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Campionatele naționale de ciclism

MARIN VALENTIN (Dinamo) 
ÎNVINGĂTOR LA CONTRATIMP!
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In întimpinarea zilei de 23 August

DE FINAIIȘH LA „CUPA ELIBERĂRIIu

GALAȚI, 15 (prin telefon). 
Simbătă și duminică au fost 
programate pe șoseaua Galați— 
Tecuci finalele campionatelor 
naționale de contratimp indivi
dual. Probă deosebit de difi
cilă, dar edificatoare în ceea ce 
privește valoarea intrinsecă a 
rutierului, contratimpul ne-a re
levat asaltul tinerei generații, 
apropierea valorică dintre se
niorii cu vechi ștate de serviciu 
și mai tinerii lor colegi care 
bat la porțile afirmării. Se ob
servă, de asemenea, o mai mare 
combativitate a alergătorilor din

provincie care, în acest an, 
reușesc să-și împartă — la ju
niori — titlurile cu ccj din 
Capitală.

Dacă în privința valorii per
formanțelor nu se pot spune 
lucruri deosebite, se poate însă 
afirma că lupta pentru un loc 
pe podium a fost extrem de 
dîrză, pasionantă. La seniori, 
calculele au fost infirmate, tit
lul disputîndu-și-1, spre sur
prinderea tuturor, doi tineri de 
19 ani — Marin Valentin (Di
namo) și Andrei Antal (CIBO 
Brașov) în jiofida faptului că

■La postul de televiziune B. B. C.

NOTA MAXIMĂ"-CU NADIA COMĂNECI71
Poștul de televiziune B.B.C. a 

adus vineri seara un superb 
omagiu gimnastei românce Nadia 
Comăneci prin prezentarea unui 
amplu program intitulat „Nota 

. maximă". „Prin cele șapte note 
maxime de 10 — a spus prezen
tatorul programului — Nadia 
Comăneci ocupă un loc unic în 
.istoria gimnasticii mondiale. Ea 
a oferit la Montreal cea mai 
frumoasă demonstrație de gim
nastică feminină văzută vreoda
tă. Nota 10, care a făcut senza
ție la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, a devenit ceva obiș
nuit pentru Nadia Comăneci.".

Programul a urmărit traiecto
ria gimnastei românce, menți-

onînd că, după participarea ei 
și la întrecerile de la Wembley 
din 1975, „lumea a înțeles că 
se află în fața unei mari stele". 
Referindu-se apoi la campio
natele europene și la Jocurile 
Olimpice, prezentatorul a spus 
că de fiecare dată „lumea a ră
mas uimită de evoluția româncei 
Comăneci". De asemenea, el s-a 
referit la „cealaltă stea a gim
nasticii românești. Teodora Un- 
gureanu". Scopul programului, 
după cum s-a arătat, a fost de 
a oferi publicului britanic posi
bilitatea să se întilnească încă o 
dată cu „marile stele ale Mont- 
re aiului".

15 august-ZIUA PRESEI

FIERBINTE RECUNOȘTINȚA PARTIDUTUI
ENTUZIASTÂ ANGAJARE PENTRU

9

ÎNDEPLINIREA SARCINILORÎNCREDINȚATE
Continuatoare a tradițiilor presei democratice, progre

siste și revoluționare, promotoare a ideilor și idea
lurilor celor mai nobile de care este animat poporul 
nostru, purtătoare a cuvîntului partidului în rîndul 

maselor, presa noastră scrisă și audiovizuală se înscrie ca 
factor activ în ansamblul vieții social-politice a țării, adu- 
cîndu-și o contribuție din ce în ce mai însemnată la mobi
lizarea oamenilor muncii în amplul proces de înălțare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, de înfăptuire a 
politicii partidului în toate domeniile activității economice, 
sociale și spirituale, de făurire a omului nou, de transpu
nere în viață a mărețelor proiecte și obiective conținute în 
istoricele documente ale Congresului al XI-lea al P.C.R.

Călăuzit de partid, devotat înaltei misiuni de modelare- 
a conștiințelor, de răspîndire a științei și culturii în mase, 
de promovare a principiilor comuniste de muncă și viață, 
activul presei noastre se străduiește să fie la înălțimea sar
cinilor ce-i revin în opera de propășire a patriei socialiste, 
militează cu pasiune revoluționară, cu răspundere și cu 
înaltă conștiință politică pentru făurirea dezideratelor ma
jore ale societății noastre, răspunzînd astfel îndemnului pe 
care secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU îl adresa recent lucrătorilor din presă la 
Congresul educației politice și al culturii socialiste: >,Tot
odată, considerăm necesar ca în viitor aceste mijloace de 
informare și educare a maselor să acorde mai multă aten
ție ridicării calității activității lor, creșterii nivelului po
litic al materialelor publicate, precum și abordării mai 
aprofundate a problemelor muncii politice, culturale și 
artistice".

înregimentată organic în acest detașament, presa spor
tivă din țara noastră își sporește eforturile in direcția în
făptuirii neabătute a politicii partidului și statului în dome
niul educației fizice și sportului, ca activitate dc interes 
național, desfășurînd o activitate mai susținută de educare 
comunistă a tinerei generalii, în conformitate cu princi
piile eticii și echității socialiste, cultivînd în rîndul spor
tivilor dragostea față de muncă, însușirile morale care tre
buie să caracterizeze pe viitorul . constructor al comunis
mului, umanismul revoluționar,,, dragostea, față de partid și 
popor, de patria socialistă, reprezentarea acesteia cu cinste 
și demnitate în întrecerile internaționale.

ZIUA PRESEI ne oferă și nouă, lucrătorilor din pțesa. 
sportivă, prilejul de a reafirma atașaniehtul profund la 
politica partidului, angajamentul de a milita cu toată ener
gia și capacitatea pentru îndeplinirea importantelor sarcini 
încredințate de partid.
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Mircea Romașcanu, specialistul 
nostru nr. 1 în alergări solitare, 
se afla și el în competiție. Să 
ne bucurăm pentru faptul că 
tinerii asaltează fruntea ierar
hiei sau să ne mîhnim că ge
nerația actualilor performeri 
manifestă mai puțină poftă de 
concurs, dovedește o 
sportivă precară ?

Oricum, se cuvin felicitări celor 
doi tineri alergători, antrenori
lor Nicolae Voicu și Martie 
Ștefânescu și cluburilor lor. De 
asemenea, campionilor de ju
niori — Ion Radu (Metalul Plo
peni, antrenor Ion Dolete) și 
Gheorghe Lăularu (Șc. sp. nr. 1 
Buc. antrenori Ion Stoica și 
Constantin Baciu), precum și 
organizatorilor locali,, care s-au 
străduit și au reușit să asigure 
sportivilor condiții 
concurs.

Simbătă — cînd 
rat juniorii, ca și 
cînd au evoluat seniorii, vre
mea a fost favorabilă, doar un 
vînt ușor stinjenindu-i pe aler
gători și obligîndu-i la eforturi 
ceva mai mari. Traseul a avut 
.și porțiuni de plat și' urcușuri, 
.constituind un bun examen pen- 
.tru concurenții de toate 
goriile.

Clasamente — JUNIORI 
— 15 KM : 1. Gheorghe 
taru (Șc. sp. 1 Buc.) 
(m. o. 42,2 km) — campion al 
României ; 2. I. Vintilă (Pe
trolul Ploiești) 22 : 10 ; 3. I. Că- 
tineanu (C. S. Mureșul 
Mureș) 22 : 40 ; 4. N. Mitu (Șc. 
sp. 2 Buc.) 22 : 48 ; 5. 
leanu (C.S.M. 
22 : 48 ; 6. FI. Chițu 
Plopeni) 23 : 03 ; 
MARI 30 KM : 1.
(Metalul 
40,7 km) 
niei ; 2. 
nica
3. C. Nicolae (Voința Ploiești) 
44 : 23 ; 4. Șt. Pintecan (CIBO 
Brașov) 44 : 36 ; 5. N. Ciobanu 
(Șc. sp. 1 Buc.) 45 : 02 ; 6. P. Pop 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 45:11: 
SENIORI 40 KM : 1. Marin Va
lentin (Dinamo) 56 : 00 (m. 
42.860 km) — campion al Româ
niei ; 2. A. Antal (CIBO Bra
șov 5o : 05 ; 3. M. Romașcanu (Di
namo) 56:35 ; 4. I. Cojocaru
(Steaua) 57 : 19 ; 5. I. Totora 
(Steaua) 58 : 00 ; 6. M. Bădilă 
(CIBO Brașov) 58 : 03 ; 7. N. An- 
dronache ------
58 :04 ; 8. I. Cosma (Dinamoj 
58 :06 ; 9. ~ “ ~‘
mo) 58 : 20 ; 10. Tr. Sîrbu (Di
namo) 58 :38.

Competiția continuă luni și 
marți cu proba de fond pentru 
juniori și seniori.

formă

optime de

au concu- 
duminică —

cate-

MICI
Lău-

21 : 15

Tg.

5. I. De-
Cluj-Napoea) 

(Metalul 
JUNIORI 

Ion Radu 
Plopeni) 44 : 13 (m. o. 
— campion al Româ- 

V. Bănescu (Hidroteh- 
Constanța) 44 : 21 ;

o.

(Metalul Plopeni)

I. Butaru (Dina-
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Ieri dimineață, în Capitală, 
în decorul splendid, plin de 
verdeață, al Parcului Herăstrău 
— pe terenurile și bazele spor
tive ale Clubului sportiv muni
cipal București, clubului Meta
lul ș.a. — s-a desfășurat o ma
nifestare sportivă cu o semni
ficație aparte, ea mareînd înce
perea întrecerilor finale, pe 
orașul București, ale competi
ției’ de masă dotată cu ,,Cupa 
Eliberării", ediția 1976. Compe
tiția amintită a fost organizată 
de către Consiliul municipal 
București pentru Educație Fi
zică și Sport și Consiliul mu
nicipal al U.T.C. și s-a adre
sat tinerilor din întreprinderi
le și instituțiile Capitalei.

Mii de tineri s-au prezentat 
la această competiție — orga
nizată mai întîi la nivelul sec
toarelor începînd de la 15 iu
lie — disputată la 16 discipli
ne dintre care n-au lipsit atle
tismul, tirul, fotbalul, canota
jul, tenisul, halterele, 
popicele și șahul. Ieri, 
CSMB, la festivitatea 
marcat startul în acest 
al competiției, erau 
circa 1 000 de sportivi 
pitală, reprezentanți ai între
prinderilor „23 August", Adesgo, 
Flacăra Roșie, Bumbăcăria Ji
lava, Dîmbovița, de la ÎNCERC, 
Telefoane ș.a. Evident, aici nu

rugbyul, 
pe baza 
care a 
act final 
prezenți 
din Ca-

s-au înregistrat performanțe de
osebite, n-am asistat la întreceri 
de ridicat nivel tehnic. Am vă
zut, însă, cum tinerii muncitori 
bucureșteni — I. Mardagiu, 
strungar la „23 August", 
Gheorghița Dragbmir, rectifica
toare . la Electromagnetica (cîș- 
tigători ai probelor de cros), 
Ioana Chirilă, confecționeră la 
Fabrica de confecții și trico
taje, Radu Voicu, frezor la Tim
puri Noi. D. pîslaru, cocător 
la Steagul Roșu și mulți alții 
—• iubitori de sport, au ținut 
să aducă prin participare en
tuziastă omagiul lor apropia
tei sărbători a poporului nostru.

Modesto FERRARINI

VEȘTI DIN ȚARĂ
• Asociația sportivă „Mcta- 

lurgistul“-Cugir a organizat în 
această perioadă mai multe în
treceri sportive dotate cu „Cupa 
23 August", participant» — fe
mei și bărbați — fiind iubitori 
ai sportului dc la întreprinde
rea Mecanică Cugir. La volei și 

I-fotbal, de pildă, își dispută în- 
tîietitea cîte 16 echipe, la tenis de 
cîmp peste 100 de muncitori în- 

• /re 18—45 de ani, iar la atle- 
l/tism, în probe de viteză, fond. 
I lungime și greutate, alți 150.

Finalele vor avea loc între 19 
și 23 august. (Corneliu IUREȘ, 
coresp.)

• La Cisnădic — la Liceul 
de cultură generală — s-a ame
najat o bază sportivă care cu-
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prinde terenuri de volei, bas
chet, tenis, și un sector de să
rituri. Prostind aproape 2000 de 
ore de muncă patriotică în 
cinstea zilei de 23 August, ele
vii au economisit aproape 40 000 
de lei. (Hie IONESCU, coresp. 
județean).

