
COMPETIȚII SPORTIVE
DE MASĂ

în trei orașe. Sibiu, Bacău 
de 
iată

și Brașov, s-au disputat finalele unor 
masă, care au reunit Ia fazele inițiale 
amănunte de Ia întrecerile finale, trans-

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRILE, VNTȚI-VA

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
CROSUL TINERILOR MUNCITORI”

atractive competiții sportive 
mii de tineri' și tinere. Dar, 
mise de corespondenții noștri

w
In parcul „Sub Arini" din Si* 

biu s-au încheiat confruntările pri
mei ediții a competiției „Crosul 
tinerilor muncitori", organizată de 
Uniunea Generală a Sindicatelor, 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Federația de atletism. Alături de 
cei 160 de concurent! din toate 
județele, au luat parte, ca invitați, 
și trei sportivi polonezi, reprezen
tanți ai Sindicatelor miniere și tex
tile.

în cadrul cat. 18—21 ani, spor
tivele și-au apărat șansele cu 
multă dîrzenie, Ia capătul unei 
lupte strinse, victoria revenind E- 
vei Ghcrghely, din Satu Mare. Ea

a fost urmată de Veronica Andru- 
seao (Timiș) și Eleonora Sava 
(Neamț). După ce fetele au stră
bătut cei 1 000 m ai probei, a 
fost rîndul băieților de la aceeași 
categorie să-și dispute locul întîi, 
ei avînd de parcurs 2 000 m. Din 
nou, reprezentanții județului Satu 
Mare au trăit momente de satis
facție, colegul lor losif Presler 
cucerind primul loc. Și, iarăși, pe 
poziția secundă un timișorean, 
Mihai Găicș. Pe .locul al treilea 
gălățeanul Viorel Barbu.

Cu mult interes au fost urmă-

(Continuare fn pag. 2-3)

Eva Ghcrghely (Satu Mare), Veronica Andruseac (Timiș) și Eleonora 
Savu (Neamț) s-au clasat, după o dispută strinsă, pe primele locuri, 
la cat. 18—21 ani, la „Crosul tinerilor muncitori".

Foto : V. CÎRDEI — Sibiu
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ÎN VIZOR, DUPĂ ETAPA a 5-a A DIVIZIEI A LA

RIPRIZiraiflE NOASTRE ÎN CUPfll EUROPENE
•Dinamo l$l reactmzează internaționalii • Rapid continuă să joace din efortul apărării
• A. S. A. progresie constantă • Universitatea Craiova In săptămîna finisărilor..

Tema principală a comenta
riului nostru neputînd fi — 
ca, de regulă, mai ales în 
returul Diviziei A — aceea a im

plicațiilor unei etape asupra lup
tei pentru titlu sau evitarea retro
gradării (mai sînt încă... 29 de 
etape, iar în clasament doar 4 
puncte separă locul 1 de 18 !), ne 
propunem, azi, o scurtă trecere 
în revistă a comportării celor pa
tru echipe care, săptămîna viitoare, 
vor lua startul într-o nouă ediție 
a Cupelor europene.

Cu toate acestea, nu vom ataca 
acest subiect, fără a emite, totuși, 
părerea că, pînă acum, două echipe 
se conturează ca pretendente au
torizate Ia înscrierea, pe parcurs, 
pe lista concurentelor la titlul din 
acest an competițioual : A.S.A. Tg. 
Mureș și Universitatea 
care se impun atit prin 
lotului (argument pe care, 
l-ar mai putea invoca și 
chipe) cit și prin startul 
pe care l-au luat, prin regularita
tea bunelor lor prestații. Evident.

insă, discuția e
iar referirea de __
deocamdată la stadiul de... sugestie.

încă prematură, 
mai sus rămîne

T

Craiova, 
valoarea 
desigur, 
alte e- 

fructuos

Trecînd deci la participantele 
în Cupele europene, vom 
reține în legătură cu Di
namo, promisiunea unei depășiri 

a momentului defectuos din acest 
început de sezon, susținută de evo
luția de duminică a echipei, fie 
și în fața unui adversar care nu 
prea le-a ridicat probleme campio- • 
nilor. Dinamo s-a mișcat bine în 
teren, cîteva din piesele sale de 
bază încep a se reactiviza (G. 
Sandu, Săimăreanu II, Dinu și 
mai ales Lucescu), Dumilrachc își 
recapătă dispoziția de joc iar... 
Dudu Georgescu își anunță rein
trarea. Meciul de sîmbătă, de la 
Constanța, urmează să ne spună 
ceva mai mult despre șansele di-

namoviștilor de a se prezenta ci 
mai aproape de posibilitățile lor 
la Madrid.

Observațiile făcute la Arad a 
supra lui Rapid, reprezentant: 
noastră în Cupa cupelor, relevi 
buna comportare a apărării (car: 
a avut de făcut fată unei susți
nute ofensive, în care a excela 
rutinatul Axente), dar șl slab: 
forță de finalizare a trio-ului d< 
atac feroviar (Leșeanu, Neagu 
Manca), care — în 4 din cel< 
5 jocuri de pină acum — ji-i 
putut marca nici un gol. Este di
recția în care trebuie insistat ci, 
prioritate, in timpul rămas, mai 
ales că, după părerea noastră 
există resurse reale la Rapid pen

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. 2-3)

ETAPĂ CALMĂ ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ
BACAU, 8 (prin telefon). După 

două etape furtunoase, presărate 
eu surprize, cea de a treia rundă 
a Diviziei A de handbal feminin 
a părut — datorită rezultatelor 
scontate — o rundă ealmă.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
RAPID 1'1—10 (12—6). Tactica 

feroviară 
om" a Si-

aplicată de formația 
(supravegherea „om la

Mureșul
MUREȘUL TG. MUREȘ — CON

STRUCTORUL BAIA MARE 14—14 
(7—7). O egalitate perfectă, atît 
pe tabela de marcaj, cit și în te
ren, unde forjele au fost identice, 
în aceste condiții, rezultatul este 
echitabil. Principalele realizatoare : 
Șoș 8, Dudaș 2 și Buia 2 — Mu
reșul, respectiv Top 8 și Bunea 3.

VOINȚA ODORHEI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 19—11 
(10—6). Joc plăcut, în care Magda 
Mikloș (Voința Odorhei) a fost 
cea mai bună de pe teren. Hand
balistele de la Constructorul au 
făcut multă risipă de energie, dar 
lipsa preciziei în atac și-a spus 
cuvîntul. Principalele realizatoare : 
Mikloș 7 și Laczcovic 6 — Voința, 
respectiv Kimmel și Gheorghiu 
cite 4.

Rezultate tehnice :
Tg, Mureș — Constructorul 
Baia Mare 14—14 (7—7), Vo
ința Odorhei — Constructorul 
Timișoara 1^—11 (10—6), „U*
București — Rapid București 
19—10 (12—6), „U- Timișoara— 
Progresul 22—7 (11—2), Textila 
Buhuși — Confecția 8—20 
(3—11), IEFS — Rulmentul 
Brașov 18—11 (9—1>.

Programul de azi, cu înce
pere de la ora 14 : Voința 
Odorhei — Progresul, „U« Ti
mișoara — Rapid, Construc
torul Timișoara — Construc
torul Baia Mare, IEFS — Con
fecția, Textila Buhuși — Mu
reșul șl „U4* București — Rul
mentul Brașov.

monei Arghir) n-a dat roade, va
loroasa jucătoare a Universității 
reușind să puncteze de... 13 ori. 
din aruncări libere 1 Celelalte rea-

lizatoare :. Mereu și Furcoi cîte 2 
pentru ,.U“, respectiv Stănișel 5.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 22—7 
(11—2). Diferența apreciabilă de va
loare dintre cele două echipe a 
fost evidentă. Campioanele — fără 
a se întrebuința prea serios — 
au obținut o Victorie categorică, 
în timp ce Progresul, deși a mun
cit și s-a zbătut mult, n-a putut 
realiza detit 7 goluri. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise de : 
Ibadula-Luțaș 8, T. Popa și Pe- 
trovici cîte 3 pentru „U“ Timi
șoara, respectiv Ciobanu 2.

CONFECȚIA — TEXTILA BU- 
HUȘI 20—8 (11—3). Textilistelo
n-au mai reușit să reediteze com
portarea bună din partidele ante
rioare. Lipsa Monicăi Mihăilă, ac
cidentată in prima etapă, s-a re
simțit. Victoria bucureștencelor 
este meritată, fiind obținută la ca
pătul unui joc superior. Principa
lele realizatoare •; Costandache 6 
și Pițigoi 5 — Confecția, respectiv 
Șerban 3 și Stoleru 2.

. Hie IANCU, coresp.

nouă acțiune ofensivă (condusă de Năstase), o nouă ocazie ratati 
bucureșteni in startul partidei. Fază din meciul .Steaua — F.C. Ar

O 
de 
geș, disputat simbătă.

Foto: Dragoș NEAG

LA RAPID

G. POMETCU, V. ZILBERMAN Șl M. CULINEAI

FINALELE DE PE VELODROM 7

UN EXAMEN AL S1RGUINȚEI
PISTARZILOR

aceasta este a ciclis- 
pistă. I’c velodromul 

Capitală au loc marți 
de pe loc).

Săptămîna 
mului de 
Dinamo din 
(1000 m cu start 
miercuri (urmărire individuală — 
serii), joi (urmărire individuâlă- 
finale), vineri (urmărire pe echi- 
pe-serii și finale) și duminică (Se
mifond cu adițiune de puncte) fi
nalele campionatelor naționale ale 
seniorilor. în timpul săptămînii. 
întrecerile încep la ora 16,30, iar 
duminică la

De fapt, 
a avut loc 
programată _____ _  __ .
a fost cîștigată — după cum am 
anunțat în numărul de ieri — de 
dinamovistul Ștefan Laibner, cel 
mai sîrguincios truditor al velo
dromului, un mare talent, din pă
cate nerealizat. . Campionatele ju
niorilor au programat probe noi. 
Urmărirea individuală (juniori 
miei — 2 000 m) a fost cîștigată 
de Gh. Lăutaru (Sc. sp. 1). urmat 
de S. Dumitrescu (Șc. sp. 1) și A.

ora 10.
reuniunea inaugurală 

duminică, tind a fost 
proba de viteză. Ea

Ștefan Laibner, 
campionul de vite
ză al României pe 
anul 1975.
Foto: N. DRAGOS

sportivă nr. 1 și Steaua. I. George 
(Sc. sp. 2) a devenit campion la 
proba de viteză a juniorilor mici, 
în urma lui clasîndu-se M, Ștefan 
(Steaua) și Gh. Lâutaru (Sc. sp. 1). 
în fine, la semifond cu adițiune 
de puncte (juniori mari), titlul de 
campion al Romântei a fost cu
cerit de V. Marin (Sc. sp. 2) cu 
26 p, urmat de T. Sîrbu (Sc, sp. 2) 
25 p șl V. Andoniu (Dlnamo) 19 p.

