
NOI SUCCESE ROMÂNEȘTI LÂ CAMPIONATELE 
EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

ALE JUNIORILOR
Crinela Sava — medalie de argint la simplu Junioare II, iar
Eva Ferenczi — medalii de bronz la simplu și dublu junioare I ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

VICHY, 31 (prin telefon). în 
localitate au luat sfîrșit între
cerile campionatelor europene 
de tenis de masă rezervate ju-

vins-o pe Popova cu 2—1. iar 
Eva Ferenczi a cucerit meda
lia de bronz.

Făcînd pereche cu sportiva 
maghiară Eva Olah, aceeași 
Eva Ferenczi a mai ciștigat o 
medalie de bronz în proba de 
dublu junioare. Cele două spor
tive au fost întrecute cu 2—0 
de cuplul sovietic Antonian — 
Popova, care a cucerit și titlul 
de campioană europeană. în 
finalele probelor de simplu, la 
băieți : Kucharski (Polonia) — 
Franck (Iugoslavia) 2—1 la ju-
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SPERANȚELE ATLETISMULUI NOSTRU
AU CONFIRMAT... SPERANȚELE!

Junioarele și juniorii români au ciștigat cele mai

CRINELA SAVA

f niorilor. Dintre reprezentanții 
tării noastre cea mai bună 
comportare a avut-o Crinela 
Sava, care după o suită de 
victorii — Schutz (R.F.G.) 2—1, 
Germain (Franța) 2—1 și Zaha- 
rian (U.R.S.S.) 2—1 — a ajuns 
în finala probei de simplu ju
nioare II. unde a cedat în fața 
Narinei Antonian (U.R.S.S.) cu 
0—2. obținînd medalia de ar
gint.

în concursul junioarelor mari, 
o altă reprezentantă a Româ
niei. Eva Ferenczi, a ajuns 
pînă în semifinale, unde a 
pierdut în fața sportivei so
vietice Popova cu 0—2. In fina
la probei s-a înregistrat o sur
priză : olandeza Vrieskop a în

EVA FERENCZI

niori I și Christensen (Suedia) 
— Pales (Spania) 2—0 la ju
niori II.

Astfel, sportivii români au 
încheiat această competiție cu 
un bilanț mulțumitor : două 
medalii de argint și două .me
dalii de bronz.

multe titluri la a Viil-a ediție a Balcaniadei
Cea de a VIII-a ediție a Bal

caniadei de atletism a juniori
lor desfășurată, sîmbătă și du
minică, pe Stadionul Republi
cii din Capitală a prilejuit un 
concurs echilibrat, o luptă spor
tivă de toată frumusețea și o 
serie de rezultate notabile. în
trecerea a fost dominată de ti
nerii atleți români care au cu
cerit cele mai multe titluri de 
campioni balcanici. Iată, de 
altfel, clasamentul general — 
neoficial — care se întocmeș
te după numărul titlurilor cîș- 
tigate : 1. ROMÂNIA 16 (10 Ia 
fete și 6 la băieți), 2. Bulgaria 
14 (4 la fete și 10 la băieți), 3. 
Iugoslavia 5 (numai la băieți).

Este, indiscutabil, un succes 
frumos al atleților noștri avînd 
în vedere și faptul că anul trecut 
la Kavala ei cîștigaseră în to
tal doar 5 titluri, cele mai 
multe succese (20) fiind atunci 
ale sportivilor bulgari. Vom 
nota, de asemenea, amănuntul 
că în întrecerile de la Bucu
rești din cele 10 noi recorduri 
realizate de participant, șase au 
fost ale atleților români.

Vedetele echipei noastre au 
fost brăileanca Eugenia Baciu 
cîștigătoare a trei probe (200 m, 
400 m și 4x400 m) și autoare a 
unui record național la 400 m, 
bucurcșteanca Elena Marinescu 
— dublă campioană la înălțime 
și pentatlon (la această probă 
și cu un nou record), craioven-

nou record), bucureșteanca Oti- 
lia Șomănescu (100 m — cu un 
nou record). în completarea a- 
cestei liste ținem să adăugăm și 
numele celorlalte trei compo
nente ale ștafetei de 4x400 m : 
Ecaterina Villand, Daniela Mi- 
trea și mai ales Viorica Bobu- 
țan care, în schimbul trei, a

Elena Marinescu, dublă campioană balcanicăLOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL A ÎNCHEIAT
SUITA MECIURILOR DE ANTRENAMENT

Ieri, la Brașov, 3-0 (1-0) cu Steagul roșu

cele Cristina Cojocaru (800 m) 
și Maria Radu (1500 m), brăi
leanca Margareta Fodor (lun
gime), cîmpulungeanca Steluța 
Duculescu (greutate — cu un

BRAȘOV, 31 (prin telefon). 
Ieri după-amiază, pe Stadionul 
tineretului din localitate, lotul 
reprezentativ de fotbal a sus
ținut ultimul joc de antrena
ment din „suita brașoveană”, 
întilnind, de astă dată, divizio
nara B Steagul roșu, pe care 
a întrecut-o cu 3—0 (1—0).
Partida, urmărită cu interes de 
aproximativ 12 000 de specta
tori și desfășurată pe un timp

lecționabilii, după un început 
în care au lăsat impresia că 
nu forțează, au acționat din ce 
în ce mai legat și mai pericu
los, creîndu-și un mare număr 
de situații de a inscrie, din 
care nu a rezultat, pînă la 
pauză, decît un singur gol, în 
min 22, cînd IORDÂNESCU a 
trimis, plasat, mingea in poar
ta brașovenilor, după un reușit 
schimb de pase cu D. Geor-

să înscrie de încă două ori : 
în min. 75 prin NEDELCU II 
(lovitură splendidă „la vinclu" 
cu capul) și în min. 89, prin 
SĂTMÂREANU II, intercalat 
în atac.

Arbitrul H. Nicolau (Brașov) 
a condus următoarele formații : 
LOTUL : Bucu (min. 46 Mora
rii) — Cheran (min. 70 Anghe- 
lini), Sameș (min. 46 Ștefănes- 
cu), Sătmăreanu II, Vigu — 
Dumitru (min. 60 Romiiă), Bo
leai, Iordănescu — Crișan, D. 
Georgescu (min. 46 Hajnal ; 
min. 73 Nedelcu II), C. Zamfir 
(min. 27 Bălăci). STEAGUL 
ROȘU : Clipa (min. 88 Poran- 
cea) — Bașca. Naghi, Cadar, 
Dumitrescu (min. 82 Crăciun) 
— C. Popescu (min. 59 Belea
ua), Șulea, Bucur — Moldovan 
(min. 75 Moise), Paraschivescu, 
Gh. Ionescu (min. 60 Gher- 
ghe).

Mihai IONESCU

Constantin Halichias cîștigătorul 
probei probelor — decatlonul.

Foto : Ion MIHÂICĂ

făcut o cursă excelentă. Dintre 
oaspete am remarcat pe cele 
două aruncătoare bulgăroaice 
Nadra Stoianova (disc) și To- 
menuga Popova (suliță). La 
băieți competiția a fost domi
nată de atleții bulgari. Dintre 
ai noștri o bună impresie a lă
sat Adrian Proteasa (înălțime 
—_ cu un nou record). Mircea 
Mihail (triplu). Adrian Miklos 
(800 m). Sorin Monoranu 
(400 m), Constantin Halichias
(decatlon) și Teodor Grigore 
(10 km marș).

Rezultate înregistrate tn prima 
zi de concurs : JUNIORI : loc m: 
1 Ivailo Karaniotov (B) 10,73, 2. 
C-tin Ivan (R) 10,80 — record
național, 3. J. Theothoropoulos 
(G) 10,91, 4. N. Ionlță (R> 10,93;

4Oo m : 1. Sorin Monoranu (R) 
48,63, 2. D. Gabev (B) 48,66. 3.
R. Kopitar (I) 48,68 ; 1 500 m : 1. 
Vinko Pokrajeici (I) 3:55.09. 2. C. 
Papachristou (G) 3:55,91. 3. E.
Ignotov (B) 3:57,46. 4 T. Nap
(R) 3:57,73, 5. FI. Măndoiu (R)
3:57,86 : 110 mg : 1. Plamen Krîs- 
tev (B) 14,18 — record național, 
2. P. Euripldou (G) 14.41 — re
cord național, 3. St Floroiu (R>

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2-3)

SUB ÎNSEMNUL ,,DACI ADEI"

C. Zamfir șutează cu toată opoziția fundașului Hirlab (l.C.l.M. 
Brașov). Moment din meciul de antrenament susținut vineri de 
lotul reprezentativ in compania proaspetei divizionare B brașovene 

Foto : S. BAKCSY
plăcut (in prima repriză a plo
uat ușor), a oferit un specta
col agreabil, cu multe momen
te de fotbal bun și faze de 
poartă. Gazdele, care nu s-au 
mulțumit cu postura unui sim
plu partener de joc, au dat, in 
ansamblu, o replică viguroasă, 
construind în prima repriză 
numeroase acțiuni de atac, 
fără a putea depăși însă. în 
zona de finalizare, apărarea 
sol ră și exactă a lotului. Se-,

PROGRAMUL VIITOR
'rin meciul cu divizionara B 

Steagul roșu Brașov, desfășurat 
pe Stadionul tineretului din o- 
rașul de la poalele Tîmpei. lo
tul reprezentativ a terminat —

gescu. De menționat și „bara" 
lui Sameș. din min. 40.

In partea a doua a întîlnirii, 
aspectul jocului s-a menținut 
în general același : echilibrat, 
cu o tentă de dominare tactică 
a lotului, dar și cu o presta
ție bună, avîntată, a formației 
gazdă, care a ratat o mare o- 
cazie de egalare, prin Paras
chivescu. in min. 71. In finalul 
partidei Iotul s-a impus cu 
mai multă . autoritate, reușind

AL SELECȚIONAȚILOR
așa cum menționam — seria 
jocurilor de antrenament sus
ținute in săptămîna care s-a

(Continuare in pag 2-3)

„CUPA RĂZBOIENI" - 0 SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ 
A TINERETULUI SĂTESC DE PE PLAIURILE NEAMȚULUI

Războieni, 30 iulie 1977. Din 
șosea, drumul de țară urcă a- 
lene peste deal. în aer plutesc 
miresme de grîu proaspăt se
cerat și de brazi tăiați in felii 
de cherestea.