• La Odorhei, cu prilejul 
serbărilor sportive dedicate 
zilei de 23 August se 
va desfășura un interesant tur
neu internațional de handbal 
feminin. întrecerile 
în acest oraș, între 
gust, vor avea la 
ționate feminine 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia și România.

organizate 
19 și 23 au- 
start selec- 
cooperatiste

PRIMIREA LA CONSILIUL DE STAT
A UNOR OASPEȚI SPORTIVI DIN S.U.A.

Tovarășul Emil Bobu, vice
președinte al Consiliului de 
Slat, a primit, simbătă, pe 
Leonard Milton, președintele 
Comitetului organizației „Spor
tul de la popor la popor", 
Hanks Sherrill, antrenorul echi
pei de baschet a Colegiului 
Quincy din Illinois, care a în
treprins un turneu în țara noas
tră, și Virginia Kraft, reporter 
la revista „Sports Illustrated" 
din S.U.A.

Cu acest prilej, s-a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o sferă simbolizind 
globul pămîntesc, din partea 
organizației „Sportul de la po
por la popor", al cărei pre
ședinte de onoare este președin
tele S.U.A., Gerald Ford, și a 
echipei de baschet a Colegiului 
Quincy din Illinois.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
au luat parte general-Iocotenent

Marin Dragnea, președintele 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, și Ion 
Tulpan, președintele Federației 
române de baschet.

A fost prezent Richard Viets, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al S.U.A. la București.

★
Simbătă. la amiază, cei trei 

oaspeți din S.U.A. au făcut o 
vizită președintelui C.N.E.F.S. 
cu care s-au întreținut căldu
ros, mulțumind pentru frumoa
sa primire făcută tinerilor bas- 
chetbaliști americani ai Colegiu
lui Quincy și excelentele con
diții de desfășurare a turneu
lui. Dr. Leonard Milton a invi
tat o echipă de baschetbaliști 
români să întreprindă un turneu 
în S.U.A. A urmat o întîinire 
a conducerii delegației sportive 
americane cu ziariști sportivi 
din Capitală, în cadrul căreia 
oaspeții au relatat impresii 
despre vizita lor în România.

Campionatele nafionale ale seniorilor

ATLEȚII N-AU TRECUT EXAMENUL CELEI MAI IMPORTANTE 
COMPETIȚII INTERNE A ANULUI 1976

11 sportivi, pentru prima oară campioni
Așteptam, să fim sinceri, ca 

fruntașii atletismului nostru să 
aibă o evoluție corespunzătoare 
condițiilor de activitate care le 
au la dispoziție.

în pofida strădaniilor unora 
dintre concurenți — foarte pu
țini însă — actuala ediție a 
campionatelor se înscrie ca' una 
dintre cele mai slabe. In aceas
tă privință credem că este de 
datoria Federației de speciali
tate să cerceteze și să ia mă
surile cuvenite față de presta
ția nepermis de slabă a unora 
dintre atleții noștri fruntași.

Au fost și unele excepții din
tre care remarcăm pe Argentina

Gheorghe Ghipu (la 800 m), 
Mariana Suman și Ileana Silai. 
Dumitru Iordache, Claudiu Su- 
șelescu și încă unu-doi, even
tual omiși de noi. - Mult prea 
puțini față de pretențiile care, 
în mod justificat, se pun 
fața atleților noștri

Singurul record înregistrat în 
campionatul seniorilor aparține, 
de fapt, unui junior. Petroșă- 
neanul Eugen Ionele (Jiul) a 
parcurs 5000 m în 14:21,4 1

Un aspect — totuși — pozitiv 
al acestor campionate l-a con
stituit marele număr al tineri
lor atleți care au cucerit acum, 
pentru prima oară, tricoul

în

Vorba de : Iosif Korodi — 400 
rh, Valeria Teașcâ — 110 mg, 
Hori» Toboc — 400 mg, D-tru 
Iordache — lungime, Adrian 
Ghioroaic — triplu, Măricel 
Oancea — înălțime, Ibolya Sla
vic — 400 m, Ev» Zorgii — su
liță iar mai vechea sprinteră 
Veronica Buia a obținut prime
le sale victorii la „naționalele" 
în aer liber.

Pe foile de concurs au fost înscrise 
sîmbâtâ urmâtoarele rezultate : BĂR
BAȚI : 400 m : I. fosil Korodi (Steaua)

Romeo VILARA



REZULTATE DE VALOARE
ÎN CONCURSUL INTERNATIONAL

DE TIR „PRIETENIA"
Ultimele două zile ale con

cursului internațional de tir 
„Prietenia" deschis juniorilor 
din țările socialiste nu au mai 
fost tot atît de favorabile re
prezentanților noștri, ca în pro
bele de* pușcă standard 60 f c 
sau pistol liber, unde G. Calotă 
înregistrase vineri un nou re
cord național de juniori. Poate 
că cel mai bun exemplu al a- 
cestei stări de fapt îl consti
tuie evoluția din manșa a doua 
a probei de talere-turn, în care 
după cum anunțam, A. Boțilă 
și I. Ionică luptau, grație bu
nelor rezultate din prima zi, 
pentru locul întîi. Numai că 
ambii (primul în toată manșa, 
iar al doilea în ultima serie de 
25 de talere) au capotat, nepu- 
tînd rezista responsabilității de 
a se afla în fruntea acestei în
treceri. Totuși, Ionică are me
ritul de a se fi clasat pe po
ziția a treia (141 t, după baraj), 
în urma cunoscuților B. Hoch- 
valdt din R.D.G. (cîștigătorul 
probei cu 143 t) și A. Cerkasov, 
din U.R.S.S., campion european 
de juniori în 1976 (locul se
cund cu 142 t).

O fparte bună evoluție a oas
peților, în special a țintașilor 
maghiari (ei au avut 4 repre
zentanți în primele 5 locuri ale 
probei !), am înregistrat-o la 
pușcă standard 3 x 20 f. J. Ne
meth și Erzsebet Pasztor, ocu- 
panții primelor două locuri, au 
realizat 579 p (200+184+195) și 
respectiv 578 p (198+185+195), 
cifre excelente pentru categoria 
juniorilor. Primul clasat dintre 
sportivii români este Dan . Cal- 
alb și se află pe locul 13...

Interesantă a fost lupta din 
proba de pistol viteză, în care 
I. Lobikov (U.R.S.S.), cu o evo
luție care anunță un trăgător 
de clasă, a cîștigat clar, la 3 
puncte diferență : 591 p. Pentru 
locurile 2—3, ambii cu 588 p, 
și-au disputat un bara| strîns 
S. Sehwartschuk 
K. Kucharczyk 
cîștigat, 
sportivul sovietic. La rîndul 
său, maghiarul Zoltan Bodo a 
„scos" un total de 147 t în cele 
două manșe ale probei de. ta- 
lere-șanț, care-i anunță un pro
mițător viitor ca trăgător cu 
arma de vînătoare. In conclu
zie, cele 6 probe din programul 
concursului „Prietenia" au re
venit : U.R.S.S. — 2, Ungariei 
— 2, R.D. Germane — 1 și 
României — 1.

n.r.

REZULTATE TEHNICE : 
pușcă standard, 3 x 20 f : 1. J. 
NEMETH (Ungaria) 579 p, 2. 
E. Pasztor (Ungaria) 578 p, 3. 
I. Sistkova (U.R.S.S.) 574 p... 
13. D. Calalb 562 p... 15. M. On- 
cică 560 p (In „Cupa Eliberă
rii", F. Minișan a realizat 574 p, 

juniori mici) ; pistol vi
teză : 1. I. LOBIKOV (U.R.S.S.) 
591 p, 2. S. Sehwartschuk 
(U.R.S.S.) 588 p, 3. K. Kucha
rczyk (Polonia) 588 p... 13. F. 
Irimia 581 p, 14. G. Calotă 580 
p... 17. T. Tașcă 578 p ; talere-’ 
turn : 1. B. HOCHVALDT
(R.D.G.) 143 t, 2. A. Cerkasov 
(U.R.S.S.) 142 t, 3. I. Ionică 141 
t... 5. I. Dinu 139 t... 10. A. Bo
țilă 137 t ; talere-șanț : 1. 
BODO (Ungaria) 147 t, 2. 
Koprowicz (Polonia) 146 t, 
I. Nikandrov (U.R.S.S.) 144 

■»9. G. Toroioagă 137 t.
Radu TIMOFTE

z. 
L.
3. 

t...

VOLEIBALIȘTII BĂIMÂRENI
AU CUCERIT „CUPA EXPLORĂRI"

în întrecerile de sîmbătă și 
duminică din qadrul „Cupei 
Explorări" disputate în Sala 
sporturilor din B. Mare s-au 
obținut următoarele rezultate : 
V.Z.K.G. Vitkovice Ostrava — 
Plomien Milowice 3—1 (5, ■—11, 
8, 8). O dispută interesantă 
în primele două seturi după 
care voleibaliștii cehoslovaci 
s-au detașat și au cîștigat pe 
merit avind ca cei mai buni 
jucători pe Miroslav Neusser, 
Venomir Masta și Jrvy Kme- 
râ ; Explorări B. Mare — Trak
tor ’Schwerin 3—1 (—7, 15, 3, 
13) ; în setul doi voleibaliștii 
din R.D.G. conduceau cu 13—6. 
Băimărenii s-au mobilizat și 
au remontat, cîștigînd setul. 
Cel mai bun om al echipei 
gazdă a fost Marin Enescu iar 
ai echipei R.D.G. Uwe Wesphal 
și Wolfgang Leve.

Duminică, în
W.Z.K.G. Vitkovice
— Traktor Schwerin.
al III-lea (după ce voleibaliștii 
cehoslovaci conduceau cu 8—1) 
au fost egalați pierzînd setul 
Ia 10. Rezultat final 3—1. Cel 
mai bun jucător Miioslav Neu
sser. Ultimul meci a programat 
întîlnirea dintre Explorări B. 
Mare și Plomien Milowice, 
Contrar meciului anterior care 
a fost viu disputat, jocul n-a 
avut istoric, băimărenii cîști
gînd cu 3—0 (2, 8, 2), cu toată 
opoziția internaționalului Ma- 

■ linovsky, posesor al unui ga
barit deosebit (2,09 m). Clasa
mentul general : 1. Explorări 
Baia Mare 6 p, 2. V.Z.K.G. Vit
kovice Ostrava 5 p, 3. Traktor 
Schwerin 4 p, 4. Plomien Mi
lowice 3 p.

întîlnirea
Ostrava 

în setul

V. SĂSĂRANU-coresp.

în „Patrulaterul1* juniorilor,

CANOIȘTII ROMÂNI

AU DOMINAT ÎNTRECERILE
La caiac — toate titlurile au revenit echipajelor din R.D. Germană

(U.R.S.S.) și 
(Polonia). A 

la un singur punct, 
sovietic.

CURTEA DE ARGEȘ, 15 
(prin telefon). — Lacul de acu
mulare de la Zigoneni, pe Ar
geș, în aval de bazinul Vidra- 
rului, a găzduit sîmbătă și du
minică o nouă ediție a tradițio
nalului Concurs internațional 
de caiac-canoe juniori „Patru
laterul", la care au luat startul 
peste 120 de mînuitori ai pade- 
lei și pagaei din R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria și România. 
Vremea frumoasă, însorită, 
temperatura propice, balizarea 
perfectă, cronometrajul adecvat 
unei asemenea competiții, ca și 
valoarea unei bune părți a con- 
curenților au asigurat succesul 
întrecerilor, dînd posibilitatea 
înregistrării unor rezultate me
ritorii de către primii clasați.

Datorită, îndeosebi, comportării 
excelente a celor doi campioni 
de juniori de la clubul Dinamo, 
„deltașii" Gheorghe Titu și 
Ignat Hapei, reprezentativa 
română a dominat net în pro
bele de canoe, obținînd. patru 
victorii. De asemenea, subli
niem frumoasa evoluție a echi
pajelor de caiac din R.D. Ger
mană (secondate, în gene
ral, de cele din Polonia) care au 
cîștigat la rîndul lor toate cele 
nouă curse de specialitate. In 
tine, menționăm că disputele au 
avut loc pe opt culoare, fiecare 
țară avînd dreptul să se prezin
te la start cu cite două echi
paje. Iată, de altfel, rezultatele 
principale din cele 13 probe :

Germană) 2:07,7, 3.
Pasinska (Polonia) 2:12,6, 
nes Erdol (Ungaria) 
Floarea Pîrvulescu 
2:16,7, 6. Florica

Miroslawa 
4. Ag- 

2:15,1, 5.
(România) 

Simiocenco 
(România) 2:17,9; canoe dublu — 
1. România (Gh. Titu, I. Hapei) 
1:53,7, 2. România (T. Timofte, 
Ion Corneienco) 1:54,4, 3. R.D.G. 
(L. Koppe, E. Leue) 1:55,6, 4.
Polonia 1:56,7, 5. Polonia 1:57,2,
6. Ungaria 1:58,0 ; caiac 4 (m) — 
1. R. D. Germană 1:31,5, 2. R.D. 
Germană 1:32,4, 3. Polonia 1:34,0, 
4. România 1:35,1, 5. Polonia
1:35,5, 6. Ungaria 1:37,5.