Nutrim snpranta că finalele se-

vizează titlurile de campioni naționali la ho
Clubul de peste podul Grant din 

București are o veche tradiție In 
sportul cu mănuși. După fotbal pu- 
gllismul este una din ramurile care 
are cea mal mare aderență In rîndu- 
rlle sutelor de mii de slmpatizanți al 
„Rapidului" de pe Întreg cuprinsul 
țării. Secția de box s-a mîndrlt de 
flecare dată cu frumoase rezultate. 
Dar, mai mult ca In alțl ani, la apro
piatele campionate naționale de box, 
clubul bucureștean își pune mari spe
ranțe în realizarea unor performanțe 
care să-1 impună printre cele mal 
puternice din țară. Cîn'd și-au alcătuit 
planul de perspectivă, activiștii clu
bului au avut In vedere faptul că la 
cîrma secției se află antrenorul eme
rit Tedi Niculescu, secondat de un alt 
cunoscut tehnician, Luca Romano. In 
Cadrul secției de box de la Rapid au 
fost cooptați noi membri, s-a acordat 
o mal mare atenție pregătirii în pers
pectivă, iar la această oră clubul din 
Giuleștl dispune de elemente care 
pot aspira la titlurile de campioni 
naționali la cîteva categorii de greu
tate.

I-am urmărit pe feroviarii bucureș-

• Imagini din sportul bulgar

• Campionate de fotbal ki Europa

DIN CUPRINSUL ZIARULUI:
# Cuplul llie Năstase — Jimmy Connors, pe primul loc 

la Forest Hills

tent la cîteva ședințe de antrenantei] 
unde am constatai seriozitatea cu can 
fiecare sportiv muncește. Cel doi ar 
trenuri supravegheau de aproape n 
fiecare elev, iar sfaturile lor era 
urmate întotdeauna cu multă atenții 
La sac, Gabriel Pometcu, exerseazj 
de sute de ori aceeași lovitură, cad 
i-a adus de atitea dățl succesul 
croșeul de Stînga. întrebat desprl 
Intenții, excelentul sportiv rapidlj 
ne-a mărturisit : „Am aproape 30 <1 
ani, clar nu mă consider încă bâtrîl 
pentru marea performanță. In acel 
au am fost mal mult timp acciderl 
tat, dar la campionatele naționalo vl 
demonstra că nu- am contracandidJ 
la categoria pană, iar la J.O. din ani 
viitor voi Încerca să nu mal cobi 
învins din ring de arbitri... Adicl 
voi cîștiga clar, fără a fl la cherem] 
unor judecători rău-voitori. Declari 
ția mea vă poate părea lipsită <1 
modestie, dar credcți-mă, la cltefl 
competiții de mare amploare am fol 
nedreptățit". I

Antrenamentul continuă cu intend 
taie. II rugăm pe Tedi Niculescu 4 
ne vorbească despre intențiile sale I 
ale elevilor la campionatele național 
individuale : „Intențiile melc și al 
colegului I,uca Romano sînt mari. t4 
voi ascunde faptul că atacăm tiufl 
rile naționale la cîteva categorii | 
greutate. Nu vă mirați. Voi enumefl 
doar trei nume, și îmi veți <1 
dreptate. Gabriel Pometcu (paiul 
Victor Ziibcrinan (semimijlocie) I 
Marian Culineac (mijlocie) sînt i| 
ilori potențiali campioni. Sperăm fl 
intențiile noastre să se îndeplineașca 

După felul cum muncesc pugilid 
de la Rapid, ci au tot dreptul ■ 
nonlez» DprfnrmnnfC. flîntre CClft



Activitatea Școlii sportive nr 2 din Galați 1» CoMiiicști. tneepind dc miercuri yinâ simbătii
A

B PROMISIUNE PENTRU ATLETICA GREA 
DL PERFORMANȚĂ • ••

FINALELE „CUPEI SCÎNTEII 
TINERETULUI" v TENIS

cupă celui mai tehnic jucător

k

HANDBAL B BOGA
INTERNATIONAL IN 0

Azi, Steaua intilneste selecționata B

După ce in 1969 a... debutat ca 
►ecție pe lingă Grupul școlar de 
construcții. Școala sportivă nr. 2 
dm Galați (director, prof. Traian 
Ignat) a devenit, din 1972, unitate 
de invățămînt independentă. cu 
antrenori și profesori încadrați cu 
norma întreagă. Este evident că 
din 1972 se poate vorbi și de re
zultate mai aproape de cerințe, pe 
firul selecției și îndrumării tine
retului către performanță.

Școala este orientata net către 
atletica grea. Am ințeles, de aceea, 
de ce luptele au o pondere im
portantă. Cele greco-romane au 
avut și satisfacțiile cele mai mari ; 
doi reprezentanți ai școlii găla- 
tene s-au aflat printre medaliați 
la C.M. de juniori, anul acesta : 
Nicolac Horinceanu (argint) și Za- 
haria Felea (bronz). In același 
timp, „liberele" s-au impus și ele, 
prin Ion Ivanov, cu un loc 4 în 
aceeași competiție. Cu alte cuvin
te, după numai trei ani școala 
gălățeană a și devenit o pepinieră 
de performanță. Spunem aceasta 
fiindcă cei doi sportivi de la 
.greco-romane" au promovat la 
clubul Dunărea, în timp ce alții 
țintesc spre același scop. Ceea ce, 
desigur, este foarte bine.

Halterele au dat și ele un spor
tiv de nădejde, pe Valeriu Roșu, 
izi component al lotului olimpic, 
in aceeași școală s-au format ca 
iportivi halterofilii Ion Angheluță 
ji Ghcorghe Maftci, membri ai 
otului național de juniori. ’ Chiar 
Iacă cei doi foarte tineri sportivi 
ictivează acum la A.S.A. Tg. Mu- 
'eș, colectivul școlii se mîndreșle 
jentru că a reușit să-i facă apre- 
:iați peste „granițele" orașului și 
i.'e județului.

Pentru judo, observația că re- 
irezentanții secției, și mai ales 
toșea (locul 2 la campionatele

să
______  al 

unui sport care cunoaște, în gene
ral, în orașul de la Dunăre, mulți 
simpalizanți din rindul elevilor. 
Deocamdată simpatizanți, dar mii- 
ne, cine știe...

Din acest an școlar va începe 
selecția la box, secție nouă. Teren 
propice există — Galațiul are, se 
știe, in pugilat, o tradiție trai
nică — rămîne de văzut doar cum 
vor munci antrenorii.

Existența unui patinoar artifi
cial la Galați a favorizat și dezvol
tarea hocheiului pe gheață. Iar 
școala s-a înscris convingător in 
sfera preperformanței, prin cuce
rirea, anul trecut, a „Cupei spe
ranțelor". Un moment de referință 
pozitiv care angajează, pe micii ho- 
cheiști gălățeni ” ' 
unor confirmări 
loase.

Peste tot ceea 
aici, foarte concis, 
menționat cîteva aspecte. In pri
mul rînd, o bună îndrumare a șco
lii din partea Inspectoratului șco
lar județean 
prof. Catinca 
metodist de 
Toma Badiu) 
jin tehnic direct, nemijlocit acor
dat de organele sportive locale 
(acces la sala de ia Complexul de 
lupte, La patinoar, pe amenajările 
clubului sportiv „Dunărea" etc). 
Rămîne, într-o perspectivă nu prea 
Îndepărtată, să se realizeze unele 
deziderate legate de sediu și cî
teva amenajări absolut necesare 
pentru propășirea acestei unități 
sportive de învățămînt, care se 
străduiește să facă cinste munici
piului Galați, tot mal ancorat, an 
de an, in sfera performantei.

naționale pentru copii) promit 
creeze aici un fief autentic

Cupa „Scînteii tineretului" Ia tenis 
■— competiție 
amploare — 
Iui al X-lea 
rinței a X-a 
află din nou 
tiată de ziarul Scînteia tineretu
lui și organizată în colaborare cu

de masă de mare 
închinată Congresu- 
al U.T.C. și Conte
st U.A.S.C.R. — se 
în actualitate. Ini-

Ziarul „Sportul" — ea Și 
Ia prima ediție a competiției 
— va acorda o cupă celui 

tehnic jucător. Anul 
trofeul a revenit ele.- 
din Piatra 
Ciuntea

stațiunea tineretului de la Costi- 
nești va fi gazda ultimului act al 
întrecerilor. La finală vor fi pre- 
zenți 240 de campioni județeni și 
cei ai municipiului București. Prin
tre ei se vor afla și 26 de băieți 
și fete prezenți și la finalele de 
Ia București ale ediției de anul 
trecut și, bineînțeles, nu vor Jipsi 
cei 
din 
din

doi campioni, Marinei» Tecu 
Rm. Vilcea și Mihai Ciuntea 
Piatra Neamț.

către' obținerea 
și mai spectacu-

ce am menționat 
ar mai fi de

(inspector general, 
Simion, inspector 

specialitate, prof, 
după aceea, un spri-

Tiberiu STAMA

TINERELE JUCĂTOARE,

)IN NOU ÎN OFENSIVĂ
Neîndoielnic, una din principa- , 

.'h; caracteristici ale ediției a 27-a 
campionatului 

in <ie> baschet, 
una trecută in Sala 
m Galați, este tinerețea, 
md aceasta, ne 
ml rmd la cele două promovate 
- Progresul București și Sănăta- 
•a Ploiești (cu o notă în plus 
eiUru Progresul, datorită mediei 
e talie care-i permite să aibă 
ermanent m teren trei jucătoare 
ître 1,80 m și 1,85 m), dar și 
i alte participante, ca, de pildă, 
sținâtoarea titlului și actuală l’run- 
tșă a clasamentului — I.E.F.S., 
Umpia-Consiructorul, Crișul, U- 
iversitatea Cluj-Napoca și C.S.U. 
alați (ultima in ciuda infringe- 
lor suferite). Toate acestea 
'ezenlat loturi predominate 
icătoare tinere (multe dintre 
Aioare), dotate cu talie și 
irit care 
tschefului 
te, capabile
; joc impus de apărările agresive 
atacul ile rapide aplicate cu con- 

cvența. Subliniind că nu este 
intru prima dată cînd enunțăm 
ieste aprecieri pozitive, nu fa
in decit să scoatem în evidență 
ptul că majoritatea 
rmațiilor feminine 
, B, școlară și de 
■nvinși și pun în 
ațeie baschetului actual, ceea ce 

Hi speranța obținerii unor perfor- 
■anțe bune pe plan international, 
■tr-un viitor apropiat, de către 
■tuala generație de jucătoare 
Kre și foarte tinere.
■ Pină atunci, să nu uităm că
■iționata de senioare ne va 
■ezenta țara la Balcaniadă (tuna 
■cembrie) și la campionatul eu- 
■jean (luna mai) și, în acest sens. 
M cuvine să menționăm că cele------
■ii multe componente ale lotu-
■ s-au comportat remarcabil in 
■neul gălățean. Să sperăm,
■ continuare, 
■nstataie 
■•ile dc 
■i pildă, 
■rsitatea 
■ii ivi.

republican femi- 
inaugurata săptă- 

sporturilor 
Spu- 

referim in pri-

au 
de 

ele 
ga- 

corespund solicitărilor 
modern, bine pregă- 

să reziste ritmului

antrenorilor 
din diviziile 
juniori sint 

practica ce

ti-

se- 
re-

. că, 
vom face aceeași 

îmbucurătoare, iar ca- 
evoluție sub posibilități 
Rodica Goian de la Uni- 
Timișoara) nu se vor
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mai 
trecut 
vului 
Mihai

Neamț.

română de tenis și cu 
al U.T.C., 

la a doua
Federația 
sprijinul larg al C.C. 
manifestarea se află 
ediție. întrecerile etapei de masă 
au mobilizat la start peste 200 000 
de tineri, băieți și fete, de 11—14, 
15—18 și 19—25 de ani.

