
Sub egida „DACIADEI", la Tirgoviște

FESTIVALUL UNUI JOC
DIN STRĂBUNI: OINĂ

& Peste 200 de flăcăi in lupta pentru „Cupa
U. G. S. R.“ ® Mai dinamic decit baseballul!

depărtare, de 
al Chindiei, 

Ialomiței, a- 
Mihai Bravu,

Veghe ați, din 
străvechiul Turn 
in plin cring al 
proape de podul 
peste 200 de flăcăi de pe cu
prinsul țării s-au întrecut cu 
înflăcărare intr-un joc din stră
buni : oină. I-a adunat in ur
bea Tirgoviștei finala pe țară 
a celei de a 10-a ediții, jubilia
ră. a „Cupei U.G.S.R.", una 
dintre cele mai importante 
competiții ale oiniștilor, desfă
șurată in acest an sub însem
nul „Daciadei". Timp de trei 
zile, de vineri plnă duminică, 
s-au succedat jocurile pe sta
dionul „Petrolul" și a fost o 
adevărată sărbătoare, tineri din 
16 întreprinderi sau instituții 
ținînd treaz interesul în jurul 
jocului nostru național. Doi 
ziariști cubanezi, in trecere, pă
zind partidele, nu s-au sfiit să 
mărturisească dinamismul su
perior al oinei față de basebal- 
lul asemănător, dar mai mono
ton in desfășurare.

Iubitori ai fotbalului și hand
balului, ai tenisului și atletis
mului, se vor întreba, desigur : 
cine mai joacă astăzi oină ? Ei 
bine, răspunsul era ușor de ob
ținut, tocmai aici, la Tirgoviște,

de la oricare dintre numeroșii 
participanți, adevărați sportivi, 
disciplinați și corecți in joc (ri- 
dicind mina, in semn de recu
noaștere — ca la baschet — a- 
tunci cind sînt loviți !). O ase
menea întrebare te poate ușor 
duce pe urmele istoriei jocului 
acestuia din bătrini. 
sportului Ilie Dacău, 
auto la Combinatul 
„Casa Scînteii" din 
juca acasă la el, la Tulgheș, in 
județul Harghita, „bizu" ; elec
tricianul Nicolae Fundățeanu
din Călărași își amintește, din 
comuna natală Radu Negru
(județul Ialomița), de „min- 
gea-n bețe" ; mecanicul de lo
comotivă Pompiliu Istrate, năs
cut la Turnu Roșu, a pomenit 
in copilărie „brecea și ogoiul", 
care ar prefigura bastonul și 
cercurile jocului
Cum să uiți un joc cu atîtea 
legături in trecut ?

Firește, majoritatea băieților 
care s-au întrecut in competi
ția de la Tirgoviște provin din 
mediul rural, acolo unde no-

Maestrul 
tehnician- 
poligrafic 
București,

de astăzi.

Victor BANCIULESCU
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Rezultate prestigioase ale sportivilor români

la Campionatele mondiale de scrimă (echipe)

LA BUEMOS AIRES, SABRERII (medalie de argint)
Șl FEORETISTEIE (medalie de bronz) AU URCAT PE PODIUM

Proba de sabie din cadrul 
CJM. de scrimă de la Buenos 
Aires a consemnat un frumos 
succes al echipei României, ca
re a obținut medalia de ar
gint. în finala probei, formația 
țării noastre — alcătuită 
Irimicinc, Pop, Marin
— a pierdut, după o 
extrem de echilibrată, 
în fața reprezentativei 
Sovietice, deținătoarea 
și campioană olimpică.
tori : Irimiciuc, Pop și Marin
— cîte două victorii și Nilca —

din 
și Nilca 
dispută 

cu 8—7, 
Uniunii 
titlului 

Realiza

ți victorie pentru România, res
pectiv Burțev (3), Nazlimov și 
Nikitin (cite 2 v) și Bajenov (o 
victorie).

Sabrerii români merită toată 
prețuirea pentru modul cum au

mifinale), succese la obținerea 
cărora, pe lingă sportivii sus- 
amintiți, trebuie relevat și a- 
portul celui de-al 5-lea 
ponent al

Medalia

com- 
echipei, M. Mustață, 
de argint la C.M. re-

TREI „PROMOȚII" INTR-UN LOT ANIMAT
DE 0 SINGURĂ DORINȚĂ: CALIFICAREA LA C. M. DE FOTBAL

membrii lo
de fotbal la 
în... sezonul

Am discutat cu 
tului reprezentativ 
prima lor reunire 
de toamnă.

Selecționații se 
vacanță scurtă, i 
toare. Suficiență spre a le re
face organismul, nu prea lungă 
pentru a nu prilejui acele pier
deri de resurse, tipice insă — 
din păcate — pentru muiți din
tre jucătorii noștri fruntași. 
I-am „acroșat" pe cîțiva din-

■ află după o 
dar binel'ăcă-

tre componenții lotului, și din
tre cei tineri și dintre cei cu 
ani buni la activ sub culorile 
echipei naționale. Sigur că am 
vorbit despre ce a fost, despre 
zilele de concediu, dar mereu 
a revenit în conversația noas
tră, oa un leit motiv edificator 
al preocupărilor pentru „ce va 
fi" și programul de toamnă al 
naționalei, jocurile cu formați
ile Spaniei și Iugoslaviei.

Dudu Georgescu e vesel și

dispus la vorbă. „M-am odih
nit foarte bine, cu toți ai mei, 
la mare. Sigur că mă bucur de 
cum mi-a ieșit sezonul de pri
măvară. Și cu echipa naționa
lă, și cu Dinamo, și cu „Ghea
ta de aur”. Ce-mi puteam dori 
mai mult ? Dar au trecut zilele 
veseliei I Pe toate fronturile, 
toamna ne pune obstacole, nu 
glumă, in cale. înainte de orice, 
cu naționala trebuie să atin
gem, sub toate aspectele, omo
genitatea din zilele Zagrebului. 
Acolo am demonstrat că. lă- 
sînd orice complex la o parte, 
jucîndu-ne șansa cu toată con
vingerea, sîntem capabili de a 
răsturna orice pronosticuri. Cu

Eftimie IONESCU

De ta 
dreapta, 

sus; Dan 
Cornel 

Pop;

Echipa de sabie a 
României. " 
stingă la 
rindul de 
Irimiciuc,
Marin, loan . . 
rindul de jos: Ale
xandru Nilca,

rin Mustață.

țării. Și

(Continuare in pag. 2—3)

luptat pentru culorile 
aceasta nu numai în partida fi
nală, ci și în momentele pre
cedente ale turneului, în care 
n-au cunoscut înfrîngerea. De 
relevat, mai ales, victoriile ob
ținute în fața echipelor R. F. 
Germania (9—0 în sferturi de 
finală) și Ungariei (9—3 în se-

prezintă cea mal bună perfor
manță a sabrerilor noștri in 
această competiție, o încununa
re a bunelor rezultate înregis
trate în ultimii ani de scrime- 
rii români la această probă — 
medalii de bronz la C.M. de la

(Continuare in pag. a 4-a)

Intrecînd la fotbal formația U. R. S. S

® Sportivii
Trei promoții de selecționați in această fotografie : de la stingă la 
dreapta, Windt (cea mai nouă serie), Dumitru (reprezentantul celei 
mai experimentate), Crișan și Bălăci (seria de mijloc).

Foto : V. BAGEAC

noștri vor intilni mărfi, m jocul decisiv, formația
OOCIHLE KMIAIE Alf SIMBulgariei • Voleibalistele românce — medalii de bronz

2-3 in Ioc de un așteptat 3 2 în întiinirea de Ia Paris

„CMPA DAVIS" CONTINUA
FĂRĂ TENISMANII NOȘTRI.• ••

PARIS, 24
fost învinsă, ____,__ _______________  ____ _
meciul contind ca finală a grupei A in zona europeană, îa cea 
de a 66-a ediție a „Cupei Davis". O întîlnire care a stat, de la 
început, sub semnul surprinzătoarei infringer! a lui Uie Năstase, 
suferită in prima zi, ceea ce a făcut ca balanța întrecerii să se 
încline _ decisiv de partea gazdelor. Francezii au cîștigat, pînă 

punct — nesperat — care 
urmează să se întâlnească 
învingătoarea din partida

(prin telefon). Echipa de tenis a României a 
la Roland Garros, de reprezentativa Franței în

La urmă, cu 3—2, beneficiind de acest 
le-a deschis calea spre victorie. Ei 
acum, în finală zonei europene, cu 
Italia — Ungaria.

La dublu, românii au intrat în 
teren cu o mare dorință de 
reabilitare a echipei noastre 
după insuccesul din prima zi. 
Ei au început foarte bine, la 
nivelul reputației lor. Francezii 
s-au arătat un cuplu redutabil, 
în special stîngaciul Patrice 
Dominguez, deosebit de eficace 
la ghemurile pe serviciul româ
nilor, Jauffret, ceva mai slab, 
își cîștigă mai greu serviciul, 
iar la ghemul al 8-lea și-1 pier-

Dealtfel, aici notăm pri-de.
mul ghem cedat de francezi pe 
serviciul lui Jauffret. Situație 
repetată în setul al doilea, cînd 
tot la Jauffret cîștigăm ghem 
contra serviciului.

Tenismanii noștri dau semne 
de oboseală la începutul setu
lui al treilea. Francezii se dis
tanțează la 3—0 și nu mai pot

Radu VOIA

întrecerile din ultimele două 
zile ale Jocurilor Mondiale ale 
surzilor au adus sportivilor ro
mâni noi satisfacții. Subliniem, 
în primul rînd, comportarea 
foarte bună a echipei de fot
bal, care a întrecut la capătul 
unei partide de mare luptă se
lecționata Uniunii Sovietice, 
fosta campioană mondială, cu 
1—0. în urma acestui rezultat 
valoros, fotbaliștii români și-au 
asigurat medalia de argint, pe 
care vor încerca să o schimbe 
în aur, marți după-amiază, pe 
Stadionul Republicii, în finala 
cu formația Bulgariei.

Tinăra echipă a voleibalistelor 
românce s-a clasat pe locul 
III, obținînd medalia de bronz, 
pentru care vor lupta astăzi și 
echipele masculine de handbal
\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 

I

Și volei, avind ca adversare se
lecționatele Italiei și, respectiv, 
Iranului.

