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și Cornelia Popa au urcat pe podium

LOTUL UNIVERSITAR AL ȚĂRII NOASTRE 
PLEACĂ ASTĂZI LA SOFIA

© ADUNAREA DE IERI A COMPONENȚELOR DELEGAȚIEI • SPORTIVII SINT 
HOTÂRÎȚI SA DEPUNĂ EFORTURILE NECESAREPENTRU O COMPORTARE CiT MAI 

FRUMOASA LA ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI
Reprezentanții sportivi ai 

studențimii din țara noastră 
vor pleca astăzi la Sofia pen
tru a participa la întrecerile 
celei de a VIII-a ediții a Uni
versiadei de vară, competiție 
polisportivă de mare anvergură, 
cea mai importantă din primul 
an al noului ciclu olimpic 
Montreal — Moscova.

în vederea participării cu 
succes la această mare compe-

telor ramuri sportive. Ieri, cu 
prilejul unei adunări a lotului 
pentru Universiadă, mai mulți 
sportivi (Maria Enache — volei, 
Maria Roșianu — baschet, Er
win Sebestyen — atletism, Ion 
Păun — lupte greco-romane, 
Ladislau Simon — lupte libere, 
Anca Grigoraș și Dănuț Grecu
— gimnastică, Virginia Ruzici
— tenis), exprimînd recunoștin
ță conducerii partidului și sta

ve studențești din țara noastră, 
participantă la marea competi
ție de la Sofia, pentru apăra
rea și întărirea prestigiului in
ternațional al sportului româ
nesc.

Așadar, studenții noștri spor
tivi pleacă astăzi la Sofia, ho- 
tărîți de a lupta cu toate for
țele pentru o comportare cît 
mai frumoasă. Le dorim, tutu
ror, drum bun și mult succes !

unui public 
bun cunos- 
atletismului

făcut-o 
ocazie 

Iată 
finale 

Vl-a a

MARICICA PUICA — medalie de argint

Un grup de studenți sportivi, care vor lua parte la Universiada 77 Foto : D. NEAGU
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tiție, sportivii români au efec
tuat intense pregătiri și rezul
tatele înregistrate pînă acum, 
în diferite întreceri de verifi
care, demonstrează că majori
tatea acestora dețin o valoare 
ridicată, care le permite să a- 
bordeze dificilele concursuri de 
la Sofia cu încredere și șanse 
la primele locuri. Dealtfel, a- 
cum, la Universiada ’77, spor
tivii noștri au de apărat poziția 
fruntașă pe care au cucerit-o 
în 1973, la Moscova, la prece
denta ediție a competiției (lo
cul trei în clasamentul — neo
ficial — după numărul total al 
medaliilor), dar și alte aseme
nea poziții de frunte în ierar
hiile Internaționale ale diferi-

tului nostru pentru excelentele 
condiții de activitate asigurate 
mișcării sportive, s-au angajat 
să nu precupețească nici un e- 
fort și să se străduiască din 
răsputeri pentru a se comporta 
cît mai bine, pentru a obține 
succese, în ansamblu, mai mari 
decît cele de la alte ediții ale 
acestei prestigioase competiții a 
tineretului studios.

în încheierea adunării au 
luat cuvîntul tovarășii general 
lt. Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., și Ion Traian Ștc- 
fănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, care au 
subliniat răspunderea ce revine 
componenților delegației sporti-

R. D. GER- 
R. F. Germa-

în fața 
sensibil și 
câtor al 
s-a consumat, sîmbătă 
și duminică, la Hel
sinki, ultimul act al 
importantei competi
ții continentale pe e- 
chipe „Cupa Europei 
— Bruno Zauli". Con
form anticipărilor, vic
toria a revenit și de 
această dată, ca și la 
ediția precedentă de 
la Nisa, reprezentati
velor (feminină și 
masculină) ale R. D. 
Germane, care au do
minat întrecerile mai 
net decît au 
în vreo altă 
asemănătoare, 
clasamentele 
ale ediției a
„Cupei Europei" :

FEMEI : 1. R. D.
GERMANĂ 114 p. 2. 
U.R.S.S. 93 p, 3. Ma
rea Britanie 67 p, 4. 
R. F. Germania 67 p, 
5. Polonia 57 p, 6.
România 54 p, 7. Bulgaria 52 p, 
8. Finlanda 35 p.

BĂRBAȚI : 1.
MANA 123 p, 2. 
nia 110 p, 3. U.R.S.S. 99 p, 4.
Marea Britanie 93 p, 5. Polonia 
91 p, 6. Finlanda 82 p, 7. Fran
ța 68 p, 8. Italia 52 p.