Incepînd de miercuri dimineață,

NOII CAMPIONI
DE TENIS LA COPII

Duminică la pcjnz s-a încheiat 
turneul final al campionatelor na
ționale de tenis rezervate copiilor, 
iată cîștigătorii : 9—10 ani: Daniela 
Nemeș și Cristian Moroșanu (Pro
gresul București) ; 11—12 ani :
Marilena Totorah (Dinamo Bucu
rești) și Emil Hnat (Tenis-club 
București) : 13—14 ani :
Popescu și Andrei Mirza 
inie).

3

Cosmina
(Tot îna-

CAMPIONATUL DE POLO ÎN PLINĂ DKfĂȘURARf
In această săptămînă continuă 

întrecerile Diviziei A (seria I) la 
polo. La bazinul Centrului de pre
gătire olimpică al C.N.E.F.S, este 
programat miercuri meciul Rapki- 
Progresul (ora 16), iar dumini
că. jocurile Rapid — C.N.U. (ora 
10) și Școlarul — Dinamo (ora 11). 
In continuare vor avea loc parti
dele turului 3 programate la Cluj- 
Napoca intre 17 și 21 septembrie. 
Ultimele restanțe ale turului doi

la 24 septembrie
— Rapid și Progresul — 
28 septembrie (C.N.U.— 

și 1 octombrie (Rapid — 
Clasamentul seriei după 
de

vor avea loc
(Școlarul 
Dinam»), 
Dinamo) 
Dinamo), 
derby-ul
1. Voința
2. I>inamo
3. Rapid
4. Progresul
5. Școlarul
6. C.N.U.

La Oradea 
cerile seriei 
Diviziei A. Cea mai bună evoluție 
au avut-o formațiile orăclene Pro
gresul și 
la un loc 
rezultate :

Crișul — Mureșul Tg. Mureș 
5—2 (0—0, 2—0, 1—0, 2—2) ; Pro
gresul — Ind. lînii Timișoafa 4—1 
(0—0, 2—0, 1—1, 1—0) ; Rapid 
Arad — Politehnica Cluj-Napoca 
5—3 (2—1, 1—2, 1—0, ' '
pid — Ind. lînii 8—7 
1—2, 4—1); Progresul 
8—3 (1—1, 1—1, 3—1, 
șui — Politehnica 2—1 
0—0, 0—1) ; Politehnica — 
lînii 3—1 (1—1, 0—0, 0—0, 
Rapid — Mureșul 4—3 (1—1 
0—1, 1—1) ; ~ 
3—1 (2—1, 0—0, 
sament :
1. Progresul
2. Crișul
3. Rapid
4. Politehnica
5. Mureșul
6. Ind. linii

duminică :
8 6
5 4
5 4
8 3
8 1
8 1

0 2 
1 i)
1 o 
0 5
1 6
1 6

12
9
9
ti
3
3

59—48
34—17
27—11
36—41
34—51
31—53

s-au încheiat între- 
secunde din cadrul

în cursul acestei 
pitala va fi gazda 
jocuri internaționale, 
în primul rînd, de cele două par
tid^ pc care le vor susține jucă
torii de la Steaua. Ei vor in- 
tîlni, azi, de la ora 17, pe te
renul de la complexul Steaua, 
selecționata Berlinului Occidental, 
în rîndurile căreia figurează 
cițiva reputați internaționali.

Revanșa jocului de azi va avea 
Ioc miine, dc la ora 19, în sala 
Floreasca.

Joi iși va începe turneul în Ca
pitală puternica echipă feminină 
S. K. Magdeburg, care va întîlnl 
în sala Progresul incepînd de la 
ora 18.30 echipa divizionară A 
Progresul. Tri continuare, vineri 
în sala Floreasca, se va disputa 
un interesant, cuplai internațional 
(de la ora 17,45) : Șc. sportivă nr. 
2 — Canada (f). Universitatea
București — S. K. Magdeburg, ur- 
mind ca duminică, tot în sala Flo-

săptămîni, Ca- 
unor atractive 

Este vorba,
reasca să a 
(ora 17,45)
Canada ș
Magdeburg.
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La sfirși 

mai precis I 
Bacău, în I 
turilor. un 
actualei edil 
publican dq 
vizia A. El 
de al doild 
mințim citit! 
la începutu 
Timișoara) I 
astfel că îl 
se vor inel 
brie.

In progrJ 
tape ale t 
cuprinse ci

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
întrecerile recent desfășurate în 

cadrul aeroclubului ploieștean au 
încheiat faza calificărilor pentru 
actuala ediție a campionatelor re
publicane de parașutism. Eșalo
nate pe durata a aproape două 
luni, concursurile ce au avut loc 
in cadrul a 6 aerocluburi terito
riale și in cele 2 secții sportive 
de profil, au prilejuit o selecție 
a sportivilor de performanță ce 
urmează să se întreacă pentru 
cucerirea titlurilor de campioni.

In urma rezultatelor obținute 
primii patru clasați la masculin și 
primele două la feminin alcătuiesc 
echipele reprezentative ale aero
cluburilor. după cum urmează :

— A. C. Aurel Vlaicu Bucu
rești — Emil Duniitrașcu, Mihai 
Mănescu, Marin Neagu. Ghcorghe 
Sanda, 
I’ațae ; 
Brașqy 
Traian 
Grigore

C.

10
10
8
8
3

2 1 12 64—104

15
15
15
i >
15

15

50
44
69
64

IN DIVIZIA

Elena Pușcașu, 
; A. C. Pitești — 
Ghcorghe Voieu, 
Emilian Tudor, 
Gheorghița Radu

23 
22 
17
17

6 
5

• Astăzi începe Ia Oradea tur
neul final al campionatului națio
nal pentru juniori mari.

Progresul
0-0,

Crișul, care candidează 
în prima serie. Ultimele

3 2 71—
2 3 67—
1 6 88—
1 6 82—
0 12 62—103

1-0).

Timi- Miine, trei partide de rugby
Foto :

SATMARI -
Galați

Mai bine plasată, 
Hegheduș (Progre
sul) va prinde 
mingea in fata ad
versarei sale di
recte, Goian (Uni
versitatea 
șoara).

Steaua a ciștigat turneul de la Oradea
Desfășurat timp de 

terenul bazei sportive
trei zile, pe 
Dinamo O- 

radea, turneul masculin a fost 
cîștigat de echipa Steaua care, 
în partida decisivă, a întrecut pe 
Dinamo București cu 74—73 (35— 
40). Celelalte rezultate : Steaua : 
75—72 cu , 
cu Dinamo

,U“ Cluj-Napoca, 64—47
Oradea ; Dinamo Bucu-

rești : 86—70 cu Dinamo Oradea, 
93-66 cu „U“ Cluj-Napoca : „U“ 
Cluj-Napoca : 82—56 cu Dinamo 
Oradea. Clasament final : 1. Steaua, 
2. Dinamo București, 3. „U“ Cluj- 
Napoca, 4. Dinamo Oradea. Coșge- 
terul competiției : Gh. Roman 
(„U“ Cluj Napoca) 60 p. (GH. și 
P. EORINCZ, coresp.).

„Cupa Universitatea Timișoara
cu Șc. 
79—54 
cu Șc. sp. ; V.S.T. Kosice : 85—58 
cu Șc. sp. Clasament final : 1. 
Universitatea Timișoara, 2. L.K.S. 
Lodz, 3. V.S.T. Kosice, 4. Șc. sp. 
Timișoara. (P. ARCAN, coresp. ju
dețean).

Ediția a 
ternațional 
„Cupa Universitatea Timișoara' 
revenit selecționatei clubului gazdă. 
Rezultate : Universitatea 
șoara : 89—78 cu L.K.S.
68—64 cu VJS.T. Kosice.

IH-a a turneului in- 
masculin dotat cu 

a

sp. Timișoara : I..K.S. Lotlz : 
cu V.S.T. Kosice, 109-31

Timi-
Lodz, 

84—38

COMPETIȚII SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

rite și evoluțiile în cadrul cat. 
22—30 ani. In proba feminină, care 
a avut o lungime de 1 500 m, vic
toria a revenit concurentei Dumi
tra Duieulescu (Arad), urmată de 
Elena I’opescu (Gorj) și Viorica 
Ciomagă (Dolj). La masculin (3 000 
m), pe primul Ioc s-a clasat Attila 
Kolomban (Timiș), după o dispută 
strînsă cu Ghcorghe Man (Alba) 
și Ghcorghe Dochia (Buzău).

în clasamentul general, victoria 
a revenit formației Timiș 18 p — :>r„ n nrimit ci iun, I' C! K l! “

Salu Mare, cu doi cîștigători la 
categoriile mici. I. IONESCU

„CUPA UNCAP" LA OiNA
La Bacău, timp de trei zile, s-a 

desfășurat faza finală a ediției a 
Il-a a „Cupei U.N.C.A.P." la oină, 
fiind prezente 10 echipe, 
zentînd județele Botoșani, Galați, 
Vrancea, Brăila, Buzău. 
Vaslui, Bacău, Neamț și Suceava. 
Clasamentul primelor patru forma
ții : 1. Bacău 16 p, 2. Buzău 14 p, 
3. Vrancea 12 p, 4. Brăila 6 p.

S. NENIȚA
„CUPA U.G.S.R." LA POPICE

repre-
Iași,

1-0) ; Ra
il—2, 2—2, 

— Mureșul 
3—0) ; Cri-

(1—0, 1—0, 
Indk 

2-0) ;
, '2—0, 
Crișul 

Cla-

Aurelia Tudorieă, Rodica 
A. C. Mircea Zorileanu 
— Nicolae Bucurenciu, 

Șurarhi, Eugen Bulgărașu, 
Irinioaia, Ana Șoica, Teo

dora Mirieescu ; A. S. Oțelul Ga
lați — Bebe Radu. Sielea Tofan, 
Aurel Vornieescu, Grigore Basalic, 
Mariana Andrei, Viorica Iriniia ; 

Valentin 
Vasile 

Gușuleac, Silvia 
; A. C.

