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în acest număr:
in C.M. de lupte libere, sportivul nostru Vasile lorga 
în cursă pentru o medalie
Comentarii asupra campionatelor naționale de ca
notaj și rugby
Cum se va desfășura „Cupa României" la hochei 
Rezultate din campionatele naționale de tenis 
Au început pregătirile echipei reprezentative de fot
bal pentru jocul cu Grecia

în Divizia A de handbal feminin

MECIURI SPECTACULOASE
ÎN TURNEUL DE LA PLOIEȘTI

9

BILANI NESATKfĂCĂTOU Al ECHIPM NOASTRE
ÎN PRIMUL TUR Al CUPEIOR EUROPENE EA EOEBAE

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). — 
Cel de-al doilea turneu de sală al 
campionatului feminin de handbal 
(Divizia A) a început miercuri 
la amiază în sala Victoria din lo
calitate. Etapa a cincea a oferit 
spectatorilor întîlniri de bun nivel, 
spectaculoase. în fruntea clasa
mentului continuă să se afle Uni
versitatea Timișoara cu cinci vic
torii în tot atîtea partide susți
nute.

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
ODORI1EI 21—17. Victorie meri
tată a feroviarelor, asigurată de 
eficiența Anei Stânișel. asociată 
iscusinței N(italiei Alexandrescu si 
forței Victoriei Amarandei. Voin-
^\\\\\\\\\» V\\\\\\\\\\>

IERI : Rapid
I

REZULTATELE DE
București — Voința Odorhei 21—17 
(11—6) ; Constructorul Baia Mare — 
Textila Buhuși 11-19 (7-8); Rul
mentul Brașov — Universitatea Ti
mișoara 15—22 (5—13) ; Constructo
rul Timișoara — Progresul București
10— 18 (2-9) ; Confecția București — 
Universitatea București 12—18 

(2—7); Mureșul Tg. Mureș — Î.E.F.S.
11- 12 (4-8).

PROGRAMUL DE AZI. De la 
ora 14: Voința — Rulmentul, Tex
tila — Constructorul Timișoara, 
Progresul — Rapid, Universitatea 
București — Mureșul. Universita
tea Timișoara — Confecția și 
I.E.F.S. — Constructorul Baia Mare.

(Continuare în pag. 2-3)

DINAMO - VOINȚA CLUJ-NAPOCA 12-5 
ÎN CAMPIONATUL DE POLO

CLUJ-NAPOCA, 17 (prin telefon), 
în piscina acoperită din localitate 
au început miercuri după-amiază 
partidele turului III din cadrul Di
viziei A la polo. In primul joc al 
turneului s-au întnnit formațiile 
bucureștene Progresul și C.N.U. Me
ciul a fost echilibrat, dar de un 
nivel tehnic modest. De relevat for
ma bună a portarilor Spîuu (Pr.) 
și Scurei (C.N.U.), care au împie
dicat multă vreme deschiderea sco
rului. Progresul a cîștigat cu 5—4. 
Au marcat: A. Ionescu 2, Ion Ghcor- 
ghe. Manca. Munteanu de la învin
gători, V. Plcșca 2, Frîncu, Roi ar iu 
de la învinși. A condus autoritar R. 
Timoc.

Fără ca să strălucească, Rapid 
București a întrecut la scor pe Șco

ța Odorhei a jucat sub așteptări 
și mult prea dur in apărare. Prin
cipale realizatoare : Stănișel (R) 9 
și Micloș (V) 7.

CONSTRUCTORUL BAIA MARE
— TEXTILA BUHUȘI 11—19. Tex- 
tilistele au ctștigat cu ușurință 
fără să strălucească. Echipa din 
Baia Mare, cu certe valori (E. Io
nescu Bunea, Adochifei, Prundaru) 
este deocamdată neomogenă, fără 
un stil de joc conturat. Principale 
realizatoare : Pop (C) 5 și Pioara 
tT) 5.

RULMENTUL BRAȘOV — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 15—22. 
Timișorencele au jucat excelent 30 
de minute timp in care s-au des
prins decisiv de adversare (15—5) 
și apoi au stins complet motoarele. 
De ce ? Rulmentul a trăit doar 
prin Irene Oncea. Principale rea
lizatoare : Lutaș (U) 7 și Oancea 
(R) 9.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— PROGRESUL BUCUREȘTI 10— 
18. Neașteptat do slabă, atit in atac 
cit și în apărare, formația timișo
reană n-a pus nici un moment 
probleme echipei bucureștene, Pro
gresul, în vervă aseară. Principale 
realizatoare : Ciobanu (P) 9 și Mar- 
cov (C) 3.

Hristache NAUM

larul București cu 8—0 (2—0. 3—0,
2—0, 1—0). Feroviarii au ratat foarte 
mult în acest meci prin Olac, Mus
tață șl Bartolomeu, singurul jucă
tor din echipa lor care s-a relevat 
fiind I. Slăvel, autor a 5 goluri. Ce
lelalte 3 puncte au fost marcate de 
Schervan, C. Rusu și FI. Teodor.

In ultima partidă a zilei. Dinamo 
a învins clar pe Voința Cluj-Napoca: 
12—5 (2—1, 2—2, 2—0, 6—2). Pînă în 
min. 14, scorul a fost strîns (4—3) 
în final însă, campionii și-au sur
prins cu regularitate adversarii pe 
contraatac, impunlndu-se cu ușurin
ță. Principalii realizatori: D. Po
pescu 4, V. Rus 3 de la Dinamo și 
CL Rusu 3 de la Voința

P. RADVANYI, coresp.

Atac al echipei Rapid la poarta lui Anderlecht: Savu reia cu capul, dar acțiunea va rămine fără rezultai. 
Foto : V. BAGEAO

1A n cele 4 meciuri de ieri, e- 
chipele noastre au obținut 
o victorie, un egal și 2 în
frângeri.

în Cupa Campionilor, Dinamo 
a pierdut la scorul de 1—4, la 
Madrid, cu Kcal.

Dintre cele trei echipe care au 
evoluat ieri pe teren propriu, nu
mai reprezentanta noastră în „Cu
pa cupelor". Rapid București a 
reușit o victorie. Rezultatul de 
1—0 în fata redutabilei formații 
belgiene Anderlecht este aprecia
bil, dar nu îndeajuns de liniștitor 
In ceea ce privește calificarea.

în „Cupa U.E.F.A." nici A.S.A. 
Tg. Mureș, nici Universitatea Cra
iova n-au reușit rezultatele aștep
tate. După egalul de acasă cu Dy
namo Dresda, A.S.A. are, în retur, 
un meci foarte greu și o sarcină 
dificilă. Dar. cum nici un meci nu 
e dinainte jucat... în schimb, în
vinsă dat la Craiova, Universita
tea nu mai poate emite, în mod 
normal, pretenții la calificare în 
turul următor.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Madrid : REAL - DINAMO BUCUREȘTI 4-1 (1-0)
CUPA CUPELOR

București : RAPID - S.C. ANDERLECHT 1-0 (1-0)
CUPA U.E.F.A.

Tg. Mureș : A.S.A. - DYNAMO DRESDA 2-2 (1-2)
Craiova : UNIV. - STEAUA ROȘIE BELGRAD 1-3 (1-1)

REPORTAJUL NOSTRU

PRINTRE TEXTILISTELE DIN PUCIOASA...
De azi pină duminică, baschet non-stop in Capitală

I. E. F. S. - RAPID,- DERBY-UL
NEÎNVINSELOR In CAMPIONATUL FEMININ

Primul tur al Diviziei A la bas
chet feminin se încheie prin tur
neul ce se desfășoară de azi pînă 
duminică, în sala Floreasca, urmînd 
ca o săptămină mai tîrziu echipele 
să-și reia întrecerea împărțite în 
grupele valorice 1—6 și 7—12. Este 
lesne de înțeles, deci, că turneul 
bucureștean are importanță hotărî- 
toare în stabilirea grupelor pentru 
rare I.E.F.S.. Rapid, Politehnica Si 
Olimpia-Construetorul și-au asigu
rat punctajul necesar participării 
la „1—6". iar Crișul. Universitatea 
Timișoara și Universitatea Cluj-Na
poca își vor disputa celelalte două 
poziții.

Etapa inaugurală a turneului bu
cureștean programează partida din
tre singurele două formații neîn
vinse după șapte etape t I.E.F.S. și 
RaDid. Forma remarcabilă manifes
tată de fruntașele clasamentului în 
turneele de la Galati Si Ploiești 
anunță un meci atractiv, în care 
Mihalic, Balai. Giurea, Simionescu 
(T.E.F.S.). Gugi-u. Bosco. Vasileseu, 
Petrea-Cemat (Rapid) si celelalte 
componente ale pretendentelor la 
titlu vor face totul pentru a cuceri, 
victoria, precum și simpatia publi
cului. Jocurile de azi vor avea loc 
astfel : sala Floreasca. de la ora 9 : 
Politehnica — Voința București, 
Progresul — Olimpia-Construetorul, 
I.E.F.S. — RAPID (ORA 12); sala 
Olimpia-Construetorul de la ora 9 =

,e

C.S.U. Tg. Mureș — Crișul, C.S.U. 
Galați — Universitatea Timișoara, 
Sănătatea Ploiești — „U“ Cluj-Na
poca. înaintea acestor partide, cla
samentul se prezintă astfel : 1.
I.E.F.S. 14 p. 2. Rapid 14 p, 3. Po
litehnica 12 p, 4. Olimpia-Construc- 
torul 12 p, 5. Crișul 11 p, 6. Uni
versitatea Timișoara 11 p. 7. Pro
gresul 10 p, 8. „U“ Cluj-Napoca 
9 p, 9. Voința 9 p. 10. C.S.U. Ga
lați 8 p. 11. C.S.U. Tg. Mureș 8 p, 
12. Sănătatea 8 p.

★

Asemenea echipei României, care 
va evolua cu un lot structural înti
nerit față de cel participant la 
campionatul, european .desfășurat 
anul acesta la Belgrad. Iugoslavia 
și Bulgaria vor fi prezente la cam
pionatul balcanic (care se va dis
puta vineri, sîmbătă șl duminică 
în sala Floreasca) cu selecționate 
predominate de elemente tinere. 
Firește, nu vor lipsi jucători repu- 
tați pe plan international, ca. de 
pildă, Dalipagici, Kicanovlci, Kne- 
zevici (2,12 m) din formația iugo
slavă, Romanski. Șarkov. Petkov, 
Petrov, Dukov (toti din lotul bul
gar care a luat parte la C.E.). O 

^mențiune pentru reprezentativa Iu- 
'goslaviei (campioană a Europei și 
balcanică), cu cinci dintre noii el 
component! avînd talia peste 2 m 
(Farcici 2,07, Măriei 2,03, DJukici 
și Popovici cite 2,02. Zeeevici 2,00).

• „Să fac sport?! Sint bătrînă, tovarășe!" (Viorica Dragomir, 

32 de ani) • „Nu-mi place sportul... Statul pe scaun nu-mi face 

nici un rău" (Sabina Bondaleț, 17 ani) © Cind munca 

de propagandă stă pitită in broșura „Noului angajat"

„Nu s-ou îndeplinit integral sarcinile privind dezvoltarea 
largă a sportului de masă în rîndu] tineretului, al oamenilor 
muncii din întreprinderi, Ia sate, în rindu! femeilor'* (din Me
sajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU partici- 

panților Ia Conferința pe țară a mișcării sportive).

