
in întimpinarea zilei de 23 August

MANIFESTĂRI SPORTIVE
OMAGIALE

Ziua de 23 August, sărbătoa
rea eliberării patriei, este întâm
pinată de tineretul țării atit cu 
realizări importante in activita
tea productivă, creatoare, cit și 
cu entuziaste participări la ac
țiuni și competiții sportive oma
giale. Din numeroasele relatări 
referitoare la aceste manifestări 
care se organizează in întreaga 
țară, am reținut pe cele primite 
din Suceava, Galați, Bistrița, 
Rm. Vilcea și Brăila.

• în municipiul Suceava au 
loc în aceste zile competiții de 
masă la fotbal, volei, handbal 
și tenis de cimp (faza pe aso
ciație), urmind ca în zilele de 
22, 23 și 24 august să se des
fășoare faza pe municipiu. De 
asemenea, sînt programate alte 
întreceri dotate cu „Cupa 23 
August" la fotbal, volei, handbal 
(băieți și fete). La aceleași dis
cipline se organizează competi
ții și în alte centre ale județu
lui : Vatra Dornei, Cîmpulung 
Moldovenesc, Rădăuți, Fălticeni, 
Șiret și Solea. Pentru zilele de 
sărbătoare se preconizează nu
meroase manifestări cultural- 
sportive în zonele de agrement 
din vecinătatea așezărilor urba
ne : Rune, Deia, Ilisești, Dum
brava Minunată etc. în progra
mul acestor atractive serbări fi
gurează demonstrații de box, 
lupte, haltere, judo, precum și

competiții de volei, handbal, 
fotbal.

• Consiliul județean al sindi
catelor și C.J.E.F.S. Galați or
ganizează în întimpinarea marii 
sărbători diverse acțiuni sporti
ve pe întreg cuprinsul județului, 
începînd de luni (n.r. — azi) pe 
mai multe baze sportive din Ga
lati vor avea loc întreceri de 
popice, tenis de cîmp, volei, 
handbal, atletism, iar în pădu
rea Gîrboavele concursuri de 
orientare sportivă. Asemenea 
acțiuni se vor desfășura și în 
orașele Tecuci, Tg. Bujor și 
Berești, precum și în principa
lele comune.

• în colaborare cu toți facto
rii cu atribuții în mișcarea spor
tivă. C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud 
organizează în întimpinarea zi
lei de 23 August două mari com
petiții : „Cupa Eliberării" la 
popice și „Cupa 23 August" la 
tenis de cîmp și tenis de masă 
(ambele în municipiul Bistrița), 
precum și o competiție de hand
bal la Beclean. De asemenea, în 
majoritatea comunelor județului 
au fost programate duminici 
cultural-sportive.

• La Rm. Vilcea sînt în curs 
de desfășurare competiții dotate 
cu „Cupa Eliberării" la tenis de 
masă și de cîmp, fotbal, popice, 
volei și handbal. întrecerile sînt 
găzduite de stadioanele 1 Mai 
și Oltul, de terenurile Bujoreni 
și ale liceelor economic și „Va- 
sile Roaită".

0 Comisia sport-turism din 
cadrul Consiliului județean al 
sindicatelor Brăila a inițiat un 
campionat de fotbal rezervat ju
cătorilor nelegitimați din aso
ciațiile sportive ale municipiu
lui. în întreceri sînt angrenate
22 de echipe, împărțite în două 
categorii de vîrstă (18—30 ani 
și peste 30 ani). De asemenea, 
în organizarea A.S. Marina Brăi
la, s-a desfășurat o competiție 
voleibalistică dotată cu „Cupa
23 August". Trofeul a revenit 
echipei Marina, urmată de Veri
tas (au participat 8 formații).

S-a încheiat „Cupa CIBO“, la
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Cu două sâptâmini înaintea startului compctițîonal ia fotbal

ECHIPELE DIVIZIONARE AU SUSȚINUT 
NOI JOCURI DE VERIFICARE

Sportul studențesc — Panathinaikos 2—0. Grosu (în dreapta) înscrie 
al doilea c/ol Foto : V. BAGEAC

S
îmbăta și duminica, echipele noastre de fotbal, aflate în preajma reluării 
activității oficiale, au susținut noi meciuri amicale, menite să servească, 
atit unora cit și altora, la verificarea potențialului lor fizic și tehnico- 
tactic, verificare cu atit mai necesară cu cit campionatul bate la ușă, in 

special pentru divizionarele A și B, ca re-și vor incepe întrecerea peste numai 
două sâptâmini.

SPORTUL STUDENȚESC — PANATHINAIKOS ATENA 2—0 (2—0)
După 25 de zile de la relua

rea pregătirilor, Sportul stu-

ciclism

dențesc a inaugurat ieri sezo
nul internațional amical bucu- 
reștean. în compania cunoscutei 
formații elene Panathinaikos, 
care și-a început pregătirile, la 
noi în țară, acum 9 zile. Jocul

a purtat amprenta acestui de
calaj, fiind la discreția echipei 
bucureștene,’mai ales în prima 
parte, cînd au fost marcate și 
golurile : O. IONESCU (min. 
8, la capătul unei acțiuni ra
pide, dar el se afla în poziție 
de ofsaid) și GROSU (min. 35, 
în urma unei reușite lansări în 
adîncime, executată de Radu
lescu). Pînă la pauză, studenții 
au mai avut cîteva ocazii, din
tre care menționăm bara lui 
O. lonescu din min. 40, de. la 
25 de metri, în urma unui șut 
rareori întîlnit, din păcate, pe 
terenurile noastre. în toată a- 
ceastă primă parte, oaspeții au 
încercat să „taie“ atacurile 
bucureștene, mizînd în ofensi
vă doar pe rolul de pivot al 
lui Antoniadis, acesta din urmă 
fiind, înșă, umbra jucătorului 
care a evoluat pe Wembley, 
în finala C.C.E. cu Ajax. După 
pauză, jocul s-a echilibrat în 
sensul negativ al cuvintului, 
studenții insistînd prea puțin 
în atac, poate și cu gîndul la 

. meciul cu Akademik, care se 
' va disputa miercuri dimineața, 

la ora 11. în această a doua 
parte a jocului, echipa lui Mo
reira a realizat cîteva faze 
frumoase, toate fiind inițiate 
de internaționalul iugoslav

loan CHIRILA

(Continuare In pag. 2-3)

ÎNVINGĂTOR AUTORITAR; TEODOR VASILE (Dinamo)
BRAȘOV, 8 (prin telefon). 

Duminică s-a încheiat la Bra
șov cea de-a 13-a ediție a 
cursei cicliste dotate cu „Cupa 
CIBO". Ultimele trei etape au 
creat întreceri animate, consti
tuind o utilă verificare înain
tea campionatelor naționale de

TEODOR VASILE

La Baia Mare

„CUPA MINERUL44
LA POPICE

La Baia Mare a avut loc un 
turneu inlerna,.onal de pop.ee, do
tat cu „Cupa Minerul11, la care au 
luat parte formațiile T. I. Povazan 
(Cehoslovacia), Metalul Hunedoara 
și Aurul Baia Mare, organizatoarea 
turneului. Rezultate tehnice : Me
talul — T. I. Povazan 4 980—4651 
p.b.. Aurul — Metalul 5 210—4 987 
p.d., T. I. Povazan — Aurul 2 432— 
2 500 p.d. (la 100 lovituri mixte). 
Clasamentul pe echipe : 1. Aurul 
6 p, 2. Metalul 4 p, 3. T. I. Pova
zan 2 p. Cele mai bune rezultate 
individuale ale turneului au fost 
realizate de Gh. Vuta (Aurul) 922 
p.d., Al. Ardelean (Aurul) 892 p.d. 
și .1. Scortea (Metalul) 884 p.d. În
vingătorilor le-au fost acordate 
cupe. (L. CHlKA-cqresp.) 

la Galați. Un număr mare de 
spectatori au urmărit sîmbătă 
în Orașul Victoria desfășurarea 
etapelor 4 și 5. Dimineața, în 
proba de contratimp (10 km), 
Valentin Marin (Dinamo Bucu
rești) a ocupat primul loc cu 
14:26;0, urmat de Teodor Vasile 
(14:28) și Mircea Romașcanu 
(14:32). Circuitul închis dispu
tat după-amiază, pe un traseu 
de 2000 m, parcurs de 22 de 
ori, cu sprinturi la fiecare al 
doilea tur, s-a soldat cu victo
ria lui Nicolae Gavrilă 
(Steaua), cronometrat pe cei 44 
km în 1 h 05,10. în această e- 
capă, pe puncte primul loc a 
revenit lui M. Romașcanu, cîș- 
tigător a șase din cele 11 sprin
turi. Ultima etapă, disputată 
pe ruta Orașul Victoria — Fă
găraș — Brașov, a fost cea mai 
spectaculoasă și valoroasă sub 
aspect tehnic, înregistrîndu-se 
pe cei 100 km, cit a măsurat

Turneul internațional de baschet de la Brașov

PE LOCUL lr ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI
9 Lotul de tineret a întrecut reprezentativa de seniori 
a Siriei O La Balcaniada de junioare, formația română 
pe locul 2 # Selecționata Colegiului Quincy din Illinois 
— S.U.A. a sosit aseară în Capitală și va juca marți, 

la Brașov, cu echipa de seniori a țării noastre

Desfășurat în Sala sporturilor 
din Brașov, turneul internațio
nal de baschet s-a încheiat cu 
victoria echipei de tineret a 
României (6 p), urmată în. cla
sament de formațiile de juniori 
ale țării noastre (5 p), Bulgariei 
(4 p) și Ungariei (3 p). Iată re
zultatele consemnate în ultimele 
zile : România (j) — Ungaria (j) 
80—74 (47—38) — au înscris pen
tru echipa română : Ermurache 
27, Brânișteanu 16, Zgriban 8, 
Marinaclie 8, Bretz 4, V. Ion i, 
Pascu 3, Buzeșteanu 3, Bănică 
7 ; România (t) — Bulgaria (j> 
81—70 (39—33) — au înscris : 
Carăion 22, Tecău 16, Netolitz- 
chi 14, David 12, Ghelert 6, Si- 
pos 4, Tacaci 4, Palfegy 2, Boiș- 
teanu 1 ; România (t) —■ Româ
nia (j) 91—54 (53—24), Bulgaria 
(j) — Ungaria (j) 57—52 (27—27, 
47—47).

★
Două succese ale lotului nos

tru de tineret în tot atîtea me
ciuri amicale susținute la Bra
șov, în compania reprezentativei

traseul, o medie orară de 44,500 
km. Victorios în această etapă 
a fost Ion C'ojocaru de la 
Steaua, care a cî.știgat în fața 
unui pluton de 52 alergători, 
în 2 h 13 min. La încheierea 
celor 6 etape, în clasamentul 
general pe primul loc se află 
Teodor Vasile (Dinamo) 11 h 
41:00, urmat de : Alexandru
Sofronie (Voința București) 11 h 
41:17, Valentin Ilie (Dinamo) 
11 h 41:21, Nicolae Gavrilă 
(Steaua) 11 h 41:32. Ilie, Duțan 
(Dinamo) 11 h 42:08, Ion Cer
nea (Olimpia București) 11 h 
43:02.