— Vasile Perde, 
i, Vasile Niea, A- 

Doina Cherecheș, 
C. Moldova Iași 

— Mircea Moisei, Samuel Ancuța, 
Constantin Macovei, Viorel Adăs- 
căliței, 
Butnaru 
zărescu, 
Ghinea, 
Tănase,
Gheorghe Bănciulesdu Ploiești — 
Nicolac Mirieă, Gheorghe Ivan, 
Gheorghe Iliescu, Marian Panait,

A. S. Șoimii Buzău — 
Dobrilă, Ștefan Firăstrău, 
Dima, Cornel — 
Chiriță, Victoria Petroșanii ;
Someșul Cluj 
Ștefan Șeplecan, 
drian Crăciun, 
Maria Truță ; A.

Mariana 
Ilie Lă- 
Dumitru 
Stefania 
; A. C.

f

Corali» Tăn 
drescu.

Alături dl 
vor lua pai 
republican : 
Neagu. Ion 
Mihanciu, Șl 
rescu. Stan 
nescu, Florii 
Victoria Lei 
mai particin 
speranțe : H 
Vișan, Georl 
Dumitru, Ei 
Pocriță, Geq 
nescu, ale I 
cintări prcal 
tualei ediții 
periența de 
fi deosebit

Cu

TITLU

După cum am mai anunțat, mo
dificarea programului Turneului 
de la Leningrad a determinat amî- 
narea meciurilor echipelor care au 
dat jucători lotului de tineret, 
participant la această competiție. 
Astfel, miine, in Capitala și la 
Petroșani, se dispută trei partide, 
detasindu-se cea dintre Dinamo și 
Politehnica Iași —_ programată pe 
stadionul 
la ora 
al etapei 
tului de 
duce în 
de internaționali (la Dinamo), că
ruia ii va fi opusă tinăra și am
bițioasa garnitură ieșeană, cu un 
nou tandem la „cîrma" sa : D. Io- 
nescu — Gh. Drobotă. Celălalt 
meci din București, Gloria — 
Steaua, va avea loc pe terenul

Olimpia-Constructorul de 
16 — autentic derby
inaugurale a campiona- 
rugby. întilnirea va a- 
teren un select buchet

DE MASĂ
pereche din fiecare județ și din 
municipiul București.

Pe arena 
au avut 
Au fost 
gătoarea 
instanță, 
și Ida Gaboș (Caraș Severin) au 
acumulat cite 391p.d., prima avînd 
însă un număr mai mare de „izo
late" (132). fată de adversara sa 
(120). Locul trei a revenit spor
tivei Ada Diaconescu (Caraș Se
verin) 390 pd.

Și la băieți, prezenți la arena 
Rulmentul, spectatorii au asistat

de la Hidromecanica 
loc întrecerile feminine, 
dispute echilibrate, cîști- 
fiind decisă în ultimă 

Steliana Stoica (Prahova)

15,30. în 
Jiuluiprimei echipe de la ora 

tine, studenții din Valea
' vor primi replica debutantei Olim- 

pia-Constructoru! (ora 16,30).
0

i

Fără doarl 
rile finale a 
constituit pi 
ultimei ctap 
natului 
circuit, consil 
Mureș» Cunol 
Stephani, lol 
Boboescu, sq 
tului decisivi 
primele trei] 
țiți doar de| 
clasamentul | 
deci cu șaii 
în lupta pc| 
nei de laurii 
furnizat, di] 
așteptat, o <] 
numerosul d 
tului. Otto Si 
dîrzenie pozi 
nat cu inteli 
depășit catd 
versari, tried 
du-se în mî

Deși se an 
tivă, confrud 
cmc — unei 
Pascotiâ i rl 
chenstfiM ad 
tru etape, 41

repi

AUTOMOBILISM
bâta și duminica s-au desfășurat (pe 
un traseu lung de 800 . km, cu plecă
rile și sosirile in fața I.O.B. din Balș) 
întrecerile ,.Raliului Oltului", lată în
vingătorii : clasa pînâ la 1 150 cmc « 
D. Gîndu — D» America (I.O.B. Balș), 
clasa pînâ la 1 300 cmc — G. Mohora- 
Eugen Cristea lonescu (I.O.B. Balș), 
clasa „Dacia” 1 300, grupa I — C. Bcr- 
cea-C. Ghițulescu (Voința Timișoara), 
clasa „Dacia" 1 300, grupa II — M. Po- 
pescu-L Crăciun (CI. Universitar Bra
șov). Clasamentul general: 1. G. Moho- 
ra-Eugen Cristea lonescu, 2. D. Gîndu-D, 
Amăricâ, 3. C. Serghescu-V. Szabo (I.O.B. 
Balș). - -
I.O.B. 
Voința

Clasamentul pe echipe : 1.
Balș 30 p, 2 C.S.U. Brașov 25 p. 3. 
Timișoara 22 p.

BOX

AL Podgoreanu 
A. Pleșo, N. 
Luxenburger.

NATAȚIE 
ultimul dintre d 
sub titulatura 
bucureștene", ll 
cat. 10—15 anii 
20 ani : Gh. S 
A. Adam (cîștil 
cat. 26-30 ani : 
ani : D. Diacoi 
lonescu ; cat. d 
cu. La fete, s-d 
cu și Venera Tl

S. C. MUSCEL - TRAKTOR 
SCHWERIN 10-10. Peste 2500 

de spectatori au urmărit, pe stadionul ,,23 
August” din Cîmpulung Muscel, întilnirea 
amicală dintre pugiliștii localnici șl cei 
de la Traktor Schwerin (RDG). La capă
tul unor dispute spectaculoase și echi
librate, meciul s-a încheiat la egalitate : 
10—10. Cele mai frumoaso partide au 
fost I. Ștefan - O. Bonka, C. Zornow — 
1. Mareș, Gh. Vlad — R. Rohand, A. lan- 
cu — H. Klernestein, în care primii au 
obținut victoria Io puncte. • LA 17 SEP
TEMBRIE, IN TURCIA, încep întrecerile
primei Balcaniade de • box rezervată ju
niorilor. In vederea acestui eveniment
sportiv internațional, antrenorii E. Furesz, 
Gh. Iliuță, I. Pintea și E. Popa au pre
gătit un lot de sportivi din care vor selec-

RUGBY 
turneu organized 
va disputa anul 
anunțat partrein 
tive din U.R.S. 
ți Bulgaria. De a 
petiției se va o 
ret a țării noa 
tre 15 și 20 se»

TENIS “
se va disputa ti 
tui ui pe echipe 
vor avea loc pe 
nis-club și Școal

VOLEl ’
Ieri, în sala Ff 
partidele revanșe



CLASAMENTUL
DIVIZIEI MASCULINE

ntal
cuplaj 

ești
S. K.

1. STEAUA 3 3 0 0 .98—47 6 1
?. Dinamo Buc. 3 3 0 0 69—4-8 6
3. ,,U“ Cluj-Napoca 3 3 0 0 55—41 6 |
4. rolitehnica Tim. 3 3 0 0 64—51 6
5, II.C. Minaur B.M. 3 2 10 71—56 5
6. Știința Bacău 3 1 LI 42—44 3
7. Dinamo Brașov 3 10 2 69—73 2 .
8. „U** București 3 0 12 44—47 1
9. CAROM 3 0 12 55—63 1

10. C.S.U. Galați 3 0 0 3 48—CI 0
11. Rafinăria Teleajen 3 0 0 3 47—84 0 |
12. A.S.A. Tg. Mureș 3 0 0 3 45—92 0

^wwwwwww \\\\\\\\\\\\\\\\^

îOUL LUI COLUMB

IN CAMPIONATUL MASCULIN
ptămîni, 
Icepe la 
B spor- 
I cadrul 
Llui re- 
kliii Di- 
I de cel 
Li. rea- 
pvut loc 
bric, la 
Iu etape.

Bacău 
Iseptem-

atracție, dintre care vom nota 
Politehnica Timișoara — „ET“ Cluj 
Napoca, H. C. Minaur B. Mare —-

București (sîmbătă). A.S.A. Tg. 
Mureș — Rafinăria Teleajen, der- 
byul codașelor, „U“ Cluj-Napoca — 
EI. C. Minaur B. Mare (duminică), 
Dinamo București — „țJ" Cluj- 
Napoca, H. C. Minaur B. Mare — 
Știința Bacău (luni) și „U“ Bucu
rești — Dinam» Brașov. „U" Cluj- 
Napoca — Steaua, Politehnica Ti
mișoara — II. C. Minaur B. Măreț, 
(marți).

I
I
I
I

REPREZENTANTELE
IN CUPELE

(Urmare din pag. 1)

tru efectuarea unei eficace 
turi" la acest capitol.

Cele două formații care 
actualmente in clasament 
coincidență — cele două

„corec-
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ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Conținuîndu-și pregătirile pe... us

cat, patinatorii fruntași de viteză 
au participat sîmbătă și duminică la 
finala campionatului republican pe 
rotile, desfășurată pe pis-ta comple
xului sportiv „Cireșarii» din Capi
tală. Superiori din punct de vedere 
tehnic și fizic, Liana Cardaș (an
trenor, Carol Gall) și Gheorghe Var
ga (antrenor, ing. Dan Lăzăreseu) 
au devenit campioni absoluți..^ Iată 
clasamentele generale : senioare —-
I. Liana Cardaș (Mureșul Tg, Mu
reș) 226,383 p, 2. Eva Fokt (Mure
șul Tg. Mureș) 235,664 p. 3. Claira 
Mike (C.S.M. Cluj-Napoca) 244.633 p, 
seniori — 1.
190,433 1
191,350 
(I.E.F.S.) 212,050 p.

La juniori, întrecerile au fost do
minate, la fete, de patinatoarele 
mureșence, iar ia băieți de dina- 
moviștii brașoveni. Deținătorii ti
tlurilor pe baza clasamentelor gene
rale : junioare I — Eniko Giliga 
(Mureșul Tg. Mureș), juniori I —
II. Streidtferdt (liinamo Brașov), 
juniori II — z. Adorjan (Dinamo 
Brașov).

N. TOKACEK

P,
P.

Gh. Varga (I.E.F.S.j
E. Imees (I.E.F.S.)3. L. Czimbalmos 212,050

coresp.
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BĂIEȚI, 

cat. 16— 
-25 ani : 

curse) : 
lat. 31-35 
b ani: A.
I Rodules- 
L Stoices-

ERET, LA
Idițional.ul 
bulgar se 
las. Și-au 
bprezenta- 
hoslovacia 
Lrtul com- 

de tine- 
b loc în-

®l, P1NA
București 

[ampiona- 
întrecerile 
resul, Te-

hJLGARIA, 
kJNIOARE 
Besfâșurat 
triatele de

conduc 
sînt — 
echipe 

care vor juca în Cupa U.E.F.A. 
Mureșenii — cu două victorii și 

o singură înfrîngere (la limită, în 
fața campionilor) în partidele sus
ținute in deplasare — au arătat 
la Cluj-Napoca o mare ușurință 
în manevrele tactice, altcrnind a- 
tacul tematic cu arma contraata
cului, dovedind stăpînire de sine, 
maturitate, etalind, în ansamblu, 
o bună pregătire. A.S.A. este azi 
o formație omogenă, in care du
minică s-au relevat totuși „puncte 
forte" ca Biilbni, Varodi, Hajnal. 
Fazekaș, care ne-au obișnuit cu 
evoluții constant bune.