Războieni — o poartă de in
trare în istorie, o pagină de 
istorie. E anul 501 al existenței 
sale. Numărătoarea a început 
pe vremea marelui Ștefan care 
a dat aici, in locurile acestea 
de basm, acum tihnite. ..una 
din cele mai crîncene bătălii", 
cum spunea Sadoveanu. O bă
tălie pentru neatirnare...

E sărbătoarea Războienilor. O 
vestesc, de departe. puzderie 
de stegulețe multicolore și afi
șe abia ieșite de sub tipar... 
Sus ne deal, e forfotă mare. 
Costume pitorești, tradiționale, 
fanfară, scrincioabe. călușei. 
Lume multă — toată suflarea

Războienilor și o sumedenie de 
oaspeți de pe plaiurile Neam
țului.

întrecerile sportive sint in 
toi. Se joacă oină și fotbal și 
handbal și volei. Și se joacă 
bine ! ..Cupa Războienilor" a 
devenit o întrecere prestigioasă. 
Oaspeții vor să ducă acasă tro
fee dar localnicii au și ei mîn- 
dria lor..

Profesorul Mihai Hirțan, .ba
dea Hîrțan" cum ii spun cei de 
pe-aici, a uitat de matematicile 
sale si s-a avîntat la o parti
dă de oină coechipier cu fiul 
său. pentru a apăra culorile co
munei. E greu însă să cîștigi 
cind al ca adversară tocmai e- 
chipa din Gherăiești ! Gherăieș- 
tenii recunoscut! printre cei 
mai buni. Dar și cei mai făloși! 
Poartă tricouri de campion ai 
tării ! Tractoristul Petru Deac.

unul dintre ei. ne spune că 
s-au pregătit special pentru 
„cupa asta" că trebuie s-o cîș- 
tige neapărat. Chestiune de 
prestigiu local... Victoriile ghe- 
răieștenilor îi umplu de năduf 
pe adversari. Un puștan din 
Poenari. necăjit peste poate de 
proporțiile scorului exclamă 
după meci : ..Ci bataie om 
luat 1 Videți di ce nu trebuia 
să lipsească nimini di la antre
nament ?“ Antrenorul echipei, 
învățătorul sexagenar Ion Cu- 
cea. îl aprobă din priviri. A 
mobilizat toate forțele poena- 
rilor pentru Cupă, luîndu-i și pe 
„ceia miei".

Pe terenul de handbal dis-

Horio ALEXANDRESCU

(Continuare in pag i—3)
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ÎNTRECERI DL MASA IN CADRUL „DACIADEI-
Zilnic primim Ia redacție hol 

vești privind numeroasele ma
nifestări sportive ce se organi
zează în întreaga țară, în ca
drul amplei competiții republi
cane „Daciada". Iată cîteva co
respondențe pe această temă.

BRĂILA. La Șantierul naval 
din localitate se desfășoară o 
activitate sportivă deosebită : 
26 de echipe de handbal (22 de 
băieți și 4 de fete), precum și 
14 de volei (10 de băieți și 4 
de fete), 80 de tineri la tenis 
de masă și alți 22 la tenis de 
cîmp își dispută titlurile de 
campioni ai asociației sportive. 
(T. ENACHE — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Etapa jude
țeană a „Cupei U.T.C." la oină 
și handbal, organizată anul 
acesta sub însemnul „Dacia
dei", a reunit pe terenurile de 
Întreceri patru echipe de oină 
și cinci de handbal, toate din 
mediul sătesc. Pe primele 
locuri s-au clasat formațiile din 
T»ga (handbal) și Chiuești 
(oină). Aceste formații vor re
prezenta județul Cluj la faza 
interjudețeană. (P. RAD VANI 
— coresp.)

SF. GHEORGHE. In organi
zarea Consiliului județean Co
vasna al sindicatelor a avut 
loc o interesantă întrecere de

popice, dotată cu '„Cupa Re
colta", competiție aflată la pri
ma ediție. Au participat concu- 
renți, băieți și fete, din între
prinderi și instituții ale jude
țului Covasna. întrecerile au 
fost cîștigate de Zoltan Cseh și 
Erzsebet Balint, de la Amires 
Tg. Secuiesc, C. Bojko și I. Fe- 
ketc, de la Carpați Sf. Gheor
ghe. (G. BRIOTA — coresp.).

GHERLA. Peste 200 de tineri 
din asociațiile sportive ale ora
șului au participat la diferite 
întreceri desfășurate în cadrul 
„Daciadei". Disciplinele de 
concurs : volei, tenis de masă 
și de cîmp și fotbal. A fost or
ganizat, de asemenea, un cros 
al tinerilor muncitori, în cadrul 
căruia s-au remarcat reprezen
tanții asociației sportive Some
șul. (D. VATAU — coresp.).

GURA HUMORULUI. La 
complexul sportiv din Lunca 
Moldovei au avut loc întreceri 
sportive la care au luat parte 
300 de mineri. S-au desfășurat 
întîlniri de volei, handbal, fot
bal și tenis de cîmp, precum și 
un concurs de atletism. Minerii 
de la Leșu Ursului, Fundu 
Moldovei, Iacobeni și Vatra 
Dornei s-au situat printre cei 
remarcați. (I. MINDRESCU — 
— coresp.)

„CUPA RĂZBOIENI" -

O SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1)

putele sînt la fel de aprige. E- 
chipa din Războieni îl are în 
frunte pe tînărul medic al co
munei, Ștefan Nagy. E aici a- 
bia din toamnă dar se simte 
ea la el acasă. Ii iubește pe 
localnici — ne spune — sînt 
oameni dintr-o bucată... Acum 
handbalist, doctorul dialoghea
ză la început de meci cu cole-

Borlești, 
tot tînăr: 
„Nu cred 
uiți că Ia 
Ion Pur- 

național

gul său din comuna 
Leonida Vețian, și el 
„Vă batem precis 1“
— vine răspunsul — 
noi în echipă joacă 
earu. triplu campion 
sătesc la ... trintă !“.

La handbal, victoria avea să 
fie de partea jucătorilor din 
Viișoara. Profesorul Ioan Filip, 
antrenorul lor, ne spune : „La 
noi in Viișoara. handbalul e la 
el acasă..." întrecerile de volei 
se desfășoară pe două terenuri
— unul pentru fete, altul pen
tru băieți. Printre favoritele 
finalei masculine, echipa din 
Mărgineni. Căpitanul ei este 
vicepreședintele C.A.P. ingine
rul agronom Râul Bobeanu, 
care ne spune : „Ieri am în
cheiat campania de recoltat, 
azi sintem aici. Am venit să 
cîștigăm !“ începe meciul cu 
echipa din Icușești. După pri
mul set, în formația adversă 
intră („la schimbare"), căpita
nul echipei de fotbal, Gheor
ghe Toma. Rostește ca pentru 
el : „Măcar aici să cîștigăm 
La fotbal se consemnase o ve
ritabilă lovitură de teatru : Țl- 
bucanii au învins cu 2—1 pe 
Icușești ! Toată lumea se miră, 
unii propun chiar o... contes
tație !

Favoriți incontestabili în tur
neul final de fotbal sînt, însă, 
băieții din Rodești. „Avem pre
gătire serioasă" — ne spune 
antrenorul Ionel Ghineț, profe
sor de limba română în „viața 
de toate zilele". Privim echipa 
la încălzire ți ne surprinde că 
tot auzim indicații pentru ju
cătorul Trifescu I Aveam să a- 
flăm că. de fapt, sînt 7 Trifes
cu, frați și veri, toți fotba
liști !

Pe 
volei, 
venit 
metri, tocmai de la 
A înhămat caii de cu noapte și

s-a pornit încoace să-î vadă 
„pi ficiorii aiștia cum se luptă 
pi teren".

Ne retragem intr-un colț de 
poiană și stăm de vorbă cu or
ganizatorii. Tovarășul loan Lo- 
zonschi, secretar al Comitetu
lui județean Neamț al U.T.C. 
ne spune : „Sub egida «Dacia
dei». ne-am propus ca această 
competiție tradițională, dotată 
eu «Cupa Războieni», să cîști- 
ge tot mai mult teren in rin- 
durile tineretului de la sale. 
Anul acesta am înregistrat pes
te 7 000 de participanți la faza 
pe comune, iar acum, la finale, 
se poate aprecia ca bună pre
gătirea celor 42 de echipe pre
zente (8 de oină, 10 de hand
bal. 14 de volei băieți, 6 de 
volei fete și 4 de fotbal)".

Secretarul C.J.E.F.S. Neamț, 
prof. C. Vernica, ne spune, la 
rîndul său : „Ne bucură foarte 
mult reușita acestei ample în
treceri de masă. Probabil că la 
edițiile viitoare. în program 
vor fi incluse și alte discipline. 
Ne gîndim Ia atletism, trintă 
și tenis de masă. De asemenea, 
s-ar putea organiza și întreceri 
de ciclism, mai ales că la săr
bătoarea Războienilor vin, an 
de an, tot mai mulți bicicliști !“.
Plecăm din Războieni la ora 

amiezii, cu multe regrete. Săr
bătoarea Războienilor 
cheia 
reații 
Apoi, 
punct

tirziu, pe seară, 
își vor primi 
cîntul și jocul 
acestei zile de

se va în- 
cînd lau- 
trofeele. 

vor pune 
neuitat...

România — R. F. Germania la tir feminin

MARINA TOMESCU ÎNVINGĂTOARE
LA PUȘCĂ STANDARD (3 x 20 f)v

Programul întîlnirii feminine 
dintre reprezentativele Româ
niei și R.F. Germania a cuprins 
și o probă de pușcă standard 
3X20 f, individual și pe echipe. 
Și de această dată, sportivele 
noastre s-au impus, ocupînd 
primele două locuri la indivi
dual, prin Marina Tomcscu, cu 
569 p, urmată la un punct de 
Dumitra Matei. Multipla cam
pioană din echipa oaspete, 
Elisabeth Bals, a ocupat locul 
3, cu 566 p, dar judecind și 
după evoluțiile sale din prima 
zi, la 60 f.c., această trăgătoa
re de clasă nu s-a aflat, Ia 
Tunari, în cea mai bună formă.