în clasamentul sprinterilor. 
Pe primele două locuri, Teodor 
Vasile 15 p, la egalitate cu 
George Negoescu (Steaua), iar 
în' cel al cățărătorilor. Teodoi 
Vasile 20 p, urmat de Ion Nici» 
(Steaua) 10 p.

Carol GRUIA-coresp.

de seniori a Siriei : 64—55 și 
88—69.

★
Clasament final al Balcaniadei 

de junioare disputată în orașul 
bulgar Stanke Dimitrov : 1. Iu
goslavia 4 p, 2. România 3 p, 3. 
Bulgaria A 2 p. Rezultatele echi
pei tării noastre : 67—65 (33—31) 
cu Bulgaria A — și nu invers 
cum au anunțat unele agenții 
de presă străine, 57—63 (18—38) 
cu Iugoslavia, 72—60 (35—28) cu 
Bulgaria B (joc neoficial). Ce- 
lălăit rezultat al competiției :
Iugoslavia — Bulgaria A 55—51.

★
Din bogatul program competi- 

țional estival al baschetului, 
menționăm — pentru săptămîna

Capul de afiș al săptămînii sportive

ÎNTRECERILE „CUPEI EUROPEI" 
(grupa B) LA ÎNOT

0 ÎN BAZINUL DINAMO DIN CAPITALA, CINCI FORMAȚII MAS
CULINE, BULGARIA, IUGOSLAVIA, OLANDA, UNGARIA ți ROMÂ
NIA LA STARTUL CONCURSULUI 0 ECHIPA FEMININA A ȚARII 

ÎN GRUPA C, LA HELSINKI

în această săptămînă, unul 
dintre cele mai importante e- 
venimente sportive internațio
nale îl reprezintă întrecerile 
„Cupei Europei", aflate la cea 
de a V-a ediție. In concursul 
masculin și-au anunțat partici
parea 20 de echipe repartizate 
în trei grupe valorice, iar în 
cel feminin au confirmat pînă 
acum participarea 16 formații.

Cinstea de a organiza în a- 
ceșt an întrecerile selecționate
lor masculine din grupa B a 

aceasta — turneul pe care-1 va 
întreprinde în țara noastră se
lecționata Colegiului Quincy din 
Illinois-S.U.A., începînd de mar
ți, în Sala sporturilor din Bra
șov. în acest scop, oaspeții au 
sosit în Capitală ieri seară și 
urmează ca astăzi să se depla
seze în orașul de la poalele Tîm- 
pei. Baschetbaliștii nord-ameri- 
cani vor lua parte miine dimi
neață la un antrenament co
mun în compania componenților 
loturilor de seniori și de tine
ret ale țării noastre, urmînd ca 
în aceeași zi, la ora 18,30, să 
susțină un meci amical cu re
prezentativa de seniori a Româ
niei. 

revenit Federației române de 
natație. Așadar, sîmbătă și 
duminică, în piscina Dinamo 
din Capitală (8 culoare, crono
metraj electronic „Delfin"), 
cinci reprezentative și anume 
Bulgaria, Iugoslavia, Olanda, 
Ungaria și România vor 

. concura pentru a obține drep
tul de promovare (doar locul 
I) în prima grupă valorică. 
Inițial, în această grupă tre
buiau să concureze și înotătorii 
norvegieni, eîștigători anul tre
cut ai grupei C. Federația de 
specialitate din această țară a 
anunțat însă că echipa sa nu 
va face deplasarea la Bucu
rești, din motive obiective.

Sportivii români și-au con
tinuat pregătirile, antrenîndu- 

”Se zilnic în ultimele două săp- 
tămîrrf în Capitală. Tehnicienii 
noștri își pun mari speranțe 
în echipa feminină care va e- 
volua la Helsinki.. în grupa C. 
Anca Groza, Daniela Georges
cu, Camelia Hoțescu. Mihaela 
Costea și coechipierele lor. că- 

. rora li se va adăuga și Car
men Bunaciu (a concurat la 
„europenele" de juniori), au 
șanse evidente de a promova 
in grupa B.

Primii oaspeți au șU sosit în. 
București. Este vorba de echi
pa masculină a Olandei — 
anul trecut s-a clasat pe locul 
secund în grupa B — care cu
prinde 9 sportivi. Șase dintre 
aceștia, Rene van der Kuil 
(20 ani), Henk Elzerman (18), 
Abdul Karim Ressang (17), 
Kees Vervoorn (16), Ronald 
VVoutering (17) si Andre Inte- 
veld (18) au sosit Jn Capitală 
venind de la Montreal^ după o 
scurtă escală făcută la Amster
dam. înotătorii olandezi. în do
rința de a avea o comportare 
cît mai bună, au sosit mai de
vreme, pentru a se acomoda 
cu condițiile de concurs și cli
ma țării noastre.



Campionatele republicane de caiac-canoe pentru juniori și tineret

UN FRUMOS SUCCES pentru „SCHIMBUL DE M11NE “
COMPETIȚII DE TENIS 

ALE JUNIORILOR

laculBaza nautică de pe 
Zigoneni, din apropierea orașu
lui Curtea de Argeș, a fost o 
excelentă gazdă a Campiona
telor naționale de caiac-canoe 
pentru juniori și tineret. Dacă 
sîmbătă, 'în ziua semifinalelor, 
vremea a fost potrivnică spor
tivilor (un puternic vînt late
ral a obligat pe organizatori 
să amîne în mai multe rînduri 
starturile), duminică, cînd tre
buiau să fie decernate tricou
rile și medaliile de campioni, 
nici o pală de vînt nu a în
crețit oglinda lacului, oferind 
finaliștilor condiții excelente 
de întrecere. Tinerii caiaciști 
și canoiști au aruncat în luptă 
toată ambiția și puterea, pen
tru a-și încununa eforturile cu 
mult rîvnitul titlu de campion 
republican.

O prezență inedită la Zigo 
neni a constituit-o campionul 
olimpic în proba de caiac
1—500 m Vasile Dîba care a 
înmînat premiile unor laureați 
ai campionatelor. Un moment 
emoționant l-a prilejuit întîl- 
nirea medaliatului cu aur de la 
J. O. de la Montreal cp primul 
său antrenor de la Sport Club 
Tulcea, Igor Lipalit, care 
îmbrățișat cu căldură și 
urat noi și noi succese, 
fiindcă tot sîntem la prezențe 
Inedite, trebuie să spunem oă 
starturile în ziua finalelor au 
fost date de arbitrul Otto To- 
miuc — cel care a oficiat și în 
ziua ultimelor dispute de caiac- 
canoe de la J. O. de la Mont 
real...

IATĂ REZULTATELE TEH
NICE : K 1 jun. II : Gheorghe 
Spach (CSM Delta Tulcea) ; 
C 1 jun. II : Nicu Ungureanu 
(Portul Brăila) ; K 1 junioare 
II: Elena Ivlev (Răsăritul Su- 
lina) ; K 2 jun. II : Mihai 
Santa — Radu Huțan (Dinamo 
Buc.) C 2 jun. II : Condrat 
Halca — Dobre Nunciu (S. C. 
Tulcea) ; K 2 jun. II: Sanda 
Mocanu — Ibolya Kesches (CI. 
sp. șc. Buc.) ; K 4 jun. II:

l-a 
i-a

„Regata Prietenia" la canotaj-junioare

UN SINGUR ECHIPAJ ROMANESC PE PODIUM!
GH. GHEORGHIU-DEJ, 8 

(prin telefon). — Programată ini
țial pentru sîmbătă după-amia
ză, cea de a II-a ediție a „Re
gatei Prietenia" la canotaj ju
nioare s-a desfășurat duminică, 
din cauza condițiilor atmosferi
ce nefavorabile. Un vînt deose
bit de puternic, care a atins 
aproape 8 metri pe secundă, a 
determinat și anularea „Regatei 
Onești". Dar, iată că duminică 
dimineața vîntul s-a oprit iar 
schifiste reprezentînd șapte țări 
(Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România) s-au putut 
alinia la startul „Regatei Prie
tenia". De această dată vremea 
a fost admirabilă, completând 
condițiile excelente de concurs 
pe care forurile locale, împreu
nă cu federația de specialitate, 
le-au asigurat la lacul Belci.

A fost o competiție reușită, 
spectaculoasă, dar — din păca
te — reprezentantele țării noas
tre au evoluat foarte slab. Din
tre cele 12 echipaje românești 
înscrise în competiție (cîte două 
la fiecare probă) doar unul sin
gur, cel de 4+1 rame, a reușit 
să urce pe podiumul de premie
re, ocupînd locul 3. In rest, nu 
am putut nota nimic bun des
pre schifistele noastre, depășite 
categoric la toate capitolele și 
ocupînd poziții codașe. întrece
rile au fost dominate net, cori-

S-AU ÎNCHEIAT COMPETIȚIILE DE CĂLĂRIE DE LA MANGALIA
Sîmbătă și duminică, pe baza 

hipică din Mangalia au luat sftr- 
șit întrecerile de călărie din ca
drul etapei a II-a a Campiona
tului republican de juniori, 
concursului rezervat fetelor și 
„Cupei Litoralului".

Competiția juniorilor a progra
mat sîmbătă ultima probă de 
obstacole, cea pe echipe. S-au 
prezentat la start reprezentanții 
a 9 secții : Dinamo, Steaua, 
C.S.M. Sibiu. Venus Mangalia, 
C.S.M. Craiova, Olimpia Bucu
roșii. Petrolul Ploiești, A.S.A. 
Cluj-Napoca și Agricola Lugoj. 
Fiecare echipă a prezentat in 
concurs, cite 3 călăreți, luîndu-se 
în considerare cele mai bune 
două punctaje. De remarcat că 
5 dintre formații au reușit să 
termine parcursul cu 0 p pena
lizare. Acestea și-au disputat pri- 

■ mole locuri intr-un baraj la cro- 
nomotru. Iată rezultatele din ba
raj și clasamentul : 1. C.S.M. Sibiu 
(Ion Vcscan cu Erou, Aurel Lă- 
păduș cu Ghinion și Gh. Rusu

Dinamo — Gabriel Enescu — 
Mihai Ionescu — Marius Tran
dafir — Sorin Marius ; K 4 
jun. II : Școala sportivă Con
stanța — Gabriela. Oniscu 
Anișoara Pascale 
cane — Cristina 
1 jun. I : Vasile 
namo) ; C I jun.