Craiovenii au cîștigat meritat în 
fața Olimpiei, dar jocul lor n-a 
fost prea convingător, în perspec
tiva partidei cu Steaua roșie Bel
grad. Atacul n-a arătat destulă 
vigoare, lăsîndu-se angrenat în rit
mul lent imprimat de sătmăreni, 
iar apărarea nu pare încă complet 
pusă la punct, Furinia fiind încă 
in căutarea formei care l-a impus 
lotului A, iar Boc și Desclnicu

resimțind încă efectele pauzei în 
activitate, ca și Baiaci de altfel. 
Cu lotul bun pe care-1 au, cra
iovenii pot însă remedia multe 
din defecțiunile remarcate dumi
nică.

I n acest ’ sezon, parcă mai 
mult ca oricînd, parcurgerea 
formațiilor divizionare A ne 
în fața multor hume noi. 
debuturilor crește continuu.

!, au imbră-

ACTUALITAȚI

puncte — a 
la început, 
distanțat văzind cu 
tură la alta. Confirmindu-și valoa
rea, reșițeanul a devenit campion 
și la clasa națională 70 cmc.

Iată câștigătorii etapei : 76 cine — 
— G. Seuchertstein (C.S.M. Reșița), 
125 cme — 1. C. Boboescu (C.S.M. 
Reșița), 175 cmc — Q. SeLiclienstein, 
250 cmc — D. Vasilescu (Steagul 
roșu Brașov), 500 cmc — O. Ste
phan i (Steagul roșu Brașov), ataș — 
St. și I. Csorbasl (I.R.A. Tg. Mu
reș).

CLAS AMENTEI. E 
cmc — 1. G. 
on național, 
66 p, 2.
Mircea
125 cmc — 1. C. 
național, pe Maico) 30 p, 2. P. 
cotă. (Progresul Timișoara) 24 
Al. Rakoși (Plastica Oradea) 
175 cmc — 1. G. Seuchenstein 
pion național, pe M. Z.) 60
1. Pascotă (Progresul Timișoara) 58 p, 
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46 p, 250 cmc — 1. ~ 
(earnpion național, pe C.
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• pregătirile lotului 
REPREZENTATIV. In vederea me
ciului cu Grecia, de la 2-1 septem
brie, reunirea tricolorilor a fost pre
văzută pentru dimineața zilei de 16 
septembrie, la sediul Federației de 
specialitate. Selecționabilii dina- 
moviști, prezenți cu echipa lor 
miercuri 17 septembrie, la partida 
cu Real Madrid? din cadrul C.C.E., 
se vor alătura pregătirilor cu trei 
zile mai tîrziu.

• FJEWS’. FACE CUNOSCUT că 
Art. 185 aliniatul c, din regu
lamentul de organizare a activi
tății fotbalistice se completează 
astfel : In toate aceste cazuri, 
jocurile vor li organizate pe te
renurile altor localități, situate la 
o distanță de minimum 20 km de 
reședința în care activează echi
pele sancționate, dacă acestea sînt 
județene, și de minimirm 60 km, 
dacă sînt din A, B și C ;

— secțiile eu echipe in Diviziile 
A și B — sancționate — sfat obli
gate să-și aleagă terenul in afara 
județului de reședință ;

— terenul ales de echipa în 
culpă trebuie să fie omologat și 
să nu constituie pentru echipa ad
versă o deplasare mai lungă de
cît cea normală.

• SECȚIILE DIVIZIONARE A. 
B .și C sînt înștiințate că sub 
nici un motiv F.R.F. nu mai pri
mește cereri de transferări 
noi legitimări in zilele de 
și sîmbătă.

O DUDU GEORGESCU 
RELUAT IERI
TELE. Internaționalul dinamovist 
Dudu Georgescu, indisponibil Ia 
jocurile cu Sportul studențesc și 
Jiul din cauza unui traumatism, 

'și-a reluat antrenamentele.
® MIERCURI, ÎN GIULEȘTI. 

Stadionul Ciulești va găzdui 
miercuri doua partide amicale : 
ora 14 : Rapid (tineret-speranțe) — 
Produse zaharoase : ora 16 : Rapid 
— Flacăra Moreni.

pune
Lista ________  __ _
In primele cinci etape, 
cat primul lor tricou divizionar A 
nu mai puțin de 41 de jucători ! 
Cifra este semnificativă, ea vor
bind despre un .larg proces de 
împrospătare a loturilor primului 
nostru eșalon. în general, debutu
rile au fost încurajatoare și dacă 
ne-am referi doar la abundenta 
de nume noi de la F. C. Argeș 
și S. C. ~ ' ■ “ -
formersle zilei), 
argumente pentru a aplauda cu
rajul și combaterea... conservato
rismului.

In fine, o chestiune de ar
bitraj. Se pare că necazul 
pe care ultimul minut i l-a 
adus orădeanului V. Iacob (Spor

tul studențesc — „U“ Craiova) are 
efecte... terifiante asupra multor 
arbitri care, spre finalul partide
lor, caută... să scape cit mai 
pede, apreciind (probabil) că 
este cazul să se mai modifice 
zultatul.

Unii, nu numai că nu adaugă 
timpul pierdut cu accidentările 
(cite 2—3 minute), dar nici nu 
așteaptă să se ajungă la minutul 
90 .’ Este cazul lui C. Niculescu 
(Sp. studențesc — Dinamo), al lui 
S. Drăgulici (Steaua — F, C. Ar
geș) și al altora. Or, dacă în 
multe privințe, deciziile sînt la 
aprecierea arbitrului, timpul de joc 
nu intră în această categorie. $i, 
cu atît mai puțin, dacă este 
nu cazul să se mai modifice 
zultatul inserts la un moment 
pe tabelă...

Bacău (două din per- 
am găsi destule

re- 
nu 
re-
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re
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REZULTATELE
SERIA I

Foresta Fălticeni — Constructorul Bo
toșani î—0 (1— Q), Laminorul Roman —
Minerul Guia Humorului 2—0 (1—0), Dor
na Vatra Dornei — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 1—0 (0—0), Danubiana Ro
man — Progresul Fălticeni 1—0 (0—0),
Cristalul Doroho-i — Constructorul lași 
1—1 (0-0), Metalurgistul lași — Victoria
Roman 0—0, Foresta Moldovița — Spicul 
Țigănași 2—1 (1—0), Avîntul Fra-sin —
Metalul Rădăuți 5—1 (0—1).

SERIA A Iha

H3

sau de 
vineri
Șl-A

ANTREN AMEN-

Tractorul Văleni — Constructorul Vaslui 
0—1 (0—1)., Energia Gh. Gheoghiu-Dej —
Letea Bacău 3—2 (3-0), Petrolul Moinești
— Rulmentul Bîrlad 1-0 (1—0), Textila
Buhuși — Petrolistul Dărmănești 2—0 
(1—0), Minerul Comănești — Locomotiva 
Adjud 3—0 (2—0), Cimentul Bicaz — Bra
dul Roznov 2-2 (2—0), Relonul Să vin ești
— Ozana Tg Neamț 6-0 (3—0), Oitu-z Tg. 
Ocna — Hușana Huși 9—2 (3—2).

SERIA A Lil a

CARNET ATLETIC
MARIANA SUMAN Șl LĂCRĂMIOARA DIACONIUC ÎNVIN- ... R. F GERMAN|AGÂTOARE IN
Duminică, în localitatea Niede-. 

rolm (R. F. Germania) s-a des
fășurat un concurs international la 
care au participat și atletele ro
mânce Mariana Suman și Lăcră
mioara Diaconiuc. Mariana Suman 
a cîștigat proba de 800 
2:05,2, întrecîndu-le pe

cutivă in cursa de 800 m. Lăcră
mioara Diaconiuc s-a 
primul loc în proba de 400 m cu 
53,7, urmată de Erika Weinstein 
(R. F. Germania) 54,6. Alte re
zultate : ciocan : Karl Heinz Riehm 
(R. F. Germania) 74,78 m, pră
jină : Casey Carrigan (S.U.A.) 5,35 
m, 1 500 m : Thomas Weissinghagc 
(R. F. Germania) 3:47,9, 100 m (f) : 
Annegret Richter (R. F. Germa
nia) 11,1.

clasat pe

m în 
Ellena 

Welmann și Brigitte Kraus (am
bele R. F. Germania), cronome
trate în 2:05,8 și respectiv 2:06,5. 
Suman obține astfel cea de-a cin- 
cea victorie internațională conse-

PAUL COPU - 8 :31,4 LA 3 000 M OBSTACOLE
Alte rezultate ale atleților de la 

Steaua la concursul armatelor prie
tene de la Budapesta : Paul Copu 
s-a clasat 
obstacole 
(Polonia) 
(U.R.S.S.) 
cord personal). La 
ceasta probă, Petre 
al cincilea cu 8:49,2.
Constantin Cîrstea a sărit 2.1M m

al treilea la 3 000 m
— după Tomaszewicz 

și Listovski 
cu 8:31,4 (re- 
debutul în a- 
Lnpan a sosit 

La înălțime.

10 000 m :
200 m :
4 X 100 m
5 000 m : 
13: 4*3,4.

Parlui (U.R.S.S.) 28:19,2, 
Nowosz (Polonia) 20,8, 
: R. D. Germană 40,5, 
Szordykowski (Polonia)

★
și duminică, 

din
pe sta-

București,
Sîmbătă 

d ionul Republicii 
vor avea loc întrecerile etapei a 
doua a zonei I din cadrul „Cu- 
țu 1 României1. I'.ifl.iuÎDa următoa-

Caraimanul Bușteni — Carpați Nehoiu 
4-0 (3-0), Petrolul Berea — Foresta Gu- 
gești 1-1 (1-0), I.R.A. Cimpina — Vic
toria Florești 2-4 (1-3), Petrolul Telea
jen Ploiești — Chimia Brazi 2—1 
Chimia Buzău — Poiana 
(1—1), Carpcrți Sinaia — 
șești 1-1 (1-0),
Petrolistul Boldești 
Mineciu — Olimpia

d-1).
Cimpina 1—1 

Chimia Mără- 
Luceaforul Focșani — 

2-0 (1-O), Avîntul
Rm. Sărat 2-2 (2-1).

SERIA A IV-a

Minerul Macin 1-0 
Cernavodă — Portul

Viitorul Brăila 
(0-0), Dunărea 
Constanța 1-2 (1-1), Unirea Eforie Nord 
— Gloria Murfatlar 1—1 (1—0), Granitul
Babadag — Comerțul Brăila 0—2 (0—0), 
Ancora Galați — Voința Constanța 4-0 
(0—0), Chimia Brăila — Dunărea Tu-lcea 
1—1 (0—1), Electrica Constanța — I.M.U.
Medgidia 0-0, Marina Mangalia — Au
tobuzul Fâurei 0—1 (0—0).