Fără a minimaliza victoria 
reprezentantelor noastre, tre
buie să atragem atenția că re
zultatele în sine ar fi putut fi 
mai ridicate dacă avem în ve
dere media tuturor componen
telor lotului. Tocmai din acest 
motiv se va lucra intens — așa 
cum ne spunea unul dintre an
trenorii lotului, O. Galea — la 
retușarea pozițiilor în picioare 
și în genunchi. In orice caz, în- 
tîlnirea cu puternica echipă a 
R.F. Germania și-a atins pe 
deplin scopul, arătînd antreno
rilor în ce direcții mai trebuie 
lucrat pentru ca fetele noastre 
să aibă o comportare cit mai 
bună la campionatele europene 
de la sfîrșitul lui septembrie. 
Primele clasate în meciul 
România — R.F.G., la pușcă 
standard, 3X20 f : 1. Marina
Tomescu 569 p, 2. Dumitra Ma
tei 
566 
562 
562

568 p,
P,

P.
p, 6. Klara Eberl 562 

echipe, România — 
1681 p — 1680 p.

★
Cea mai interesantă 

din cadrul campionatelor ____
cipale desfășurate, concomitent, 
la Tunari, a fost, fără îndoială, 
aceea de pistol viteză. Cei 5—6

________________

.. 3. Elisabeth Bals
4. Georgeta Chiosac 

Margareta Vochin 
p. Pe 
R.F.G.

5.

probă 
muni-

TITLUL DE CAMPION LA MARATON
N’J S-A ACORDAT

La Craiova a avut loc sîm
bătă finala campionatului na
țional de maraton. Au partici
pat 40 de concurenți din 
12 localități ale țării. Pe 
primul loc s-a clasat Gheorghe 
Buruiană (Dinamo București) cu 
2h 30:05, urmat de D. Nicolae 
(Metalul București) 2h 34,07 și 
Gheorghe Roșu (Dinamo Bucu
rești) 2h 38:10. întrucît cîștigăto- 
rul nu a realizat baremul im
pus, nu s-a acordat titlul de 
campion al țării. La tineret — 
campion a ieșit M. Cbirilă (Di
namo București) 2h 49:10. Pe e- 
chipe titlul de campioană a fost 
cucerit de Dinamo București. 
(Ștefan GURGUI, coresp.).

FAZA FINALA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE AEROMODELE ZBOR-LIBER

marginea terenului II de 
un bătrîn, Ion Moraru, 
cale de vreo 28 de kilo- 

Petricani.

Pe aeroportul Geamăna din 
Pitești, peste 250 de aeromo- 
deliști din 35 de asociații spor
tive s-au întrecut în cadrul e- 
tapei finale a campionatului re
publican de aeromodele zbor- 
liber. întrecerile s-au ridicat la 
un înalt nivel tehnic, realizîn- 
du-se 8 norme de maestru al 
sportului. Iată cîștigătorii, în 
ordinea categoriilor : planoare 
A 1 : W. Silex (Gaz metan Me
diaș) la juniori și P. Crîngu 
(Avia București) la seniori ; 
planoare A 2 : I. Țimbolschi

(Oțelul Galați) la juniori și 
B. Neagu (Avia București) la 
seniori ; pe echipe au cîștigat 
Oțelul Galați și Avia Bucu
rești ; propulsoare B1 : L. Fi- 
rian (Oțelul Galați) la juniori 
și C. Popa (Avia) la seniori ; 
propulsoare B 2 : I. țimbolschi 
la juniori și A. Vincze 
Iul Salonta) la seniori, 
chipe s-au impus 
Galați la juniori și 
rești la seniori.

Ilic FEȚEANU,

tot 
Avia

(Meta- 
Pe e- 
Oțclul 
Bucu-

coresp. jud.

NU UITAȚI!
LOZUL VACANTEI emisiune specială limitată

Se găsește de vînzare la toate agențiile Loto- 
Pronosport de la orașe și din comune, precum și 
la vînzătorii volanți din mediul urban.

Zilnic tot mai mulți participanți intră în posesia 
autoturismelor și cîștigurilor în bani.

Iată cîțiva dintre numeroșii cîștigători din ultimul 
timp :

Manca T. Gheorghe din corn. Parava, jud. Bacău — 
autoturism „Skoda S 100“.

Vulcu Elena din com. Șelimbăr, jud. Sibiu — auto
turism ,.Skoda S 100“.

Militaru Constantin din corn. Bălești, jud. Gorj — 
10 000 lei.

Vulpe Benoni Nieolac din Miroslava, jud. Iași — 
10 000 lei.

Ruscu Marin din com. Lița, jud. Teleorman — 
10 000 lei.

Un loz-o posibilitate, mai multe lozuri-tot atitea șanse!

țintași seniori de valoare au 
luptat mult pentru un rezultat 
cît mai bun care să-i impună 
în ochii selecționerilor forma
ției pentru campionatele euro
pene de la București. Și la a- 
ceastă armă organizatorii au 
decis desfășurarea a două con
cursuri, în două zile, urmînd 
ca rezultatul cumulat să fixeze 
învingătorul. Nu s-au petrecut 
modificări spectaculoase în ie
rarhia cunoscută, cu excepția 
— poate — a lui Virgil Atana- 
siu, care, recomandat de cu
noscuta sa valoare, ar fi putut 
înregistra rezultate mai bune. 
De remarcat stăpînirea de sine 
a lui M. Stan, care a fost ne
voit să depășească două mo
mente dificile la seriile de 4 
secunde (blocaje ale cartușelor) 
precum și seria de 300 de 
puncte, din ultima manșă a 
concursului, reușită de Alexan
dru Gered. Clasamentul indivi
dual al probei : 1. C. Ion
(Steaua) 1189 p (593+596), 3. M. 
Stan (Steaua) 1187 p (592+595), 3. 
D. Iuga (Dinamo) 1183 p (594+ 
589), 4. A. Gered (Steaua) 1178 
p (587+591), 5. V. Atanasiu
(Steaua) 1177 p (589+588), 6. R. 
Vidrașcu (Dinamo) 1173 p 
(581+592). Pe echipe : 1. Steaua 
2361 p, 2. Dinamo 2345 p.

Radu TIMOFTE

R. Simion 
VI. Negres 
FI. Globnicu

VELODROMUL CON
SĂ-ȘI DESEMNEZE CA
Ieri, cursă cu surprize In proba

Campionatele republicane pen
tru cursele cicliste de velodrom 
au continuat sîmbătă după- 
amiază, pe pista din șos. Ște
fan cel Mare, cu proba de 1 000 
m cu start de pe loc. Campio
nul de anul trecut al acestei 
alergări, Șt. Laibner (Dinamo) 
a fost nevoit să cedeze de astă- 
dată titlul pus în joc, dar nu 
Iui VI. Negrescu (Steaua), așa 
cum se presupunea (campionul 
municipiului București din acest 
an), ci campionului 1977 al pro
bei de viteză : Atila Telegdy 
(Steaua). A. Telegdy este cu 
adevărat un sportiv talentat, 
dovadă fiind cucerirea celui de 
al doilea titlu de campion al 
țării, la interval de numai două 
zile, cu un timp, 1:09,8 (record 
personal), care, aflat la 9 zecimi 
de secundă de recordul țării 
(1 :08,9), a fost realizat după 
numai trei curse pe 1000 m. 
alergate de el în acest an (!).

Este cunoscut că întrecerea de 
1 000 m cu start de pe loc (pro
bă olimpică) este una dintre cele 
mai pretențioase alergări din 
programul curselor pe velodrom, 
aceasta necesîtînd un antrena
ment asiduu, specializat, făcut 
zilnic, pe parcursul mai multor 
luni și chiar ani de activitate, 
ceea ce nu a fost cazul eu 
Telegdy și nici măcar cu vreu-

de 1000 ffl
nul dintre 
întrebăm : 
sportivilor 
pistarzilor 
tați), în ierar 
aceștia, antre 
burile spo 
prezintă, 
rația de reso 
mai multă at 
velodrom, pre 
te probe t 
noastră este 
pistarzii ar ob 
relativ scurt, 
decît se aștcap 
diștilor.

Iată clasam 
legdy 1 :09,8 
nai, 2. S. 
1 :11,7, 3. Șt.
4. “ — '
5.
6.

Astăzi și m 
pe velodromul 
natul de urm 
(astăzi, de la 
sferturi de-fin 
la aceeași oră, 
nale). Tot az 
campionatele i 
juniorilor. Prir 
timp pe echip 
juniori mici).

Gheorghe

BALCANIADA ATLEȚILOR JUF
(Urmare din pag. I)

14,70, 4. M. Bogdan (R) 14,77, 5. 
* Oltean (R)

1. ”
2. H.
3.

l. 
obst. : 
5:3a,84, 
5:42,59, 
5:47,23, 
5:53,05, 
5:54,54, 
10 km
(R) 47:43,6,
47:59,0, -
48:19,4 
hail 
<G) 
15,10 
m ;
(B)
4,90 
greutate
16,53 
16,09 m, 
14,91
m, 5. ....
suliță : 1. Emil Nikoltciov (B) 
70,30 m, 2. I. Anghelov (B) 67,90

— Văcaru (R) 63,74 m ; 
1. Bulgaria 41,55, 2. 
“ ■ ~ 42,21 ;

Olilia 
record

14,94 ; 2 600
Krasimir Sabev

Haradgiev 
Anastassiou 

Dragomlr 
Constantin 

ț. I. Păduraru (R) 5:54,74; 
marș : 1. Teodor Grigore 

2. D. Firică (R) 
3. A. Ibraimov (B) 
triplusalt : 1. Mircea Mi- 

(R) 15,56 m, 2. D. Mihas
15,51 m, 3. I. Altbinos (G) 
m, 4. L. Andrei (R) 15,05 

prAjini : 1. Anton Pascalev 
5,00 m, 2. I. Gavalas (G) 
m, 3. A. Tarev (B) 4,70 m;

1. Boian Naidenov (B) 
Hadjigiannis . (G) 
Teothanki (G) 

m, 4, D. Keskins (G) 14,68 
S. Tirichiță (R) 14,64 m ;

1. _ ’ -...................... ....

