— F. C. OLIMPIA 

U.T.A.

3—2
2—0
2—0
2—0
3—0
3—1
2—1 
0—0 
1—0

(2-1) 
(1—0) 
(2—0) 
(1-0) 
(2—0) 
(2—0) 
(2-0)

(i—o)

ETAPA VIITOARE (31 august)
— JIUL PETROȘANI
— STEAUA
— „POLI" TIMIȘOARA
— UNIV. CRAIOVA
— U.T.A.
— DINAMO
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
- F. C. BIHOR

— POLITEHNICA IAȘI

S. C. BACĂU
A.S.A. TG. MUREȘ 
„U" CLUJ-NAPOCA 
SPORTUL STUDENȚESC
F. C. CONSTANTA
F. C. OLIMPIA SATU MARE
RAPID
F. C. ARGEȘ
F.C.M. REȘIȚA

GOLGETERI!
4 GOLURI : Roznai (Jiul)

2
ghel („Poli“ Timișoara), Bedea 
(U.T.A.), Nemțeanu („Poli” Iași), 
I. Mureșan, Pîslaru (A.S.A.), Ne- 
delcu II, Marcu (Univ. Craiova), 
Florescu (F. C. Bihor). Radu II 
(F. C. Argeș), Iordănescu (Steaua) 
— 1 din 11 m.

GOLURI : Moga (C.F.R.), 
(„Poli” Timișoara), 

Nemțeanu („Poli”

An-

CITIȚI IN PAGINILE 2-3 RE
LATĂRI DE LA MECIURILE 
CELEI DE A III-A ETAPE A DI
VIZIEI A

2000 DE ÎNVĂȚĂTORI • ••

1. C.F.R.
3. A.S.A.
3. Univ. Craiova

4— 5. F.C. Argeș
4— 5. „Poli" lași

6. F.C. Bihor
7. Jiul
8. Steaua
9. F.C. Olimpia

10. S.C. Bacău
11. U.T.A.

12—14. Dinamo
12—14. Sportul stud.
12—14. F.C. Constanța

15. „U" Cluj-Napoca
16. Rapid
17. F.C.M. Reșița
18. „Poli" Timișoara

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1 
o

1 
o 
o 
o 
o 
o
1
1
3
1 
0 
o 
o 
o 
o
2 
O
1

O
1
1
1
1
1
1
1
O
1
2
1
1
2
2
1
2
2

6—3 
9—5 
5—1
5— 2
6— 3
5— 5
6— 5
3—3
2—2
2— 3
3— 3
4— 5
1—2
3—4
2—4
0—3
2—7
2—6

înaintea startului în campionatul de handb

PREGĂTIRI INTENSE Șl SPECIFIC
NOII FORMULE A ÎNTRECERI

Constatăm cu satisfacție faptul că, paralel cu 
bogata activitate competițională, de masă și de>- 
performanță, la toate nivelele, se desfășoară o 
intensă muncă organizatorică, factorii cu atribuții 
adoptînd măsuri eficiente și inițiind numeroase 
acțiuni, menite să ducă la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor reieșite din ultimele documente de 
partid _  Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din
1973 și Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților Ia Conferința pe țară 
a mișcării sportive.

în ' acest context Se înscrie, după opinia noas
tră ca o acțiune de amploare și, evident, de mare 
importanță, și cursul de perfecționare în proble-, 
mele educației fizice și sportului a unui mare nu
măr de învățători — 2 000 — din orașe,_ ca și de la 
sate. Ministerul Educației și învățămîntului, îm
preună cu Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport au pregătit cu deosebită grijă și a- 
tenție programul acestui curs (care va avea loc 
între 1 și 4 septembrie), asigurînd buna lui des
fășurare în 12 centre : Iași, Suceava, Galați, Con
stanta, Pitești, Craiova, Timișoara, Tg. Mureș, 
Brașov, Oradea, Cluj-Napoca și București.

Este limpede că reușita deplină a acestei acți
uni poate însemna o importanță contribuție, la 
îmbunătățirea generală a activității de masă și de 
performanță din domeniul sportului școlar, îndeo
sebi al aceleia desfășurate în rîndul elevilor din 
anii I—IV. Aceasta depinde, desigur. în mare

măsură de tematica problemelor ce vor fi dezbă
tute (dezvoltarea fizică corespunzătoare a elevilor, 
intensificarea activității competitionale de masă 
și de inițiere în unele discipline — atletism, gim
nastică, de depistare a unor elemente talentate, și 
de orientare a acestora spre unitățile sportive 
specializate), dar și de interesul, de receptivitatea, 
de preocuparea pe care Ie vor manifesta toți cei 
2 000 de participanți la acest curs de perfecționare. 
Ar fi de dorit ca în fiecare din cele 12 centre, să 
se realizeze, cu acest prilej, nu numai o clarifi
care deplină a problemelor și cerințelor actuale, 
desprinse din documentele de partid la care ne
am referit, ci și un schimb de experiență între 
învățătorii de la orașe și sate care predau educa
ția fizică și sportul. Cu atît mai mult cu cit, după 
cum se știe, aceștia au rolul, atît de important, dc 
a-i obișnui pe elevi încă din primii ani de școală 
cu practicarea organizată a exercițiilor fizice și 
sportului, de a crea acele deprinderi și obișnuințe 
care pot împrieteni pentru toată viața zeci de 
mii de tineri cu mișcarea în aer liber, cu sportul.

Ne gîndim, de asemenea, la necesitatea ca roa
dele, eficiența acestui curs, deosebit de binevenit, 
să se exprime cit mai repede și cit mai conclu
dent în munca celor 2 000 de învățători, în activi
tatea sportivă de masă și de performanță a celor 
mai tineri elevi.

Dan GÂRLEȘTEANU

în primele zile ale lunii septem
brie se va da startul în cea de a 
XVIII-a ediție a campionatului 
masculin de handbal, moment care 
se înscrie, pe deplin justificat, în 
fruntea agendei manifestărilor 
sportive interne de la începutul 
toamnei. Spunem aceasta, gindin- 
du-ne la faptul că odată cu star
tul în noua ediție a disputei pen
tru titlu, începe, de fapt, o nouă 
și importantă perioadă de pregă
tire olimpică, principala întrecere 
internă constituind cel mai bun 
mijloc de verificare, rodare și 
chiar afirmare a viitorilor compo
nent ai lotului ce va apăra culo
rile tării la J.O.

Tocmai din aceste motive ni se 
pare firească efervescenta ce șe 
simte la majoritatea formațiilor 
participante. Antrenamentele și 
jocurile de verificare din ultima 
perioadă de timp au avut un ca
racter aparte, determinat în bună 
măsură și de faptul că această a 
XVIII-a ediție se va disputa nu
mai în sală, sistem turnee, 
ce, desigur, pune probleme 
antrenorilor și jucătorilor.

Un scurt tur de orizont prin cî- 
teva din taberele echipelor ni, ș,e 
pare sugestiv. Campioana țării, 
Steaua București (nouă victorii 
consecutive) a efectuat, după cum 
s-a anunțat, un lung turneu in 
R. P. Chineză, după care și-a con
tinuat pregătirile la București. Din 
vechiul lot au plecat Marinescu 
si Coasă (ambii Ia ,.U“ București) 
și Jenea la C.S.M. Reșița. Noi a- 
chiziții : Roșu și Vărgălui. ambii 
de la „U“ București. în rest, nimic 
nou.

Promovări spectaculoase se pro- 
filnază la Dinamo București, unde

Gh. Lieu (Dinamo București), d 
din cei mai vechi jucători diva 

nari.

lotului. Astfel, alături de cuno 
tul portar Penu, buturile dina 
viștilor vor fi apărate în acest

Călin ANTONESC



MARIANA SUMAN LA A ȘASEA CURSĂ DE 800 METRI

Marianei în cele șase e- 
Montreal

București
București

Nisa (16 august)

(26 
(1 
(8

iulie) : 
august) : 
august) : 

2:00,55,

Mîine, la Heidenheim, in cadrul 
.meciului cu echipa R. F. Germa
nia. Mariana Suman va alerga cea 
«de-a șasea cursă de 800 m din a- 
«seastă l-ună I Adăugind și con
cursul preolimpic de la Montreal 
desfășurat în ultimele zile ale lui 
iulie, ajungem la șapte curse în 
cinci săptămâni. Rememorăm re
zultatele 
voiutii; 
1:59,73, 
8:03,3, 
2:01,4,__ ___ _ .
Zilrich (20 august) : 2:00,57, Berli
nul occidental (22 august) 2:02,4. 
.Doar la campionatele naționale și 
în concursul din Berlinul occiden
tal adversarele sale au fost ceva mai 
^comode" — așa se explică timpii 
— media celorlalte patru alergări 
situindu-se la nivelul rezultatului 
de la Ziirich : 2:00,57. O medie de 
care nu se apropie nici o altă a- 
lergătoare din grupul de elită al 
distanței I Numai într-una din 
cursele amintite recordmana noas
tră nu s-a clasat pe primul loc, la 
Balcaniada de la București, unde 
a comis o eroare tactică... A aler
gat Suman prea mult ? S-a spus 
că anul trecut, la campionatele 
europene de la Roma nu a obținut 
mai mult decît medalia de bronz

• Ne aflăm în plină perioadă 
«ompetațională la pescuitul sportiv. 
Zilele acestea se dispută faza inter
județeană a campionatului republi
cași de pescuit staționar (duminică 
au loc întreceri la Dirobeta Tr. Se
verin și la Giurgiu), iar ta ziua de 
7 septembrie va avea loc, ta Tg. 
Mureș, finala pe țară a campiona
tului de tineret. Seniorii, cei din ca
tegoria B, iși vor disputa intiietatea 
cu o săptămînă mai târziu la Galați, 
iar „performerii", cei din gr. A, Iși 
vor etala priceperea în zilele de 
21—za septembrie, ta Lugoj. Lanse- 
tiștli se vor reuni în finala campio
natului național pe 6—7 septembrie, 
ta Cluj-Napoca. Pescarul vrincean, 
Micoea Croitoru, primul clasat la se
niori în întrecerile interj udetene de 
ta Brăila, concurs ce a avut loc pe 
Canalul Filipolu de pe Insula Mare, 
a prins 324 bucăți de pești, totatt- 
ztad 3557 p.

• Rezultate bune obțin In aceste
«ile cel ‘ *
tn zona 
Boccea). 
și caras, 
motei și „_____

• In lazurile din apropierea. Ca
pitalei continuă cu succes pescuitul 
carasului. Momeala cea mai indicată 
fund viermlșorul de oarne sau coco- 
loșul de mămăligă amestecat cu pli
ne. Atil la „scurt", cit mai ales ta 
lansetă, se prind exemplare mari. 
Crapul „mușcă" mal rar și numai 
ta bob de porumb ta lapte.