SERIA A Va

Tehnometal București - Flacăra roșie 
București 1—0 (0—0), IPRECA Călărași — 
I.O.R. București 2-1 (2-0), Automatica
București — Olimpia Giurgiu 1—1 (0—0), 
Electronica București — I.C.S.I-M. Bucu
rești 1-0 (0—0), Azotul Slobozia — Uni
rea Tricolor București 1—0 (0-0), Șoimii 
TAROM București — Avîntul Urziceni 1-1 
(0-0), Rapid Fetești — Sirena București 
2-0 (0-0), T.M. București — Triumf Bucu
rești 2-1 (0-1).

SERIA A VI-a

Vagonul Caracal — Vulturii Cîmpulung 
Muscel 0-4 (0-0), ROVA Roșiorii de Ve
de — Cimentul Fieni 2—0 (0-0), Oțelul 
Tirgoviște — Voința Caracal 5-1 (2—1)
F.O.B. Balș — Electra Titu 4-0 (0—0).

A nul trecut, la campionatul mondial, în timp ce cota fot
balului olandez creștea vertiginos, din trei în trei rile, an
trenorul secund De Vroedt a făcut, în cadrul unei confe

rințe de presă, o scurtă declarație, pentru a încerca să răs
pundă inrtebărilor nenumărate ale cronicarilor. De Vroedt ex
plica astfel „miracolul" echipei sale : „Se știe, in general, că in 
timpul unei partide jucătorul păstrează mingea doar 4, 3 sau chiar 
2 minute. Noi, olandezii, ne-am pus in primul find problema 
celorlalte 86,87 sau chiar 88 minute. Acesta este tot secretul fot
balului olandez."

In seara aceea, cronicarii ou căzut pe gînduri, după care și-cu 
reluat firul întrebărilor. Dar, De Vroedt n-o mai spus nimic deo
sebit, limltîndu-se la acest „ou al lui Columb",

Fraza antrenorului olandez este cum nu se poate mai valabilă 
pentru fotbalul nostru. Dacă am face un tur de orizont, ne-am 
da seama că fotbaliștii noștri au cote de efort nu prea încura
jatoare. De cele mai multe ori, dincolo de cele 2,3,4 minute de 
posedare a mingii, timpul se scurge intre așteptare, alibi sau chiar 
detașare. La noi se poate vorbi oricînd despre „jucători de ati- 
tea (sau atiteo) minute"... Se spune deseori că Lucescu este un 
jucător de 70 de minute, că Neagu este unul de 45 de minute, 
că Dinu și Dumitru au fost cîndva jucători de 90 de minute, re- 
ducînd in ultima vreme din acest coeficient ideal. Se spune că 
Marcu este un jucător de 20 de minute, că „stelistul" Zamfir 
tinde să se încadreze în același „orar", că Rădulescu sau Chihaia 
oscilează, de la un meci Ia altui, între 60 de minute și 15 mi
nute etc., etc. în sfirșit, pentru a fi cit mai sugestivi, să mai 
spunem că Dobrin ș: Dumitrache au fost considerați, de-a lungul 

mult 10 minute, cu amendamentU'l că 
înclinați să susțină — dintro dragoste 

că minutele lui Dobrin și Dumitrache valorau mult 
mult decit expresia lor cifrică.

rințe de presă, <
pundă inrtebărilor nenumărate ale cronicarilor, 
plica astfel „miracolul” echipei sale :

anilor, jucători de cel 
iubitorii fotbalului erau 
prea mare 
mai

S e vorbește deseori despre clasa incontestabila a unor jucători 
ca Pele, Di Stefano sau Bobby Charlton. Valoarea lor ultra 
confirmata pornește, însă, de la faptul câ ei au jucat întotdea- 

timp de 90 de minute, fârâ sâ facâ distincția — în partici-una
parea la efortul incandescent al fotbalului — între momentele 
„cu minge” și cele „fără minge". Ca să vorbim deschis, intre 
cota valorică a marilor vedete ale fotbalului și cea a jucători
lor de vîrf din țara ,noastră a existat în primul rînd un decalaj 
Ia capitolul prestației' în timp, pentru că la capitolul strălucire 
au existat unele momente în care „șocul" lui Dumitrache, fan
tezia lui Dobrin sa-u „schimbările de registru" ale lui Dumitru a-u 
pus pe masa verde a fotbalului „capodopere de-o clipă" cu ni
mic mai prejos decît cele ale maeștrilor sus-citaț:. Dm păcate, 
însă, ele n-au fost decît capodopere de-o clipă...

★
Sîmbătă și duminică, la București, Dobrîn și Dumitrache au 

lăsat impresia, poate pentru prima oară, că au renunțat — sub 
imboldul maturității — la plăcerea de a-și savura doar „capodo
perele de-o clipă”. Ei au muncit mai mult ca altă dată, cu o 
rîvnă surprinzătoare. Și cine știe dacă acest filtru lucid, la 28 și 
27 de ani, nu anunță două mari revanșe personale?! In orice 
caz, neașteptata metamorfoză a celor doi poate fi un excelent 
program de lucru pentru tinerii 
Columb" spart de un antrenor 
chaft-ului ...

care vor să învețe din „oul lui 
olandez pe masa Weltmeisters-

x\\\\\\\v\\\\\\\\^^
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ETAPEI A li-a A DIVIZIEI C
SERIA A Vila

\
SERIA A X-a

MEVA Dro-beto Tr. Severin — Lotrul 
Erezoi 3-1 (1— 0), Dunărea Calafat —
C.F.R. Craiova 1—0 (1-0), Metalul Dro- 
beta Tr. Severin — Unirea Drăgășani 
0—0, Minerul Rovinari — Constructorul 
Craiova 3-2 (0—11, Dierna Orșova —
Progresul Băilești 5—0 (2—0), Victoria
Craiova — Chimistul Rm. Vîlcea 1—0 
(0-0), Cimentul Tg. Jiu 
beta Tr. “ 
Lupeni' —

(2-0), 1
. Vîlcea

_ — Unirea Dro-
Severin 1—1 (1—1), Minerul

Metalurgistul Sadu 0—0.

Bradul Vișeu — C.I.L. Gherla 1-0(0-D), 
CUPROM Baia Mare - Țehnofrig Cluj- 
Napoca 2—1(1—0), Minerul Bâiuț — Mine
rul Băița 1*-0(0—0), Minerul Rodna — 
Dermata Cluj-Napoca 3—0(1—0), Minerul 
Baia Sprie — Foresta Bistrița 1-0(0—0), 
Construcții montaj Cluj-Napoca — Minerul 
Cavnic 0-1 (0-1), Unirea Dej - Cimentul 
Turda 0—0, Minerul Borșa — Progresul Na
șă ud 4—0(0—0).

SERIA A Xl-a

SERIA A Vlll-a

Gloria Reșița 3-0
- C.F.R. Simeria

Minerul Anina — 
(2—0), Metalul Bocșa 
1—0 (1—0), Electromotor Timișoara — Me
talul Oțelu Roșu 1—0 (1-0), Minerul Te- 
liuc — Știința Petroșani 1—0 (1—0), Vul
turii textila Lugoj — Constructorul Timi
șoara 3-0 (1—0), Minerul Oravița — Mi
nerul Gherla 2—1 (1—1), C.F.R. Caran
sebeș — Unirea Sînnlcolau Mare 3—0 
(2—0), Ceramica Jîmbolia — Aurul Brad 
meciul — după cum ne-a transmis co
respondentul nostru — a fost oprit de că
tre arbitru în min. 84, la scp.ru! de 1—0.

Chimica Tîrnăveni — Metalul Sighi
șoara 3-0(2-0), Vitrometan Mediaș - 
U.P.A. Sibiu 1-1 (1-1), Lacul Ursu So- 
vata — Avîntul Reghin 0—3(0—1), Inter 
Sibiu — Constructorul Alba lulia 4-0 
(3—0), Metalul Aiud - Textila Cisnâdie 
4-0(2-0), C.I.L. Blaj - Soda Ocna Mu
reș 2-1 (2-1), •* 1 1 ~ -
Textila " * 
lulia —

,, Metalul Copșa Mica 
Sebeș 2—0(0—0), Unirea 
I.M.I.X. Agnita 4-1 (3-1).

SERIA A Xll-a

Alba

SERIA A |X-a

Someșul Satu Mare — 
Silvaniei 2-0.(2-0), Voința 
Strungul Arad 2—0(0—0), Voința 
— Constructorul Satu Mare 
Recolta Salonta — Rapid 
Armătura Zalău — Gloria 
Minerul Bihor - Oașul 
(2-0), Constructorul Arad 
dea 1—1(0-1), Bihoreana 
nerul Surtcuiuș 3-2(2—O),

Gloria Simleu 
Oradea - 

Cărei 
2-2 (0-2), 

Jibou 2-1 (1-0), 
Arad 1-0 (0-0), 
Negrești 4-0 

" Dinamo Ora- 
Marghita — Mi-

Sâcele
Caipați

. Sf. Gheorghe — Precizia
. .. Forestierul Tg. Secuiesc — ____
Brașov 2—0(1—0), Minerul Baraolt — 
Unirea Sf. Gheorghe 1-0(0-01, I.C.LM. 
Brașov —Viitorul Gheorghienî »J4-O(2-0), 
Chimia Or. Victoria — Progresul Odarhe- 
iu Secuiesc 2—2(1-2), Mit.erul Bălan — 
Metalul Tg. Secuiesc 1—0(0-0), Torpedo
Zornești — A.S. Miercurea Cioc 6-Ș(3-0), 
C.S.U. Brașov — Utilajul Făgăraș ~ 
(1-0).

Oltul 
0-0,

2-*

★
Rezultatele ne-ou fost transmise de 

tre corespondenții noștri voluntari 
localitâțile respective.
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La adastă tragere se pot elștiga 
autoturisme Ețaeia I3W, Skoda S

cd- 
dln

Se participă pe bflefre de 6 și 15 
lei varianta dai* niimâi biletele de 
15 lei participă la toate extragerile.

CIȘTIGURII3 TRAGERU PRONO-

SEPTEMBRIE 1??5EXPRES DIN 3

Extragerea I: cat. I: 1 variant# 
(50%) autoturism „Dacia 1300-, cal. 
2: 1 variantă 5«% a 36.27» lei șl 1 
variantă 10»,a 7.2W> lei, cat. 3 : 14.5» 
a 3.002 lei ; cat. 4: 51,25 a S4H lei : 
eat. 5 : 73,25 a 594 lei ; cat. 6: 2.641,1» 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 11 UM.UWJei

Extragerea a Il-a : cat. I 
variante a 7.405 lei, cat. C: 
1.180 lei; cat. D: 1.543,05 a 
cat. E : 70,20 a 200 lei; F : 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 
lei.