FOTBAL : VICTORIE 
MERITATA A JUCĂTORI

LOR NOȘTRI
Selecționata României a rea

lizat o frumoasă performanță 
întrecînd, în semifinala turneu
lui, echipa U.R.S.S. (cu 1—0) și 
calificîndu-se astfel in finală. 
Fotbaliștii români au evoluat 
la un bun nivel și au creat de 
multe ori breșe în sistemul de
fensiv al adversarilor. In prima 
repriză, formația României a 
avut mai mult inițiativa și în 
min. 16 o acțiune a lui Manta 
a fost stopată în careu prin 
fault de fundașul Frenkel, dar

l-a ratat același Man- 
continuare, jucătorii 
dominat, însă Manta 
și Urzică (min. 25 — 
ratat bune ocazii.

fotbaliștii ro-

(Continuare in pag. a 4-a)

FROGRAMUL ZILEI
ATLETISM. Stadionul Republicii, ora 17 î întreceri finele.
BASCHET. Sale Dinamo, ora 16 : Australia — Franța j Polonia 

Iugoslavia ; Israel — Suedia.
aCLISM. Traseul

start in bloc.
HANDBAL. Sala

|l 1-2.
LUPTE.

romane.
POLO.

garia.
VOLB.

Moior I. Coravu, ora 9 : Cursa do fond 80 km cu

Fio-reasca, ora 17 :

Sala ,,23 August*,  o>ra 10 ți

Ștrand-d Tineretului, ora 10 :

Meciuri finale pentru Ioc. 3—4

16 : întreceri finale la

Italia — Olanda ; Iran

Sa4a Construcții, ora 9 :Meciuri finale pentru loc. 3—4

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

greco-

- Un-

fi 1-2.

penaltyul 
ta. In 
noștri au 
(min. 20) 
bară) au

După pauză, 
mâni au avut în continuare ini
țiativa și în min. 50 au marcat 
unicul gol al partidei : la o ac
țiune ofensivă preleungită la 
poarta adversă, balonul a ajuns 
la Stan, care a șutat puternic, 
pe jos, făcînd inutil plonjonul 
portarului Sepkovscki.

în cealaltă semifinală : Bul
garia — R.F.G. 3—0 (2—0).
VOLEI: ECHIPA U.R S.S., 

CAMPIOANĂ LA FETE
Turneul de volei feminin s-a 

încheiat cu succesul formației 
U.R.S.S., care învingînd Dane
marca cu 3—0, a cucerit meda
lia de aur. Pentru cea de ar
gint au concurat, cu șanse ega
le, reprezentativele S.U.A. și 
România. Neapărîndu-și însă 
șansele cu destulă ambiție, ju
cătoarele noastre n-au reușit 
să schimbe bronzul, cucerit 
încă de sîmbătă. în semifi
nalele turneului masculin 
România a întîlnit U.R.S.S. 
Reprezentanții noștri au pier
dut cu 3—0. în cealaltă semifi
nală Bulgaria (campioană mon
dială în 1973) a întrecut echipa 
Iranului cu 3—1. în finala de

(Continuare in pag. 2—3)



COMPETIȚII ENTUZIASTE, DE LARG INTERES ÎNTRLCERILE ÂU FOST DOMINATE DE SPORTIVII DIN R.
• duminica, pe aero

portul DE LA SEULEȘTI, 
a avut loc etapa interjudețeană 
a concursului de planorism și 
parașutism organizată de Aero
clubul din Deva. Au participat 
tineri sportivi din Arad, Baia 
Mare, București, Cluj-Napoca, 
Galați, laș?. Pitești, Ploiești, Su
ceava și Tg. Mureș.

Acțiunea, desfășurată în ca
drul marii competiții naționale 
„Daciada". a fost urmărită de 
peste 25 000 de spectatori din 
municipiul Deva și din împre
jurimi. Celor prezenți li s-a o- 
ferit un frumos spectacol spor
tiv în care s-au evidențiat — 
cîștigind și probele concursului 
— Odeta Pacrița (Iași) și Petre 
stan (Ploiești) la parașutism, 
Ana Carmen (Deva) și Nicolae 
Șerban (Baia Mare) la plano
rism.

Cu același prilej, au avut loc

o serie de demonstrații aviatice 
susținute de sportivi de frunte 
ai țării, printre care Cezar 
Rusu, Mihai Albu, Octavian 
Ulici, Mihai Ionescu și Maria 
Iordăchescu.

Tot în cadrul Daciadei, clubul 
sportiv Metalul Hunedoara a 
inițiat pentru angajații din în
treprinderi și instituții o mare 
acțiune de drumeție la lacul de 
acumulare și baza de agrement 
de la Cinciș.

loan JURA, coresp.
O CURSA CICLISTA PIO

NIEREASCA „FLOAREA PRIE- 
TENIEI“> organizată în județul 
Suceava cu participarea unor 
„cravate roșii" cu tricolor din 
școlile generale și liceele orașe
lor Fălticeni și Vatra Dornei și 
comunelor Bosanci, Paltinu și 
Mitocul Dragomirnei, s-a în
cheiat duminică.

FESTIVALUL UNUI JOC DIN STRĂBUNI
(Urmare din pag. 1)

țiunea de întrecere sportivă în
cepe de la furcă, poarcă, buși
ta, barul și altele. Dar astăzi, 
băieții aceștia sint ucenici sau 
muncitori în întreprinderi sau 
instituții urbane și ei nu vor 
„să rupă cu obiceiurile de aca
să". Spiru Haret, primul învă
țat român care a sprijinit răs- 
pîndirea oinei în școli, 
minuna azi văzînd ciți i 
cultivă „sportul național" 
care el l-a relansat !

Devine tot mai greu, în zi
lele noastre, să determini locu
rile de baștină ale oinei. Și to
tuși : Viorica Csikos, fostă bas- 
chetbalistă și acum activistă la 
asociația sportivă a Întreprin
derii de piese auto din Sibiu, 
ne spune că majoritatea jucă
torilor din echipa ei provin din 
Turnu Roșu, unde există tra
diția oinei ; Constantin Bogza, 
antrenorul echipei Metalul Ro
man, ne arată că cei mai mulți 
dintre băieții lui sint originari 
din Gherăiești, comună cu e- 
chipă cîndva fruntașă pe țară 
la oină. Explicabil : fostul ță
ran loan Iridon e acum înfășu- 
rător de arcuri la rece la I.P.A. 
Sibiu ; fostul țăran Iosif Farcaș 
e acum strungar la întreprin
derea mecanică din Roman și 
elev in anul V seral la Liceul 
metalurgic ; Ion Agachi juca 
oină și pe tăpșan la Frumușița, 
dar acum e ospătar la restau
rantul „Miorița" și membru al 
echipei Comerțul din Galați. 
Cu ani în 
bucureștean 
„hoina" în 
din județul 
giner Mircea Iordache, 
întreprinderea de utilaj petro

s-ar 
tineri 

’ pe

urmă, zincograful 
Ion Anton batea 
comuna Rimnicelu 

Buzău ; tinărul in- 
de la

lier din Tîrgoviște, a devenit 
antrenorul echipei sale pe te
meiul experienței obținute aca
să, in comuna Tătărani. Iar 
cînd l-am întrebat pe lăcătușul 
Marian Irimescu de unde știe 
jocul, mi-a făcut semn spre un 
bărbat în virstă, care arbitra 
pe teren : „Dinsul, tovarășul 
Ion Georgescu, a fost învăță
torul nostru, in comuna Văcă
rești. Iată cum, după ani, da
torită oinei, ne-am reîntîlnit !“

Simbătă după-amia.’.ă, com
petiția a făcut pauză, nu pen
tru a odihni pe sportivi, ci 
pentru a săvîrși una dintre 
inițiativele cele mai frumoase 
ale organizatorilor : echipele 
prezente au fost conduse, cu 
ghizi, la vestigiile istorice ale 
Tirgoviștei. La Curtea dom
nească, un profesor de istorie a 
avut inspirata idee de a cita 
sportivilor, din „Vlaicu Vodă" 
de Al. Davilla, celebrul pasaj : 
„Și-n ogoi mă joc de-a hoi
na...". Oricum, a cununa spor
tul cu cultura în acest fel de
vine una dintre fericitele ini
țiative care — sub egida „Da
ciadei" — își găsesc întru totul 
menirea.

Competiția a fost sprijinită 
de toate autoritățile locale. Au 
fost prezenți tovarășii Tiberiu 
Varga, secretar al Comitetului 
județean de partid și președin
te al C.J.E.F.S. Dîmbovița, 
Gheorghe Stan, președintele 
Consiliului județean al sindica
telor, Iulian Ionescu, secretar 
al Comitetului județean U.T.C., 
care au inminat trofeele cîști- 
gătorilor. „Cupa U.G.S.R." a 
revenit formației C. P. Bucu
rești, urmată în clasament de 
Metalul Tîrgoviște, Celuloza 
Călărași și Metalul Roman.

Traseul, acoperit de 6 echi
paje, a oferit concurenților pri
lejul de a-și întregi cunoștin
țele în domeniul istoriei și geo
grafiei patriei. într-adevăr, 
pentru micii sportivi a fost un 
foarte bun prilej de întîlnire 
(sau reîntîlnire) cu o serie de 
monumente istorice și de artă 
medievală din Țara de Sus a 
Moldovei, totodată de cunoaș
tere a frumoaselor realizări în
făptuite astăzi, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, pe me
leagurile sucevene.

• COMITETUL SINDICAL 
al întreprinderii județene de 
construcții montaj din orașul 
Sf. Gheorghe a organizat în 
cinstea „Zilei constructorului" o 
interesantă competiție de fot
bal. în finală s-au întîlnit echi
pele Șantierului nr. 2 Construc
ții și Șantierului nr. 3 Instalații. 
Prima echipă a terminat victo
rioasă cu scorul de 6—0 (3—0). 
cîștigind astfel trofeul.

Competiția se înscrie sub ge
nericul Daciadei.

Gheorghe BRIOTA, coresp.
• LA BRĂILA, PESTE 1000 

DE TINERI ȘI TINERE din 
întreprinderi, școli și instituții 
au fost prezenți la o serie de 
întreceri sportive. De eviden
țiat, pentru bună organizare și 
participare, competiția de te
nis dotată cu „Cupa Scînteia 
tineretului" desfășurată nu nu
mai în municipiul Brăila, ci și 
în peste 40 de comune din ju
deț.

Traian ENACHE, coresp.

Reprezentanții țării
Dacă vineri după-amiază. la 

finalele de viteză din cadrul 
„Concursului Prietenia", apele 
Snagovului erau netede ca o 
masă de biliard, sîmbătă di
mineața, în timpul finalelor 
pe distanța de 1000 m, un ușor 
vînt din lateral a vălurit su
prafața lacului și a creat oa- 
recari dificultăți tinerilor spor
tivi. Dar, să nu se uite, condi
țiile au fost aceleași pentru 
toți participanții și nu vedem 
de ce unele impedimente au 
fost acuzate doar de reprezen
tanții țării noastre, care nu au 
avut nici de data aceasta o 
evoluție corespunzătoare.