în finalele de canotaj ale seniorilor

SdlIIIȘIII DE EA STEAUA
6 VICTORII DIN 8 POSIBILE!

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

FOTB
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PROGRESUL A C

învingînd,

■»

în finală, pe Rapid
Aproximativ 

tatori au luat 
după-amiază, în tribunele sta
dionului Dinamo pentru a ur
mări cele două meciuri din ca
drul „Cupei Municipiului Bucu
rești" : Metalul — Voința (pen
tru locurile 3—4) și Rapid — 
Progresul (finala). Prima par
tidă s-a remarcat doar prin 
„epilogul" penalty-urilor, după 
90 de minute scorul fiind e- 
gal : 0—0. Metalul a cîștigat 
cu 3—2 în urma executării lo
viturilor de la 11 m. Finala a 
constituit însă punctul de a- 
tractivitate al competiției or
ganizată de Consiliul Munici-

12 000 de spec- 
loc, sîmbătă

meciului a 
nui contras 
albaștrilor 
impetuoasă 
locul lăsat 
mult in a 
poar ilL»' mi 
dreapta Ia 
din viteză 
re în gol 
După num 
greșul și-a 
APOSTOL] 
mijlocul ci 
sfert de o] 

avîntat | 
de la | 
bine ir]

6) înscrie al

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ (prin telefon). O 
vreme splendidă i-a întîmpinat 
pe canotorii prezenți sîmbătă 
la startul finalelor republicane 
de schif masculin rezervate se
niorilor.

A fost un concurs foarte fru
mos, cu curse de mare specta
culozitate, în care atrăgătoarea 
și palpitanta rivalitate sportivă 
dintre echipajele cluburilor 
Steaua și Dinamo a deținut din 
nou capul de afiș. După be 
anul trecut învingători fuseseră 
schifiștii din șos. Ștefan cel 
Mare, iată că de această dată 
canotorii de la Steaua au obți
nut revanșa și încă într-un mod 
categoric, ei reușind să cîștige 
nu mai puțin de 6 finale din 
8 1 Pentru această frumoasă 
performanță, colectivul de an
trenori format din profesorii 
Alexandru Aposteanu — coor
donator, Radu Nicolae și Emil 
Mezaroș, precum și medicul 
Marian Ivan merită felicitări, 
bineînțeles alături de canotori.

Primele patru finale ale zilei 
au adus clubului Steaua un. 
surprinzător „4—0“, victoriile 
obținute la 4+1 rame și 2 f.c. 
fiind mai puțin scontate. Fru
moasă a fost și disputa dintre 
dublouri, în care George Me- 
reuță și Nicolae Popa au reușit 
să se impună destul de clar, 
în timp ce la schif simplu Nae 
Oprișan, de asemenea repre
zentant al clubului Steaua, a 
depus eforturi deosebite pentru 
a-1 depăși într-un finiș epui
zant pe schifistul Mircea Ro
man de la CNU.

Abia. în cea de a cincea cursă 
a zilei, 2+1, Dinamo a „marcat" 
primul său punct, echipajul 
format din loan Orza, Petre 
Ceapuia+Gheorghe Gheorghiu

După ce, la 4 rame f.c., Ni
colae Simion și ceilalți trei „o- 
limpici" de la Dinamo au cîști
gat cursa cu un avans de peste 
12 secunde, iată-ne ajunși la 
startul ultimelor două probe, 
decisive pentru „clasamentul fi
nal". La 4 vîsle f.c., Steaua, cu 
ambițiosul Toma Constantin la 
stroc, a cîștigat într-un final 
electrizant, pentru ca la 8+1 
Pavel Zagoni, Andrei Kapor- 
nyai, Constantin Nistoroiu și 
ceilalți schifiști din ambarcația 
antrenată de A. Aposteanu să 
obțină o victorie surprinzător 
de categorică, devansînd schitul 
dinamovist cu aproape 11 se
cunde. Iată, în încheiere, pri
mii trei clasați : 4+1 rame : 1. 
Steaua (Naumencu, Nimu, Vi- 
reag, Constantinescu + FI. San
du) 6:12,5 ; 2. Marina Mangalia 
6:16,0, 3. Dinamo 6:27,0 ; 2 vîsle :
1. Steaua (Merență — Popa) 
6:16,7, 2. Dinamo 6:19,7, 3. Lie. 
Orșova 6:40,0 ; 2. f.c. : 1. Steaua 
(Dona—Darany) 6:50,7, 2. Dina
mo 6:59,0, 3. Inst, de Marină 
7:10,5 ; schif simplu : 1. Nae O- 
prișan (Steaua) 6:58.5, 2. Mircea 
Roman (CNU) 6:58,6, 3. Petre 
Nedelcu (Dinamo) 7:21,9 ; 4 vîsle 
f.c. : 1. Steaua (Constantin, V. 
Nicolae, Jugănaru, Filigean) 
5:58,9, 2. Dinamo 5:59,1, 3. UTA 
6:15,0 ; 2+1 : 1. Dinamo (Cea- 
pura, Orza+Gheorghiu) 7:09,3,
2. Poli Timișoara 7:27,5, 3.
Steaua 7:40,5 ; 4 rame f.c. : 1. 
Dinamo (Simion, Grumezescu, 
Tudor, Gall) 6:06,5, 2. Steaua 
6:18,8, 3. Marina Mangalia
6:24,0 ; 8+1 : 1. Steaua (Zagoni, 
Kapornyai, Nistoroiu, Bucu- 
reșteanu, Matei, Potoceanu, 
Morcov, Schenker+Gheorghe O- 
vidiu) 5:39,0, 2. Dinamo 5:50,5,
3. Inst, de Marină 6:10.

ZIUA I. (500 m) : canoe sim
plu — 1. Gheorghe Titu (Româ
nia) 2:05,9, 2. Ignat Hapei (Româ
nia) 2:08,4. 3. Eckhardt Leue 
(R.D. Germană) 2:09,5, 4. Lutz 
Koppe (R.D. Germană) 2:10,0. 5. 
Bogdan Ivaniak (Polonia) 2:10,9, 
6. Ferencz Nagy (Ungaria) 2:11,5; 
caiac simplu (b) — 1. Mathias
Schubert (R.D. Germană) 1:51,4, 
2. Rainer Barczyk (R.D. Germa
nă) 1:51,9, 3. Lcszek Zamrozinski 
(Polonia) 1:52,5, 4. Vasile Pie
troaie (România) 1:53,5, 5. An
dras Hrancsjar (Ungaria) 1:54,7, 
6. Marian Ciobanu (România) 
1:56,0 ; caiac dublu (f) 
Germană — -
Genauss) 
nă 1:57,5, 
România iivitmuuict îuittu, tai
men Woitec) 2:01,6 ; caiac dublu 
(b) — 1. R.D. Germană (P. Ham
pel, C. Hagenloch) 
Germană 1:40,3, 3. 
.. .6. România (L 
gyes) 1:46,5 ; caiac 
1. Carsta Genauss 
nă) 2:06,6, 2.

1. R.D.
(Edda Trittin, Karsta 

1:55,6, 2. R. D. Germa- 
3. Polonia 1:58,5... 6.
(Marioara Telteu, Car-

1:39,6, 2. R.D. 
Polonia 1:43,9, 
Peia, T. Me- 
simplu (f) — 
(R.D. Germa- 

Edda Trittin (R.D.

ZIUA A II-A. (1 000 m) : canoe 
simplu — 1. Gh. Titu (România) 
4:23,1, 2. E. Leue (R.D. Germană) 
4:28,0, 3. L. Koppe (R.D. Germa
nă) 4:29,3, 4. B. Ivaniak (Polonia) 
4:29,8 ; caiac simplu (b) — 1. C. 
Hagenloch (R.D. Germană) 3:57,6, 
2. R. Barczyk (R.D. Germană) 
3:59,2, 3. L. Jamrozinski (Polo
nia) 4:00,5, 4. P. Konecsni (Unga
ria) 4:03,7, ...7. M. Ciobanu
(România) 4:06,0 ; caiac 4 (f) 500 
m — 1. R.D. Germană 1:46,2, 2. 
Polonia 1:47,7, 3. România 1:48,1; 
caiac dublu (b) — 1. R.D. Ger
mană (A. Schultze, P. Hampel) 
3:33,1, 2. R.D. Germană 3:33,6, 3. 
Polonia 3:39,0, ...7. România
3:45,7 ; canoe dublu — 1. Româ
nia (Gh. Titu, I. Hapei) 3:55,4, 2. 
România (T. Timofte, ’ ~
ienco) 3:55,8, 
3:57,7, 4. R.D 
Ungaria 4:00, 
caiac 4 (b) 
3:12,2, 2. R.D 
Polonia 3:1’ 
3:25,8.

în clasamentul 
puncte locul întîi 
pajelor din R. D. Germană (163 
p), urmate de cele din România 
(106 p), Polonia 104 p și Unga
ria 59 p.

, I. Come- 
3. R.D. Germană 
Germană 3:58,8, 5. 

, 6. Polonia 4:02,9 ; 
- 1. R.D. Germană 
Germană 3:14,1, 3.

0, ...6. România

general pe 
a revenit echi-

Neagoe MARDAN

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Apostol (mascat de Niță — nr. 
sale în partida cu Rapid.

LA ORELE DE
ÎN ȘORT Șl TRICOU

SPORT,

LA CURSURI IN UNIFORME ȘCOLARE
puse la dispoziție de magazinele și raioanele specializate 

ale comerțului de stat, care și în acest an, vă oferă o bogată 
gamă sortimentală de uniforme școlare de toate mărimile și 
taliile, pentru toate ciclurile.
PĂRINȚI ! PROCURAȚI DIN TIMP, PENTRU COPIII dv. uni

forme școlare

pal pentru Educație Fizică și 
Sport. A fost un meci viu dis
putat, cele două formații, de 
valori apropiate, străduindu-se 
să joace la capacitățile lor ma
xime. Au existat și cîteva 
„ciocniri** peste limita sporti
vității, dar ele au trecut a- 
proape neobservate, pe prim 
plan situîndu-se fazele „fier
binți** la cele două porți. Ma
nea (min. 7) a 
ocaziilor de gol. 
frumoasă acțiune 
lui Apostol (min. 
tul Progresului a 
bleze și pe Ioniță, l-a driblat, 
dar s-a trezit cu mingea în... 
afara terenului de joc ! ? Unui 
șut violent al lui Dragu i s-a 
opus spectaculos portarul fero
viarilor (min. 21), pentru ca, 5 
minute mai tîrziu, M. Stclian 
să reia cu capul din apropie
re în brațele lui Giron. Fina
lul reprizei a fost punctat de 
duelul Țevi — Ioniță, 
in extremis de portarul 
tenilor. Imediat după 
fundașul Davitf, ajuns in po
ziție bună, a reluat defectuos 
la un contraatac al rapidiștilor. 
Au intervenit apoi trei modifi
cări în „ll“-le Progresului și 
ritmul de joc al noii promo
vate s-a mărit. Primul gol al

deschis seria 
A urmat o 
personală a 
19). Atacan- 

vrut să-ldri-

șit să deșt 
sivei adyen 
loase fiind 
leșpan. An 
de a conq 
mâții : PR| 
Ploscaru, 1 
nu I, Grad 
— I. Sand] 
toi. RAPIl] 
Pirvu, Niț| 
Bișniță, M| 
pescu, Nea 
jucat : lor] 
raru, Libra 
greșul), p] 
Și Ron tea

Laur

-V-J

LOTO

cîștigat 
giuleș- 
pauză,

PANA’ 
(0-2).1—3 

campioana I 
ținut partid] 
Panatninaikl 
formației n| 
3—1 (2—0), 
lor 3 goluri] 

ftTURNEl| 
bătă a încq

PRONOSPORT I
DUMINICĂ 22 AUGUST O NOUĂ TRAGER 

PRONOEXPRES

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 15 AUGUST 1970

L AV. Fr. — A.S.A. C-lung
II. Met. Răd. —» C.S.M. Sv.