Autoturismul „Dada 1300M a fost

scp.ru


LUPTE GRECO-ROMANE

DE BASCHET DE LA KOSICE

figurează sportivi ca
Nicu Gingă, 

Ion Ena- 
i, Roman

Istanbul

IBCfP CAMPIONATEU
BALCANIC! DE CAIADIE

ze.

TURNEUL FEMININ

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

respective, a- 
desparte mai 
startul in în-

desfă- 
Istan- 
„Cupa 
probă

pentru 
pa

REMARCABIL SUCCES AL 
CRIST1NEI SIMA LA 

BUDAPESTA

este de așteptat ca 
să facă totul pentru 
afirmare, pentru a-și

echipe juniori și seni- 
programate sîmbătă și 
în restul zilelor
„Cupa orașului

START ÎN C.M. DE
Azi, la Istanbul, începe o nouă 

ediție a Campionatelor Balcanice 
de călărie, la care participă spor
tivi din Grecia, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia. După cum ne spu
nea la plecare secretarul general 
al federației de specialitate. Du
mitru Nedelea, călăreții noștri 
„sînt hotăriți să aibă o comporta
re cil mai bună și să se afle, ea 
la edițiile precedente, printre frun
tașii competiției. Ei s-au pregă
tit cu conștiinciozitate, emițînd 
justificate pretenții Ia locurile in- 
lii, in special la dresaj și obsta
cole seniori".

în prima zi, după amiază, este 
programată manșa I la obstacole 
juniori și seniori, urmind ca noii 
campioni balcanici să fie cunos
cuți miercuri, după disputarea 
manșei a Il-a. Tot miercuri, dimi
neața, se dispută și dresajul, in
dividual și pe echipe, la sfirșitul 
întrecerilor învingătorilor înmî- 
nindu-li-se medaliile de aur.

Celelalte probe din campionat 
(obstacole ' ' ‘
ori) sînt 
duminică, 
șurindu-se 
bul". „Cupa Bosforului", 
Prietenia" la obstacole și o 
de dresaj.

în zilele de 5 și 6 septembrie, 
la Budapesta s-a desfășurat un 
concurs international de gimnas
tică modernă, la care au partici
pat sportivele campioane ale mai 
multor țări din Europa. între care 
Bulgaria. România, Cehoslovacia, 
Ungaria ș.a. întrecerea a fost do
minată. după cum era și firesc, 
de multipla campioană a Bulga
riei. Krasimira Filipova, clasată 
pe primul loc atît la individual 
compus cît si la toate cele patru 
probe. Un remarcabil succes a 
repurtat campioana tării noastre. 
Cristina Sima. Tinăra gimnastă 
româncă s-a clasat pe locul 2 la 
individual compus precum 
probele cu obiecte incluse i 
curs, 
ciuci 
18.75 
18,70 
18,80. 
18,90.

și la 
în con- 
cu raă- 
obtinut 

cerc —
Astfel, la exercițiul
Cristina Sima a
p. la exercițiul cu __
p, la exercițiul cu minge — 
la exercițiul cu panglică

Imagini din sportul bulgar

Joi dimineață, la Palatul sporturilor din Minsk

Incepînd de joi .dimineața, in 
Palatul sporturilor din Minsk, cei 
mai buni luptători din lume se re
unesc din nou pentru stabilirea 
ierarhiei mondiale. Cum această 
competitiv reprezintă ultimele 
mari confruntări înaintea turneu
lui olimpic 
participanții 
deplina lor

Formația alcătuită de an
trenorii I. Corneanu și I. 
Cernea este următoarea, in 
ordinea categoriilor : Gh.
Berceanu, N. Gingă. I. Du
lică, I. Păun, St. Rusu, Gh. 
Ciobotaru, I. Enache, P. Di- 
eu, N. Martinescu, R. Co
dreanu.

obține astfel pașaportul ... 
Montreal. în aceste condiții, 
sionații acestei discipline sportive 
vor urmări cu interes evoluția re
prezentanților țărilor 
cum, cînd ne mai 
puțin de un an de 
trecerile olimpice.

Firește, pentru sportivii noștri, 
„mondialele" de la Minsk repre
zintă un serios examen. în ulti
mii 20 de ani, luptătorii români

au obținut frumoase succese în 
marile confruntări internaționale, 
țara noastră ciștigîndu-și și in 
acest domeniu un frumos presti
giu. Și de data aceasta, iubitorii 
luptelor din România așteaptă din 
partea reprezentanților noștri re
zultate pe măsura posibilităților 

, lor, performante care să-i onore- 
Este firesc să fie așa. atita 

vreme cit în echipele care au fost 
alcătuite
Gheorghe Berceanu, 
Ion Dulică, Ion l’ăun, 
che, Nicolae Martinescu, 
Codreanu (la greco-romane) 
Vasile Iorga, Ladislau Șimon, 
ire Coman etc. (la libere).

Programul întrecerilor ce se 
desfășura pe cele trei saltele 
Palatul sporturilor de la Minsk 
este următorul : joi, vineri, sîm
bătă, meciurile eliminatorii la sti
lul greco-romane. Duminică, la 
prînz, vor fi cunoscuți cei zece 
campioni. Luni, încep primele tu
ruri la stilul libere și continuă 
marți și miercuri, joi dimineața 
disputîndu-se întrecerile finale.

S-A 
TUL

INCHEIAT 
FEROVIAR

CAMPIONA- 
DE BASCHET

VARȘOVIA, 8 (Agerpres). — La 
Wroclaw au luat sfîrșit întreceri
le campionatului international fe
roviar de baschet, la care a par-

0 SCOALĂ A VIITORILOR CAMPIONI

ticipat si formația Rapid Bucu
rești.

Competiția a fost cîștigată de 
selecționata Poloniei, urmată de 
echipele U.R.S.S.. Ungariei. Bul
gariei, Cehoslovaciei. României, 
Franței. Iugoslaviei. Belgiei. R.F. 
Germania etc.

In ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Polonia—U.R.S.S. 92—90 (44—51) :
Ungaria—Bulgaria 75—71 (34—30);
Cehoslovacia—România 77—76 (35 
—41) ; Franța—Iugoslavia 67—66 
(38—37) ; Belgia—R. F. Germania 
105—66 (55—31) ; Luxemburg— 
Elveția 59—49 (33—18).

CICLIȘTII DE LA VOINȚA LA 
„CUPA MECSEK"

VARȘOVIA 8 (Așerprcs).
Competiția internațională ciclistă 
dotată cu „Cupa Mecșek". des
fășurată în trei etape în împreju
rimile Varșoviei, s-a încheiat cu 
victoria rutierului polonez Jan 
Rakowski, urmat la patru secun
de de compatriotul său Pavel 
Kakorowski. La startul cursei a 
fost prezent și un lot de 
de la 
clasat 
Teodor 
gheru ... ......

Ultima etapă a fost cîștigată de 
polonezul Zbigniew Sczepkovski. 
cronometrat pe distanța de 105 
km cu timpul de 2h32:58.

clubul Voința, care 
pe următoarele
Drăgan (8), Eugen

(14) și Sorin Suditu (32).

S AU ÎNCHEIAT JOCURILE MEDITERANEENE
ALGER, 8 (Agerpres). — Peste 

de spectatori au urmărit 
festivitatea de închidere a celei 
de-a șaptea ediții a Jocurilor 
sportive mediteraneene.

Turneul de fotbal a fost cîști- 
gat de selecționata Algeriei, care 
a întrecut în finală, cu scorul de

60 0000

PE SCURT
atletism « La Bydgoszcz au 

luat sfirșit întrecerile finalei „Cu
pei Europei" la decatlon. Clasamen
tul pe echipe :> 1. U.R.S.S. — 23 631 
p, 2. Polonia. —' 22,824 p, 3. Suedia— 
22 763 p, 4. R. D. Germană — 22 625 p, 
5. R. F. Germania — 22 374 p, 6. 
Finlanda — 22 1 37 p. Clasament in
dividual : 1. Litvinenko (U.R.S.S.)
— 8 030 p, 2. Avilov (U.R.S.S.) —
7 973 p, 3. Katus (Polonia) — 7 950. 
O La Leningrad, Vladimir Trofi
menko a stabilit un nou record al 
ILR.S.S. la 
5,46 ni (v. r.
kun).

AUTO a 
al Italici, desfășurat la Monza și În
cheiat cu victoria sportivului elveți
an Clay Regazzonl (..Ferrari"), tn 
clasamentul C.M. (Formula 1) con
duce austriacul Niki Lauda (,,Fcr- 

p, urmat de brazida- 
39 p șl Reutemann 
P-

săritura cu prăjina :
5,45 m — Vladimir Kiș-

După Marele Premiu'

rari?) cu 55,5 
nul Fittipaldi 
(Argentina) 37

CAI,ARIE «
Gali (Elveția) .. _____ . .
probă de obstacole, cîștigată de vest- 
germanul Hartwig Steenken („Don- 
kosak"), cu timpul de 36,9. Pe lo
cul secund s-a clasat compatriotul 
său Alwln Schoeckmc -O („Santa 
Monica") — 53,5.

3—2 (după prelungiri) formația 
Franței. Âu înscris Kaoua, Betro- 
uni. Lavocaț (autogol), respectiv 
Rouyer 
Pentru 
Maroc
11 m).

Cursa ciclistă de 
italianului C. Barone — 
în 3h42:22. Pe locurile 
re, în același timp cu 
rul, au sosit francezul E. 
Si spaniolul J. Pujol.

Proba masculină de sărituri în 
apă din turn s-a încheiat cu suc
cesul italianului Klaus Dibiasi — 
587.80 p. Iată și campionii la yach
ting : clasa „Finn" — Pelaschiari 
(Italia) : „Olandezul Zburător" —. 
Pajot (Franța) : „470“ — Vencatto 
(Italia).

în clasamentul final 
Iii pe primul loc s-a 
lia. cu 51 de medalii 
de argint. 36 de bronz. .. ___
Franța (31—26—24), Iugoslavia (25 
—17—22). Spania (14-28—29), 
Turcia (12—10—9). Grecia (9—12— 
16). Republica Arabă Egipt (6— 
12—14), Algeria (4—7—9) etc.

Viitoarea ediție se va desfășu
ra în anul 1979 la Split (Iugo
slavia).

și Schaer 
locul trei 

4—3 (două
(din 11 m).
: Tunisia — 
lovituri de la
fond a revenit

144 km 
următoa- 
eîștigăto- 
Lalouette

j Concursul de la St. 
a programat o nouă

r
i

Partidele disputate în ziua a 
treia a turneului international de 
baschet feminin de la Kosice s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Ungaria—Sel. Slovaciei 71—46 (33 
—19) ; Bulgaria—Cehoslovacia (B) 
67—48 (38—28); Italia—Canada 66— 
57 (39—30) ; Cehoslovacia (A) 
Franța 63—43 (22—19).