Vînătoril au început sezonul de 
baltă și continuă vinătoarea la pre
pelițe. Cu toate că nu s-a semnalat 
încă pasajul din nordul continentu
lui, totuși in orezarii (în apropiere 
de Oltenița, Urziceni și în alte re
giuni) se împușcă exemplare fru
moase de rațe, în special, în orele 
tileziă de după-amtază. (T. RJ

care pescuiesc in Dunăre, 
Cernavodă și Fetești (pe 

Se prinde, in special, crap 
iar cei mal... norocoși, so- 
șalău.

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

bou de doi tineri ; Neșu si Sma- 
randa, ultimul provenind de la 
Școala sportivă Sibiu. De aseme
nea, in noul sezon, vor mai activa 
la Dinamo București ■; Tase (fost 
la Știința Bacău), precum si tine
rii Vasilca (tot de la Bacău), Mat
hias (Lugojj, Rohețchi (Liceul nr. 
2 lași), Flangea (Liceul nr, 2 Bra
sov), precum și Matei (cu caran
tină) de la C.S.U. Galați. A pără
sit lotul Moldovan, plecat la Lo
comotiva București.

Aflată de o bună bucată de timp 
in apropierea primelor locuri, de 
care insă nu s-a prea™ atins, 
H. C. Minaur Baia Mare pregătește 
cu intensitate un sezon, în care do
rește să onoreze prin rezultatele 
ce se vor obține faptul că va evo
lua în fața propriilor suporteri în 
noua și moderna sală construită în 
localitate. Alături de „piese" de 
rezistență ale echipei (Panțlru, 
Palko, Mironiuc), băimărenii au 
acum in rindurile lor pe Szabo și 
Timiceru (proveniți de la „U“ Bucu
rești), Keill și Cliircu (de la „U“ 
Cluj-Napoca), pierzîndu-1 doar pe 
Ignatescu, plecat ia studii. O nouă 
Schimbare de generații se semna
lează la ,,U“ București, una din 
fruntașele campionatului. Studenții 
buoureșteni au efectuat două stagii 
de pregătire : primul la Costinești 
6i cel de al doilea la P. Neamț, 
după care s-a trecut la omogeni
zarea noii formații în care iși vor 
face apariția Bako, Durau, Ignat, 
Cheli și alți cîțiva handbaliști ti
neri și ambițioși.

Alte două echipe studențești pre
gătesc sezonul sub semnul unor 
taerioase schimbări in loturi'. In 
gceșt sens, „U“ Cluj-Napoca va be- 
peificia de aportul unor jucători ti
puri (Szatmari, Pinzaru, Fortunea- 
tau, Pop, Mihăilă, Bukaresti) care 
înlături de Jurcă, Lined, Mircea, 
LStorcm, Dima, Slavici sau Buruc 
por încerca să ridice din nou for- 
ptația clujeană în ierarhia hand
balului nostru. Pregătirile făcute 
bit fost foarte „tari”. Meciuri ami- 
Ei n : cu IndePendența Sibiu 30—13 
Bl 28—16, cu Cuprom Baia Ma- 

datorită oboselii acumulată într-un 
sezon prea încărcat. S-a aflat apoi 
că nu aceasta a fost cauza neîm- 
plinirii totale, deși mulți mai păs
trează convingerea că la Roma, 
Suman era obosită. Repetă, deci, 
Mariana „greșeala” de anul trecut 7

Nu e vorba de o greșeală, iar 
trei exemple din „afișul.” interna
țional ne arată că Mariana nu este 
o excepție.

Pentru o comparație mai ușoară 
alegem întii proba de 800 m mas
culină. La Zurich, Mike Boit (Ke- 
nia), nr. 1 al sezonului, reușea 
1:43,79 (record mondial 1:43,7). De 
la 15 iulie la 20 august (datei con
cursului de la Zilrich), Boit a aler
gat mai mult de 10 curse, cu o 
medie a rezultatelor apropiată de 
1:45,0 I Mai mult de 10—12 curse 
au alergat în două luni de sezon 
plin șl alți corifei ai probei ■— 
Rick Wohlhuter (S.U.A.) și Luciano

si 
Sl-a 

astfel 
acum 
nion-

Adrtaan

„CUPA MONDIALĂ" LA
In urmă cu aproape două săptă- 

mîni. la Nisa s-au desfășurat fina
lele celei de-a cincea ediții a com
petiției atletice pe echipe „Cupa Eu
ropei — Bruno Zauli". In deceniul 
care a trecut de la inițierea sa. ma
nifestarea ce aduce in întrecere re
prezentativele atletice masculine 
feminine ale țărilor europene 
ciștigat o mare popularitate, 
că tot mal multe voci vorbesc 
despre extinderea el la nivel 
dial.

Abordînd acest subiect, 
Paulen, președintele Asociației Eu
ropene de Atletism, a adus unele 
precizări. Arătînd că A.E.A. este 
promotoarea ideii de organizare a 
unei „Cupe mondiale" la atletism, 
urmind să o susțină. în luna octom
brie a acestui an în fata Consiliului 
federației internaționale — se pare 
cu mari sanse de reușită —, pre
ședintele torului european a afirmat 
că prima ediție a competiției va 
avea loc în 1977. „Este vorba de o 
ediție experimentală, formula defini
tiva o vom stabili ulterior, rezolvlud 
dificultățile pe parcurs, important 
este să nu pierdem timpul" a decla
rat Adriaan Paulen.

Intrudt atletismul nu a atins ni
veluri egale de dezvoltare ta toate 
continentele, la prima ediție a „Cu
pei mondiale" ar urma să participe
— atît la masculin cît și la feminin
— trei echipe naționale din Europa 
(primele clasate in finala „Cupei 
Europei" din 1977), echipa S.U.A., se
lecționatele Americll de Sud. Asiei. 
Africii șl Oceaniei. Competiția ar 
urma să se desfășoare apoi din doi 
in doi ani.

Pentru organizarea primei ediții «

(iinipiouatclc rcpublitaoc de caiac-canoc pentru Juniori

ÎNTRECERI ATRACTIVE ÎN SERIIEE HIMINATORII
Ieri, La Snagov, intr-un deoor de 

apropiată toamnă, au început în
trecerile oampionateLor republicane 
de caiac-canoe pentru juniori. In
teresanta competiție, care se va 
încheia sîmbătă dimineață, reuneș
te la start sute de tineri si tinere 
din numeroase centre nautice din 
țară. Conform programului, dimi
neața de joi a fost rezervată dis-

IU HANDBAL
Arad 21—15 și 21—20. Formația 
clujeană a luat parte la „Cupa Mi
naur" unde s-a clasat pe locul H.

La Sliinta Bacău s-a reîntors 
Deacu (de la Dinamo București) 
și portarul Tamaș (tot de la Dina
mo). Vechii osaturi a echipei (Cer- 
venita. Georgevici. Voina, Odaie, 
Eftene. Boroș) i se adaugă un nou 
contingent : Todică, Pecher, Tololoi, 
Vida, Stoica (de la Independenta 
Sibiu) și Patru. Băcăuanii au efec
tuat antrenamente la Slănic și, 
apoi, au luat parte la „Cupa Eli
berării" organizată chiar la ei 
acasă.

Politehnica Timișoara a făcut 
stagii de pregătire la Costinești, 
Valea Leșului și s-a antrenat asi
duu in sala Olimpia din orașul lor, 
cea care va găzdui primul turneu 
al campionatului. Timișorenii au 
jucat apoi la Cluj-Napoca, după 
care au luat parte la „Cupa Mi
naur", unde au ocupat locul III. 
Noutăți din lot ; au plecat Omes- 
cu și Țimpu la Reșița, Schragner 
la Gloria Arad ; au venit : porta
rul Mihăilă, tinerii Andrei, Bucă
țea, Jude, Păsulă, Diter.

Modificări foarte puține se a-
Dupănuntă la Dinamo Brașov.

cum am fost informații brașovenii 
au luat parte cu succes la turneul 
de la Doboj (Iugoslavia), plecînd 
apoi la un. alt turneu peste hota
re la Gdansk (Polonia). Nume noi3 
portarul Balerca, jucătorii Gran^ 
csa. Manta, Kerestes. Scăpați, în 
ediția trecută, de retrograidare Ia... 
fotografie, jucătorii de la C-S.U, 
Galați s-au pregătit foarte intens 
(la Ilerculane), după care au luat 
parte la „Cupa Eliberării0 La Ba
cău, unde au învins pe ASA Tg. 
Mureș (19—12), pe Rafinăria Te- 
leajen (1&—16) și au pierdut Ia 
Știința Bacău cu 10—15. Vor fi 
promovați în lot: Bera, Georges
cu (Ploiești), Oprea (Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), Teodorescu (Galați) și 
Munteanu (Constanța).

Antrenamente multe și de mare 
intensitate la Rafinăria Teleajen, 
la ASA Tg. Mureș, ca și la 
CAROM. Din vechea formație plo- 
ie^teană „supraviețuiesc0 doar por
tarul Gh. Vasile, Hovîrneanu, IU- 

Susanj (Iugoslavia), cu performan
te apropiate de ale lui Boit.

Tot un semifondist, John 'Wal
ker (N. Zeelandă) a particijpat în 
fiecare din cele 6 săptămâni ale 
turneului său european la câte 2—3 
curse obținând rezultate excelente 
in mai toate J

Liderul autoritar al săriturii in 
înălțime, Dwight Stones (S.UJL.) 
este lin... îndrăgostit de concursuri. 
A participat în acest an la peste 
20, media rezultatelor sale stimând 
invidia oricărui alt săritor.* 1

CÎȘTIGURILB TRAGERII LOTO 
DIN 22 AUGUST 1975. Extragerea I : 
cat. 2 : 2,00 variante a 21.318 lei ; cat. 
3 ț 4,80 a 8.882 lei ; cat. 4 : 15,75 a
2.707 lei ; cat. 5: 47,95 a 889 lei; cat. 
6 ; 120,75 a 353 lei. Report categoria
1 5 277.884 lei. Extragerea a Il-a : cat. 
A 3 1 variantă 25% a 50.000 lei ț cat. 
B s 2 variante 10% a 19.874 lei; cat. C: 
3,25 a 12.230 lei; cat. D » 13,10 a s.034 
lei ț cat. E : 52,60 a 756 lei ? cat F,: 
102,50 a 388 lei; cat. X : 1.162,65 a 100 
lei. Report categoria A s 17.597 let 
Cîștigul de 50.000 lei de la categoria 
A jucat sfert a fost obținut de Elena 
Conțu din Brașov.