O zi oarecare, săptămîna trecu
tă, nu prea departe de Tîrgoviște. 
Zi cu soare la Pucioasa, stațiune 
cochetă, dar și vechi centru al in
dustriei noastre textile, într-o în
treprindere care în iunie și-a ser
bat 90 de ani de existență, „Bu- 
ccgi“ e numele acestei unități tex
tile, cu secții de filatură și țesă- 
torie, cu frumos renume creat pe 
piețele din Anglia, S.U.A., Fran
ța și țări ale Africii. Aici lucrea
ză peste 2300 de femei. De la Ioa
na Tîrteaț, secretara comitetului 
U.T.C. din întreprindere, aflăm și 
media de vîrstă a angajatelor : 
23 de ani, o cifră frumoasă și sem
nificativă, un semn că sportul tre
buie să reprezinte aici o coordona
tă a vieții cotidiene. Mai aflăm 
că de 2—3 săptămîni s-a înființat 
o echipă de baschet la tesătorie, 
iar fetele de la filatură vor și ele 
să alcătuiască o formație. „Vrem 
să ajungem departe cu baschetul" 
— spune tînăra secretară, și opti
mismul acesta e hun, dar întrebăm 
ce există efectiv, în afara acestui 
„vis baschetbalistic". Există, în 
primul rînd o echipă de handbal, 
care a ajuns pînă în barajul pen
tru divizia secundă ; Ia cele trei 
cămine de nefamiliști — unde s-a 
înccrmt amenajarea nrin r.~.i.mtă_ 

dimineață gimnastică de înviorare ; 
au existat și multe duminici cul
tural-sportive cu întreceri de po
pice, handbal, volei, baschet și 
fotbal feminin. „S-a înregistrat un 
progres vizibil în ultimul timp in 
activitatea sportivă a tinerelor din 
întreprinderea noastră" — ne spu
ne Dumitru Neacșu, locțiitorul 
secretarului Comitetului de partid 
și șeful biroului personal-învăță- 
mînt. Bărbatul acesta cunoaște în
treprinderea de 27 de ani. cunoaș
te și iubește foarte mult sportul 
și vorbele sale competente din 
finalul discuției noastre reprezintă 
mai mult decît o concluzie : „Se 
poale face însă mult mai mult 
sport în întreprinderea noastră. 
Există condiții materiale și umane, 
<lar elanul tinerelor nu-i încă su
ficient îndrumat spre mișcarea 
sportivă. Trebuie activizată pasiu
nea pentru sport, și mai ales sînț 
necesare mutații în mentalitatea 
despre sport a multor tinere".

★
In hala nouă și în hala veche, 

dialoguri fulger despre Sport cu 
angajate aie întreprinderii „Bu- 
cegi". întrebarea simplă („Vă pla-

Mircea M. IONESCU



La campionatele mondiale de lupte libere

VASILE IORGA, ÎN CURSA PENTRU 0 MEDALIE
MINSK, 17 (prin telefon). Marți 

și miercuri, in Palatul sporturilor 
din localitate, au continuat între
cerile campionatelor mondiale de 
lupte libere. Trebuie să spunem 
de la început că sorții nu au fost 
favorabili reprezentanților țării 
noastre care, in majoritate, au fost 
nevoiți să întîlnească pe cei mai 
valoroși luptători de la categoriile 
respective. Unii dintre sportivii 
români și-au apărat cu dîrzenie 
șansele, obținînd victorii prețioase. 
Vasile Iorga (cat. 82 kg), după ce 
s-a detașat categoric de canadianul 
J. Desateles, și-a adjudecat vic
toria in fața acestuia prin tuș 
(min. 6,49). Apoi, l-a întilnit pe 
I. Kovacs (Ungaria) în fața căruia 
a obținut o victorie netă la puncte 
(10—2). în turul următor, al pa
trulea. Iorga a luptat cu polone
zul II. Mazur, care obținuse și el 
trei victorii consecutive pînă a-1 
intîlni pe reprezentantul țării 
noastre. Meciul a început cu o ta
tonare reciprocă, după care Iorga 
și-a fixat adversarul de patru ori, 
luind un avantaj de trei puncte 
(4—1). Apoi, cu un tur de cap l-a 
trecut pe Mazur prin „pod", deta- 
șindu-se la 6—1. în cele din urmă, 
victoria la puncte (8—1) i-a revenit 
luptătorului român. Astfel. Vasile 
Iorga a intrat in cel de al cinci
lea tur cu 1,5 puncte penalizare, 
eontinuind cursa pentru o medalie.

Tînărul debutant Grigore Con- 
drat (cat. 57 kg), după ce a fost 
învins prin tuș de americanul 
Messeri, a repurtat o victorie 
prestigiu în fața iranianului 
Faravasi. campionul mondial 
categoriei la ediția din 1973, 
care l-a învins prin abandon, 
în continuare, n-a putut să reziste 
în fața valorosului luptător bulgaf

M.
de
M.
al 
pe 

Dar,

M. Dukov, de care a fost întrecut 
prin tuș, clasîndu-se, totuși, pe lo
cul 6. rezultat meritoriu pentru tî
nărul sportiv român, aflat pentru 
prima oară la competiția mondială.

Petre Coman (cat. 62 kg) a 
luptat foarte bine in meciul din 
turul al doilea, cu sovieticul B. 
Bazaev pe care a- reușit, intr-un 
final dramatic, să-1 învingă 
puncte : 5—3. în 
însă, l-a întilnit 
mondial al ediției de anul trecut, 
Z. Oydov (R. P. Mongolă) în fața 
căruia a pierdut prin tuș (min. 
1,15), la un atac pe care luptătorul 
român l-a declanșat intr-un mo
ment mai puțin favorabil. Tot din 
cauza unei greșeli, a fost învins 
prin tuș și în meciul următor, cu 
Yang YOng (Coreea de Sud), fiind 
contrat cu o „rupere" în față și 
fixat in „pod", după care n-a mai 
putut evita tușul (min. 2,32). Ast
fel, Coman a fost nevoit să se 
mulțumească cu locul 6. Marin 
Pîrcălabu (cat. 74 kg), după ce a 
fost liber în primul tur, a luptat 
cu AI.
care a 
(10—1). 
(16-0) 
zul P. 
pionul 
edițiile 
Iiev (U.R.S.S.), M. Pîrcălabu 
apărat bine primele două reprize, 
după care, însă, a pierdut prin 
tuș, clasîndu-se pe locul 5. Tot pe 
locul 5 a terminat competiția și 
Stelian Morcov (cat. 90 kg), de 
asemeiiea prezent pentru prima 
oară la întrecerile mondiale. După 
ce a pierdut la puncte (4—9) par
tida cu K. Ahmedov (Bulgaria), el 
a reușit să-l depășească, produ- 
cînd o mare surpriză, pe iranianul

. - - _ la 
turul următor 
pe campionul

Senn (R. F. Germania) de 
dispus categoric la puncte 
O victorie asemănătoare 

a obținut și în fața .polone- 
Lazar. întîlnindu-1 pe cam- 
mondial și european. la 
de anul trecut, R. Așura- 

s-a
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V. SMALCZERZ (Polonia) Șl A. KIROV (Bulgaria)
PRIMII CAMPIONI MONDIALI LA HALTERE

MOSCOVA, 17 (prin telefon). în 
Sala sporturilor de la Lujniki, au 
continuat întrecerile campionatelor 
mondiale și europene de haltere. 
Luni seara, tirziu, s-au încheiat 
disputele la categoria muscă. Așa 
cum relatam in ziarul de marii. 
Ion Hortopan a fost nevoit să a- 
bandoneze, în urma unui cîrcel Ia 
piciorul sting — care a persistat 
și după intervenția medicului — și 
prin urmare nu a mai putut lua 
startul la stilul aruncat. Oricum, 
însă, chiar și cu cel mai bun re
zultat al său (220 kg) obținut la 
recentele campionate republicane, 
el nu ar fi putut ocupa decît lo
cul VI. Pe plan mondial valoarea 
sportivilor la această categorie a 
crescut atît de mult incit astăzi 
numai cu un rezultat de peste 
230 kg se poate intra în compe
tiție pentru o medalie I Lipsa su
ficientă de forță s-a putut remarca 
la halterofilul român încă de la 
primele sale două încercări la 
„smuls" (pe care le-a și ratat), 
cînd a realizat doar 92,5 kg, cu
7.5 kg mai puțin decît recordul 
ce-1 deține. Se pare că Ion Hor
topan, la cei 34 de ani ai săi, 
nu mai poate ține pasul cu frun
tașii categoriei pe plan mondial. 
Așadar, se impune ca țederatia 
noastră de specialitate să-și în
drepte atenția spre halterofili ti
neri, capabili de rezultate compe
titive pe plan mondial.

Iată clasamentul general Ia cat. 
muscă : 1. V. SMALCZERZ (Po
lonia) 237,5 kg, 2. 
(U.R.S.S.) 232,5 kg,
(Ungaria) 230 kg, 4. 
(Japonia) 230 kg, 5. 
(Ungaria) 227,5 kg, 
(Cehoslovacia) 217,5 kg. 
mele locuri Ia „aruncat" : 
Smalezerz 132,5 kg. 2. A. Voronin
132.5 kg, 3. L. Sues 130 kg. în 
afară de concurs, din a patra în

A.
3.
M.
G. 

6. B.

Voronin 
L. Ssics 
Takeuki 

Koszegyi 
. Pachol 
Pe pri- 

1. V.

cercare, Voronin a stabilit un 
record mondial cu 140,5 kg 
i-a aparținut cu 140 kg).

în a doua zi a competiției 
încheiat întrecerile la cat. < 
(56 kg) la care,- însă, tara noastră 
nu a avut 
„smuls" s-au 
prize. Astfel, 
au ratat cele 
din concurs, 
favoriții Nurikian (Bulgaria), Ște- 
fanovics (Ungaria) și Nasseri 
(Iran). Medalia de aur și cea de 
argint au revenit halterofililor po
lonezi W. Korcz și W. Iakub, care 
au terminat la egalitate. Fiind e- 
gali și în greutate, abia la a 
doua reeîntărire, după concurs, ei 
au putut fi departajați. Clasamen
tul probei : 1. W. 
2. W. Iakub 112,5 
110 kg. Bulgarul 
pionul mondial al 
cupat locul IV, tot 
mai greu decit Prohl doar cu 50 
grame ! La „aruncat" alți doi spor
tivi au ratat trei încercări, ieșind 
din concurs. Lupta s-a dat între 
Kirov. Prohl și Korcz. A cîștigat 
primul cu 145 kg, urmat de cei
lalți doi cu cite 140 kg. Clasa
mentul general ia cat. cocoș : 1. 
A. KIROV (Bulgaria) 255 kg, 2. 
W. Korcz (Polonia) 252,5 kg, 3. B. 
Prohl (Cehoslovacia) 250 kg, 
W. Iakub (Polonia) 247,5
5. K. Pittuer (Austria) 232,5
6. J. Văile (Spania) 222,5 kg.

După două zile de întreceri, în 
clasamentul pe națiuni conduce 
Polonia cu 15 p, urmată de Bulga
ria cu -7 p, U.R.S.S. și Ceho
slovacia cu cite 5 p. în ziua a 
treia va avea loc concursul la 
cat. pană, printre competitori ur- 
mind să-și incerce șansele și spor
tivul român Marian Grigoraș.

nou 
(v.r.

s-au 
cocoș

reprezentanți. La 
înregistrat mari sur- 

mai mulți sportivi 
trei încercări, ieșind 
printre ei fiind și

Korcz 112,5 kg, 
kg, 3. B. Prohl 
A. Kirov, 
categoriei, a o- 
cu 110 kg, fiind

cam

4. 
kg, 
kg,

Ion OCHSENFELD

La reluarea activității oficiale de rut

MARI DIFERENȚE ÎN PREGĂTIREA COMPE
A. Dekatpur pe care, după ce l-a 
condus categoric la puncte (16—1), 
l-a învins prin descalificare. Mor
cov a luptat destul de bine și cu 
americanul R, Helixon in prima 
repriză, cînd a și condus cu 2—0 
dar, în continuare, adversarul său 
a preluat conducerea cu mai multe 
fixări și a cîștigat la puncte.

Sub posibilități au luptat Ion 
Arapu (cat. 52 kg), Petroniu An- 
drone (cat. 68 kg), Enache Panaite 
(cat. 100 kg) și campionul, mondial 
al ediției anterioare, Ladislau Și- 
mon (cat. +100 kg). Ei au fost în
vinși in primele trei tururi și ast
fel au părăsit competiția, care se 
încheie joi după amiază.

Mihd> TRANCA

început eăptămîna trecută, cam
pionatul de rugby t 
pînă la 28 septembrie, 
cîțiva dintre 
tineri se află 
prezenta tiva 
ani) susține 
lunii curente ..... .
cu unele selecționate de seniori în 
plină afirmare (U.R.S.S., Polonia, 
Cehoslovacia, Bulgaria). Va fi o 
misiune grea pentru tinerii noștri 
rugbyști. de care ei vor trebui să 
se achite cu bine, printr-o compor
tare superioară celei de la Lenin
grad.

