
IAMPLE 
COMPETIȚII 
DE MASĂ

Luna septembrie marchează des
fășurarea unui bogat și variat pro
gram de competiții sportive de 
masă, dintre care trei cil etape 
finale pe tară. Este o foarte grăi
toare dovadă a amploarei ce a 
luat-o acest gen de întreceri după 
apariția Ilotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului și a 
Mesajului adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU partici- 
panților la Conferința pe tară a 
mișcării sportive.
LA SIBIU : FINALA „CROSULUI TI

NERILOR MUNCITORI"

După patru luni — timp In 
care au avut loc etapele pe între
prinderi, instituții, orașe și județe, 
angrenind un mare număr de ti
neri și tinere, la două categorii de 
vîrstă (18—21 și 23—30 de ani) — 
in zilele de 6 și 7 septembrie se 
va desfășura, la Sibiu, actul fi
nal al atrăgătoarei competiții spor
tive de masă : „Crosul tinerilor 
muncitori", organizată de Uniunea 

—denerală a Sindicatelor din Româ
nia, Uniunea Tineretului Comunist 
și Federația română de atletism. 
După cum ne informează tovarășul 
Robert Gref, șeful comisiei sport 
și turism a Consiliului județean 
Sibiu al sindicatelor, întrecerile se 
vor disputa pe teren variat.

La cele două categorii de vîrstă 
se va alerga pe următoarele dis
tanțe : băieți, 18—21 de ani : 2 000 
de metri ; băieți, 22—30 de ani : 
3 000 m ; fete, 22—30 de ani : 1 500 
m. Deschiderea festivă a competi
ției este programată duminică, la 
ora 9,30, aceasta fiind urmată de 
un cros de masă al tinerilor din 
municipiul Sibiu.
IA BRASOV : FINALA „CUPEI 

U.G.S.R." LA POPICE

Șirul competițiilor sportive de 
masă inițiate de U.G.S.R. la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, va marca și

(Continuare in pag. 2—3)

înaintea campionatelor mondiale de lupte libere

L. Simon și V. Iorga
în cea mai

Zilele trecute i-am întîlnit din 
nou în Poiana Brașovului pe com- 
ponenții lotului reprezentativ de 
lupte libere. în sala special ame
najată era mare animație. împăr- 
țiți pe două grupe, elevii antreno
rilor Ion Crîsnic, Vascul Popovicl, 
Ion Bătrîn și Ilie Chirilă efectuau, 
în mare viteză, diferite procedee 
de atac și contraatac. Perechile se 
schimbau cu repeziciune. Timpul 
de odihnă era foarte scurt.

Antrenamentul început la ora 
10 s-a încheiat după mai bine de 
două ore. în timp ce Vasile Iorga, 
Ladislau Șimon, Petre Coman, E- 
nache Panaite, Ion Arapu, Ludo
vic Ambruș și ceilalți luptători 

-Sfruntași se îndreptau spre saună 
am avut o scurtă discuție cu an
trenorul principal, Ion Crîsnic, 
care ne-a spus : „în aceste zile 
efectuăm o pregătire specială. în 
care modelăm antrenamentele după 
maniera de desfășurare a campio
natelor mondiale de . Ia Minsk, ce 
vor începe la 15 septembrie. A- 
ceasta va fi una dintre cele mai 
dificile ediții ale competiției su
preme, fiind ultima mare confrun
tare dinaintea Jocurilor Olimpice 
de Ia Montreal. Cunoscînd acest 
fapt, încercăm să facem totul pen
tru o cit mai bună prezentare Ia 
concursul amintit. De altfel, toți 
băieții se pregătesc cu multă se
riozitate. fiind hotărîți să confirme 
faptul că sînt apți pentru a par
ticipa și Ia turneul olimpic, de 
anul viitor. De acum înainte vom 
face antrenamente cu un pronun
țat caracter tehnico-tactic. în func
ție de adversarii cunoscut!".

— Bine, dar echipa noastră a 
fost definitivată ?

— în linii mari, da. Nu Insă 
la toate categoriile. De pildă. Va
sile Iorga (82 kg),Stelian Morcov 
(90 kg). Enache Panaite (100 kg) 
și Ladislau Șimon (+100 kg) nu 
au contracandidat!. Cam la fel 
stau lucrurile și la categoriile 52 
kg și 68 kg, unde Ion Arapu șl, 
respectiv Petroniu Androne, deșt 
nu se află în cea mal bună formă, 
nu au cu cine să fie Înlocuit!. 
De asemenea, la cea mai mică 
categorie nu dispunem de un ele
ment capabil să ne reprezinte cu 
succes Ia o competiție de acest 
nivel. în schimb, ia 57 kg va tre
bui să ne decidem Intre Grigore 
Condrat si Gigei Anghel. Totuși,
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RIIGBY.ȘTII «OȘTIM AU REVENIT 
DIN FRUCTUOSUL TURNEU ÎN NOUA ZEELANDĂ
O O etapă importantă pe drumul confirmării valorice jn rugbyul mondial

• „AII Blacks“ vor juca la București!

buna formă
ca Petre Coman să fie înlocuit 
cu Constantin Moldovan. Cea mai 
delicată situație o găsim la cate
goria 74 kg, unde Ludovic Am
bra? și Marin Pîrcălabu sînt de 
valoare sensibil egală și toate me
ciurile de selecție pe care le-au

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)

CAMPIONII NU SE REGĂSESC
SP. STUDENȚESC 1 (0) 
Dinamo 0 (o)

Stadion Republicii; teren bun ; timp frumos î spectatori aproximativ 18.00b. 
A marcat : SANDU MIRCEA (min. 51). Raport de cornere : 8-3. Raportul șutu
rilor la poartă : 21—16 (pe spațiul porții : 8—5).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu - Tănosescu, Ciugarin, Cazan, MANEA - 
CHIHAIA, RADULESCU, CASSAI - Grosu, Sandu Mircea (min. 88 Roșu), MA- 
RICA.

DINAMO : ȘTEFAN - Cheron (min. 65 Mateescu), SANDU GABRIEL, SAT- 
MAREANU II, Lucuță — Dinu, Custov, R. Nunweiller (min. 65 Vrînceanu) — 
Zamfir, Dumitrache, Lucescu.

A arbitrat : C. Niculescu, ajutat la linie de Gh. Relezan și Maximilian Po
pescu, toți din București.

Cartonașe galbene: CAZAN
Trofeul Petschovschi : 8 ; La tineret-speranțe : 2-3 (1—1)

Raportul de forțe în teren, din 
punct de vedere fizic, tactic și 
chiar tehnic, a fost ieri de par
tea echipei Sportul studențesc în 
meciul restantă pe care l-a sus
ținut cu campioana țării, Dinamo. 
Superioritatea liniei de mijlocași 
a studenților (Chihaia, Bădulescu 
țț Cassai) care s-a dovedit foarte 
activă atît în apărare dt și în 
atac, combativă, rapidă și Inven
tivă, a constituit punctul forte al 
zmei echipe studențești bine pre
gătite. omogene, ambițioase. în 
■chimb, linia mediană a dinatmo- 
viștilor (Dinu. Custov, R. Nwn- 
weiller) a fost slabă, în general 
ruptă de atac, pînă la deschiderea 
scorului (min. 51) prea lingă apă
rare, după aceea prea înainte si 
descoperită In apărare.

De la această importantă dife
rență a rezultat superioritatea teri-

Marți seara, aeroportul inter
național Otopeni a cunoscut o 
animație deosebită : se întorceau 
acasă, venind de peste mări și țări, 
rugbyștii ! Fețele lor trase trădau 
oboseala unui drum de aproape 40 
de ore, dar radiau de satisfacția 
unui fructuos turneu.

I-am întîmpinat, alături de ne- 
lipsiții și devotații suporteri ai 
balonului oval, pentru a afla, cu 
un ceas mai devreme, amănuntele 
inedite ale unui turneu pe care la
conicele telegrame ale agențiilor 
de presă nu ni le-au putut, firește, 
furniza. „Cum a fost ?“... „Cu ce 
impresii vă întoarceți ?“... „V-ați 
putut impune exigentului pu
blic neo-zeelandez întrebările 
curgeau. Răspunsurile la fel. Dar 
sobre, fără emfază, fără exage
rări. Melancolicul, dar atît dc rea
listul antrenor federal, Valeriu Iri- 
mescu : „Cred că ne-am consacrat 
pe deplin, dovedind că titlul euro
pean este în mîini bune !“ Ale

mai multe șuturi la poartă și 
cornere.

Din prima parte a jocului Spor
tul studențesc a avut ocazia să 
înscrie. în min. 15 Chihaia a șu
tat în bara transversală, mingea 
a revenit în teren, a sărit, s-a în

dreptat spre poartă,. dar Sătmă- 
reanu II a salvat situația, dega- 
jînd cu o lovitură de oap. Un mi
nut mai tîrziu Dumitrache a ra
tat șl el o mare ocazie și a repe
tat apoi ratarea în min. 28, a- 
cestea fiind de fapt cele două 
mari ocazii dinamoviste. Dacă 
pînă la pauză. Dinamo a avut 
veleități la un punct sau două, 
după min. 46 echipa campioană 
a slăbit ritmul replicii chiar dacă 
în acel minut, la un atac dina- 
movist în careul studențesc, Ca
zan l-a imobilizat pe Zamfir lu- 
îndu-1 în brațe pentru ca acesta 
să nu intervină în fază. Dar. ar
bitrari, care a declarat după meci,’ 
că „nu a văzut asa ceva", a omis 
una din cele mai flagrante situ
ații de penalty, care, _ eventual 
transformat, ar fi putut să con
figureze alt scor partidei. Dina-
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Petre Mo tr eseu a 
fost foarte activ, 
mareînd el singur 
nu mai puțin de 
patru încercări. Ia- 
tă-l pe terenul 
Lansdrowne Park, 
din Blenheim, în
scriind împotriva 
XV-lui Marlbo
rough, cel care a 
învins echipa Fran
ței (România — 
Marlborough 21—6).

xandru Pop. căpitanul echipei na
ționale : „Este turneul vieții melc!" 
Nica, cel mai vechi internațional 
din „XV“-le nostru : „Am parcurs 
cu bine o nouă etapă". Neotimi- 
șoreanul Gheorghe Dumitru : „Ve
nim eu impresii de neuitat". Dă- 
răban, căpitanul echipei cam
pioane : „M-am dăruit ca nici
odată, să nu-mi dezamăgesc su
porterii". Constantin Dinu este 
unul dintre accidentați (ere o frac
tură de cubitus). Ne spune cum 
s-a întâmplat. în meciul al 5-lea, 
la Blenheim, a vrut să stopeze un 
balon in același moment în care 
un adversar îl șuta. A fost du
reros, dar o să treacă. Va rămîne 
doar o amintire neplăcută. Con- 
stănțeanul Gheorghe Varga e și 
el în suferință : o dublă fractură 
de maxilar, contractată in același

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. 3-3)

Duel dirz pentru balon intre dinamovistul G. Sandu (în alb) $i M. Sandu.'
Foto : I. MIHAICA’

capacitatea lor a început să scadă 
și să accepte o presiune constan
tă. In mm. 51. fundașul (fosta ex
tremă) Manea centrează precis la 
SANDU MIRCEA care înscrie din 
careu. Același Sandu Mircea ra
tează în min. 70 o ocazie excep
țională : după primirea golului, 
dinamoviștii, preocupați de ata
curi supranumerice, se lasă des
coperit! pe centrul terenului, un
de rămas singur. Sandu Mircea 
primește mingea în propria jumă
tate de teren (deci fără ofsaid), 
pleacă glonț spre portarul Ștefan, 
însă, dorind să mai dribleze o 
dată, este ajuns de Lucuță și de
posedat de minge.