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DIN 31 AUGUST 1975 SE ATRI
BUIE a Autoturisme „DACIA 1300" 
• Excursii în U.R.S.S. șl UNGARIA

Am ales exemplele de maf sus 
pentru că fiind vorba de supercam- 
pioni sînt cele mai sugestive. Ma
riana Suman —. recunoscută pentru 
robustețea sa ~ nu aleargă prea 
mult, compania, o onorează. Să nu 
uităm că cei mai bun antrenament 
este concunsui.J

I

Vladimir MORARU I
ATLETISM IN 1977 ?
„Cupei mondiale" și-au depus deja 
candidatura cîteva orașe: Roma,
Helsinki, Los Angeles, Tokio. Mel
bourne. Să așteptăm — ou speranța! 
— decizia I.A.A.F.șâi

I
inițial, motive de ordin teh- 

impuș FJl.A. modificarea 
unor oampionate *1 con- 
cu caracter republican, Ast-

PRINTRE CULOARE...:
• Față de programul competițional

stabilit ..........
nlc au 
datelor 
cursuri 
fel. întrecerile din zona I a com
petiției pe echipe „Cupa României" 
vor avea loc la 13 șl 14 septembrie, 
ta loc de 20—21 septembrie cum erau 
prevăzute ta calendar.
• Pe stadionul din Poiana Brașov 

se vor întrece atlețl și atlete repre- 
zentlnd echipele C.A.U.. Steaua, Di
namo, Rapid si Metalul București. 
Argeș, Brașov, Cluj-Napoca șl Iași. 
IniUtnlrile din cadrul celorlalte zone 
vor avea loc ta 20 și 21 septembrie la 
București (zona a H-a). Ploiești (zo
na a Ill-aj, Tg. 
Tulcea (zona a 
(zona a Vl-a).
• Campionatul

50 km va avea loc duminică 31 au
gust (ora 7) ta pădurea Băneasa 
din Capitală • Campionatul repu
blican de maraton »e va desfășura 
la Brașov, ta 7 septembrie (ora 10) 
• Campionatele de seniori la de
catlon șl pentatlon — femei stat 
programate la Galați. 27—28 septem
brie. In același oraș va avea loo, 
la 27 sept, (ora 16.30), campionatul 
de juniori la 20 km marș.

I
I
I
I
I

a TV-a),
Botoșani IJiu (zona 

V-a) si

republican de marș

I
I
I
I
I

putelor din serii. O imagine despre 
aceste curse eliminatorii.

De la ora 9,30, pină către ora 
prânzului, au trecut linia de so
sire 220 de echipaje. Plecările s-au 
dat din 5 in 5 minute, cei prezenți 
putând urmări nu mai puțin de 
34 de curse. întrecerile propriu- 
zlse au avut ca prim scop desem
narea echipajelor care vor evolua 
în semifinale (primele trei clasate 
din fiecare serie). A fost, desigur, 
mare ambiție și în recalificări. Dar 
lupta pentru intiietate se va da — 
ca și la recenta ediție a „Criteriu
lui speranțelor”, care a prefațat 
aceste campionate — între sporti
vii bucureșteni (cei de la Dinamo, 
în deosebi) și tinerii oaiaciști și 
canoiști ai „Deltei", cum le spun 
specialiștii (Tulcea, Brăila, Galați, 
Suâina).

Iată citeva dintre echipajele care 
și-au ciștigat dreptul de a evolua 
in semifinalele de astăzi : K 1 ju
niori II (500 m) : L. Cosmin (C. S. 
Brăila) 2:06,0 ; C. Girjoabă (Con
structorul Hunedoara) 2:13,2 ; N. 
Jelea (C.N.U.) 2:16,0 (seria I) ; E. 
Anton (Școlarul) 2:09,2 ; F. Pan- 
cratov (Răsăritul Sulina) 2:14,5 ; E. 
Ilie (Portul Brăila) 2:16,3 (seria a 
Il-a) : I. Peia (U.T.A.) 2:08,0 ; M. 
Iutu (Șc. sp. Constanta) 2:16,2 ; S. 
Caracas (S. C. Tulcea) 2:18,7 (se
ria a IlI-a) ; C 2 juniori II (500 
m) : S. C. Tulcea (Ștefanov — Gu- 
rei) 2:05,7; Portul Brăila (Marcov— 
Ungureanu) 2:06,0 ; Nautica Orșo
va (Trusculescu — Crăciun) 2:07,7.

întrecerile continuă azi cu dis
putarea semifinalelor (de la ora 
9,30) și a celor cinci finale la fond 
— K2, KI. C2, CI și K4 (5 000 m), 
de la ora 16. Sîmbătă, cu începere 
de la ora 9,30 — finalele probelor 
de viteză.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
IVasile TOFAN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I OCHIUL DE DIVIZIA A
I
I
I
I

I I
I

I
I I
I

gîndească

I
£

s'

Duminică, la un derby bucu- 
reștean deajuns de anost o- 
chiui meu de Divizia A a stat 
mare, treaz $1 încordat de 
parc-af ft văzut cine știe ce. 
Mintea 5-a lămurit repede pri
orii de unde venea fenomenul; 
mă aflam *n fața necunoscutu
lui și a multor necunoscuțl O- 
ahiul de Divizia A e un ochi 
special» el are optica Iul, o- 
bișnutnțela șl prejudecățile lui, 
veselia și mohoreala lui, exi
gențe ie șl plictisul kri special, 
tresăririle șl somnuri tul perfid. 
Ochiul de Divide A a fost e- 
ducat în ani lungi, pe 
ia munte, de aceiași 
au pasele, fantele, 
șuturile și ratările 
lor. Nu altfel dedt 
ochiul de expoziție 
cane de departe iți 
poate spune că a- 
colo e un Ciucu- 
rencu și la dreapta 
e lumina unui Țu- 
culescu t— ochiul 
de Divizia A are 
plasticienii lui și 
știe, fără să se mai 
prea mult, că pasa aceea dată 
înclinat pe spate era a lui Je
nei, sprintul acela poate fi nu
mai al lui Lucescu, driblingul 
acela oare răsucește lumea-n 
loc e al lui Dobrin, iar ratarea 
aceea sfișietoare de ta 6 me
tri, este, a fost și va rămine a 
Iul Neagu. Ochiul de Divizia 
A nu trebuie să se concentreze 
inutW când începe jocul : al i-a 
văzut de mult pe Dumitru și O- 
blemenco de cînd echipele au 
străbătut tunelul magic, el sim
te dacă Radu Nunweiller e sau 
nu pe teren, înainte de prima 
pasă a acestuia™ Și dacă aceș
tia stat „clasicii” oare au edu
cat ochiul de Divizia A, r»u-i 
mai puțin adevărat că aptioa 
tai a fost formată și de „foleul” 
lui Adam, și de sprintul lui Be- 
bită Năsturescu, și de siluetele 
inimitabile ale lui Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu, Dembrovschi și 
Domide.

Duminică, ochiul a trăit re
velația că au trecut anii ca 
nori lungi pe șesuri și deodată, 
printre atitea metamorfoze im
perceptibile ale lumii, Steaua

țes uri șl 
„pictori'.

doi”, de

I

ACTUALITĂȚI
• PARTIDA SPORTUL STUDEN

ȚESC — DINAMO, LA 3 SEPTEM
BRIE. Meciul restanță Sportul stu
dențesc — Dinamo, din cadrul eta
pei a n-a, a fost re>p rog ramat pen
tru miercuri 3 septembrie. Intilnirea 
va avea loc pe stadionul Republicii, 
de la ora 16.

I
meciuri din cu- 
lnterțărl. Iată

(27 septembrie, 
R. Stincan, C. 
— Polonia (29 
ani)): C. Băr- 

Popescu ;

R.D.G.
Rainea.
Grecia 

tineret 23
Retezan, M.
Suedia (15 octombrie, 
: N. Cursaru, M. Mo-

9 BRIGĂZI DE ARBITRI RO
MANI PESTE HOTARE. In sezonul 
de toamnă șase brigăzi de airbitirl 
români vor conduce J’ ~* *"
pete europene sau 
delegările ;

Belgia — 
C. E.) : N. 
Manușaride; 
octombrie, 
bulescu, Gh. 
Iugoslavia — 
tineret 23 ani) 
raru, T. Andrei ; PAOK Salonic — 
C. F. Barcelona (17 septembrie, Cupa 
UJE.F.A.) : N. Petriceanu, I. Rus. 
Gh. Vais-ilescu I ; Besiktas Istanbul 
— Fiorentina (17 septembrie, Cupa 
cupelor) £ C. Petrea, Fr. Coloși, V. 
Topan ; Anorthosis Famagusta — 
Ararat Erevan (1 octombrie, Cupa 
cupelor) c C. Ghiță, C. Niculescu. 
C. Silaighi.

9 ROMANIA B, IN R.F.G. în ziua 
cînd la Atena se va disputa meatul 
Grecia — România din cadrul Cam
pionatului balcanic (24 septembrie), 
selecționata B a țării noastre va e- 
volua în R. F. Germania, la Dussel
dorf. unde va întîlni echipa Fortuna, 
din prima ligă a campionatului vest- 
german.

• CUPA SPERANȚELOR, EDIȚIA 
A 5-A. Ieri dimineață, în Parcul 
sportiv al pionierilor din Constanța 
a avut loc festivitatea de deschidere 
a jocurilor din cadrul ■ultimei faze 
a Cupei Speranțelor, ediția a S-a. 
La startul turneului final al acestei

KS

șl Rapid nu mai stat aceleași. 
Neagu, Dumitru, Vigu, lordă- 
nescu, Pop erau acolo, mai ira
diau culorile for, dar ei se pier
deau —> pentru ochiul de Di
vizia A — printre stranii șteta 
fără nume sau cu nume oare 
na ne-au străpuns încă inima : 
după ani și ani, Steaua juca 
un med de campionat fără 
Sătmăreanu; pentru prima oa
ră ta viața mea vedeam un o-!
tac Troi-Botez-Zamfir I Pentru g 
prima oară vedeam o suire ta 
atac a urne fundaș numit Zo 
Mu. Și niciodată nu-l privisem 
pe Rontea. Ochiul s-a încrun
tat îndelung, în® șl întîl să 

deslușească mișca
rea și de aici, va
loarea. Bunilor cu
noscători ta poezie 
nu le trebuie mai 
mult de o rimă 
pentru a anunța 
că acolo parcă se 
ascunde ceva... O- 
chiului de Divizia 
A nu-i trebuie mai 
mult de un „un- 
fentă, de un dri-o

bling pentru a simți dacă in 
„băiatul” acela e sa-u nu o 
„stofă”. Există o atingere se
cretă a balonului care spune 
totul Există jucători necunos- 
cuți oare de la prima atingere 
a mingii îți spun dacă dețin 
sau nu acest secret Există o 
unduire misterioasă a corpului 
într-un dribling — ochiul de 
Divizia A o detectează repede, 
în încordarea 
imediat dacă 
trebuie reținut sau nu. Firește 
că ochiul se poate înșela, după 
cum nu o dată decepția iți 
poate aduce „una lacrima” pe 
obraz... Dar momentul rămine 
de vrajă : a apărut un nou ju
cător 1 Mintea reține un nou 
nume, ochiul a tresărit la sprin
tul unui necunoscut., ce ne va 
aduce el ? Cum ne va „educa” 
ochiul ? Ce va lăsa memoriei 
noastre care încă mai știe pe 
dinafară, din străbuni, echipa 
Ripensiei ?