. pei (Dinamo) ; K

' I: C.S.M. Delta Tulcea 
Simion — Mihai Aga- 
Iacob Sidor — Alexan- 
Axente) ; K 4 jun. I: 

sp. Orșova — Mariana 
— Livia Delescu

— Tecla Băr- 
Iamandi ; K 

Petroaje (Di- 
I; Ignat Ha- 

,______ , , _ 1 jun. I : Flo
rina Simiocenco (S. C. Tulcea); 
K 2 jun. I : Ștefan Hazinov — 
Marian Moșoiu (CSS) ; C 2 
jun. I ; Nicolae Dumitru — Ion 
Comienco (Steaua) ; K 2 jun. 
I : Tija Predici — Eugenia 
Roșu (Școala sp. ^Orșova) ; K 
4 jun. " ~ —
(Mihai 
che — 
dru 
Școala 
Tebteu ------- ----------
Victoria Burtea — Carmen Voi- 
tec (toate aceste curse s-au 
disputat pe distanța de 500 m); 
K 1 jun. I — 1000 m : Marian 
Ciobanu (Dinamo) ; C. 1 jun. 
I — 1000 m : Gheorghe Titu 
(Dinamo) ; K 2 juji. I — 
m : • - ■
yes 
1000 
nel
Jun.

—“ j— ’ • 1000
Ionel Peia — Tiberiu Meg- 
(U.T. Arad); C 2 jun. I — 
m : Tudor Timofte — Io- 
Dinu (C.S. Brăila) ; K 4 
I — 1000 m : Școala sp. 

Constanța — Sandu Greceanu — 
Emil’ Cojocariu — Marian Ca- 
zacu — Valentin Cartacai ; K 
1 tineret — 1000 m: Alexandru 
Giura (Dinamo) ; C 1 tineret — 
1000 m : Petre Capusta (Dina
mo) ; K 1 tineret — 500 m : 
Floarea Pătrușel (Dinamo). 
Iată clasamentele generale : 
juniori mici : 1. CSM Delta 
Tulcea 36 p. 2—4. Dinamo,
C.S.S. Buc. și S.C. Tulcea cite 
32 p. 5. Șc. sp. Politehnica Ti
mișoara 27. p 6. C.S. Brăila ; 
juniori mari : 1. Dinamo 69 p 
2. S.C. Tulcea 52 p. 3. Olimpia 
București 47 p 4. C.S. Brăila 
43 p 5. CSM Delta Tulcea 29 p 
6. C.S.S. Buc. 28 p : tineret: 
1. Dinamo 53 p 2—3. Rapid
București și CSM Delta Tulcea 
cite 13. Clasament general la

form așteptărilor, de sportivele 
din R.D. Germană, care au cîș- 
tigat 5 din cele 6 finale. Intr-o 
singură probă — 2 f.c. — s-au 
clasat pe locul secund, victoria 
revenind ambarcațiunii poloneze. 
Este momentul să notăm faptul 
că schifistele poloneze, alături 
de cele sovietice, au completat 
plutonul fruntaș in aproape toa
te finalele.

Prezentând componența singu
rului echipaj românesc prezent 
pe podium (Gabriela Dumitru, 
Paula Irimia, Nina Răducanu, 
Mariana Stan -I- Lelia Neculce) 
iată, în încheiere, ordinea so
sirii în cele șase finale ale con
cursului : 4+1 rame — 1. RD.G. 
3:24,2, 2. U.R.S.S. 3:29,0, 3.
ROMÂNIA I 3:30,7 ; 2 visle — 1. 
R.D.G. 3:26,2, 2. U.R.S.S. 3:33,5, 
3. Ungaria 3:35,5__ 5. Româ
nia I 3:38,4 ; 2 f.c. — 1. Polonia 
3:35,2, 2. R.D.G. 3:35,3, 3, U.R.S.S. 
3:39,5... 5. România 13:46,5; 
schif simplu — 1. Antje Kohler 
(R.D.G.) 3:45,7, 2. Palmi Reet 
(U.R.S.S.) 3:52,2, 3. Maria Kobi- 
linska (Polonia) 3:54,2... 7. Iu- 
liana Iosif (România I) 4 06,0 ; 
4+1 visle — 1. R.D.G. 3:14,8, 2. 
U.R.S.S. 3:21,4, 3. Polonia 3:24,3 
... 5. România II 3:34,3... 8. 
România I 3:46,0 ; schif 8+1 — 
1. R.D.G. 3:03,5, 2. U.R.S.S.
3:07,2, 3. Polonia 3:12,0... 5.
România I 3:17,3

Horia ALEXANDRESCU

cu Sarai) 0 p (98,8 sec), 2. C.Ș.M. 
Craiova (R. Pașcovsehi cu Azur, 
S. Ionescu cu Hadic și P. Gaș- 
par cu Palermo) 0 p (109,1 sec),
3. Dinamo (L. Matran cu Succes, 
N. Stancu cu ^Cimbru și Lucica 
Bocikay cu Jack) 7 p, 4. Ventis 
Mangalia 12 p, 5. Olimpia 16 p.

Tot sîmbătă, în proba de ob
stacole rezervată fetelor au luat 
startul 23 de concurente, dintre 
care 3 au evoluat fără greșeală 
Pe parcurs. Primul loc a revenit 
Ioanei David (Olimpia Bucu
rești) cu Arogant, urmată de 
Dania Popescu (Steaua), care s-a 
clasat pe locurile 2 și 3 cu caii 
Razbec. 57 și, respectiv, Fudul 
— Op penalizare, de Mariana 
Borza (A.S.A. Cluj-Napoca) cu 
Nimb 3 p și Ligia Ungureanu 
(Steaua) cu Șaghia 33/4 p. Alte 
6 concurente au acumulat doar 
4 p penalizare.

Competiția de călărie a fost 
încheiată duminică de proba de 
obstacole pe echipe din cadrul 
„Cupei Litoralului". Iată clasa- 

total : 1. Dinamo 154 p 2. S.C. 
Tulcea 90 p 3. CSM Delta Tul
cea 78 p 4—5. Olimpia Buc. și 
C.S. Brăila 61 p., 6. C.S.S. 
București 60 p.

Nu putem încheia aceste 
rînduri fără a aminti și de cei 
ce muncesc cu acești campioni, 
antrenorii care nu precupețesc 
nici un efort pentru a forma 
sportivi cît mai buni, viitori 
performeri ai „flotilei" noastre 
de caiac-canoe : Stavru Todo
rov și Aurel Vernescu (Dina
mo), Igor Lipalit (S.C. Tulcea), 
Timofei Lipalit (CSM Delta 
Tulcea), Gheorghe Nico,au 
(Răsăritul Sulina), Andrei Igo- 
rov (Portul Brăila), Mihai Co
jocarii (Șc. sp. Constanța), 
Adriana Calinin și Mihai Doară 
(C.S.S. București), Filip Serghei 
(Steaua).

PREZENT Șl SPORTUL

MOTORETELOR

LA MARE, ESTE

..MOBRA"

Paul IOVAN

bucul

ION PLUGARU Șl STEAGUL ROȘU BRAȘOV I

Traian IOANITESCU

DE DIRT-TRACK LA ARAD

Menzin- 
Ploiești) 
(Torpe-

roșu Bra- 
Radu (Tor- 
p, 5. D. 
roșu Bra-

CONCURS INTERNAȚIONAL

șelor regulamentare, pe podiu-----1 -------s— ... ----- * jn

Pe însoritul litoral, la 
Costinești, se află Com
plexul turistic pentru ti
neret. Miile de tineri care 
iși petrec o parte din va
canță aici intir-o vară, fac 
plajă, baie in mare, fără 
a uita insă nicicum 
sportul. Ei au la dispozi
ție aici șase terenuri de 
tenis de cimp, cite două 
de handbal, volei, baschet 
și unul de mini-fotbal pe 
care le solicită zilnic pină 
se înserează de nu mai 
văd mingile. Imaginea 
alăturată, o dovadă 
sprijinul afirmației 
mai sus.

Foto : Dragoș NEAGU

RALIUL

a treia, au 
cu 0 pune- 
pe cei care 

penalizări 
I. Plu- 

Vasilescu,

DEVA, 8 (prin telefon). De-a 
lungul celor trei zile de con
curs ale fazei finale a Cam
pionatului republican de regu
laritate și rezistență rezervat 
motoretelor „Mobra", cei 39 de 
motocicliști rămași în campio
nat au străbătut 540 km de 
drumuri de toate categoriile 
din județul Hunedoara, cu urcu
șuri pînă la o altitudine de a- 
proape 1 000 m. în etapa I, cea 
mai lungă (236 km), sportivii 
au avut de înfruntat, în afara 
unui drum greu, un adversar 
pe cît de nedorit, pe atît de 
neînduplecat : ploaie rece și 
deasă. Pregătindu-și temeinic 
mașinile, 11 alergători în pri
ma etapă, 20 în cea de a doua 
și 28, în cea de 
reușit să sosească 
te penalizare. Iată 
au terminat fără 
toate cele trei etape : 
garu, E. Laub, D.
P. Lucaci, V. Radu, I. Prosbik, 
M. Meizincescu, H. Prister, I. 
Floca.

Marcînd un evident salt va
loric, sportivii de la Torpedo 
Zărnești s-au apropiat la mică 
distanță de motocicliștii de la 
Steagul roșu Brașov, liderii 
clasamentului general indivi
dual și pe echipe după prima 
fază, consumată cu două luni 
în urmă. Astfel că circuitul de 
viteză,, ultima probă a cam
pionatului, desfășurată dumi
nică după-amiază în centrul 

meniul probei ; 1. Steaua (I. 
Popa cu Drumeț, Gh. Nicolae cu 
Razbec 57, M. Silvestru cu> 
Epigon și C. Ilin cu Despot), 

4 p, 2. Dinamo (O. Recer cu 
Uragan, E. Ionescu cu Rela- 
dona, C. Vlad cu Stolnic și M. 
Simion cu Succes) 12 p, 3. 
C.S.M. Sibiu (I. Vescan cu 
Erou, A. Lăpăduș cu Ghinion, 
Alex. Bozan cu Cerbu și Gh. 
Rusu cu Saray) 16 p, 4. C.S.M. 
Craiova, 5. C.S.M. Iași.

ANUNȚ
Școala postliceală de antrenori anunță că admiterea la cursurile serale 

și fără frecvență pentru anul școlar 1976/77 se face prin concurs unitar 
pentru toți candidații.

Concursul va avea loc între 10—15 septembrie a.c.
înscrierile se fac la sediul școlii, din strada Maior Ene nr. 12 București 

(I.E.F.S.) qu cel puțin 10 zile înaintea începerii concursului.
Condițiile de înscriere la concurs și probele de examinare se găsesc 

în Prospectul școlii postliceale de antrenori care a fost difuzat tuturor 
Consiliilor județene pentru educație fizică și sport, precum și la secre
tariatul școlii.