Pentru a treia oară prezentă 
în întrecerea finală a elitei eu
ropene, reprezentativa feminină 
a țării noastre s-a comportat 
mulțumitor, clasîndu-se a șa
sea, dar cu puțină șansă ea ar 
fi putut ocupa locul cinci de 
care, precum se vede, au des
părțit-o numai 3 puncte. Tre
buie avut în vedere că, de fapt, 
aceste trei puncte le și reali
zase (locul 6 la ștafeta 4x400 
m), dar o iregularitate în timpul 
cursei a dus la descalificarea 
formației noastre de ștafetă. 
Au mai fost apoi și punctele 
pierdute din cauza accidentării 
Alinei Gheorghiu care, în mod 
normal, ar fi obținut un loc 
mai bun, ca să nu mai vorbim

de evoluția foarte slabă a 
sprinterelor (Veronica Buia și 
ștafeta de 4x100 m, precum și 
Elena Mîrza la garduri) de la 
care așteptam, totuși, măcar un 
punct-două 
realizat.

Oricum, 
a 
cum apreciam, mulțu- 
în această privință 

primul rînd în vedere 
patru „laureate" ale 

competiției, Maricica Puică, 
admirabilă în strădaniile ei 
pentru a o învinge pe record
mana mondială de la 3000 m 
(Ludmila Braghina), precum și 
ocupantele locului trei în pro
bele lor — Natalia Mărășescu 
(a condus cursa de 1500 m pînă 
pe ultima porțiune a distanței). 
Cornelia Popa la înălțime și 
Argentina Menis la disc. Nu le 
vom omite la evidențieri nici

mai mult decît au

samblu 
fost, așa 
mitoare. 
avem în 
pe cele

comportarea în an- 
cchipei noastre a

(Continuare in pag. a 4-a)

„MĂNUȘA LITORALULUI 4 A OFERIT
O GALA FINALA ATRACTIVA

CONSTANȚA, 14 (prin tele
fon). O gală finală cu adevărat 
internațională a încununat du
minică seara, în Sala sportu
rilor, cea de a 6-a ediție a tur
neului „Mănușa Litoralului”.

în această seară, cînd tribu
nele constănțene s-au dovedit 
neîncăpătoare față de interesul

Corespondenții noștri 
manifestările sportive de 
sate, in cinstea apropiatei

ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASĂ 
ÎN CINSTEA MARII SÂRRÂTORI

V

V

iubitorilor de box, au urcat în 
ring pugiliști din șase țări : 
4 din U.R.S.S., 2 din Pakistan, 
cite unul din Iugoslavia, po
lonia și R.O Germană, precum 
și 13 sportivi români.

Splendidele trofee oferite de 
organizatori au răsplătit pe cîș- 
tigători, după meciuri care în 
majoritatea cazurilor au îneîn- 
tat publicul. încă înainte de 
primul semnal de gong, orga
nizatorii, intr-un frumos gest, 
au onorat pe oaspeții pakista
nezi, care aniversau tocmai du
minică Ziua Independenței ță
rii lor, oferindu-le un mare 
buchet de flori, în aplauzele 
spectatorilor.

Iată rezultatele finalelor: cat. 
semimuscă : Bux (Pakistan)
b.p. Jipor ; cat. muscă : Do
minik (Polonia) b.p. Declisov 
(U.R.S.S.) ; cat. cocoș : Căpră- 
rescu b.p. Asanov (Iugoslavia) ; 
cat. pană : Ploieșteanu b.p. 
Ciochină ; cat. semiușoară : 
Șandor b. p. Buteseacă ; cat. u- 
șoară: Costin b. k.o. 3 Tudorache; 
cat. semimijlocie: Vladimir b.p. 
Minevski (U.R.S.S.) ; cat. mij
locie mică : Ratnikov (U.R.S.S.) 
b. p. Schuman (R.D.G.) ; cat 
mijlocie : Filip b. p. S. Tirîlă ; 
cat. semigrea : Novikov
(U.R.S.S.) b. ab. 2 Croitoru ; 
cat. grea : Boancă b. p. Initiaz 
(Pakistan).