Din cele cinci curse finale 
disputate, sportivii din R, D. 
Germană au cîștigat 4. iar cei 
din Uniunea Sovietică una. Ti
nerii caiaciști și canoiști din 
loturile țării noastre au concu
rat slab, parcă fără pretenții 
la locuri fruntașe, clasarea lor 
fiind cu totul necorespunzătoa
re. Colectivul de antrenori — 
Traian Nădășan (coordonator), 
Igor Lipalit (canoe), Mihai Co- 
jocaru (caiac-băieți) și Manoilă 
Milicin (caiac-fete) — are obli
gația să ia grabnice măsuri de 
remediere, chiar de schimbare 
a stilului de muncă, deoarece 
pînă la campionatele europene 
de juniori au mai rămas puți
ne zile. Și, este evident că 
sportivii noștri nu se pot pre
zenta la viitorul examen inter
național la nivelul slab dove
dit zilele trecute pe lacul 
Snagov.

noastre au avut o evoluție necoi
Iată acum cîteva amănunte 

despre cursele pe 1000 m. Fi
nala caiaciștilor a fost domi
nată de tinerii sportivi din 
R.D. Germană, I. Kohler și L. 
Kramer, clasați pe primele do
uă locuri. Românul M. Dineu 
a sosit pe locul... 7 Ia peste 
12 s de cîștigător! Și proba de 
canoe simplu a revenit unui 
reprezentant al R.D. Germane, 
R. Sagerbarlh. la mare luptă 
cu bulgarul G. Ivanov 
maghiarul K. Hartlein. 
cui IV s-a clasat D. 
(România), la aproape 
învingător.

După cursa caiacelor 
— în care primele două locuri 
au fost ocupate de echipajele 
R.D. Germane — antrenorul 
federal Cornel Bârsănescu ne-a 
spus : „Timpii realizați sînt ex- 
celenți și pot rivaliza cu cei 
înregistrați în probele... senio
rilor". Cursa de canoe dublu a 
fost cîștigată de sportivii sovie
tici N. Martinov — G. Liseiei-

A

și cu 
Pe lo- 
Nenciu 

5 s de

de doi

cov. Caiacif 
cîștig de cau 
Germane, f 
ce participa 
finalele de

REZULTAT 
1000 m: 1. I 
2. L. Krasfc 
o. Semeni 
Cl — 1000 i 
(R.D.G.) 4:1
(Bulgaria) 4: 
(Ungaria) 4:1 
1. M. Beck 
(R.D.G.) 3:28, 
F. Drager (: 
Sizov — V. 
3:32,5 ; C 2 - 
tinov — G. 
3:51,7, 2. S. 
(Bulgaria) 3: 
— A. Simion 
K 4 — 1000 r 
3:08,2, 2. U.R 
Germană H 
GENERAL : 
99 p. 2. U.R.1 
28 p, 4. Ror- 
ria 16 P, 6.

„Cupa Galea" la t

ZONA DE LA BUC
REVENIT ECHIPEI A

semifinală de la Bucu- 
„Cupei Galea", competi- 
echipe rezervată tenis-

MOTOCICLISTII I. LĂZĂRESCU SI L FERENCZI, 
VIRTUALI CAMPIONI LA VITEZĂ ÎN CIRCUIT
TIRGU MUREȘ. 24 (prin telefon).
In localitate s-a desfășurat cea de 

a patra etaipă a campionatului na
țional de viteză în circuit la mo-to- 
ciclism. La starturile celor șapte cla
se s-au aliniat peste 80 de motoci- 
cliști din 15 cluburi și asociații 
sportive. Considerat în unanimitate 
de specialiștii prezenți ca cel mai 
dificil din țară, traseul — 2 400 m 
de asfalt și piatră cubică — cu pan
te, cobo-rîșuri și 10 viraje, dintre 
care două ,,ace de păr", a triat pe 
sportivi după valoarea lor și după 
felul cum și-au pregătit mașinile 
pentru concurs. Burii tehnicieni, I. 
Lăzărescu și C. Boboescu, L. Ferenczi 
și cuplul H. Pancratz — H. Dovitz au 
încîotat privirile celor peste 10 000 
spectatori, dominînd autoritar cursele 
la care au participat. Cea mai 
spectaculoasă întrecere au oferit-o 
motocicliștii de Ia clasa cu cele mai 
puternice mașini (pînă la 750 cmc). 
Luînd un start bun, cunoscutul mo- 
tociclist, P. Lucaci (oare în actualul 
sezon participă la campionatul de 
motocros) s a simțit în largul său pe 
acest traseu dificil, furnizînd sur
priza zilei, lată învingătorii : clasa 
50 cmc - Gh. Puran (Centrul moto

IIRUC Buc.) ; 75 cmc — L. Ferenczi 
(Voința Oradea) ; 125 cmc — C. Bo
boescu (C.S.M. Reșița) ; 175 cmc — 
Gh. Seuchenstein (C.S.M. Reșița) ; 
250 cmc - I. Lăzărescu (Energia 
Cîmpina) ; 750 cmc — P. Lucaci (St. 
r. Brașov) : ataș : H. Pancratz -ț- 
H. Dovitz (Voința Sibiu). |n clasa
mentele generale, după 4 etape, 
conduc — în ordinea claselor : Gh. 
Puran 57 o, L. Ferenczi 60 p, C. Bo
boescu 60 p. I. Pașcotă (Progresul 
Timișoara) 51 p, I. Lăzărescu 60 p, 
D. Vasilescu (C.M. IIRUC Buc.) 
54 p și cuplul H. Pancratz 4- H. Do
vitz 60 p. Motocicliști-i I. Lăzărescu 
și L. Ferenczi sînt Virtuali campioni 
deoarece la ultima etapă (11 sep
tembrie, la București) ei nu mai pot 
fi ajunși în clasamentele generale. 
Corpul de oficiali — alcătuit în ma
joritate din localnici —, condus de 
arbitrul principal Gh. Didescu și 
cronometro’ul șef D. Florea, a func
ționat ireproșabil, Iar organizarea 
întrecerilor — asigurată de A.S.I.R.A. 
Tg. Mureș — merită calificativul 
„foarte bine".

Tr. IOANIJESCU

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
(Urmare din pag. 1)

azi, U.R.S.S. — Bulgaria, iar 
pentru locurile 3—4 Iran — 
România.

TENIS DE MASĂ: 
SUCCES TOTAL AL 

SPORTIVILOR JAPONEZI
Urmărite cu un mare interes, 

ultimele întreceri din cadrul 
concursului de tenis de masă 
(probele de dublu) s-au înche
iat cu noi victorii ale sportivi
lor japonezi. învingători astfel 
în toate cele 5 probe. Cea mai 
spectaculoasă finală a fost la 
dublu bărbați, în care japone
zii Ykushima și Yoshida au în
tîlnit perechea vest-germană 
Hirschfelder. Tirpitz. Am ur
mărit un meci cu o interesantă 
evoluție a scorului, încheiat cu 
victoria la limită (3—2) a nipo
nilor. Sportivii români au evo
luat mai slab, nereușind să 
treacă de sferturile de finală.

LUPTE : SPORTIVII 
IRANIENI - 7 MEDALII 

DE AUR
întrecerile concursului de 

lupte libere au fost net domi
nate de sportivii iranieni care 
au cucerit 7 medalii de aur, 
succes fără precedent al luptă
torilor din această țară la 
J.M.S. Bine pregătiți fizic și 
tehnic, iranienii au cîștigat 
majoritatea partidelor decisive 
în fata luptătorilor din U.R.S.S. 
și S.U.A. primii favoriți. Din
tre concurenții români, prea 
puțin experimentați pentru un 
asemenea concurs, cea mai

bună comportare a avut-o Ion 
Lucaci, clasat pe locul IV la 
categoria 90 kg.

HANDBAL: IUGOSLAVIA- 
DANEMARCA, IN FINALĂ

Finala turneului de handbal 
masculin se va disputa între 
echipele Danemarcei și Iugo
slaviei. Prima a învins, destul 
de clar, formația Suediei cu 
16—11, iar Iugoslavia s-a cali
ficat în dauna selecționatei 
României, pe care a întrecut-o 
cu 21—15. Această din urmă 
partidă a fost echilibrată doar 
15 minute (4—4). Apoi, sporti
vii iugoslavi și-au impus su
perioritatea, distanțîndu-se 
treptat. Este drept că și hand- 
baliștii români (în special 
Miu) au comis multe greșeli, 
facilitînd victoria iugoslavilor. 
Echipa României va juca astăzi

cu reprezentativa Suediei pen
tru locurile 3—4.

BASCHET: ECHIPA S.U.A., 
CIȘTIGĂTOAREA 

TURNEULUI
Deși azi se vor disputa ulti

mele trei partide ale turneului 
de baschet, încă de ieri se cu
noștea cîștigătoarea competiți
ei. Aceasta este formația 
S.U.A., echipă care a înregis
trat 6 succese consecutive, 
Derbyul S.U.A. — Suedia (96— 
59), desfășurat duminică, a 
avut o primă repriză de bun 
nivel, cu perioade de joc echi
librat, după care baschetbaliștii 
americani și-au impus, treptat, 
superioritatea, cîștigind la un 
scor net. S-au remarcat: 
Brown (cel mai bun de pe te
ren), Lyons (25 p.) — S.U.A., 
Maska (27 p.) Suedia.

REZULTATE TEHNICE
ATLETISM : Decatlon : 1. Alek

sandr Potopalski (URSS) 6309 p ; 
2. L. Grate (S.U.A.) 6237 p ; 3- 
H. Vesa (Finlanda) 5923 p ; 110 
mg : 1. Bernard Ruberry (S.U.A.) 
15,8; 2 V Skomorohov (U.R.S.S.) 
15,9 ; 3 D. Cooper (Canada) 16,0 ; 
800 m (f) : 1. Rita Windbrake 
(R.F.G.) 2:11,6 ; 2. H. Zavadzka
(Polonia) 2:11,7 ; 3. R. Iakster-
kina (U.R.S.S.) 2:13,6 ; înălțime
(f) : 1. Tatiana Smirmova
(U.R.S.S.) 1,65 m ; 2. S. Taylor 
(S.U.A.) 1,62 m ; 3. E. Slukaia 
(U.R.S.S.) 1,53 m ; 200 m (f) : 1. 
Sharon Gargan (Australia) 25,8 ; 
2. M. Mitschke (R.F.G.) 25,9 : 3. 
L Kartanskaia (U R.S.S.) 26.0 ;
100 mg: 1. Nina Ivanova 
(U.R.S.S.) 14,9 ; 2. A. Reifel
(S.U.A.) 15.7 ; 3. N. Lomakina
(U.R.S.S.) 15.8 : prăjină : 1. Vla
dimir Kreidiinov (U.R.S.S.) 4,30
m : 2. M. Chanard (Franța) 4,00 
m ; 3. M. Ritter (S.U.A.) 3,90 m ;

400 m (m) : 1. Leo Bond (S.U.A.) 
47,0 RM ; 2. D. Lawson (S.U.A.) 
48,2 ; 3. G. Sciaraffa (Italia) 48,4 ; 
suliță (m) : 1. Viktor Zaugulov 
(U.R.S.S.) 64,00 m ; 2. J. Solem 
(Norvegia) 62,42 m ; 3. C. Healy 
(S.U.A.) 62,26 m : 3.000 obstacole : 
1 Wielfried Zapfe (R.D.G.) 9:16,6; 
2. T. Bachtel (S U.A.) 9:27,0; 3.
E. Hunter (S.U.A.) 9:32,8 ; 4 X 100 
m (m) : 1. S.U.A. 41,1 RM ; 2. 
Polonia 43,2 ; 3. R.F.G. 43,8.