® La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, reprezentativa de tenis 
(jucători pînă la 18 ani) a ță
rii noastre va lua parte Ia în
trecerile zonale din cadrul 
competiției internaționale pen
tru juniori dotate cu „Cupa 
Vasco Valerio". Echipa Româ
niei întâlnește pe cea a R. F. 
Germania, în meciul prelimi
nar care se va disputa la Miin- 
chen. Din aceeași grupă fac 
parte Și formațiile U.R.S.S.,. El
veției și Portugaliei. Lotul nos
tru reprezentativ cuprinde pe 
A. Dirzu, FI. Segărceanu, FI. 
Nițu, S. Zaharia și E. Pană 
(antrenor : A. Bardan). Conco
mitent se dispută întreceri zo
nale în alte trei grupe, în 
Franța, Italia și Polonia. Tur
neul final, pentru care se ca
lifică echipele cîștigătoare în 
grupe, este programat la Lesa 
(Italia), la 20—22 august. La 
actuala ediție participă 19 re- 

orașului Deva, în fața a mii 
de spectatori, a fost hotărîtor, 
așa cum anticipasem, pentru 
desemnarea laureaților. Produ- 
cînd o plăcută surpriză, tînă- 
rul Ion Plugaru (Șteagul roșu 
Brașov II) a devenit noul cam
pion al tării, iar prima echipă 
a clubului sportiv Steagul ro
șu Brașov (D Vasilescu, Tr. 
Moașa. I. Ionescu, A. Bene- 
dek), bine condusă de antreno
rul Otto Stephani, și-a men
ținut titlul.

Clasamente generale: in. 
dividual — 1. I. Plugaru (Stea
gul roșu Brașov II) 3 857 p, 
campion republican, 2. E. Laub 
(Torpedo Zărnești) 3 913 p, 3. 
Tr. Moașa (Steagul 
șov I) 4 058 p, 4. V. 
pedo Zărnești) 4 212 
Vasilescu (Steagul

ARAD, 8 (prin telefon). Spre 
satisfacția iubitorilor de moto
ciclism arădani, în localitate 
s-a desfășurat un interesant 
concurs internațional de dirt- 
track — primul organizat de 
clubul Rapid — pe stadionul cu 
același nume. Cei 5 000 de 
spectatori veniți să urmăreas
că întrecerea au fost răsplă
tiți din plin cu un spectacol 
interesant, viu disputat, susți
nut de alergători din Bulgaria, 
R.D. Germană, Ungaria și, evi
dent, de Cei mai buni moto- 
cicliști români.

La start s-au 
concurenți. Pe 
întrecerilor au 
campioni - 
(R.D.G.) și

aliniat 20 de 
primul plan al 
fost

Dieter 
Orlin

cei doi
Tetzlaff 
JEnakiev 

(Bulgaria) dar. alături de ei, 
spre deosebire de concursul de 
la București, s-a aflat și un. 
motociclist român : Ion Bobil- 
neanu. După disputarea man-

Detină-
trofeului este echipa

cadru] competiției si- 
feminine, se dispută 

întrecerile preli-

prezentative de țări, 
toare a 
Italiei.
• In

milare 
actualmente ______ - .
minare. La Paris, echipa Româ
niei a fost învinsă de Elveția 
cu 3—2, fiind eliminată din 
turneu. Elvețiencele întîinesc 
în finala de grupă formația 
Franței. Celelalte grupe zona
le își desfășoară jocurile în 
R. F. Germania, Italia și Sue
dia. Finalele vor avea loc la 
Palma de Mallorca, la 13—15 
august. Anul trecut a cîștigat 
echipa Angliei.
• La 9 august, în patru cen

tre din tară se dă startul cam
pionatului national pentru e- 
chipe de juniori. în grupa a 
doua, de la Tg. Mureș, alături 
de gazde, evoluează tinerii te- 
nismani din Brașov și Craiova.

I
lunj
cilii 
iii I 
late
lui 
de 1 
oraș

Al 
neu 
antr

solie: 
nu c 
educ, 
impr

comj

form 
scur 
nise 
căto 
dan 
rizai

I
I

șov I) 4 364 p, 6. M. 
cescu (Locomotiva 
4 549 p, 7. P. Popescu 
do Zărnești) 4 555 p, 8. I. Io
nescu (Steagul roșu Brașov I) 
4 565 p. Pe echipe : 1. Steagul 
roșu Brașov I 4 327 p, campi
oană republicană, 2. Torpedo 
Zărnești 4 817 p, 3. Locomoti
va Ploiești 7 681 p, 4. IRA Tg. 
Mureș, 5. Steagul roșu Brașov 
II, 6. C.S.M. Borzești, 7. Voin
ța Sibiu.

în încheiere remarcăm buna 
organizare a întrecerilor fina
le de către Federația română 
de motociclism. Comitetul ju
dețean U.T.C., C.J.E.F.S. Hu
nedoara și corpul de oficiali 
condus de arbitrul principal 
Gh. Didescu (București).

mul de premiere au urcat, 
ordine, 1.
13 puncte,
p, 3. Ion Bobîlneanu 12 p. (I. I 
HARDUȚ, coresp.). I

Dieter Tetzlaff
2. Orlin Enakiev 13
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CANOTAJPE PISTELE locului Belci 
din Municipiul Gheor

ghe Gheorghiu-Dej s-ou desfășurat 
finalele campionatelor rfepubjicane 
de canotaj juniori, ta care s-au ali
niat peste 500 de sportivi, lată cîști- 
gătorii ț FEMININ, copii : 4+1 visle 
— Olimpia București ; schif simplu — 
Didina llie (Șc. sp. 1 București) ; 
junioare II, schif simplu — Daniela 
Stupcaru (Școlarul) ; 2 rame — Li
ceul Orșova ; 4+1 visle — Șc. sp. 1 
București 4+1 rame — Metalul Bucu
rești ; junioare I, 2 rame — Voința 
București ; 4+1 rame — Șc. sp. 1 
București ; 2 visle — Steaja ; schif 
simplu — luliona iosif (Școlarul) î ti
neret, schif simplu — Aneta Marin 
(Dinamo) : 2 rame — Dinamo. MAS- 
CULiVT, copii : schif simplu — Lucian 
Nicu (Școlarul) ; 4+1 visle — Șc. sp. 
1 București: juniori II, 4 visle •—Viito
rul Timișoara; 2 f.c. — Șc. sp. 1 Bucu
rești ; schif simplu — Valentin Sofian 
(Steaua) ;■ 4+1 rame — Șc. sp. Timi
șoara; juniori I, 2 f.c. — Steaua; 
4+1 rame — Șc. sp. Timișoara ; 2 
visle — Lie. Orșova — Școlarul ; schif 
simplu — Dan Grigorescu (Șc. sp. 
1) : tineret, schif simplu — Petre Ne- 
delcu (Dinamo) ; 2 f.c. — Dinamo. 
(Gh. Grunzu-coresp.).



KĂ ASTĂZI, CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR 
DE LA FORMAȚIILE DIVIZIEI A

ECHIPELE DIVIZIONARE AU SUSȚINUT
NOI JOCURI DE VERIFICARE
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Sediul F.R. Fotbal găzduiește 
astăzi, cu începere de la ora 
9,30, consfătuirea organizată de 
federația de specialitate cu an
trenorii echipelor divizionare A. 
Este o acțiune importantă, care 
are loc în fiecare an înaintea 
startului competițional, dar care 
ne apare cu atît mai binevenită 
acum, date fiind concluziile de
loc îmbucurătoare trase la sfâr
șitul precedentei ediții de cam
pionat. Majoritatea formațiilor 
din primul eșalon au practicat 
de-a lungul întrecerii un fotbal 
demodat, s-a jucat slab in ma
rea majoritate a partidelor — a 
apreciat, la momentul acela, în
suși Colegiul central al antre
norilor.

N-au lipsit, desigur, nici refe
ririle la obiect, nici acea remar
că venită din partea referentu
lui — „Așa nu se mai poate 
continua !“ —, ca un fel de 
concluzie a... concluziilor cu 
care, mai ales acum, după suc
cesele repurtate la J.O. de la 
Montreal de o bună parte a 
sportivilor noștri, toată lumea 
trebuie să fie de acord.

Bineînțeles, de la această ră- 
minere în urmă a celei mai 
îndrăgite discipline sportive tre
buie să pornească „dialogul" de 
astăzi, care va așeza față în 
față pe tehnicienii federației de 
specialitate și pe cei ai divizio
narelor A. Se va spune, o dată 
în plus, în scopul unei depline 
înțelegeri, că jocul de fotbal, la 
nivelul lui cel mai înalt, și-a 
pierdut de mult unilateralitatea, 
încetînd să mai fie „artă pentru 
artă“ (acel ioc presărat cu flo
ricele, plăcut ochiului, dar ine
ficace) sau simplu „beton", sis
tem abandonat din pricina ne
fastelor sale implicații, vecine 
cu ... antijocul.

Se va cădea, sperăm, de acord 
că etapa actuală este aceea a 
fotbalului total, a jocului de 
maxim angajament, de multila
terală specializare, în care fie
care fotbalist este, rind pe rînd, 
apărător și atacant, un jucător 
cu adevărat responsabil in ca
drul echipei.

Aceasta este și concluzia re
înnoită de desfășurarea ultimu
lui turneu final al campionatu
lui european care, reunind a- 
proape în totalitate echipe adep

'RTUL STU- 
AKADEMIK 

DISPUTA 
iEAȚA. După 
nțați, meciul 
irtul studen- 

Sofia, con- 
nalei „Cupei 
uburi, nu se 
ercuri după- 
ul steaua, în 
iteaua — Pă

ci miercuri 
.1, pe stadio- 
dificarea a 
ațitul că, în 
leiași zile, 
se va depla- 
li, în Turcia, 
susțină două 

Beșiktas și

ACTUALITĂȚI

CAPITALA,
SELECȚIO- 

idionul Repu-

bliciî din Capitală va găzdui 
mîine partida internațională a- 
micală dintre divizionara A 
Progresul și Selecționata Siriei, 
întîlnirea este programată cu 
începere de la ora 17. *

• PREGĂTIRILE ECHIPEI 
VICTORIA CALAN. Divizio- . 
nara B Victoria Călan a reluat 
pregătirile la 14 iulie, antre
namentele efectuîndu-se zilnic 
în localitate. In programul de 
pregătire, antrenorul Cornel 
Cărare, ajutat de fostul jucă
tor Vasile Bambuleac, a inclus 
participarea echipei în ,,Cupa 
de vară", precum și mai multe 
meciuri amicale, cu Jiul Pe
troșani, Metalurgistul Cugir, 
Unirea Alba Iulia, Minerul

ÎNOT CAMPIONATELE NAȚIONA
LE ale copiilor, categoria 

A (13—14 ani) și categoria B (11—12 
ani) sînt în curs de desfășurare în 
noul bazin de 50 m din Brăila. La în
treceri participă peste 200 de tineri 
sportivi din 17 cluburi și asociații.

PROMOVATE 
IVIZIA B sînt 
Metalul Vas- 
și Metalul Hu- 
sculin, Relonul 
ucurești, Con- 
și Unirea Cra- 
l COMISIA DE 
t o serie de 
:estea amintim 
lui C. Gheor- 

Bacâu, pentru 
e campionatului 
și avertismentul 
icr$ din aceeași 
tĂWnent a fost 
T. Curelea, pen
ilor regulamen- 
inea nesportiva

-E de 21, 22 și 23 
a avea loc la M.
„Cupei 23 Au- 

5.C.M. Ciuc, îri- 
anunțat particî- 
'a formații frun- 
liskra Kolin din
AUGUST, Stea- 
urneu în Ceho- 
clubului Slezan

I IjPTF TURNEUL INTERNAȚIONAL 
„PRIETENIA", rezervat juni

orilor la lupte greco-romane și libere 
se va disputa în perioada 26—29 au
gust, la Sieradz (Polonia). La aceste 
întreceri țara noastră va fi reprezen
tată de echipe complete la ambele 
stiluri.