A.
4. I.

5. C.

m 
(B) 
(B) 
(G) 
(R) 
(R)

m, 2. A.
3. G. 

D.

m, 3. D.
4 x 100 m
România 41,64, 3. Grecia 
JUNIOARE î 100 m ; 1.
Șomănescu (R) 12,01 —

2. A. Gheorghieva (B) 
Al. Siouli (G) 12,23 ;

1. Eugenia Baciu (R) 
național, 2. A.

Mitova
(R) 

57,26 ;
(R)

4:27,68

național, 
12,10, 3.
400 m : 
54,11 — 
Mașeva 
(B) 56,21,
56,80, 5. 1
1 500 m : 
4:27,13, 2.
— record 
noiu (R)

Siouli (G) 1
Eugenia Baciu 

record
(B)
, 4.
Ec.

1.
P.

54,91 3. K.
V. Bobu^an 
Villand (R) 
Maria Radu 
Marivda (A) 

național, 3. C. Cătăli- 
, . 4:31,99 ; înălțime :

Elena Marinescu (R) 1,76 
L. Benedetici (I) 1,76 m, 
Hatzopolov (G) 1,73 m — 
național, 4» iol. Pacliițu 
1,70 m ; disc : Nadra Stoianova 
(E) 48,84 m, 2. El. Anghel (R)

48,46 m, 3. M. Badea (R) 44,94

1.
m, 2.
3. M. 

record
(R)

m ; 4X100 m : 1. Bulgaria 47,06, 
X România 47,25, 3. Grecia 47,26.

Rezultate din ziua a n-a : JU
NIORI : 200 m : 1, Ivailo Kara- 
niotov (B) 21,88, 2. R. Petrov (B) 
*Z»00. 3. St. Floroiu (R) 22,10 ;
800 m : 1. Adrian Miklos (R) 
1:50,04, 2. D. TTiefylaktou (G) 
1:50,20 3. D. Gonev (B) 1:50,64,
4. Em. Grecescu (R) 1:50,87, 5.
Dan Grecescu (R) 1:51,74 ; 5000
m : 1. Vinko Pokrajcici (I) 
14:32,72, 2. Ch. Papachristou (G) 
14:34,2. 3. A. Necdeț (T) 14:34,88, 
4. V. Cojan (R) 14:36,51, 5. A.
Ahmet (T) 14:55,94. 6. C. lancu
(R) 15:06,66 ; 400 mg : 1. Kopitar 
Rak (I) 52.93, 2. St Harl (R) 
53,14, 3. R. Tașkov (B) 53,28 ;
Lungime : 1. Nikola Salindrija (I) 
7,31 m, 2. I. Piculin (I) 7,31 m, 
3. I. Tuparov (B) 7,26 m, 4. P. 
Krîstev (B) 7,22 m, 5. S. Rizea
(R) 7,21 m ; înălțime : 1. Adrian 
Proteasa (R) 2,15 m-record na
țional 2. V. Guetov (B) 2,06 m, 
3. N. Aron (R) 2,06 m, 4. M. 
Parvanos (B) 2,03 m, 5. V. Tve- 
tco (B) 2,03 m ; disc : 1. Gheorghi 
Teușanski (B) 55,00 m, 2. I. Du- 
dinski (B) 52,92 m, 3. Em. Mila- 
nov (B) 52,54 m, 4. D. Grasu (R) 
48,30 m; ciocan : *1. Dragomir An
ghelov (B) 62,60 m, 2.
(Pv) 54.90 m, 3. M. Apro 
m, 4. Gh Covaliuc (R) 
decatlon î 1. Constantin 
(R) 6834 p (106 m -- 
lungime — 7,02 m, greutate — 
10,92 m, înălțime - 1,97 m. 400 
m — 51,04 s, 110 mg — 15,93 s, 
disc — 32,30 m, prăjină — 4,40 
m, suliță — 44,72 m. 1500 m — 
4:45,0). 2. P. Dogoev (B) 6834 p, 
3. A. Saratov (B) 6794 P, 4. D. 
Cujnik (I) 6347 p, 5. I. Mavrikis 
(G) 6327 p, 6. K. Sassanis (G) 
6299 d ; 4 X 400 m : 1. Iugoslavia 
3:15,6, 2. România 3:15,7, 3. Bul
garia 3:17,2, 4. Grecia 3:20,0.

JUNIOARE : 200 m : L Eugenia 
Baciu (R) 24,72. 2. A. Gheor-

FI. Păun 
(R) 54,62 

53.94 m ; 
Halichias 
11.52 s,

ghieva (B) 24,’ 
nescu (R) 24,8C 
(B) 25,25 ; 800 
Cojocaru (R) î 
(R) 2:10,51, 3.
2:11,0 ; 100 mg 
va (B) 14.19, 2. 
14,59, 3. M. Ia 
M. Kopitar U) 
șan (R) 15,13 ; 
gareta Fodor 
Karaivanova (I 
Kunova (B) "SJ 
tianu (R) 5,7u 
Steluța Ducule 
record naționa 
va (B) 14,82 n 
(B) 14,35 m,
14,31 m ; suliț 
Popova (B) 53, 
(R) 51,16 rn, 3 
47,03 m, 4. Ad. 
m ; pentatlon ; 
nescu (R) 3794 
(100 mg — 15, 
10,42 m, înălțin 
gime — 5,60 m 
2. I. Datceva 
Tenkolovska (1 
Cupurdija (I) 
dala (I) 3379 p 
3301 p. 4x400 
(Villand, Mitri 
ciu) 3:43,90, 2. 
Iugoslavia 
4:16,20.

3:48

Sîmbătă 
Republicii, 
rificări pe 
rășescu a înre 
8:45,8, supuiM 
blican ofujUB 
că n-au fost 
cerințele regu 
nu va omolo 
formanță. Mie: 
Poiana Brașov 
aruncat ciocan 
zultat superio: 
record republit

sea 
în

3 00

5

5
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CEAHLĂUL-RETEZATUL-FĂGĂRAȘUL
timpul vacanțelor și concediilor 
luna august.

TURISM, HOTELURI ȘI RES- 
vă oferă serviciile sale pentru

CEAHLĂU
— Durau — Cascada Durui- 

— Vîrful Toaca — Cabana Dochia — Colții Detu- 
Poliț& cu Crini — Poiana Maicilor — Lacu Roșu — 

București.
14 ; 21 și 28 august.

475 lei.
PE CĂRĂRILE MASIVULUI RETEZAT

Durată : 9 zile.
Itinerar : București — Subcetate — Cabana Pietrele — 

Tăurile-Slînișoara — Vîrful Retezat — Poarta Bucura — 
Salba lacurilor Florica, Viorica, Ana, Lia — Vîrful Păpușa 
— Vîrful

Plecări
Costul

se oferă a vă fi gazde în
dv. din

ÎNTREPRINDEREA DE 
TAURANTE BUCUREȘTI 
excursiile organizate :

OPT ZILE IN
Itinerar : București — Bicaz 

toarea 
nata - 
Cbeorghieni —

Plecări la : 7 ;
Costul excursiei

Fcleaga — Poiana Cirnic. 
la : 7 ; 14 ; 21 și 28 august.

excursiei — 550 lei.
PE CRESTELE MASIVULUI FĂGĂRAȘ 

: 10 zile.
București -

Virful Viștea

Durata _________
Itinerar : București — Complex Sîmbătă — Fereastra 

Mare — Virful Viștea — Vîrful Moldoveanu — Cabana 
Fodragul — Creasta Arpașului — Fereastra Zmeilor — Ca
bana Bîlea lac — Șaua Paltinului — Strunga Dracului — 
Acele Cleopaliei — Cabana Suru.

Plecări : 4 ; 11 ; 18 ; 25 august.
Costul excursiei : 650 Iei.
în costul biletului sint cuprinse : biletul pentru tren per

sonal cl. a Il-a, cină, cazare și mic dejun, ghid însoțitor.
înscrieri și relații suplimentare Ia filialele I.T.H.R. Bucu

rești din Cal. Griviței 140, Cal. Dorobanți nr. 1—1, Bd. Re
publicii nr. 4 și 68, zilnic între 8—10, duminica 7—13.

LOTO-PRONOSP
AȘA ARATA O
13 REZULTAI

CONCURSUL
ETAPA DIN

I. C.S.M. Sv.
H. Foresta F 

III. Cet Tg. N 
' Prahova F 

Caraim I 
Petr Tg-x 
Metalul Bu 
T.M. Buc.

IV. 
V.

VI. 
VII. 

vin.
IX. Electronic.
X. Mureșul 1 

XI. Unirea A.: 
Xn. Nitram. F 

XTn. Torp. Zăr 
Fond de cîst 

numerem|
TRAGERE^ 

PRONOEXPRES

Fond generi 
690.423 lei ;

s;
32
15
24
12
28
l

Plata cîștigur 
Capitală de la 
30 septembrie; 
august pînă la 
Inclusiv. Prin 
de La 18 augus
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Cursul de perfecționare de la Sibiu

„CAVALERII FLUIERULUI" ÎN LUPTĂ
CU... SECUNDELE Șl PARAGRAFELE 

REGULAMENTULUI

F.C.M. REȘIȚA: EFORTURI PE DRUMUL REABILITĂRII

Ieri s-a încheiat la Sibiu, 
cursul de perfecționare a arbi
trilor din lotul divizionar A 
— desfășurat timp de patru zile 
(28—31 iulie) — și la care au 
luat parte, ca invitați, repre
zentanți ai unor federații străi
ne : Nikola Baratciiski (Bul
garia), Menahen Askenazi (Is
rael), Georges Uhlen (Franța) și 
Wolfgang Pohl (R.F. Germania). 
Cei 57 „cavaleri ai fluierului" 
Convocați de F.R.F. (37 din lotul 
A și 20 din lotul de perspec
tivă), cărora li s-au adăugat un 
mare număr de arbitri din ju
dețul Sibiu, au urmat un pro
gram de activitate bogat în 
conținut metodic și practic, cu 
o tematică adaptată cerințelor 
actuale, impuse de interpreta
rea corectă și uniformă a re
gulilor de joc. în această idee, 
tematica prezentată a avut da
rul să îmbogățească bagajul de 
cunoștințe al arbitrilor divizio
nari și să ofere premisa unor 
interesante dezbateri profesiona
le. Este, de fapt, ceea ce și-au 
propus, prin lecțiile și refera
tele susținute, o serie de foști 
arbitri divizionari, astăzi in
structori ai Colegiului central : 
dr. E. Vlaiculescu (Greșeli frec
vente de arbitraj săvîrșite în 
anul competițional 1976—1977) ; 
C. Nițescu (Probleme de ofsaid) ; 
dr. M. Grădinara (Jocul permis 
și jocul interzis) ; O. Comșa 
(Simulările și fentele) ; Al. Ene 
(Obstrucția) ; VI. Grosu (Rela
ția observator-arbitru) ; S. Mu- 
reșan (Pregătirea psihică a ar
bitrului) ; A. Rădulescu (Alfa
betul arbitrului) ; dr. I. Dancu 
(Accidente și traumatisme) ; G. 
Gheorghe (Metode pentru uni

MECIURI AMICALE
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M3 jet.