Duminică, ochiul mi-a spus : 
Petou.

I

3?

lui, ți-ți spune 
numele aceluia

jocuri, I 
meri tell 
nă și I 
ediții. I 
victoria 
trecut I 
al arbl 
la 3—11 
trat ini 
re oasn 
<:ulat-o| 
3—2 șil 
cimi dl
mare
Oti, da-q 
inoviștil 
disputai 
nă la I 
gila dl 
marcaj! 
ardoare! 
pentru 
tei un 
mente 
evoluat 
de inel 
poate J 
movist 
Început] 
r<ș a d 
tenerulJ 
montele 
■super tos 
pe care

BELPHEGOR

populare competiții rezervată celor 
mal mici jucători (pină la 12 ani) 
s-au aliniat 19 echipe reprezentînd 
județele Alba, Argeș, Arad, Bihor, 
Brașov, Buzău, Botoșani, Dîmbovița, 
Dolj, Galați, Cluj, Timiș, Maramu
reș, Mureș, Sibiu, Satu Mare, Con
stanța, Vaslui și orașul București. 
Meciurile se vor juca pe terenurile 
1» 2 șl 3 din Parcul pionierilor, di
mineața și după amiaza, pină la 4 
septembrie inclusiv.

ÎNAINTAȘII GAZDEL»
I JIUL
F.C.M-REȘIȚAF.C.M. REȘIȚA

PETROȘANI, 28 (prin telefon)
Deși terenul alunecos, datorită 

ploii căzute în ajun și in cursul 
zilei de azi a creat multe dificul
tăți în controlul balonului, jocul a 
plăcut prin ritmul alert menținut 
de-a lungul celor 90 de minute, 
prin multele momente de fotbal 
de calitate, la care și-au adus con
tribuția ambele echipe. Jiul a me
ritat victoria (deși a deschis sco
rul în condiții neregulamentare), 
fiindcă a avut mai mult timp ini
țiativa, iar înaintașii săi au șutat 
cu mai multă precizie pe spațiul 
porții.

In prima repriză, jocul ă fost,

1
alunecos ; 
aproxima- 

ROZNAI

Raportul 
(pe spa-

în gened 
mâții ad 
faze pal 
(min. 3)1 

'tfowsast ] 
derea sci 
cat print 
acțiune 1 
in pozitl 
dar acel 
lateral, I 
NAI ; bl 
mină pel 
la picior! 
a șutat | 
văzut in 
nai și, I 
nilor, a

UNII

Stadion Jiul; teren. 
timp noros ; spectatori, 
tiv 6.000. Au marcat: 
(min. 16), TOMA (min. 46). Ra
port do corner® : 9—5. **'
șuturilor la poarta: 16-9 
țiul porții: 9—2)..

JIUL : HOMAN - Nițu, RUSU 
Stoica, LECA — O. Stan (min. 78 
Cui ea), MOLDOVAN. Toma w Co
vad (min. 73 BâlanJ< ROZNA1, 
MULȚESCU.

F.C.M.: CONSTANTIN - PIGU- 
LEA, Ologeanu, HERGANE, RW- 
posca - GABEL. MUNTEANU. 
Bora (min. 75 Grlgore) — AtodF 
resei. BoRn (min. 54 Căpriorul 
Florea.

A arbitrat T. Andrei (Sibiu), 
ajutat la lînio do A. Munich 
(București) și NL Dinescu (Rm. 
Vîlcea).

Cartonașe galbene: MOLDO-

RAP

Trofeul Petschovschi:
La tineret-speranțe:

9.
2-6 (1-0),

CRAIC
Revani 

cental 4 
s-a desfj 
mare de! 
ziast car 
tribunele 
petil au 
sează m 
și închei 
poartă d 
(min. 1) 
verși tatea 
prompt s 
șl StrimU 
care pe 
reușește ] 
minutul 1 
in careu, 
capul căii



DIVIZIA A

RĂSPLĂTIT AȘTEPTĂRILE

ETAPA A III-a

2(1)

lam plecata. 
lunțate mari 
litru încăput 
re campioa- 
brul actualei 
I repurtat 
I emoții au 
luierul final 
le au ajuns 
ușor au in- 
kare, pe ca- 
l șl au spe- 
lajungînd la 
ultimele ze- 
Lrtidei — o 
Ispupe, deci, 
|t dat.’^Iina- 
I autoritate 
lin greu pl- 
I apăra fra- 

tabela de 
[acționat cu 
| poate avea, 
pare a lup- 
b comipartl- 
|i atacul) au 
lu momente 
precizie. Se 
ffiblul dina
ri în acest 
k. Tg. Mu- 
|uroasă par- 
| Compart i- 
| atac rămîn 
|diate, lucru 
| de ieri, de

alaltăieri. Aceste două linii forte 
ale mureșenilor se grupează rapid 
și echilibrat, se cunosc foarte bina 
(unii dintre titulari joacă împre
ună de 4—5 ani) și ne prezintă in
dividualități cu o tehnică remarca
bilă, unde pe nedrept ocolite de 
selecțiile în loturi reprezentative 
(Fazekaș, Pîslara și Varodi), alte
le reținute de selecționeri (Bâloni, 
Hajnal). Și ieri ne-am convin» de 
posibilitățile unsprezecedul antrenat 
de Tiberiu Bone care, față de în
treaga desfășurare a luptei din a- 
renă, de situațiile de marcare, pu
tea obține, după opinia noastră, o 
egalitate,. în brigada de arbitri, au- 
părător de slabă comportarea tu- 
șierului M. Fediuc (Suceava).

Acum, fazele care au dus la în
scrierea celor cinci goluri : min. 
1 — prima angajare a mingii l-a 
dus pe Lucescu in posesia balo-

nului : el a efectuat o surprinză
toare mișcare, a rămas liber, a 

și D. Geor- 
intcrceptările 
ajuns in po- 
sec. ou stîn- 
cursă specta- 
tlin apropiere 

din piciorul

centrat, Duinitrache 
gescu n-au reușii 
dar NUNWEILLER a 
sesia mingii, un șut 
gul și 1—0. Min. 7: 
cnloasă Fazekaș, șut 
șl mingea ricoșează 
lui G. SANDU în plasă : 1—1. Min. 
21: inspirată angajare a lui DU- 
MITRACHE de către Nunweiller, 
șut pe lingă Nagel: 2—1; min. 50: 
cursivă acțiune Dinu — Dumitra- 
che — Nunweiller, angajai D. 
GEORGESCU (în dubioasă poziție 
de ofsaid, după opinia noastră) și 
este 3—1. Min. 66: balon lucrat de 
Ilajrtal pentru VARODI care câștigă 
duelul ou Cheran și trimite peste
Constantinesou : 3—2.

Eftimie IONESCU

DISCIPLINA TACTICĂ
SI ROADELE EI

DIFERENȚĂ DE6

Hnăra formație a Stelei, în care 
Vigu a devenit acum... decanul ei 
de virată, a evoluat foarte bine în 
primele 45 de miinute. A atacat 
mult, variat, altemînd acțiunile vi
guroase pe extreme, cu pătrunde
rile perpendiculare pe poarta ad
versă. Iordănescu a fost, în această 
parte a meciului, un excelent co
ordonator al jocului echipei sale 
dar, în același timp, și finalizator 
al multora dintre fazele reaiizaite 
de atacanții militari, aju-tați tot 
timpul de foarte tenacele Stoica 
și de cei doi fundași laterali. De 
altfel, IORDĂNESCU a și deschis 
scorul, în min. 12, reluînd cu 
capul, imparabil, o impecabilă cen
trare a exgălățeanului Stoica. Toi 
el va înscrie și al doilea gol al 
formației sale, din 11 m (min. 28), 
penalty acordat just de arbitrul 
intilnirii la un fault clar făcut in 
careu de Bălosu asupra lui Troi, 
scăpai singur spre poarta lui Șie- 
fănescu. Scorul ar fi putut lua 
proporții și un 4—0 sau 5—0. 
pauză, nu ar fi surprins pe ni
meni. Dar. rînd pe rînd, Zamfir. 
Dumitriu IV și Năstase au irosit 
goluri gata făcute.

Stadion C.F.R. ; teren bun ; 
timp umed ; spectatori : aproxi
mativ 14 000. A marcat: ADAM 
(min. 2). Raport de cornere : 
6—4. Raportul șuturilor la poartă: 
26-12 (pe spațiul porții: 11—4).

La

RANDAMENT ÎNTRE REPRIZE
După pauză. Zamfir a ratat o 

nouă bună ocazie, șutind neglijent 
(min. 59), L-a imitat Năstase (min. 
65). Și — pe fondul scăderii po
tențialului fizic al jucătorilor mi
litari, îndeosebi Iordănescu, Dumi- 
triu IV, Zamfir — treptat, iniția
tiva a trecut de partea constănțe- 
nilor, bine grupați în defensivă șl 
inspirați în declanșarea unor con
traatacuri extrem dc periculoase. 
La capătul unuia dintre acestea, 
MARCULESCU a redus din han
dicap (min, 78). Un minut mai 
târziu Sălceanu a ratat egalarea, 
balonul ocolind... milimetric poarta 
lui Moiaru. în final, Steaua a re
venit în ofensivă creîndu-și alte 
două bune situații de a marea 
(min. 80 — Troi și min. 83 — Năs- 
tase, oprit din cursa sa 6pre gol 
de arbitrul Rus, deși tușierul 
Cursaru nu semnalizase ofsaid !).