Să revenim însă la întrecerile 
interne, continuate prin jocurile 
primei etape din „Cupa Federației".

s-a întrerupt
_____  , deoarece 

cei mai buni jucători 
în Bulgaria, unde re- 
noastră (sub 23 de
— între 15 și 20 ale
— importante partide

competiție complementară. Atît 
prima etapă a Diviziei A cit și 
întrecerile din cupă ne-au permis 
cîteva observații de ordin general. 
Primul contact dintre competitoare 
a și dus la constatarea unor mari 
diferențe în pregătire. Astfel, u- 
nele formații (Dinamo. Steaua, U- 
niversitatea Timișoara. Grivița Ro
șie. Știința Petroșani) au abordat 
întrecerile cu maximă seriozitate 
și, în consecință, cu o capacitate 
corespunzătoare, aplicînd adversa
relor întîlnite severe corecții (ne- 
maiîntîlnite în ultimii ani, cînd se 
realizase un oarecare echilibru). 
Ele își afirmă de pe acum veleită
țile. Mulțumitor s-a prezentat, a- 
preciem, și campioana. Farul, care

AGENDĂ ATLETICĂ
a De astăzi pînă duminică, sta

dionul Olimpic din capitala italiei 
găzduiește întrecerile uneia dintre 
cele mai importante competiții inter
naționale ale anului atletic 1975 —
Jocurile mondiale Universitare. La 
startul diferitelor probe vor fi pre- 
zenți numeroși atleți de mare va
loare, recordmani mondiali, și. cam
pioni continentali. Țara noastră este 
reprezentată de un lot valoros de at

ÎN
Cum

COMPETITIONALA
leți în frunte cu recordmanii națio
nali Natalia Andrei, Virginia Ioan, 
Argentina Menis, Mihaela Loghin, 
Ioana Pecec, Toma Petrescu și Clau- 
diu Sușelescu, Gheorghe Ghipu, Ilie 
Floroiu, Gheorghe Cefan, Gheorghe 
Megelea. Nutrim speranța că unii 
dintre ei vor fi în măsură să se im
pună și să obțină victoria și titlul de 
campion mondial universitar.

a La sfirșitul săptăminii sînt pro-

IN PREAJMA STARTULUI
DE HOCHEINOUL SEZON

se va desfășura „Cupa României“
ne-am obișnuit de cîțivaAșa cum 

ani, startul în competițiile interne 
va fi dat printr-o noua ediție a 
„Cupei României", dispută care a 
devenit tradiționala pem.ru luna sep
tembrie in hocheiul nostru șl care 
asigură echipelor fruntașe o „in
trare" în scenă adecvată unui sta
diu incipient al pregătirilor. Deci, 
ne aflăm în fața unei noi ediții a 
„Cupei României", care în acest an 
se va desfășura diferit de sezoa- 
nele anterioare.

Iată și cauza acestor modificări in 
sistemul de organizare a acestei 
competiții de debut a sezonului de 
hochei.' Plecind de la aprecierea că 
cele două echipe fruntașe 
cheiului nostru, Steaua și 
București se detașează net 
tul participantelor, ele nu 
fi prezente la prima parte 
cerii. Această primă parte 
la start 8 echipe împărțite 
serii, in cadrul cărora se 
sistem turneu, numai tur. 
toarele celor două serii 
parte la un turneu final, alături de 
Steaua și Dinamo București. Iată, 
componența celor două serii, ale că
ror jocuri vor

VEȘTI
• Formația 
efectuat un

. ale ho-
Dinamo 

: de res- 
vor mai 
a intre- 
reunește 
în două 
va juca
Cîștigă- 

vor lua

avea loc la Miercurea

Ciuc, între 25 și 30 septembrie : 
S. C. Miercurea Ciuc, Agronomia 
Cluj-Napoca, Tirnava udornei, Uni
rea Sf. Gheorghe (seria I) ; Dună
rea Galați, Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc, A.S.E. București, Tractorul 
Brașov (seria a Ll-a).

Turneul final al „Cupei României", 
la care iau parte, deci, 4 formații, 
se va desfășura intre 4 și 11 octom
brie la București, pe patinoarul „23 
August" și, spre deoseoire de prima 
parte a disputei, va avea două tu
ruri.

Ordinea stabilită la încheierea 
„Cupei României» va constitui cri
teriul de departajare a echipelor în 
cele două grupe valorice ale Diviziei 
A. In acest sens, participantele la 
turneul final (Steaua, Dinamo Bucu
rești și cele două cîștigătoare de 
grupă) vor alcătui prima grupă va
lorică, iar celelalte 6 grupa secundă. 
Primele turnee în cele două grupe 
vor avea loc între 18 și 21 octom
brie în prima grupă valorică și în
tre 6 și 12 octombrie, tot la Bucu
rești, pentru grupa secundă, meciu
rile acestui turneu suprapunindu-se 
cu cele ale turneului final al „Cupei 
României44.

gramate meciurile din cadrul etapei 
a doua a competiției pe echipe do
tată cu „Cupa României44. ” 
loc, sîmbătă și duminică, următoa
rele întîlniri : zona
București (Șc. Sp. A 
greșul București, Constanța, Neamț, 
Bacău, Brăila, Galați, Sucea: 
va, Buzău). zona a IlI-a, Ploiești 
(Dolj, Timiș, Bihor, Arad, Sibiu, Pra
hova, Mureș, Maramureș, Caraș Se
verin), zona a IV-a, Tg. Jiu (Hune
doara, Mehedinți, Teleorman, Gorj, 
Olt, Alba, Vîlcea), zona a V-a, Tul- 
cea (CI. Sp. Sc. Buc., Dîmbovița, 
Vrancea, Ilfov, Vaslui, Tulcea, Ialo
mița), zona a Vl-a, Botoșani (Satu 
Mare, Flarghita, Covasna, Sălaj, Bis
trița, Botoșani).

• In răstimpul care a mai rămas 
pină la încheierea sezonului compe- 
tițional mai sînt de disputat urmă
toarele concursuri oficiale : 27—28
sept, campionatul republican de de
catlon (seniori) și pentatlon (senioa
re), campionatul de juniori la 20 km 
marș la Galați și etapa de zonă a 
campionatelor naționale de cros (Ga
lați, Cluj-Napoca, Călimănești șl 
București) ; 5—6 oct. ultima etapă, 
a treia, în concursul pentru „Cupa 
României" (zonele I, a Il-a și a 
Hl-a) și meciul de calificare pentru 
„Cupa României*4, 19 oct. finalele 
campionatelor de cros la Sibiu
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Campionatul republican

AURELIA TUDORICĂ Șl
ClSTIGĂTORII PROBEI•J

DE LA FORMAȚIILE FRUNTAȘE
campioană, STEAUA, 
util stagiu de pregâ-a

tire la Miercurea Ciuc, lucrind timp 
de aproape 2 săptămini împreună 
cu redutabila echipă sovietică TSKA 
Moscova. După cum se știe, ho- 
cheiștii “bucureșteni au susținut a- 
tunci, în prima decadă a lunii au
gust, și două partide cu TSKA în
cheiate cu rezultate bune, dacă ți
nem seama de valoarea adversarilor 
(2—6 și 2—10). In prezent jucătorii 
de la Steaua se pregătesc „pe uscat", 
la București.

a DINAMO BUCUREȘTI s-a an
trenat în această vară cu o, inten
sitate crescută. După ce au lucrat 
un timp la Miercurea Ciuc, 
movlștii au participat la „Cupa So- 
viets'ki Sport", unde rezultatele nu 
au fost prea bune, pe de o parte 
datorită iormei și valorii adversari
lor (numai formații din prima ligă a 
campionatului sovietic), dar și din 
cauza îmbolnăvirii portarului titular, 
C. Dumitraș, al cărui înlocuitor, 
tînărul Șapovalov (o ciudată coinci
dență face să-l cheme la fel ca pe 
un cunoscut portar din hocheiul so
vietic !) n-a rezistat durității intîl- 
nirllor. In prezent, dinamoviștii se 
află la Opava, în Cehoslovacia.

• S. C. MIERCUREA CIUC șl DU
NĂREA GALAȚI, ambele aflate în 
sezonul trecut in grupa A a Diviziei

ei in a-

A, se găsesc acum (după o serioasă 
pregătire efectuată la Miercurea 
Ciuc), în Cehoslovacia. Echipa S.C.M. 
Ciuc se va antrena și va evolua la 
Praga și Pop rad, iar jucătorii gălă- 
țcni la Sumper.

• Numeroase echipe profită 
faptul că patinoarul artificial 
Miercurea Ciuc este în permanență 
la dispoziția lor, chiar și în lunile 
de vară, și se antrenează cu asi
duitate în această localitate. In a- 
ceste zile se pregătesc pe patinoarul 
artificial de la Miercurea Ciuc UNI
REA SF. GHEORGHE, A.S.E. BUCU
REȘTI, TRACTORUL BRAȘOV și 
TIRNAVA ODORHEI.

de 
din

Rubrică redactată de :
Călin ANTONESCU

Timpul deosebit de frumos din 
primele două zile aTe săptăminii, a 
permis organizatorilor programarea 
numărului maxim de manșe în pro
ba individuală de salt cu aterizare 
la punct fix și a minimului prevă
zut de regulament (3 lansări) în cea 
de acrobație.

întrecerile viu disputate au oferit 
și prima surpriză a campionatului, 
tînăra sportivă bucureșteancă Aure
lia Tudorică, cîștigind detașat proba 
de precizie în fața unor sportive cu 
un bogat palmares. La băieți, vete
ranul campionatelor, Ionel Iorda- 
nescu, care conducea după trei lan
sări, nu a rezistat în fruntea clasa
mentului, locul I revenind lui Ilie 
Neagu, multiplu campion și record
man. In proba de acrobație, după 
cum era de așteptat, s-au impus 
Florica Uță și Ilie Neagu, pregătirea 
și calitățile lor desemnîndu-i de la 
început drept principali pretendenți 
la medalii.

REZULTATE TEHNICE. Clasamen
tul final al probei individuale de 
salt cu aterizare Ia punct fix (6 
lansări) — masculin : 1. ilie Neagu 
(A. C. București) 0,06 m, 2. Samuel

A nov ța 
Bucures 
feminin 
Bucureș 
nescu 
Elena I 
Clasam* 
salt cu 
tice (di 
Ilie Nei 
2. Ion 
4,13 p, 
Brașov) 
Uță (A 
ria lori 
p, 3. Vi 
6,40 p.

Astăzi 
Clincen 
tima p 
salt în 
fix și 1 
tuarea 
de aer

Al
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Post-scriptum la întrecerile de canotaj ale seniorilor

FINALE DE CAMPIONAT CU NUMAI DOUĂ ECHIPAJE LA START
în aproximativ două ore, s-au 

consumat, săptămîna trecută, fina
lele campionatelor republicane de 
canotaj pentru seniori. Din lipsă 
de competitori, organizatorii n-au 
putut organiza întreceri în serii. 
N-au fost, așadar, nici recalificări, 
nici semifinale, ci doar finale. Finale 
cu numai două echipaje pe linia de 
plecare (la schif 4 rame f.c. și 4 
vlsle), cu trei și patru ambarcațiuni 
— cele mai populate curse J —• la 
simplu și dublu vîsle. Dezinteres to
tal, deci, f “ •
în care nu 
finală — să 
pletă.

Interesant 
campionate ___________ _____ ______
șurat întreceri de zonă. Contîndu-se 
pe un număr mare de competitori 
s-a limitat, deci, participarea, la 
faza finală prin respectivele con
cursuri eliminatorii. Secțiile nautice, 
însă, îndeosebi cele de pe Herăs
trău, nu și-au mai trimis sportivii 
calificați la Snagov și, astfel, unele 
curse au avut doar două echipaje. 
Aceasta, la mai puțin de două săp- 
tămîni după evoluțiile nesatisfăcă
toare ale loturilor care ne-au î":'----

față de acest campionat 
s-a reușit — în nici o 
se asigure o cursă com-
că în vederea acestor 
republicane ș-au desfă-

pundere din cadrul F.R.C.Y., critici 
în urma cărora ne așteptam, firește, 
ca activitatea de canotaj să cu
noască un început de reviriment, 
un plus de străduință șl combativi
tate competițională.

Revenim la zone. Părerea specia
liștilor prezenți la disputele de pe 
Snagov a fost că aceste concursuri 
intermediare să nu mai figureze la 
viitorul campionat republican de 
canotaj. Să nu se mai limiteze, 
deci, participarea la o întrecere care 
abia adună la start o mină de ca
notori. împărtășim sugestia și pro
punem, la rîndul nostru, modifica
rea punctului care precizează că 
„în programul campionatului vor 
putea fi prevăzute numai probe în 
care s-au înscris minimum trei e- 
chipaje". Textul acestui paragraf 
nu aduce însă o rezolvare pentru 
că al treilea echipaj se poate, to
tuși, înscrie (formal, desigur) fără 
însă a se prezenta la start. Cazul 
clubului sportiv Școlarul in probele 
de schif 4 rame si 4 vîsle unde, 
practic, s-au aliniat la start doar 
două echipaje (Steaua și pinamo), 
„Școlarul11 renunțînd la curse, fi-

• • •
și capitolul din regulament care 
prevede, cităm: „La probele mascu
line este admisă participarea tine
rilor (19 ani) și juniorilor I“. Pre
cizarea se referă la finale unde, din 
păcate, nu prea s-au văzut juniori 
I. Asociațiile și cluburile respective 
încearcă să-și justifice absența prin 
faptul că, luind parte la aceste fi
nale (după zonele în care sportivii 
și-au cîștigat dreptul de a se între
ce) respectivii juniori nu au nici 
o șansă să devină campioni, adver
sarii fiind cu mult superiori. ~ 
care — adăugăm noi — în 
acestor valoroși vîslași și 
mulți dintre el laureați 
mondiali sau europeni — 
de cîștigat.