IULIE
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l VIIl-a:
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pînă la
la 18 

irie 1977 
poștale

U.T.A. — UNION BERLIN 
1—1 (1—1). Ambele echipe au 
furnizat o partidă plăcută, cu 
multe faze de poartă. Rezulta
tul înregistrat reflectă fidel as
pectul jocului care, în majori
tatea timpului, a fost echili
brat. Au marcat : Cura (min. 
23) pentru arădeni și Vogel 
(min. 30) pentru oaspeți. U.T.A. 
a aliniat următoarea formație : 
Iorguleseu — Gașpar. Kukîa, 
Schepp, Giurgiu — Bedea, Gali, 
Broșovschi — Cura. Vaczi II, 
Tisa. Au mai jucat : Bîtea. Ca- 
peș, Coraș și Petrișor. (N. 
STROJAN, coresp.).

F.C. BIHOR — VSS KOSICE 
1—1 (0—0). Aflată în turneu în 
țara noastră, echipa cehoslova
că VSS Kosice a susținut du
minică un meci amical la Ora
dea cu formația locală F. C. 
Bihor. Partida, la care au asis
tat peste 5 000 de spectatori, 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(0—0). Formația română a des
chis scorul în minutul 50 prin 
Popoviei, golul egalizator fiind 
marcat în minutul 65 de Sta
tura.

SPORTUL STUDENȚESC
— POLITEHNICA IAȘI 3—2 
(1—1). Meciul s-a disputat la 
Cîmpulung Moldovenesc și a 
prilejuit un spectacol atractiv. 
Ieșenii au fost mai buni în pri
mele 45 de minute iar bucureș- 
tenii s-au impus după pauză. 
Golurile au fost marcate de D. 
Ionescu (min. 32), Tănăsescu 
(min. 63) și Grigore (min. 77) 
pentru învingători și Buracu 
(min. 4) și Costea (min. 75) 

pentru ieșeni. Formații : SPOR
TUL STUDENȚESC : Lazăr — 
Tănăsescu, Ciugarin. Grigore, 
Manea — Cazan, Șerbănică, 
Iorguleseu — Chihaia, O. lo- 
nescu, Predeanu. Au mai jucat: 
Popa, Cățoi, Stroie și Grosu. 
POLITEHNICA IAȘI: Naște — 
Micloș. Anton, Ursu, Mureșan
— Banu, Florean, Buracu — 
D. Ionescu, Nemțcanu, Costea. 
Au mai fost folosiți : Costaș, 
Sofian, Cernascu și Trandafi- 
lon. In deschidere s-au întilnit 
divizionarele C, A.S.A. Cîmpu
lung și Minerul Gura Humoru
lui care au terminat la egali
tate 1—1 (1—1). (A. ROTARU
— coresp.).

METROM BRAȘOV — 
STEAUA 0-3 (0—1). Aflați la 
primul lor joc de verificare, 
bucureștenii au avut în perma
nență inițiativa. Au înscris : 
Năstase (min. 25), Răducanu 
(min. 53) și Aelenei (min. 67). 
Steaua a aliniat următoarea 

formizarea interpretării regulilor 
de joc — discuție la care au 
participat și invitații de peste 
hotare).

Cursul de perfecționare a ar
bitrilor, de la Sibiu, a avut în
scrisă în programul său și tes
tarea fizică și teoretică a par- 
ticipanților. Testul fizic s-a 
desfășurat în două manșe — la 
29 iulie proba de rezistență (12 
minute) și la 30 iulie probele 
de 400 m, 50 m, și 4x10 m — 
și a fost trecut, în limita hare
murilor prevăzute, de un număr 
de 53 de arbitri din loturile di
vizionare A și de perspectivă. 
Din motive obiective, O. Ander- 
co, C. Petrea, I. Ignat și I. Fol- 
wirth nu au susținut testele. 
De remarcat buna pregătire fi
zică manifestată de o serie de 
arbitri, printre care O. Ștreng, 
R. Stincan, N. Dinescu, I. Jurja, 
M. Fediuc, M. Moraru, N. Rai
ma, V. Ciocilteu, T. Balanovici 
și C. Ghiță, care au obținut re
zultate excelente — separat, pe 
probe, și în ansamblu. In ceea 
ce privește, însă, testarea teo
retică, făcută în prima zi a 
cursului, media notelor (6) — 
corespunzătoare după notațiile 
ziarului nostru unui calificativ 
de 3 stele — trebuie conside
rată sub așteptări.

în general privit, cursul arbi
trilor de la Sibiu, asupra căruia 
ne propunem a reveni în zilele 
următoare, a însemnat un mo
ment important în activitatea 
de pregătire a celor mai buni 
„cavaleri al fluierului" din țara 
noastră, reprezentînd un folosi
tor schimb de experiență reali
zat cu participarea unor repu- 
tați specialiști de peste hoție.

formație : Iordache — Nițu,
FI. Marin, Zahiu, Agiu — Ion 
Ion, Stoica, Răducanu — Troi, 
Năstase (M. Anghel), Aelenei. 
(C. GRUIA, coresp.).

F. C. ȘOIMII SIBIU — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
1—2 (1—1). Oaspeții s-au impus 
după pauză. Au înscris Oprea 
(min. 3) pentru sibieni și Bel- 
deanu (min. 38 și 69). Univer
sitatea Craiova a folosit forma
ția : Lung — Negriiă, Tilihoi, 
Bcrneanu, Purima — Bcldeanu, 
Donose, Cămătaru — Țicleanu, 
Cirțu, Marcu. Au mai jucat : 
Purcaru, Boldici, Geolgău, 
Neacșu. (I. IONESCU — coresp.).

F.C.M. REȘIȚA — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 2—1 (1—1). Par
tidă echilibrată, în care divi
zionara B a dat o replică dîrză. 
Au înscris-: Boțonea (min. 12) 
și Atodiresei (min. 76) pentru 
gazde, respectiv C. Nicolae 
(min. 63). F.C.M. a utilizat for
mația : Hieș — Chivu, Uțiu, 
Hergane. Boțonea — Gabel, 
Porațchi, Jacotă — Mioc, Bo
jin, Atodiresei. Au mai fost fo
losiți : Filipescu. Telescu, Por
tic, Iovan. Bora. (D. GLĂVAN, 
coresp.).

F. C. CONSTANȚA — POR
TUL CONSTANȚA 2—1 (1—0). 
Cele două formații s-au stră
duit, și au reușit în bună mă
sură, să ofere o întîlnire atrac
tivă, cu multe faze spectacu
loase. Au marcat : Zamfir 
(min. 45) șl Petcu (min. 89). 
respectiv Mărculescu (min. 80). 
Divizionara A a aliniat urmă
toarea formație : Ștefănescu — 
Mustafa, Antonescu, Nistor, 
Turcu — Ignat, Petcu, Pureă- 
rea — Zamfir, Buduru, Leu. 
Au mai evoluat : Sărăcin, Liv- 
eiuc și Mineă. (C. POPA, 
coresp.).

F.C.M. GIURGIU — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 2—2 (2-0). Cele 
două echipe și-au împărțit pe
rioadele de dominare. Au în
scris : Corin (min. 29) și Iorda
che (min. 40) pentru gazde, 
respectiv Tătaru (min. 51 și 59). 
C.S. Tîrgoviște a utilizat ur
mătorul „unsprezece : Ilinca — 
Gheorghe, Florea, Enache. Pi- 
taru — Tătaru, Greaca, Neagu 
— Ștefănescu. Marinescu, Sava. 
Au mai jucat : Coman, Decu și 
Grigore. (TR. BARBĂLATA, 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
OLIMPIA SATU MARE 1—6 
(0—3). Sătmărenii au arătat o 
bună dispoziție de joc, domi- 
nînd partida categoric. Au 
marcat : Gherine (min. 27), 
Mureșan (min. 33), Kaizer (min.

Anul acesta, F.C.M. Reșița a 
rămas să se pregătească acasă. 
Motivul ni l-a expus Gheerghe 
Boîoga, președintele clubului : 
„Stadionul nostru, dotat cu in
stalații moderne de refacere și 
recuperare, este un Ioc foarte 
bun pentru desfășurarea antre
namentelor". De fapt, reșițenii 
cam așa obișnuiesc să facă 
înaintea fiecărei deschideri de 
stagiune. Și poate că e mai 
bine să se mențină în cadrul 
familial al stadionului. „Pentru 
că nu contează unde te pregă
tești — afirma antrenorul Ion 
Reinhardt. Seriozitatea, munca, 
disciplina trebuie să caracteri
zeze pretutindeni activitatea 
fotbaliștilor".

F.C.M. Reșița a luat startul 
pregătirilor pentru noul sezon 
cu un lot mult schimbat față 
de ediția trecută. Au plecat : 
Kiss, Filip, Pușcaș, Tănase, Că- 
prioru și Grigore. Au rămas : 
Ilieș, Windt (aflat în prezent 
printre „tricolori") — portari ; 
Chivu, Porațchi, Hergane, Fiii— 
pescu, Boțonea, Uțiu — fun
dași ; Gabel, Bora, Jacotă, Por
tic — mijlocași ; Atodiresei, 
Bojin, Florea, Lepădat — ata- 
canți. Conducerea tehnică — 
Ion Reinhardt și Dănilă Oti- 
man (acesta din urmă a activat 
în trecut la Minerul Anina) — 
a promovat în lot patru juni
ori : Riteș (fundaș), Iovan 
(mijlocaș), Telescu (atacant) — 
toți aceștia din pepinieră pro
prie, care anul trecut s-au ro
dat la divizionare C din județ 
— și Oancea (atacant), de la 
Metalul Bocșa. Se mai află în 
pregătiri Mioc care, mutîndu-se 
la Reșița, și-a exprimat dorința 
de a juca sub culorile divizio
narei A locale. Este vizibilă in
fuzia de tinerețe pe care con
ducerea tehnică a efectuat-o, 
din aceasta decurgînd și dificila 
ei misiune în reconstrucția 
formației din Valea Domanului.