Stadiom J Steaua; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori, a- 
proximativ 13 000. Au marcat: 
IORDĂNESCU (min, 12 și 28, din 
penalty), MARCULESCU (min. 78). 
Raportu/ de cornere: 9-4. Ra
portul șuturilor fa poarta : 24-13 
(pe spațiul porții : 10-6),

STEAUA: MORARU - Anghe- 
lini, AGIU, Vigu, Zahiu — Dumî- 
triu IV (min. 84 : Râducanu), 
STOICA, IORDĂNESCU - Troi, 
Nâstase, Zamfir.

F.C. CONSTANȚA : Ștefânescu 
- Mustafa, ANTONESCU, Bâlosu 
(min. 54: Doboș), Nistor — Gache, 
CORENDEA, M. Popescu — Sâl- 
ceanu, Peniu (min. 58 : MARCU
LESCU), Turcu.

A arbitrat I. Rus (Tg. 
ajutat la linie de N. 
(Ploiești) și Șt. Marian 
șoara).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 2-1 (1-1).

Mureș),
Cursaru
(Sighi-

Laurențiu DUMITRESCU

TREI SCLIPIRI ARGEȘENE

Len foarte 
I vînt pu- 
L 20 000. 
|:R (min.
Lin. 21), 
kiln. 50), 
(autogol -
Imin. 66).
HO. Rapor- 
18-11 (pe

NTINESCU 
|, Lucuțâ, 
k DINU,
DUMITRA 
D. Geor-

jor«. Kiss, 
*DI, BO 
J Naghi) 
(min. 55

an (Cluj- 
ie de I.
4. Fediuc

. SANDU.
9.

H> (2-0) •

CLUJ-NAPOCA, 28 (prin telefon)
Gazdele au început în trombă. în 

min. 2, o fazA cursivă, de efectj 
pe traseul Szdke—Gostilean—Bacos se 
Încheie cu un șut violent la poartă» 
Iorgulescu respinge cu greu dar 
ADAM, In apropiere, fructifică. A- 
ceastă acțiune a prefigurat cumva 
profilul jocuiui din prisma repriză, 
a vorbit, în același timp, despre dis
ponibilitățile echipei clujene, activă, 
truditoare, cu un rafinament anume 
în joc, conferit nu atît de spontanei
tatea unor individualități, cît de re
petiția asiduă 
unor „scheme*

Intr-adevăr, 
olar în prima _ „ 
exact într-o zonă unde fundașul cen
tral Ciocan a fost stăpînul spațiului 
aerian și dispecerul cel mai lucid 
al fazelor de contraatac, cu schimb 
derutant și repetat de pase, între 
doi sau trei oameni care își rulau 
această calitate, în funcție de pla
samentul la un moment dat. Estetica 
acestor atacuri n-a avut însă acope
rire în eficacitate, cu toate străda
niile iul Adam mai ales, Pojonl și 
Iorgulescu opunîndu-se in extremis. 
U.T.A., fără inițiativă deosebită, a 
contracarat prin travaliul lui Bedea 
șl tirul lung al lui Broșovșchi (în

min. 27, a expediat balonul în 
Repriza secundă a fost mai 

în realizări. Survenind un 
echilibru în cîmp. fazele de 
au fost mai puține distlngîndu-se 
dintre ele șutul-bombă ai lui Sima 
(min. 55) respins în corner de Mol
dovan, bara lui Moga (min. 60) si 
șutul puternic al acestuia (min. 82), 
căruia Iorgulescu, cu o intervenție 
de excepție, i-a găsit rezolvarea. 
U.T.A. are meritul de a-și fi depă
șit condiția de echipă, aparent uzată, 
de a fi revenit, în final, după ce 
suferise o lungă dominare, căutînd 
cu insistență egalarea.

bară). 
săracă 
relativ 
poartă

Ion CUPEN

la antrenamente a 
precise.

C.F.R.-ul a dominat 
repriză, apărîndu-se

IAȘI, 28 (prin telefon)
Cu un moral ridicat, după acel 

4—1 obținut în etapa trecută asupra 
lui F. C. Bihor, Politehnica Iași a 
început partida într-un ritm susți
nut. Dar atacanții ieșeni, vădit in
comodați de marcajul strict aplicat 
de fundașii adverși, nu au avut po
sibilitatea să-și creeze situații clare 
de gol. Oaspeții s-au apărat meto
dic, declanșînd rar, dar destul de 
periculos, unele contraatacuri, care

ȘUTAT MAI PRECIS
imbele for- 
:his,

ce
1. 5

creînd
Bora 

și J4), 
deschi- 

|6 s-a măr
it minut, o 
ului l-a pus 
8 Mulțescu, 

să paseze 
lui ROZ- 

kt însă in 
e i-a căzut 
lașul Jiului 
litrul nu a 
să de Roz- 
tcle reșite-

In primul minut după pauză, 
TOMA cu un șut de la aproxima
tiv 20 de metri, a făcut inutil 
plonjo’iul lui Constantin, mărind 
astfel avantajul echipei sale la 
două goluri și se părea că scorul 
va lua proporții. Dar. Roznai (min. 
50 și 67), Mulțescu (min. 58) au 
irosit situații dare . de a marca. 
Reșițenii s-au străduit să reducă 
din diferență, au combinat fru
mos la mijlocul terenului, dar Flo- 
rea (min. 65 și 72) a șutat impre
cis sau portarul Homan a salvat 
situații grele în fata lui Muntea- 
nu (min. 63 și 86).

Stadion ,,23 August"; teren 
foarte bun; timp frumos; specta
tori aproximativ 10 000. Au mar
cat : SOFIAN (min. 27), COSTEA 
(min. 89). Raport de cornere: 
7-2. Raportul șuturilor la poar- 
tâ: 12-9 (pe spațiul porții: 7—4).

POLITEHNICA IAȘI: Costa? - 
SOFIAN, Unchiaș, Dinu, 
ȘAN (min. 42 Anton) — 
|l, CIOBANU, Simionaș — D. 
nescu, Nemțeanu, Incze (min. 
COSTEA).

POLITEHNICA TIMIȘOARA: 
van — MIOC, Păltinișan, , 
NAUTU, Maier - CRÎNGAȘU.
LAȚA, Giuchici (min. 65 Maco- 
vei) — Anghel, Dembrovschi
(min. 74 Cotec), Petrescu.

A arbitrat "
zâu), ajutat 
(Oradea) șl 
(București).

Cartonașe 
ȘAN.

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

MURE- 
RomiW

lo-
65

Jb 
AR-

C. Teodorescu (Bu
la linie de V. lacob

Gh. Vasilescu I

galbene: PALTIN1-

Pompiliu VINTILĂ

II CUPEI ȘI-AU LUAT REVANȘA

Ilefon) 
listele

României* 
Imosferă de 
plic entib- 
oă la refux 
bntral. Oas- 
ki bun, pa- 
cu curaj 

riculoase Ia 
Le prin Pop 
t 3). Uni- 
’eacționează 
Oblemenco 

rea în cer
și 10) - 

orului în 
intrat înalt 
ecentrat cu 
?O și acesta

re-

are o desfășurare în general echi
librată, gazdele realizînd cîteva 
acțiuni de mare spectacol, în timp 
ce giuleștenii apropiindu-se 
mai des de buturile apărate 
Purcaru, încearcă egalarea.
vor rata de două ori consecutiv 
prin Neaga (min. 21 și 41), pen
tru ca, in minutul 42, surprinși pe 
contraatac oaspeții să primească 
cel de al doilea gol. A înscris 
MARCU după un frumos „un-doi* 
cu Oblemenco.

Meciul continuă să fie deose
bit de antrenant și. după pauză, 
craiovenii ratează majorarea sco- 

. ralul Ei se mențin mai mult 
în ofensivă, dar nici oaspeții mi 
renunță la luptă. Aceștia se apără 
dîrz (Uneori chiar prea dîrz) și 
ies la atac adeseori fără succes 
însă' dominarea Universității este, 
în schimb, mai fructuoasă și ea 
se va solda cu încă un gol în mi
nutul 65 înscris de NEDELCU II 
care a fixat rezultatul final al în- 
tîlnirii, consfințind victoria meri-

tot 
de 

Dar

teren foarteStadion Central ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori, a- 
proximativ 45 000. 
OBLEMENCO (min.
(min. 42), NEDELCU II (min. 65). 
Raport de corners : 3—11. Rapor
tul șuturilor la poartă : 20—17 (pe 
spațiul porții: 13—10).

Au marcat :
16), MARCU

UN1VERSITATEA : Purcara - 
PURIMA. BOC, Ciupltu. Berneanu 
- STR1MBEANU, Ba Iaci (min. 46 
Ștofănescu), Donosa — NEDELCU 
II, OBLEMENCO (min. 82 Că
mătarul, MARCU.

RAPID : loniță — Pop, Grlgoraș 
(min. 52 Petcu), Nițâ, Iordan — 
Savu. FL Marin. ANGELESCU. 
Rîșniță (min. 68 Rontaa) — Noo- 
gu, MANEA.

A arbitrat C. Ghița, ajutat la 
linie de Gh. îonescu (ambii din 
Brașoy) ji L Cimpeanu (Claj-No- 
poca).

Cartonașe galbene: IORDAN, 
PETCU.

Trofeu! Petschovschi : 10.

C.F.R. : Moldovan — Lupa. CIO
CAN. Vișan, Roman — BOCA, 
SZOKE, Bilă (min. 56 M. Brelan) 
— Sacoș (min. 12 Moga), ADAM, 
GOSTILEAN.

U.T.A.: IORGULESCU - 
Kukla, PO.IONI, Schepp 

DEA, DOMIDE, Broșovschi 
xente, Colnic, Sima.

Birâu,
- BE
- A

A arbitrat Gh. Reteran 
la linie de C. Dinulescu 
Hanganu (toți din București).

Trofeul Peftchovschi: 9.

ajt- 
și M.

La tineret-speranțe: 0-1 (0-1).

PITEȘTI, 28 (prin telefon)
Victorie meritată, dar difi

cilă. F. C. Argeș a speculat la 
maximum vivacitatea citorva dintre 
jucătorii săi și a convertit în go
luri cele citeva ocazii avute. Sco
rul a fost deschis de RADU II 
(min. 33), care a reluat spectaculos 
un balon șutat puternic de Iovă- 
nescu, deosebit de insistent în a- 
tac. După cinci minute, stadionul 
piteștean a aplaudat un gol fru
mos, care sintetizează de fapt 
ideea de joc a atacului gazdă. Do- 
brin l-a „simtit" pe D. Popescu 
lansat, acesta a centrat în viteză, 
după ce l-a învăluit pe Ciocan, și 
RADU II, prompt in fața porții, a 
reluat sub bară. Acest K.O. în 
cinci minute n-a răpus echipa clu
jeană, care a dat o replică peste 
așteptări, remareîndu-se în mod 
special insistența tinerei linii de 
mijloc în ambele faze ale jocului. 
„U“ Cluj-Napoca a fost handicapa
tă și de neșansa unei mari ratări 
in min. 1, cind apărarea piteștea-

nă forțînd jocul la ofsaid (așa cun 
avea să o facă in tot cursul mc 
ciului) a permis sprintul lui Ui fă 
leanu, la capătul căruia Cîmpeant 
II, lansat, a ratat de la 5 m !