Referitor la întrecerile „__ „__
zise, lupta pentru întîletate s-a dat 
între sportivii cluburilor Dinamo (4 
titluri cucerite) și Steaua (3). Cele
lalte secții nautice participante — 
C.F.R. și Politehnica Timișoara, Ma
rina Mangalia, U.T.A. și S. C. Ba
cău — au evoluat satisfăcător, chiar 
și în condițiile unor finale cu pre
zențe reduse. De subliniat compor
tarea C.N.U. care a șl reușit să cu-

Dar, 
compania 
rameri — 

olimpici, 
au numai

proprlu-

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A LA POPICE (feminin)

ETAPA I (20.IX) seria sud : Vo
ința București — Voința Constanța, 
Frigul București — Rapid Bucu
rești, Petrolul Băicoi — Cetatea 
Giurgiu, Voința Galați — Laromet 
București, Metrom Brașov — Glo
ria București ; seria nord : Voința 
Cluj-Napoca — Dermagant Tg. Mu
reș, Voința Tg. Mureș — Hidrome
canica Brașov, Voința Oradea — 
U. T. Arad, Voința Mediaș — C.S.M. 
Reșița, Voința Timișoara — Voința 
Craiova.

ETAPA A Il-a (27.IX) seria sud î 
Voința Constanța — Gloria, ’ 
met — Metrom, Cetatea — 
Galați, Rapid — Petrolul, 
București — Frigul : scria 
Dermagant — Voința Craiova, 
— Voința Timișoara, U.T.A. 
ința Mediaș, Hidromecanica 
ința Oradea, Voința Cluj-Napoca — 
Voința Tg. Mureș.

ETAPA A III-A (4.X) seria sud: 
Frigul — Voința Constanța, Petro
lul — Voința București, Voința Ga
lați — Rapid, Metrom — Cetatea, 
Gloria — Laromet ; seria nord : Vo
ința Tg. Mureș — Dermagant, Vo
ința Oradea — Voința Cluj-Napoca, 
Voința Mediaș — Hidromecanica, Vo
ința Timișoara — U.T.A., Voința
Craiova — C.S.M.

ETAPA A IV-A (25.X) seria sud : 
Voința Constanța — Laromet, Ceta
tea — Gloria, Rapid — Metrom, Vo
ința București — Voința Galați, Fri
gul — Petrolul ; seria nord : Der
magant — C.S.M., U.T.A. — Voința 
Craiova, Hidromecanica — Voința 
Timișoara, Voința Cluj-Napoca — 
Voința Mediaș, Voința Tg. Mureș — 
Voința Oradea.

Laro- 
Voința 
Voința 
nord : 
C.S.M.

— Vo-
— Vo-

Laromet — Cetatea ; seria nord : 
Voința Oradea — Dermagant, Vo
ința Mediaș — Voința Tg. Mureș, 
Voința Timișoara — Voința Cluj-Na
poca,- Voința Craiova — Hidrome
canica, C.S.M. — U.T.A.

ETAPA A VI-A (8.XI) seria sud : 
Voința Constanța — Cetatea, Rapid
— Laromet, Voința București — Glo
ria, Frigul — Metrom, Petrolul — 
Voința Galați ; seria nord : Derma
gant — U.T.A., Hidromecanica —
C.S.M., Voința Cluj-Napoca 
ința Craiova, Voința Tg. ’ 
Voința Timișoara, Voința 
Voința Mediaș.

ETAPA A VII-A (22.XI) 
Voința Galați — Voința 
Metrom — Petrolul, Gloria 
gul, Laromet — Voința București, 
Cetatea — Rapid ; seria nord : vo
ința Mediaș — Dermagant, Voința 
Timișoara — Voința Oradea, Voința 
Craiova — Voința Tg. Mureș, C.S.M.
— Voința Cluj-Napoca, U.T.A. — 
Hidromecanica.

ETAPA 
sud :
Voința București —
— Laromet, Petrolul 
ința Galați — Metrom;
Dermagant — Hidromecanica, 
ința Cluj-Napoca — U.T.A., V 
Tg. Mureș — C.S.M., Voința 
dea — Voința Craiova, Voința 
diaș — Voința Timișoara.

ETAPA A IX-A (13.XII) scria 
Metrom — Voința Constanța, 
ria — Voința Galați, Laromet — 
Petrolul, Cetatea — Frigul, Rapid — 

• Voința București ; scria, nord : Vo
ința Timișoara — Dermagant. Vo-

Vo-
Mureș — 

Oradea —

scria sud : 
Constanța,

Fri-

A VIII-A (29.XI) scria 
Voința Constanța — Rapid, 

Cetatea, Frigul 
Gloria, Vo- 
seria nord : 

vo- 
Voința 
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS
ÎNAINTEA

Jocuri frumoase și cîteva surprize 
au pigmentat acest debut al cam
pionatelor naționale de tenis, care 
se anunță și în continuare deosebit 
de interesante. La simplu băieți, 
principalii capi de serii s-au califi
cat pentru sferturile de finală, dar 
uneori nu fără emoții. Așa a fost 
cazul lui Viorel Marcu, care a lujj- 
tat din greu, timp de mai bine de 
două ore, cu brașoveanul O. Vîlcioiu. 
Ultimul a trecut pe lingă o mare 
șansă, conducînd cu 6—5 și 30—0 în 
setul decisiv. Dificultăți a avut și 
Toma Ovici, care a cedat un set lui 
M. Robu și a fost condus pe par
cursul partidei cu M. Rusu. O pre
zență insolită în „sferturi" este băi- 
măreanul A. Suto, care a eliminat 
succesiv pe D. Nemeș și I. Kerekes.

La fete, este de menționat buna 
evoluție a tinerel dinamoviste Elena 
Popescu, care a învins-o pe Mariana 
Nunweiller O rezistență dîrză a opus 
micuța Luci Romanov în fața Maria-

nei Simionescu, pe care a și con
dus-o cu 4—1 î.n primul set și cu 
3—2 în al doilea.

Rezultate tehnice : Simplu mascu
lin, tur preliminar : R. Vintilă — L. 
Virgolici 5—7, 7—5, 6—3 ; I. Geantă — 

Glodeanu 6—1 6—2 ; A. Dîrzu — 
Voivod 4—6, 6—4, 6—0 ; turul I: 
........... ‘ ‘ 6—4 ;

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

D.
M.
R.
L.
6—!
7—f
10—8
6—1 ;
6—2 ;
6—3 ;
6—3 ;
6—3 ;
6—2 ;
M. RUSU
N. Mirea
Robu —
II : D. Hărădău
J. Bîrcu — R. Bădin 6—4, 7—5 ; 

Popovici — R. Vintilă 6—2, 6—3 ;

Vintilă — S. Zancu 6—3, 
Boldor — M. Crișan 6—4,

-2 ; R. Giurgiu — V. Begu 
-5, 6—1 ; I. Liviu — T. Miclea

V. Sotiriu — D. Oprea 
I. Kerekes — Iul. Kerekes 
O. Vîlcioiu — I. Russen 
A. Dîrzu — I. Iovăneseu 
V. Marcu — V. Dumbravă 
S.

A.

s. 
M.

Mureșan — FI. Niță
Vizi.ru — O. Zus 6—4, 7—5 ;

— A. Mitrache 6—4, 6—4;
— I. Neagoe 6—0, 6—3 ; M. 
I. Ovici 6—1, 6—1 ; turul

N. Mita 6—1, 6—2; " - - - - c.
L.

Finalele „Cupei Scinteii tineretului44

UN SUCCES PENTRU ACTIVITATEA
DE MASĂ Șl DE PERFORMANTĂ

Recent încheiata competiție 
masă, „Cupa Scinteii tineretului* 
tenis a demonstrat, _ 
tipie alte aspecte, un fapt esențial 
privind atragerea pe scară largă a 
tinerilor în practicarea sportului. 
Este vorba de AMPLOAREA REALA 
pe care o poate căpăta o întrecere, 
atunci cînd se ține seama de prefe
rințe și cînd totul este organizat 
ireproșabil. Din acest punct de ve- 
dere, festivalul „sportului alb“ — 

.' care a pornit de la nivelul celor mai 
mici nuclee : clase, secții, ateliere 
etc. și s-a încheiat la Costinești —- 
constituie o pildă convingătoare. 
Anul trecut, ca și anul acesta, nici 
nu se stinseseră bine ecourile între
cerilor finale, și aproape în întrea
ga țară au început pregătirile în 
vederea ediției următoare. Ei bine, 
pentru ca tinerii care iau parte la 
asemenea competiții, antrenorii și 
instructorii lor să fie atrași perma
nent în activitate este nevoie ca ma
nifestarea la startul căreia sînt in
vitați să le trezească interesul in 
cel mai înalt grad. Acest interes 
deosebit a reușit să-1 inoculeze iubi
torilor tenisului inițiatorul acțiunii, 
ziarul „Scînteia tineretului". Nu este 
mai puțin adevărat că, singur, or
ganul de presă al tineretului din 
țara noastră nu ar fi reușit poate 
să dea o asemenea amploare com
petiției. Sprijinul primit din partea 
C.C. al U.T.C. și a Federației ro
mâne de tenis a fost hotărâtor.

Prin ecoul larg trezit în rîndul 
tinerilor, competiția trebuie să re
țină atenția, poate chiar în aceeași 
măsură, și a producătorilor de ma
teriale și echipament necesare prac
ticării tenisului. Este vorba, în spe
ță, de calitatea acestora, încă nu 
prea rezistente și aspectuoase.

Dar, așa cum se știe nici o com
petiție de masă nu-și atinge în în
tregime scopul, dacă pînă la urmă 
ea nu oferă și elemente de perspec
tivă pentru sportul de performanță. 
Și din acest punct de vedere „Cupa 
Scinteii tineretului" și-a dovedit e- 
ficiența. Mai pregnant decît la edi
ția precedentă, în acest an antreno
rii prezenți la Costinești au reținut 
numele a cel puțin 29 de băieți și 
fete care, îndrumați spre cluburi și 
secții, ar putea deveni curînd jucă
tori valoroși în tenisul de perfor
manță. Secretarul general al F.R.T., 
prof. Alex. Lăzărescu ne declara : 
„Este indiscutabil că ne aflăm în 
fața unui salt calitativ al competiției.

de 
la 

pe lîngă mul-

Am descoperit multe elemente apte 
să treacă în eșalonul performanței. 
Mihai Ciuntea, Demir Negivet, Ga
briel Săndulescu, Gabriela Cerbu și 
Mihaela Dumitriu, iată doar cîteva 
nume ce vor rămîne în atenția noas
tră". Mulți antrenori, instructori, 
foști jucători și activiști cu îndelungi 
state de servicii în tenis, cum sint 
Tiberius Căilean (Cluj-Napoca), Ion 
Stănescu (Dîmbovița, elevul său, 
Daniel Stănescu, finalist al catego
riei 15—18 ani, este un veritabil ta
lent), Vladimir Crovenciuc (Progre
sul București), Marcel Baia (Brăila), 
R. Zmcureanu (Ploiești), Tiberiu 
Grad (fost jucător) și mulți alți 
specialiști și-au notat în carnetele 
lor nume ca : Marius Mag, Mihaela 
Dumitriu, Dan Constantinescu, Eva 
Krajla, Marica Diamandis, Costel 
Tucemie, Maria Toth, Camelia Ghi- 
ncț, Mihaela Petcu etc. Dovadă a 
succesului deplin pe care l-a înre
gistrat „Cupa Scinteii tineretului" la 
tenis.

Ion GAVRILESCU

Boldor — I. Geantă 6—2, 7—5; T. Mar
cu — I. Takacs........... - - - —
R. Giurgiu 6—3, 
Gh. Komoroczy 
riu — I. Liviu
kes — C. Dumitrescu 6—3, 6—2 ; A. 