CAU IN CONCURSUL INTER- 
■ 1 NAȚIONAL DE ȘAH-JUNIO-
Rl AL ROMÂNIEI, care se desfășoară 
la Bacău, după șase runde clasamen
tul arată astfel : 1, Uwe Bonsch 
(R.D.G.) 4*/a (1), 2. Alexandru Biro 
(România) 4’A» 3. Atila Rovid (Unga
ria) 4, 4. Krum Gheorghiev (Bulgaria) 
3’/2 (1). 5. Ion Mărășescu (România) 
3, 6. Adrian Negulescu (România) 2Vs 
(1), 7. Cristian lonescu (România) 2V2 
(1), 8. Nicolae Barbu (România) 2V2, 

9. Mihai Sjcîu (România) 2 (1), 10. 
Constantin lonescu (România) IV2 (1), 
11. Waldemar Hansz (Polonia) VA» 12. 
Dinu Corbu (România) 1. (Ilie lancu- 
coresp.). 

te ale fotbalului total, a prile
juit înscrierea celui mai mare 
număr de goluri (19) din istoria 
fazelor finale ale C.E., fără ca 
sistemele defensive ale celor 
patru formații să fi pierdut din 
rigurozitate.

Se poate afirma, deci, că jo- 
cul cu balonul rotund cunoaște 
un nou echilibru, că spectaco
lul fotbalistic s-a îmbogățit. în- 
sușindu-și aceste adevăruri și 
de la consfătuirea de azi, cei 
mai buni tehnicieni ai fotbalu
lui nostru vor trebui să impună 
elevilor lor o radicală schimba
re de atitudine, o adeziune fără 
rezerve la principiile moderne 
ale procesului de instruire-an- 
trenament.

La nivelul Diviziei A, jucă
torul este responsabil în fața 
echipei, dar și a publicului spec
tator, care, luînd ca termen com
parativ rezultatele obținute Ia 
Montreal de reprezentanții spor
tului românesc, așteaptă și de 
la FOTBAL performante pres
tigioase, de răsunet interna
țional.

Gheorghe NICOLAESCU

„CUPA MINERUL44
Primele rezultate : F.C. BA

IA MARE — MINERUL BAIA 
SPRIE 0—0 ; MINERUL CAV- 
NIC — ȘOMEȘUL SATU MA
RE 1—0 (1—0) ; MINERUL BA
IA BORȘA — UNIREA DEJ
1— 1 (1—0) ; CUPROM BAIA 
MARE — MINERUL BAITA
2— 1 (1—1). (I. Săsăranu — co
resp.)

SELECȚIE PENTRU COPII 
LA CLUBUL VOINȚA

In zilele de 12, 13 și 14 
august, clubul bucureș- 
tean Voința organizează, 
pe terenul din Șos. Pipe
ra nr. 38, o selecție pen
tru copiii născuți între 
anii 1961—1963. Doritorii 
se pot prezenta la stadion 
între orele 10—12 și 16—18.

Lupcni și Minerul Vulcan. Țn 
urma plecării unor titulari 
(Văietuș, Coiculescu, I. Mercea, 
Moga, Boitor), în lot au fost 
promovați frații gemeni Anton 
(înaintaș, de la F.I.L. Orăștie) 
și Ion Radu (mijlocaș, de la 
propria echipă de juniori), 
precum și tînărul Buzduga (de 
la Jiul Petroșani).

VĂ PREZENTĂM
La startul campionatului Di

viziei B, care se va da la 22 
august, se vor alinia si 12 echi
pe care au cîștigat seriile res
pective ale Diviziei C. Iată, 
pentru astăzi, scurte prezentări 
ale unora dintre aceste echipe 
care vor activa în seria I a Di
viziei B :

MINERUL GURA HUMORU
LUI. Reprezentanta Exploatării 
miniere Leșu Ursului (județul 
Suceava), care ani de-a rîndul 
s-a situat pe poziții fruntașe 
în Divizia C, a reușit >la ultima 
ediție să cîștige cu brio prima 
serie. Echipa are la dispoziție 
stadionul din Gura Humorului 
(capacitate actuală — 1 600 de 
locuri, fiind în construcție o 
nouă tribună) cu teren gazo- 
nat (dar care nu întotdeauna 
se prezintă în condiții optime, 
deoarece este folosit si de e- 
chipa de rugby). Antrenorul, 
prof. Ion Buzoianu, sub con
ducerea căruia echipa a pro
movat în Divizia B. dispune de 
mai multi jucători tineri, pre
cum și de experimentatii Hrițcu 
(S.C. Bacău) și Deheleanu 
(C.S.M. Borzești). Virsta medie 
a echipei este de 23 de ani. în 
meciurile amicale disputate în 
această» perioadă precompetițio- 
nală a realizat 2—2 cu C.F.R. 
Cluj-Napoca și 3—0 cu C.F.R. 
Pașcani.

(Urmare din pag. I)

Georgevici, net superior tutu
ror celorlalți coechipieri. Fot
baliștii greci au ratat 0 fru
moasă ocazie în min. 70 (Anto- 
niadis) și o alta, în min. 72 (As- 
lanidis, din centrarea lui Geor
gevici). Studenții bucureșteni ar 
fi putut majora scorul în min. 
78, cînd O. lonescu, cel mai 
activ jucător în meciul de ieri, 
a reluat cu capul, la o centrare 
a lui M. Sandu.

Arbitrul Romeo STINCAN a 
condus formațiile : SPORTUL 
STUDENȚESC : Răducanu (min. 
46 Bunea) — Tănăsescu, CIU- 
GARIN, GRIGORE, Manea — 
Cassai, O. IONESCU, Rădules- 
cu — GROSU, M. Sandu, VLAD 
(min. 46 Petreanu). PANATHI- 
NAIKOS: Konstandinou (min. 62 
Valianos) — Elefteriadis, Iana- 
kulas, Gonios, Kotsos — Liva- 
finos, GEORGEVICI, Dimîtrou
— ASLANlfUS, Antonladis, Al
varez. Din minutul 80 s-au o- 
perat numeroase schimbări. în 
echipa studenților au inai evo
luat Cazan, Cățoi, Predeanu și 
Munteanu.

F.C. ARGEȘ — L.K.S. LODZ 
(POLONiA) 2—2 (0—1)

Joc viu disputat, în prezența 
a 3 000 de spectatori. Au marcat: 
Dobrin (min. 58) și Toma (min. 
59), respectiv Sadek (min. 42) 
și Milezarski (min. 87). F. C. 
ARGEȘ : Cristian — Bărbu-
lescu (Zamfir), Olteanu, Stan, 
Ivan — Mustățea (Chivescu), 
Toma — Leșeanu, Dobrin, 
Radu II, D. Nicolae. (I. Fe- 
țeanu-coresp.).

F.C. BRĂILA — SELECȚIONATA 
SIRIEI 3—1 (1—0)

în fața a 10 000 de specta
tori, echipa locală a obținut o 
victorie aplaudată. Au marcat: 
Stroe (min. 38), Bulancea (min. 
61 și 73) pentru gazde, respec
tiv Saher (min. 89). (Tr. Ena- 
che — coresp.)

C.F.R. TIMISOARA — E.F.K. 
ZRENIANIN (IUGOSLAVIA) 1—0 

(0—0)
După o partidă echilibrată, 

formația feroviară a obținut un 
succes la limită, prin golul 
marcat de Munteanu (min. 47). 
(C. Crețu — coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — F.C. CON
STANȚA 1—0 (0—0)

Meci frumos, dominarea stu
denților fiind concretizată prin 
golul lui Sofian (min. 85). PO
LITEHNICA : Naște — Sofian, 
Toacă, Romilă, Anton — Mi- 
cloș, Simionaș, Dănilă — Ur- 
su, Trandafilon, Costea. Au mai 
fost folosiți : Costaș, Bucu, 
Mureșan, Ciobanu, Banu, Șer- 
bănică și D. lonescu. F. C. 
CONSTANȚA : Popa — Gătej, 
Antonescu, Nistor, Mateescu
— Petcu, Levciuc, Mărcules- 
cu — Sălceanu, Dragnea, Lică. 
Au mai jucat: Hoffmeister, 
Turcu, Buduru. (D. Diaconescu
— coresp. jud.)

NOILE PROMOVATE
C.S. OLTUL SF. GHEORGHE. 

După un an de activitate în 
Divizia C, antrenorul Titi Po
pescu a reușit să readucă a- 
ceastă formație în eșalonul se
cund. Beneficiind de condiții 
bune de pregătire, precum și 
de un lot puternic, C.S. Oltul 
speră — așa cum ne spunea 
președintele clubului, M. Lazăr 
— să aibă o evoluție bună în 
campionat. Ca noutăți în lot : 
Sărac și Bencsik (de la F.C. 
Bihor) și juniorii Levai, Solo
mon și Elekeș. Stadionul se 
află în construcție (se amena
jează tribuna și vestiarele), dar 
în ziua startului totul va fi 
gata, inclusiv terenul de ioc.

RELONUL SAVINEȘTI. An
trenorul Gavrilă Raksi a efec
tuat ședințe de pregătire inten
se cu elevii săi, urmărind a- 
tingerea unui bun nivel de in
struire. Lotul a fost completat 
cu juniorul Ciocan (de la S.C. 
Bacău), cu jucătorii Anghel și 
Covrig (Bradul Roznov), Slan- 
ciu (Metalurgistul Cugir), Zam- 

* fir (Autobuzul București) și 
Toma (Triumf București). în 
linia de fundași vor juca, prin
tre alții, mezinul Ciocan (17 
ani) și „veteranul" Nicoară. (29 
de ani). Vîrsta medie a echipei 
este de 26,5 ani. Meciurile vor 
fi susținute ne stadionul Ceah
lăul din P. Neamț.

OLIMPIA R. SĂRAT. Tînă- 
ra formație antrenată de Ma
rin Mustață și prof. Cornel Al-

F.C.M. GALATI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 5—0 (3—0)

Evoluînd foarte bine, gălă- 
țenii s-au impus net, obținînd 
o victorie la scor. Au marcat: 
I. Constanlinescu (min. 15 și 
75), Constantin (min. 19), Ene 
(min. 34) și Radu Dan (min. 
81). F.C.M. GALAȚI : Hagio- 
glu — Nedelcu, Frunză, Moro- 
hai, Haiduc — Nuțescu, I. Con- 
stantinescu, Constantin — 
Vochin, Ene, Țolea. Au mai 
jucat : Oană, Stoicescu, Po
pescu, Ștraț, Radu Dan. PRO
GRESUL : Giron — Plosca- 
ru, D. Ștefan, Sătmăreanu I, 
Grama — Nignea, Iorgulescu
— I. Sandu, Țevi, Dragu, A- 
postol. Au mai fost folosiți: 
Moraru, Gh. Ștefan, M. Flo
rentin, Libra. (T. Siriopol — 
coresp. jud.)