Pregătirile se desfășoară după 
un plan bine gîndit, care țin
tește, la fiecare antrenament 
parcurs, cite un aspect din jo
cul echipei neconcretizat la pa
rametrii optimi în returul tre
cutului campionat. De exemplu, 
în ședința de pregătire urmă
rită, care a avut un caracter 
tactic, s-a insistat eu precăde
re asupra marcajului și demar- 
cajului. Exercițiul era oarecum

44), Popa (min. 60). Hei vei 
(min. 68). Hațeganu (min. ,74), 
respectiv Szekely (min. 75). O- 
limpia a aliniat formația : Pus- 
lai — Marcu, Smarandache, 
Matei, Bocșa — Szabo. Damar- 
cek, Kaizer — Gherine, Mure
șan. Both I. Au mai fost utili
zați : Popescu, Ilațeganu, Hel- 
vei și Popa. (P. DUMITRESCU, 
coresp.).

F. C. ARGEȘ — FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI 7—1 (3—1). 
Piteștenij au manifestat o bună 
dispoziție de joc, obținînd o 
victorie la scor. Au marcat : 
Iatan (min. 14, 32 și 60). Băr- 
bulescu (min. 44 și 69). Dobrin 
(min. 72) și Toma (min. 77), 
respectiv Manoîe (min. 17). 
F.C. Argeș a utilizat următorul 
„unsprezece" : Speriata — Băr- 
bulescu, Olleanu, Stan, Ivan — 
Chivescu. Cirstea, Iatan — 
Roșu. Dobrin. Leșeanu. Au mai 
fost folosiți : Moisescu, Ancu- 
ța. Zamfir și Iovănescu. (I. FE- 
TEANU, coresp.).

PROGRAMUL VIITOR AL SELECȚIONAȚILOR '
(Urmare din pag. 1)

încheiat. Conducerea tehnică a 
tinut să ruleze în fiecare din
tre aceste partide pe toți ju
cătorii convocați și, în acest 
scop, a operat numeroase mo
dificări la pauza fiecăruia din
tre cele trei meciuri. în mod 
special a fost urmărită com
portarea celor patru portari, cu 
toții tineri, convocați la pregă
tiri : Cristian, Moraru, Windt, 
Bucu. S-a acordat, prin urma
re. credit deplin „speranțelor" 
pentru acest post, lucru care 
trebuie să genereze răspunsul 
celor în cauză, ca și al altor 

ȘTIRI... ȘTIRI... • »
• CONSFĂTUIREA ANTRE

NORILOR DIVIZIONARI. As
tăzi, Ia ora 10, in sala de la 
stadionul „23 August", are loc 
consfătuirea antrenorilor divi
zionari, la care sînt cbnvocați 
antrenorii principali ai echipe
lor din Diviziile A și B, precum 
și conducătorii cluburilor divi
zionare A. Prezența la această 
consfătuire este obligatorie.

• ••

simplu : pe jumătate din teren 
s-au delimitat cîteva pătrate în 
spațiu] cărora se aflau, față în 
față, cîte două mini-formații, 
una de atac și una de apărare. 
Pină la urmă, cel mai bun ca
lificativ al temei, care a solici
tat jucătorilor precizie în pase, 
dar mai ales multă, multă miș
care cu demarcare și aplicarea 
presingului, l-a obținut Mioc — 
Bojin — Atodiresei contra Chi
vu — Uțiu — Hergane — Fili
pescu.

într-un moment de răgaz al 
reșițenilor, Hergane ne-a argu
mentat de ce „meșterul", cum 
îi zic din respect lui Ion Rein
hardt, insistă în această peri
oadă asupra marcajului și de- 
marcajului : „Am primit in 
campionatul trecut 55 de go
luri și am marcat 43, deci un 
pasiv de 12 goluri. Superficia
litatea a fost evidentă în apă
rare ,ca să nu mai amintim de 
insuficientul sprijin al mijloca

„111 (loi'-uri CU EMERICII DEIWOVSCHI

„SECRETUL LONGEVITĂȚII SPORTIVE? 
UN PROGRAM RAȚIONAL DE VIAȚĂ...**

— E adevărat că „omul cu 
bagheta", de la mijlocul tere
nului, din perioada „El Mundia- 
lului", trăiește a doua tinerețe 
sportivă ? Așa vorbește Timi
șoara...

— Mai degrabă aș putea spu
ne că nici nu simt trecerea ani
lor, că acum, la 32 de ani, sint 
același jucător pe care l-ați cu
noscut la națională.

— Cum explică Dembrovschi 
această longevitate sportivă, în
tr-un post de mare travaliu ?

— Nu-i vorba de lucruri sa
vante, de secrete. Știți, eu, incă 
de acasă, de la părinți, am în
vățat că in viață trebuie să ai 
un echilibru, să fii cumpătat, 
să-ți fixezi un program de mun
că și odihnă rațional, să fii 
serios. Cind m-am dedicat ma
rii performanțe, toate aceste 
direcții de viață au devenit, 
pentru mine, legi de neclintit.

— Ai, dacă nu ne înșelăm, 
trei ani de cînd ești la Timi
șoara...

— Și trebuie să vă mărturi
sesc deschis că am găsit aici 
un cadru familial excelent, o 
echipă cu multe talente și am
biții. propulsată de un public 
entuziast pe care mi l-am do
rit. Sigur că pretențiile Timi
șoarei fotbalistice sînt pretenții 
justificate, in sensul că „Poli" 
are dreptul și obligația, in ace
lași timp, să atingă înălțimea 
marilor înaintași ai fotbalului 
timișorean — aici referindu-mă 
la personalități cum ar fi Do- 
bay, Burger, Pavlovici, Bindea, 
Deheleanu și alții. încă nu 
ne-am onorat pe noi, dar nu se 
poate să nu... spargem gheața.

— Cum adică 7
— La anul să fim pe podium 

și, astfel, să putem participa la 
una din competițiile europene, 
situație ratată mai ales in edi
ția 1975—1976 cind, în ultima 
etapă, am fost detronați de 
A.S.A. și Sportul studențesc.

— Cum poate să ajungă „Poli" 
acolo sus ?

— Ehe, aici e aici. Toată lu
mea spune că avem un lot 

prin con- 
impunerea 

s-a 
fost 

și atacantul 
II, tot în 

elementelor 
intra printre 

i ținîndu-se

tineri portari, printr-o compor
tare cît mai bună, 
stanță și deci prin 
pentru selecționare. Cum 
remarcat, de asemenea, a 
convocat la lot (' 
arădean Nedelcu 
ideea încurajării 
susceptibile de a 
selecționați, dar și 
cont de faptul că Dănilă nu a 
putut — din motive obiective 
— să răspundă solicitării con
ducerii lotului.

Toți jucătorii selecționați au 
lucrat disciplinat și cu multă 
tragere de inimă în cadrul pro
gramului intens de pregătire, 
ceea ce reprezintă un important

ST1R1...•
• CLUBUL UNIVERSITATEA 

CLUJ-NAPOCA ARE O NOUA 
CONDUCERE. Recent, la clubul 
clujean Universitatea s-au pro
dus unele schimbări în organul 
de conducere. Funcția de pre
ședinte al clubului a fost în
credințată conf. dr. George To- 
muța. Noul președinte al sec
ției de fotbal este conf. Sever 
Groze, iar ca vicepreședinte a 
fost ales Vasilc Mielea. (I. Les- 
puc, coresp.). 

șilor, rămași undeva în față", 
în replică, Atodiresei ne-a fă
cut cunoscut un fapt, în apa
rență mărunt, dar semnifica
tiv : „Atacanții, cu doar cele 17 
goluri marcate față de cele 21 
realizate de mijlocași, au anun
țat o revanșă". Prin acest 
„duel", F.C.M. Reșița speră să 
se reabiliteze.

Cînd antrenamentul își derula 
ultimele secvențe, și-a făcut a- 
pariția extrema Florea, aducînd 
vestea : „Azi mi s-a scos ghip
sul. Curînd voi relua pregăti
rile" (n.n. în penultima etapă 
a campionatului a suferit o 
fractură de peroneu). Antreno
rul Reinhardt a primit știrea 
cu calmul care-1 caracterizează, 
fiind convins că echipa nu va 
resimți atît de mult lipsa unei 
piese de bază, în mecanismul 
jocului ofensiv, pe aripi, speci
fic, cîndva, formației „roși-ne- 
grilor".

Adrian VASILESCU

foarte bun și-este adevărat. De 
muncit se muncește, insă numai 
cu asta nu rezolvi totul. Ca să 
ajungi la performanță trebuie să 
joci cu cap, să gindești, cum 
spunem noi, pe tot parcursul 
celor 90 de minute, să simți in 
permanență pulsul coechipieru
lui și el pe al tău. Să anticipezi 
din momentul cind omul de 
Ungă tine are mingea la picior. 
Echipa de la Guadalajara do- 
bindise o asemenea trăsătură. Cu 
un efort minim în această di
recție din partea celor mai ti
neri și talentați jucători cred 
că „Poli" și-ar dubla randamen
tul.

— Mai ales acum cînd are la 
cirmă pe fostul tău profesor. 
Angelo Niculescu.

— Așa este. In momentul in- 
tilnirii cu dinsul, mi-a zis in 
glumă : „Ai văzut Dembo, după 
atitea așteptări a venit mun
tele la Mahomed...", la care eu 
i-am răspuns: „Să știți, tova
rășe profesor, că am vorbit cu 
băieții și vă promitem să fim 
la înălțimea încrederii acordate 
și a hotărîrii de a ne alege ca 
elevi".