III. Constr. Cv. — Electrop.
IV. C.F.R. Cv. — Prog. Băii.
V. Dun. Cal. — Vag. Caracal 1 

VI. Tehnofrig CI. — Unirea Dej 
ANULAT 

Derm. C1.-N. — Sticla T. 
Text. Seb. — Metal, Cugir 
Constr. Alba — Soda O.M. 
Unirea A. I. — C.I.L. Blaj 
Mureșul Deva — Dacia Or. 
Min. Ghelar — Aurul B. 
Vict. Călan — Min. Lupenl 

ANULAT 
Fond de cîștiguri : 125.543 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN

GUST
15 AU-

Extragerea I : 27 32 38
tragerea a Il-a : 19 37 70 
tragerea a IlI-a : 73 26 20 46.

66; ex-
71 : ex-

Plata cîș 
tragerea si 
26 august 
inclusiv 
rești ; de 
15 octomba

FOND DE CÎSTIGURI : 493.422 și începîm



L 59-lea START

AU CUVÎNTUL
I. OANĂ (POLITEHNICA IAȘI) : „VREM SĂ

AL AL DIVIZIEI A

ANTRENORII.
AVEM NU

NUMAI O TOAMNĂ BUNĂ, CI UN ÎNTREG AN 
COMPETIȚIONAL BUN"

STI1

(0-0)
pultatul U* 
ros al alb
ii) : cursă 
Apostol pe 
Pop, urcat 
paralel cu 

a.fțHXS pe 
u, centrare 
ti și relua- 
LAȚILĂ II. 
pute, Pro- 

avantajul, 
mlas/it din 
fn^ultimul 
piei, Rapid 
par jucăto- 

s-an 
și au

La 22 
antrenorul 
Ilie Oană pășește 
în cel de-al 4-lea 
campionat la cîrma 
echipei Politehnica 
Iași, 
trei i 
rioare, 
studenților 
Dealul ' ____ ,
aflată într-un prelungit 
ces de construcție, a avut o 
comportare în general satisfă
cătoare, cu multe perioade de 
fotbal bun, în ciuda faptului 
că de fiecare dată a încheiat 
întrecerea în zona retrogra
dării, la limita șanselor de 
salvare. Anul acesta, Politehni
ca Iași și-a reîmprospătat iar 
efectivul, noii veniți — Naște, 
Trandafilon, Ursu, Bucu și Șer- 
bănică — aducînd, se pare, un 
plus de vigoare și chiar de teh
nicitate. >,Lotul nostru s-a în
tărit în primul rînd numeric, 
afirmă Ilie Oană, dar și cali
tativ, deocamdată în ansamblu. 
Evident, competiția va fi aceea 
care va demonstra dacă echipa 
este capabilă să înregistreze un 
salt. De regulă, toamna noi 
jucăm mai bine, mai ales după 
o pregătire corespunzătoare. 
Fiind însă o echipă de elan, de 
moral, nu reușim să avem o 
continuitate pe linia unor evo
luții bune la un moment dat, 
insuccesele deinobilizîndu-i pe

august, 
emerit

In celelalte 
ediții ante- 

, formația 
din 

Copoului,

jucători — în marea lor ma
joritate tineri’ —, de unde și 
apariția periodică a unor stări 
de criză colectivă, care ne scot 
din ritm și frînează procesul 
de consolidare a formației 
noastre". Antrenorul Ilie Oană, 
recunoscut specialist în pro
bleme de construcție a unei 
echipe, consideră că în cei trei 
ani de cînd se află la condu
cerea tehnică a politehnicii Iași 
jucătorii din nucleul de bază al 
lotului s-au maturizat și că, 
în prezent, acestui factor de 
progres în viața formației i se 
adaugă și concurența, mai mare

■ ■■
acum, în cadrul fiecărui com
partiment pentru titularizarea 
pe posturi. ,,Judecind cu obiec- 
tivitate lucrurile și ținînd sea
ma de experiența, trecutei edi
ții de campionat, va trebui 
să admitem — spune în con
tinuare Ilie Oană — că numai 
munca fără nici un rabat și dis
ciplina sub toate aspectele ne 
pot oferi siguranța că vom 
avea, nu numai o toamnă bună 
ca aceea de anul trecut, ci un 
întreg an competițional bun, Ia 
capătul căruia să putem spu
ne, cu conștiința împăcată, că 
ne-am făcut datoria față de noi 
înșine, față de echipă și su
porterii ei, că ne-am adus par
tea de contribuție la redresarea 
si afirmarea fotbalului nostru".

Mihai IONESCU

E. JENEI (STEAUA) : „PRONOSTICUL LUI MOREIRA NE 
FLATEAZĂ, DAR-------- ------------NE Șl OBLIGĂ"

al echipei 
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după „amica- 
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PROGRAMUL TURULUI CAMPIOOIIJI
DIVIZIEI C, EDIJIA 1976-1977

SERIA A III-A SERIA A IV-A
ETAPA

Focșani — 
Galați • 
Cîmpina 
Sinaia - ________
nul Bușteni — Chimia Brazi, Recolta 
Sâhăteni —• Poiana Cîmpina, Petrolul 
Teleajen Ploiești — Ancora Galați, 
Avîntul Mîneciu — Dinamo Focșani.

!, 29 august : Luceafărul 
Chimia Buzău, Metalosport 
Petrolistul Boldești, I.R.A.

— Victoria Florești, Carpați
- Foresta Gugești, Caraima-

ETAPA 
trolistul
Dinamo 
Ploiești, 
Focșani, 
spoit Galați, 
păți Sinaia, 
raimanul Bușteni, 
Avîntul Mîneciu, 
colta Sâhăteni.

A II-A, 5 septembrie : Pe- 
Boldești — I.R.A. Cîmpina, 
Focșani — Petrolul Teleajen 
Poiana Cîmpina — Luceafărul 
Victoria Florești — Metalo- 

Ancora Galați — Car- 
Chimia Buzău — Ca- 

Foresta Gugești — 
Chimia Brazi — Re-

ETAPA |, 29 auc/ust : Dacia — Uni
rea Brăila — Electrica Constanța, 
I.M.U, Medgidia — Minerul Măcin, 
Chimia Brăila — Dunărea Cernavodă, 
Dunărea Tulcea - Autobuzul Făurei, 
$. N. Constanța — Gloria Murfatlar, 
Victoria Țăndărei — S. C. Tulcea, 
Unirea Eforie — Cimentul Medgidia, 
Marina Mangalia — Progresul Brăila.

ETAPA A ll-A, 5 septembrie : Pro
gresul Brăila - I.M.U. Medgidia, Mi
nerul Măcin - Chimia Brăila, S. C. 
Tulcea — Dacia-Unirea Brăila, 
Electrica Constanța — Dunărea Tul
cea, Autobuzul Făurei — Ș. N. Con
stanța, Cimentul Medgidia — Victoria 
Țăndărei, Dunărea Cernavodă — Ma
rina Mangalia, Gloria Murfatlar — 
Unirea Eforie.

ETAPA A lll-A, 12 septembrie : Vic
toria Florești — Petrolul Teleajen Plo- 
iești, Luceafărul Focșani — Recolta 
Sâhăteni, I.R.A. Cîmpina — Ancora 
Galați, Carpați Sinaia — Poiana Cîm
pina, Chimia Brazi — Chimia Buzău, 
Avîntul Mîneciu — Petrolistul Bol
dești, Metalosport Galați — Dinamo 
Focșani, Caraimanul Bușteni — Fo
resta Gugești.

ETAPA A lll-A, 12 septembrie : Chi
mia Brăila — UnirecF» Eforie, Dacia- 
Unirea Brăila — Dunărea Tulcea, 
Electrica Constanța — Progresul Brăila, 
I.M.U. Medgidia — Ș. N. Constanța, 
Marina Mangalia — Cimentul Medgi
dia, S. C. Tulcea — Gloria Murfatlar, 
Victoria Țăndărei — Autobuzul Făureî, 
Dunărea Cernavodă — Minerul Măcin.

dar cred că și pe partenera 
noastră de întrecere a sur
prins-o replica ștearsă din acel 
meci a Stelei".

Deși acest 6—1 administrat 
lui P-anathinaikos este proaspăt, 
apropiata partidă cu F. C. Bru
ges, aflată la mai puțin de o 
lună 
să-1 întrebăm, mai întîi, 
fost la ploiești, ce anume n-a 
mers. „Nimic n-a mers. Acolo 
în teren, în fața Petrolului, 
parcă nu aliniasem o echipă, ci 
doar 11 jucători... izolați, pur
tători ai tricourilor Stelei". 
După o pauză, tot Jenei risi
pește suspens-ul : „Nu era vor
ba doar de faptul că Steaua nu 
se simte niciodată în apele ei 
cînd pășește în teren fără Troi 
și Zamfir. Cei doi, datorită 
unor abateri de la disciplină, 
afectaseră și unitatea sufle
tească a echipei, factor de 
maximă importanță. I-ați văzut 
astăzi ? Reintegrîndu-se în for
mație, așa cum îi vrem, i-au 
redat acesteia... aripile".

Discutăm, apoi, de integra
rea tehnico-tactică a noului ve
nit în echipă, Florin Marin, și 
Emerich Jenei se declară mul
țumit de modyl în care ex- 
rapidistul răspunde la solicitări. 
„In momentul în care își va 
desăvârși pregătirea fizică, sub
liniază Jenei, randamentul lui 
(jucător cu gabarit, inteligent, 
posedînd deci simț de antici
pație atît de necesar unui li
bero) va fi și mai mare".

Ii notăm pe toți cei 19 com
ponent ai lotului : Iordache, 
Moraru-portari ; Anghelini, Sa- 
meș, FI. Marin, Agiu, Vigu, Za- 
hiu, Nițu-fundași : Ion Ion, Du
mitru, Iordănescu, Stoica, Flo- 
rea-mijlocași ; Troi, Răducanu, 
Năstase, Zamfir, Aelenei-înain- 
tași.

Un lot valoros, cădem de 
acord, a cărui evoluție i-a plă
cut și lui 
antrenorul echipei Pan a th i na i-^ 
kos. ,.Ce spui de pronosticul 
reputatului tehnician brazilian"?, 
îl mai întrebăm, în final, pe 
interlocutor. „Acesta ne fla
tează, dar ne și obligă".

tă, 
Iul" cu 
kos, .lupul VG* 41 :f _
echipei Steaua pă- 
raseau 
inelul 
al stadionului 
,,Ghencea“, . 
zonul căruia 
luția formației fa. 
vorite reamintea de campioana 
en-titre. Asemenea 
cabine, și antrenorul Emerich 
Jenei arbora o mină mai ve
selă : „Nu intenționez să mi
nimalizez succesul obținut de 
Petrolul în dauna elevilor mei,

satisfăcuți 
de beton 

din 
pe g«a- 

evo-

lor, la

R. COSMOC (F. C. BIHOR) : „RECUPERAREA LUI
KUN II ÎNSEAMNĂ UN MARE CIȘTIG PENTRU NOI"

Robert Cosmoc, 
antrenorul echipei 
F.C. Bihor, r.econ- 
dat de curînd la 
conducerea tehnică 
de Alex. Muta, a 
căutat, pe întreg 
parcursul perioadei 
pregătitoare, 
narea unor 
ciențe care 

făcut vizibil simțite pe 
cursul ediției trecute de 
pionat. în primul rînd - 
spunea R. Cosmoc — am încer
cat, pe cît posibil, întinerirea 
lotului care, pînă acum, avea o 
medic de vârstă destul de ridi
cată, de 27 de ani și 6 luni. 
Atît ședințele de instruire, prac
tice și teoretice, cît și cu pri
lejul meciurilor de verificare, 
inclusiv cele susținute în recen
tul turneu efectuat în R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană, am 
insistat asupra creării unei su
periorități mumerice în ambele 
faze ale jocului, alternativ cu 
o pregnantă interferență a li
niilor. Ceea ce mi se pare sem
nificativ este faptul că am reu
șit întronarea unui climat sănă
tos de muncă, starea de spirit 
a fiecărui jucător fiind caracte
rizată de responsabilitate și do
rință de autodepășîre. Toți, fără 
excepție, lucrează cu dorința 
acumulării unui potențial fizic

elimi- 
defi- 
r>-au 
par- 

cam- 
— ne

care să le permită punerea în 
practică a ideii de joc preconi
zate, bazată pe continuă mișca
re în teren. Va trebui să mă
rim eficiența și în jocurile sus
ținute în deplasare pentru că, 
este bine știut, toată lumea mi
zează pe punctele de-acasă, 
ceea ce însă mi se pare foarte 
puțin pentru o echipă cu pre
tenții. Cu siguranță, recupera
rea Iui Kun II, complet resta
bilit după operația de menise 
din primăvară, înseamnă un 
mare cîștig pentru noi, lui în- 
credințîndu-i rolul de coordona
tor și finalizator. De asemenea, 
Naom și-a reluat de curînd an
trenamentele și va putea astfel 
să-și ’ facă reintrarea în „trioul" 
median".