In sudul Republicii Popu
lare Bulgaria, intr-una din re
giunile cele mai pitorești ale 
țării vecine și prietene, se află 
noul oraș Petrici, cu peste 
30.000 de locuitori. Cu cîteva 
decenii în urmă, înainte de 
Eliberare, po aceste meleaguri 
pășteau doar turme de capre, 
iar localnicii se îndeletniceau 
cu cultivarea tutunului. în cel 
31 de ani ciți au trecut de la 
instaurarea puterii populare, 
miinile unor oameni harnici 
și pricepuți au învins natura 
și in plin munte stincos au rin 
dicat un orășel modern, cu ca
se frumoase, străzi drepte și 
însorite ce leagă între ele cvar
talele noilor locuințe ale mun
citorilor și agricultorilor. O in
dustrie proprie, hoteluri, 
taurante, magazine 
toate acestea completează 
peisaj devenit obișnuit in 
edificării socialismului.

Printre activitățile cele 
îndrăgite de locuitorii din 
trici — o poate constata cu u- 
șurință orice vizitator — se a- 
flă și sportul. într-un cartier 
deosebit de pitoresc se înalță 
un frumos stadion cu tribune 
puțind cuprinde peste 10 000 de 
spectatori. în jurul terenului 
do fotbal, atle.ții dispun de o 
pistă excelentă acoperită cu 
tartan. Alături, tinerii iubitori 
ai natațici pot frecventa o pis
cină de dimensiuni olimpice și 
un bazin pentru învățarea îno
tului. Acest veritabil complex 
sportiv, dotat cu instalații mo
derne. mai cuprinde o sală pen
tru gimnaști, boxeri, luptători

res- 
elegante, 

un 
anii
rnai 
Pe-

și halterofili și 
tindere largă, 
volei, baschet, 
nis.

Toate aceste _
sînt zilnic puse la dispoziția 
unui număr impresionant de 
tineri și adulți, care practică 
sportul favorit sub îndrumarea 
unor instructori și . tehnicieni 
pricepuți. Prioritate au însă e- 
levii Școlii sportive din oraș, 
selecționați în fiecare toamnă 
din rindurile celor mai talen
tat! copii din localitate și din 
împrejurimi. Aceștia sînt ca
zați într-un spațios complex de 
locuințe cu trei nivele, benefi
ciind de posibilități ce le în
lesnesc o pregătire la un înalt 
nivel. Astfel, -numai în ulti
mii ani s-au ridicat de pe a- 
ceste meleaguri atleți, haltero
fili. luptători care s-au impus 
pe plan republican, formația 
școlară de fotbal activează cu 
succes în divizia secundă, iar 
echipele de ..........................
handbal 
promițătoare 
școlărești.

întrucît clima de tip medi
teranean favorizează o activi
tate în aer liber aproape ne
întreruptă, acest complex spor
tiv este deseori folosit, mai 
ales în lunile de iarnă și pri
măvară, de către mai multe 
loturi naționale și olimpice ale 
Bulgariei, prilej deosebit de 
fericit pentru vîrfurile sporti
ve din localitate de a intra în 
contact direct cu mari campi
oni, sportivi de renume pe 
plan internațional.

apoi, pe o
18 terenuri 
handbal și

în
de
Ie

baze sportive

volei, baschet și 
au obținut rezultate 

în campionatele

CUPLUL ILIE NĂSTASE - JIMMY CONNORS
PE PRIMUL LOC LA FOREST HILLS

€> Ecouri după ultimele finale de duminică

CAMPIONATE

FOTBAL

cidiști 
s-au 

locuri : 
Dul-

Năstase si Jimmy Connors s-au

au

pe meda- 
situat Ita- 
de aur. 40 
urmată de

Învinși pe rină la simplu, Ilie 
vanșat ciștiyind proba de dublu.

NEW YORK, 8. — Un număr re
cord. de spectatori (peste 15 000) 
asistat duminică, pe terenurile de
la West Side Tennis-Club de la 
Forest Hills, la ultimele finale ale 
campionatelor internaționale de 
tenis ale S.U.A. Printre laureații 
actualei ediții se numără și jucă
torul român Ilie Năstase. care, a- 
lături de americanul Jimmy Con
nors, a . terminat învingător . în 
proba de dublu bărbați. în finală. 
Năstase si Connors au întrecut cu 
6—4. 7—6. după o partidă spec
taculoasă. redutabilul cuplu alcă
tuit din olandezul Tom Okker și 
americanul Marty Riessen. Cei doi 
învingători cîștigă astfel pentru 
prima oară titlul, deținut anul 
trecut de perechea R. Lutz—S. 
Smith. De menționat că pe lista 
campionilor de la Forest Hills. I. 
Năstase figurează și cu frumoasa 
sa victorie la simplu din 1972, iar 
J. Connors cu cea cucerită în 1974.

După cum am anunțat. în finala 
probei de simplu. Manuel Orantes

(LASAFlENIilL NARtLIJI pnETUU f.l.l.T. 1
lIn urma rezultatelor înregistrate în turneul de la Forest Hills, pe primele 

locuri se află următorii : 1. G. Vilas (Argentina) 640 p ; 2.M. Orantes (Spania) 1 509 p ; 3. B. Sorg (Suedia) 405 p ; 4. I. Năstase (România) 385 p ;5. A. Ashe -
(S.U.A.) 315 p ; 6. J. Connors (S.U.A.) 300 p ; 7. J. Kodes (Cehoslovacia) I

243 p ; 8. R. Romirez (Mexic) 240 p : 9. J. Fillol (Chile) 210 p ; 10. R. Tanner I
(S.U.A.) 174 p. In clasomentul probei 'de dublu, I. Năstase ocupă locul

excelenta formă 
acest turneu si 
în trei seturi (6—4, 

pe Jimmy Connors, 
favoritul nr. 1. Campionul spaniol 
a reeditat în finală jocul bun pres
tat în fazele anterioare, cînd i-a 
eliminat pe alți doi „ași" ai teni- 

—sului mondial. Ilie Năstase și 
Guillermo Vilas.

în vîrstă de 26 de ani. Manuel 
Orantes obține astfel cel mai ma
re succes din cariera să sportivă, 
dovedindu-so un demn urmaș al 
celebrului său compatriot Manuel 
Santana, care cu 10 ani în urmă, 
termina învingător pe același te
ren. într-o scurtă declarație fă
cută la sfirșitul finalei. Orantes 
a spus : „Sînt fericit că am cîști- 
gat acest mare turneu. Astăzi șansa 
mi-a surîs mie, dar Jimmy Con
nors rămîne 
La rîndul 
rat : „Ca 
Orantes a 
nar, astfel 
ritaiă".

Iată 
nalc de 
Margaret . .
ginia Wade (Anglia) — 
King, Rosemary Casals 
7—5, 2—6, 7—6 ; dublu
Rosemary Casals. Dick

a confirmat 
nifestată în 
învins clar.
6—3. 6—3)

un mare
său Connors 

și in partida
jucat astăzi
că victoria sa este me-

jucător", 
a decla- 
cu Viîas, 
exlraordi-

cîștigătorii celorlalte fi- 
duminică : dublu femei, 
Court (Australia), Vir- 

Billic Jean 
(S.U.A.) 

mixt, 
Stockton 

i King

IUGOSLAVIA (etapa a 5-a): 100.000 
de spectator) au urmărit meciul din
tre Steaua Roșie. Belgrad și Parti
zan Belgrad (2—0). Alte rezultate : 
Dynamo Zagreb — Hajduk Split 
0—1 ; Olimpia Ljubljana — Sloboda
1— 1 ; Vojvodina — Vardar 2—0 ; 
Zeleznlciar — Boraț 1—1; Velez — 
O.F.K. Belgrad 1—2; Rijeka — Celik
2— 0 ; Buducnost — Sarajevo 2—0 ; 
Radniciki Niș — Radniciki Krague- 
vat 0—0. Clasament 
sie Belgrad — 10 ;

8 p ; 3. O.F.K.

: 1. Steaua R<>- 
2. Hajduk Split 

Belgrad — 8 p.

a 4-a): Lokomo- 
Sofia 0—2 ;

BULGARIA (etapa
l Sofia — Ț.S.K.A.

Slavia — Spartak Pleven 4—0 ; Aka- 
demik — Dunav Ruse 1—1 ; Spartak 
Varna — Cerno More Varna 1—0 ; 
Minior Pernlk — Lokomotiv Plov
div 1—1 ; Tralcla — Sliven 2—0 : 
Pirin — Botev 2—1; Beroe ■— Levski 
Spartak 2—3. Clasament : 1. Slavia — 
6 p ; 2. Levski Spartak — 6 p ; 3. 
Ț.S.K.A. — 6 p.

UNGARIA (etapa a 3-a): în cu
plaj pe „Nepstadion" (70 000 specta
tori) : Honved — Vasas 3—1 și Fe- 
rencvaros — Uj pești. Dozsa 4—1 i 
Csepel — Szombathely 2—o : Ka- 
posvăr — Dlosgyfir 0—0 ; M.Ț.K. —

In aceste zile, două meciuri In
ternaționale de mare atracție. 
Azi, la Munchen se Intîlnesc în 
Joc amical Bayern Munchen (cîș- 
tigâtoarea Cupei campionilor eu
ropeni) șl Dinamo Kiev (cîț- 
tigâtoarea Cupei cupelor), Milne, 
ta Chorzow, este programată o 
întîlnire din cadrul campionatului 
european (gr. 5) : Polonia — Olan
da. Ambele echipe vor alinia cele 
mal bune formații. I.a olandezi 
vor Juca șl „spaniolii" Cruyff șl 
Neeskens.

Băkescsaba 3—0 ; Vidâolon — Sal- 
gotarjân 3—1 ; Zalaegerszeg — Răba 
Eto 3—0 ; Szeged — Tatabănya 2—1. 
Clasament : 1. Fcrencvaros — 6 “
Diosgyor — 5 p ; 3. M.T.K. — 4 p.

2.

PORTUGALIA (prima etapă) 1 
F. C. Porto — Unio Tomar 0—1 : 
Setubal — Academica 3—1 ; Guima
raes — Belenenses 2—2 ; Atletico' — 
Braga 1—2 ; Leixoes — Sporting 0—0;

C.U.F. 0—1. PartidaBeira Mar _____ _ _. . ...
Benfica — Boavista a fost amînată.

ELVEȚIA (etapa a 4-a) : F. C. Zu
rich — St. Gali 1—1 ; Laiisanne — 
Servette Geneva 2—2 ; Winterthur— 
Chaux de Fonds 3—1 ; Chenols — 
Grasshopers Ztirich 2—1 ; Lugano— 
Young Boys Berna 0—o ; Neucha- 
tel — Slon 3—0 ; Bienne — F. C. 
Basel 1—5. Clasament : 1. St. Gali — 
7 p ; 2. F. C. Basel — 6 p; 3. Neu- 
chatcl — 6 p.

AUSTRIA (etapa a 6-a) : A. K.' 
Graz — Sturm Graz 4—4 ; Austria 
Salzburg — Voest Linz 0—0 ; Aus
tria Klagenfurt — Rapid Viena 1—0 ; 
A.S.K. Linz — Admira Wacker 3—0; 
Austria Viena — Wacker Innsbruck 
3—0. Clasament : 1. Austria V