I
I

I
L

I

ÎN PA6 A 4-a:
Nostase — Orantes 
sferturile de finală 
Forest Hills.

In preliminariile J.O. 
fotbal, Franța — România 
Io 3 decembrie 1975.

Iîn 
la I
ki

Azi, la Sofia, 
campionatelor 
de tir pentru juniori 
senioare.

I
Idebutul 

europene

IERI, LA TIMIȘOARA

A ÎNCEPUT DIVIZIA A
LA HANDBAL MASCULIN

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon).' 
Miercuri după-amiază a demarat 
în sala Olimpia din localitate o 
nouă ediție, a XVIII-a, din Di vi-' 
zia A de handbal masculin, o 
ediție deosebit de importantă, de
oarece se desfășoară pînă în preaj
ma J.O. Iată o succintă trecere în 
revistă a rezultatelor primei zile e

Știința Bacău — CAROM 15—14 
(6—8). Victorie la limită și, în bu
nă măsură, neconvingătoare a stu
denților. Ei au întîmpinat o repli
că neașteptat de dîrză din partea 
mai modestei lor partenere de joc 
care a evoluat cu o ambiție rar în
tâlnită. Din "anfcastă cauză și, in 
plus, privată de absenta nemoti-

-.'ĂWWW'JI Rezultate tehnice : știința 
Bacău — CAROM 15—14 (6—8), 
Dinamo București — Dinamo 
Brașov 21—16 (12—10), Minaur 
— Rafinăria Teleajen 29-—20 
(16—9), „U“ București — „U“ 
Cluj-Napoca 13—14 (7—6), Poli 
Timișoara — CSU Galați 17—13 
(9—8), Steaua — ASA Tg. Mu
reș 34—13 (15—5).

Programul de azi (cu ince- 
gere <le la ora 14) : Dinamo 

ucurești — Rafinăria Telea- 
Jen, Știința Bacău — „U“
București, ,,U" Cluj-Napoca — 
ASA Tg. Mureș. Steaua — Di
namo Brașov, Poli Timisoara 
— CAROM si Minaur — CSU 
Galați.

EWWWWtt- 

vată a lut Odaie (recidivează ia
răși ! cînd oare va fi sancționat 
cu severitate ?), formația băcăua
nă a fost obligată să se între
buințeze serios. Meciul ne-a ofe
rit și un fapt neplăcut — numă
rul mare, chiar prea mare, de eli
minări, de o parte, și de cealaltă. 
Principalii realizatori : Dcacu 5,' 
Boroș și Cservenka cite 3 pentru 
Știința Bacău, respectiv Badea 7 
și Blaș 4.

Dinamo București — Dinamo 
Brașov 21—16 (12—10). Victorie
scontată, dar obținută cu multe 
eforturi de vicecampionii țării, care 
au trebuit să muncească din greu 
pînă la finalul primei reprize,'

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

CLASAMENTUL DIVIZIEI A DUPÂ 
RESTANȚA DE IERI

1—2. A.S.A. Tg. M. 4 2 11 10—6 5
1—2. Univ. Craiova 4 2 11 6—2 5

3. F. C. Argeș 4 2 11 5—2 5
4. S. C. Bacău 4 2 11 5—3 5
5. F. C. Olimpia 4 1 3 0 4—3 5

6—8. C.F.R. Cj.-Nap. 4211 6—6 5
6—8. F. C. pihor 4211 5—5 5
6—8. Sportul st. 4211 3—3 5

9. .,U“ Cj.-Napoca 4202 8—4 4
10. F. C. Constanța 4 2 0 2 7—7 4

11—12. Steaua 4 12 1 4r—4 4
11—12. Rapid 4 12 1 3—3 4
13—14. F.C.M. Reșița 4202 6—7 4
13—14. Poli. Iași 4202 0—7 4

15. Jiul 4 112 6—8 3
16. U.T.A. 4 10 3 6—7 2



AIHAELA LOGHIN, PRIMĂ ATLETĂ 
CARE A ARUNCAT 19 METRI

DIN ROMÂNIA
LA GREUTATE

PROGRAMUL TURNEULUI TURME

DIVIZIONAR FEMININ A DE LA GALATI
Mihaela Loghin a impnnit. la 

începutul acestei veri, 23 de ani. 
E moldoveancă, s-a născut la Ro
man, tot acolo a început atletis
mul prin 1966. in grupa profe
sorului Olițnpiu Constantinescu- 
Nehoi. „Nașul" voia să scoată o 
bună pentatlonistu din fata înăl
tuță și sprintenă, dar aceasta 
apropiat mai mult dc cercul 
aruncări.

Astăzi, Mihaela Loghin este 
cordmana tării la aruncarea greu
tății. prima atletă din România 
care a aruncat bila de metal din
colo de 19 metri — mai exact 19,15 
m, rezultat obținut sîmbătă ,30 au
gust la Heidenheim, in R. F. Ger
mania. O vezi și te simți obligat 
să-ți modifici imaginea pe care 
ți-ai format-o despre o aruncătoa
re de greutate, are 1,70 m înălți
me și 70 kg. Este o fată voinică, 
nu mai mult

— Mihaela Loghin, cum ex
plici acest 19.15 m ? Anul tre
cut. pe vremea asta, nu te pu
teai lăuda decît cu... 16,77 ni!

— M-am antrenat mult, cit in 
trei-patru ani obișnuiți. Și apoi, 
în viața oricărui atlet apare o pe
rioadă ca aceasta, fastă, cu salturi 
mari, uimitoare pentru cei din 
afară.

— Cred că iți face plăcere o 
rememorare a acestui sezon in 
care ai progresat, intr-adevăr, 
spectaculos.

— Am început cu un 17.60 m. 
la 11 mai, la campionatele uni
versitare, la Oradea. După o săp- 
tămină am reușit 18,11 m la pri
ma etapă a „Cupei României" de
pășind cu 9 cm recordul națio
nal al Valentinei Cioltan. La 30 
mai. la Sofia, am aruncat 18,21 m.

s-a
de
re-

VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 7-5 

IN CAMPIONATUL DE POLO
Diuaiuo și Rapid au ouținut ieri 

noi victorii înaintea primei manșe 
a derby-ului lor, programata du
minica. Fiecare insă de o manieră 
diferită. Campionii țării au între
cut fără dificultate pc C.N.U., în
scriind 6 goluri (dar ratînd cel pu
țin tot atitea ocazii) și primind 
unul. Scorul final de 6—1 (1—0.
2— -0, 2—0, 1—1) pentru Dinamo a 
fost realizat dc : Novac 2. Popescu, 
Nastasiu, Rus și Răducanu, res
pectiv, L. Pleșca. A condus dr. 1. 
Drăgan (Buc.).

Mult mai echilibrată și mai inte
resantă a fost partida dintre Rapid 
și Voința Cluj-Napoca. Oaspeții au 
început foarte bine și după prima 
repriză conduceau cu 2—0. In con
tinuare însă, feroviarii au contra
atacat viguros, intoreînd rezulta
tul : 6—3 și 7—4. De menționat 
însă că la scorul de 2—2 și la
3— 2 pentru Rapid, frații Claudiu
și ltadu Rttsu au ratat, pe rînd, 
cîte o lovitură de la 4 metri ! Șl 
finalul a aparținut clujenilor, dar 
Fiilop a greșit în două rinduri, 
permițînd bucureștenilor să păstre
ze un avantaj de două goluri. Scor 
final : 7—5 (0-2, 4—1, 3-1, 0—1) 
pentru Rapid. Au marcat : Ilie
Gheorghe 2, C. Rusu 2, I. Slavei 
2, Băjenaru de la învingători. II. 
Rusu 2, Gyarfas, Sebbk și A. Szi- 
lagy de la învinși. A condus auto
ritar Fr. Simon (Tg. Mureș), (a.v.)

In seria secundă : Progresul O- 
radea — Rapid Arad 4—2 și Cri
șul — Industria linii Timișoara 
6-3.

zile Cioltan re- 
cu 18,41 m.

dar după citeva 
devine recordmană 
după care la campionatele națio
nale reușește 18,75 m. Mă revan
șez la Jocurile Balcanice, cu 18,83 
m. A venit, apoi, concursul de la 
Heidenheim...

— Ce performanță iți propu- 
seseși pentru anul preolimpic?

— 17,50 m inițial, dar obiectivul 
s-a schimbat imediat după primul 
concurs. Ultima cifră a foi 
18,50 m...

— Știam că ai cochetat, 
vreme, cil sulița...

— De fapt, antil acesta trebuia 
să fiu aruncătoare de suliță l An
trenorul meu de la I.E.F.S.. An
drei Naghi. specialist in această 
probă, era convins, in iarnă, că 
voi arunca 54—55 m...

— Este adevărat că de cite
va săptămini te antrenezi sin
gură ?

— Da, fostul meu antrenor a 
plecat din București, mit antrenez 
singură, dar nu de capul meu, am 
un plan de pregătire.

— Care este principala cali
tate a Mihaetei Loghin ?

— Cu siguranță viteza.
— Poți face o comparație in

tre Loghin și Cioltan ?
— îmi este superioară, poate, 

la tehnică, dar am, cred, „explo
zie" mai bună. Duelul cu Cioltan 
m-a stimulat foarte mult, cred 
că și pe ea, împreună am îmbu
nătățit recordul în acest an de 
șase

Turneul inaugural al ediției a 27-a 
a campionatului republican femi
nin de baschet se va disputa, de 
miine, în Sala sporturilor din Ga
lați. dupâ următorul program : vi
neri. de la ora 8,30: C.S.U. Ga
lați — Politehnica București. Pro
gresul București — Universitatea 
Timișoara. Sănătatea Ploiești — 
Rapid București : de la ora 16 :

ori.

PRINTRE
sfirșiiul acestei sâptămîni at- 
frunlași din țara noastră vor

RAPID

La 
leții 
fi prezenți la startul a patru com
petiții internaționale. La Buda
pesta, la întrecerile concursului ar
matelor prietene vor lua parte re
prezentanții clubului Steaua, între 
care : Carol Corbii. Erwin Sebes- 
tyen, Petre Lupan, Nicolae Perța. 
Dorin Melinte. Gheorghe Megelea, 
Ad. Darvas. C-tin Clrstea. Paul 
Copai.

La Vama va avea loc competi
ția dotată cu „Gupa Comitetului 
Olimpic Bulgar" — vor fi prezenți. 
între alții : Carol Raduli/. Serbau 
Ioan, Ioana Pecec. Eva Ziirgb. Ma
ria lonescu. și meciul echipelor dc 
tineret ale Bulgariei și României,

— Este acest 19,15 m „ultimul 
cuvint" in actualul sezon ?