Victor BANCIULESCU
continuă să ne transmită vești 
masă care ** ------- ’------'
sărbători de 

lată citeva dintre întrecerile care 
multe localități din țară :

. i despre 
se organizează, la orașe și 
la 23 August.
au avut loc duminică in mai

ALBA IULIA. Competiția 
sportivă națională „Daciada" a 
prilejuit duminică, în județul 
Alba, bogate și variate con
cursuri și întreceri sportive care 
au reunit la start im mare nu
măr de participanți. Astfel, la 
Alba Iulia s-au disputat între
cerile din cadrul „Cupei 23 Au
gust" la fotbal, tenis de cimp, 
volei și ciclism. în orașul Ocna 
Mureș a avut Ioc etapa jude
țeană a „Cupei U.T.C." la fot
bal. cu participarea echipelor 
cîștigătoare din centrele de co
mune Baia de- Arieș. Roșia 
Montană, Galda, Ighiii, Jidvei, 
Unirea și Tărtăria.

BOTOȘANI. în întimpinarea 
zilei de 23 August, duminică s-a 
desfășurat în localitate compe
tiția ciclistă de masă dotată cu 
„Cupa ziarului Clopotul". Tra
diționala întrecere a avut loc 
pe distanța Botoșani-Ipotești. 
Aflată la cea de a treia ediție, 
întrecerea a reunit la start

I
DE ZIUA PRESEI

peste 150 de concurenți de vîrs- 
te și profesii diferite, iubitori 
ai sportului cu pedale.’

GIURGIU. Bazele sportive din 
municipiul Giurgiu găzduiesc 
în aceste zile bogate competiții 
sportive dedicate marii sărbă
tori de la 23 August. La între
cerile de atletism, ciclism, înot, 
volei,, handbal, baschet, tenis 
de cimp. popice, orientare spor
tivă și fotbal au luat parte peste 
5 000 de tineri și tinere din a- 
sociațiile sportive Olimpia, Ce
tatea. Textila, Unirea, Voința, 
Dunărea, precum și cele din 
liceele și școlile profesionale 
din municipiul Giurgiu.

BUCUREȘTI. Dintre nume
roasele competiții sportive or
ganizate în Capitală în cinstea 
zilei de 23 August rețin atenția 
întrecerile dotate cu „Cupa Eli
berării" inițiate de către aso
ciația sportivă „Spartac" pentru 
lucrătorii din comerțul Capi-

talei. Peste 2 000 de tineri au 
luat parte la atractive concursuri 
de volei, orientare sportivă, po
pice și fotbal. Au ocupat pri
mele locuri : fotbal — I.A.P.L. 
Central, volei — Textila II (b) 
și IA.P.L. Central (f), orientare 
sportivă — I.H.R. Lido. popice 
— I.C.R. Universal.

PIATRA NEAMȚ. Și în acest 
an, „Cupa Eliberării" organiza
tă în județul Neamț a atras 
peste 4 000 de elevi și tineri din 
întreprinderile și instituțiile din 
Roman. P. Neamț, Tg. Neamț 
și Bicaz. întrecerile, care con
tinuă, se dispută la atletism, 
volei, fotbal, handbal, popice și 
tenis de masă. Pentru tinerii 
din mediul sătesc s-a inițiat 
„Cupa 23 August" la volei (fete 
și băieți), aflată în plină des
fășurare. (Corespondențele au 
fost transmise de Traian Bar- 
băîată. Octavian Guțu, Carol 
Gruia. Constantin Vernica).

•s

cu aniversarea apariției pri- 
„Scînteia", este sărbătorită în

stăzi, 
mului 
țara noastră Ziua presei românești.

Semn al cinstirii pe care partidul, poporul nostru o acor
dă presei, slujitorilor ei, această sărbătoare anuală pune și 
mai mult in evidență locul, rolul și sarcinile de mare im
portanță ce revin ziarelor, radioului și televiziunii în grandi
oasa operă — înfăptuită sub conducerea partidului - de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in 
scumpa noastră patrie.

„Presa și Radioteleviziunea - sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU - trebuie să promoveze neabătut concepția 
revoluționară a partidului nostru, să contribuie tot mai activ 
la unirea și mobilizarea maselor in înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, să asigure exprimarea largă 
a părerilor și propunerilor oamenilor muncii, devenind ade
vărate tribune ale democrației socialiste, instrumente efi
ciente de perfecționare a organizării și conducerii societății*

Analizîndu-și, prin prisma acestor cerințe și exigențe majo
re, activitatea depusă pînă acum, presa noastră are satisfac
ția de a se fi situat permanent in- miezul preocupărilor celor 
mai stringente ale construcției socialiste, ale oamenilor 
muncii, contribuind - cu mijloacele sale specifice - la mo-

15 august, odată 
număr al ziarului

(Continuare în pag a 2-a)



Sub genericul „Daciadei“ in „Cupa Voința" „Cupa 
Bu

CICLIȘTII NOȘTRI 0 DECEPȚIE...

l

HARNICII CĂRĂUȘI Al SCRISORILOR 
Șl-AU DESEMNAT, IERI, CAMPIONII 

„Marșului factorilor poștali" - un succes deplin

I

Prima iinolâ pe (arâ a
Tradiția întrecerilor de marș 

ale poștașilor pășește in al pa
trulea deceniu. Prima compe
tiție de acest gen a avut loc 
cu 31 de ani în urmă, pe stră
zile Bucureștiului, stîrnind mai 
degrabă mirarea spectatorilor 
ocazionali.