După pauză, studenții continui 
să insiste și reușesc să reducă dii 
handicap în min. 60, cind VACZ 
ajunge cu pașii săi de uriaș o min 
ge trimisă în profunzime, 
cînd-o în poartă. Studenții 
nuă să fie deosebit de activi, 
DOBRIN pecetluiește soarta 
ciului, executing magistral o 
vitură liberă de la 17 m, acordat

introdu 
conți 

dai 
me 

lo

EMOȚII PINA IN MINUTUL 89...
au avut Ia origine infiltrările în o- 
fensivă ale fundașului Mioc. în min. 
17, Crîngașu l-a obligat pe Costaș 
să respingă în corner. Prima acțiu
ne „curată" a ieșenilor o notăm în 
min. 22. atunci cînd D. îonescu gre
șește cu puțin ținta. Scorul este des
chis în min. 27, în urma unei faze 
extrem de frumoase, inițiată de Si- 
mionaș, pe partea stingă, continuată 
cu o centrare, după care mingea a 
ajuns la SOFIAN, care l-a depășit 
pe fundașul Maier și, dintr-un unghi 
închis, a trimis mingea în plasă, pe 
Ungă Jivan. După acest gol, se joa
că îndîrjit, cu multă ambiție de am
bele părți. Ieșenii au cîteva minute

viguroase în care au posibilitatea să 
majoreze scorul, dar Nemțeanu (min. 
52 și 55) ratează.

L.a reluare, partida 
echilibrată. Petrescu 
Anghel (min. 58) sînt 
de a trimite mingea 
partidei aparține din 
lor. In min. 89, r:?r , 
în stîlpul porții și, imediat, va fl 
coautor la înscrierea celui de al doi
lea gol ; a șutat puternic, pe jos» 
de Ia marginea careului lui COSTEA 
— venit ca un bolid — acestuia ră- 
mînîndu-i doar să împingă balonul 
în poartă.

este mult mai 
(min. 56) și 
foarte aproape 
în gol. Finalul 

..... nou localnici^ 
Nemțeanu șutează 

imediat,

Gheorghe NERTEA

0 VICTORIE
ORADEA, 28 (prin telefon)
N-a fost un meci ușor pentru 

gazde. Studenții au început par
tida matur, cu o linie de 
activă, 
prindă 
Dar F. 
ces de 
nevoie 
but de 
a împins-o spre careul 
oarecare timiditate, dar și cu do
rința de a deschide scorul. în min. 
37, la 10 minute după un luft 
mare. în careu, al lui Georgescu, 
gazdele se descătușează prin golul 
lui GHERGHELI, bine deschis de 
Florcscu. In finalul reprizei, bi- 
horenii reușesc un gol de zile mari

mijloc 
sur- 

gazdă. 
pro- 
are

care a încercat să 
din start formația
C. Bihor, aflată în 
omogenizare, știa) că 

și de puncte în acest de- 
campionat și ambiția sa 

advers cu

Stadion F.C. Bihor; teren bun; 
timp ploios; spectatori, aproxima
tiv 15.000. Au marcat: GHER
GHELI (min. 37) și FLORESCU 
(min. 44). Raport do cornere: 
6—6. Raportul șuturilor la poartă: 
20—23 (pe spațiul porții: 10-12).

F.C, BIHOR: Albu - P. Nicolae, 
E. Naghi, Sâtmăreanu I, PO- 
POVICl - AL. NAGHI, NAOM - 
Suciu, GHERGHELI (min. 87 
Agud), FLORESCU, Georgescu.

SPORTUL STUDENȚESC: Suciu 
— Tănăsescu, CAZAN, M. OLTEA- 
NU (min. 28 Ciugarin), Manea — 
Munteanu (min. 58 Grosu), CA 
SAI, Radulescu — Chihaia, M. 
Sandu, MARICA.

A arbitrat Sever Drăgulici (Dro- 
beta-Tr. Severin) ajutat la linie de 
M. Moraru (Ploiești) și I. Honig 
(Arad).

Cartonașe galbena : CIUGARIN, 
FLORESCU.

Trofeul Petschovschi: 8.
La tineret-speranțe: 1—7 (0-4).

— cursă frumoasă a lui Georgescu, 
șut al lui FLORESCU. de la 15 m 
în bara din dreapta Iui Suciu, și

Cu acest handicap, de 0—2, stu
denții au încercat să refacă tere
nul pierdut. Ei au combinat fru
mos, însă centrările foarte bune 
ale lui Marica (min. 62 și 63) nu' 
sînt fructificate, iar șutul puter
nic al lui Grosu, din min. 85, este 
scos de pe linia porții de E. Na
ghi. A fost, totuși, o repriză fru
moasă în care gazdele, cu mici 
excepții, au încercat să echilibre
ze balanța în privința maturității

EFICACITATEA

BACĂU, 28 (prin telefon)
Meci urît din punct de vedere 

■tehnic și tactic. S-a luptat mult, 
dar fără orizont. Miza punctelor 
a fost prezentă cu toate urmările 
ei asupra jocului, de parcă acum 
se hotăra soarta retrogradării. Gaz
dele sînt nemulțumite de rezultat 
Au și motive. Meritau victoria. Au 
dominat mai bine de 70 de mi
nute, repriza a doua chiar de_la 
„cap la cap“. 
cău n-a putut 
superioritatea decît la... raportul 
comerelor și al șuturilor. Gazdele 
cu Chitara. Pană și Berceanu în 
fată, și cu Aelenei lîngă ei, n-au 
avut forța necesară de pătrundere. 
Ocazii au fost suficiente, dar Pană 
(mim. 45, 46. 49, 62) s-a arătat a 
fi campionul ratărilor. L-au imitat 
Berceanu (min. 47 — cind mingea 
șutată de el si atinsă de Bathari I 
a lovit bara). Margasoiu (min. 73) 
și Chitara (min. 80 — șut în bară 
din poziție excelentă.

F.C. Olimpia Satu Mare și-a reali-

Dar. Sport Club Ba- 
să-Si concretizeze 

decît ‘

Stadion ,,1 
timp frumos ; 
mativ 12 000. 
II (min. 33 șl 
65), respectiv
Raport de cornere : 5-2. Rapor
tul șuturilor la poartă: 10-7 (pe 
spațiul porții: 5-3).

F.C. ARGEȘ : Ariciu — Moises- 
cu, DUMITRESCU, Cirstea, IVAN 
— Toma, DOBRIN, lovânescu — D. 
Popescu (min. 70 ' Radu III), 
RADU II, Jercan.

„U“ CLUJ-NAPOCA : 
nu - PORAȚCHI, Pexa, 
Ciocan - BICHESCU, 
(min. 46 Vaczi), Anca 
LEANU, Cimpeanu II, Batacliu.

A arbitrat Marcel Buzea (Bucu
rești), ajutat la linie de Al. Ene 
și R. Șerban (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene: UIFALEA- 
NU, JERCAN.

Trofeul Petschovschi: 8.
La tineret-speranțe: 2—1

Mai"; teren bun; 
spectatori, aproxi- 

Au marcat: RADU 
38), DOBRIN (min. 
VACZI (min. 60).

Lâzârea- 
VASILIU, 

Damian 
- UIFA-

(0-0),

in urma unui fault comis 
Iui Kadu II. în ultimele 
studenții încearcă să reducă 
ral, dar F. C. Argeș „rupe“ 
minarea teritorială a tinerilor elev 
ai lui Paul Popescu, prin contra 
atacuri periculoase, așa cum avu 
să fie și cel soldat cu bara lu 
Radu III (min. 78) dintr-o cen 
trare a lui Radu II.

asupri 
minute

SCO- 
do-

loan CHIRILA

A VOINȚEI!
în joc, acolo unde Naom și Gher- 
gheli aveau desigur avantajul ex
perienței superioare. Gazdele ra
tează și ele, prin Naom (min. 54) 
Georgescu (min. 61), Popovic 
(min. 80) .și Suciu (min. 86), dai 
nu scapă de emoții decît după flu
ierul final, care a răsunat la cite 
va secunde după ce Cassai ma 
beneficiase o dată de nesincroniză 
rile fundașilor centrali orădeni.

Mircea M. IONESCU

IN SUFERINȚA!
gîndul defensivei și al treceri 
timpului. Atacurile lor sporadici 
puteau însă întoarce soarta meciu

Stadion ,,23 August"; teren 
bun; timp frumos; spectatori, 
aproximativ 15 000. Raport de cor
nere: 15—0. Raportul șuturilor la 
poarta : 9—3 (pe spațiul porții: 
6-0).

S. C. BACAU : Coman — Pru- 
teanu, CATARGIU, BĂDIN, Mar
gasoiu — ȘOȘU, Volmer (min. 62 
Florea), Aelenei — Chitaru, Pa
na, Berceanu (min. 71 Bâluțâ).

F.C. OLIMPIA SATU MARE: Bat- 
horl I - Filip, BEREȘ, POPESCU, 
Bocșa — BOROTA, Kaizer (min. 
75 Helvei), Knoblau — V. Mure- 
șan (min. 62 Kineses), Hațeganu,.' 
Bathorl II.

A arbitrat M. Popescu, ajutat 
la linie de R. Stincan (ambii din 
București) și I. Ciolan (lași).

Cartonașe galbene: HAȚEGA
NU, BATHORI I.

Trofeul Petschovschi
La tineret-speranțe: 1-0 (0-0).

8.

lui, dar Hațcganu (min. 32 și 35) 
ratat incredibil, din situații foart 
dare. în rest — apărare, apărare] 
poziție in care n-am văzut de mul



In competiția

Internaționala ac handbal

VICTORII
PE TOATA LINIA
ALE JUNIORILOR
Șl JUNIOARELOR
DIN BUCUREȘTI
ieri după-amiază terenurile de 

handbal din parcul sportiv Progre
sul au găzduit primele partide din 
cadrul Turneului internațional de 
handbal rezervat formațiilor de ju
niori și junioare. în general, s-au 
desfășurat jocuri atractive, unele 
dintre ele echilibrate și dîrz dispu
tate în care speranțele de mîine ale 
handbalului din U.R.S.S., Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria și 
țara noastră și-au etalat calitățile, 
luptînd cu ambiție pentru victorie.