BASCHET : Polonia - Austra
lia 109—54 (53—23) ; Iugoslavia — 
Israel 105—57 (49—25) ; S.U.A. — 
Franța 121—66 (55—38) ; S.U.A. — 
Suedia 96—59 (49-27) ; Franța — 
Israel 101—63 (43—27); Iugoslavia
— Australia 99—52 (54—19).

CICLISM : Proba de contra
timp individual : 1. Paul Johans
son (Danemarca) 47:09,8 : 2. B.
Deschamps (Belgia) 48:59,0 : 3.
R Baranova (S.U.A.) 48:55.9.

FOTBAL : Meciuri semifinale :

Bulgaria — R.F.G. 3—0 (2—0)
România — U.R.S.S. 1—0 (0—0) ; 
pentru loc. 5—6 : Argentina — 
Irlanda 4—2 (1—0) ; pentru loc.
7—8 : Turcia — Suedia 3—2 (1—2).

HANDBAL : Meciuri semifi
nale ; Danemarca — Suedia 16—11 
(7—5) ; Iugoslavia — România 
21—15 (12—9) ; pentru loc. 5-6.
Italia — Norvegia 29—24 (17—10); 
pentru loc. 7—8: Bulgaria — 
R.F.G. 24-20 (10—10).

LUPTE LIBERE : 48 kg : 1.
Mehdi Pishkar (Iran) ; 2. V. Ka- 
pov (U.R.S.S.) ; 3. J. Salisbury 
(S.U.A.) :... 5. M. Honcu (Româ
nia) ; 52 kg : 1. Hosein Kasha- 
mari (Iran) ; 2. J. Radakov (Iu
goslavia) ; 3. M. Antencio
(S.U.A.) ; 57 kg : 1. Mehdi Pasha 
(iran) ; 2 D. Jakob (Iugoslavia) ; 
3. V. Rakitianski (U.R.S.S.) ; 62 
kg : 1. Hamdou Fotouh (Iran) : 
2. J. Contreas (S.U.A.) ; 3. I.
Lepihin (U R.S.S.) ; 68 kg : 1.
Reza Irani (Iran) ; 2. M. Kneze- 
vici (Iugoslavia) ; 3. P. Soloviov 
(U.R.S.S.);... 5. Ion Gheorghe (Ro
mânia) ; 74 kg : 1. Ebrahim Za
far (iran) ; 2. I. Guetzov (Bulga
ria) : 3. R Stupi (S.U.A.) ; 82
kg : 1. Lewis Parry (S.U.A.) ; 2. 
E Kaamad (Iran) ; 3. V. Gogov 
(Bulgaria) ;... 5. A. Caradința
(România) ; 90 kg : 1. Byram
Imanverdi (Iran) ; M. Ley 
(S.U.A.) : 3. L. Bogdanov
(U.R.S.S.) : 4. I. Lucaci (Româ
nia) ; 100 kg : 1. Valeri Ruhledev 
(U.R.S.S.) ; 2. W. Von Felot
(S.U.A.) ; 3. I. Totolakov (Bulga
ria) ;... 6 E. Fiilop (România) ; 
4-100 kg : 1. Magomed Kiazev 
(U.R.S.S.) ; 2. S. Hardy (S.U.A.) ; 
3 L. Yanev (Bulgaria).

POLO : Italia — Iran 11—9 ; 
Ungaria - R.F.G 8—3 ; Iran — 
R.F.G. 9—9 ; Ungaria — Olanda 
9—1 ; Italia — R.F.G. 7—3 ; Olan
da — Iran 8—4.

TENIS. Dublu (f) — finală :
Diane Spalding, Gwen Rocque 
(S.U.A.) — R. Carmichael, S.
Montes (S.U.A.) 6—2, 6—1 ; loc.
3—4 : J Sellers, E. Orr (Austra
lia) — M. Rocco. M. Domini (Ita
lia) 6—2 6—2 : dublu mixt — fi
nală : Marina Rocco, Pier Paolo

Zona 
rești a 
ție pe 
manilor sub 21 de ani, s-a în
cheiat cu victoria reprezentati
vei Australiei. în ultimul meci, 
cel cu formația Suediei, echi
pa australiană a cîștigat cu 
3—2. Iată rezultatele celor 5 
partide : Brad Drewett — Lars 
Samuellsson 6—1, 6—4, Ray
Kelly — Jan Kallquist 2—6, 
2—6; Drewett, Charles Fancutt
— Bjorn Wahlstrom, Ulf Eriks
son 9—7, 5—7, 6—2, 6—4; Kelly
— Samuellsson 7—5, 6—2; Dre
wett — Kailquist 5—7, 1—6.

Reprezentativa țării noastre
— care a pierdut, după cum se 
știe, cu 1—4 în fața Australiei
— a avut sîmbătă și duminică 
drept adversară echipa Ceho
slovaciei, pentru locurile _ 3—4. 
Evoluînd în aceeași notă sla
bă jucătorii români și-au ad
judecat doar două puncte, insu
ficiente însă pentru cîștigarea 
întilnirii. Echipa Cehoslovaciei 
a terminat victorioasă cu 3—2: 
Ivan Lendl — Marian Mirza 
7—5, 6—3; Miroslav Lacek — 
Andrei Dirzu 6—8, 6—1, 
Lendl, Jaroslav Navratil 
Mirza, Dirzu 6—3, 10—8, 
6—3; Lendl — Dirzu 6—2, 6—4; 
Lacek — Mirza 6—8, 2—6.

Rezultate din celelalte zone

semifinale: 
me (Italia): 
nada 5—0 ;
la Santande
Elveția 3—
5—0; la Kii 
Franța — 
Germania ■

CAMPT

6—8;

2—6,

BRAȘOV, 
Duminică d 
tatea Rîșno 
1,8 km și 
bilă (cer în: 
rat finala 
semifond — 
s-au aliniat 
București, 1 
ța, Arad, B 
întrecerea, 
mii de spei 
din toate p 
Ritmul răpi 
pensul sprin 
tre liderii d 
creat un sp<

Voleibalistele românce medaliate cu bronz.
Ricci-Bitti (Italia) — J. Ras- 
quinet. C. Biernaux (Belgia) 6—1, 
6—0 : Ioc 3—4 : G. Rocque, D. 
Stevenson (S.U.A.) — G. Arnold, 
W. Boltz (R.F.G.) 6—1, 6-2 ; du
biu (m) : Paolo Ricci-Bitti, 
Agostino Mamberto (Italia) — D. 
Stevenson R. Mallet (S.U.A.) 
6—4, 4—6, 6—3, 3-6, 7—5 ; loc.
3—4 : C. Biernaux, L. Gerin (Bel
gia) — J. Kemp, K. Mitchell 
(Australia) 6—3. 6—2 ; simplu (f)
— semifinale : Marina Rocco (Ita
lia) — Diane Spalding (S.U.A.) 
6—1, 6—0 ; Gwen Rocque (S.U.A.)
— Josette Rasquinet (Belgia) 6—7,
6—0. 6—4 : finala : Marina Rocco 
(Italia) — Gwen Rocque (S.U.A.) 
6—0, 6-0 ; loc. 3—4 ; D. Spal
ding — J. Rasquinet 6—1, 6—3 ; 
simplu (m) — semifinale : P.
Ricci-Bitt*  (italia) — R. Mal
let (S.U.A.) 6—0, 6—1 ; D. Ste
venson — J. C. Biernaux (Bel
gia) 2—6, 6—3, 7—5 ; finala :
Paolo Ricci-Bitti (Italia) — David 
Stevenson (S.U.A.) 6—2, 6—2,
6—0 : loc. 3—4 : R. Mallet — J. C. 
Biernaux 3-6. 7—6, 6—3.

TENIS DE MASA : Dublu (f)
— finală : Ando, Sato (Japonia)
— Implon. Weltner (Ungaria) 
3—0 (7. 20 1*).  ioc. 3—4 : Krămer, 
Wiencek (R.F.G.) — T. Weltner,

Czebe
(m) 
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der, 
18,
Stahl, Hofm 
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A devenit aproape o regulă, 
în ultima vreme, pentru Stea
ua, ca să înceapă pregătirile 
(în vederea unui nou sezon 
compctițional) și să le conti
nue, o bună bucată de timp, 
cu numai o parte din efectivul 
său de jucători. De fiecare da
tă, ca și acum — dealtfel — au 
primat, firesc, 
prezentativei de fotbal a țării. 
Dar faptul că 7 din compo- 
nenții formației militare — 
Moraru, Anghelini, Sameș, Vi- 
gu, Dumitru, Iordănescu și 
Zamfir — convocați la lotul 
național — nu vor reveni la 
club decit cu aproximativ o 
săptămînă înaintea începerii 
campionatului rămîne — indis
cutabil — un handicap, deloc 
neglijabil, pe planul omogeni
tății de 
antrenate de cuplul Em. Je
nei — C. Creiniceanu.

în aceste condiții, la apelul 
făcut cu ocazia primei ședințe 
de antrenament, sîmbătă la ora 
11, au răspuns „prezent" doar 
11 jucători și anume : Iorda- 
che, Nițu, FI. Marin, Zahiu, 
Agiu. Ion Ion, T. Stoica, Ae- 
lenei, Troi, M. Răducanu și M. 
Anghel. Absenți, în afara celor 
șapte „tricolori”, Ad. Ionescu 
— bolnav (cu o alergie, care-1 
face inapt pentru efort, cel pu
țin o săptămînă) și Năstase... 
nemotivat ! După cum se poate 
observa, din vechiul efectiv 
participant la precedenta ediție 
de campionat nu mai apare a- 
cum Florea — căruia i s-a dat 
dezlegare —, locul său fiind

ansamblu a echipei

luat de M. Anghel, de la Glo
ria Buzău. O singură noutate, 
așadar, cu toate că și în acest 
caz este vorba de un jucător 
din „producție proprie", reve
nit la matcă după o perioadă 
în care a activat în Divizia B.