— Se profilează „11 “-le cu 
care veți aborda partida de de
but a campionatului, aceea de 
la București, cu Rapid ?

— în. linii mari ne-am eluci
dat. în privința formei fiecărui 
jucător, așa că, dacă nimic nu 
se va mai întâmpla în această 
ultimă săptămînă, vom păși în. 
camoionat cu : Albu (Vidac) — 
P. Nicolae, E. Naghi (Bigan); 
Lucaci, Popovici — A. Naghi 
(Naom), Ghergheli, Kun II — 
Lupău (Suciu), Florescu, Geor
gescu.

Gheorghe NERTEA

distanță, ne îndeamnă 
ce-a

Aimore Moreira,

Gheorghe NICOLAESCU

AMICALE •
„în 4“, cu participarea echipelor : 
Panseraikos (Grecia), Politehnica 
Iași, C.S.U. Galați și C.F.R. Paș
cani. Iată rezultatele din prima 
zi : Panseraikos — C.F.R. Pașcani 
2—0 (0 —0) — a marcat : Pantazis 
(min. 71 si 86). Politehnica Iași— 
C.S.U. Galați 4—0 (1—0) — au
înscris : Ursu (min. 20), Tranda
filon (min. 64) și Dănilă (min. 
75 si 88). Duminică au avut loc 
meciurile : C.S.U. Galați — C.F.R. 
Pașcani 3—0 (2—0) — au marcat : 
Cotigă (2) și Cramer. Politehnica 
Iași — Panseraikos ? ,n 
Au marcat : Simionaș 
Trandafilon (min. 27) 
(min. 72).(D. Diaconcscu 
jud.).

• S.C. BACAU —
ACCO (ISRAEL) 6—0 (2—0). AU
înscris : Botez (min. 17, 30, 58 și 
72), Pană (min. 74) și Munteanu 
(min. 82). (I. lancu — coresp.).
• F.C. ARGEȘ—DUNAV RUSE 

2—o (1—0). Partida s-a desfășurat 
sîmbătă și a fost de un bun ni
vel tehnic. Au marcat Radu II 
(min. 22) și Toma (min. 65). F.C. 
Argeș : Cristian (Speriatu) — Zam
fir (Bărbulescu), Olteanu, Stan 
(Cîrstea), Ivan — Mustățea, Do- 
brin, Toma — Leșeanu (Roșu), 
Radu II, D. Nicolae (Ancuța), 
(I. Fețeanu — coresp.).

a VnTORUL SCORNICEȘTI— 
DUNAV RUSE 4—1 (3—0). Meciul 
s-a disputat duminică și, la ca
pătul unei frumoase comportări, 
divizionara C a învins la un scor 
categoric. Au marcat : Petre (2), 
Șoarece și Mincu, respectiv Iliev.

e DINAMO — PROGRESUL 5—1 
(3—0). Ieri dimineață, Ia ora 11, 
Dinamo 
Turcia, 
cal în 
care,

3—0 (2—0).
; (min. 12), 

și Costea 
— coresp.

HAPOEL

dinBucurești, revenită 
a susținut un joc ami- 
compania Progresului, 

care, cu numai 16 ore în urmă, 
cîștigase „Cupa municipiului Bu
curești". în fața a 8 000 de spec
tatori și sub ’ conducerea arbi- 
trului N. Georgescu (Bucuroșii).

MECIURI AMICALE ®
DINAMO : Ștefan (Eftimescu, Ene)
— Cheran (Ion Marin min. 46), 
Dobrău, Sătmăreanu II, Lucuță — 
Moldovan II — de la F.C. Con
stanța (Chitaru min. 75). D. Geor
gescu, Custov — Moldovan I 
(cel revenit de la Jiul), Roznai 
(Vrînceanu min. 46), Lucescu. 
PROGRESUL : Giron — Ploscaru, 
D. ștefan, Sătmăreanu I, Grama
— Dragu, Nignea — Sandu Ion,
Roșu, Țevi, Apostol. Pe parcursul 
jocului, în echipa Progresul au 
intrat opt jucători : Tichigiu, Gh. 
Ștefan, Iorgulescu, Moraru, Iatan, 
Libra, ’ *-•’* —

Au
10 și 
și 73, 
ceanu 
lă II
» Jocul a fost dominat net de di- 
namoviști, care au avut în față 
un adversar cu forțele, în mod 
firesc, nerecuperate. în echipa 
fraților Nunweiller a plăcut mai 
mult formula din prima repriză. 
Dună pauză, introducerea lui 
Chitaru și Vrînceanu a ridicat 
problema sincronizărilor, pentru 
reușita cărora mai e mult de lu
cru. Progresul, așa cum a afirmat 
și antrenorul Mateianu, a dorit să 
joace meciul în aceste condiții 
„pentru a testa calitățile de voin
ță ale jucătorilor săi“. Se pare 
că această intenție n-a dat re
zultate concludente. (I. Ch.)

A F.C.M. GALAȚI — F.C. CON
STANȚA 3—2 (1—2). Partidă echi
librată, însă de o factură tehnică 
modestă Au marcat : Morohai 
(min. 41 — din 11 m), Ene (min. 
71) și Radu Dan (min. 85) pentru 
gălățeni, respectiv Mărculescu 
(min. 19) și Mateescu (min. 26). 
F.C.M. : Hagioglu (Oană) — Nedel- 
cu, Frunză, Morohai, Haiduc — 
Radu Dan, I. Constantinescu (Po
pescu), Constantin (Ștraț) — Vo- 
chin, Ene, Țolea (Orac). F.C. : 
Popa — Gătej, Antonescu, Nistor

Florentin si Frățilă II. 
marcat : Moldovan I (min. 
15), D. Georgescu (min. 20 
ultimul din 11 m), Vrîn- 
(min. 83), respectiv Frăți- 
(min. 84).

HUNE* 
marcat :

Mărculescu, Lică. (Gh. Arsenic — 
coresp.).

e POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
JIUL 2—0 (1—0). Au înscris : Cotec 
(min. 27) și Covalcic (min. 70). 
(C. Crețu — coresp.).
• U.T.A.—CORVINUL

DO ARA 2—1 (1—1). Au
Uilecan (min. 30 — din 11 m.), 
Tisa (min. 48), respectiv Savu 
(min. 26). (I. Ioana — coresp.).

a C.F.R. CLUJ-NAPOCA—A.S.A. 
TG. MURES 4—1 (2—1). Au mar
cat : Țegean (min. 19), Coca ' ' 
40), Popa (min. 59) si Vătav 
76), respectiv Naghi (min. 
A.S.A. Solyom — Gligore, 
chiaș, Ispir, Kortesi 
Szolîosi, Naghi 
laru, Both n.
Nagel, Onuțan, Marton si Fanici. 
(I. Lespuc — coresp.).

A F.C.M. STEAGUL ROȘU — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—1 (1—0). 
Au marcat : Paraschivescu (min. 
18 și 66), respectiv Benția (min. 
84).
• C.S.U. BRAȘOV _ OLIMPIA

SATU MARE 0—2 (0—0). Partida
a avut loc duminică. Au marcat : 
Goia și Kaiser. Aflată în pregătire 
la Brașov, formația sătmăreană a 
mai susținut două jocuri : joi cu 
Tractorul Brașov (0—0), iar vineri 
cu F.C.M. Steagul roșu (0—1). 
(C. Gruia — coresp?.
• CHIMIA TR. MĂGURELE — 

PETROLUL PLOIEȘTI 0—2 (0—2). 
Au înscris : State (min. 7) și 
Simaciu (min. 10). (D. Gruia — 
coresp.).

o C.S. TÎRGOVIȘTE—METALUL 
PLOPENI 3—1 (2—0). Au marcat : 
Isaia (min. 9 și 50). Kallo II 
(min. 35), respectiv Curcă (min. 
60). (M. Avanu — coresp.).

A C.F.R. TIMIȘOARA — RAPID 
ARAD 0—1 (0—0). A marcat : 
Iuhasz (min. 65). (Șt. Marton — 
coresn.).
• BIHOREANA MARGHITA — 

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 2—0 (1—0). 
Au înscris : Gabor (min. 8 )și

(min. 
(min.

27). 
Un- 

Varodi, 
- Fazekas, Pîs- 
Au mai jucat :

ETAPA A IV-A, 19 septembrie : Di
namo Focșani — Chimia Brazi, Poiana 
Cîmpina — Avîntul Mîneciu, Petro
listul Boldești — Luceafărul Focșani, 
Petrolul Teleajen Ploiești — Foresta 
Gugești, Recolta Sâhăteni — Carai
manul Bușteni, Ancora Galați — Vic
toria Florești, Chimia Buzău — I.R.A. 
Cîmpina, Carpați Sinaia — Metalo
sport Galați.

ETAPA A V-A, 26 septembrie : Re
colta Sâhăteni — Carpați Sinaia, Pe
trolul Teleajen Ploiești — Chimia Bu
zău, Metalosport Galați — Qa rai mâ
nui Bușteni, Luceafărul Focșani — 
I.R.A. Cîmpina, Poiana Cîmpina — 
Chimia Brazi, Foresta Gugești — Di
namo Focșani, Victoria Florești — 
Petrolistul Boldești, Avîntul Mîneciu 
— Ancora Galați.

ETAPA a VI-A, 3 octombrie : Foresta 
Gugești — Metalosport Galați, I.R.A. 
Cîmpina — Recolta Sâhâteni, Dinamo 
Focșani — Poiana Cîmpina, Chimia 
Buzău — Carpați Sinaia, Ancora Ga
lați — Luceafărul Focșani, Petrolistul 
Boldești — Petrolul Teleajen Ploiești, 
Chimia Brazi — Avîntul Mîneciu, Ca
raimanul Bușteni — Victoria Florești.

ETAPA A Vll-A, 10 octombrie : Po
iana Cîmpina — Caraimanul Bușteni, 
Petrolistul Boldești — Ancora Galați, 
Carpați Sinaia — Avîntul Mîneciu, 
Chimia Brazi — Victoria Florești, Me
talosport Galați -— I.R.A. Cîmpina, 
Luceafărul Focșani — Foresta Gugești, 
Recolta Sâhăteni — Petrolul Teleajen 
Ploiești, Chimia Buzău — Dinamo 
Focșani.

ETAPA A VIII-A, 17 octombrie : Avîn
tul Mîneciu — Recolta Sâhăteni, Fo
resta Gugești — Chimia Brazi, Carai
manul Bușteni — Petrolistul Boldești, 
Metalosport Galați — Ancora Galați, 
I.R.A. r- ’ “ • - •
Victoria 
ceafărul 
Petrolul 
Sinaia.

Cîmpina — Poiana Cîmpina, 
i Florești — Chimia Buzâj, Lu- 

Focșani — Dinamo Focșani, 
Teleajean Ploiești — Carpați

A IX-A, 24 octombrie : Car-ETAPA ,
păți Sinaia — Luceafărul Focșani, An
cora Galați — Recolta Sâhăteni, Chi
mia Buzău —
I.R.A. Cîmpina 
Dinamo Focșani 
teni, Petrolistul
Brazi, Petrolul 
Poiana Cîmpina, 
Victoria Florești.

Metalosport Galați, 
— Foresta Gugești,
— Caraimanul Buș- 
Boldești — Chimia 

Teleajen Ploiești — 
Avîntul Mîneciu —

31 octombrie : Chi-ETAPA A X-A,
mia Brazi — Ancora Galați, Caraima
nul Bușteni — .I.R.A. Cîmpina, Lucea
fărul Focșani — 
talosport Galați 
Ploiești, “ 
Sinaia, 
Focșani, 
Gugești, 
Buzău.

Avîntul Mîneciu, Me- 
____ _ — Petrolul Teleajen 

Petrolistul Boldești — Carpați 
Victoria 
Recolta
Poiana

Florești — Dinamo 
Sâhăteni — Foresta 
Cîmpina — Chimia

__ , 7 noiembrie : Recolta 
Metalosport Galați, Car-

______ — Victoria Florești, Fo
resta Gugești — Poiana Cîmpina, Di
namo Focșani — Petrolistul Boldești, 
Avîntul Mîneciu — Caraimanul Bușteni, 
I.R.A. Cîmpina — Petrolul Teleajen 
Ploiești, Ancora Galați — Chimia 
Buzău, Chimia Brazi — Luceafărul 
Focșani.