Un fapt demn de subliniat este 
acela că încă din prima zi cele pa
tru reprezentative ale Bucureștiului 
au terminat învingătoare. în acest 
sens, firește, foarte promițătoare 
sînt succesele echipelor secunde, 
realizate atît la juniori, cît și la 
junioare în fața selecționatelor ora
șului Moscova. însă, în timp ce bă
ieții s-au detașat net chiar de la în- 
ceputul reprizei secunde (scor final: 
32—13 (13—8). obținînd în cele din
urmă o victorie categorică, fetele 
au trebuit să aștente ultimele minu
te. scor 16—13 (10—9). pentru a-și
vedea cele două puncte asigurate.

Primele garnituri ale Capitalei și-au 
înscris — cum struneam — și ele 
două nrețioase victorii, ambele în 
fața renrezentativelor orașului Var
șovia. La fete, dună o repriză egală 
s-a realizat o diferență mare: 25—15 
(7—7). în timp ce la băieți rezulta
tul final s-a conturat ceva mai greu: 
28—25 (17—13).

Celelalte rezultate: FEMININ :
Prn«ra — Progresul 19—13, Rudanesta 
—Sofia 17—10 : MASCULIN: Sofia— 
Pr^a 19—13. Budancsta — Șc. spor
tivă nr. 2 Bucuroșii 13—13.

ComoeHHa continuă azi, partidele 
începînd în ambele turnee la ora 14.

A ÎNCEPUT turneul de tenis de la forest hills
Smith eliminat

(Agerpres). — 
în prima zi a 
de la Forest 

rezultate scon-

NEW YORK, 28 
Partidele disputate 
turneului de tenis 
Hills s-au soldat cu 
tate, excepție făcînd eliminarea a-
mericanului Stan Smith, care a ce
dat cu 4—6, 2—6 în fata lui O. 
Parun (Noua Zeelandă). Ceilalți 7 
ca,pi de serie, intrati în concurs 
miercuri, au cîștigat fără emoții 
partidele susținute. Principalii fa
vorit! : Connors, Vilas, Năstase, 
Borg și Orantes, au fost progra
mați să dispute în ziua a doua a 
turneului partidele lor din primul 
tur. După cum s-a anunțat, Năs
tase îl întîlnește 
Bob Lutz.

Iată rezultatele 
prima zi : Kodes 
6—1 ; Franulovici
6— 2, 3—6, 6—1 ; Solomon — Pecci
5— 7, 6—2, 6—2 ; Richey — Lara
7— 6, 6—0 ; Taroczy — Mignot 6—4,
6— 4 ; V. Amritraj — Kamiwazumi

pe americanul

înregistrate în
— Stilwell 6—3,

— R. Moore

in primul tur!
5— J, 7—5 ; Cano — Cornejo
6— 0, 7—6 ; Alexander —Ri-
7— 6, 6—1 ; Taylor — Hrebec 
1—6, 6—4 ; Okker — Fas-

7—5, 
2—6, 
essen 
7-€, 
sbender 6—4, 6—2 ; Fillol — Rals
ton 7—6, 6—7, 7—5 ; Dent — Bo- 
rowiak 6—3, 6—0 ; Pohmann — 
Prajoux 3—6. 6—4, 6—2 ; Cox — 
Kreiss 6—2, 6—4 ; K. Johansson — 
Zednik 6—7, 6—3, 7—6 ; Meiler — 
Kuki 7—5, 7—5 ; Higueras — Fish- 
bach 6—3, 6—4 ; Fibak — Yuill 
6—3, 6—0.

Joi a început proba de simplu 
femei din cadrul turneului de te
nis de la Forest Hills. Iată cite
va rezultate din primul tur : Goo- 
lagong (Australia) — Michel (SUA) 
6—0, 6—0 ; Kroșina (URSS) — Ca
sals (SUA) 6—4, 6—2 ; Ebbinghaus 
(RFG) — Ruzici (România) 6—3, 
5—7, 6—2 : Durr (Franța) — To- 
manova (Cehoslovacia) 6—1, 6—1; 
Navratilova (Cehoslovacia) — Map- 
pin (Anglia) 6—3. 6—3.

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
ALGER, 

prima zi a 
din cadrul 
diteraneene 
înregistrate

28 (Agerpres). — In 
concursului de atletism 
Jocurilor sportive me
de la Alger au fost 

cîteva performante va-

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE AUTOMOBILISM

ROMA (Agerpres). — Cea de-a 
5-a probă a campionatului euro
pean de automobilism (clasa 
..Grand Tourisme") s-a desfășurat 
la Misano Adriatico și a fost cîști- 
gată de pilotul australian Tim 
Schenken (..Porsche Carrera"), cu 
o medie orară de 147,403 km. Pe 
locul secund s-a clasat englezul 
John Fitzpatrick („Porsche Carre
ra").

Tn clasamentul camoionatului 
euronean conduce John Fitzpatrick 
— 73 p, urmat de vest-germanul 
Schikentanz — 61 p.

loroase. Astfel. Clara Simeoni (Ita
lia) s-a clasat pe primul loc la să
ritura în 
1,89 m, 
Rahoiu a 
obstacole
100 m --  XVXtXllllVil \XI<X11U/ XV.XX ,
triplu salt — Lamitie (Franța) 
16,19 m : feminin : 100 m — Bo- 
tiglieri (Italia) 11.79.

Rezultate la celelalte discipline : 
fotbal : Algeria — Grecia 5—0 
(2—0) ; Franța — R. A. Egipt 2—0 
(1—0) ; handbal masculin : Iugo
slavia — Italia 34—13 : Algeria — 
Tunisia 20—16. La haltere, 
mitele 
medalia de nur a revenit libane
zului Trabelsi, cu 307.5 kg.

înălțime, cu rezultatul de 
iar algerianul Boualem 
cîștigat proba de 3 000 m 
în 8:20,2. Alte rezultate : 

- Mennea (Italia) 10,43 ;

categoriei
în li-

semimiilocie.

HOCHEIȘTII ROMANI
LA MOSCOVA

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. $

CEHOSLOVACĂ

MAEȘTRII

BICICLETEI
Ciclobalul este umil 

din sporturile populare 
în R. S. Cehoslovacă. $i 
pe plan mondial sportivii 
cehoslovaci se afirmă în 
domeniul acestei discipli
ne, care cere multă în- 
demînare și măiestrie. 
Frații Jan și Jindrich 
Pospisil — pe care-i ve
deți in imagine — au cu
cerit pină acum de 8 ori 
titlul de campioni ai lu
mii !

Foto : PRAGOPRESS

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — In 
cadrul turneului de hochei 
gheață pentru „Cupa ziarului So- 
vietski Sport"-, echipa Traktor Ce- 
liabinsk a întrecut cu scorul de 

7—2) formația Di- 
Punctele echipei 

înscrise de Dumi- 
Vișan și Florescu.

13—5 (2—1, 4—2, 
namo București, 
române au fost 
tru (2), Axinte,

U. R. S. S

LA ÎNCEPUT A FOST DOAR INTIMPLAREA...
Studentă a Facultății de istorie 

și filologie din Dușanbe, sportiva 
sovietică Zebinisso Rustamova de
ține titlul de campioană mondială 
Ia tirul cu arcul, disciplină sporti
vă în plin avînt.

Recent, în cursul unui interviu, 
tînăra campioană a explicat de ce 
a fost atrasă către acest sport. 
Răspunsul nu a fost lipsit de in
genuitate: „Acasă eram cinci co
pii și toți se ocupau cu sportul. Pe 
mine, care eram cea mai mică, 
nici o secție nu voia să mă pri
mească, socotindu-mă din cauza

vîrstei — aveam 11 ani — lipsită 
de perspectivă. Profesorul meu de 
sport m-a sfătuit să încerc la ti
rul cu arcul. Disciplina fiind abso
lut nouă la vremea aceea, de res
pins nu puteau să mă respingă. 
Am început să dau drumul la să
geți și nu m-am mai oprit pină 
Ia titlul mondial.
faptul 
miliei 
arcul, 
ținut 
sportului la această disciplină'

Amuzant este 
că și ceilalți membri ai fa- 
s-au apucat și ei de tirul cu 
iar sora mea Nurinisse a ob- 
recent titlul de maestră a

R. D. VIETNAM

PIONIERII LA START
Sportul își recucerește locul în 

preferințele marelui public din 
R. D. Vietnam. Stadioanele com
plet refăcute primesc zilnic vizita 
a sute de tineri dornici să practi
ce diferite discipline sportive, iar 
tribunele sînt pline de publicul 
care se înghesuie să-i vadă. Vre
mea cînd sirenele sunau alarme 
aeriene, iar tunurile antiaeriene 
bubuiau de cîteva ori pe zi. a tre
cut. Pacea își începe opera bine
făcătoare și sportul este unul din 
principalii factori în realizarea nor-

Recent s-au disputat la Hanoi 
finalele probelor de atletism rezer
vate școlarilor, la care a luat par
te un număr record de copii, din 
cele 16 provincii ale țării. Pentru 
finale s-au calificat 200 de pionieri, 
întrecerile dînd naștere la lupte 
îndîrjite și relevînd o serie de ti
nere talente, care au fost selecțio
nate de specialiști, în vederea 
constituirii unui lot de perspectivă, 
necesar revenirii sportului vietna-

SIRIENE

CURS ASCENDENT
IN DEZVOLTAREA

RELAȚIILOR SPORTIVE
ROMANO

g în virtutea Protocolului de 
g cooperare intre Consiliul Națio- 
g nai pentru Educație Fizică și 
g Sport din Republica Socialistă 
g România și Federația Generală ■ 
g Sportivă din Siria, semnat în 
g cursul lunii iunie la Damasc, o 
g delegație sportivă siriană a în- 
g treprins, în perioada 22—28 au- 
g gust, o vizită de documentare 
g în țara noastră, la invitația 
g conducerii C.N.E.F.S.
g La încheierea vizitei, delega-
g ti a sportivă siriană a fost pri- 
g mită de președintele C.N.E.F.S., 
g general-lt. Marin Dragnea. în 
g cursul convorbirilor, au fost 
g evocate bunele relații sportive 
g româno-siriene și s-a efectuat 
g un fructuos schimb de expe- 
g riență în domeniul sportului de 
g masă.
g Cu acest prilej, am solicitat
g un scurt interviu conducătoru- 
g lui delegației sportive siriene, 
g Mohamad Bizem, inspector de 
g stat, membru al Biroului Exe- 
g cutiv al F.G.S., șeful Biroului 
g de planificare și studii al F.G.S. 
g — Cn ce impresii vă întoar- 
g ceti în patrie, după vizita în 
g România ?
g — Sîntem foarte bucuroși de 
g a fi putut beneficia de ospita- 
g litatea frumoasei dv. țări. Am 
g avut zile pline de invă< aminte 
g și neuitată va rămîne, în pri- 
g mul rînd. pentru noi. grandioa- 
g să manifestație populară oca- 
g zionată de sărbătoarea naționa- 
g lă de la 23 August, pe care 
g am urmărit-o cu mult interes 
g și cu o deosebită îneîntare. De 
g altfel, admirabila demonstrație 
g a sportivilor români a fost pen- 
g tru noi primul nrilei de studiu, 
g intrucit noi înșine sîntem pre- 
g ocupați de montarea unor mari 
g ansambluri de gimnastică, iar 
g aici la București am putut com- 
g para propriile noastre proiecte 
g cu concenția altora, a colegilor 
g români, în domeniul tereării ta-

blourilor vivante. Acest interes 
explică prezența în delegația 
noastră nu numai a unor pro
fesori de educație fizică, ci și 
a unui șef de orchestră și a 
unui reprezentant al artelor 
plastice, specializat în compozi
ții coloristice.