Antrenamentul de sîmbătă a 
fost precedat de obișnuitul 
control medical, în cadrul că
ruia a fost efectuată și o pro
bă Astrand — metodă modernă 
de testare a capacității de e- 
fort, cu ajutorul căreia, folo- 
sindu-se bicicleta ergometrică, 
se determină consumul maxim 
de 
Din păcate, 
ale testului 
credem noi, 
fiind vorba 
prezentantă 
în Cupa U.E.F.A. — 
putut afla. Medicul echipei, M. 
Ghimpețeanu, a încercat în- 
tr-un fel, de o manieră... ușor 
evazivă, să ne ofere unele da
te, din care am _ reținut doar 
că „sînt unii jucători cu ceva 
kilograme în plus".

Ședința de antrenament care 
a urmat controlului medical a 
fost de fapt un test fizic. S-a 
alergat în grup, de 2 ori 1600 
m. Timpii realizați au depășit, 
în medie, cu 2 minute baremul 
normal de 6 minute ! Ceea ce 
înseamnă destul de mult. Dar

oxigen pe kilogram-corp. 
rezultatele exacte 
medical — care, 

ar fi interesat, dat 
de o viitoare re- 

a fotbalului nostru 
nu le-am

Fotbaliștii de la Steaua, avîndu-l in frunte pe FI. Marin, intr-o
.... Foto: S. BAKCSYalergare-test de demifond.

și mai semnificativă ni s-a 
părut graba cu care majorita
tea jucătorilor au... plecat la 
vestiare, după un efort care a 
durat în total maximum 20 de 
minute — cu încălzire cu tot! 
A fost, este adevărat, foarte 
cald sîmbătă dimineață, iar cel 
dinții contact, după vacanță, 
cu gazonul, fără minge, nu 
este pentru toți un lucru chiar 
așa de plăcut. De aceea, ne-am 
zis că prima impresie ar putea 
să fie — în aceste circumstan
țe — o simplă impresie...

Dealtfel, la sfîrșitul ședinței 
de pregătire, antrenorul Eni. 
Jenei a ținut să precizeze: „Am 
vrut să știu cit mai exact de 
la ce nivel plecăm, în așa fel 
îneît în săptămînile 
despart de începerea 
oficial să facem tot 
este necesar pentru

care ne 
sezonului 
ceea ce 

a realiza

integral obiectivele de instruire 
ale acestei perioade. Ne aștep
tă un an compctițional greu, 
cu aceleași obligații pe plan in
tern și internațional. Și vrem 
să nu-i mai dezamăgim pe toți 
aceia care-și pun din nou spe
ranțele în noi, să ne luăm re
vanșa după neîmplinirile de a- 
nul trecut".

începînd de azi, Steaua se 
găsește la Brașov, unde va con
tinua pregătirile pînă la 4 au
gust, cînd va reveni în Capi
tală. La 14 august efectivul e- 
chipei militare urmează a se 
întregi și cu jucătorii săi din 
Iotul național, momentul „jonc
țiunii" mareînd intensificarea 
activității de instruire pe an
samblul viitoarei formații de 
bază.

Mihai IONESCU

VASILE (DINAMO),
SEMIFOND LA CICLISM

telefon), 
lin locali- 
circuit de 
ae favora- 
a desfășu- 
atului de 
La start 
•gători din

Constan- 
Plopcni. 

de cîteva 
corespuns 

e vedere, 
gare, sus- 
lupta din- 
schipe au 
care rîș-

l-au aplaudat cu satis-

IHAICA
0 ; dublu 
ima. Yos-

Hirschfel-
3—2 (—14, 
loc. 3—4 : 

l.) — Cad- 
lugoslavia) 
lală : Sato.
— Ando. 
1(17. —12.

■fon. L6- 
^^țUencek,

novenii 
facție.

Cum 
cipala dispută s-a dat între a- 
lergătorii de la Dinamo și cei 
de la Steaua. Dar, așa cum 
ne-am obișnuit la ultimele fi
nale de campionate pe șosea, 
întrecerea a fost dominată 
dinamoviști, 
să-și asigure nu numai victoria 
finală, ci și plasarea unui nu
măr sporit de alergători în ie
rarhia primilor 10.

Teodor Vasile, păstrat special 
pentru această finală (el nu a 
participat la contratimpul indi
vidual de vineri), a pornit pu
ternic, a cîștigat primele două 
sprinturi (locul I — 5 p, locul 
II — 3 p, locul III — 2 p, lo
cul IV — 1 p), anunțîndu-și 
astfel candidatura la titlu. Co
legii săi de echipă n-au făcut o 
tactică de protejare, ci una de 
permanentă promovare, astfel 
că puțini alergători din cele
lalte echipe au reușit la sprin
turi să se interfereze între di
namoviști. Avînd de acoperit 30 
de ture și de participat la 15 
sprinturi, cicliștii de la Dinamo
— foarte bine conduși de an
trenorul emerit Nicolae Voicu
— au asaltat permanent poziți
ile de vîrf, iar Teodor Vasile 
și-a dovedit din nou clasa, reu
șind să se impună.

Demni de â fi relevați sînt, 
de asemenea, Mircea Romașca
nu (Dinamo) șl, îndeosebi, tî- 
nărul Aurel Tănase de la 
Olimpia — ambii angajați în 
final într-un pasionant duel 
pentru locul al doilea. L-a cîș
tigat Mircea Romașcanu, mai 
experimentat, dar Aurel Tănase 
rămîne revelația cursei, un a- 
lergător pe care cu siguranță îl 
vom mai vedea și în celelalte 
competiții de șosea ale anului. 
Să menționăm cu satisfacție 
excelenta organizare a compe
tiției, competența și promptitu
dinea juriului de arbitri.

era și de așteptat, prin-

de
care au reușit

F.C. BIHOR AȘTEAPTĂ MAI MULT 
DE LA LUPĂU,

Tocmai la Stîna de Vale și-a 
stabilit formația orădeană car
tierul primelor zile de pregă
tiri. Aici, în adîncul munților, 
la 1100 m altitudine, i-am în- 
tilnit pe fotbaliștii 
F. C. Bihor în toiul pregătiri
lor, animați de gînduri îndrăz
nețe pentru apropiatul sezon. 
Startul a început chiar cu șe
dința de analiză în care toată 
lumea a fost de acord că 
F. C. Bihor nu și-a îndeplinit 
obiectivele propuse, că presta
ția de ansamblu a fost sub po
sibilități și 
dacă se ține 
ile excelente 
locale le-au 
formații.

La Stîna de Vale, F. C. Bihor 
s-a prezentat cu o conducere 
tehnică tînără : V. Blujdea, 
antrenor principal, Al. Muta, 
secund, doctor M. Neșu (fostul 
jucător al lui „U“ Cluj-Napoca 
și F. C. Bihor), medicul echipei. 
„Cu cei doi, spunea V. Bluj
dea, sper să fac o treabă bună, 
să realizăm saltul așteptat. 
Sintem convinși că vom reuși. 
Este, de fapt, angajamentul 
nostru, al tuturor". Rămîne 
doar ca jucătorii să transforme 
aceste 
pentru că și altă 
spus 
I-am... testat și noi pe Vidac, 
Albu, Naom șî Popovici, patru 
dintre jucătorii de bază, cu cî
teva întrebări : 
țiți „Ce vă propuneți pen
tru campionatul care începe ?“ 
Răspunsurile au venit spontan, 
fără prea multe căutări. „Ne 
împăcăm bine și sperăm că așa 
va fi mereu. Va trebui să eli
minăm „sincopele" de la înce
putul turului sau returului".

Lotul orădean — întinerit 
substanțial — s-a prezentat la 
Stîna de Vale cu destule nou
tăți dar șl cu cîteva... absențe, 
mai mult sau mai puțin aștep
tate. La primul antrenament, 
din cele 9 efectuate, s-au prezen
tat Vidac, Albu, Z. Naghi, Po-

de la

cerințe, mai ales 
seama de condiți- 
pe care organele 
asigurat acestei

năzuinți în realități, 
dată s-au 

lucruri asemănătoare.

„Cum vă sim-

povici, 
Naom, 
Lupău, 
noii veniți — fundașul Dumi
trescu (de la F. C. Argeș), 
mijlocașul Vergu (Chimia Rm. 
Vilcea), atacanții Stoica (Recol
ta Salonta) și Dragoș (Minerul 
Băița), precum și juniorii 
Schwartzman, Kiss și Pato. 
Florescu a venit cu două zile 
mai tirziu („Pentru că am fost 
la o... nuntă", s-a justificat el), 
iar Bigan a rămas la Oradea 
pentru examenele de admitere 
la Facultatea de educație fi
zică. Despre Kun II ni s-a 
spus că este „pe la mare", dar 
la Oradea am aflat că a sosit 
în oraș, însă n-a trecut pe la _ 
club. I-a recidivat un vechi 
traumatism la genunchi și Kun 
II va lipsi, 
Zare a fost 
nou control 
incapacității 
nunțat la E.
P. Nicolae și Kun I.
F. C. Bihor se restructurează, 
într-un fel, era nevoie. Trebuia 
început cu apărarea, care, în 
total, avea peste 120 de ani 
(Bigan 30, E. Naghi 35, Lucaci 
31, Popovici 29). Și anii poate 
contau mai puțin, dar jocul era 
și el cam bătrînesc... Se vor 
face testări, vor urma multe, 
multe jocuri de verificare pen
tru ca noul antrenor să-și cu
noască bine elevii. Pentru el, 
însă, toți pleacă cu șanse egale 
spre titularizare. Cei mai har
nici și mai în formă vor fi... 
cei dinții, dar de pe acum s-a 
spus că se așteaptă mai mult 
de la Lupău, M. Marian, Z. 
Naghi, Ghergheli. Dar Gher
gheli, ca 
gescu — 
bui 
tru 
tat 
gătire pe 
t-o, 
puțin față de calitățile lor. Ră- 
mînc de văzut cum se vor în-

Lucaci, M. Marian, 
Georgescu, Ghergheli, 
Suciu, Fildan, Zare și

poate, tot turul, 
trimis și el la un 
medical, datorită 
la efort. S-a re- 
Naghi, Al. Naghi, 

Așadar,

III

cadra cei tineri în echipă. Ori
cum, conducerea clubului tre
buie să-1 ajute și să-l lase pe 
noul antrenor să-și impună 
punctul de vedere, mai viguros, 
așa cum se vrea și viitoarea 
prestație a echipei, bine sinte
tizată de Al. Muta : „F. C. Bi
hor trebuie să devină mai bă
tăioasă, să participe cu toți cei 
11 jucători in focul întrecerii, 
să nu mai lase greul doar pe 
5—6 dintre ei — iar ceilalți 
doar să privească — și să nu 
mai cedeze in momentele 
grele".