Stelian TRANDAFIRESCU

. * 
punct de plecare în campania 
de toamnă, campanie care — 
cum se știe — prevede cele 
două meciuri din preliminariile 
C.M. — cu Spania, în deplasa
re, și cu Iugoslavia pe teren 
propriu.

Acum, în activitatea lotului 
este prevăzută participarea la 
mai multe jocuri peste hotare, 
care vor avea loc în compania 
unor formații valoroase. Turne
ul se va desfășura între 5 
14 august. Lotul va reveni 
cursul zilei de astăzi de la 
lana Brașov, iar miercuri 
pleca spre Teheran, unde

Și 
în 

Po- 
va 

ur
mează să întîlnească reprezen
tativa Iranului. La înapoierea 
din Iran, selecționații se vor 
opri la Istanbul, unde vor juca 
cu Fenerbahce. In partea a 
doua a turneului este prevăzută 
participarea Ia o competiție or
ganizată de federația marocană. 
La acest turneu, în afara re
prezentativei țării gazdă, au 
fost invitate echipa țării noas
tre, echipa Cehoslovaciei — ac
tuala campioană a Europei — 
și cunoscuta formație engleză 
Everton. în prima zi, fotbaliștii 
noștri vor evolua în compania 
echipei Marocului, celălalt joc 
fiind Cehoslovacia — Everton, 
în a doua zi a turneului se 
vor întilni între ele învingătoa
rele și învinsele din prima zi.



ROMANIA S. U. A, 7-5

Partida amicală internațio
nală de polo dintre reprezen
tativele României și S.U.A., 
desfășurată ieri dimineața la 
bazinul Dinamo din Capitală, a 
însemnat pentru sportivii noș
tri cea din urmă verificare ofi
cială înaintea campionatului 
european de la Jonkoping. în
trecerea a oferit un spectacol 
plăcut și s-a încheiat cu victo
ria selecționatei române la 
scorul de 7—5 (1—0, 1—2, 2—2. 
3-1).

Timp de trei reprize, meciul 
a purtat semnul unui 
ech;Iibru. Românii au 
cu 1—0 2—1, 3—2 și 4—3. oas
peții reușind de fiecare dată să 
restabilească egalitatea. Abia 
în ultimul „sfert" reprezentati
va țării noastre a reușit să se 
impună și să obțină un suc
ces meritat.

Fără a evolua la nivelul ma
xim al posibilităților, jucătorii 
noștri s-au dovedit mai siguri 
în rezolvarea situațiilor de „om 
în plus". Ei au reușit să con
cretizeze toate cele 4 asemenea 
momente de care au beneficiat, 
în timp ce sportivii de peste 
Ocean au ratat două din cele 
5 situații de superioritate. Re
prezentanții noștri au avut, de

cînd a și fost eliminat, forma
ția S.U.A. reușind pentru a 4-a 
oară să obțină egalitate). Și un 
alt fapt care trebuie mențio
nat : Ilie Slavei, unul din prin
cipalii realizatori ai echipei, a 
ratat și în cel dc-al doilea joc 
consecutiv 
metri !

Arbitrii
Drăgan și

MINUTE IN SIR

evident 
condus

DEBUT VICTORIOS
AL RUGBYSTILOR

BUCURESTENI LA TBILISI
In turneul de rugby de la Tbi

lisi. dotat cu premiul ziarului
„Industria socialistă", echipa
Dinamo București a întrecut cu 
16—13 (10—3) echipa Cehoslovaciei, 
reprezentativa ” _____ 2
cu 16—3 (6-0) formația sovietică 
de tineret, iar 
„Pinguins" a cîștigat cu 
(13—3) meciul cu Polonia.

U R.S.S. a învins

echipa engleză
16—12

AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE 
„CUPEI MONDIALE** EA VOIEI

TOKIO (Agerpres). — între 
8 și 29 noiembrie, în mai multe 
orașe din Japonia, se vor des
fășura întrecerile celei de-a 
3-a ediții a „Cupei Mondiale" 
la volei. în turneul feminin se 
vor întrece echipele : R.P. Chi
neză, Japonia, Ungaria, S.U.A. 
(grupa A), U.R.S.S., Coreea de 
Sud, Cuba și Peru (grupa B). 
Turneul masculin reunește 
formațiile ; Iugoslavia, Brazilia, 
Japonia (grupa A). Canada, 
R.P. Chineză, Polonia (grupa 
B), Coreea de Sud, U.R.S.S., 
Mexic (grupa C), Cuba, Bulga
ria și Republica Arabă Egipt 
(grupa D).

internaționali 
Radu Timoc au

o lovitură de

Fază de atac a echipei române. Schervan încearcă să reia din 
voie, dar Hamman, portarul oaspeților, cu o frumoasă detentă 
reușește să pareze Foto : V. BAGEAC

asemenea, meritul de a fi știut 
să anihileze, din faza incipien
tă, toate încercările de contra
atac, lipsindu-i astfel pe ad
versari de una dintre armele 
lor de bază. Din păcate, în jo
cul lor s-au manifestat din nou 
neglijențe în apărare (în spe
cial în marcajul adversarului 
direct), ca și unele erori copi
lărești (greșeala lui Claudiu 
Rusu în finalul reprizei a 3-a,

dus următoarele formații : 
ROMÂNIA : Spînu (Fi. Slăvei) 
— C. Rusu, Nastasiu, Schervan
(1) , Popescu (4), Rus (2. unul 
din 4 m), Răducanu. I. Slăvei, 
Ci. Rusu, Mirea ; S.U.A. : Ha
mman — Kruse, Baba. Burke, 
Dickman (1), Svendsen (1), Si- 
man. McDonald (4 m), Vargas
(2) , Robertson, Roberts.

Adrian VASILIU

„CUPA DIANA“
La Varna au continuat în

trecerile puternicului turneu 
internațional de baschet fe
minin dotat cu „Cupa Diana‘! 
Făcînd din nou o partidă 
foarte bună, baschetbalistele 
românce au obținut cea de a 
doua victorie consecutivă, în- 
trecînd de acețrstă dată redu
tabila șeleeționată a Iugosla
viei cu scorul de 78—56 (36—

CUPLUL CIUBRIKOV-CEROVSKI (Bulgaria) 
CÎȘTIGĂTOR AL „RALIULUI DUNĂRII //

LA BASCHET
29). Alte rezultate din turneul 
final : U.R.S.S. — Ungaria 
85—45 (48-30) ; Bulgaria — 
Cehoslovacia 83—70 (40—40).

în penultima zi a competiției: 
Ungaria — Iugoslavia 57—50 
(28—25) ; Bulgaria — România 
65—52 (31—25).

în turneul pentru locurile 
7—11 : Cuba — Bulgaria (tin.) 
58—57 (21—30) ; Polonia —
Canada 71—70 (32—32) ; Canada 
— R.P.D. Coreeană 72—54 (37— 
23) ; Polonia — Bulgaria (ti
neret) 74—48 (30—27).

LEIPZIG, 31 (prin telefon). 
Ultimele zile ale Festivalului 
de gimnastică și sport și ale 
Spartachiadei pentru copil și 
tineret din R. D. Germană au 
fost deosebit de bogate în ma
nifestări de amploare. Dintre 
acestea, amintim dubla de
monstrație de gimnastică a 
sportivilor din 10 țări' desfășu
rată vineri seara și sîmbătă di
mineața, la care au participat 
o serie de gimnaști de renume

Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., care a participat la cel 
de-al 6-lea Festival al gimnas
ticii și sportului și la cea de-a 
6-a Spartachiadă a copiilor și 
tineretului din R. D. Germană, 
a fost primită, simbătă di
mineața, impreună cu delega
țiile organizațiilor de tineret 
din celelalte țări socialiste re
prezentate la aceste manifes
tări, de către Paul Verner, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.

In cadrul unei convorbiri 
care a avut loc cu acest pri
lej cu conducătorul delegației 
U.T.C., Paul Verner a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, un salut 
călduros și urări de sănătate 
din partea tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G.

mondial. Cu un mare succes a 
evoluat sîmbătă, la bîrnă. Anca 
Grigoraș. Ea a fost aplaudată 
minute în șir de cei peste 3 000 
de spectatori, iar specialiștii au 
afirmat că, la acest aparat, 
sportiva țării noastre s-ar fi 
clasat prima dacă ar fi concu
rat intr-o competiție oficială, 
fapt cu atît mai semnificativ 
cu cit Anca Grigoraș a evoluat 
într-o companie dintre cele mai 
selecte, din care n-au 
sportive de renume ca 
Muhina (U.R.S.S.), Marta Eger- 
vary (Ungaria), precum și spor-

lipsit
Elena

PE TERENURILE DE FOTBAL

țării gazdă. Bine s-a com-tivele 
portat și Mihai Borș, la inele, 
în compania campionilor olim
pici M. Andrianov (U.R.S.S.) și 
S. Kasamatsu (Japonia).

Simbătă s-au încheiat între
cerile Spartachiadei, in cadrul 
căreia au fost desemnați peste 
600 de campioni (la diferite ca- 
tegori de vîrstă), la toate dis
ciplinele sportive, după care au 
început demonstrațiile de gim
nastică de ansamblu la care 
și-au dat concursul — în nu
meroase reprize — 30 000 de 
sportivi. Exercițiile, excelent 
sincronizate și susținute de co
pii. tineri și alte categorii de 
vîrstă. s-au desfășurat în rit
mul unor orchestre și fanfare 
ale asociațiilor sportive (4 000 
de instrumentiști), ele fiind a- 
plaudate de zecile de mii de 
spectatori, printre care 525 de 
delegați din 54 de țări, aflați 
în tribunele Stadionului cen
tral din acest oraș. Programul 
a fost repetat duminică, după 
ce simbătă seara pe străzile 
Leipzigului. au manifestat 60 000 
de sportivi, arbitri, antrenori și 
conducători ai cluburilor și a- 
sociațiilor sportive din 
giunile R.D. Germane.

Duminică seara, tot 
dionul central, în fața 
de spectatori, in cadrul 
reușite serbări cultural-sporti
ve, s-a încheiat cel de al 6-lea 
Festival 
tuîui, ca 
tachiadă 
din R.D.

toate re-

pe Sta- 
a 100 000 

unei

ai gimnasticii și spor- 
și cea de a 6-a Spar- 
pentru copii și tineret 
Germană.