- Siito — D. Nemeș 4—6, 6—4, 6—2 ; O.
Vîlcioiu — A. Dîrzu 2—6, 6—2, 6—1 ; 
V. Marcu — Gh. Boaghe 6—4, 6—3 ;
S. Mureșan — Gh. Giurgiu 6—1, 6—0;
A. Viziru .
M. Rusu 
Ovici — 
turul III 
rădău — 
povici —
Marcu — L. Țiței 6—3, 6—2 
tiriu -r B. Almăjan 6—0, “ 
Suto — I. Kerekes 6—4, 
Marcu — O. Vîlcioiu 6—8,
S. Mureșan — A. Viziru
T. Ovici — M. Rusu 6^-1, . _

Simplu feminin, turul I :
Balaj — Doina Io-nescu 6—3,
Lucia Suciu — Ana Breda 6—4, 4—6, 
6—3 ; Elena Trifu — Lunela Orășan-u 
6—1, 6—3 ; j^ena Popescu — Vera 
Pura 6—3, 6W1 ; Vera Dudas — Ca
melia Chiriac 6—4, 3—6, 6—4; Elisa-* 
beta Pălie — Adriana Caraiosifoglu 
0—6, 6—4, 6—4 ; Gabriela Dinu —
Elena Cotuna 6—1, 6—3 ; turul II : 
Virginia Ruzici — Floriea Butoi 6—0,
6— 1; Maria Romanov — Marilena 
Totoran 6—3, 6—3 ; Valeria Balaj — 
Lucia Suciu 6—0, 6—4 ; Elena Trifu— 
Cristina Mureșan 6—0, 6—4 ; Elena 
Popescu — Mariana Nunweiller 6—3,
7— 5 ; Florența Mihai — Vera Dudas 
6—1, 6—0 ; Lucia Romanov — Elisa- 
beta Palie 6—0, 6—2 ; Mariana Simio
nescu — Gabriela Dinu 6—1, 6—1 ; 
turul III (sferturi de finală) : Virgi
nia Ruzici — Maria Romanov 6—3, 
6—0 ; Valeria Balaj — Elena Trifu 
6—3, 6—3 ; Mariana Simionescu — 
Lucia Romanov 6—4, 6—3 
Mihai — Elena Popescu

Dublu masculin, turul I
Țiței — Virgolici, Rakosi 
6—2 ; Boldor, G. Giurgiu _____ fT
Mîrza 6—1, 6—4; Boaghe, Bădin — Vil- 
cioiiT, Dărăban 8—6, 6—4 ; Siito, Rus
sen — Bîrcu, Orășanu 6—2, 3—0, 6—4. 
Dublu mixt, turul I : Trifu, Tăbăraș— 
Pălie, Virgolici 6—1, 6—2 ; Suciu, G. 
Giurgiu — Dinu, Segărceanu 7—9, 
6—3, 6—4 ; S. Nunweiller, Rusu — 
M. Romanov, Nemeș 7—5, 7—5 ; Po
pescu, Dîrzu — Caraiosifoglu, Vîl
cioiu 6—3, 6—4.

Azi, de la ora 12, terenurile de la 
Progresul găzduiesc semifinalele fe
minine (Ruzici—Balaj, Simionescu — 
Mihai) și sferturile de finală mascu
line (Hărădău—Popo viei, T. Marcu— 
Sotiriu, V. Marcu—Siito, Ovici—Mu
reșan). Dimineața, meciuri din tur
neele de consolare. (Rd. V.)

6—1, 6—2 ; L. Țiței— 
6—4 ; B. Almăjan — 
6—0, 6—4 ; V. Soti- 
6—0, 6—1 ; I. Kere- 

‘ ‘ 6—2 ;

— P. Dumitrescu 7—5, 6—4;
— N. Mirea 6—0, 9—7 ; T.
M. Robu 1—6, 6—2, 6—0 ;
(optimi de finală) : D. Hă- 
J. Bîrcu 6—2, 6—2 ; C. Po-
L. Boldor 6—3, 6—3 ; T. 

. So- 
; A.

V. 
8—6;

6—4 ;

6—2, (
' : D.

: c.
6—3 ;; v.

6—1
6— 4
6—4

7— 5.
6—4.

Valeria
6—2 ;

; Florența 
7—5, 6—0. 
: Tăbăraș,
6—1, 3—6, 

— Nemeș,

PRINTRE TEXTILISTELE DIN PUCIOASA
(Urmare din vag. 1)

din - Divizia A de handbal masculin
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AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
PENTRU MECIUL CU GRECIA

Marți, 16 septembrie... Zi fru
moasă de toamnă, mareînd startul 
intenselor pregătiri pentru primul 
examen oficial pe care echipa na
țională îl va susține săptămina vi
itoare la Salonic, cu echipa Gre
ciei, în campionatul balcanic. La 
sediul F.R.F. răspund prezent, la 
apelul antrenorului Valentin Stă- 
nescu, portarii Iorgulescu și Mora
rii, apoi Anghelini, Iordănescu, Sa- 
meș, Dumitru, Dinu, M. Sandu și 
Dobrin. Se schimbă primele im
presii după jocurile de duminică, 
din etapa de campionat. Doctorul 
Dumitru Tomescu se interesează 
de sănătatea fiecăruia. între timp 
apare și portarul Sportului studen
țesc, Răducanu. Este și el consul
tat și se constată, o dată în plus, 
că nu este refăcut. Astfel, el și 
Bălăci (din aceleași motive), ca și 
Dudu Georgescu, 
ciului se va afla 
primirea „Ghetei 
senta motivat la 
chipei naționale

Cu gîndul și la ceilalți opt „tri
colori" prezenți în echipele lor la 
partidele din cupele europene și 
cu pumnii strînși pentru o bună 
comportare, caravana s-a pus 
mișcare, plecînd cu autocarul 
baza sportivă Snagov. Aici, < 
masa de prînz și odihna necesară, 
la ora 16 a avut loc primul antre-

care în ziua me- 
la Paris, pentru 

de aur“, vor ab- 
primul, joc al e- 
din acest sezon.

; in 
la 

după

nament complex în care compo
nența lotului au fost solicitați dir 
plin.

Ieri dimineață. între orele 10.3( 
—11,30 s-a desfășurat a doua run
dă a pregătirilor (cu caracter fi
zic), după-amiază, între orele 
16,30—18 a avut loc alt antrena
ment complex, in care s-a pus 
accent pe trasul la poartă, în con
diții îngreunate (cu și fără adver
sar).

în dimineața aceasta sint aștep
tați Fazekas, Bblbni, Purima și 
FI. Marin.

Pentru după-amiază este prevă
zută o deplasare la Brăila, pentru 
un joc amical cu divizionara B din 
localitate, Prosresul.

In sfirșit, miine dimineață se va 
face joncțiunea și cu restul de 
jucători — Lucescu, G. Sandu, Săi- 
măreanu II și Cheran, care se vor 
întoarce în seara aceasta de la 
Madrid, dîndu-se astfel posibilita
tea conducerii tehnice să conec
teze la „priza meciului cu Grecia" 
întregul potențial al, selecționabiii- 
lor.

Deci, din această săptămînă, 
pentru echipa noastră națională 
toate drumurile duc către... cam
pionatul balcanic și de aici către 
preliminariile campionatului Euro
pei și ale Jocurilor Olimpice.

St. TRANDAFIRESCU

Din nou despre problemele juniorilor
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au jucat din nou 
valoarea care i-a 
a fost deosebit de disputat, cu toate 
că „Poli“ a condus mult timp la 
diferențe dc 5—6 goluri. Cîteva re- 
marcări individuale : Cristian, Fe- 
her și Oprescu — de la Poli, Ca
rol Szabo și Petre Avramescu — 
de la Minaur. Principalii realiza
tori : Fdlker 7 și Feher 5 — Poli, 
respectiv Avramescu 5.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BAC AU 9—8 (6—4). Sus
ținuți frenetic de public, băcăuanii 
au încercat — și au fost aproape 
de reușită — o nouă victorie-sur- 
priză. Maturitatea dinamoviștilor 
(in poarta cărora Cornel Penu a 
făcut iarăși un joc excelent, bine 
susținut de Licu și $tef) și lipsa de 
eficacitate a Științei în final n-au 
permis înregistrarea surprizei. Prin
cipalii realizatori : Licu 3. $tef și 
Cosma cîte 2 — Dinamo, respectiv 
Deacu (din nou foarte bun !). 4.

DINAMO BRAȘOV — „U“
BUCUREȘTI 26—16 (12—7). Meci 
la discreția brașovenilor. Principa
lii realizatori : Nicolescu 7 și Ne- 
did 6 — Dinamo, respectiv Baican 
7, Marinescu și Bocan cite 3.

Horia ALEXANDRESCU

Turneul de la Ploiești
(Urmare din pag. 1)

II. C. MI-
21 (12—8). 
stituie o 
pe de o 
prezentat

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
I.E.F.S. 11—12. Cu o a doua repri
ză în care a luptat extraordinar, 
formația mureșană — o plăcută 
surpriză — s-a dovedit. în teren, 
egala reputatei sale partenere de 
joc, dar din păcate nu și pe tabela

ce sportul ? II practicați ?“) vi
zează tocmai testarea mentalității. 
In hala cu cele mai moderne răz
boaie, primul răspuns ni-1 dă Ele
na Slamate, de 19 ani : „îmi place 
sportul, dar cred că trebuie să se 
organizeze mai multe competiții în 
întreprindere". O altă tînâră, de 20 
de ani, Viorica Sofian, spune că 

-n-a mai făcut sport din liceu. „La 
cămin ?!... Se face spori, dar nu 
prea are cine să ne îndrume !“. 
Elena Dobre, de 23 de ani, a prac
ticat handbalul în școală. Acum 
nu mai practică nici un fel de 
sport. „Sigur că mișcarea e nece
sară, spune ea, nici nu mai trebuie 
pusă întrebarea. Am să încerc să 
fac sport 
curînd în 
vut timp
nouă, la primul război de lingă 
intrare, lucrează Floriea Constan
tinescu, de 18 ani : „Sint de trei 
ani in fabrică, dar nu am făcut 
nici un fel de sport. De ce ? Nu 
sint condiții. La cămin se face 
sport, însă nu m-am dus". Viorica 
Dragomir, în vîrstă de 32 de ani, 
e pur și simplu surprinsă de în
trebare : „Eu să fac sport?!... Eu 
sînt bătrînă. tovarășe, cele tinere 
trebuie să facă sport !...“ Conti
nuăm, totuși, dialogul și aflăm că 
de 17 ani nu a mai practicat nici 
un fel de exercițiu fizic.

— Și credeți că e bine așa cum 
procedați ?

— Nu cred că e 
ceam sport poate 
.mai mult.

— La 32 de ani
nără, vă puteți îngriji sănătatea 
prin sport !...

— Am să încerc 
poate se formează

Tot ................
Elena Utina, de 29
1958 n-am mai 
sport ! Sînt prea 
așa ceva, cele mai slăbuțe trebuie 
să se ducă la alergări sau volei. 
Iar eu nici nu mai știu 
mingea, poate 
neva".

La mașinile 
fete pînă în 
Ciobanu, de 17 
cut sport în școală, 
însă, nu mai practic. N-am condi
ții ! Bineînțeles că este necesar 
pentru sănătate, trebuie să facem 
mișcare..." Pe un scaun, cu un re
gistru in față, stă Sabina Bonda- 
leț de 17 ani. „Nu-mi place spor
tul ! susține categoric. Statul pe 
scaun nu-mi face nici rău. Sînt 
încă tinără, sedentarismul nu poa
te fi o problemă pentru mine". în 
timp ce dialogăm lingă unul din 
războaie, vine o tînăra și întreabă 
Ia ce sporturi facem înscrieri, 
vrea și ea să devină sportivă. O 
cheamă Veronica Enache, a jucat

la cămin, eu sint însă de 
Pucioasa și n-am prea a- 
pentru sport". In hala

bine, dacă fă
ină dezvoltam

sînteți încă tî-

„bătrînă"

să fac volei, 
vreo echipă... 
consideră și 
de ani. „Din 

practicat vreun 
voinică pentru

se

să joc
o să mă învețe ci-

de cametat, numai 
20 dc ani. Virginia 
ani, spune că a fă- 

„De un an,

chipă de handbal în întreprindere 
și tînăra pare surprinsă : 
știut ! Nu mi-a spus nimeni", 
fața țesătoriei, dialog 
Zenovia Moței, de 27 
întreprinderea noastră 
fertil pentru educația 
nează tînăra ingineră, 
prea văzut fetele 
Cred că ar trebui să vină 
specialiști să explice efectele ne
faste ale sedentarismului, să fie 
angrenate mai mult tinerele noas
tre in activitatea sportivă de ma
să".