Constantin ALEXE

MECIURI
CARPAȚI SINAIA — DINA

MO 3—4 (2—1). Un meci foar
te plăcut, în care noua divi
zionară B a luptat cu mult cu
raj în fața echipei campioane. 
Punctele au fost marcate de : 
Al. Moldovan (2), Dragnca și 
Augustin pentru bucureșteni, 
Tudor, Oancea și Ioniță pen
tru gazde. Campionii au folo
sit următoarea formație : 
timescu (Ștefan) 
I. Marin, Dobrău, Lucuță 
Augustin, Dinu, ~ 
Dragnea. Al. Moldovan, Vrîn- 
ceanu (T. Zamfir).

V. FELDMAN-coresp.

Ef- 
G. Sandu,

Custov —

să 
că, 
ft

și prietenul lui, Geor- 
cam răsfățați, ar tre- 
vrea mai mult 
așa cum ne-au 
la ședința 

care am
se mulțumesc

pen- 
ară- 
pre-de 

urmări- 
cu prea

PETROLUL 
POLITEHNICA 
1—0 (0—0). Această întîlnire s-a 
disputat sîmbătă după-amiază 
la Plopeni, întrucît terenul din 
Ploiești se află în renovare. Cei 
4000 de spectatori, dintre care 
foarte mulți ploieșteni, au ur
mărit o dispută echilibrată, în 
care ambele echipe au rulat un 
mare număr de jucători. Golul 
noii divizionare A a fost re
alizat de State în min. 50.

I. TANASESCU-coresp.

PLOIEȘTI — 
TIMIȘOARA

TREI „PROMOȚII" ÎNTR-UN LOT
(Urmare din pag I) Aires ! Nu

Danemarca 
.A. — Ro- 
12. 4). Cla- 
S.S. 8 p : 
lânia 6 p : 
. Olanda 
eului mas- 
Mnia 3—0
1 nan 3—0 
.' 5—5 : Ja-
2 (—9. 11.

7—8 : Ita- 
-18, 8, 14).

ie P. VIN
EI. ALE- 

ASILESCU, 
iPĂD!'

CLASAMENT : 1. Teodor
Vasile (Dinamo) 24 p — cam
pion de semifond al României : 
2. Mircea Romașcanu (Dinamo) 
21 p ; 3. Aurel Tănase (Olimpia 
București) 17 p ; 4. Nicolae
Savu (Dinamo) 15 p ; 5. Nicolae 
Gavrilă (Steaua) 14 p ; 
Butaru (Dinamo) 13 p ; 
Valentin (Dinamo) 10 p ; 
Ionel (Steaua) 9 p ; 9.

6.
7.
8.

Ilie 
Ilie 
Ion 

Marin
Valentin (Dinamo) 8 p ; 10. Va- 
sile Pas-ale (Steaua) 6 p.

H.-istache NAUM

spaniolii, reprezentativa a fă
cut ultima oară, în 1975, un 
meci de zile mari. Vom face 
— zic eu — un „bis" la Ma
drid sau unde s-o juca. Dealt
fel, avem ocazia să facem niște 
repetiții generale și cu Dina
mo în fața lui Atletico. Acum 
ne punem pe muncă".

Ilie Bălăci ne amintește 
de o seară din aprilie 1974 de 
pe stadionul Velez 
ci nd am fost colegi 
na presei. Bălăci, 
nu a jucat atunci în

țională : „Anul

Sarsfield, 
de... tribu- 
accidentat, 
echipa na- 

viitor voi fi

în teren, Ia Buenos 
există, trebuie să facem și ce
lălalt pas după ce am făcut 
unul așa de mare în primă
vară." Sătmăreanu II încear
că o paralelă între cele două 
meciuri din calificări : „Foarte 
greu și jocul de Ia Bucureșli ! 
Noua echipă a Iugoslaviei, tî- 
nără și ambițioasă, va repre
zenta un partener de întrecere 
extrem de dificil. Partidele din 
America de Sud au spus foar
te mult despre potențialul nou
lui unsprezece iugoslav." Mo
rarii, revenit în lot, e tare dor
nic să-și cîștige locul intre oa
menii de bază ai acestuia : 
„Mi-am revenit spre sfîrșitul

sezonului. Cred că am apărat 
destul de bine in finala cupei. 
Acum, in lupta cu Cristian și 
VVindt. sper 
țese și mai 
fine. Crișan, 
marile lui ratări din jocul de 
la Zagreb și din finala cupei : 
„Și portarul are șansa Iui, are 
și avantajul folosirii miinilor, 
dar cred că și eu ani comis 
inexactități. Cred că la Ma
drid nu voi mai scăpa ase
menea situații. Așa cum echi
pa noistră nu poate și nu tre
buie să lase să-i scape poziția 
actuală"

..Actul doi” al preliminariilor 
a început !

să-mi îmbunătă- 
mult forma.” In 
cu care disecăm

DUFĂ CE ELIMINĂM 
FE FEYENOORD, 

TRECEM ÎN „C“ ? J ?
întrt două campionate, ca 

de fiecare dată, spectaculoase 
transferări de antrenori, care 
invită la analiză, la meditații. 
Trecerea lui Angelo Nicules- 
cu la „Poli» n-a surprins, 
după cum „salturile**  lui i. 
Ionescu de la divizionara 
,,B“ C.F.R. Timișoara la U.T.A. 
și a] lui Șt. Coidum de la 
Electroputere Craiova la F.C. 
Corvinul Hunedoara par fi
rești cei doi „timonieri» mai 
antrenînd, uneori cu succes, 
echipe din primul eșalon. Re
zonabile, dar nu excluse de 
la circumspecția de rigoare, 
au apărut și promovările lui 
Mircea Rădulescu. de la ju
niorii Sportului studențesc la 
„catedra» primei echipe, și a 
lui Virgil Blujdea, din scena 
secundă, unde a făcut multe 
lucruri bune, la F.C. Bihor. 
Acestea ar fi cîștigurile ulti- 

3222233X1
mei „mutații» a antrenorilor, 

în vara aceasta am înregis
trat, din nefericire, și pier
deri. E suficient să amintim 
că un fost antrenor secund al 
naționalei, Robert Cosmoc, a 
trecut de la F.C. Bihor în Di
vizia B, la F.C. Brăila, iar 
un alt antrenor capabil. un 
timp și el secund al iotului 
reprezentativ. Gh. Constantin, 
va antrena tot o divizionară 
„B“, F.C.M. Galați. Se poate 
argumenta, desigur, că trece
rea celor doi apreciați tehni
cieni, trecere de bună voie, în 
eșalonul secund nu poate duce 
decît la dinamizarea, la ridi
carea cotei valorice a Diviziei 
B. iar exemplificarea se va 
face, poate, cu performanțele 
din ultimul an ale lui Valen
tin Stănescu și Nicolae Proca. 
Se naște. însă, în replică, o 
întrebare, logică, necesară : 
dar cu Divizia A stăm atît 
de bine îneît să ne permi
tem acest transfer în jos al 
unor personalități din fondul 
antrenorilor noștri ? Și nu 
numai în B, dar și mai de 
neînțeles, în „C“ (la Construc
torul Arad), cum a fost cazul 
„celui care a reușit cîndva o 
performantă de răsunet, eli
minarea Feyenoordului**  (an
trenorul Nicolae Dumitrescu)! 
Sigur că nu stăm strălucit cu 
„corpul tehnic» al primei di
vizii, din moment ce trei 
antrenori principali în ulti
mul campionat (Gh. Ene, C. 
Rădulescu și C. Manolache) 
n-au trecut examenul pentru 
categoria a Il-a, el așteptînd 
acum o salvatoare sesiune 
specială. Și atunci ?...

Atunci, trecerea lui Robert 
Cosmoc și Gh. Constantin în 
,.B». retragerea lui Nicolae 
Dumitrescu în ,,C» nu pot 
însemna decît pierderi pentru 
eșalonul nostru numărul 1.

Mircea M. IONESCU

AMICALE
C.S.M. SUCEAVA — DUNAV 

RUSE 0—1 (0—1). După ce vi
neri a susținut la Fălticeni pri
mul meci din turneul său, joc 
pierdut cu 3—2 în fața divi
zionarei C Foresto, ieri dimi
neață formația bulgară Dunav 
Ruse, retrogradată din prima 
divizie in această vară, o jucat 
cu C.S.M. Suceava (Divizia B). 
Oaspeții au cîștigat la limită, 
prin golul marcat în prima re
priză de Hristov. Săptămînă a- 
ceasta, echipa bulgară va evo
lua la Bacău. (

I. MlNDRESCU-coresp.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 21 IULIE 1977

I. CFR Pașcani — Ceahlăul
P. Neamț 1 

II. Cetatea Tg. Neamț — CSM 
Suceava 1

III. Lamin. Roman — Foresta
Fălt. 2

IV. Poiana Cîmplna — Carai-
manul Bușteni 1 

V Electronica Buc. — Metalul 
București 2 

VI. ICSIM București — Sirena 
București 1 

VII. FI. roșie București — T.M.
București 1 

VIII. Aurul Brad — Metalurgistul 
Cugir 1 

IX CFR Simerla — Mureșul 
Deva 1 

X. FIL Orăștie — Unirea Al
ba Iulia 2 

XI Trântorul Brașov — Oltul 
Sf. Gheorghe 2 

XII. Progresul Odorhei — Nitra- 
monia Făg. 1 

XIII. Chimia Or. Victoria — Tor
pedo Zărnești 2 

Fond ăe cîștiguri 151.931.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 2 

DIN 21 IULIE 1977

FONr GENERAL DE CtȘTI- 
GURI : 416.609 lei.

Extragerea.1: 65 i 34 17; extra
gerea a Il-a: 13 45 60 35; extra
gerea a III-a. 46 71 12 43.
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Budapesta (1975) și la J.O. de 
la Montreal.

Pentru locurile 3—4. Unga
ria — Italia 8—3 (la tușe 
G2-67).