CORVINUL HUNEDOARA
— U.T.A. 2—1 (2—0)

Au marcat : Șurenghin (min. 
5) și Iancu (min. 35, din 11 
metri) pentru gazde, respectiv 
Tisa (min. 50). F.C. CORVI
NUL : Bologan — Gruber, Ton- 
ca, Vlad, Banciu — Dumitriu 
IV, Angelescu, Bucur — Șu
renghin, Iancu, Georgescu. Au 
mai jucat: Miculescu, Econo- 
mu, Ologu, Șumulanschi și Sa- 
vu. U.T.A. : Iorgulescu — Gaș- 
par, Oiogeanu, Pojoni, Bitea — 
Domide, Schepp, Bedea — Ti
sa, Uilecan, Giurgiu. Au mai 
fost folosiți : Jivan, Kukla,
Bogdan, Leac și Leșeanu (I. 
Vlad — coresp.)

JIUL PETROȘANI — F.C.M. 
REȘIȚA 5—1 

PETROLUL PLOIEȘTI — STEAUA
3—1 (2—1)

Aproximativ 10 000 de spec
tatori au asistat la o partidă 
viu disputată, în care iniția
tiva a aparținut echipei Petro
lul, autoarea unei surprinză
toare victorii. Au marcat : N. 
Florian (min. 5 și 58), Negoi- 
ță (min. 23) pentru gazde, res
pectiv Dumitru (min. 35). 
STEAUA : Moraru — Anghe- 
lini, FI. Marin, Sameș, Vigu — 
Stoica, Ion Ion, Dumitru — 
Răducanu, Iordănescu, Aelcnei. 
Au mai jucat : Iordache, Agiu 
și Zamfir. (A. Cristea — co
resp.) ,
S.C. BACĂU — CEAHLĂUL P. 

NEAMȚ 3—0 (1—0)
Băcăuanii au susținut prima 

partidă amicală din acest se
zon pe teren propriu. Au mar
cat : Botez (min. 25 și 50), Du- 
țan ,(min. 55). S. C. BACĂU : 
Ursache — Pruteanu, Catargiu, 
Volmer, Lunca — Duțan, Șoșu, 
Pană — Botez, Zamfir, Băluță. 
(I. Iancu — coresp. jud.) 
A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R.

CLUJ-NAPOCA 5—1 (2—0)
Au marcat : Naghi (min. 28), 

Boldni (min. 40 și 67), Fanici 
(min. 65), Pislaru (min. 80) pen
tru gazde, respectiv Țegean 
(min. 77). A.S.A.: Solyom — 
Gligore, Unchiaș, Ispir, Onu- 
țan — Pislaru. Naghi, Boloni
— Marton, Fanici, Both II. Au

ÎN DIVIZIA II
dea are o bază materială co
respunzătoare — teren cu un 
gazon foarte bun, tribună cu 
aproape 2 000 de locuri (se va 
lărgi pentru încă 600 de per
soane) și anexele necesare. în 
noul campionat vor apare în 
formație și Pătrașcu (F.C.M. 
Galați), Cojocarii (U.T.A.), Ciu- 
rea (C.S. Botoșani), Bădescu 
(Chimia Buzău), Grozea (Glo
ria Buzău), Marian (Flacăra 
roșie București) si Marinescu 
(LC.S.I.M. București).

PORTUL CONSTANȚA. Re
venită în eșalonul secund după 
cîțiva ani de activitate în Di
vizia C, formația antrenată de 
V. Luban are la dispoziție con
diții foarte bune : stadion cu 
o capacitate de 10 000 de locuri, 
teren de zgură pentru antrena
mente, sală de sport, echipa
ment în cantități suficiente și 
de bună calitate. Din această 
vară, lotul a fost completat cu 
jucătorii : Corendea, Gache și 
Toader (de la F.C. Constanța), 
Vanea și Lascarache (de la E- 
Iectrica Constanta) si Grămoș- 
teanu (de la Unirea Focșani). 
După două săptămîni de pre
gătire al P. Neamț, unde a 
disputat mai multe meciuri a- 
micale, Portul a revenit în lo
calitate. în programul precom- 
petițional mai este prevăzut să 
susțină partide amicale cu F.C. 
Constanta, Marina Mangalia și 
S.C. Tulcea.

mai jucat : Nagel și SzoIIosî. 
(A. Szaho — coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — F.C. BIHOR 
3—0 (1—0)

Au marcat : Berceanu (min. 
11) și Moga (min. 51 și 58) 
F.C. BIHOR : Albu — P. Ni
colae, E. Naghi, Lucaci, Po- 
povici — Ghergheli, Petrovici, 
Kun II — Fildan, Floresei* 
Georgescu. Au mai jucat : Vi- 
dac, Suciu, Kun I și Foaie 
(I. Toma — coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 2—1 

(0—0)
Au marcat : .Ștefănescu (min. 

79), Oblemenco (min. 88) pen
tru studenți, respectiv Stăn- 
cescu (min. 76). UNIVERSITA
TEA : Purcaru — Negrilă, I. 
Constantinescu, Dcselnicu, Ber- 
neanu — Ștefănescu, Bălăci, 
Beldeanu — Țarălungă, Oble
menco, Cîrțu. Au mai jucat : 
Purima, Donose, Pițurcă și Că
lin. (Șt. Gurgui — coresp. jud.)

F.C. GLORIA BUZĂU — C.S. 
TÎRGOVIȘTE 2—1 (2—0)

Au marcat : Negoescu (min. 
2), Stan (min. 35) pentru gaz
de, respectiv Savu (min. 75). 
(I. Stănescu — coresp.)

• DACIA ORĂSTIE — ME
TALURGISTUL CUGIR 1—0 
(0—0). A marcat Radu (min. 
50). (I. Corneliu — coresp.)

• F.C.M. STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV — TRACTORUL 
BRAȘOV 2—1. (1—0). Au în
scris : Paraschivescu (min. 12), 
Pană (min. 65) pentru F.C.M., 
respectiv Trăznea (min. 58). (P. 
Dumitrescu — coresp.)

• F. C. ȘOIMII SIBIU — 
CHIMIA BRĂILA 4—1 (1—0). 
Au marcat : Moraru (min. 31), 
Marcu (min. 51), Munteanu 
(min. 74), Frățilă (min. 84) pen
tru F.C. Șoimii, respectiv La
zăr (min. 68). (I. lonescu — 
coresp. jud.)
• INTER SIBIU — CHIMIA

TR. MĂGURELE 2—3 (2—0).
Au înscris : Netea (min. 11), 
Voinea (min. 62 — 11 m) pen
tru gazde, respectiv Bădăluță 
(min. 66), Căpățină (min. 75) 
și Gherănoiu (min. 84). (Gh. 
Topîrceanu — coresp.)

• ELECTROMOTOR TIMI
SOARA — STRUNGUL ARAD 
1—0 (1—0).

• BIHOREANA MARGHITA 
— GLORIA ȘIMLEU 3—1 
(1—0). Au marcat : Mihălțean 
(rnin. 22), Gabor (min. 49), 
Bocsai (min. 72) pentru gazde, 
respectiv Ganea (min. 68). (A. 
Pașcalău — coresp.)

Loto-Pronosport informează
La 15 AUGUST 197S, O NOUA 

TRAGERE LOTO 2. Se Clștigă CU 
2 numere din 4 șt cu 3 din 12 
extrase. Cîștiguri minime de 100 
și 200 lei. Procurați din vreme 
biletele.

DUPR 0 FORIîlUin TEHnitn
BTRqtTiun 4

3 din 75
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 8 AUGUST 1976

I. Dorna V. D. — ASA C-lung 1
II. C.S.M. Sv. — Foresta FăJ. 2

III. Vagonul Caracal — Electro. 1
IV. Constr, Cv. — C.F.R. Cv. 1
V. Prog. Băii. — Dunărea Cal. 1

VI. Ind. sîrmei — Sticla Turda 1
VII. Tehnofrig — Dermata 2

VIII. Unirea A. I. — Constr. Alba 1
IX. Soda O. Mureș — Text. Sebeș 1
X. C.I.L. Blaj — Met. Cugir X

XI. Vict. Călan — Dacia. Orăș. X
XII. Aurul Brad — Mureșul Deva X

XIII. Min. Ghelar — Min. Lupeni 1

FOND DE CÎȘTIG î 127.111 Iei.
Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 13 august 
pînă la 8 octombrie, în țară apro
ximativ din 17 august pînă la 8 oc
tombrie 1976 inclusiv, iar prin 
mandate poștale aproximativ din 
17 august 1976.



„Mânușa litoralului" la box SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
FINALE DE MARE ATRACȚIE 
AU ÎNCUNUNAT EDIȚIA A V-a

CONSTANȚA, 8 (prin tele
fon). Duminică seara, Sala 
sporturilor din localitate s-a 
dovedit din nou - neîncăpâtoare 
pentru numerosul public dor
nic să asiste la finalele repu
tatului turneu internațional de 
box dotat cu „Mănușa litora
lului". Aflată la a V-a ediție 
și, ca întotdeauna, excelent or
ganizată, competiția s-a ridicat 
la cota marilor întreceri inter_ 
naționale în această ramură 
sportivă care ne-a adus multe 
satisfacții.

Cei aproape 100 de boxeri 
din R. D. Germană, Bulgaria, 
R. F. Germania, Turcia și 
România, după ce au trecut 
prin „eliminatorii", s-au pre
zentat sîmbătă în etapa „semi
finalelor", care ne-au oferit și 
primele surprize de proporții, 
cum ar fi eliminarea din com
petiție a unor sportivi bine co
tați : Teofil Ghinea, Dinu Con- 
durat și Ion Mantu (toți de la 
Steaua), Adrian Guțu (Box club 
Galați), Mișu Banu (Farul) 
ș.a.

în această situație, spre fi
nale au avut acces acei pugi- 
liști care au manifestat o mai

MECIUL DE ATLETISM S.U.A.-U.R.S.S.
WASHINGTON, 8 (Agerpres). 