— Cred că da. Mai am 3—4 
concursuri, dar simt că „mi-am 
făcut suma". în aprilie nici nu 
visam la rezultatul de la Heiden
heim I

Vladimir MORARU

CULOARE
cu Gh. Ghipti, Nicolae Onescu. Tu- 
dorel Vasile, 
Cornel Preda, 
colae Bindar.
beta Bakalar. .
Lucia Fotache, Coculeana Bucătarii, 
Florența lonescu ș.a. în formațiile 
noastre.

Sîmbătă și duminică, la Poiana 
Brașov, va avea loc triunghiula
rul de juniori și junioare Româ
nia — R. D. Germană — Polonia.

• Din motive de ordin teh
nic întrecerile din cadrul zonei 
l a etapei a Il-a a „Cupei Ro
mâniei" vor avea loc in Bucu
rești (13—14 septembrie) și nu 
la Poiana Brașov cum se stabi
lise anterior.

Bedros Budrosian, 
C-tin Bebereche, Ni- 
Doina Spinu, Elisa-

Cleopatra Farcaș,

TRANSFERĂRI, SUSPENDĂRI
<■ tri perioada scursă de la Înce

perea pezxuawei de trtuisxerari (care 
se va încheia la 15 septembrie), le- 
derația a primit următoarele solici
tări mal interesante: Maria Simio- 
nescu (devenită studenta) dc la 
Voința București la l.E.l.S., Mariana 
Anureescu de la Voința București la 
Rapid (cu carantină), Ilona Chvatal 
(devenită studenta) de la Crlșul la 
Politehnica, Gh. Clmpeanu de la 
Universitatea Timișoara la Steaua, 
Mihai Caraion de la Farul la Di
namo București, Vasile Predulea de 
la Rapid la I.C.E.D.
• Pentru neprezentare la pregăti

rile lotului național.și ale echipei de 
club, Gh. Clmpeanu a fost suspen
dat de Steaua pe timp de 3 etape. 
Tot pentru neprezentare, dar numai 
de la antrenamentele lotului repu
blican, au fost sancționați următorii: 
M. Brahoveanu (I.E.F.S.) — 4 etape 
in Divizia A și suspendare 1 ari din 
activitatea internațională (abaterea a 
fost agravată prin faptul că numi
tul sportiv este recidivist in mate
rie),- Diana Mihalic (I.E.F.S.) și Ale
xandrina Bird (Constructorul — 
Olimpia) cîte o etapă in Divizia A. 
Angelica Tita șl Viorica Balai vor 
putea lua parte la campionatul repu
blican numai dacă vor prezenta un 
aviz din partea Centrului de medi
cina sportivă. Menționăm că in 
timpul verii aceste două baschetba
liste nu au participat,. sau au par
ticipat cu întreruperi, la pregătirile 
lotului reprezentativ, motlvind că 
sint bolnave.

C.S.U. Tg. Mureș — I.E.F.S.. Cri- 
șul Oradea — Olimpia-Construc- 
torul București, Universitatea Cluj- 
Napoca — Voința București : sîm
bătă. de la ora 8.30 : Crișul — 
I.E.F.S.. C.S.U. Tg. Mureș — Pro
gresul, Rapid — „U“ Timișoara ; 
de la ora 16 : C.S.U. Galați — O- 
limpia-Constructorul, Politehnica 
— „U“ Cluj Napoca. Sănătatea — 
Voința ; duminică, de la ora 8 : 
Rapid — C.S.U. Tg. Mureș. Cri
șul — Voința, C.S U. Galați — 
I.E.F.S., Sănătatea — Progresul, 
„U“ Cluj-Napoca — Olimpia-Con- 
structorul. „U“ Timișoara — Poli
tehnica.

ANTRENORUL D
DESPRE TURNEUL

Intr-o convorbire purtată ta înapoierea 
lotului național de baschet masculin de 
la Miskolc (unde a participat la turneul 
dotat cu „Cupa Universitară"), ontrenorul 
principal DUMITRU COLIBABAEVULEȚ 
ne-a relatat o serie de interesante amă
nunte asupra desfășurării competiției: 
„Toate cete patru participante (n.r: Po
lonia, România, Ungaria și U.R.S.S.) ou 
prezentat selecționate tinere, pentru Po- 
lonia. România și Ungaria ele constitu
ind baza viitoarelor reprezentative in în
trecerile internaționale oficiale. Formația 
româno o dispus de cele ale Ungariei 
(69—67) și Poloniei (84—80), a fost intre-
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NOUA

MECIURI INTERNATIONALE DE POPiCE
Echipele de popice A. K. Szeged 

(Ungaria) și-au încheiat 
întreprins in București 
în compania formațiilor Laromet 
(m) și Gloria (f). La femei, victo
ria a revenit Gloriei cu 2393 — 2330 
p d (cele mai bune jucătoare au 
fost Margareta Cătineanu — 418 
și Tompa Gyulane — 408). Partida 
masculină s-a încheiat to-t cu vic
toria bucureștenilor : 5035—5025 p d 
(primii jucători ai celor două e- 
chipe : L. Pop — 878 și. respectiv. 
J. Naschiiz — 909).

turneul 
evoluind

RUGBYȘTII NOȘTRI AU REVENIT 
DIN FRUCTUOSUL TURNEU ÎN NOUA ZEELANDĂ

IUrmare din pag l) așa le șade

al 5-lea meci (cînd în locul său a 
intrat in joc... Irimcscu 1). Are un 
singur regret : de a nu fi putut 
juca pină Ia capăt. Ieșeanul Fom- 
piiiu Borș, cel care a plecat de 
unul singur, mai tîrziu. să întă
rească echipa, glumește cu Drago- 
mireseu și Dăiciulescu, colegii săi 
de la Dinamo, în timp ce studen
tul pelroșâncan Stoica Enciu își 
plimbă cu mîndrie un blezer ne
gru, cu emblema Noii Zeelande, 
„un schimb cu un „all blacks", iar 
arhitectul Mihai Nicolcseu 
ganța-i binecunoscută.

Am vrea să facem și o 
de ordin general. N-am 
nici o urmă de îngimfare, 
Rugbyștii s-au întors plini
destie, fără zgomot, tot așa 
au plecat. „Să facem ceva, 
om vedea...", spuneau ei. De

ele-

remarcă 
intilnit 

nicăieri, 
dc mo- 

cum 
apoi 
fapt.

B

AMPLE COMPETIȚII 0E MASĂ
(Urmare din pag. I)

finala pe țară a întrecerilor de 
popice, manifestare la care vor 
li prezenți băieți și fete, calificați 
la etapele județene și la cea a 
municipiului București. Modernele 
popicarii din Brașov, Rulmentul (1 
piste, unde se vor întrece băieții) 
și Hidromecanica (4 piste, unde 
vor concura fetele) — amîndouă 
acoperite — vor fi gazde pentru 
aproape 200 de finaliști (cîte doi 
băieți și două fete din fiecare ju
deț și din municipiul București).

unei întreceri sportive de masă 
care, deși aflată doar la a doua 
ediție, și-a cîștigat o mare popu
laritate : este vorba de „Cupa Scin- 
teii tineretului" la tenis. După în
cheierea etapelor de masă și a 
celor județene — prilejuri cu care 
tinerii din aproape toate localită
țile țării și-au amenajat, prin forțe 
proprii, alte sute de terenuri de 
tenis — actul final va prilejui, să 
sperăm, afirmarea unor talente de 
care 
a ti ta

..sportul alb“ de la noi are 
nevoie I

unor sportivi adevărați 
bine. Pentru rugbyști. lucrul acesta 
nu-i o noutate. Așa au fost ei 
mereu. Și atunci cînd. pentru 
prima oară, învingeau, acum 15 
ani, echipa Franței, pe atunci cîș- 
tigătoare a Turneului celor cinci 
națiuni. Și atunci cind s-au întors 
de la Madrid, după cucerirea titlu
lui european. Așa se poartă me
reu echipa noastră de rugby, deși 
ca nu sc însoțește cu nume bom
bastice, de genul „leii", „barbarii", 
„pumele", ea, îmbrăcată în fru
moasa-! haină a modestiei.

Acum se întorc din Noua Zee- 
landă, „țară a balonului oval", cu 
un bilanț grăitor : 6—30 august, 8 
meciuri — 4 victorii, 3 infringed 
și o egalitate. 10—10 intr-un test 
cu Noua Zeclandă — tineret (ju
cători pină la 24 de ani). 89 puncte 
date, 89 primite. „Golgeterul" echi
pei, Mihai Bucos : 30 de puncte !

Dar cine au fost adversarii în- 
tîlniți. ce reprezintă ei 1 Ne-au 
răspuns. împreună, Ovidiu Marcu. 
secretarul general al F.R.R., con
ducătorul delegației, și cei doi an
trenori, Petre Cosmănescu și Va
leria lrimescu. Mai întii, o preci
zare : s-a făcut o propagandă ex
celentă rugbyului nostru, Româ
niei. S-a jucat mereu în fața unor 
stadioane arhipline (15 000 pină la 
60 000 spectatorii). Echipele pe 
care le-au înfruntat : adevărate 
selecționate regionale, fiecare cu 
internaționali „aii blacks" in rîn
durile lor. în ceea ce privește 
echipa de tineret a Noii Zeelande, 
cu cane s-a reușit acel valoros 
10—10, este suficient să amintim 
că ea avea in componență nu

mai puțin de 8—9 viitori interna
ționali A. in pragul promovării. 
De altfel, această echipă are o 
frumoasă tradiție în insulă, între- 
cînd în 1972, de exemplu. 8 for
mații în cadrul unui turneu aus
tralian, fără a cunoaște infrînge- 
rea ; în 1973 i-a învins chiar pe 
„all blacks" (14—10) și a ci; iigat 
8 partide din 9 intr-un turneu in
tern. In rîndurile adversarilor in- 
tîlniți, cîteva nume celebre : Iau 
Kirkpatrick (Poverty Bay), K i t 
Fawcett (Otago), Hugh Blair, Doug 
Rollcrson (ambii Manawa tu). 
Going (North Auckland) ș.a.

Cîteva urmări 7
In luna noiembrie, ne va ’ 

o echipă neo-zeelandeză. 
Auckland, VVaitamanta, care 
susține două partide la noi,,una, 
probabil, cu campioana, ~ 
Apoi, lucru sigur, in cadrul viito
rului său turneu european, prima 
reprezentativă a Noii Zeelande va 
juca șî în România.

în încheiere, cei trei tehnicieni 
ne-au rugat să-i numim pe cei care 
au apărat, cu atita succes, culo
rile tării : fundași — Durbac, Si- 
mion ; treisferturi — Nica, Mo- 
trescu, Constantin, Aldea, Nico- 
lescu ; mijlocași — Bucos, Ale
xandru, Paraschiv, Băxgăunaș ; 
înaintași — Pop, Fugigi, Varga, 
Stoica, Borș, Dumitru, Dărăban, 
Mușat, Baciu, Țurlea, Dinu, Muu- 
Leanu, Ortelecan.

Franța — Anglia — Argentina — 
Noua Zcelandă — iată etapele 
parcurse de băieții noștri în asprul 
drum, pe care s-au angajat ferm, 
spre „înalta societate" a rugbyului 
mondial.

frații

vizita 
din 

t va
Farul.

In vederea apropiatei deschi
deri a noii stagiuni handbalistice. 
Iormațiiie feminine din Diviza A 
au efectuat o serie dc preparative, 
pe care le vom prezenta succint.