Concluziile se impun de Ia sine 
și invită la meditație. Multe ti
nere nu știu că în întreprindere 
se practică organizat sportul, deși 
în broșura „Prietenul noului an
gajat", primită de fiecare la intra
rea în familia textiliștilor 
Pucioasa, scrie negru pe alb : 
care 
tice 
din 
bal, 
tletism, volei, 
nere spun că nu au condiții, 
în fața întreprinderii arena de 
pice, terenul de baschet, cel 
handbal și pista de atletism le 
teaptă în fiecare zi. Și atunci, a- 
jungem tot la mentalitate — cau
za fundamentală și, logic, la mun
ca de propagandă.

...In fața țesătoriei, la locul de 
parcare, 55 de biciclete. Am multi
plicat imediat numărul biciclete
lor făcînd media celor trei schim
buri la ambele secții. Peste 300 de 
biciclete care vin zilnic din îm
prejurimile Pucioasei, din Doicești, 
Brănești, Moțăieni, Vulcana Băi. 
încă o dovadă că. și la Pucioasa 
toți factorii cu responsabilități în 
domeniul sportului au premise fa
vorabile pentru „răspîndirea for
melor simple practicate în aer li
ber, a ramurilor sportive accesi
bile, formarea obișnuinței de prac
ticare independentă a exereițiilor 
fizice și sportului la un număr cit 
mai mare de cetățeni", necesitate 
subliniată de Mesajul adresat de 
tovarășul Niaolae Ceaușescu 
ferinței pe țară a mișcării 
tive.
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Organizarea de către 
unei discuții deschise, cu 
echipelor de tineret-speranțe, ai 
centrelor și unităților școlare cu 
profil care au dat sau dau jucători 
lotului reprezentativ de juniori era 
absolut necesară, motivată fiind de : 
1. evoluția nesatisfăcătoare — dato
rată in cea mal mare parte reali
zării unei selecții superficiale — a 
juniorilor din echipele de tineret- 
sperante ; 2. comportarea foarte sla
bă, îngrijorătoare, a juniorilor noș
tri în majoritatea întîLnirilor inter
naționale susținute în ultima vreme. 
Dialogul a avut loc luni, la sediul 
F.R.F. Antrenorul federal Constantin 
Ardeleanu a făcut o scurtă infor
mare privind cele 
din vasta activitate cu juniorii, 
prindu-se îndeosebi asupra gradului 
necorespunzător de pregătire cu care 
se prezintă la echipa națională ju
cătorii convocați să apere culorile 
țării. Un exemplu dat exprimă sem
nificativ, fidel, o optică generală a 
antrenorilor, și nu numai cei de la 
echipele 'de tineret-speranțe, față de 
selecția, pregătirea și promovarea 
unor elemente dotate, așa cum ar 
trebui ele să se facă. Acest e- 
xemplu... spune că, in primele pa
tru etape ale campionatului de tine
ret-speranțe, au fost rulați 168 de 
juniori. Numai 26 dintre ei au reușit 
performanța, dacă o putem numi 
așa. de a nu fi schimbați I 7 Iar 
dintre acești 26, doar cinci au ajuns 
să fie convocați la lotul reprezen
tativ, fără ca acolo, adică la selec
ționata de juniori, să se poată spu
ne că s-au descoperit, în sfirșit, 
niște valori certe. Dimpotrivă, au 
dezamăgit. Cel șase antrenori — din 
23 cîți au fost convocați — care au 
participat la discuții, C. Suciu (Mu
reșul Deva), M. Bădulescu (Sportul 
studențesc), V. Băluțiu („U“ Cluj- 
Napoca), Al. Dan (U.T.A.), L Voi- 
nescu (Steaua), L. lauovschi (F. C. 
Argeș) șl E. Chirilă (C.F.R. Cluj- 
Napoca) au căutat să spună lucru
rilor pe nume. Și lucrurile

F.R.F. a 
antrenorii 

de tineret-speranțe, 
și unitățilo-r școlare

două probleme 
o-

___  _____ _______a spuse 
fără ocolișuri vizează : • necesita
tea introducerii in procesul de in
struire a unor procedee care să asi
gure o pregătire corespunzătoare ; 
• desfășurarea unei permanente 
munci educative cu tinerii jucători, 
în vederea prevenirii unor abateri 
disciplinare și Încălcării unor nor
me etice ; • asigurarea de către 
toți factorii (federație, cluburi — și 
asociații, organizații de tineret, 
școală) a condițiilor optime în peri
metrul cărora să se poată forma vii
torii jucători de performanță ; • tre
cerea cit mai grabnică de la -mult" 
la

,mult‘ 
faptul 

sint supraîncărcate 
însușirile necesare ; 
sistemului organiza-

^calitate", subliniindu-se 
că unele centre 
cu jucători fără 
e îmbunătățirea

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA PRONOEXPRES DIN 17 SEP
TEMBRIE 1975. Fond general de cîști- 
guri: 2.350.918 lei din care 1.686.216 lei 
report. Extragerea I: 45 29 13 40 20 33; 
extragerea a Il-a: 4 30 14 9 18. Plata 
cîștigurilor va începe în Capitală de 
la 25 septembrie pînă la 17 noiembrie, 
în țară de la 29 septembrie pînă la 
17 noiembrie 1975 inclusiv, prin man
date poștale de la 29 septembrie 1975.

real — Canada șl Iarnă de la In
nsbruck — Austria din anul 1976 pre
cum și premii în bani de yaloaț-e 
fixă și văriâBiîa. TragSfeS va consta 
din 4 extrageri separate. întregul 
fond de premii se repartizează bilete
lor cîștigătoare. Nu uitați 1 Agențiile 
Loto-Pronosport vă oferă bilete la 
tragerea Prono-Olimpic. Mai multe 
biiete vă măresc șansele de cîștig.

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCU
RAREA BILETELOR LA PRONO- 
OLIMPIC. La această tragere De bi-

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 14 SEPTEMBRIE 1975: 
CATEGORIA I (13 rezultate) 3,60 va
riante a 21.464 lei: CATEGORIA .A

toric competițional al juniorilor, 
deoarece, în felul cum se prezintă 
acum, nu face decit să disperseze și 
să piardă talentele existente, nu le 
oferă decit intr-o mică măsură posi
bilitatea dezvoltării lor ca jucători 
pentru marea performanță. „Primor
dial în fotbalul modern — afirma 
clujeanul Vasile Băluțiu — o con
stituie rezolvarea de către jucători 
cit mai bine a ambelor faze ale jo
cului : atac-apărare. La antrena
ment îi spui cum s-o facă. Vine insă 
jocul oficial, mergem la Sighet, și 
echipa lui „U“ marchează din 5 în 
5 minute cite un goi. Cum pot fi in- 
vățați niște jucători să se apere in 
astfel de condiții ? Și ne întrebăm 
apoi de ce nu fac față în meciuri in
ternaționale, cu adversari care știu 
să se apere, dar și să atace ?“

Oare, nu cumva exemplul oferit de 
antrenorul clujean conține sîmburele 
tuturor problemelor eșalonului ?

Lourentiu DUMITRESCU

ACTUALITAȚ I
• DUDU GEORGESCU, PREZENT 

LA FESTIVITATEA INMINARII 
„GHETEI DE AUE“. După cum se 
știe, miercuri 24 Septembrie va avea 
loc la Paris, la sediul revistei : 
„FRANCE FOOTBALL", ceremonia 
înmînârii „Ghetei de aur" jucătoru
lui dinamovist DUDU GEORGESCU I 
— primul în clasamentul golgeterî- 
lor europeni, ediția 1974/75, întoc
mit de amintita publicație. ȚLmnd 
seama de importanța evenimentului 
și de faptul că organizatorii au co
municat că nu pot amina această 
festivitate, forul nostru de specia
litate a hotărît ca atacantul dina
movist să absenteze de la meciul 
din campionatul balcanic cu repre
zentativa Greciei, de la Salonic, care 
se va desfășura în aceeași zi cu 
premierea fotbalistului român.

• SANCȚIONAREA UNOR 
TKENORI DIVIZIONARI A. ! 
de comiterea unor abateri la 
rile de campionat comise de 
unii antrenori divizionari A, 
giul central al antrenorilor a 
rit următoarele : o etapă (a 
de interdicție de a mai conduce e- 
chipa din teren, antrenorilor : Dumi
tru Nicolae-Nicușor și Ion Nun
weiller (Dinamo), Angelo Niculescu 
(Sportul studențesc), Nicolae Sabăs- 
lău (C.F.R. Cluj-Napoca), Gheorghc 
Constantin și Mircea Neiieleu (Sport 
Club Bacău) — pentru că nu au fost 
echipați în treninguri ; Robert Cos- 
moc și Gheorghc Staicu (F. C. Bi
hor), Ion Motroc (Rapid), pentru vo
ciferări Ia adresa propriilor jucă
tori ; Ion Ionescu (Jiul) — pentru 
ambele abateri amintite, fapt pentru 
care va fi sancționat și pe calc ad 
minis trativă.
• UN ULTIM TERMEN PENTRU

danilA. După cum jucă-i
torul Dănilă, transferat de la Poli
tehnica Iași la Dinamo București 
conform art. 8, nu s-a prezentat nici 
acum la noua sa echipă. în această 
situație, clubul Dinamo a trimis fe
derației de specialitate o adresă în 
care se cere ca, îd Căzui Cînd amin
titul jucător nu se va prezenta pînă 
in ziuă de 20 septembrie la echipa

AN-
Sesizat 

. jocu- 
: către

Cole- 
hotă-

VII-a)

la care a rest legitimat, Să se apli
ce prevederile 
sancționare.

regulamentare de 
___, ______ Solicitarea clubulu 
bucureștean este îndreptățită întru- 
cit instituirea art. 8 din regulamen
tul de transferări s-a făcut cu 
sinitiunintul tuturor condu ;

Vizi.ru


CUPELE EUROPENE LA FOTBAL 
RAPID PUTEA REALIZA MAI MULT! DINAMO, ÎNVINSĂ LA SCOR PREA SEVER

Echipa giuleșteană a obținut, pe 
stadionul „23 August", o victorie 
prețioasă. Desigur. multi se 
gîndesc că avantajul său de 
un gol este minim, dar succesul 
trebuie apreciat ca atare. Este o 
victorie a ambiției cu care Rapid 
și-a apărat sansa, pentru că_ nu 
trebuie să uităm că. eu toată e- 
clipsa actuală a formei sale. An- 
derlecht s-a dovedit o formație 
puternică, cu un potential fizic 
remarcabil. Valorile autentice din 
rlndurile sale l-au permis după 
pauză o superioritate tehnico-tac- 
tică. iar constituția fizică a celor 
mai multi component! ai săi, a 
constituit un atu în plus în lupta 
pentru balon.