— Cum apreciați evoluția re
lațiilor sportive româno-sirie- 
ne ?

— Vizita noastră confirmă 
dezvoltarea acestor relații. Pro
tocolul semnat la Damasc prin
de viață. Vizitele făcute la ma
rele parc sportiv Dinamo, la 
baza nautică Snagov. la alte 
instalații sportive din București 
și Ploiești, ne-au dovedit că 
schimbul nostru de experiență 
devine foarte util. Sper să pu
tem amnlifica, anul viitor, 
schimburile de echipe sportive, 
de antrenori, de specialiști. Sin- 
tem 
ținui 
nilor

recunoscători pentru spri- 
primit din partea priete- 
români.

Victor BĂNCIULESCU

BUCUREȘTI — MOSCOVA II 0—0, 
LA JUNIORI

La Moscova au continuat meciurile 
turneului pentru echipe de juniori. 
Iată rezultatele din etapa a doua: 
București — Moscova (echipa secun
dă) 0—0; Moscova Budapesta 3—1.

• La Jesov: Polonia — U.R.S.S.
1— 1 (0—0) la echipe de tineret (sub 
23 de ani).

CAMPIONATE
R.D. GERMANA (etapa a 2-a): 

Zwickau — Dynamo Dresda (1—1; 
Dynamo Berlin — Cottbus 6—1; Lo
komotiv Leipzig — F.C. Magdeburg
2— 1; Karl Zeiss Jena — F.C. Karl 
Marx Stadt 5—0: Rot Weiss Erfurt 
— Chemie Leipzig 4—1.

IUGOSLAVIA (etapa a 3-a): Zelez- 
nicear Sarajevo — Steaua Roșie Bel
grad 1—4; Voivodina — Sarajevo
1— 0; Dynamo Zagreb — Radnicki 
Kragujevat 2—0; OFK Beograd — 
Vardar 1—0: Hajduk — Buducnost
2— 1; Radnicki Niș — Partizan Bel
grad 0—2 în clasament conduce 
Steaua Ro<!e Belgrad cu 6 puncte.

TURNEUL PREOLIMPIC
în penultima etapă a turneului de 

la Teheran (preliminariile turneului 
olimpic — zona asiatică) s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Ku
weit — Arabia Saudită 4—2; Irak — 
Bahrein 4—0.

OFENSIVĂ ÎMPOTRIVA MANIFES
TĂRILOR NESPORTIVE

în afară de măsurile și sancțiunile 
exemplare pe care le-au luat în con
tinuare forurile superioare interna
ționale (F.I.F.A. și U.E.F.A.) în 
scopul menținerii disciplinei pe tere
nurile de fotbal, unele federații na
ționale sînt în plină ofensivă împo
triva manifestărilor huliganice și 
nesportive de pe stadion. în Anglia, 
de pildă, în prima etapă a campio
natului poliția a arestat peste 100 de 
persoane care au tulburat ordinea la 
diferite meciuri. Numai la partida 
dintre Wolverhampton și Manchester 
United au fost reținuți 86 spectatori, 
eliberați apoi pe cauțiune, dar care 
vor fi judecați.

Pînă șl în îndepărtata Australie 
s-au luat măsuri împotriva acelora 
care după meci invadează terenul 
de joc. în Noua Galie de Sud. de 
exemplu, spectatorii care intră 
terenul de joc sînt amendați pe loc 
cu 100 de dolari !

ECHIPA ARGENTINEI — FĂRĂ 
ANTRENOR !

Nu de mult, antrenorul reprezen
tativei de fotbal a Argentinei, Cesar 
Luis Menotti (37 de ani) și-a îna
intat demisia. Motivul? Jucătorii de 
la Boca Juniors și River Plata au refu
zat să se prezinte în vederea selecțio
nării lor în echipa națională, care 
avea să susțină mai multe meciuri 
internaționale. Ba mai mult, echi
pele respective nici nu au sancționat 
jucătorii în cauză ! Rămasă fără 
antrenor, echipa Argentinei a fost 
învinsă de două ori de reprezentati
va Braziliei (2—1 si 1—0).

PELE, PE LOCUL DOI IN S.U.A. !
Nu de mult, o anchetă întreprinsă 

de unele ziare americane, privind a- 
legerea celui mai bun fotbalist 
american din liga profesionistă, s-a 
soldat cu o mare surpriză Celebrul 
Pele a ocupat doar locul al doilea, 
după Steve David, originar din Tri
nidad. care joacă în echina Miami 
Toros, formație pentru care a mar
cat 23 de goluri în 21 de meciuri !

• Echipa Cosmos din New York, 
în care joacă și Pele. urmează să 
întîlnească. la 12 septembrie, echipa 
norvegiană Vaalerengen din Oslo. 
Este posibil ca. înaintea acestui joc, 
echipa 
partide 
holm.

Cosmos să susțină și două 
în Suedia, la Mălinii și Stock-

MECIURI AMICALE
Meciurile amicale de fotbal dispu

tate în diferite orașe din Spania s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Barcelona (turneu): Spartak Trnava— 
Ujpesti Dozsa 1—1 (1—0); F.C. Bar
celona — Feyenoord Rotterdam 3—1 
(0—1); Sevilla: Betis — Ferencvaros 
Budapesta 1—0 (0—0); Malaga: F. C. 
Malaga — Olhanense Sporting (Por
tugalia) 2—0 (1—0).

pe

La 8068 m alliWdhic
KATMANDU (Agerpres). — Vîr- 

ful Hidden Peak (8068 m) din 
munții Himalaia a fost escaladat, 
pe versantul nordic. de italianul 
Raimondo Masner și austriacul 
Peter Habeler — se anunță din

FINIȘ PASIONANT

IN TURNEUL DE ȘAH

DE LA MILANO
„Super turneul" de șah de la 

Milano (cum este denumit, pe bună 
dreptate, acest concurs cu un 
coeficient Elo mediu de 2 600 de 
puncte !) se apropie de sfîrșitul 
primei sale părți. De fapt, lupta 
se dă pentru locurile 1—4. ocu- 
panții cărora vor continua întrece
rea în două meciuri semifinale de 
cite 4 partide, învingătorii urmînd 
să susțină o finală de 6 jocuri._

După disputarea a 7 runde, li
der este campionul mondial Ana
toli Karpov care a prestat un joc 
foarte sigur și precis. Este evident 
că deținătorul titlului suprem se 
va afla in cuartetul fruntaș. Kar
pov întîlnește în continuare pe 
Andersson (a). Larsen (n), For- 
tisch (n) și Mariotti (a).

Pentru celelalte 3 locuri, con
curența este foarte mare, la ele 
aspirînd. cu șanse teoretice, 9 ju
cători. Cele practice, insă, le au 
Browne, Liubojevici, Portisch, 
Smejkal, Tal, Larsen. Finișul pro
gramează citeva întilniri decisive 
pentru configurația clasamentului : 
Smejkal — Browne (r 8). Liubojc- 
vici — Browne (9), Tal — Smejkal 
(10), Tal — Liubojevici (11), Brow
ne — Portisch (11).

Iată clasamentul după 7 runde : 
Karpov 5. Browne 4>/z, Liubojevici 
(1), Portisch 4. Smejkal (1), Tai, 
Larsen. Petrosian 3>/a. Unzicker 3, 
Gligorici 2>/z, Andersson, Mari
otti 2.

© PE SCURT © PE SCURT @ PE SCURT ®
ATLETISM a La Bratislava s-au des

fășurat campionatele Cehoslovaciei, lată 
rezultatele mai Importante: feminin: 100 
m — Suranova 11,6: greutate — Fîbîn- 
gerova 20,10 m: înălțime — Mracînova 
1,85 m: 
masculin: disc 
ta te 
ravec 2,14; 
ciocan — Hajek

Suranova 11,6: greutate
20,10 m: înălțime —

lungime — Suranova 6,33 m; 
Danek 64,66 m: greu- 

Brabec 19,60 m; înălțime — Mo- 
5 000 m — Pankava 14:01,2: 

67,69 m.

la 33 sec. Ultima etapă (a 5-a) a reve
nit spaniolului Domingo Perurena, cro
nometrat pe 90 km în 2h 38:57 a Spor
tiva olandeză Tîneke Fopma 
campioană mondială de fond, 
distanța de 54,138 km în 1h 
locul 2 s-a clasat Genevieve 
(Franța) la o secundă.

a devenit 
acoperind 
32:36. Pe 
Gambillon

șalanger la titlul mondial 
categoriei mijlocii, pugi- 
de culoare Benny Briscoe 

la Philadelphia,

BOX o Fostul 
profesionist al 
tistul american 
și-a făcut reintrarea, 
întîlnindu-l pe Edie Gregory. Briscoe a 
obținut decizia la puncte după 10 re
prize.

SCRIMA o, S-au încheiat 
tele Australiei, desfășurate la Sydney. 
Proba feminină de floretă a revenit cu
noscutei campioane suedeze Christine 
Palm, care a totalizat în turneul final 
6 victorii.

campiona-

CICLISM • Turul Olandei s-a încheiat 
la Sîmpelved cu victoria olandezului loop 
Zoetemelk, urmat de belgianul Verbeek

ȘAH • In C.M. de juniori de ia T}en- 
tîste, după 9 runde: Cehov (U.R.S.S.) 
7*/z, Barlov (Iugoslavia) și Mestel (An
glia) 6 și o partidă întreruptă între ei. 
Âu mol rămas de jucat 2 runde.