„Marșul poștașilor" a avut 
multă vreme un caracter local, 
organizîndu-se, cu regularitate, 
în București și, periodic, in 
orașele din provincie. Din a- 
nul 1969, competiția a căpătat 
anvergură internațională, cei 
mai buni distribuitori de co
respondență din țările balca
nice întîlnindu-se într-o între
cere care și-a cucerit repede 
popularitatea.

Dar. abia anul acesta, sub 
impulsul „Daciadei", care a a- 
vut darul si declanșeze idei 
noi și să îndemne Ia inițiative, 
a încolțit gîndul îndrăzneț de 
a-l stabili pe campionii celor 
care poartă în marile lor genți 
de piele cafenie, mesajele și 
— foarte adesea — speranțele 
noastre.

„Marșul factorilor poștali” 
s-a transformat, astfel, sub 
impulsul viguros al „Daciadei", 
într-o competiție cu un carac
ter național. Din acest punct 
de vedere, cifrele ni se par 
elocvente : Ia fazele orășe
nești, municipale și județene 
ale întrererii au participat 
peste 10 000 de bărbați și peste 
2 000 de femei, cei mai buni 
cîștigîndu-și dreptul de a con
cura în prima finală pe țară, 
defășurată ieri dimineață pe 
traseul pitoresc (și tradițional) 
al bulevardului Maior Coravu 
din Capitală.

39 de poștărițe (pe distanța 
a 2 000 m) și 39 de poștași (pe 
5 000 m) și-au disputat foarte

DE ZIUA PRESEI
(Urmare din pag. 1)

I, bilizarea voinței și energiei maselor pentru înfăptuirea mari- i 
]i lor obiective stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului. / 
1 Bilanțul ocazionat de Ziua presei oferă, totodată, ziariștilor | 
i' din țara noastră prilejul unei mai adinei meditații asupra i 
j răspunderii crescute ce le revine în slujirea partidului cu , 
j arma cuvintului, asupra căilor de urmat pentru ca activita- | 
i tea lor să se ancoreze și mai profund în realitățile, în cerin- i| 
!' țele vieții, să răspundă cu și mai bune rezultate înaltelor

comandamente pe care partidul le pune în fața presei. A- |i 
ij ceasta cu atît mai mult cu cit recenta Hotărire a Comitetu-

lui Central al partidului privind creșterea răspunderii condu- i| 
i cerilor colective ale redacțiilor ziarelor și Radioteleviziunii, 
! ca și a altor factori, în activitatea de informare și educare 

a oamenilor muncii solicită din partea fiecărui slujitor al 
condeiului un mai pronunțat spirit militant, o răspundere 
sporită în întreaga sa muncă, ' i

! Parte integrantă a presei românești, ziarul „Sportul" și 
! celelalte publicații sportive au depus și depun eforturi spo- \
1 rite în vederea înfăptuirii politicii partidului în domeniul edu-
i cației fizice și sportului, contribuind astfel la educarea co- |i
J munistă, patriotică, a tinerei generații, la dezvoltarea conți-
1 nuă a sportului de masă și la creșterea valorică a perfor- ,
i mantelor sportivilor români. In etapa actuală presa noastră !'
! sportivă se află angajată să contribuie la îndeplinirea Pro- J
[ gramului de dezvoltare a mișcării sportive pe perioada pînă i'
i în 1980, program aprobat de conducerea partidului, precum 
I și la desfășurarea în cele mai bune condiții a marii compe- 
; tiții naționale „Daciada", al cărei regulament a fost recent '' 

aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Laolaltă cu ceilalți ziariști din țara noastră, membrii calec- 

i tivului redacțional al ziarului „Sportul" și revistelor sportive 
l își manifestă, o dată mai mult, în această Zi a Presei, dra- '! 
j gostea și recunoștința lor fierbinte față de partid, de secre- i] 
> tarul său general, angajîndu-se să depună toate eforturile, 1 
i să muncească cu întreaga răspundere, pentru a contribui ji 
J astfel cît mai activ la înfăptuirea Programului partidului de 
i edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și !' 
! înaintare a României spre comunism.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 14 AUGUST 

1977 :

FOND GENERAL DE CIȘT1- 
GURI : 641 527 lei.