Pe stadionul Universității Maryland 
din Washington a luat sfîrșit du
bla întîlnire de atletism dintre 
echipele S.U.A. și U.R.S.S. In cla
samentul general, victoria a reve
nit cu 211—157 p selecționatei sovie
tice. La masculin, au terminat în
vingători cu 115—107 p atlețli ame
ricani, iar la feminin oaspetele au 
repurtat victoria cu 104—42 p. In 
ziua a doua de concurs, atleta 
sovietică Ludmila Braghina a co
rectat recordul mondial în proba 
de 3 000 m cu 8:27,12 (v.r. era de 
8:45,40). De asemenea, in proba de 
ștafetă femei 4X440 yarzi echipa 
U.R.S.S. a stabilit un nou record 
al lumii cu 3:29,06 (v.r. 3:30,30). Iată 
rezultate înregistrate în ziua a 
doua: masculin: suliță — Hali 81,74 
m ; 3 000 m obstacole — Velicko 
8:42,11; 5 ooo m — Kuznețov 13:37,36 ; 
400 m.g. — Moses 48,55; disc — Wil
kins 66,20 m; 800 m — Anohin 1 :47,49; 
200 m — Hampton 20,70; înălțime — 
Seniukov 2,21 m (Stones s-a clasat 
pe locul 4 cu 2,18 m) ; greutate — 
Barîsnikov 21,15 m ; lungime — 
Robinson 7,80 m ; ștafeta 4X440 
yarzi — S.U.A. 3:02,64 ; feminin : 
suliță — Jakubovici 63,28 m; lun
gime — Alfeeva 6.46 m; 100 mg — 
Lebedeva 13,09 ; 200 m — Prorocen- 
ko 23,0; 800 m — Providokina 1:57,o. 
Rezultate din prima zi a întreceri
lor : masculin : prăjină — Roberts 
5,50 m ; ciocan — Spiridonov 
78,00 m ; 1 500 m — Durkin 3:38,42 ; 
100 m — Riddick (S.U.A.) 10,15
(Borzov a ocupat locul doi cu 
10,20); 110 m.g. — Foster 13,48; 400 
m — Brown 46,28 ; triplusalt Sa-

B. LARSEN A CÎȘTIGAT „INTERZONALUL"
Meci de baraj pentru locurile 2-3

ZtlKICH, 8 (Agerpres). — 
La încheierea turneului inter
zonal de șah de la Bienne, 
clasamentul se prezintă astfel : 
1. Larsen (Danemarca) — 12*/a 
p ; 2—4. Portisch (Ungaria), 
Petrosian si Tal (ambii 
U.R.S.S.) — 12 p; 5—7. Byrne 
(S.U.A.), Hiibner (R.F. Germa
nia) și Smîslov (U.R.S.S.) —
11>A p; 8. Andersson (Suedia) 
— IO1/- p ; 9—10. Csom (Un
garia) și Gheller (U.R.S.S.) — 
10 p etc.

în ultima rundă, Lai sen a

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • După o întrerupere de 

un an competiția internațională 
„Marele premiu al Canadei" va fi 
reluată la 3 octombrie. întrecerile 
(formula I) se vor desfășura pe 
circuitul Mosport situat în apro
piere de Toronto • Starea sănă
tății automobilistului austriac Niki 
Lauda, campion al lumii, acciden
tat grav în „Marele premiu al 
R.F. Germania" este bună, au 
declarat medicii clinicii din Man
nheim, unde se află internat teme
rarul pilot. în ultimele 24 de ore 
Niki Lauda s-a putut alimenta 
normal și a coborît din pat.

BASCHET • In campionatul eu
ropean pentru juniori, care are loc 
în orașul Compostella, au fost 
înregistrate rezultatele : U.R.S.S.
— Iugoslavia 72—71 (35—40) ; Israel
— Grecia 76—61 (36—31) ; R. F.
Germania — Belgia 69—66 (34—29).

BOX • în cadrul unei reuniuni 
care a avut loc la Los Angeles, 

bună orientare tactică în ring 
și au arătat avansate cunoș
tințe tehnice. practicînd un 
box în linie, eficace. Ultimele 
partide s-au dovedit. în majo
ritatea cazurilor, de ridicat ni
vel spectacular, fiind aplaudate 
cu căldură de numeroasa asis
tență.

Iată rezultatele tehnice ale 
finalelor în ordinea celor 11 
categorii de greutate:

T. Kușit (Farul) b.p. N. Șei
tan (Litoral) — decizie ero
nată ; D. Burdihoi (Metalul) b. 
p. M. Toma (Litoral); N. Popa 
(Metalul) b. k.o. 2 D. Doro- 
banțu (Dinamo) ; I. Memet 
(Farul) b. p. K. Aynan (Tur
cia) ; Gh. Ilie (Metalul) b. k.o.
1 E. Camalettin (Turcia) ; I. 
Vladimir (Dinamo) b. p. I. Bu- 
dușan (Metalul) ; P. Stan (Lito
ral) b. dese. 3 G. Agapșa (Fa
rul) ; Al. Tîrboi (Farul) b. ab.
2 (medic) I. Dimache (Litoral); 
C. Chiracu (B.C. Galați) b. p. 
K. Seiler (R.D. Germană) ; D. 
Jende (R.D. Germană) b. p. 
N. Grigore (Farul) ; I. Dascălu 
(Farul) b.p. G. Axente (Steaua).

Cornel POPA-coresp.

neev 17,02 m: 10 000 m — Virgin 
28:35,12 ; feminin: 1 500 m — Ta
tiana Kazankina 4:00,30 ; disc — 
Faina Melnik 69,14 m ; greutate — 
Nadejda Cijova 18,13 m ; 100 m — 
Ludmila Maslakova 11,0 ; înălțime 
— Galina Filatova 1,89 m.

★
în cadrul campionatelor R. D. 

Germane de la Karl Marxstadt o 
selecționată feminină a stabilit un 
nou record al lumii în proba de 
ștafetă 4X800 m cu timpul de 7:54,2. 
Alte rezultate : suliță <f) — Ruth 
Fuchs 64,40 m ; 3 000 m obstacole — 
Ralph Poenltzsch — 8:31,2 (record 
mondial de juniori) ; 100 m (b) — 
Kurrat — 10.22; triplusalt — 
Hufnagel 16,12 m ; 400 mg. — 
Mayer 50,68 ; 110 mg — Munkelt 
13,71 ; disc (f) — Eveline Schlaak 
65,46 m.

★
• Rezultate din ziua a treia: 

feminin: lungime — Angela Voigt 
6,74 m; 800 m plat — Gunhild Hof- 
fmeister — 1:58,6; 200 m — Barbel 
Eckert — 22,91 ; greutate — Ma
rianne Adam 20,25 m ; masculin : 
400 m — Gunther Arnold — 47,23 ; 
200 m — Klaus Kurrat 20,6; înăl
țime — Rolf Bellschmidt 2,18 m ; 
disc — Wolfgang Schmidt 66,86 m.

★
EDINBURGH (Agerpres). — La 

Edinburgh proba de 1 ooo m plat a 
fost cîștigată de belgianul Ivo

remizat cu Hiibner, iar Tal cu 
Liberzon. Petrosian l-a învins 
pe Diarz, după întrerupere.

Conform regulamentului cam
pionatului mondial, vor juca 
în turneul candidaților primii 
trei clasați de la Bienne, plus 
cei trei fruntași ai interzona
lului (Mecking, Polugaevski și 
Hort), încheiat cu săptămîni 
în urmă la Manila, la care se 
adaugă și fostul campion mon
dial R. Fischer (S.U.A.). Pînă 
în prezent, din turneul de la 
Bienne a obținut calificarea

americanul de categorie pană 
Dany Lopez l-a învins prin k.o. în 
repriza a 7-a pe canadianul Art 
Hafey. Lopez urmează să-1 întîl- 
nească pe campionul lumii David 
Kotey (Ghana).

CANOTAJ • La campionatele 
mondiale care vor avea loc în 
Austria, vor participa și sportivi 
din R.P. Chineză. Este pentru pri
ma oară cînd la această competiție 
evoluează reprezentanții canotaju
lui din R.P. Chineză.

GIMNASTICA • Cunoscuta gim
nastă sovietică Ludmila Turișceva 
a declarat, în cadrul unei emisiuni 
televizate, că va abandona activi
tatea competițională pentru a de
veni antrenoare. Ludmila Turișce
va este profesoară de educație fizi
că la Rostov. • Concursul feminin 
de la Antibes a fost cîștigat de 
gimnasta sovietică Elena Davîdova 
care a totalizat 39,00 p. Au urmat 

ECHIPA DE JUNIOARE, 
CAMPIOANĂ 
BALCANICĂ 

LA VOLEI
SOFIA, 8 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). îu ultima 
zi a celei de a Xl-a ediții a Balca
niadei de volei pentru juniori și 
junioare, competiție care s-a bucu
rat de un deosebit interes în rîn- 
durile iubitorilor acestui sport, 
prezenți în număr mare în fiecare 
zi în Sala Universiada din capitala 
Bulgariei, reprezentativa feminină 
a României a realizat un frumos 
succes, cîștigînd — pentru a, treia 
oară consecutiv __ titlul balcanic,
după un meci spectaculos cu se
lecționata țării gazdă. Scorul de 
3—1 (13, —3, 16, 6) reflectă fidel ra
portul de forțe din teren, evoluția 
superioară a voleibalistelor ro
mânce, care au prestat sîmbătă 
cel mai sigur joc în această com
petiție. Ele au început partida ti
morate, fiind din start conduse 
(1—6), însă treptat și-au revenit, 
au egalat la 9 și au cîștigat primul 
set într-un final disputat. Cel de-al 
doilea avea să fie dominat de la 
un capăt la altul dezechipa bulga
ră. Disputat și dramatic a fost 
setul al m-lea, pe parcursul că
ruia s-au produs spectaculoase răs
turnări de scor : 4—1, 4—8, 12—8,
12—14...18—16. In finalul său, tră- 
gătoarea Irina Petculeț a adus vic
toria echipei române prin două 
atacuri puternice. în setul IV— ul- 

van Damme, cu 2:17,47. El a fost 
urmat de Wessinghage 2:18,87; 
Moorcroft 2:18,95 și John Walker 
2:20,02^ Celelalte rezultate înregis
trate : 400 mg — Bolding 49,72 ; 
100 m (f) — Helten 11,22 ; greutate 
(b) — Capes 20,77 m ; 2 mile — 
Foster 8:22,16 ; prăjină — Slusarski 
5,43 m ; 400 m p (b) Jenkins 46,34; 
800 m ; Ovett 1:46,89. în prqba de 
440 yarzi, Irena Szewinska a rea
lizat 51,71, timp care constituie un 
nou record al lumii.

★
La Vancouver canadianul Greg 

Joy, medaliat cu argint la J.O. de 
la Montreal, a cîștigat înălțimea 
cu, 2,21 m. Alte rezultate înregistra
te : prăjină — Pullard (S.U.A.) 
5,38 m ; 1 milă Waigwa (Kenia) 
3:59,5 ; 200 m — Gilkes (Guyana) 
20,7; 5 000m: Ngeno (Kenia) 13:31,8.

PE TERENURILE DE TENIS
Echipa Italiei a învins cu

4—1 selecționata Angliei în 
meciul desfășurat la Londra 
contînd ca finală a zonei eu
ropene (grupa B) a ,«Cupei 

danezul Larsen. Pentru cele
lalte două locuri urmează să 
aibă loc un turneu de baraj, 
la care vor participa Petro
sian, Portisch și Tal, clasați la 
egalitate pe următoarele locuri.

PESTE 3 MILIOANE DE 
SPECTATORI LA J.O.

MONTREAL (Agerpres). Comite
tul olimpic al Canadei a anunțat 
că Jocurile Olimpice de la Mont
real, recent încheiate, au fost ur
mărite de 3 137 287 de spectatori 
plătitori.

în clasament Lidia Gorbik 
(U.R.S.S.) — 38,40 p și Joelle de 
Keukelerie (Belgia)) — 37,90 p.

HOCHEI • în turneul „Thurn 
und Taxis", echipa vest-germană 
E.V. Landshut a învins cu 5—3 
(2—2, 2—1, 1—0) echipa selecționată 
a Poloniei.