Ion OCHSENFELD
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DROBETA TR. SEVERIN. 31 
(prin telefon). Mii de severi
neni s-au sculat duminică mai 
de dimineață pentru a aștepta, 
în fața Casei de cultură, în- 
cepînd din jurul orei 8, pe 
participanții la cea de a 12-a 
ediție a „Raliului Dunării". A- 
cest concurs automobilistic, 
deosebit de greu, cu porțiuni 
neasfaltate, cu 68 controale o- 
rare și 23 probe speciale, a pus 
probleme foarte dificile atît pi- 
loților cît și mașinilor: la Ciuj- 
Napoca, unde se sfîrșea prima 
parte a raliului, au sosit doar 
30 de echipaje din cele 70 cîte 
plecaseră din Drobeta Tr. Se
verin... Au abandonat, printre 
alții, din cauza unor defecțiuni 
grave, patru dintre favoriți : 
Șt. Iancovici, E. Ionescu-Cris- 
tea. maghiarul A. Frejancz și 
bulgarul S. Kolev. Au rămas 
în întrecere 13 echipaje româ
nești. Intrucît la Cluj-Napoca 
s-au încheiat întrecerile con- 
tînd pentru „Cupa păcii și pri
eteniei", Raliul balcanic, cam
pionatele Bulgariei și Români-

ei, spre Drobeta Tr. Severin 
au plecat doar 17 echipaje, din 
rîndul cărora au terminat Ra
liul Dunării doar 7 : 2 Renault 
5 T.S. (Ciubrikov și Krupa, a- 
cesta din urmă descalificat ul
terior), o Skodă (Blahna) și 4 
Dacia 1300 (Olteanu — Scobai, 
Bercea — Tiț, S-.31a> — Vință, 
Urdea — Stîngaciu).

„Raliul Dunării" a revenit 
cuplului bulgar I. Ciubrikov — 
P. Cerovski (primul fiind și 
cîștigătorul ediției din 1976). 
Clasament general : 1. Ciubri
kov — Cerovski (Bulgaria) pe 
R 5 T.S. ; 2. V. Blahna — L. 
Slavka (Cehoslovacia) pe Sko
da 130 R.S. ; 3. I. Olteănu — 
O. Scobai ; 4. Gh. Urdea — M. 
Stîngaciu ; 5. C. Bercea — C. 
Tiț ; 6. A. Szalay — A. Vință 
(toți România) pe Dacia 1300, 
Pe locul întîi în „Cupa păcii și 
prieteniei” s-au clasat S. Kvai- 
zar — J. Kotek (Cehoslovacia) 
pe Skoda 130 R.S.

DINAMO BUCUREȘTI, afla
tă in turneu in Olanda, a ju
cat cu formația N.A.C. Breda, 
partida terminindu-se la ega
litate : 0—0.

TURNEUL de la Melbourne 
a fost cîștigat de echipa sco
țiană Celtic Glasgow : 2—0 
(1—0) în finală cu Steaua roșie 
Belgrad.

MECIURI pentru clasament 
în turneul de la Pekin : locul 
3 : R.P.D. Coreeană — R. P. 
Chineză 2—1 (1—0) ; locul 5 : 
Zair — Iran 3—1 (2—2). Fina
la se dispută între selecționata 
de tineret a R.P. Chineze și 
echipa din Hong Kong.

ÎN „CUPA DE VARA" : F. C. 
Zurich — Wacker Innsbruck 
1—2 (0—1) ; F. C. Twente
Enschede — Standard Lidge 
3—2 (1—1) ; Legia Varșovia — 
Slavia Praga 2—2 (0—2) ; Strum 
Graz — B. K. Copenhaga 5—2 
(4—1) ; Austria 
Zbrojovka

JOHAN 
disponibil 
luni, după 
tă în meciul disputat de echipa 
sa, C. F. Barcelona, la Ham
burg. Cruyff a fost supus unei 
intervenții chirurgicale Ia glez
nă, într-o clinică din Barce
lona.

Salzburg — 
Brno 1—2 (0—1). 
CRUYFF va fi in- 
mai mult de două 
accidentarea suferi-

PULAWY, 31 (prin telefon). 
In Sala sporturilor din locali
tate, în fața a peste 500 de iu
bitori ai sportului, s-a disputat 
întîlnirea internațională de 
handbal dintre echipele de ju
niori ale Poloniei și României. 
Reprezentativa țării gazdă, a- 
vînd în formație patru titulari 
ai selecționatei de tineret, a 
cîștigat cu

Formația 
din tineri 
1960) fără 
trat pe teren cu 5 debutanți 
în competițiile internaționale. 
Ei s-au străduit să dea o re
plică dîrză partenerilor, răspun- 
zînd prompt atacurilor succesive 
și variate ale acestora. Dar 
handbaliștii noștri, conduși de 
antrenorii Valeriu loniță și Emi- 
lian Puchiu, n-au reușit să 
evite înfrîngerea.

Pentru reprezentativa română 
au înscris : Fantelimon 5, Cris- 
lache 4, Merică 3, Vioreanu și 
Oprea. Cei mai eficace jucători 
din formația învingătoare : 
Ciesla 9, Rzewski 5. Au arbi
trat corect Ladislav Varga și 
Jozef Dvrlak (Cehoslovacia).

18—14 (11—7).
României, alcătuită 

(născuți în 1959 și 
experiență, a in-
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ATLETISM • în ultima zi a 
campionatelor U.R.S.S., desfășu
rate la Moscova, Tatiana Kazan- 
kina a cîștigat proba 
de 1500 m. în 4:04,2. urmată 
Ludmila Braghina 
aruncarea 
Aleksandr 
campionul 
clasat pe r-
Alte rezultate : trip’.usalt
kulin 16,92 m ; greutate — Voikin 
20.38 m ; 1500 m — Ponomarev 
3:40,2 ; înălțime — Grigoriev 2 23 
m : înălțime (f) — Boiko 1.87 m. 
• La Budapesta. Ferenc Pa răgi a 
obținut la aruncarea suliței per
formanța de 94,10 m. a Maratonul 
redus, desfășurat în apropiere de 
Havana, s-a încheiat cu victo
ria atletului sovietic Anatoli Mar
kov — 21 km în lh 08:30. Pe lo
cul 2, la 3 sec de învingător, 
sosit cubanezul Aldo Allien.

AUTO • Pe circuitul de 
Hockenneîm. același pe care 
urmă cu un an s-a accidentat 
grav. cunoscutul pilot austriac 
Nlki Lauda a terminat duminică 
învingător în „Mare’e Premiu al 
R. F. Germania", probă contând 
pentru campionatul mondial 
automobilism (formula 1).

BASCHET • în turneul de Ia 
Porto Saa Giorgio (Italia). se
lecționata Iugoslaviei a învins 
cu 118—73 (55—38) formația
Cehoslovaciei. într-un alt joc.

feminină 
de 
La 

cîștigat 
iar

4:07,0.
ciocanului a

Kozlov — 75,70 m. 
olimpic Iuri sedîh s-a 
locul 4. cu 73.14 m.

Pis

a

la 
în

de

Italia a dispus cu 104—83 (46—37) 
de Spania. • Rezultate înregis
trate în campionatele europene 
pentru echipe de juniori, în lo
calitățile franceze Le Touquet și 
Berck : Bulgaria - 
nla 80-76 ; Spania 
71 : Franța — Grecia 
Turcia — Italia 76—56 ; 
via — U.R.S.S. 81—72.

BOX • Argentinianul 
Monzon și-a păstrat titlul 
campion mondial profesionist la 
categoria mijlocie. învingînd la 
puncte, după 15 reprize, pe co
lumbianul Rodrigo Valdes. în 
meciul disputat la Monte Carlo 
în rundul doi campionul a fost 
trimis la podea, dar el a găsit 
resurse să echilibreze lupta și 
apoi să-și domine adversarul. 
Monzon (35 ani) și-a apărat pînă 
acum de 14 ori titlul de cam
pion.

HALTERE • Meciul Europa — 
America, disputat la Budapesta, a 
fost cîștigat de sportivii europeni 
cu scorul de 18—12. Iată primii 
clasați la categoriile superioare : 
mijlocie — Blanco (America) 330 
kg (la două stiluri) : sem’grea - 
Correa (America) 315 kg: grea — 
Semerdjiev (Europa) 
supergrea — 
392,500 kg.

HANDBAL 
culin de la

Voința București a învins cu
17—15 (10—6) formația „Koopera- 
tor“ din Sofia.

R.F. Germa- 
- Belgia 89— 

66—56 ; 
Iugosla-

Carlos 
de

360 ks :
Placikov (Europa)

• tn turneul mas- 
Budapesta. echipa

TENIS • In optimile de finală 
ale turneului de la 
Ion Tiriac l-a învins ....
pe Andrew Pattison, tn sferturi: 
Vilas — Tiriac 6—0. * ' ' "
- Mitton 6—4, 6—3 ; Dent —
Stockton 7—6. 6—3; Gildemeister — 
Pecci 7—5. 4—6. 7—6. * Finala 
turneului de la Bratislava se va 
disputa între jucătorii ceho
slovaci Frantisek Pala (6—4. 6—3. 
6—1 cu Th. Emmrich) și Jiri 
Hrebec (2—6. 6—3. 6—3. 7-5 i>u
T. Smld) • La Barcelona. m 
finala grupei B (zona europeană) 
a „Cupei Davis". Spania este 
condusă cu 2—1 de către Italia 
(Higueras — Barazzutti 6—4, 6—4, 
6-3 ; Orantes — Panatta 4—6. 
6—3. 3—6, 1—6 : Higueras. Munoz
— Panatta Bertolucci 4—6. 5—". 
4—6 • Finala ..Cupel Galea" se 
va disputa Ia Vichy intre selec
ționatele Franței și ArgentineL 
In semifinale : Franța — Aus
tralia 3—' și Argentina — Spania 
3-1.

Louisville. 
CU 7—5. 6—4

6—1 ; Dlbbs

YACHTING • Prima regată a 
camnonalului european. clasa 
„Finn", ce se desfășoară in rada 
portului Istanbul, a fost cîștigaiă 
de John Howlet (Anglia), urmat 
de Minsk! Fabrici (Iugoslavia) și 
Aleksandr Balașov (U.R.S.S.»
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