FAZA I : Extragerea I : 3
9 12 45 14 27 ; Extragerea a Il-a : 
13 43 36 23 42 3 - Extragerea a 
Hl-a : 27 2 38 9 23 33 ; Extrage
rea a IV-a : 30 25 23 27 22 41.

FAZA a H-a : Extragerea a 
V-a : 27 29 22 42 36 ; Extragerea 
a Vl-a : 42 28 29 33 27.; Extra
gerea a Vil-a : 30 38 20 10 14 ; 
Extragerea a VIH-a : 9 18 26 41

Plata câștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : in 
Municipiul București de la 27 au
gust pînă la 14 octombrie 1977 ; 
In țară, de la 31 august pină la 

aprig întîietatea. Văzîndu-1 în 
tradiționalele lor uniforme al-ț 
bastre, pășind voinicește cu 
gențile mari pe umăr (îngreu
nate cu săculeț! de nisip), am 
Încercat senzația că nu este 
vorba, de fapt, despre o între
cere, ci că acești oameni, atît 
de familiari vieții noastre de 
toate zilele, merg grăbiți pen
tru a ne aduce la timp o veste 
importantă, o scrisoare, o te
legramă. îi trădau, însă, nu
merele de concurs...

Cursa feminină a fost foarte 
strînsă, prilejuind o sosire 
de-a dreptul palpitantă. Doar 
6 zecimi de secundă le-au de
partajat pe primele trei cla
sate. A învins AURICA BU- 
ZATU, de la Oficiul poștal 
nr. 35 București. Cîștigătoarea, 
în vîrstă de 42 de ani (pe care 
nu-i ascunde...), a parcurs cei 
2 000 m în mai puțin de 11 mi
nute, ceea ce reprezintă o vi
teză inaccesibilă chiar și unui 
pieton antrenat. A fost hand- 
balistă la F.R.B., în campio
natul orășenesc, iar acum face 
sport cotidian, parcurgînd cam 
10—12 km pe zi, cu o geantă 
de 20 de kg pe umăr, pentru 
a înmîna locuitorilor din car
tierul Cotroceni ziarele, revis
tele și corespondența ce le este 
adresată.

Și în întrecerea masculină 
s-a luptat foarte aspru și greu, 
ca la un adevărat campionat. 
Cîștigător, nu fără emoții, a 
fost TUDOR CULEA, de la O- 
ficiul nr. 28 București, care re
petă performanța de anul tre
cut cînd a fost campion al 
Capitalei în vîrstă de 28 de ani, 
de profesie (din tată-n fiu) a- 
gricultor la Tămădan —• Ilfov, 
face naveta între satul natal 
și București, împarte corespon-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
14 octombrie 1977 ; prin mandate 
poștale Incepînd de la 31 august 
1977.

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 14 AUGUST 1977

I. Unirea Dej — Sticla Turda X
II. Petrolul Tg. — FI. Moreni 1

III. Sirena Buc. — Elec. Buc. 1
IV. Caralmanul Bușteni —

Chimia Brazi X
V. Dorna V. D. — A.S.A.

Cl. Mold. X
VI. Electromotor Tim. —

Vulturii textila Lugoj 1 

dența cu o mare acurateță și 
— în timpul liber — joacă fot
bal la echipa sătească „Avîn- 
tul“, în campionatul județean.

Evident, l-am căutat și pe 
veteranul finalei. Și l-am găsit 
în persoana poștașului NI- 
COLAE ICHIM, de la Oficiul 
Horodnic, județul Suceava. Are 
51 de ani și a cîștigat trei 
diplome in concursurile preli
minare. La București s-a cla
sat al 9-lea, ceea ce nu ni se 
pare deloc rău.

Spre ora prinzului, după 
festivitatea de premiere, poș
tașii s-au împrăștiat. Miine 
îi vom aștepta, ca de obicei, 
să ne aducă noi vești și prea 
puțini vor ști că cel care i-a 
lăsat în cutia de la poartă un 
ziar, o scrisoare sau o tele
gramă este de fapt un cam
pion.

Valerio CHIOSE
REZULTATE TEHNICE

BĂRBAȚI (5 000 m) : 1. Tudor 
Culea (București), 2. Ion Răicuț 
(București), 3. Ion Erclu (Bucu
rești), 4. Aurel Răchită (Bacău), 
5. Victor Filip (București). 6. 
Teodor Popovicl (Sibiu).