Campioana țării, Universitatea 
Timișoara, a început pregătirile 
pe litoral, după care a efec
tuat un stagiu de antrenament 
la Sf. Gheorghe, unde existența 
sălii i-a permis susținerea prime
lor pregătiri specifice. Reîntoarse 
acasă studentele timișorence au in
trat — sub conducerea antrenoru
lui Constantin Lache — in ultima 
fază a preparativetor, susținind și 
citeva „amicale". Singurele modi
ficări in lotul cunoscut — pleca
rea portarului Ehsabela lonescu și 
venirea unui nou inter — Darinca 
Marcov, de la 
mișoara.

Universitatea 
multe probleme 
noul campionat, 
la start fără trei dintre jucătoa
rele de bază : lutlorița Nițu, Geor- 
geta Vasile și Lidia Scorțescu. 
Toate trei au plecat la Constanța. 
A venit, în schimb, o jucătoare 
de 9 m, Silica Ștefan (Viitorul 
Vaslui), care, alăturindu-se Simo- 
nci Arghir și Doinei Furcoi, pie
sele de bază ale echipei, poate 
contribui Ia menținerea formației 
bucureștene pe primul plan al în
trecerilor. Studentele au efectuat 
o perioadă de pregătiri la marc, 
după care au întreprins un turneu, 
in R.F. Germania.

Textila Buhuși a reușit, în sfîr- 
șit, să rezolve o mai veche pro
blemă și anume aceea a portaru
lui. Antrenorul Eugen Jtartha va 
promova pe junioara

Huși).
mai multe in- 
reprezentativa 

joc cu Rapid

Constructorul Ti-
București va avea 
de rezolvat în 
ea prezentîndu-se

Doina Co-
Texti-pocz (Șc. sp. 

listele au susținut 
tîlniri amicale cu 
de tineret și un 
București.

Fosta campioană
București, va dispune in noul se
zon de un antrenor secund — pro-

LA BACĂU : FINALA „CUPEI
U.N.C.A.P." LA OINĂ

■„CUPA IALOMIȚEI" LA OINĂ

Tot sîmbătă și duminică. în mu
nicipiul Călărași, se vor desfășura 
întrecerile unei noi ediții a „Cu
pei Ialomiței" la oină. Devenită 
tradițională, competiția reunește la 
start echipe cu binecunoscute cărți 
de vizită din județul Ialomița, 
printre care și Celuloza Călărași. 
[Vor mai fi prezente cîștigătoarea 
LCupei României" din acest an, e- 
rchlpa Combinatului poligrafic 
București, Dinamo și Universitatea 
București, A. S. Armata Constanta 
Hi altele.

..CUPA SCiNTElI TINERETULUI" 
LA TENIS

Timp de patru zile, săptămîna 
*țațiunca Costinești de pe

„Cupa U.N.C.A.P." la oină, com
petiție rezervată echipelor aparți- 
nînd cooperativelor agricole de 
producție, a ajuns în faza finală. 
Dintre cele peste 60 de echipe ca
lificate în etapele județene, multe 
înființate în preajma disputării fa
zelor de masă, 10 și-au cucerit 
dreptul de a fi prezente la Bacău, 
în zilele de 5—7 septembrie. Ia 
ultimul act al întrecerii. Printre 
formațiile care au rămas în cursa 
pentru cucerirea titlului, se 
mără Recolta Calafindești 
ceava), „Victoria" din comuna 
dependenta (Galați), Recolta 
Surdila Greci (Brăila), Recolta 
localitatea Mărgineni (Bacău), 
cestea. după o lungă absență __
marile concursuri de masă, revin 
în prim-planul întrecerilor, sperăm 
cu bune rezultate în cele din

nu- 
(Su-
In- 
din 
din 
A- 
din

CICLISM PE VELODROMUL Dl-
NAMO din Capitală 

au început finalele campionatelor națio
nale de pistă pentru juniori, lată rezul
tatele consemnate in primele probe: vi
teză (juniori mari) — 1, N. Adrian (Dina
mo) ; 2. N. Sîrbu (Șc. sp. 1): 3. T. Sirbu 
(Șc, sp. 2); urmărire pe echipe 2 000 m 
(juniori mici) - 1. Școala sportivă nr. 1 
(Gh. Lăutaru, S. Dumitrescu, A. Gutue, M. 
Călin) 2:34,5; 2. Școala sportivă nr. 2 
2:38,5; 3. Olimpîa-Constructorul 2:43,0 
e IN CAMPIONATUL CAPITALEI pentru 
seniori s-au obținut cîteva rezultate bune 
in proba de 1 000 m cu start de pe loc. 
lată clasamentul: 1. Șt. Laibner (Dinamo) 
1:10,4; 2. A. Telegdi (Dinamo) 1:10,9: 
3. P. ISolofan (Steaua) 1:11,0 • CAM
PIONATELE JUNIORILOR conțină zilnic 
pe velodromul Dinamo (reuniunile încep 
la ora 16.30, iar duminică de ta 9.30) 
pină la 8 septembrie, urmind ca din ziua 
de 9 septembrie să se dea startul în dis
putele seniorilor.

sivă. Astfel, seniorii șî juniorii calificați 
în finala competiției se vor întîlni, înce- 
pînd de mîine, pe pista Complexului 
sportiv „Cireșarii" din Capitală. Paralel 
cu finala pe țară, la care participa spor
tivi din Brașov, Sibiu, Tg. Mureș, Cluj-

V\\\\\\^\\\\\\\\\\\\\\W

din tpate 
sportume

PATINAJ CAMPIONATUL REPU-

Napoca, Galați și București, sa va de>- 
fășura un concurs național, deschis copi
ilor. De asemenea, vineri va avea Ioc 
un concurs republican rozervat seniori
lor șl juniorilor care nu au îndeplinit 
normele regulamentare pentru înscrierea
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(Urmare din pag. 1)

susținut nu ne-au ajutat să-l evi
dențiem pe unul dintre ei. Spe
răm ca în aceste ultime zile 
rezolvăm problema selecției și 
categoriile amintite.

— Cărora dintre elevii dvs.

sa 
la
le

CfRIMĂ TRIUNGHIULARUL IN
OVOIITIM TERNAflONAL de la
Constanța (I.E.F.S. — Farul și Piast Gli- 
wice — Polonia) a scos în relief forma 
bună a floretiștllor bucureșteni: I.E.F.S. — 
Piast Gliwice 15—7. La individual, pe 
tocul I, tot un reprezentant al I.E.F.S., 
Alexiu, cu 4 v. Celelalte rezultate: flo
retă fete, Piast Gliwice — I.E.F.S. 9—7 
(individual, Marta Ditka) : spadă, I.E.F.S. 
— Piast Gliwice 9—7, I.E.F.S. - Farul 13—3 
și Piast — Farul 10-5 (individual, Igor 
Matveev); sabie, Piast — 
dividual, Eugen Turcu).

SĂRITURI IN APĂ L*

I.E.F.S. 9—7 (in-

.................................................. . „TROFEUL 
-............-------------------------- NAGY KARO-
LY", disputat la Budapesta cu participa
rea celor mai buni tineri săritori din Aus
tria, România, Ungaria și U.R.S.S., re
prezentanții țârii noastre au ocupat ur
mătoarele locuri: M. Kaiss — locul 2 ta 
platformă (a cîștigat A. Benyak — Unga
ria) ; Anca Făgețean — locul 3 la plat
formă (a cîștigat Erzsebet Linger — Un
garia) : Ruzandra Hociotâ — locul 4, Geor
giana Sâcâleanu locul 5, Felicia Cirstea 
locul 9. toate la trambulină (a cîștigat
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PE TEMELE JOCULUI

ACTUALITĂȚI
11“ francez matur

ROMÂNIA - FRANȚA
PLOIEȘTI, 3 (prin telefon). A 

lipsit foarte puțin pentru ca cei 
8 000 de spectatori veniți pe sta
dionul „Petrolul1* să aplaude în fi
nal victoria echipei noastre, și ar 
fi fost un succes meritat, mai ales 
pentru repriza secundă, cînd domi
narea formației române a fost ne
tă, ea fiind argumentată de cele 
12 cornere consecutive, 15 șuturi 
la poartă (8 pe spațiul porții), și 
în special de foarte multe ratări. 
Această repriză a doua a înfățișat 
o echipă română mai viguroasă și 
mai hotăritâ, ea reușind să egale
ze în finalul întîlnîrii și să treacă 
chiar pe lingă victorie.
. Prima parte a meciului însă pre
zentase formația noastră la po
lul opus, 
circulația 
fcctuoasă, 
lcc (unde 
și gafe în 
tîmplat și 
apărătorii 
marcajul necesar iar Moraru a gre
șit și el la șutul cu boltă al lui 
Sanchez. Acest gol avea să lan-

Joc vlăguit, neatent, cu 
balonului, pe alocuri, de- 
grcșeli în linia de mii- 
Balaci a fost în eclipsă) 
apărare, așa cum s-a în- 
in min. 10. atunci cind 

noștri n-au efectuat

I
FORMAȚIILE FEMININI j

seze în joc
și bine legat intre compartimente, 
o echipă cu citeva personalități, 
care a dominat, practic, primele 45 
de minute. Spuneam însă că re
priza secundă a aparținut repre
zentativei noastre de tineret, da
torită și plusului său de ambiție, 
datorită renașterii lui Bdloni și a 
introducerii lui Romilă II. Fotba
liștii noștri au egalat, totuși, tîrziu 
(min. 80. cursă Hajnal, centrare- 
șut Atodiresei, respinge portarul și 
Roznai reia de aproape), dar au 
trecut de multe ori pe lingă gol 
(min. 52 Zamfir, min. 58, 64 și 
76 Roznai, min. 68 Romilă II, min. 
71 Moldovan, min. 84 Atodiresei, 
min. 86 Manea).

Arbitrul polonez Jargus Alojz a 
condus formațiile : ROMANIA :
Moraru — Purima, Crîngașu. FI. 
Marin, IIAJNAL — B0l0NI._Mol
dovan (min. 80 Manca), 
(min. 60 Romilă II) — 
KAȘ (min. 73 Atodiresei). 
(min. 82 Radu II). “ 
FRANȚA : CHARRIER 
GARDON, - * • • 
PLATINI.
SANCHEZ 
ler (min.
(min. 46 Maillard).

Mircea M. IONESCU

Bălăci
FAZE- 
Roznai 

ZAMFIR • 
- Zounka, 

Courbis, BOSSIS — 
Bathenay. Bousdira — 
(min. 73 Zaremba), So- 

76 Nogues), Gemmrich
i

EXPRIMAREA OFENSIVĂ, UN EFORT LUCID!

• MECIUL STEAUA — F. C. AR
GEȘ, din cadrul etapei a V-a a Di
viziei A, se va disputa sîmbătă pa 

începere de la 
fi televizata In

stadionul Steaua, cu 
ora 16. întâlnirea va 
Întregime.