ETAPA A Xll-A, 14 noiembrie : 
mia Buzău, 
cora Galați 
păți Sinaia 
Florești —

ETAPA
Sâhăteni 
păți Sjnaia

A Xl-A,

:: • * : Chi-
Avîntul Mîneciu, An- 

Poiana Cîmpina, Car- 
Chimia Brazi, Victoria 

. Recolta Sâhăteni, Petro
listul Boldești — Foresta Gugești, Lu
ceafărul Focșani — Metalosport Ga
lați, I.R.A. Cîmpina. - Dinamo Foc
șani, Petrolul Telejean Ploiești — Ca
raimanul Bușteni

ETAPA A XIII-A, 21 noiembrie : Po
iana Cîmpinq .— Petrolistul Boldești, 
Dinamo Focșani — Carpați Sinaia, 
Metalosport Galați — Avîntul Mîne
ciu, Chimia Brazi — I.R.A. Cîmpina, 
Recolta Sâhăteni — Chimia Buzău, 
Caraimanul Bușteni — Ancora Ga
lați, Petrolul Teleajen Ploiești — Lu
ceafărul Focșani, Foresta Gugești — 
Victoria Florești.

ETAPA A XIV-A, 28 noiembrie 1 Car
pați Sinaia — Caraimanul Bușteni, 
Chimia Buzău — Petrolistul Boldești, 
Luceafărul Focșani — Victoria Florești, 
Recolta Sâhăteni — Dinamo Focșani, 
Poiana Cîmpina 
lăți, Chimia Brazi 
Ploiești, 
Gugești, 
Cîmpina.

Ancora 
Avîntul

— Metalosport Ga-
- Petrolul Teleajen 
Galați — Foresta 
Mîneciu — I.R.A.

ț, 5 decembrie : Di-- 
Ancora Galați, I.R.A. 

Carpați Sinaia, Metalo- 
— Chimia Brazi, Pet.ro-

A XV-A,ETAPA
namo Focșani 
Cîmpina — 
sport Galați ----------
Iul Teleajen Ploiești — Avîntul Mî
neciu.. Caraimanul Bușteni — Luceafă
rul Focșanî, Foresta Gugești — Chi
mia Buzău, Victoria Florești — Poia.na

ETAPA A IV-A, 19 septembrie : Da
cia-Unirea Brăila — Progresul 
Brăila, Cimentul Medgidia — Chimia 
Brăila, Dunărea Tulcea — I.M.U. Med
gidia, Minerul Măcin — Electrica Con
stanța, Ș. N. Constanța — S. C. 
Tulcea, Unirea Eforie — Victoria Țăn
dărei, Gloria Murfatlar — Dunărea 
Cernavodă, Autobuzul Făurei — Ma
rina Mangalia.

ETAPA A V-A, 26 septembrie : Pro
gresul Brăila — Minerul Măcin, Chi
mia Brăila — Autobuzul Făurei, Ș. N. 
Constanța — Dacia-Unirea Brăila, Ci
mentul Medgidia — Gloria Murfatlar, 
Dunărea Cernavodă — I.M.U. Med
gidia, S. C. Tulcea — Electrica Con
stanța, Unirea Eforie — Dunărea Tul
cea, Victoria Țăndărei — Marina Man
galia.

ETAPA A VI-A, 3 octombrie : Dună
rea Cernavodă — Progresul Brăila, 
Gloria Murfatlar — Chimja Brăila, 
Dacia-Unirea Brăila — Cimentul Med
gidia, I.M.U. Medgidia — Unirea Efo
rie, Dunărea Tulcea — Victoria Țăn
dărei, Minerul Măcin — S. C. Tul
cea, Electrica Constanța — Autobuzul 
Făurei, Marina Mangalia — $. N. 
Constanța.

ETAPA A Vll-A, 10 octombrie : Pro- 
gresjl Brăila — Victoria Țăndărei, 
Chimia Brăila — Marina Mangalia, 
Minerul Măcin — Dacia-Unirea ~ 
ila, I.M.U. Medgidia — 
Medgidia, Dunărea Tulcea 
Tulcea, Electrica Constanța 
Constanța, 
Cernavodă, 
Murfatlar.

Bră- 
Cimentul
- S. C.
- $. N. 

Unirea Eforie — Dunărea 
Autobuzul Făurei — Gloria

VIII-A, 17 octombrie : Chi-
— Dacia-Unirea Brăija,

ETAPA A
mia Brăila , .
Autobuzul Făurei — Progresul Brăila, 
Cimentul Medgidia — - —
navodă, Gloria
Medgidia, S. 
Eforie, Marina 
Tulcea, S. N.
Măcin, Victoria 
Constanța.

Dunărea Cer-
Murfatlar — I.M.U. 

C. Tulcea — Unirea 
Mangalia — Dunărea 
Constanța — Minerul 
Țăndărei — Electrica

’ ETAPA A IX-A, 24 octombrie : Pro
gresul Brăila — S. C. Tulcea, Dacia- 
Unirea Brăila — Gloria Murfatlar, 
Victoria Țăndărei — Chimia Brăila, 
Minerul Măcin — Cimentul Medgidia, 
I.M.U. Medgidia — Marina Mangalia, 
Dunărea ~ ’ 
Electrica 
Dunărea 
Făurei.

Tulcea — $. N. Constanța, 
Constanța - ’ * ‘ *•*- •

Cernavodă
Unirea Eforie,
— Autobuzul

A X-A, 31 octombrie : Unî- 
Dacia-Unirea Brăila, Du- 

Progresul Brăila, 
Electrica Constanța,

ETAPA 
rea Eforie 
narea Tulcea 
Chimia Brăila .
Ș. N. Constanța — Cimentul Medgiidia, 
I.M.U. Medgidia — S. C. Tulcea, 
Dunărea Cernavodă — Victoria Țăn
dărei, Minerul Măcin — Autobuzul 
Făurei, Gloria Murfatlar — Marina 
Mangalia.

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie : Da
cia-Unirea Brăila — Dunărea Cerna
vodă, Progresul Brăila — $. N. Con
stanța, S. C. Tulcea - Chimia Brăila, 
Cimentul Medgidia — Dunărea Tul
cea, Electrica Constanța — I.M.U. 
Medgidia, Victoria Țăndărei — Glo
ria Murfatlar, Marina Mangalia — 
Minerul Măcin, Autobuzul Făurei — 
Unirea Eforie.

ETAPA A Xll-A, 14 noiembrie : Pro
gresul Brăila — Chimia Brăila, I.M.U. 
Medgidia — Dacia-Unirea Brăila, Du
nărea Cernavodă — S. C. Tulcea, 
Ș. N. Constanța — Victoria Țăndă- 
rei. Dunărea Tulcea — Minerul Mă
cin, Gloria Murfatlar — Electrica Con
stanța, Autobuzul Făurei — Cimentul 
Medgidia, Marina Mangalia - Un; 
rea Eforie.

Marina Mangalia

Xllt-A, 21 noiembrie :
— I.M.U. Medgidia, 

Brăila — Autobuzul

Uni-

Chi-
Da- 

___ Fău- 
Progresul

ETAPA A 
mia Brăila 
cia-Unirea ------ --
rei, Cimentul Medgidia 
Brăila, S. C. Tulcea - Marina Man
galia, Electrica Constanța — Dună
rea Cernavodă, Unirea Eforie — Ș- N. 
Constanța, Gloria Murfatlar - Dună
rea Tulcea, Minerul Măcin — Vic
toria Țăndărei.

ETAPA A XIV-A, 28 noiembrie : $. N. 
Constanța — Chimia Brăila, Marina 
Mangalia - Dacia-Unireq, Brăila, 
Progresul Brăila — Unirea Eforie, Ci
mentul Medgidia — Electrica Con
stanța, Victoria Țăndărei — I.M.U. 
Medgidia, Autobuzul Făurei — S._ C. 
Tulcea, Dunărea Tulcea — Dunărea 
Cernavodă, Minerul Măcin — Gloria 
Murfatlar.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : Chi
mia Brăila - Dunărea Tulcea, Da
cia-Unirea Brăila — Victoria Țăndă- 
rei, Gloria Murfatlar — Progresul 
Brăila, S. C. Tulcea - Cimentul Med
gidia, I.M.U. Medgidia — Autobuzul 
Făurei, Dunărea Cernavodă — Ș. N. 
Constanța, Electrica Constanța Ma-

r

i



REZULTATE REMARCABILE ÎN „CUPA EUROPEI" (grupa B) LA ÎNOT
• •• Pe primul loc —formația Ungariei • Sportivii noștri, pe locul IV

în ciuda timpului răcoros, 
prima reuniune' a întrecerilor 
grupei B pentru cea de a V-a 
ediție a „Cupei Europei", care 
a adus pe blocstarturile piscinei 
Dinamo din Capitală înotători 
din Bulgaria, Iugoslavia, Olan
da, Ungaria și România, 
soldat 
manțe 
ceștea 
ționale

Cele . 
inaugurale au fost dominate de 
valoroșii înotători din Unga
ria, în rîndurile cărora s-au a- 
flat campioni ai lumii, record
mani ai Europei și mai mulți 
•finallști olimpici la Montreal. 
Sportivii maghiari au terminat 
învingători în 6 curse, celelalte 
două revenind sprinterilor bul
gari, care anul trecut au fost 
.finaliști ai campionatului mon
dial.

După prima zi de întreceri, 
echipa României se afla pe po
ziția a 4-a in clasament, avînd 
un avans de 6 puncte în fața 
formației iugoslave, de care fu
sese net întrecută la ediția an
terioară. Din păcate, insă, re
prezentanții țării noastre nu au 
putut depăși nivelul rezultate
lor anterioare (așa curti au reu
șit-o sportivii olandezi și bul
gari) , realizînd un singur record 
național, în ștafeta de 4 x 100 
m mixt (4:06,62), și aceasta în 
special datorită eforturilor deo
sebite ale lui Zeno Oprițescu, 
în ultimul schimb. O evoluție 
meritorie a avut-o și... poloistul 
K. Szerzo, care a înotat 54,67 
în cel de al doilea schimb al 
ștafetei de 4 x 100 m liber. Cei
lalți componenți ai echipei s-au 
comportat la nivelul posibilită
ților' manifestate anterior (Res
ler, Zahiu) și chiar mai slab 
(Ilorvat, Furtunescu, Miclăuș).

întrecerile celei de a doua re
uniuni. întrerupte la un mo
ment dat pentru o ploaie to
rențială și continuate apoi pe 
un timp complet nefavorabil au 
fost mai echilibrate decît în

» s"a 
cu o serie de perfor- 
remarcabile, printre a- 
și 9 noi recorduri na- 
ale țărilor participante. 
8 probe ale reuniunii

ziua precedentă. Sportivii din 2:00.90 ; P. Milo? (I) 2:01,17 ; 200 m
echipele Ungariei (4 victorii) și spate : Verraszto (U) 2:03,65 ; Res-
Olandei (3 victorii) au dominat L /rÎ
restul formațiilor participante. 2:15’,83 • 200 m bras': 'Vermes (U)
Singurul record al zilei, a fost 2:27,8 ■. Bobev (B) 2:33,7; Divjak (I)
realizat de reprezentantul țării 
noastre Levente 
pe locul secund 
200 m delfin cu 
altfel L. Mady a 
sportiv român care a reușit să 
se depășească realmente în 
această competiție, obținînd cel 
mai bun clasament.

Totalizînd 104 puncte, 
țiă Ungariei a cîștigat 
de la București și va 
în ediția următoare în 
grupă.

Mady, clasat 
în cursa de
2 : 11,76. De 

fost singurul

forma- 
grupa 

evolua 
prima

I — 100

TURNEUL DE RUGBY DE LA LVOV

, Bobev (B) 2:33,7 ; Divjak (lj 
2:34,2 ; Hond (O) 2:35,5 ; Resler (R) 
2:35,6 ; 200 m delfin : Mikola (U) 
2:05,13 ;L. Mady (R) 2:11,76 RN ;
Gavlacki (B) 2:12,34 ; Vervoorn (O) 
2:12,85 ; Petrici (I) 2:15,74 ; 400 m 
mixt : Soos (U) 4:38,85 ; Woutering
(O) 4:41,55 : Dangalakov (B) 4:42,71 ; 
Urankar •
5:07,69 ;
7:53,10 ; uiiyuriu q;ui,oi ; ouigaria 
8:07,33 ; România 8:08,94 ; Iugoslavia 
8:10,08.

Clasament final : 1. Ungaria 104 p ; 
2. Olanda 91 p ; 3. Bulgaria 74 p ; 
4. România 57 p ; 5. Iugoslavia 52 p.