FEMEI (2 000 m) ; 1. Aurica 
Buzatu (București), 2. Ioana Pa
vel (București), 3. Ana Pîrtoacă 
(Prahova), 4. Florica Vlrtosu 
(Dolj), 5. Ana Buhai (Caraș-Se- 
verin), 6. Valerica Bălan (Ga
lati).

Pe echipe, „Cupa U.G.S.R." a 
revenit formației din București.

RECORDURI LA
ATLEȚILOR

IAȘI, 14 (prin telefon). Fi
nalele campionatelor republi
cane de atletism pentru juniori 
cat. a Il-a se desfășoară pe 
stadionul din localitate, cu par
ticiparea a 558 de băieți și 
fete. Deși vremea este foarte 
călduroasă, unii dintre ei au 
izbutit performanțe bune și 
chiar recorduri naționale. Ia- 
tă-le : Dorina Dumălan 13,87 m 
la greutate, M. Bară 57,30 in 
la disc, M. Ene 14,89 m la tri
plu salt — noi recorduri, A. 
Tarbă 38,8 la 300 mg — record 
egalat.

Cîștigătorii probelor :
110 mg : A. Tarbă (L.C.F.A. 

Cîmpulung Muscel) 14,7 ; 100 m 
(f) : Lucia Negovan (Mureșul 
Tg. Mureș) 13,3 : 100 m (b) :

Campionatele naționale de înot pentru Juniori

HURAIIU NEAGRĂU-2:10,24, RECORD DE SEMI
REȘIȚA, 14 (prin telefon), 

în ultimele două zile ale cam
pionatelor naționale de înot re
zervate juniorilor au fost reali
zate șase recorduri ale țării, din
tre care cel mai valoros apar
ține lui Horațiu Neagrău, cro
nometrat pe 200 m delfin cu 
2:10-24 — record de seniori și 
de juniori. Dealtfel, Neagrău 
a fost înotătorul „nr. 1“ al cam
pionatelor, el cucerind nu mai 
puțin de 7 titluri ; la fete, per
formera este Irinel Pănulescu 
— 6 titluri. îl mai remarcăm pe 
Alexandru Szabo — cîștigător 
cu recorduri al probelor de bras.

Campioni. BĂIEȚI — 100 m 
delfin : H. Neagrău (Crișul)

10,68 — rec. jun. ; 100 m bras: 
Al Szabo (C.S.M. Cluj-Napoca) 
1:10,90 — rec. jun. : 200 m liber: 
H. Neagrău 2:05,65 ; 400 m 
mixt : D. Ținea (Crișul) 4:59,60; 
4 X 100 m liber : Șc. sp. Reșița 
3:59,51 ; 200 m delfin : H. Nea
grău 2:10,24 — rec. sen. și jun...

VIL C.F.R. Slmeria —
Știința Petroșani 1

VIII. Laminorul Roman —
I.T.A. P. Neamț 1

IX. Oituz Tg. Ocna —
Petrolul Molnești 2

X. Gloria Reșița -■ Minerul
Anina 1

XI. Utilajul Făgăraș —
Torpedo Zămeștl 2

Xn. Chimia Mărășești —
Unirea Focșani 2

XIII. Automecanica Mediaș —
Textila Cisnădle X

FOND DE CIȘTIGURI 93.279 LEI
Plata cîștigurilor de la acest 

concurs se va face astfel : in 
Municipiul București de la 19 au
gust plnă la 14 oct. 1977, In tară 
de la 25 august pînă la 14 oct. 
1977, prin mandate poștale Ince- 
pind de la 25 august 1977.

Sîmbătă, la amiază, în cen
trul orașului Ploiești, în dreptul 
Palatului culturii, erau pre- 
zenți cîteva mii de localnici 
veniți să asiste la ultima sec
vență a unei întreceri cicliste 
care s-a situat, timp de patru 
zile, în centrul atenției între
gului oraș. Și astfel, ultimul 
sprint în cursa ciclistă interna
țională „Cupa Voința" s-a con
sumat în același cadru sărbă
toresc pe care l-am consemnat 
și cu prilejul startului inaugu
ral. Aplauze prelungite au sa
lutat victoria, în etapa a 5-a 
(Ploiești — Văleni — Cislău și 
retur) a tînărului L. Karas 
(CSTV Praga), ca și succesul 
final al celuilalt ciclist pra- 
ghez, J. Zaloudek — cîștigăto- 
rul întrecerii.