CU CONDUCĂ-• CONSFĂTUIRE 
TOBII ȘI ANTRENORII ECHIPELOR 
DIN CUPELE EUROPENE. Astăzi, 
la ora 10, are loc la F.R.F. o reu
niune cu conducătorii și antrenorii 
echipelor participante la cupele eu
ropene (Dinamo, Rapid, A.S.A. Tg. 
Mureș șl Universitatea Craiova) in 
scopul analizării stadiului ' 
tire a acestora și a luării 
ce se Impun.

de prcgă- 
măsurilor

RACING 
libaneză

« TURNEUL ECHIPEI 
CLUB beirut. Formația 
Racing Club Beirut, care se află dc 
mai multe zile in turneu in țara 
noastră, a susținut pînă acum trei 
întîlniri încheiate cu următoarele 
rezultate : 0—1 cu Universitatea Cluj- 
Napoca ; 0—0 cit Armătura Zalău și 
1—2 cu F.C. Baia Mare. In continua
rea turneului. Racing Club Beirut 
joacă astăzi, la Bistrița, unde intll- 
nește divizionara B, Gloria.

O PLENARA ARBITRILOR 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, 
de la orele 18, în sala I.C.B. 
Berzei), va avea loc plepara arbitri
lor din Municipiul București, 
zența este obligatorie.

[cu. care 
prul loan 
[ma for- 
lalul Spi- 

jucătoare 
kandreseu 
tura prin 
enco și 
semicerc 

[getei Lă- 
pureștcnce 
pe litoral, 
[București

tivele turnee. In privința nou
tăților apărute in loturi, se cer a 
fi subliniate achizițiile formației 
feroviare (Sultana lagăru, Steliana 
Diaconescu, Natalia Alexandrcseu 
și Maria Dincă), ale Constructoru
lui Baia Mare (Rodiră Bunea și 
Elisabcta lonescu). In aceeași 
idee, se cuvine a fi remarcat fap
tul că echipa 
fecția — care 
Vîlcea — va fi 
de puternică 
prin venirea

I
I
I

la la par- 
ttormațiile 
[ Rapid 

Mureș, 
slruetorul 
li au pat- 
nul sau 
hdu-și la 
I să 
[rhei 
pre și-au 
li respec-

ie 
«i

bucureșteană Con- 
s-a pregătit la Rm. 
o adversară extrem 
in noul campionat 

portarului Elena 
Oprea, care completează, in fine, 
un lot puternic.

In sfîrșit, ultima echipă la care 
ne vom referi este revelația cam
pionatului trecut, Progresul. Aceasta 
a pierdut o jucătoare foarte bună 
(Mariana Mihoe) și o alta în deve
nire (Maria Matacbe). Bucureșten- 
cele au efectuat obișnuitul stagiu 
de pregătire pe litoral, trecînd in 
ultima vreme la antrenamentele în 
sala proprie.

I
I
I
I
I

1)

DIVIZIA A
I
I

tperimen-
Cei mai 

putorilor : 
le și Cos- 
remarcat 

kmer (6), 
Ltă extre- 
ntici (3).
fe — Ra- 

(16-9). 
romisiuni 
[vale Ra
ia onorat 
vreme — 
importare 
lori plo-

ieșteni (dintre care ni s-au pârut 
mai buni Pogâccanu, Nicolue, Voi- 
cu și Onișca) nu s-au lăsat inti
midați de renumele formației băi- 
mărene practicând, un handbal des
chis, curat și spectaculos și punc- 
tind de 20 de ori în poarta ad
versă. Lipsiți de aportul lui Mi- 
roniuc (accidentat in ultimul mo
ment) jucătorii din Baia Mare 
n-au avut, totuși, probleme, obți- 
nincl o victorie clară, ca urmare 
firească a jocului lor sobru, bine 
însușit și pus în practică. Princi
palii realizatori: Palko 14 și Pan- 
țiru 6 pentru Minaur, respectiv 
Siteavu 5 și Voicu 5.

I
I
I
I
I

ALE

I șanse la 
K °
Li Ladis- 
I medaliat 
naționale, 
Iconstituie 
împle de 
știre. In- 
Iși Stelian 
I, Grigore 
nuns încă 
pe luptă.
l-am în- 

b, primul 
stre care 
[on mon-

„U" Cluj-Napoca — „U“ Bucu
rești 14—13 (6—7). Meci fără me
najamente, în care ambele echipe 
au luptat cu energie pentru vic
torie. Alcătuite din jucători cu evi
dente înclinații nu numai spre un 
handbal viguros, ci și bogat în 
combinații spectaculoase, cclc două 
formații studențești au furnizat 
un meci excelent, căruia sîntem 
tentați să-i acordăm premiul de 
frumusețe al primei etape. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit și evolu
ția scorului a fost palpitantă, nu 
mai puțin de 10 ori înregisirîn- 
du-se egalitatea pe tabela de mar
caj ! Ca un corolar să notăm că 
în min. 60, cu 15 secunde înainte 
de final, cind clujenii conduceau 
cu 14—13, studenții bucureșteni au 
ratat prin Durau o aruncare de 
la 7 m.
Avram 4, 
rue cite 
Durău 6

, vinși.

Principalii realizatori:
Orosz 3, Szobek și Bu- 
2 pentru 
și Coasă

învingători,
4 pentru în

coafrun-

bl trecut, 
perioadă 

oasă. Nu 
•a la an- 
, ca ur- 
europene 
icurat la 
crezut că 
1 de se
iful. Am 
perioadă 
antrena- 
simt iar 

d că voi 
:ucerit la

I
I
I
I
I
I
I
I

Edițiile de campionat ale pri
mei noastre divizii se succed și, 
cel puțin dintr-un punct de ve
dere, se aseamănă. Ne referim 
Ia modalitatea de EXPRIMARE 
OFENSIVA a unora dintre divi
zionarele A, exprimare în dezacord 
cu cerințele in materie Ia acest 
prim eșalon, cu pretențiile justi
ficate vizavi de niște formații al
cătuite din fotbaliști care se vor 
performeri. Efectuînd o nedorită 
trăsătură de unire cu trecutele 
campionate, etapele acestei toamne 
ne-au permis constatarea că încă 
mai sînt echipe ale întîiului eșalon 
fotbalistic ale căror acțiuni de atac 
cunosc, pe însemnate porțiuni ale 
jocului, o desfășurare uneori de
fectuoasă, alteori stereotipă, atît în 
zonele de declanșare și de filtrare, 
cit, mai ales, în preajma sau în 
interiorul suprafețelor de pedeapsă,

laci, Șoșu ș.a.), zona în care 
cartea fotbalului modern scrie < 
mingea ar trebui să circule c 
mai repede cu putință. Dar tare 
parcă cele mai supărătoare, i 
întreg lanțul acțiunii de atac, 
întîlnim la ultimul său inel. 1 
finalizare, acolo unde, nu o dat: 
greșesc și echipele reputate al 
campionatului. Nu 
decît duminică, la 
nerăbdători să 
diat după reluare, dinamovi.șt 
bucureșteni i-au căutat aproap 
numai cu mingi înalte pe Dud 
Georgescu și Dumitrache, maești 
recunoscuți ai jocului aerian ins, 
sever, uneori chiar dincolo de Ii 
tera regulamentului, păziți de a 
părătorii Olimpiei. Abia după c 
antrenorul D. Nieolac Nicusor I-: 
introdus în teren pe Zamfir (îi 
locul Georgescu

mai
Satu 

egaleze
dopări

Man 
imr

Astăzi, 
(strada

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

LA STARTUL EDIȚIEI A 31-a
Duminică se va da startul și 4.U 

Inoul campionat de juniori; ediția 
nr. 31, care se va desfășura, din 
păcate, în aceeași formulă... diluaiă, 
cu 112 echipe grupate în 8 serii ; dar 
nutrim speranța că nu și în aceleași 
condiții organizatorice, cu totul ne
corespunzătoare, in care s-au con
sumat ultimele ediții ale întrecerii 
speranțelor fotbalului nostru. Cind 
facem această afirmație, avem in 
vedere îndeosebi anonimatul compe
tiției, terenurile mărgtaașe, aproape 
impracticabile, pe care sînt pnogra
mate, la ore nepotrivite, cele mai 
multe dintre partidele juniorilor.

Dar iată cum se prezintă progra
mul prunei etape a campionatului, 
cea clin 7 septembrie.

SERIA I : Liceul de fotbal Bacău— 
Ceahlăul P. Neamț, Liceul nr. 2 
lași Șc. sp. Tecuci, Unirea Foc
șani — C.F.R. Pașcani, Rulmentul 
Biriad — Gloria Buzău, C.S.M. Su
ceava —. Liceul A.I. Cuza Focșani, 
Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dcj —■ Poli
tehnica Iași, C.S. Botoșani — S.C. 
Bacău ;

SERIA A n-A : C.S.U. Galați — 
F.C. Constanța, Steaua „23 August-' 
București — F.C. Brăila, șc. sp. nr. 
2 București — S.C. Tulcea, Flacăra 
roșie București — Metalul Bucu
rești, Șc. sp. Călărași — Sportul stu
dențesc, Azotul Slobozia — Rapid 
București, Autobuzul București — 
F.C.M. Galați;

SERIA A Hl-A ; Progresul 
rești — Ș.N. Oltenița, T,M. 
reș.lă — Poiana Cîmpina, 
București — Flacăra Mo reni, 
Giurgiu — Chimia Tr. Măgurele, Pe
trolul Ploiești — Steaua, Șc. sp. 
Alexandria — Dinamo București, 
C.S. Tîrgoviște — ' ‘ 
teazul București ;

SERIA A IV-A : 
iova — Liceul n.r. ...
Petroșani — Cimentul Tg. Jiu, F.C. 
Argeș — Minerul Motru, Chimia 
Rm. Vîlcea — Electroputere Cra
iova, Dinamo Slatina — Minerul Lu
peni, Șc*. sp. Curtea de Argeș — 
Jiul Petroșani, Șc. sp. Drăgășani — 
Șc. sp. Craiova;

SERIA A V-A : Metalul Drobeta 
Tr. Severin — U.M. Timișoara, Șc. 
sp. Gloria Arad — Șc. sp. Caranse
beș, Șc. sp. Jimbolia — U.T.A.,
C.F.R. Timișoara — F.C.M. Reșița, 
Viitorul Timișoara — Strungul Arad, 
Rapid Arad —. Politehnica Timișoara, 
Șc. sp. Lugoj — Dierna Orșova ;

SERIA A VI-A: F.C. Bihor — Șc. sp. 
Victoria Cared, C.F.R. Cluj-Napoca — 
Glo-ria Bistrița, Șc. sp. Baia Mare — 
Armătura Zalău, Industria 
Cîmpia Turzii 
c.i.l. r ” 
Olimpia 
Mare, 
Cavnic ;

SERIA 
șov —• 
Brașov 
sp. Tg. Secuiesc — Șc. sp. ^Mediaș, 
A.S.A. Tg. Mureș — Șc. sp. Miercurea 
Ciuc, Metalul Sighișoara — Șc. sp. 
Odorhei, Gaz metan Mediaș — Șc. 
sp. „Brașovia“ Brașov, Șc. sp. 
Gheorghieni — Șc. sp. Brașov ;

SERIA A VUI-A : Șoimii Sibiu — 
Liceul nr. 2 Deva, Metalurgistul Cu-

gir — Corvinul 
Șoinjii Sibiu — 
Mureșul Deva — 
C.F.R. Skneria — 
sp. Hunedoara — 
tramonia Făgăraș ____ _____

Opt dintre echipele care au parti
cipat auul trecut In campionat (șco
lile sportive din Sinaia, Crisiur, Pe
troșani și Energia București, Știința 
Bacău, Constructorul și Oțelul din 
Galați și Someșul Satu Mare) au fost 
înlocuite cu Flacăra roșie București, 

Chimia Tr. Măgurele, școlile 
sportive din Hunedoara și Gheor- 
ghieni, Minerul Cavnic, Dierna Orșo
va și Minerul Lupeni.