Bine așezată în teren. Ander
lecht a condus ostilitățile o bu
nă parte din joc (în repri
za secundă a dominat cu au
toritate). dar a avut în fată o a- 
părare sigură pe ea. unde Niță 
s-a integrat foarte bine. Linia de 
fundași a Rapidului a dus tot 
greul meciului. Ia care am adău
ga prestația bună de la mijlocul 
terenului a lui Angelescu si Savu. 
Echipei giuleștene i-a lipsit con
sistenta în acțiunile ofensive, de 
unde și raportul disproporționat 
al șuturilor la poartă : 4—17. E- 
forturile individuale ale lui Ma
nea și. parțial. Bartales n-au fost 
susținute suficient de colegii din 
spate, iar randamentul lui Neagu 
a fost total nesatisfăcător. Rare
le contraatacuri ale echipei noas
tre au fost, de regulă, oprite la 
marginea careului de 16 m de o 
apărare robustă, dar penetrabilă, 
uneori, așa cum a dovedit-o faza 
din min. 20, cind THISSEN a 
marcat în propria poartă. Atunci, 
Manea a preluat balonul, a șutat 
în portar și din ..contră" mingea 
l-a lovit, in picior, pe fundașul

„U“ CRAIOVA A CEDAT DUPĂ PAUZĂ
CRAIOVA, 17 (prin telefon). — 

Ca și la celelalte, meciuri pe care 
Universitatea le-a susținut pe te
ren propriu în competițiile euro
pene și astăzi stadionul Central 
a fost luat cu... asalt de simpati- 
zantii echipei craiovene, Ia ora 
startului cu Steaua roșie neexistînd 
nici un loc liber în tribune. Cei 
circa 40 000 de spectatori s-au 
prezentat la acest meci cu spe
ranțe că echipa lor favorită va 
reuși să obțină o victorie de pres
tigiu international. Și nu se poate 
repune că formația craioveană (fără 
Marcu — accidentat și Donose — 
suspendat do U.E.F.A.) nu s-a 
[străduit să obțină un rezultat bun. 
Ea a muncit mult, mijlocașii au 
pncercat să acopere o mare supra
față do teren, atacanții să creeze 
breșe în sistemul defensiv al bel- 
prădcnilor pentru a șuta cu șanse 
Be izbîndă la poarta Iui O. Petro- 
Ivici. Acțiunile ofensive ale echi
pei noastre n-au avut însă luci- 
faitatca necesară, jucătorul care 
primea mingea de la apărători (în- 
peosebi Ciupitu) ncreușind s-o 
transmită întotdeauna cu prompti
tudine coechipierului aflat în po
luția Cea mai bună, fapt de care 
Itu profitat oaspeții, care au etalat 
hn joc foarte elastic, cu marcaj 
ftrict în apărare și în continuă 
mișcare în atac. Ei au realizat încă 
pin start cîteva acțiuni ofensive ex
trem de periculoase, ratate de Sa
rici (min. 7 și 12). In min. 18 
Insă, vîrful de atac al echipei 
Eteaua roșie nu va mai greși țin- 
la : SAVICI a șutat pe diagonala 
lareului, mingea a lovit bara din 
treapta porții Ini Pnrcaru. de unde 

REZULTATELE MECIURILOR DIN CUPELE EUROPENE
Ieri au avut loc partidele primei manșe din cadrul turului I al cupelor europene la fotbal. Iată rezultatele

irimite pînă la închiderea ediției :

C. C. E.
fjpesti Dozsa — F. C. ZUrich 4—0 (2—0)
l. K. Copenhaga — St. Etienne 0—2 (0—0)
dangers Glasgow — F. C. Bohemians 4—1 (2—0)
[lympiakos Pireu — Dinamo Kiev 2—2 (0—2)
Bovan Bratislava — Derby County 1—0 (0—0)
lucii Chorzow >— Kuopion Palloseura 5—0 (3—0)
[. C. Lindfield — P.S.V. Eindhoven 1—2 (1—2)
punesse d’Esch •—• Bayern Miinchen 0—5 (0-2)
Lw.n. Molenbeek — Viking Stavanger 3—2 (1-1)
lonissia Monchen. — Wacker Innsbruck 1—1 (0-1)
Ls.K.A. Sofia — Juventus Torino 2—1 (0-1)
Boriana La Valletta — Hajduk Split 0—5 (0—1)
talmo F.F. — F. C. Magdeburg 2—1 (1-0)

CUPA CUPELOR
Ljle B.K. — F. C. Den Haag 0—2 (0-1)
keid Oslo — Sial Rzeszow 1—4 (0—1)
laladas Szombath. — F. C. La Valletta 7—0 (1-0)
Irarat Erevan — Anorthosis Famag. 9—0 (5—0)
l C. Basci — Atletico Madrid 1—2 (1—0)
lanathinaikos — Sachs. Zwickau 0—0
lurm Graz — Slavia Sofia 3—1 (3—0)
1 C. Wrexham — I. F. Djurgarden 2—1 (1—1)
lesiktas Istanbul — Fiorentina 0—3 (0—1)
■un Dublin — R. C. Lens 1—1 (1-0)

Borac Banja Luka — U. S. Ruemelingen 9—0 (3—0)
Lahden Reipas — West Ham United 2—2 (1-1)
Spartak Trnava — Boavista Porto 0—0
Valur Reykjavik — Celtic Glasgow 0—2 (0-1)
Eintr. Frankfurt — F. C. Coleraine 5—1 (5—0)

CUPA U. E. F. A.
A.I.K. Stockholm — Spartak Moscova 1—1 (0-0)
Hertha B.S.C. — Helsingin J.K. 4—1 (3-1)
Holbaek B.I.F. — Stal Mielec 0—1 (0-0)
Carl Zeiss Jena — Olimpique M-ille 3—0 (2—0)
Royal Anvers — Aston Villa 4—1 (3-1)
Ajax Amsterdam — Glentoran Belfast 6—1 (3-0)
Molde F.K. — Oesters Voeyjb 1—0 (0-0)
Hibernian Edinb. — F. C. Liverpool 1—0 (1—0)
GAIS Goteborg — Slask Wroclaw 2—1 (1-0)
F. C. Kiiln — B. 1903 Copenhaga 2—0 (2-0)
Grass. Ziirieh — Real San-Sebastian 3—3 (2-2)
Young Boys Berna — Hamburger SV 0—0
F. C. Everton — A. C. Milan 0—0
Bohemians Praga — Honved Budapesta 1—2 (0—0)
M.S.V. Duisburg — Paralimnim Famag. 3—2 (2-1)
PAOK Salonic — C. F. Barcelona 1—0 (0-0)
Cernomoret Odesa — Lazio Roma 1—0 (1—0)
Rapid Vicna — Galatasaray 1—0 (0—0)
Vojvod. Novi Sad — A.E.K. Atena 0—0
VOEST Linz — Vasas Budapesta 2—0 (1-0)
Torpedo Moscova — Napoli 4—1 (2-1)

belgian și s-a dus în poartă : 
1—0. scor cu care avea să se în
cheie partida.

După pauză, superioritatea oas
peților avea să fie evidentă, dar 
precizia suturilor la poartă ale 
atacantilor lui Anderlecht a lăsat 
de dorit. Tn acest context. în min. 
64. scorul putea fi 2—0, dar Rîș- 
nită. singur în fata portarului, s-a 
grăbit, și de Ia 14 m a șutat peste 
bară. Mare ratare 1 De aici, oas
peții au prins și mai mult curaj, 
venind periculos înainte. Dar. pe 
contraatac (min. 81) Bartales. 
Neagu și M. Stelian (ultimul a 
șutat și portarul a respins cu 
pumnul) puteau înscrie. după 
cum. în minutul următor, uimi
torul reflex al lui Ionită. la șutul 
lui I-Iaan. de la 10 m. a făcut ca 
tabela să nu arate egalitate. Așa 
se încheia o repriză secundă mai 
agitată și mai grea pentru giu- 
leșteni decît prima (în care oas
peții. cu gîndul la o egalitate, 
încercaseră să tragă de timp, des
tul de devreme), dar pe care 
Rapid a trecut-o cu succes, ca în
treaga partidă. în care, totuși, ac
țiunile ofensive trebuiau să fie 
mai multe la număr și mai bine 
susținute.

Arbitrul I. Bticek, ajutat de R. 
Rueck și A. Hoeller (toți din 
Austria) a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

RAPID : Ionită — NITA. GRI
GOR AȘ FL. MARIN. IORDAN — 
ANGELESCU. SAVU (min. 60 
Rîșnită). M. Stelian — Manea, 
Neagu. Bartalos.

ANDERLECHT : Munaron — 
Van Binst. Thissen. VAN DEN 
DAELE. Docks — HAAN. De 
Groote. Coeck — RESSEL, An
dersen (min. 66 Van Poucke), 
RENSENBRINCK.

Constantin ALEXE

a ricoșat în plasă : 0—1 ! Se pă
rea, totuși, că golul egalizator, în
scris în ultimul minut ai primei 
reprize (un gol foarte frumos : O- 
BLEMENCO a reluat cu spatele la 
poartă cu boltă, peste fundașul 
central Keri șl peste portarul O. 
Petrovici, surprins) va relansa par
tida, el constituind un tonic pen
tru echipa craioveană.

Dar, după cele cîteva incursiuni 
timide din primele minute ale re
prizei secunde (șut periculos O- 
blemenco — min. 47), Steaua roșie 
a pus stăpînire pe joc și a pre
luat din nou conducerea pe ta
bela de marcaj prin FILIPOVICI 
(min. 55) : șut imparabil din mij
locul careului de 16 m. Același Fi- 
lipovîci va rata în min. 65 o mare 
ocazie, șutind în bară ! Acest pe
riculos atacant, FILIPOVICI, va 
marca însă și cel de-al treilea gol 
al echipei sale, în min. 79.

Scor final, 3—1 (1—1) pentru
Steaua roșie.

Arbitrul A. Zade. ajutat la linie 
de M. Rubenis și K. Andzulis (toți 
din U.R.S.S.), a condus bine ur
mătoarele formații :

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Purcaru — PURIMA. Boc, Deselni- 
cu, Berneanu — Strîmbeanu. Ciu
pitu, Bălăci — Crisan (min. 55 
Cămătaru ; min. 77 Ștefănescu), O- 
BLEMENCO, Nedelcu II.

STEAUA ROȘIE : O. Petrovici 
— JELIKICI, Muslim, KERI, Nov- 
covici — BARALICI, V. Petrovici 
(min. 86 Sestici). NTCOLICI — 
FILIPOVICI. S AVICI. S u s i c i 
(min. 67 Stamcncovici).

Louren’iu DUMITRESCU

MADRID, 17 (prin telefon). — 
Aseară, pe stadionul Santiago Ber- 
nabeu, în prima manșă a C.C.E., 
campioana Spaniei Real Madrid a 
întilnit pe Dinamo București. Me
ciul a început în ritm rapid, cu 
faze de mare dinamism, la con
ducerea ostilităților fiind jucătorii 
formației gazdă. Apoi, cîteva con
traatacuri firave ale oaspeților, 
după care, în min. 8, Real des
chide scorul, după o fază în care 
Camacho pasează scurt, lateral, 
pînă la SANTILLANA, care dc la 
6 m, nemarcat. înscrie, 1—0! După 
acest gol, Dinamo se străduiește să 
echilibreze jocul. Pe fondul unei 
dominări, totuși, clare, a echipei 
gazdă, campioana noastră face un 
bun joc dc apărare^Gazdele au 
ocazii în min. 22 (Martinez), 37 
(Santillana) și 38 (Martinez) ; Di
namo atacă periculos în min. 23 
(Lucescu), 35 (Dumitrache) și 40 
(D. Georgescu).

Repriza a doua a fost aprigă, 
spectaculoasă, bogată în goluri. în 
min. 63, MARTINEZ a mărit avan
sul echipei sale, reluînd cu capul, 
din careul mic, Ia o centrare în a- 
dincimc. La acest gol, Martinez a 
comis fault clar asupra portarului 
nostru, dar arbitrul a validat go
lul ! în min. 74, 3—0. prin șutul pu
ternic al lui NETZER, de Ia 18 m.

A.S.A. A RATAT
TG. MUREȘ, 17 (prin telefon). 

Startul formației locale in compe
tițiile europene a stîrnit aici un 
interes deosebit, peste 20 000 de 
spectatori fiind prezent! în tri
bune și punîndu-și speranțele în 
calificarea formației locale. în- 
tr-adevăr. în primele 20 de minu
te stadionul a vuit. subliniind 
prin aceasta jocul bun realizat de 
A.S.A. în aceste minute, nu nu
mai că A.S.A. a deschis scorul 
(min. 10) în urma unei excelente 
faze de contraatac (Fazekaș îl de
pășește ușor pe Wătzlich, cen
trează dc pe dreapta în careu, dc 
unde MUREȘAN înscrie splendid 
cu un voleu imparabil), dar foar
te puțin a lipsit ca scorul să fie 
mai mare. Intr-adevăr, în min. 
17, Mureșan execută ușor, la Gli- 
gore, o lovitură liberă de la 18 m, 
șutul acestuia se duce ca din tun 
în stîlpul din dreapta porții lui 
Boden, revine în teren. Hajnal 
șutează. Boden respinge și omni
prezentul Dernen trimite în cor
ner. O altă mare ocazie se pe
trece în min. 23: Fazekaș, exce
lent în aceste momente, scapă 
singur, se îndreaptă cu mingea 
spre gol. Bodcn îi iese în întîm- 
pinare la circa 25 m, atacantul 
mureșan îl driblează, dar își mic
șorează unghiul, oaspeții se re
pliază și șutul nu mai are efi
cientă. Tocmai in aceste momen
te. Dynamo simte pulsul mure
șenilor. oarecum descumpăniți de _ 
cele două ratări și. în min. 24. 
SCHADE șutează în stingă 1*** 
Nagel, fructificînd un balon pri
mit dc la Rieden. Nu trec decît 
patru minute și. profitînd de a- 
ceeași stare de degringoladă a 
.,roș-albaștrilor“ și de neatenția 
lui Pintea. oaspeții iau conduce
rea cu 2—1 datorită golului rea
lizat de HEIDLER. Cam din jurul 
minutului 30. jocul slăbește ca 
intensitate, ambele formații rezu- 
mîndu-se să plimbe mult mingea 
la mijlocul terenului. El se va a- 
nima din nou în repriza secun
dă, mai ales după egalarca reuși
tă în min. 49 de FAZEKAȘ. A- 
cesta scapă din nou de Wătzlich. 
Boden îi iese în întîmpinare. se 
repetă într-un fel faza din prima 
repriză, dar de data aceasta îna- 

la o minge respinsă de Constanti- 
ncscu. Peste numai un minut, LU
CESCU reduce din handicap, după 
o centrare a lui Vrînceanu șl o ma
nevră, fără balon, înșelătoare, a luî 
Dumitrache. în ultimul minut de 
joc, SANTILLANA fixează sco
rul final, mareînd cu capul, după 
ce balonul lovise bara: 4—I.