Etapa a 5-a a avut un traseu 
ceva mai scurt decît se fixase 
inițial (115 în loc de 138 km). 
Organizatorii au renunțat în ul
timul moment la unele porțiuni 
de șosea, din finalul etapei, ca
re, aflate în reparație, ar fi 
stînjenit întrecerea cicliștilor, 
în asemenea condiții, imediat 
după plecare, alergătorii s-au 
așternut la drum într-un tempo 
debordant. La trecerea prin 
Văleni, media orară înregistrată 
de pluton era de peste 43 km și 
aceasta în condiția în care dru
mul spre Văleni este într-un 
ușor, dar continuu, urcuș. Spor
tivii români, și în special cei 
de la Metalul Plopeni, Voința 
București și Steaua, nemulțu
miți de poziția lor în clasamen
tul general al cursei, au încer
cat totul pentru a se desprinde 
de colegii lor din Ceho
slovacia, la început în pos
tura de „evadați", iar mai

CAMPIONATELE 
JUNIORI II
A. Stoica (Lie. 1 București) 
10,9 ; 400 m (f) : Daniela Niță 
(L.C.E.A.) 57,6 ; 400 m (b) :
O. Daniel (București) 50,9 : 
100 mg (f) : Elena Afleri (Lie. 
2 Deva) 15,3 ; lungime (f) : Mi- 
rela Condurache (Lie. 2 Iasi) 
5,47 ; 1 500 m (f) : Eugenia Ni
cola (Șc. sp. Arad) 4:38,4 ; disc 
(b) : M. Bară (Șc. sp. Olimpia 
Craiova) 57,30 m ; greutate (f): 
Dorina Dumălan (A C. Reșița) 
13,87 m ; 1 500 m (b) : P. Le- 
vițchi (Lie. 2 Iași) 3:59,1 ; 
300 mg (b) : A. Darbă (L.C.E.A.) 
38,8 ; ciocan : A. Mebes (Șc. 
sp. Oradea) 58,80 m ; 1 500 m 
obstacole : I. Paduraru (Lie. 2 
Iași) 4:18,6 ; triplusalt : M. Ene 
(L.C.E.A.) 14,89.

D. DIACONESCU-coresp.

4. C. Neagrău (Crișul) 2:30,40 — 
rec. copii ; 400 m liber : H. Nea
grău 2:26,35 ; 100 m spate : L. 
Szakadaty (Crișul) 1:02.77 —
rec. jun. ; 200 m mixt : D. Țin
ea 2:21,64 ; 4 x 200 m liber : 
Crișul 8:42.10 — rec. jun. ; PE 
ECHIPE : 1. Crișul 179 p, 2. Lie. 
I București 92 p, 3. Șc. sp. Re
șița 80 p ; FETE — 100 m del
fin : Irinel Pănulescu (Petro
lul) 1:08.60 ; 100 m bras : Ligîa 
Anastasescu (Dinamo) 1:18.48; 
200 m liber : Irinel Pănulescu 
2:16,10 ; 400 m mixt : Valeria
Vlăsceanu (Petrolul) 5:2018 : 
4 X 100 m liber : Dinamo 4:24,0: 
200 m delfin : Irinel Pănulescu 
2:27,27 ; 400 m liber : Irinel Pă
nulescu 4:48.30 ; 100 m spate : 
Valeria Vlăsceanu 1:10,10; 200
m mixt : Ligia Anastasescu 
2:31,57 ; 4 X 100 m mixt : Dina
mo 4:47.23 ; ECHIPE : 1. Șc. sp. 
Reșița 97 p, 2. Petrolul Ploiești 
87 p, 3. Lie. 1 București 51 p.

Clasament general (băieți și 
fete) : 1. Șc. sp. Reșița 177 p, 
2. Crișul 175 p, 3. Lie. 1 Bucu
rești 143 p.

Doru GLAVAN, coresp.

„MEMORIALUL ION
La Brăila au luat sfîrșit în

trecerile pugilistice contînd 
pentru „Memorialul Ion Covaci". 
Reuniunea finală urmărită de 
peste 2 000 de spectatori a fost 
de un înalt nivel tehnic. Iată 
cîștigătorii celei de a patra e- 
diții a competiției : cat. 48 kg 
— I. Moldovan (A.S.A. Cluj- 
Napoca) ; cat. 51 kg. — D. Ga- 
vrilescu (A.S.A. Bacău), cat. 54 
kg. — Gh. Marinei (B. C. Brăi
la), cat. 57 kg. — FI. Zamfir