Celelalte 12 etape ale turului sînt 
programate Ia următoarele date : 14, 
21 și 28 septembrie, 5, 12, 19 și 26 
octombrie, 2, 9, 16, 23 și 30 noiem
brie. Keturul este prevăzut să se 
desfășoare între 28 martie și 6 iunie 
1976, iar turneul final, cu 16 echipe, 
in perioada 13—20 iunie.

c.s.

s.c.

Bucu- 
Bucu- 
Voința 
F.C.M.

■ Steaua, 
Dinamo
- Liceul Mihai VI-

Universitatea Cra-
1 Caracal, Știința

Șkî.
Sighet — »U“ 

, Satu Mare —
SUda Turda

sînnei 
sp. Oradea, 
Cluj-Napoca, 
F. C. Baja 

— Minerul

A VH-A : Steagul roșu Bra- Șc. - - -sp. Tg. Mureș, Tractorul 
Oltul st. Gheorghe, Șc.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 21 SEPTEMBRIE 1975 

A DOUA TRAGERE 
PRONO-OLIMP1C

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 31 AUGUST 1975
Categoria I : (13 rezultate) 1,50 

variante a 50 000 lei.
Categoria a Il-a : (12 rezultate) 

36,55 variante a 2 617 lei.
Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 

597,10 variante a 240 lei.
Report la categ. I 4 696 lei.
Ciștigul de categoria I (100%) a 

revenit participantului Constantin

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1975
Fond general

2 450 333 lei. 
Extragerea I :

24
Extragerea a

de ciștiguri :

632 15
II-a :
30

cîști gurilor 
se va face
București 
pînă la 3 
de la 15 septembrie

10 
de

28 
la

41
20

4
5 

această 
astfel : în 
de la 11 
noiembrie

Plata 
tragere 
nicipiul 
tembrie 
în tară .
la 3 noiembrie 1975 inclusiv, 
mandate poștale începind de la

Mu- 
sep- 
1975, 
pînă 
prin

Hunedoara,
Chimia Tirnăven 
Unirea Alba lutia, 
Metalul Aiud, Șc. 
Șc. sp. Sibiu, Ni- 
— Inter Sibiu. Angajat fizic (pentru a cita oară?), M. Sandu pierde un nou duel cu 

Constantinescu. Fază din meciul Sportul Studențesc — Univ. Craiova. 
E'oto : Dragoș NEAGU

în faza de finalizare, moment des
tinat să încununeze eforturile și 
nicidecum să le compromită. Vezi, 
uneori, componcnți ai liniilor de 
fund (Niță, Lupu, Doboș ș.a.) 
care, odată intrați în posesia 
mingii, lovesc la întîmplare balo
nul, compromițind astfel faza inci
pientă a acțiunii de atac. Asiști, 
alteori, la abuzuri de așa-zise re
zolvări individuale, de acele ba
loane „cărate** în treimea de mij
loc (Chihaia, Radulescu, Savu, Ba-

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR
Analizîndu-se arbitrajele îrr cele patru 

etape ale campionatului Diviziei A, des
fășurate pînă acum, s-a constatat că, 
în general, ele au fost de bună cali
tate, ceea ce a contribuit la desfășura
rea jocurilor în condițiuni corespunzătoa
re. Aceasta dovedește că arbitrii divi
zionari s-au pregătit cu seriozitate în 
perioada precompetițională. .

Din păcate însă, au existat unele si
tuații în care arbitrii au dat dovadă 
de slăbiciuni, pentru care, pe bună 
dreptate, ei au fost supuși unor critici 
din partea conducerii federației, a Co- 

. legiului central de arbitri și a presei.
Astfel, este cazul arbitrilor: Vioret la

cob (la jocul Sportul studențesc — „U" 
Craiova), Anton Miinich (F. C. Constan
ța — F. C. Argeș), Chiriac Manușaride 
(Jiul - A.S.A. Tg. Mureș).

sus menționați să nu mai fie delegați la 
meciurile de Divizia A ți la jocurile in
ternaționale.

De asemenea, arbitrii Ion Chilibar șl 
Fr. Coloși, care au funcționat la linia 
la meciurife Sportul studențesc — »U’ 
Craiova și, respectiv, F. C. Constanța — 
F. C. Argeș, și care au colaborat nesatis
făcător cu arbitrii de centru, nu vor mai fi 
delegați la Divizia A pe o perioadă de 
2 etape.

Se atrage atenția încă o dată tuturor 
arbitrilor asupra deosebitei lor răspun
deri in ceea ce privește conducerea jocu
rilor, asupra obligațiilor pe care le au 
de a se pregăti corespunzător șl de a ‘ 
manifesta maximă atenție și promptitudi
ne în luarea deciziilor, pentru asigura
rea unor arbitraje bun® care să con-., 
tribute ia disputarea meciurilor în con- ■ 
dițiile unei depline sportivități.

acuzat o lovitură mai veche), ac
țiunile ofensive ale oaspeților ai 
avut un plus de varietate. La le 
si în cazul formației Sportul stu
dențesc, care, condusă pe tabelă 
de Univ. Craiova, a >incercat prea 
mult să „spargă'* printr-un sin
gur component al liniei X (M 
Sandu), prea adesea solicitat ci 
baloane înalte, in mijlocul unu 
careu supravegheat de inalții sto 
peri ai craiovenilor, Constant! 
uescu și Deselnieu. Prin repetare 
acțiunile de acest gen devin șa 
blon, înlesnind, desigur, misiune, 
sistemelor defensive.

Cum observăm, defecțiuni ale 
SITUAȚIEI DE ATAC se înregis 
trează în jocul divizionarelor A p< 
întreaga filieră, in toate cele tre 
mari zone. Numai inlăturindu-li 
pe fiecare în parte — prinlr-o ma 
temeinică muncă în procesul d< 
instruire-antrenament, printr-o pu 
nere de acord a tuturor factorilor 
fizic, tehnic, tactic, psihic, — s« 
poate obține cursivitatea și varie
tatea în joc, care, în afara faptului 
că plac ochiului, conduc și la esen
țialul în jocul de fotbal, la EFICA
CITATE.

Efortul în teren începe să se 
observe La ultimele partide. De ce 
să nu fie perfect încadrat într-c 
activitate organizată, lucidă ?

Gheorghe NICOLAESCUFață de aceste situații, Colegiul cen
tral al arbitrilor a decis ca arbitrii mai

• După ce primele două etape 
n-au avut darul să-i mulțumească 
pe iubitorii fotbalului, nici din 
punct de vedere al calității jocu
rilor și nici privind meciurile sub 
aspectul lor disciplinar, următoa
rele două etape — cea de joi și 
cea de duminica trecută — au 
marcat o îmbunătățire simțitoare 
la ambele capitole, semnalată, de 
altfel, de cronicari și evidențiată, 
de asemenea, de mulți arbitri și 
observatori federali. Astfel. toc
mai partida dc care ne temeam că 
se vor plăti anumite polițe și că 
jocul va fi lăsat pe planul al doi
lea — ne referim la întilnirea din
tre Universitatea Craiova și Rapid 
— s-a ridicat la un bun nivel teh
nic. bucurindu-se, în același timp, 
cie un climat disciplinar exemplar. 
Arbitrui meciului, C. Chită, are 
cuvinte de laudă atît la adresa 
jucătorilor, cit și la adresa specta
torilor craioveni, care, încurajin- 
du-și din toată inima echipa favo
rită, „au avut însă puterea morală 
de a-l aplauda si pe lonifâ. porta
rul Rapidului, chiar cind acesta îi 
făcea să sufere, oprind prin inter
vențiile sale inspirate suturile fot
baliștilor locali". Frumos vorbește 
și arbitrul V. Topan despre publi
cul care a urmărit partida dintre 
Dinamo și A.S.A. Tirgu Mures, 
manifestîndu-și satisfacția și pen
tru „cunoștințele de regulament ale 
acestuia".

• Consemnări asemănătoare face

A.S.A. Tîrgu Mures — Steaua 
relevă „angajamentul fizic 
tocilor celor două echipe, 
tele maxime admi.se de 
ment, dar rareori dincolo 
ste limite". Abordând cu 
curaj, cu aceeași forță si apropia
tele intilniri internaționale, A.S.A. 
Tirgu Mures — scrie N. Rainea si 
subscriem și noi — „este capabilă 
să facă figură frumoasă în aceste 
jocuri".

• Doi observatori federali dintre
cei mai autorizați. Valentin Sti- 
nescu și Coloman Bratm-Bogdan 
apreciază modul cum au fost con
duse derby-urile ultimei etape j 
Olimpia Satu Mare — Dinamo și, 
respectiv. A.S.A. Tirgu Mures — 
Steaua. Valentin Stănescu consi
deră că M. Moraru „a arbitrat fără 
greșeală" prima partidă, 
prilejul pentru a aminti 
Moraru s-a evidențiat și 
pionatul trecut, prestînd _
bune și foarte bune. Trebuie reți
nută, de asemenea, părerea lui 
Coloman Braun-Bogdan despre ar
bitrajul bun al lui N. Rainea, fiind 
vorba de reintrarea unui bun ar
bitru, care sorbise din cupa amară 
a unei nereușite.

• Din păcate, nici etapa de du
minică nu ne-a scutit de greșeli da 
arbitraj, alăturîndu-se din acest 
punct de vedere celorlalte trei 
etape. Firește, cea mai comentată 
greșeală este aceea a lui Viorel 
lacob, ea ieșind, de altfel, cu totul

al jucă- 
la Urni- 
regula- 
de ace- 
acela®!

Folosim 
că M. 
în cam- 
arbitrajc

ca mingea să intre în poartă, ia. 
arbitrul să fie singurul om de p: 
stadion care să nu observe aces 
lucru. 1 Arătînd că „golul a jos 
perfect valabil", observatorul fede
ral C. Drăgusin îi impută lui Vio 
rel lacob și cea de a doua gre
șeală, ta fel de gravă, de a fi re
fuzat să se consulte cu tușieru 
I. Chilibar, care semnalizase go 
și începuse să se Îndrepte sprt 
centru. In 6chimb, Viorel lacob i-s 
arătat cartonașul galben lui Oble- 
menco, „deși acesta — scrie mar 
departe C. Drăgușin — in calitate 
de căpitan de echipă, avea dreptu.' 
să discute cu arbitrul, să-i cearl 
să se consulte cu arbitrul de linie" 
Pe acest considerent, observato.ru. 
propune Comisiei de descipluiă si 
nu ia in considerație acest carto 
nas galben. Dar. dacă pentru acesi 
lucru, Oblemenco a primit un car
tonaș galben, ce 1'el de... cartonai 
merită arbitrul care a viciat re 
zultatul unui meci ?