Adrian VASILIU

MOSCOVA, (Agerpres). — 
Turneul internațional de rugby 
de la Lvov s-a încheiat cu vic
toria primei reprezentative a 
U.R.S.S. care în meciul decisiv 
a întrecut cu scorul de 10—6 
(3—6) selecționata secundă a 
României. Alte rezultate din 
ultima zi a competiției : H.S.S. 
Ucraineană — U.R.S.S. (tineret)

(I) 5:05,36 ; Zahiu (R)
4x200 m liber ; Olanda 
Ungaria 8:01,31 ; Bulgaria

PROGRAMUL „TURNEULUI

14—13 (10—4) J Polonia — Ceho
slovacia 16—3 (6—3).

Clasament final : 1. U.R.S.S. 
— 8 puncte ; 2. România B — 
8 puncte ; 3. Cehoslovacia — 6 
puncte ; 4. Polonia — 5 puncte ; 
5. R.S.S. Ucraineană — 3 punc
te ; 6. U.R.S.S, (tineret) — 0 
puncte. Cel mai eficace jucător 
al turneului a fost românul Du
mitru Alexandru realizatorul a 
40 puncte, Rugbystul sovietic 
Mihail Grajdan a realizat 39 
puncte, iar cehoslovacul Berka 
28 puncte.

4. România 57 p

PRIETENIA" LA VOLEI
JUNIOARE RECORD MONDIAL

REZULTATE TEHNICE, 
m liber : 1. Gheorghiev 
Van der Kuil (Olanda) 
Oprițescu (R) 54,65 ;
55,54 ; 5. Kormoș (U) 
spate : 1. Verraszto (U) 58,67 ; 2.
Ressang (O) 59,39 RN ; 3. Petkov (B) 
60,43 ; 4. N. Miloș (I) 61,11 ; 5. Hor- 
vat (R) 61,76 ; 100 m bras : 1. Ver- 
meș (U) 68,41 ; 2. Divjak (I) 69,49 ; 
3. Resler * '' *
70,26 ; 5. 
delfin : 1. 
voorn (O) 
61.39 ; 4.
Grgurici (I) 
Nagy (U) 4:04,35 ; . .
4:05,09 ; 3. Petrici (I) 4:06,68 ; 4. Dan
galakov (B) 4:11,98 RN ; 5. Slavic (R) 
4:12,90 ; 4x100 m mixt : 
3:59,22 ; 2. Olanda
3. România (Horvat 62,27, 
70,20, Miclăuș 60,30, Oprițescu 
53,85) 4:06,62 RN ; 4. Bulgaria 4:06,91; 
.5. Iugoslavia 4:07,38 ; 200 m mixt : 
1. Hargitay (U) 2:11,03 ; 2. Dangala
kov (B) 2:12,41 RN ; 3. Woutering (O) 

.2:12,99 RN ; 4. Petrici (I) 2:18,93 ; 5.
Zahiu (R) 2:19,97; 4x100 m. liber : 1. 
Bulgaria 3:36,50 Rf4 ; 2. Olanda
3:36,83 RN ; 3. România (Oprițescu 
54,87, Szerzo 54,67, Miclăuș 55,02, Sla
vic 54,52) 3:39,08 ; 4. Ungaria 3:42,20 ; 
5. Iugoslavia 3:43,21. După prima zi : 
1. Ungaria 57 p ; 2. Olanda 47 p ; 
3. Bulgaria 44 p ; 4. România 34 p ;

Iugoslavia 28 p.
Ziua a ll-a : 1500 m 

man (O) 16:09,59 ;
16:10,22 ; Koczka (U) 
manov (B) 16:54,16;
17:37,34 ; 200 m liber : 
(O) 1:57,39 ; Vladar (U) 1:57,64 ; 
vic (R) 1:58,63 ; Gheorghiev

2.
(R) 70,17 ; 
Bobev (B) 
Mikoia (U) 
59,02 ; 3. 
Gavlacki 

62,33 ;

5

3.

4. Hond (O) 
70,74 ; 100 m
57,79 ; 2. Ver-

Furtunescu (R) 
(B) 61,51 ; 5.

400 m liber : 1. 
2. Elzerman (O)

1. Ungaria 
4:02,39 RN ;

Resler 
Oprițescu

liber : Elzer-
Petrici 

16:13,36 ;
Aimer

Van der

(I) 
Tu- 
(R) 

Kuil 
Sla- 
(B)

CAMPIONATELE NAȚIONALE
FEMEI : 400 m : 1. Ibolya Slavik

(Lie. I. Slavici Arad) 54,1 — cam
pioană națională, 2. El. Tărîță (C. A. 
Roman) 54,4, 3. Lăcrămioara Diaconiuc 
(C. A. Roman) 55,0 ; 1500 ni : 1. Na
talia Mărășescu (Steaua) 4:10,9 —
campioană națională, 2. Ileana Silai 
(CSM Cluj-Napoca) 4:1),7, 3. Maricica 
Puică (Olimpia Buc.) 4:14,6, 4. Fița 
Lovin (CSU Galați) 4:18,1 ; 400 mg : 
1. Doina Bădescu (Rapid Buc.) 60,7 —

(Urmare din pag. 1)

47,8 — campion național, 2. N. Ni- 
colae (CSU Oradea) 48,0, 3. Cr. Bir- 
că (CAU Buc.) 48,0 ; 1500 m : '
Gheorghe Ghipu (Metalul) 3:42,5 
campion național, 2. P. Lupan (Stea
ua) 3:44,2, 3. Fl. Sandru (Steaua) 
3:44,7, 4. N. Onescu (Lie. N. Bălces- 
cu Craiova) 3:45,2 ; 10 000 m : 1. Ilie

1.

MIHAELA LOGHIN

■ir
— înotătoareleHELSINKI.

românce au cîștigat toate pro
bele în competiția pentru „Cupa 
Europei" (grupa C) care se des-- 
fășoară la Oulu (Finlanda)^ Da
niela Georgescu s-a clasat pe 
locul întîl la 100 m liber, cu 
1:01,28, iar Carmen Bunaciu a 
sosit prima în proba de 100 m 
spate cu 1:07,08. Au mai obți
nut victorii Anca Groza — 
1:05,69 la 100 m fluture și Ca
melia Hoțescu 1:19,96 la 100 m 
bras. Mihaeia Costea a cîștigat 
proba de 200 m mixt în 2:31,65. 
După prima zi, echipa Româ
niei totalizează 24 puncte, iar 
cea a Finlandei — 8 puncte.

★
ROMA 15 (Agerpres). — în 

orașul italian Pescara s-au ter
minat duminică seara întrece
rile competiției de înot pentru 
„Cupa Europei" (masculin gru
pa A). Pe primul loc în clasa
ment s-a situat echipa U.R.S.S. 
cu 141 puncte urmată de 
R. F. Germania — 118 puncte, 
Marea Britanie — 91 puncte, 
Italia — 77 punete, R. D. Ger
mană — 71 puncte, Suedia — 
70 puncte, Franța .— 50 puncte 
și Spania — 47 puncte. Anul 
viitor echipa Spaniei clasată pe 
ultimul loc va evolua în 
grupa B.

La „Turneul Prietenia", rezer
vat echipelor de junioare, care 
ise desfășoară la Nierhaza (Un
garia), și-au anunțat participa
rea 8 echipe. România 
parte din seria I, alături 
Cehoslovacia, Ungaria A și 
lonia.

Seria a Il-a programează 
ciurile dintre echipele similare 
ale Ungariei B, R.D.G., U.R.S.S. 
și Bulgariei.

Programul echipei noastre este 
următorul : azi, ora 19, Româ
nia—Cehoslovacia ; marți 17 au
gust, România—Ungaria A ; 
miercuri 18 august, România— 
Polonia.

Joi 19 și sîmbătă 21 vor avea 
loc finalele.

DE ATLETISM

face 
de 

Po-

mc-

14 ECHIPE LA C.M
a cam' 

hochei 
în anul

Cea de a 4-a ediție 
pionatului mondial de 
pe iarbă va avea loc 
1978, în organizarea federației 
din Argentina. Meciurile com
petiției sînt programate în 
cursul lunii martie sau aprilie,

DE ATLETISM

BERLIN, (Agerpres). — Cu 
prilejul concursului atletic des
fășurat la Jena, echipa femini
nă a R.D. Germane a stabilit 
un nou record mondial în pro
ba de ștafetă 4 x 200 m cu timpul 
de 1:32,40. Vechiul record era 
de 1:32,60 și aparținea unei 
echipe din Australia.

Alte rezultate : greutate (f) — 
Marianne Adam — 20,82 m ; 100 
m (f) — Marlies Oelsner — 11,3; 
100 m (b) — Manfred Kokot — 
10,4 ; 3 000 m — Jocrg Peter — 
7:59,6 ; disc (b) — Wolfgang
Schmidt — 66,04 m ; greutate 
(b) — Hans-Joachim Rothenburg 
— 19,92 m.

DE HOCHEI PE IARBA
cu cite va luni înaintea dispu
tării turneului final al C.M. de 
fotbal.

S-a stabilit ca la această' edi
ție a campionatului mondial să. 
fie invitate 14 echipe care ur
mează să fie stabilite ulterior.

• PE SCURT • PE SCURT •

Floroiu (Farul C-ța) 29:01,6 — cam
pion național, 2. M. Hatoș (Rapid 
Buc.) 29:18,6, 3. M. Damian (Dinamo) 
29:33,8 ; 110 mg : 1. Valeriu Teașcă 
(Steaua) 14,3 — campion național, 2. 
N. Petcu (Steaua) 14,3, 3. N. Perța 
(Steaua) 14,4 ; 3 000 m obst. : 1. 
Gheorghe Cefan (Steagul roșu Bra
șov) 8:29,6 — campion național, 2. P. 
Copu (Steaua) 8:30,2, 3. N. Voicu
(Steaua) 8:33,8 ; 4. D. Betini (CSU 
Oradea) 8:35,4 ; triplu : 1. Adrian
Ghioroaie (Steaua) 16,25 m — campion 
național, 2. C. Corbu (Steaua) 16,24 
m, 3. B. Bedrosian (Dinamo) 15,77 m ; 
înălțime : 1. Măricel Onciu (Steaua) 
2,12 m — campion național, 2. C. Cîrs- 
tea (Steaua) 2,08 m, 3. S. loan (Di-
1. amo) 2,04 m, 4. D. Miiler (Steaua) 
2,04 m, 5. Al. Papi (CSM B. Mare) 
2,04 m ; greutate : 1. Marin Iordan 
(Dinamo) 17,80 m — campion național,
2. P. Neagu (CAU Buc.) 17,08 m, 3.
Gh. Crăciunescu (Steaua) 16,88 ; su
liță : 1. Gheorghe Megelea (Steaua) 
82,16 m — campion național, 2. C. 
Raduli (CAU Buc.) 78,44 m, 3. C. 
Griqoraș (CSU Suceava) 71,86 m ; 

4x100 m : 1—2. CAU Buc. și Di
namo 40,8 — campioane naționale,
3. CSU Oradea 43,0 ; prăjină : 1.
Dinu Piștalu (Dinamo) 5,00 m — cam
pion național, 2. N. Ligor (Steaua) 
5,00 m, 3. Cr. Ivan (Dinpmo) 4,70 m ;
100 m : 1. Claudiu Sușelescu (CAU 
Buc.) 9,9* — campion național, 2. T. 
Petrescu (Dinamo), 3. D. Cristudor 
(Steaua).

*) Rezultatele înregistrate în cursa 
de 100 m la bărbați și la femei, care 
reprezintă noi recorduri republicane, 
nu sînt verosimile și existînd și unele 
vicii regulamentare, ele nu vor fi 
luate în considerare.

campioană națională, 2. Maria Ghilea 
(Olimpia Buc.) 62,9, 3. Lenuța Coadă 
(C. S. Brăila) 63,4 ; lungime : 1. Ali
na Gheorghiu (Steaua) 6,43 m — cam
pioană națională, 2. Gabriela lonescu 
(CAU Buc.) 6,30 m, 3. Gina Panait 
(C. S. Brăila) 6,27 m, 4. Doina Spînu 
(Șc. sp. Pitești) 6,23 m (Elena Vintilă

— 3 încercări nereușite I) ; disc : 1.
Argentina Menis (Dinamo) 65,10 m — 
campioană națională, 2. Lucia Fotache 
(Steaua) 53,92 m, 3. Florența lonescu 
(Steaua) 53,60 m ; 4x100 m : 1. Rapid 
Buc. (Recu, Bădescu, Manea, Buia) 
47,6 — campioană națională, 2. C.A.U. 
Buc. 47,8, 3. Dinamo 48,0 ; 100 m : 
1. Veronica Buia (Rapid Buc.) 11,2*
— campioană națională, 2. Doina Cio
lan (Steaua), 3. Valeria Ștefănescu 
(Dinamo).