încă nu se stinseseră ecou
rile frumoasei comportări a 
echipei de sabie a țării noastre 
și iată că floretistele României 
aveau să urce și ele pe po
dium. Medalie de bronz, după 
o victorie cu 9—6 în fata re
prezentativei Ungariei (Ecate
rina Stahl și Suzana Ardeleanu 
cite 3 v, Magdalena Chezan 2 
v. Marcela Moldovan o victo
rie), după ce mai înainte, în 
semifinale, floretistele Româ
niei terminaseră la egalita
te cu una dintre finaliste, 
formația R. F. Germania : 8—8, 
departajare la o singură tușe, 
58—59 1 Este o confirmare a 
valorii floretistelor noastre, me
daliate consecutiv cu bronz la 
patru ediții ale C.M. (Gote- 
borg, Grenoble, Budapesta și, 
acum, la Buenos Aires).

Campioana mondială a pro
bei este echipa U.R.S.S., care a 
dispus în finală cu 9—6 de cea 
a R. F. Germania.

*

„Turneul Prietenia" la rugby

0 FINALĂ SPECTACULOASĂ 
PIERDUTĂ ÎN ULTIMELE MINUTE

Intr-un meci de frumoasă 
ținută sportivă, cei mai tineri 
rugbyști din România șl 
U.R.S.S. s-au întîlnit în finala 
primei ediții a „Turneului Prie
tenia". A fost o finală auten
tică, cu faze de' un mare di
namism și cu un cîștigător pu
țin scontat, echipa sovietică 
(la scorul de 18—12), chiar 
dacă aceasta arătase un po
tențial ridicat în meciurile an
terioare.

Jucătorii noștri s-au impus 
din start, dar acțiunile lor o- 
fensive, tot mai insistente, a- 
nunțînd parcă deschiderea sco
rului, eu fost handicapate de 
accidentarea unuia dintre pio
nii de bază ai echipei, „uver
tura" Lungu, excelent pînă la 
părăsirea terenului. în mo
mentul acesta (min. 16) de u- 
șoară derută, rugbyștii edverși 
profită, se apropie de butul ro
mânilor, introduc balonul în- 
tr-o grămadă la „22 m“, îl scot 
și, la capătul unei faze clasice, 
înscriu prin Parșin : 0—4.
Sportivii noștri răspund prin a- 
tacuri prelungite, au din nou 
inițiativa, pe care nu o mai 
cedează pînă la sfîrșitul re
prizei. Ei reușesc să întoarcă 
rezultatul : în min. 32, după 
o grămadă ta 5 m în terenul 
advers, Constantin culege ba
lonul și plonjează, în forță, în 
spațiul de țintă al oaspeților. 
Radu Tudor transformă și sco
rul la pauză este de 6—4.

La reluare, meciul păstrea
ză aceeași caracteristică. Rug
byștii noștri domină teritorial 
și înscriu șase puncte (Dinu, 
un drop frumos. în min. 44 
și Radu, lovitură de pedeapsă 

„CUPA DAVIS“
(Urmare din pag. 1)

fi ajunși. Setul 4 începe din 
nou în defavoarea noastră. Atit 
Tiriac cît și Năstase pierd pri
mele ghemuri la serviciu. La al 
7-lea ghem Năstase este înfrînt 
din nou la serviciu și francezii 
conduc cu 5—2. Aici fața jocu
lui se schimbă însă, francezii 
epuizîndu-și parcă resursele. 
Pentru prima oară, Dominguez 
pierde pe serviciul său : 3—5. 
Cuplul nostru nu scapă urmă
toarea șansă de a egala pe ser
viciul lui Jauffret. în acest mo
ment decisiv al partidei Năsta
se și Țiriac, colaborînd exce
lent, atit în atac cît și în apă
rare, se îndreaptă siguri spre 
victorie. Se intră în prelungiri. 
Năstase servește foarte atent și 
concentrat, de data aceasta. 
Dominguez este la serviciu și 
din nou nu reușește să ia a- 
vans. Românii au 40—0 și trei 
mingi de meci. Un ultim retur 
al lui Țiriac este pierdut (40— 
15), pentru ca mingea următoa
re să rămină în favoarea noas
tră, consemnînd victoria cuplu
lui român.

Poate părea curios dar, chiar 
învingător, cuplul nostru s-a

Echipa feminină de 
floretă a României 
De la stingă la 
dreapta, rîndul de 
sus: Ecaterina Stahl. 
Suzana Ardeleanu, 
Magdalena Chezan; 
rîndul de jos: Mar
cela Moldovan, Au

rora Dan.

BERNARD THEVENtI
A CÎȘTIGAT „TURUL FRANȚEI"

PARIS, 24 (Agerpres). — Cea 
de-a 64-a ediție a Turului ci
clist al Franței s-a încheiat du
minică după-amiază la Paris 
cu victoria rutierului francez 
Bernard Thevenet, urmat în 
clasamentul final de Hennie 
Kuiper (Olanda) — la 48 sec, 
Lucien van Impe (Belgia) la 
3:32, Francisco Galdos (Spania) 
la 7:45, Dietrich Thurau 
(R. F. Germania) — la 12:24, 
Eddy Merckx (Belgia) — la 
12:38, Michel Laurent (Franța) 
— la 17:42, Joop Zoetemelk (O- 
landa) — la 19:22.

Ultima etapă a cursei s-a 
desfășurat în două semietape. 
Prima (contracronometru indi
vidual — 6 km pe Champs
Elysees) a fost cîștigată de 
Dietrich Thurau, cu timpul de 
7:52,1, iar cea de-a doua, dispu
tată în circuit pe Champs 
Elysees, a revenit lui Alain 
Maslet, cronometrat pe distan
ța de 90,700 km cu timpul de 
2h09:04.

In etapa penultimă, a 21-a 
(Montereau — Versailles, 141 

km) a cîștigat olandezul Gerrie 
Knetemann — 3h 59:22.

TURNEE INTERNATIONALE DE ȘAH
• LA DECIN (Cehoslovacia), 

turneul feminin de șah a fost 
cîștigat de Vokralova, Klimova 
(Cehoslovacia) și Worch (R.D.G.) 
toate cu cite 9 p din 13 posi
bile, urmate de Lia Bogdan 
(România) cu 8 p. Margareta 
Teodorescu s-a clasat pe locul 
8 cu 7 p. In ultima rundă Lia 
Bogdan a cîștigat partida cu 
Melașvili (U.R.S.S.). Turneul 
masculin a revenit lui Tukma- 
kov (U.R.S.S.) cu Îl1/, p din 
15 posibile. Cite 10 p au acu
mulat Uhlmann (R.D.G.), AI- 
burt (U.R.S.S.) și Hort (Ceho
slovacia). Maestrul român Mi
hai Șubă — în ultimele runde 
învins de Georgadze (U.R.S.S.) 
șl remiză cu Alburt — s-a cla
sat pe locul 9 cu 7* */i  p.

în ultima probă, cea de spa
dă, România a întrecut S.U.A. 
în optimi cu 9—2.

precis executată, in min. 57), 
față de patru puncte ale oaspe
ților (Civanov, încercare în min. 
48). La 12—8 pentru reprezen
tativa României, s-a putut se
siza o scădere de ritm a parte
nerilor de întrecere, care — 
credeam — putea fi speculată. 
Dar, spre surprinderea gene
rală, oaspeții intră în posesia 
balonului la o fază care nu 
spunea nimic și Mironov, scă
pat de placajele indecise ale 
apărătorilor, egalează situația 
(12—12), iar Dmitriev aduce în 
avantaj echipa sa (14—12 prin 
transformarea încercării).

Presiunea echipei române 
continuă, Constantin este ini
țiatorul unor repetate tentative 
de străpungere a dispozitivului 
advers, întreaga formație se 
află în „22”-ul reprezentativei 
sovietice, dar aceste tatonări 
insistente rămîn fără rezultat. 
O greșeală tactică este de 
consemnat în finalul partidei : 
Radu joacă la mină o lovitură 
de pedeapsă din poziție favo
rabilă ! Și așa, în loc de 15—14
pentru România, a fost... 18—12 
pentru U.R.S.S. fiindcă, în re
plică, pe un contraatac, Parșin 
a înscris ultima încercare a me
ciului. Un meci la finele căruia 
selecționata noastră a părăsit 
terenul învinsă datorită — mai 
întii de toate — propriilor slă
biciuni, asupra cărora ne pro
punem să revenim.

în partidele pentru locurile 
3—4, Cehoslovacia — R. D. Ger
mană 14—4 (8—0) și pentru
locurile 5—6, Bulgaria — Po
lonia 10—8 (10—0).

Tiberiu STAMA 
Geo RAEȚCHI

arătat vulnerabil. Din nou, prin 
slăbiciunea arătată în joc de 
același Ilie Năstase, care a 
scăzut vizibil în randament pe 
distanța ultimelor schimburi de 
mingi. A fost însă prezent pe 
teren și Ion Țiriac, cu întreaga 
sa experiență și stăpînire de 
sine, el reușind să-și mobili
zeze partenerul și să-1 readucă 
în joc, dacă nu la nivelul ma
xim, cel puțin la acela care 
le-a permis, pînă la urmă, des
prinderea de adversari. Fără 
îndoială că lui Țiriac îi revine 
meritul principal în obținerea 
acestui punct pentru formația 
noastră !

Duminică după-amiază, în ul
tima zi de joc, Dumitru Hără- 
dău a încercat aproape imposi
bilul, luptînd cu ardoare pentru 
punctul egalizator, pe care însă 
nu l-a putut obține împotriva 
lui Francois Jauffret (1—6, 4—6, 
4—6). Hărădău a încercat să se 
depășească pe sine, dar caren
țele prea mari în tehnică l-au 
împiedicat să realizeze mai 
mult în fața campionului fran
cez, mai experimentat și foarte 
concentrat în joc. Hărădău a a- 
vut 13 mingi de break, pe care

CONTINUĂ
nu le-a putut însă transforma 
în games-uri cîștigate. In 
plus, el și-a mai pierdut de 
cîteva ori propriul serviciu.

Scorul general al întîlnirii a 
fost decis în partida dintre Ilie 
Năstase — Patrick Proisy (6—4, 
4—6, 8—6, 6—1) și cum surpri
zele au lipsit în ultima zi a 
competiției, rezultatul care se 
profilase încă de vineri n-a 
mai putut fi schimbat. Este un 
rezultat care aduce desigur a- 
mărăciune în rîndurile iubitori
lor de sport din țara noastră și 
totodată nu face cinste acelora 
puși să-i reprezinte într-o între
cere de asemenea răspundere.

★
La Budapesta a continuat se

mifinala grupei europene B, In 
care se întilneau echipele Un
gariei șl Spaniei. întreruptă în 
prima zi, partida dintre Taroczl 
și Orantes a revenit primului cu 
7—5, 4—6, 4—6, 6—1, 6—1. La du
blu, perechea Taroczl - Szoke a 
învins cu 6—2, 6—3, 4—6, 6—1 cu
plul Orantes, Higueras. In pri
mul meci de simplu de duminică, 
Orantes a dispus de Benyik cu 
11—9, 6—3, 6—2. Partida Taroczl 
— Higueras s-a Întrerupt la sco
rul de 6—0, 6—8, 4—4. Deci, deo
camdată scorul !n meci este e- 
gal : 1—2.