• Și un raport... verb-'l, al lu 
S. Mindres. președintele Colegiulu 
central al arbitrilor ; „Fără discu 
tie. tușierul I. Chis.bar a di do 
vadă de atenție și promptitudine ii 
semnalizarea golului. ^Fiind inși 
vorba de cea mai importantă fazi 
dintr-un meci de fotbal — înscrie 
rea unui gol. pe care el îl văzusi 
perfect — ar fi trebuit să insist: 
în semnalizare ceea ce. poate, l-a 
fi readus la realitate și pe arbitru 
de centru".

admi.se
observato.ru


ALE C. E. DE TIR
SI SENIOARELOR

NĂSTASE L-A ÎNVINS PE RAMIREZ IN PRELIMINARIILE

Septembrie este o lună plină da 
ompetiții de importantă majoră 
i tirul internațional. Cu începera 
e azi, timp de trei zile, în capi- 
ila Bulgariei se vor desfășura 
ampionatele europene de tir ale 
uniorilor și senioarelor la probele 
u glonț, apoi, între 12 și 19, la 
lunchen sînt programate campio- 
iatele mondiale la skeet, trap și 
inte mișcătoare. Iar în ultimele 
ile ale lui septembrie (25—30), 
a Madrid vor fi găzduite cam- 
lionatele Europei la pistoale olim- 
>ice. Iată, așadar, o suită de în- 
receri de o ÎLJemnătate lesne de 
nțeles și sperăm că sportivii noș- 
ri vor avea un cuvînt greu de 
pus.

în cadrul* campionatelor conti- 
îentale de la Sofia vor fl decer- 
îate 14 titluri la următoarele 
«robe individuale și pe echipe : 
.rmă standard 60 focnrî culcat, 
I X 20 focuri (senioare și juniori), 
«istol standard 30 + 30 f (senioare), 
lis-tol viteză 60 focuri și pistol II- 
>er 40 focuri (juniori). Da startul 
■ompetiției vor fi prezenți 18 tră- 
fători români : Mariana Feodot, 
Seorgeta Chiosac, Melania Pe- 
rescu. Veronica Tripșa, Mircea 
ilca. Marian Oncică, Dorian Mihai, 
Marian Teodoru, Eva Olah, Ani- 
țoara Matei, Ana Ciobanu, Silvia 
Kaposztai, Florin Irimia, Gabriel 
Harin. Grațian Calotă, Eaurențiu 
Pop, Eugen Ciutea și 
hsoțiți de antrenorii 
baurian Cristescu și 
llinski.

înaintea plecării la 
norul Laurian Cristescu ne-a fă- 
mt următoarea declarație : „Apre-

ciez că pregătirile efectuate au fost 
bune, sportivii răspunzind solicită
rilor la care au fost supuși. Cred 
eă putem spera la 
diurnul premianților 
armă standard 60 
juniorii Mircea Ilca 
cică, iar Ia 3 X 20 
feminină Feodot, Petrescu, Tripșa. 
De asemenea, in proba feminină 
de pistol standard unde prezentăm 
un trio de valoare : Anișoara Ma
tei, Ana Ciobanu și Silvia Ka- 
posztai".

locuri pe po- 
în probele de 
t culcat prin 
Si Marian On- 
f prin echipa

Nicolae Vint, 
Ion Quintus, 
Tadeus Je-

Sofia, antre-

INTR-UN MECI DE MARE LUPTA
NEW YORK, 3. — în cea mai 

interesantă partidă a optimilor de 
finală din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A. 
s-au întâlnit doi dintre favoriți : 
campionul român Ilie Năstase și 
mexicanul Raul Ramirez (cîștigă- 
torul ultimului turneu de la 
Rama). Timp de 2 ore și 20 mi
nute, peste 10 000 de spectatori au 
urmărit un joc de înalt nivel teh
nic, în care victoria a revenit te- 
nismanului român cu 6—4, 5—7,

campionatelor

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE TENIS DE

MAMAIA, 3 (prin telefon), 
ția din acest an a „Turneului 
Hanțelor" la tenis reunește la 
jucători și jucătoare din șapte 
țări 5 Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, Un
garia și România. Pe o vreme 
foarte bună, fără nici o adiere de 
vint, pe cele 4 terenuri cu supra
față de zgură de la complexul 
„Pelican" au început întrecerile de 
simplu. Concurenții și concurentele 
au fost împărțiți în două categorii 
de vîrstă : 15—16 și 17—18 ani.

în primul tur, aproape toți spor
tivii români care au avut ca adver
sari tenismani din celelalte țări 
s-au calificat pentru fazele supe-

OLIMPICE DE FOTBAL

Edi- 
spe- 
start

FIȘIER
FAINA MELNIK

Așadar, recordul mondial 
feminin al aruncării discului 
a „sărit" dincolo de 70 dc 
metri, înaintea celui mascu
lin. Chiar dacă diferența de 1

LA MAMAIA
no- 
din

• scoțienii conduc In grupa
6—0, 6—7, 6—3. Comentînd această 
întîlnire, agențiile internaționale 
dc presă subliniază că succesul 
lui Năstase este pe deplin meri
tat, superioritatea sa în setul trei 
și in cel decisiv fiind evidentă, 
în faza sferturilor de finală, Hie 
Năstase il întilnește pe spaniolul 
Manuel Orantes.

în celelalte partide din „optimi" 
s-au înregistrat rezultate în ge
neral scontate : J. Connors — II. 
Solomon 6—4, 6—2, 5—7, 6—3 ; 
M. Orantes — Fr. Jauffret 6—4, 
3—6, 6—3, 6—4 ; B. Borg — R. 
Laver 6—1, 6—4, 2—6, 6—2 ; J. 
Fillol — K. Meiler 6—1, 6—1, 
6—2 ; G. Vilas — J. Kodes 6—2, 
6—0, 6—0.

în turul 2 al probei de dublu 
bărbați Hie Năstase, Jimmy Con
nors — Onny Parun, Bob Carmi
chael 6—4, 6—4.

în proba de dublu femei, cuplul 
Olga Morozova (U.R.S.S.) — Julie 
Anthony (S.U.A.) a întrecut pe 
Virginia Ruzici (România) — Mima 
Jausovec (Iugoslavia) cu 7—6, 7—6.

o IV-a a C. E. (tineret)
Federația franceză de fotbal a 

stabilit calendarul pentru sezonul 
1975/1976. între altele, au fost con
firmate datele partidelor din pre
liminariile turneului olimpic cu e- 
chipa României. Primul joc va 
avea loc în Franța Ia 3 decembrie 
1975, iar returul în România, la 
24 martie. Pentru meciurile cu 
Olanda, care face parte din aceeași 
grupă, au fost fixate următoarele 
date : 12 noiembrie 1975 în Olanda 
și 25 februarie 1976 în Franța.

localitatea daneză Fredriks-în
havn s-a disputat meciul din C.-E. 
de tineret dintre selecționatele Da
nemarcei și Scoției. Fotbaliștii sco
țieni au terminat învingători cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
înscris, în minutul 29. de Bremner. 
în clasamentul grupei a patra con
duce Scoția cu 4 p (din 2 meciuri),’ 
urmată de echipele României — 
3 p (din 3 jocuri) și Danemarcei 
— 1 p (din 3 meciuri).

rioare. La capitolul surprize, 
tăm una singură : eliminarea 
competiție a lui Laurențiu Țiței 
(favorit nr. 4) de către Radu O- 
preanu. Acesta din urmă, prin- 
zînd o zi bună, a reușit să cîștige 
în două seturi. Rezultat final : 
Opreanu — Țiței 6—1, 6—2.

Alte rezultate din „sferturi". 
Băieți, 17—18 ani : R. Hărnuțiu — 
S. Zancu 6—4, 6—4 ; J. Bîrcu — 
D. Dalibar
6—3 ; băieți, 15—16 ani : Th. Ar
nold (R. D. Germană)
gărceanu 6—3, 6—3 ; E. Pană — 
I. Iovănescu 7—5, 6—4 ; A. Dîrzu 
— L. Revesz 6—2, 6—1 ; Z. Ku- 
harskî (Ungaria) — S. Zaharia
5— 7, 7—6, 6—4 ; fete, 17—18 ani : 
Lucia Romanov — Doina Ionescu
6— 1, 6—2 ; fete 15—16 ani : Lunela 
Orășanu — Ioana Nichita 6—2, 
6—3 ; Gabriela Dinu — Cristina 
Mureșan 3—6, 6—1, 6—0 ; Dana 
Svobodova (Cehoslovacia) — Ca
melia Chiriac 7—5, 6—3 ; Maria 
Romanov — Iudit Budai (Ungaria) 
6—1, 6—3. întrecerile continuă cu 
desfășurarea probelor de dublu 
băieți și dublu fete. Competiția se 
încheie duminică.

(Cehoslovacia) 6—1,
FI. Se-

MIȘCAREA SPORTIVĂ DIN R.D. VIETNAM
PE COORDONATELE SUCCESULUI

în 
cenii 
scurs 
meierea Republicii 
Democrate Viet
nam, eveniment de 
o deosebită însem
nătate în milenara 
istorie a continen
tului asiatic, eroi
cii fii ai poporului 
vietnamez au în
scris numeroase 
succese pe calea 
înfăptuirii vastelor 
refaceri înnoitoare 
din patria lor, în 
opera de edificare 
a societății socia
liste. o grijă deo
sebită este acor
dată de către Par
tidul celor ce mun
cesc și de guver
nul țării pentru o- 
crotirea sănătății 
poporului și creș
terea generațiilor 
tinere în condițiile 
unei pregătiri de- 
săvîrșite. atît pe 
plan moral cit si 
fizic. în acest con
text, mișcării spor
tive din R. D. 
Vietnam îi revine 
un rol de seamă.

Pentru a ne da 
seama 
siunile 
deține 
această 
să menționăm 
și în celelalte orașe, tineri și virst- 
nici își încep ziua de lucru cu gim
nastică de înviorare și exerciții fi
zice, ale căror comenzi sînt anun
țate pe străzi prin sute de difu
zoare și radioreceptoare. Este o 
tradiție respectată cu strictețe, zi. 
de zi. Locuitorilor capitalei R. D. 
Vietnam le sînt binecunoscute sta
dionul și celelalte terenuri de sport

cele trei de- 
care s-au 

de la înte-

din Hanoi,Întreceri de

(Franța)

ATLETISM

let european. Va reuși profe
sorul de educație fizică din 
Oignies (25 de ani, 1,89 m 
înălțime șl 76 kg greutate) să 
stopeze supremația olimpică 
a hurdlerllor americani 7

(U. R. S. S.)
kg dintre discuri este 
factor de care trebuie să
nem seama — compensat însă 
de deosebirile biologice — 
performanța este excepțio
nală, aruncarea discului fiind 
singura probă atletică în care 
recordul mondial feminin este 
reprezentat de o cifră supe
rioară celui masculin ! Meri
tele aparțin acestei extraordi
nare atlete care este Faina 
Melnik. De la apariția sa în 
arena internațională, în urmă 
cu 5—6 ani, ea s-a situat a- 
proape tot timpul în fruntea 
probei —■ cu intermezzo-ul din 
1972 cînd Argentina Menis a 
deținut cu 67,32 m recordul 
lumii — cîștigînd toate ma
rile concursuri din acest răs
timp. Melnik a trecut prima 
granița celor 65 m, Melnik a 
depășit acum și 70 m. Cam
pioană de excepție, Faina a 
„tras» proba spre rezultate 
înalte, grăbindu-i mult pro
gresul. La 30 de ani (1,72 m 
și 88 kg) limitele potențialului 
său rămîn încă necunoscute 
și orice recorduri ce vor veni 
nu trebuie să surprindă.