Deși după pauză Dinamo a pri
mit 3 goluri, echipa a jucat mai 
bine în repriza secundă. Scorul 
sever se datorește unor greșeli 
de apărare conjugate cu lipsa de 
curaj în atac. Defensiva lui Real 
s-a clătinat în acest meci și acest 
lucru trebuia exploatat cu mai 
multă îndrăzneală de jucătorii noș
tri, care au mizat prea mult pe 
un scor strîns.

Au jucat formațiile :
REAL : M. Angel — Sol, Beni

to, Pirri, Camacho — Breitner, Del 
Bosque, Netzer — Amancio, San- 
tillana, Martinez ;

DINAMO : Constantinescu — 
Cheran, Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Lucută — I. Marin, D. Georgescu, 
Mateescu (min. 61 Vrînceanu) — 
Luceîcj, Dumitrache. Custov.

A arbitrat cu greșeli M. Gugu- 
lovici (Iugoslavia).

Constantin FiRĂNESCU

MARI OCAZII...
inlașul din Tg. Mureș ridică ba
lonul peste portar trimițîndu-1 în 
plasă. A.S.A. atacă acum în trom
bă, dar cu toate acestea se între
vede superioritatea de ansamblu 
a oaspeților care se apără orga
nizat șt contraatacă fulgerător, 
în special prin mijlocașul Schade 
(de altfel linia mediană a fost 
compartimentul lor forte, spre 
deosebire de aceea a mureșeni
lor), care era susținut, în perma
nență de alți 4—5 coechipieri. 
Meciul se încheie cu două bune 
ocazii ale echipei locale (in min. 
86. Bodcn parează cu dificultate 
un șut a lui Ispir. iar în min. 89, 
Boldni greșește copilărește la o 
miiye trimisă de Naghi). rămase 
înșir fără rezultat și partida se 
încheie cu scorul de 2—2 (1—2).

Brigada de arbitri din Grecia, 
avîndu-1 la centru pe E. Papava- 
siliou, ajutat la linie de C. Kri- 
koni șl T. Kaladanus» a condus 
bine următoarele formații :

A.S.A. : Nagel — GLIGORE, 
Pintea, Ispir, ONUȚAN — Va- 
rodi, Pîslaru (min. 75 Naghi), - 
Boldni — FAZEKAȘ, Mureșan, 
Hajnal (min. 77 Popa).

Dynamo Dresda : BODEN — 
WEBER. DERNER, Schmuck, 
Wătzlich — HAFNER, SCHADE, 
KREISCHE — Rieden, Sachse, 
Heidier.

Mircea TUDORAN

® PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT •
ATLETISM • La Mombasa (Kenya) 

s-au desfășurat întrecerile unui 
concurs internațional de atletism, la 
startul căruia au fost prezenți spor
tivi din țări africane. Campionul 
olimpic John Akii-Bua (Uganda) a 
cîștigat proba de 400 m g cu 50,2, 
iar etiopianul Mirius Yifter s-a cla
sat pe locul întîi în probele de fond, 
5 000 ni cu 13:50,6 și 10 000 m cu 
29:04,3. Recordmanul mondial Fil
bert Bay! (Tanzania) a trecut pri
mul linia de sosire1 în cursa de 1 500 
m, cu timpul de 3:37,2. • Tn con
cursul internațional de la Havana, 
proba de săritură cu prăjina a fost 
cîștigată de polonezul Tadeusz Slu- 
sarskl, cu performanța de 5,35 m. 
La aruncarea ciocanului, pe primul 
loc s-a clasat Zygmunt Jaglinski 
(Polonia) cu 69.56 m, urmat de An
gel Cabrera (Cuba) cu 64,53 m. • Pe 
stadionul „Meadowbank** din Edin
burg s-a desfășurat întilnirea inter
națională dintre echipele masculine 
și feminine ale Angliei și Suediei, 
în ambele meciuri, victoria a revenit 
gazdelor : 113—99 puncte la masculin 
și 103—54 puncte la feminin. Iată 
principalele rezultate înregistrate : 
masculin : 400 m : Jenkins (A) —
46,70 ; greutate : Capes (A) — 20,01 
m; înălțime: Almen (S) — 2,12 m ; 
lungime : Jarfelt (S) — 7,69 m; 110 
m g. : Pascoe (A) — 14.2 ; 5 000 m: 
Simmons (A) — 13:59,29 ; feminin :
4t>0 m : Elder (A) — 53,53 ; 200
m : Lannaman (A) — 23,61 ; 800 m: 
Wright (A) — 2:08,0.

AUTOMOBILISM a Cursa interna
țională desfășurată pe circuitul de 
la Zolder (Belgia), contind pentru 
campionatul european de formula 
II, a fost dominată de sportivii fran
cezi. clasați pe primele trei locuri. 
A cîștigat Michel Leclere („March"), 
cu o medie orară de 168,512 km,

BASCHET • La „Palatul Sportu
rilor" din Varese au continuat în
trecerile pentru „Cupa interconti
nentală". competiție rezervată echi
pelor de club. Cunoscuta formație 
spaniolă Real Madrid a obținut a 
doua victorie consecutivă, cîștigînd 
cu scorul de 96—81 (50—41) partida
cu echipa Universității din Pennsyl
vania. Alte rezultate : Amazonas 
Francas (Brazilia) — Tresor Bangui 
(Republica Centrafricană) 109—55 
(57—22) : Mobiielrgi Varese — Forst 
Cantu 37—83 (38—41).

CICLISM a In Turul ciclist al 
Poloniei, după 5 etape conduce

Jocurile naționale ale R.P Chineze 

NOU RECORD MONDIAL 
LA TIR

PEKIN, 17 (Agerpreș). — In ca
drul jocurilor sportive naționale ale 
R. P. Chineze, la proba de pistol 
standard, concurenta Tung 
Hsiang-yi a stabilit un nou record 
mondial cu performanța de 592 
puncte. Recordul oficial al lumii, 
care este de 587 puncte, a fost corec
tat de o altă trăgătoare chineză 
Li Ya-min cu rezultatul dc 591 
puncte.

NÂSTASE Șl CONNORS 
JOACA LA HAMILTON

HAMILTON, 17 (Agerpres). — tn 
optimile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Hamilton 
(Insulele Bermude), jucătorul român 
Ilie- Năstase l-a învins cu 1—6, 6—3, 
6—2 pe tînărul ' tenisman american 
Tray Waltke. Alte rezultate : Con
nors (S.U.A.) — S. Segura (S.U.A.) 
6—1, 6—1 : Metrevell (U.R.S.S.) —
Mayor (S.U.A.) 6—3. 6—0 ; Gerulaitis 
(S.U.A.) — Pfister (S.U.A.) 7—5, 6—2.

ACTUALITATEA SAHISTÂ»
„MEMORIALUL ALEXANDER". Cu 

o rundă înainte de terminarea lur- 
neului de la Middlesbrough — „Me
morialul Alexander" — în clasament 
conduce Efim Gheller (U.R.S.S.) cu 
9 puncte, urmat de Robert Hubner 
(R.F.G.) — 8 p. Șahistul român
Florin Gheorghiu care nu a cîștigat 
nici o partidă în acest turneu ocu
pă locul 11, cu 5’/2 P. hi runda a 
13-a Gheorghiu a remizat cu Hurt, 
rezultat consemnat și în partida 
Stean—Bronstein. Olafsson l-a în
vins pe Miles, Timman pe Keene, 
iar Smîslov a cîștigat la Lombardy.

A. KARPOV — ELOGIAT. Comcn- 
tînd rezultatele turneului de la Mi
lano, încheiat cu victoria marelui 
maestru Anatoli Karpov (U.R.S.S.), 
ziarul italian „Paesc Sera" scrie in
tre altele : „Campionul mondial A. 
Karpov a demonstrat că este jucă
torul nr. 1 în lume". Un alt ziar 
italian, „II Giorno**, notează la rin- 
dul său : „Dintre cei 12 mari maeș
tri prezenți Ja acest turneu, indiscu
tabil cel mai important din viața 
șahi stă a Italiei, A. Karpov a fost^ 
prin stilul său combativ, șahistul cel 
mai remarcabil*.

CAMPIONATUL ASIEI. Campiona
tul masculin de șah al Astei s-a în
cheiat Ia Singapore cu victoria lut 
Choo Kwee (Singapore). Su radi rad ja 
(Indonezia), Terry Shaw (Australia) 
șl Manuel Aaron (India), toți patru 
jucători totalizînd cîte 9’,'a puncte 
din 15 posibile.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII
SPORTIVE IA MOSCOVA
MOSCOVA. 17 (Agerpres). — Sub 

deviza : „Sportul ambasador al pă
cii", în complexul expozițional din 
Moscova s-a deschis o expoziție de 
fotografii artistice și documentare 
la care participă fotoreporteri 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Franța. Italia. Po
lonia. România. Ungaria. U.R.S.S. 
și alte țări.

Premiile pentru cele mai reușit-a 
fotografii vor fi atribuite dc un ju
riu. avînd în frunte pe Frank Tay
lor. președintele Asociației interna
ționale a presei sportive (AIPS)?

polonezul Mytnik, urmat de compa
triotul său Majkowski la 2:02. Etapa 
a 5-a, disputată contracronometru 
individual, a revenit lui Mytnik care 
a realizat pe distanța de 18.600 km 
timpul de 41:43,0. • Cel de-al 48-lea 
Tur ciclist al Veneției a fost, cîștl- 
gat de rutierul elvețian Roland Salm 
cronometrat pe distanța de 245 km 
cu timpul de 6 h 27:0. L-au urmat 
italienii Polidorl — la 2 sec. și Pa- 
nizza — la 8 sec. • După desfășu
rarea cursei -cicliste Paris — Bru
xelles, în care victoria a revenit, bel
gianului Freddy Maertens, în clasa
mentul „Trofeului Super Prestige- 
Pernod" continuă să conducă deta
șat Eddy Merckx (Belgia) cu 400 de 
puncte. TI urmează Bernard Theve- 
net (Franța) — 220 p, Roger de 
Vlacminck (Belgia) — 216 p. Fran
cesco Moser (Italia) — 195 p, Joep 
Zoetemelk (Olanda) — 155 p ctc.

HOCHEI. • La Helsinki s-a dis
putat cel de-al doilea meci dintre 
selecționatele Finlandei șl Suediei. 
Hocheiștli suedezi au terminat din 
nou învingători, de data aceasta cu 
scorul de 6—1 (3—0, 2—1, 1—0). In 
primul joc, echipa Suediei a cîști
gat cu scorul de 4—3. « Campiona
tul U.R.S.S. a programat alte trei 
partide, încheiate cu următoarele 
rezultate : Traktor Celiabinsk — 
ȚSKA Moscova 0—6 (0—2. 0—2, 0—2); 
Sibir Novosibirsk — Spartak Mos
cova 6—5 (1—2, 4—2, 1—1) : Htmik 
Voskresensk — Dinamo Moscova 
1—4 (1—2, 0—1. 0—1).

In clasament, după patru etape; 
conduce echipa TSKA Moscova — 6 
p. urmată de formațiile Dinamo 
Moscova — 6 puncte și Aripile So
vietelor Moscova 4 p (un joc mai 
puțin disputat).

TENIS a în primul tur al turneu
lui internațional de la Los Angeles, 
jucătorul neozeelandez Onny Parun 
l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe Haroon 
Rahim (Pakistan), Iar australianul 
Phil Dent a dispus cu 6—2, 2—6,
6—4 de englezul Graham StHwell. 
Rezultate din turul II : Rtes-
sen — Dibley 6—2, 6—2 : V. Amri- 
traj — Austin 7—6, 2—6, 6—2 ; Dent— 
Stilwell 6—4, 2—6, 6—4. « „Cupa
campionilor europeni» Ia tenis a fost 
cucerită la actuala ediție de formația 
franceză Racing Club, învingătoare 
cu 6—3 în finala susținută la Bru
xelles cu echipa Rott Welss dl» 
Berlinul Occidental.