LOCUL I PENTRU ÎNOTĂTOARELE 
DIN ECHIPA ROMÂNIEI

SANDANSKI, 24 (prin tele
fon). — Reprezentativa femi
nină de înot a României a avut 
în continuare o evoluție bună 
Ia campionatele balcanice, cla- 
sîndu-se pe primul loc în în
trecerea pe echipe. La băieți, 
Adrian Horvat a fost singurul 
înotător român care a izbutit să 
cîștige o probă.

Rezultate. FEMININ : 100 M 
BRAS : Camelia Iloțescu 1:17,42
— rec. bale, și naț. ; Ligia A- 
nastasescu 1:19,28 ; Daniela Va- 
kareeva (Bulgaria) 1:19,89 ; 200 
M DELFIN : Anca Miclăuș 
2:20.05 — rec. bale, și naț ; Nell 
Sankeva (Bulgaria) 2:26,15 ; 
Iasna Efendici (Iugoslavia) 
2:27,15 ; 200 M SPATE : Carmen 
Bunaciu 2:19.80 — rec. balcanic; 
Valeria Vlăsceanu 2:27,57 ; 
Tatiana Blajici (Iugoslavia) 
2:32,39 ; 400 M MIXT: Sonia 
Dangalakova (Bulgaria) 5:09,05
— rec. bale. ; Anca Miclăuș 
5:13,64 ; Daniela Vlaikova (Bul
garia) 5:19,36 ; 800 M LIBER : 
Sofia Dora (Grecia) 9:18,87 ; 
Irinel Pănulescu 9:30,60 — rec. 
naț. ; Iordanka Penina (Bulga
ria) 9:30,62 ; 4 X 100 M LI
BER : Bulgaria 4:03,44 — rec. 
bale, și naț. ; România 4:05,41
— rec. naț. ; Grecia 4:15,03 —
rec. naț. ; MASCULIN : 200 M 
SPATE : Adrian Ilorvat 2:12,20; 
D. Demirov (Bulgaria) 2:13,18 ; 
L. Szakadati 2:13,95 ; 4 X 100 
M LIBER: Bulgaria 3:38,90 ; 
România 3:43,77 ; Iugoslavia 
3:44,71; 1500 M LIBER: B. 
Petricl (Iugoslavia) 16:13,45 — 
rec. bale. ; B. Tumanov (Bul
garia) 16:14,93 ; D. Karpoudls 
(Grecia) 16:36,69 ; H. Neagrău 
16:39,06 — rec. naț. ; 100 M
BRAS : D. Divlak (Iugoslavia) 
1:09,63 ; B. Doncev (Bulgaria) 
1:09,82 ; L Luca 1:10,17 ; 100 M 
DELFIN : E. Koskinas (Grecia) 
59,21 ; G. Pandev (Bulgaria) 
59,44 ; H. Lucaciu 59,79. SĂRI
TURI DE LA PLATFORMA 
(10 m) : 1. Al. Bagiu 495,48 p ;
I. Ganea 444,17 p ; I. Stoianov 
(Bulgaria) 425,27 p.

Clasamente pe echipe. INOT- 
FEMININ : 1. România, 2. Bul
garia, 3. Grecia, 4. Iugoslavia, 
5. Turcia ; MASCULIN : 1.
Bulgaria, 2. România. 3. Gre
cia, 4. Iugoslavia, 5. Turcia ;

• GENEVA. Cea de a 8-a 
partidă a meciului dintre Lajos 
Portisch și Boris Spasski, din 
cadrul semifinalei turneului 
candidaților la titlul mondial, 
a fost cîștigată la mutarea 39 
de Portisch, care conduce 
acum cu scorul de 4’/,—31/, p.

• LUBLIN (Polonia). După 
7 runde. în turneul masculin 
conduce Pancenko (U.R.S.S.) cu 
'5</i p. iar în cel feminin — 
Annet Mitchel (R.D.G.) cu 4’/j p.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Proba de 10 OM m 

din cadrul concursului de la 
Londra a revenit în 27:45,66 lui 
Brendan Foster (Anglia), urmat 
de David Black (Anglia) — 
28:19,04 șl Klmeto (Kenya) — 
28:36.43. La 100 m a cîștigat 
Clancy Edwards (S.U.A.) în 10,48.

BASCHET ■ Echipa feminină 
a Ungariei șl-a început turneul 
în B.D. Germană, la Halle, unde 
a învins selecționata țării gazdă 
cu 75—72 (36—39) a In prima
zi a C.E. de juniori, care se des
fășoară în localitățile franceze 
Le Touquet șl Berck, s-au înre
gistrat rezultatele : Turcia — Iu
goslavia 99—88; Spania — Grecia 
89—72; U.R.S.S. — Bulgaria 97— 
58; italia — Polonia 79—66; Fran
ța — Belgia 65—64.

CAlArle a In concursul de 
la Londra, lntr-o nouă probă de 
obstacole, victoria a revenit en
glezului David Broome („Clear").

CICLISM • Turul Scoției a 
continuat cu etapa a 3-a (Ar
broath — Aberdeen, 168 km), 
care a fost cîștigată la sprint de 
englezul Syd Barras, în 4h 13:12,0. 
Lider al clasamentului general se 
menține Syd Barras, In clasa
mentul pe echipe, conduce Ceho
slovacia.

FOTBAL a Intr-un mec! a- 
mlcal, echipa V.f.L. Bochum a 
terminat la egalitate (1—1). pe 
teren propriu, cu formația olan
deză Sparta Rotterdam. • Tur
neul de la Lille a fost cîștigat 
de echipa P.S.V. Eindhoven, 
care a învins in meciul decisiv 
cu 4—3 (după executarea lovi
turilor de la 11 m) formația F.C. 
Nantes. La sfîrșitul timpului re
gulamentar de joc scorul fusese 
egal: 2—2 (1—2). a La Los An
geles s-a disputat al doilea meci 
demonstrativ dintre selecționata 

SĂRITURI — MASCULIN : 1. 
România, 2. Bulgaria, 3 Iugo
slavia ; FEMININ : 1. Bulga
ria, 2. România, 3. Iugoslavia.

★
SOFIA, 24 (prin telefon). In 

ultimele două zile ale Balca
niadei de polo, echipa română 
a jucat cu selecționatele Turci
ei și Bulgariei. Pe prima din
tre ele a întrecut-o cu 19—4 
(4—0, 6—1, 4—1, 5—2), dar în 
fața celei de a doua, în com
pania căreia își disputa locul 
secund în competiție, a cedat 
după o evoluție considerată ca 
cea mai slabă din ultima vre
me. Scor final ; 7—3 (2—0, 1—1,
2— 2, 2—0) pentru Bulgaria.
Alte rezultate : Iugoslavia — 
Bulgaria 7—5 (3—1, 0—2, 1—1,
3— 1), Bulgaria *— Grecia 8—5 
(2—0, 2—0, 2—0, 2—5), Iugoslavia 

— Turcia 12—2 (3—0, 4—0, 2—0,
3— 2), Iugoslavia — Grecia
4— 4 (1—1, 0—1, 2—2, 1-0). Cla
sament final: 1. Iugoslavia 7 p,
2. Bulgaria 6 p, 3. România 
4 p, 4. Grecia 3 p, 5. Turcia 
0 p.

TOMA HR1STOV

C. E. DE TENIS DE MASĂ 
PENTRU JUNIORI

La Vichy au început campio-' 
natele europene de tenis de 
masă rezervate juniorilor și ju
nioarelor de cat. I și cat a 
Il-a. Reprezentativele României 
au debutat victorioase : 5—0 cu 
Elveția la juniori I și 3—0 cu 
Danemarca la junioare II.

ECHIPA DE POLO A S.U.A.
VA JUCA IA BUCUREȘTI

Intre 26 iulie și 1 august, 
reprezentativa de polo a S.U.A. 
se va afla în București pentru 
a susține cîteva antrenamente 
și meciuri amicale în compania 
echipei țării noastre.

EXCLUDEREA RASIȘTILOR
SUD AFRICANI

DIN FORUL ȘADIST MONDIAL
ZURICH, 24 (Agerpres). — 

Congresul Federației interna
ționale de șah (F.I.D.E.), în
trunit la Lucerna, a hotărît 
excluderea din forul șahist 
mondial pînă în anul 1980 a 
federației din Republica Sud- 
Africană.

Mexicului și echipa Bayern 
Munchen. Ca și în primul joc, 
disputat cu trei zile în urmă la 
Oakland, victoria a revenit fot
baliștilor vest-germani, de data 
aceasta cu scorul de 2—1 (2—1). 
Golurile au fost înscrise de 
Branko Oblak (min. 14) și Gerd 
Milller (min. 23), respectiv Leo
nardo Cuellar (mln. 39).

NATAȚIE • In campionatele 
Angliei, la Leeds, tinăra Sharron 
Davies (14 ani) a stabilit un 
nou record național în proba de 
200 m mixt, cu timpul de 2:22,95. 
Alte rezultate: i00 m delfin (m)
— Hills 57.80; 200 m spate (m) — 
Carter 2:08,65; 100 m delfin (f)
— Jeanne Hull 1:05,45.

TENIS a In optimi de finală, 
la Washington, Vilas — Pccci 
6—3, 6—7, 6—1; Alexander — Tan
ner 7—6, 6—3; Solomon — Dent 6—7, 
6—4, 7—6; Como — Pfister 6—3, 4—6, 
6—2. • în competiția interorașe 
ce se desfășoară în S.U.A., cu
plul Na ta șa Cimîreva — Teimu
raz Kakulia a învins cu 6—4 (se 
joacă un singur set) perechea 
Mona Guerrant — Rod Laver. La 
dublu bărbați, Kakulia și Bori
sov au întrecut cu 6—4 perechea 
Laver — Drysdale. « In urma 
rezultatelor din ultimele turnee, 
în clasamentul „Marelui Premiu 
F.I.L.T.- continuă să conducă 
Brian Gottfried cu 1 093 n, urmat 
de Guillermo Vilas — 996, Bjorn 
Borg — 750 p. Roscoe Tanner — 
448 p, Raul Ramirez — 418 p și 
Phil Dent — 3G8 p.

VOLEI A Corn petiția feminină 
de la San Pellegrino Terme (Ita
lia) s-a încheiat cu victoria Un
gariei, urmată în clasament de 
Ralia șl Elveția. în ultimul meci 
al turneului. Ungaria a întrecut 
Italia cu 3—1.
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