GUY DRUT
Anul trecut, la retragerea 

lui Rod Miiburn, toată lumea 
TI considera pe Guy Drut 
drept urmaș al alergătorului 
american In fruntea ierarhiei 
alergătorilor pe garduri înalte. 
Șl iată, francezul confirmă, 
chiar dacă recentul 13,0 cu 
care la detronat pe Milburn 
de pe fotoliul recordmanilor 
mondiali, este oarecum sur
prinzător și repune in discu
ție comparația dintre crono
metrajul manual și cel elec
tric (cel mai bun timp elec
tric al lui Drut este de 13,28). 
In Europa, Drut domină de 
cinci ani proba de 110 mg, 
aJternind Insă numeroasele vic
torii cu eșecuri surprinzătoare 
In competiții'importante (Hel
sinki 1971, Rotterdam 1973 etc). 
„Accidentele" tot mal rare în 
ultimul timp ne arată că Drut 
a ajuns la un echilibru care 
n desemnează încă de acum 
principal favorit la Jocurile 
Olimpice lntr-o probă In care 
nu s-a înregistrat pînă acum 
nld un succes al vreunui at-

ATLETISM • In campionatele Po- 
toniei : 20(1 m (f) — Irena Szewinska 
23.93 ; lungime (b) — Cibulski 8,02 
Bl : 800 m (b) — Gondek 1:48,6.

BASCHET • Med feminin la Bra
tislava : Cehoslovacia — Canada 84—72 
(33—35).

CICLISM • Turul Slovaciei s-a 
nchelat cu victoria rutierului ceho
slovac I. Dvorak urmat de coechi
pierii săi Labus și Stejkal. Sovieti
cul Sitnik a ocupat locul IV. • Cupa 
Mecsek, desfășurată la ~ " 
tn trei etape, a revenit 
Langs (R.D.G.), urmat 
«Ungaria).
I FOTBAL • In turneul

Budapesta,' 
lui Peter 

de Kalăsz

GIMNASTICA • In meci feminin 
desfășurat la Suhumi : U.R.S.S. — 
RJD. Germană 375,95 — 373,35. La 
individual, pe primul loc s-a cla
cat Raisa Biciughina cu 76,5 p, ur
mată de Rikarda Schmaisser cu 75,9 
p șl Nina Dronova — 75,8 p.

„Premiului 
la Kiev : 
Pardubice 

1—1, 4—1).
Slapke a

HOCHEI • tn cadrul 
ziarului Sovietski Sport", 
R.D. Germană — Tesla 
{Cehoslovacia) 6—S (1—1, 
nta echipa învingătoare 
marcat 4 goluri.

G. TAMAS.
A. PÎRJOL, corespondenți

VALERI CEHOV (U.R.S.S.)
CAMPION MONDIAL DE SAD

LA JUNIORI
Cel de-al 14-lea campionat mon

dial de șah pentru juniori, des
fășurat la Tjentiste (Iugoslavia), 
s-a încheiat cu victoria tînărului 
maestru sovietic Valeri Cehov, care 
a totalizat 10 puncte din 13 po
sibile. Pe locul doi s-a clasat 
Larry Christiansen (S.U.A.) — 9‘/2 
p, urmat de Mestel (Anglia) și 
Inklov (Bulgaria) cu 9 p fiecare, 
în ultima rundă, Cehov a cîștigat 
la Villarel (Mexic), Christiansen 
l-a învins pe olandezul Van den 
Sterren, iar Inkiov a obținut vic
toria în partida cu polonezul Ku- 
likowski.

Valeri Cehov, în vîrstă de 19 ani, 
este student în anul doi la Institu
tul de educație fizică din Moscova. 
El s-a făcut cunoscut în anul 1972, 
cînd l-a învins, intr-un simultan, 
pe actualul campion al lumii, A. 
Karpov.

JOCURILE SPORTIVE
ALGER, 3 (Agerpres). — Jocurile spor

tive mediteraneene au continuat cu în
trecerile de înot, lată cîștigătorii din 
primele zile: 200 m fluture (b) — Ales
sandro (Italia) 2:09.36; 100 m fluture (f) 
— Rampazzo (Italia) 1:06,72 ; 200 m
bras (b) - Lalle (Italia) 2:27,38; 400 m 
liber (b) — Aii Gharbî (Tunisia) 4:08,05; 
200 m spate (b) — Estevo (Spania) 2:08,21.

In concursul de scrimă, proba de sa
bie a revenit Italianului Maffeî — 5 v, 
urmat de compatriotul său Montano șl

de dimen- 
pe care le 

fenomenul 
țară

eportiv în 
este suficient 
că . Ia Hanoi

MEDITERANEENE

volei pe un teren de sport 
capitala R. D. Vietnam

FOTBAL • In turneul de la Co
runa (Spania), formația River Plata 
«Argentina) a dispus cu 2—1 de 
echipa locală Sporting. • în meci 
amical. ' ’ ' ‘ ‘
fecundă 
cu 2—0 
hră a 
mscrise

■

la Augsburg (R.F.G.) echipa 
a R.F. Germania a dispus 
(1—0) de selecționata siml- 
Austriel, prin golurile 

_____  de KeUer țrt DQrnberger. 
i în grupde preliminare ale Cupei 
taliei : Internazlonale — Juventus 
—0, Bergamo — Atalanta 1—0, Bo- 
ognia — Como 0—0, Cesena — Fo- 
!gta 2—1, Napoli — Reggiana 2—1,' 
.azio — Varese 1—0, Milan — Brin- 
lisi 2—0, Sampdoria — Roma 5—3. 
latanla — Novara 1—0. • In meci 
mirai de juniori : Franța — R. F.

PE SCURT

ȘAH • în ultima rundă prelimi
nară a turneului de la Milano, Liu
bojevici l-a învins pe Tal, Portisch 
pe Browne, Petrosian pe Larsen, 
Gligoriei pe Unzicker, Karpov a 
făcut remiză cu Mariotti, iar Smej- 
kal cu Andersson. în fruntea cla
samentului s-a situat Ii. Portisch 
(Ungaria) ^CU' 7 ^din JIR urmat

U.R.S.S.) și L. Liubojevici (Iugo
slavia) — toți cu cite 6V2 P. J- 
Smejkal (Cehoslovacia) — 6 p, W. 
Browne (S.U.A.) și M. Tal (U.R.S.S.)
— 5V2 p, B. Larsen (Danemarca), 
W. Unzicker (R.F.G.), U. Andersson 
(Suedia) și S. Gligorici Iugoslavia)
— 5 p. S. Mariotti (Italia) 21/2 P-
Urmează semifinalele. în cadrul că
rora primii patru clasați vor sus
ține meciuri de cîte 4 partide (Por
tisch—Liubojevici, Karpov—Petro
sian). Finala va consta dintr-un 
meci de 6 partide. După 8 runde,
în turneul de la Vîrșeț : Tringov 
(Bulgaria) 5 p, Kapelan (Iugoslavia) 
«Vî P (1), Pîdevski (Bulgaria) și 
Buklci (Iugoslavia) — ă’A P-

VOLEI • Competiția internațională 
feminină disputată la Praga s-a în
cheiat cu victoria formației poloneze 
Start Lodz, urmată de echipa Spar- 
takus Budapesta. Tn ultimul joc al 
turneului. Start 
scorul de 3—1 
15—13) formația 
pesta.

YACHTING •

francezul Vitrac — 3 
de floretă a revenit 
Claudie Josland cu 5 
patrioata sa Brigitte 
4 v ți italianca Carola Mangiarotti —

Turneul de lupte libere a fost 
reprezentanții Turciei, care au 
toria la șapte categorii.

Rezultate înregistrate în 
pline sportive: polo pe apa:. Iugoslavia — 
Grecia 12—0; Turcia — Maroc 13—1 (fina
la se va disputa între selecționatele |U- 
goslavîeî șl Italiei) ; volei (bj : 
Tunisia 3—0; fotbal: Algeria — 
(2-0).

în clasamentul pe medalii 
Italia cu 31 medalii de aur, 29 de ar
gint șl 29 de bronz, urmată de Franța 
(27—19—21) Iugoslavia (21-12-17), Turcia 
(12-10-7), Grecia (9-12-12) etc.

v. Proba feminină 
scrimerei franceze 

v, urmată de corn- 
Dumont Gapaîs — 

3 v. 
dominat de 
cucerit vic-

alte discî-

Franța *■
libia 2—1

conduce

care reu- 
_ _ ______  _ armată și 
din școli militare. Aceștia s-au dis
tins cu prilejul ultimei ediții a 
tradiționalului concurs de înot 
BalcLang, ocupînd primele locuri 
prin Hu An Hai la bărbați si tînăna 
Fam Tai Hao (16 ani), la. femei. 
Tot sportivii militari au cucerit de 
mai multe ori trofeele campiona
telor tării în sporturile pe echipă,' 
la fotbal, volei, handbal și baschet.

Bune rezultate au obținut și 
membrii grupărilor sportive școla
re. Ei sînt pregătiți de antrenori si 
instructori pricenuți. foști sportivi, 
de performanță. Astfel, cicliștii 
sînt antrenați de Le Dik Vinh, dc 
mai multe ori campion național,' 
iar baschetbaliștii de Nguen Vang, 
un cunoscut jucător ai selecționa
tei tării. Succese înregistrează ti
nerii și în disciplinele sportive 
care cer o înaltă măiestrie, ca gim
nastica. tenisul sau tirul.

De. o mare popularitate se bu
cură competițiile sportive de masă,' 
In special cele de atletism și na- 
tație. Se poate spune că înotul este 
sportul cel mai îndrăgit, iar con
cursurile de traversare a riurilor 
și a largilor întinderi de apă se 
bucură totdeauna de o largă parti
cipare. Din rîndul miilor de parti
cipant! la aceste întreceri cresc 
campionii si recordmanii de mîine 
ai R. D. Vietnam.

ale clubului The Kong, 
nește pe sportivii din

^ultimele știri* ultimele rezultate*
MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL

Lodz a întrecut cu 
(15—8, 15—13, 7—15, 
Spartalțus Buda-

_ Prima regată a 
campionatului european la clasa 
„Tempest", desfășurată în apropiere 
de Krunnen (Elveția), a fost cîști- 
gată de italienii Dottl șl Girardi. Pe 
locul secund s-au clasat sportivii 
vest-germani Twelkmayr și Wagner.

Aseară s-au desfășurat mai multe meciuri internaționale oficiale (din 
campionatul european) și amicale la fotbal, lată rezultatele 
parvenit pînă Ia închiderea ediției :

CAMPIONATUL EUROPEAN
DANEMARCA — SCOTIA
IRLANDA DE NORD — SUEDIA 
OLANDA — FINLANDA 
FRANȚA — ISLANDA 1—0 la pauză

C.E. de tineret (gr. 8) : POLONIA — BULGARIA
MECIURI AMICALE

Austria — R.F. Germania 0—2(0—0) Elveția — Anglia
U.R.S.S. — R.D. Germană 0—0 Alte amănunte, în zic

gr. 4 
gr. 3 
gr. 5
gr. 7
• In
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0—1
1—2
2—1

2—1
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(0—0)
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