In ziua a doua a întrecerilor, du
minică, cele mai bune rezultate au 
fost următoarele : BARBAȚI : 200 m : 
1. Claudiu Sușelescu (CAU Buc.) 20,6
— campion național, 2. T. Petrescu 
(Dinamo) 20,7, 3. Gh. Dulgheru (CAU 
Buc) 21,0 ; 800 m : 1. Gheorghe Ghipu 
(Metalul Buc.) 1 :47,6 — campion na- ' 
țional, 2. N. Onescu (Lie. N. Bălces- 
cu Craiova) 1:49,7, 3. Al. Moldovan 
(„U" Cluj-Napoca) 1:49,8 ; 5 000 m; 1. 
Ilie Floroiu (Farul C-ța) 14:02,0 — 
campion național, 2. FI. Șandru (Stea
ua) 14:07,0, 3. Ad. Laurențiu (CASU 
Timiș.) 14:07,6, 4. C. Bebereche (Stea
ua) 14:08,0 ; 400 mg : 1. Horia Toboc 
(Dinamo) 51,6 — campion național, 2.
1. Korodi (Steaua) 51,6, 3. D. Melinte 
(C.S.M. Suceava) 51,7 ; lungime : 1. 
Dumitru lordache (Rapid Buc.) 7,87 m.
2. St. Lăzârescu (Rapid) 7,59 m, 3. C. 
Olah (Univ. Brașov) 7,45 ; disc : 1. 
Iosif Naghi (Steaua) 59,42 m — cam
pion național, 2. I. Zamfirache (Di
namo) 56,42 m, 3. Z. Hegheduș (CSIA 
Brașov) 54,86 m ; ciocan : 1. Tudor

Stan (Dinamo) 66,74 m — campion na
țional, 2. N. Bîndar (Dinamo) 64,12 m, 
3. St. Sișcovici (St. roșu Brașov) 58,74 
m ; 4x400 m : 1. CAU București (Su
șelescu, Bîrcă, Naghi, Duigheru) 3:15,5
— campioană națională, 2. Steaua 
3:18,1, 3. Dinamo 3:18,6.

FEMEI : 200 m : 1. Veronica Buia 
(Rapid Buc.) 23,9 — campioană națio
nală, 2. Iboiya Slavic (Lie. |. Slavici 
Arad) 23,9, 3. Leontina Sălăjean (CAU 
Buc.) 24,0 ; 830 m : 1. Mariana Su
man (C. A. Roman) 2:01,0 — campi
oană națională, 2. Ileana Silai (CSM 
Cluj-Napoca) 2:01,1, 3. Fița Lovin (CSU 
Galați) 2:04,1; 3000 m: 1. Natalia Mă
rășescu (Steaua) 9:12,2 - campioană 
națională, 2. Maricica Puică (Olimpia 
Buc.) 9:18,4, 3. Elisabeta Enache (O- 

^limpia Buc.) 9:33,4 ; 100 mg : 1. Va
leria Ștefănescu (Dinamo) 13,9 —
campioană națională, 2. Elena Mîrza 
(Dinamo) 14,2, 3. Valeria Biduleac
(CAU Buc.) 14,5 ; înălțime : 1. Corne
lia Popa (Dinamo) 1,78 m — campi
oană națională, 2. Virginia loan (Ra
pid Buc.) 1,78 m, 3—4. Cristina Goș- 
ler (Metalul Buc.) și Draga Crișan 
(,,U“ Cluj-Napoca) 1,70 m ; greutate : 
1. Mihaeia Loghin (CAU Buc.) 18,42 m
— campioană națională, 2. Valentina 
Cioltan (Steaua) 18,02 m, 3. Suzana 
Herman (Steaua) 15,38 m ; suliță : 1. 
Eva Zorgo („U- Cluj-Napoca) 55,10 m
— campioană națională, 2. Eug. Barbu 
(C. S. Rm. Vilcea) 50,10 m, 3. Stela 
Ciontu (Prog. Buc.) 48,60 m ; 4x400 m: 
1. Clubul atletic Roman (Nichita, Dia
coniuc, Tărîță, Suman) 3:43,1 — cam
pioană națională, 2. CAU Buc. 3:54,3, 
3. Rapid Buc. 3:59,0.

Miercuri și joi au loc, tot pe sta
dionul Republicii, campionatele națio
nale de seniori la probele combinate.

ATLETISM • La Turku (Finlan
da) , proba de 5 000 m a fost 
cîștigată surprinzător de ameri
canul Paul Geis, în 13 : 35,12. Fin
landezul Lasse Viren s-a clasat al 
treilea, cu 13 : 39,34 în urma com
patriotului său Matti Vainio — 
13 : 37,41. Kenyanul Mike Boit a 
cîștigat la 1 500 m în 3 : 38,29, iar 
americanul Al. Feuerbach la arun
carea greutății, cu 20,32 m. « în 
concursul de la Copenhaga : 
3 000 m - -- - ' ' ----- -- ‘
7 : 51,0 ;
(S.U.A.) 
Wilkins (S.U.A.) 66 m ; 100 m (f) 
— Bodendorf (R.D.G.) 11,66.

de la
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Stones 

— Mac
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AUTO.
tul de la Zeltweg s-a 
competiția internațională 
mobilistică ..Marele 
Austriei" (formula I) 
pentru campionatul 
Victoria a revenit pilotului 
landez John Watson, care a aco
perit cei 319,200 km ai traseului 
în lh 30:07,86 (viteză medie 
orară 212,432 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Jacques Laf- 
fite (Franța) — lh 30:18,65 și 
Gunnar Nilsson (Suedia) — lh 
30:19,84.

BOX • Pugilistul italian Sal
vatore Fabrizio este noul cam
pion european profeșionist la cat. 
cocoș, în urma victoriei obținute 

francezului 
a Fostul cam- 
■ grea, George 

prin k.o. în

la puncte asupra 
Daniel Trioulaire. _ 
pion mondial la cat. 
Foreman, l-a învins . 
rundul 3 pe Scott Ledoux.

CANOTAJ • Campionatele mon
diale pentru juniori, disputate la 
Villach (Austria), au fost domi
nate de tinerii canotori din 
R.D. Germană, care au cîștigat 7 
din cele 8 probe. Vîslașii din 
U.R.S.S. au cucerit o medalie de 
aur, în cursa schiturilor de 8.

■fi.' f-v; *•'

SOFIA (Agerpres). — In pri
mul meci al competiției de 
fotbal pentru tineret „Cupa 
Prietenia-, care se desfășoară 
în Bulgaria, s-au întîlnit for
mațiile României și Cehoslova
ciei. Disputată în orașul Per
nițe, partida s-a terminat la e- 
galitate : 1—1.

celui de-al 
de fotbal, 
Kuibișev a 
(2-0) for-

CAMPIONATE
• ’« meciul inaugural al 

39-lea campionat unional 
echipa Aripile Sovietelor 
întrecut cu scorul de 2—0 
mația Zenit Leningrad.
• Jocurile disputate in prima etapă a 

campionatului vest-german de fotbal 
s-au soldat cu următoarele rezultate : 
Borussia Moenchengladbach — Duis
burg 1—1 ; Karlsruhe — Hertha 0—3 ; 
Saârbrucken — Bochum 0—r1 ; S. V. 
Hamburg — Borussia Dortmund 3-4 ; 
Schalke — Bremen 3-2 ; Koln — 
Kaiserslautern 3—1 ; Tennis Borussia — 
Rot Weiss Essen 2—2 ; Eintracht 
Braunschweig — Eintracht Frankfurt

3—1 ; Bayern Munchen — Fortuna 
Dusseldorf 2—1.
• Partidele din cea de-a doua etapă 

a campionatului francez de fotbal s-au 
încheiat cu rezultatele : Nantes — 
Marsilia 3—0 ; Nisa — Paris St. Ger
main 1—0 ; Nimes — Angers 3—1 ; 
Bordeaux — Lille 2—1 ; Nancy — Lyon 
0—0 : Lens — Bastia 4—3 ; St. Etienne 
— Metz 0—0 ; Reims — Rennes 3—0.

TROFEUL „CHARTY SHIELD"
In tradiționalul meci pentru Trofeul 

,,Charty Shield-, care opune în fiecare 
an pe ciștigătoarea campionatului en
glez și pe învingătoarea ..Cupei An
gliei" : Liverpool — Southampton 1-0 
(0—0), prin golul marcat de John 
Toshack (min. 48).

MECIURI AMICALE
• Intr-un meci amical, disputat la 

Plovdiv, formația locală Lokomotiv a
• învins cu scorul de 2—1 (1—1) echipa 

Rotweiss Erfurt (R.D.G.).
• înaintea campionatului care va în

cepe la 5 septembrie, echipele spa
niole susțin mai multe meciuri inter
naționale de verificare. Iată cîteva re
zultate înregistrate : Santander — 
West Ham United (Anglia) 2—3 ; Her
cules Alicante — Union (Belgia) 2—1 ;

administrația : București »tr.

NATAȚIE • Cu prilejul campi
onatelor S.U.A., la Philadelphia, 
Jonty Skinner a doborît de două 
ori, în decurs de o oră, recor
dul mondial la 100 m liber, reali
zînd succesiv 49,81 și 49,44 (v.r. — 
Jim Montgomery 49,99). • în tur
neul de polo (juniori) de la Sofia, 
selecționata României a întrecut 
cu 8—5 (1—1. 1—1, 2—1, 4—2) for
mația Cehoslovaciei. Alte rezulta
te : U.R.S.S. — Polonia 9—3 ; Bul
garia A — Bulgaria B 10—3 ; Un
garia — Cuba 8—6. • Campiona
tul european de polo pentru ti
neret (21 ani) a fost cîștigat de 
echipa Italiei, urmată de Ungaria, 
Spania, Iugoslavia, U.R.S.S., Olan
da, R.F. Germania.

POLO • în cadrul ..Cupei Prie
tenia", la polo (juniori) de la 
Solia echipa României a învins 
cu 8—5 selecționata Bulgariei, iar 

.------ a întrecut cu 7—5Cehoslovacia a întrecut 
reprezentativa Poloniei.

la Poli- 
cu ma- 
pierdut
In cla- 

Kne- 
l‘/2 P‘

ȘAH • în turneul de 
anica, M. Șubă a remizat 
ghiarul Navarovski și a 
la sovieticul Timofenko. 
sament : Filip, Timofenko, 
zevici, Averbach și Szmidt — 41 
Șubă se află pe locul 6, cu 3Y2 p.

TENIS • La Indianapolis, în 
„sferturile" probei de dublu fe
mei, perechea Glynis Coles (An
glia) — Florența Mihai (Româ
nia) a întrecut cuplul american
celor ~ “
Smith, 
semifinale :
Coles, Mihai 2—6, 6—2. 6—1. Re
zultate de la simplu, masculin : 
Connors — Dibbs 6—4, 6—3 ; Fi- 
bak — Mottram 6—4, 6—3 ; So
lomon — Orantes 6—2, 4—6, 6—4 ; 
Vilas — Gottfried 6—2, 6—3. «
La Tbilisi, în „Cupa Davis": 
U.R.S.S. — Ungaria 3—1.

Sally Green — Paula 
CU 6—3, 5—7, 7—6. In

Boshoff, Kloss 
Mihai 2—6, 6—2. 6—1.

Valencia — Royal Beerschot 3—0. In 
prima zi a turneului internațional, 
care are loc la Palma, Spartak Mos
cova a învins cu 3—0 pe Queens Park 
Rangers. La acest turneu participă ți 
echipa C. F. Barcelona.
• In turneul ce se desfășoară în ora

șul La Coruna, echipa Real Madrid a 
învins cu scorul de 5—2 formația Pe- 
narol din Montevideo, în timp ce echi
pa braziliană Cruzeiro Belo Horizonte 
a dispus cu 2—0 de formația olandeză 
P.S.V. Eindhoven.

FINAL AGITAT LA C.M. 
UNIVERSITAR

MONTEVIDEO (Agerpres) - 
pionatul mondial universitar de 
s-a încheiat la Montevideo fără
naia dintre echipele Coreei de Sud și 
Paraguayului să atingă timpul regle
mentar do joc. ’<♦ semn de protest 
față de deciziile arbitrului, formația 
paraguayană a părâsit terenul în mo
mentul cînd echipa Coreei de Sud con
ducea cu 2—1, ca urmare a unei
lovituri de la 11 metri. La sfîrșitul pri
mei reprize, scorul fusese egal : 1—1. 
Ciștigătoarea turneului a fost decla
rată echipa Coreei de Sud. |n meciul 
pentru locul 3, selecționata Olandei a 
învins cu 2—0 echipa Franței.

Cam- 
fotbal 
ca fi-
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