NATAȚIE • La Bonn se desfă
șoară campionatele R.F. Germania, 
în proba de 200 m liber Peter 
Nocke a realizat timpul de 1:51-,84. 
Klaus Steinbach s-a clasat pe pri
mul loc la 100 m spate cu 59.72. 
La feminin, Barbara Schwarzfeld a 
stabilit un nou record național la 
400 liber cu timpul de 4:25,78.

ȘAH • In turneul internațional 
masculin de la Budapesta, dotat cu 
„Cupa Tungsram" conduce Holmov 
cu 2 p, urmat de Honfi cu l’/2 P- 
în runda a 3-a Holmov l-a învins 
pe Jansa (Cehoslovacia). 

timul — echipa României s-a dis
tanțat sigur încă de la început, ca 
urmare a jocului bun prestat atît 
la fileu cît și în linia a doua. Iată 
lotul folosit în partida-derby de 
antrenorii Doina Ivănescu și Dezi- 
deriu Bleier : Irina Petculeț, Mari- 
lena Grigoraș, Victoria Georgescu, 
Doina Rusu, Gulmiza Gelil, Maria 
Mititelu, Ioana Șiclovan, Eugenia 
Milencu (din lot au mai făcut 
parte : Kate Tcacenco, Eugenia 
Marcu, Dana Nicolaescu și Elena 
Cordun).

Clasament final : 1. România 6 p, 
campioană balcanică, 2. Iugoslavia 
5 p, 3. Bulgaria . 4 p, 4. Grecia 3 p.

In ultimul lor meci, juniorii ro
mâni au dispus de reprezentativa 
Greciei cu 3—0 (9, 6, 6), într-o par
tidă în care a fost rulat întregul 
lot. Echipele Bulgariei și Iugosla
viei și-au disputat sîmbătă seara 
titlul balcanic. Victoria a revenit 
gazdelor cu 3—2 (—8, 5, 14, —9, 4). 
Clasament : 1. Bulgaria 8 p, cam
pioană balcanică, 2. Iugoslavia 7 p, 
3. România 6 p, 4. Turcia 5 p, 5. 
Grecia 4 p.

TOMA HRISTOV

C. E. DE NATATIE 
ALE JUNIORILOR

La Oslo au continuat întrecerile 
Campionatelor europene de înot și 
sărituri pentru juniori (născuți în, 
1961 șl mai tineri). Prezența la 
start a numeroși participanți la 
J.O. de la Montreal a mărit consi
derabil valoarea competiției, fapt 
care și explică o scrie de rezultate 
remarcabile înregistrate în primele 
trei reuniuni finale. Cea mai puter
nică delegație prezentă în capitala 
Norvegiei este cea a R.D. Germa
ne, care cuprinde — printre altele 
— pe Andrea Pollack, campioană 
olimpică la 200 m delfin, pe fostele 
recordmane ale lumii Antje Stille 
șl Carola Nitschke, ca și alte re
cent medaliate la J.O. (Petra 
Priemer).

Două dintre reprezentantele 
României, săritoarea Georgiana 
Săcăleanu și înotătoarea Carmen 
Bunaciu, au avut evoluții merito
rii, reușind să se califice în finale. 
Georgiana Săcăleanu a avut și în 
partea finală a probei de trambu
lină cîteva sărituri bine apreciate 
de arbitri, reușind să obțină un 
merituos loc V, cea mai bună per
formanță a unei săritoare românce 
în istoria acestor campionate. Car
men Bunaciu, luînd startul în fi
nala cursei de 200 m spate, nu a 
putut-obține decît locul VII, cu un 
rezultat (2:26,21) Inferior propriu
lui record național.

REZULTATE TEHNICE : 100 m 
spate (b) : 1. Viktor Kuznețov 
(U.R.S.S.) 61,80 ; 400 m liber (b) : 
1. Fablo Bracaglla (Italia) 4:03,95 ; 
100 m liber (f) : 1. Petra Priemer 
(R.D.G.) 57,91 : 200 m bras (b) : 
1. Gotz Felgentrăger (R.F.G.)

Dăvis". în ultimele partide de 
simplu, A. Panatta l-a între
cut pe R. Taylor cu 3—6, 6—2, 
6—4, 6—4, iar A. Zugarelli pe 
J. Lloyd cu 4—6, 6—8, 6—1, 
6—1, 6—1. Echipa Italiei va 
juca în semifinalele interzo
nale împotriva Australiei.

★
Tenismanii sovietici A. Me- 

treveli și T. Kakulia au cîști
gat proba de dublu a cam-» 
pionatului european pentru a- 
matori care are loc la Prerov 
(Cehoslovacia). In finală, ei au 
învins cu 6—2, 6—4, 7—5 pe
polonezii Nowicki și Niedz- 
wiecki. în semifinalele probei 
de simplu masculin, Metreveli 
a dispus cu 6—4, 3—6, 6—0,
6—1 de Benyik, iar Kakulia l-a 
învins pe Barany cu 6—4, 5—7, 
6—1, 7—5. în semifinalele
probei feminine : Cimîreva
(U.R.S.S.) — Tomanova (Ceho
slovacia) 6—4, 6—3 ; Jausovec

în sferturile de finală ale 
campionatului mondial univer
sitar, echioa Coreei de sud a 
învins cu 7—6 (după executa
rea loviturilor de la 11 m, me
ciul se încheiase la egalitate
2—2) formația Senegalului. E- 
chipa Franței a învins cu 2—0 
(1—0) pe cea a Japoniei și va 
întîlni în semifinale echipa în
vingătoare din jocul Paraguay
— Uruguay.

A început campionatul de 
fotbal al Franței. Iată primele 
rezultate înregistrate : Lyon — 
St. Germain Paris 4—2 ; Lille
— Reims 2—1 ; Nantes — Metz
2— 1 ; Marsilia — Lens 2—2 ; 
Bordeaux — Troyes 1—0 ; Nî- 
mes — Rennes 1—0 ; Nisa — 
Sochaux 2—1 ; Bastia — Laval
3— 1.

2:29,23 ; 100 m bras (f) : 1. Carola 
Nitschke (R.D.G.) 1:13,58 ; 200 m 
spate (f) : 1. Antje Stille (R.D.G.) 
2:16,58 ; 2. Daniela Beier (R.D.G.) 
2:20,71 ; 3. Gabrielle Verraszto (Un
garia) 2:21,53 ; 4. Renate Stember
ger (R.F.G.) 2:21,68 ; 5. Ute Neu
berg (R.F.G.) 2:24,82 ; 6. Joy Beas
ley (M. Britanle) 2:25,90; 7. Carmen 
Bunaciu (România) 2:26,21; 200 m 
bras (f) : 1. Carola Nitschke 
(R.D.G.) 2:39,37 ; 200 m spate (b): 
1. Erik Axelsson (Suedia) 2:12.14 ; 
100 m delfin (!) : 1. Andrea Pollack 
(R.D.G.) 60,76 ; 200 m delfin (b) :
1. Serghei Kiselev (U.R.S.S.) 2:08,46: 
trambulină (f) : 1. Beate Jahn 
(R.D.G.) 365,35 p ;... 5. Georgiana 
Săcăleanu (România) 338.54 p ; 
platformă (b) : 1. Nikolai Kuzmin 
(U.R.S.S.) 438,80.

In ultima zi a competiției Car
men Bunaciu va concura la 100 m 
spate, iar Alexandru Szabo în 
proba de 100 m bras.

„PREMIUL BUDAPESTA" 
LA CICLISM

în capitala R.P. Ungare s-a 
desfășurat, recent, tradiționala 
competiție ciclistă de velodrom 
dotată cu „Premiul Budapesta". 
La întreceri au participat sportivi 
din Bulgaria. România și din țara 
gazdă, iar la proba cu adițiune 
de puncte și alergători din Aus
tria. Sportivii români- au avut în 
cadrul acestei competiții o 
comportare meritorie. Iată pri
mii clasați : viteză : 1. i. patik 
(Ungaria), 2. St. Laibner (Româ
nia), 3. A. Nicolae (România) ; 
3000 m cu start de pe loc : 1. C. 
Palinkas (Ungaria) 1:11,0, 2. st. 
Laibner 1:12,3. 3. I. Patik 1:13.0 ; 
4000 m urmărire individuală : 1. 
L. Halasz (Ungaria) 5:11,8, 2. J* 
Sipoș (Ungaria) 5:15.6, 3. C. Cîr.iă 
(România) 5:11,8 : 4000 m urmări
re pe echipe : 1. Ungaria 4:46.5,
2. România 5:02,5, 3. Bulgaria
5:06.2 ; cursa cu adițiune de 
puncte (40 alergători) : 1. St.
Laibner 18 p (2 ture avans), 2. 
V. Andoniu (România) 16 o (2 
ture avans). 3. Z. Iordan (Bulga
ria) 14 p (2 ture avans).

EVA OLAH 
ÎNVINGĂTOARE 

ÎN CONCURSUL DE TIR 
DE LA BUDAPESTA

In cadrul concursului interna
țional de tir de la Budapesta, spor
tiva româncă Eva Olah a cîștigat 
proba de armă standard (60 focuri) 
realizînd 597 p. Proba de pistol s-a 
încheiat cu victoria polonezei 
Tyrava cu 574 p. Silvia Kapostai 
(România) a ocupat locul 3 cu 
570 p.

(Iugoslavia) — Marsikova (Ceho
slovacia) 6—4, 7—5.

★
La .Sao Paulo (Brazilia) s-a 

disputat meciul demonstrativ 
dintre Guilermo Vilas și John 
Newcombe. Tinărul tenisrnan 
argentinian a obținut victoria 
cu 4—6, 7—5, 6—7. 6—3, 6—4.

★
în semifinale, la North Con

way, R. Ramirez l-a învins cu
6— 1. 6—1 pe C. Richey. El îl 
va întîlni în finală pe învingă
torul partidei Connors — Fra- 
nulovici.

' ★
La Columbus, în sferturi d» 

finală : Teacher — Stockton
5—7, 7—6. 6—4 ; Tanner 
Cornejo 6—2, 6—0 ; Smith — 
Dibley 7—6, 6—3 : V. Amri- 
traj — A. Amritraj 3—6. 6—2.
7— 6.

La Amsterdam echipa belgia
nă Anderlecht Bruxelles a 
cîștigat cu 3—2 (2—1) în fala 
formației Leeds United (An
glia). în altă partidă, Ajax 
Amsterdam a terminat la ega
litate : 0—0 cu Borussia Moe- 
chengladbach.

Aflată în turneu în R. F. 
Germania, echipa cehoslovacă 
Slovan Bratislava a jucat a 
Hamburg cu echipa FC St. 
Pauli, din liga a doua. Gaz
dele au obținut victoria cu sco
rul de 3—2 (1—0).

în turneul internațional de 
fotbal de la Brugge (Be ia» 
echipa iugoslavă Hajduk S^’it 
a învins cu 2—1 formația olar- 
deză P.S.V. Eindhoven. Ramd 
(Austria) a cîștigat cu 2—0 jo
cul cu F.C. Brugge.
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