apoi în aceea de învingă
tori. Sportivii cehi — și în
deosebi liderul cursei, Zalou
dek — au fost, însă, mereu pe... 
fază. Au ripostat la toate atacu
rile, au făcut exact ceea ce nu 
a reușit să facă, în etapa a 2-a, 
Ion Cojocaru, purtătorul tri
coului galben, și nici colegii săi 
de echipă sau vreunul dintre 
cicliștii celorlalte formații româ
nești aflate în concurs. în ase
menea condiții de continuă hăr- 
țuială, plutonul s-a menținut 
totuși compact, pînă cu cîțiva 
zeci de metri înaintea sosirii în 
Ploiești, cînd s-a declanșat 
sprintul final — cîștigat, din 
nou, de un alergător oaspete : 
L. Karas, cronometrat cu timpul 
de 2h48:33, medie orară 40,937 
km. 2. I. Butaru (Metalul Plo
peni), 3. L. Roșac (Voința 
București), 4. I. Cernea (Olim
pia), 5. E. Dulgheru (Steaua) 
— toți, același timp. Clasament 
general: 1. .1. Zaloudek 12h59:25, 
2. Al. Sofronie (Voința Bucu
rești) 13h00:08, 3. Șt. Pintecan 
(CIBO Brașov) 13h00:15, 4. I.
Cojocaru (Steaua) 13h00:32, 5. 
A. Bobeică (Metalul Plopeni) 
13h00:37, 6. L. Karas 13h00:42.

Gheorghe STEFANESCU
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I
I
I
I
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Sîmbătă dil 
dionul Repun 
echipa Steaua 
pid cu scorul 
înscris pentrj 
mele pe taba 
„Cupei Miwiil 
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vel, a imprid 
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tașii, bine sul 
diană, au col 
neori spectacl 
priză jucător 
avut inițiativl 
breșe în disd 
advers, însă 
Răducanu (rd 
— bară !) și 
ratat situații 
pauză, acțid 
formației mi 
periculoase a 
dașul Pîrvu 1 
reu pe Rădu 
a ratat lovit] 
conți nuare.d 
și, in min.q

| ME

TURNEE INTERNAȚIONALE
DE ȘAH PENTRU JUNIORI
La Tg. Mureș șl Brașov au 

început tradiționalele turnee in
ternaționale de șah, pentru Ju
niori și junioare, ale României, 
tată rezultatele primei runde :

TG. MUREȘ (turneu mascu
lin) : Szabo (Ungaria) — Foișor 
Vr-Va. Savin — Biro 0—1, Mără- 
șescu — Lorincz 1—0, partidele 
Cr. ionescu — Const. Ionescu, 
Semkov (Bulgaria) — Reznicek 
(Cehoslovacia) și Negulescu — 
Negureanu s-au întrerupt.

BRAȘOV (turneu feminin) : 
Ili-e — Kovacs (Ungaria) 1—0, 
Swiecik (Polo-nia) — Butt 1—0, 
Kantor — Ivacici (Iugoslavia), 
M. Kalmukova — Jsereteli 
(U.R.S.S.), M. Pogorevici — Kos
ma, Nicola — Crăciun, Între
rupte.

T.C.B. Șl DINAMO 
LAUREATE IN ÎNTRECERILE

MICILOR TEHISMANI
TÎRGOVIȘTE (prin telefon).

— Sîmbătă după amiază au 
luat sfîrșit în localitate între
cerile primei ediții a campio
natului republican de tenis pe 
echipe, pentru categoria copii 
(pînă la 14 ani). Deținătoare 
ale titlurilor sînt echipele 
Tenis-CIub București (mascu
lin) si Dinamo București (fe
minin).

Iată rezultatele turneului 
pentru locurile 1—4, la băieți ; 
T.C.B. — Steaua 7—2 ; T.C.B.
— Dinamo București 5—4 ; 
T.C.B. — Sănătatea Oradea
6— 3 ; Dinamo — Steaua 5—4 ;
Dinamo — Sănătatea 7—2 ; 
Steaua — Sănătatea 5—4. Cla
sament : 1. T.C.B. — 3 victo
rii ; 2. Dinamo — 2 v ; 3.
Steaua — 1 v ; 4. Sănătatea
Oradea — 0 v. Pentru locurile 
5—7 ; Dunărea Galați — Școala 
sportivă Constanța 5—4 ; Du
nărea — Progresul București
5— 4 ; Șc. sp. Constanța — Pro
gresul 5—4. Clasament : 5. Du
nărea Galați — 2 v ; 6. Șc. sp. 
Constanta — 1 v ; 7. Progresul 
București — 0 v.

în turneul feminin : Dinamo
— Steaua 5—4 ; Dinamo — Pro
gresul 7—2 ; Dinamo — Du
nărea 8—1 ; Steaua — Progre
sul 8—1 ; Steaua — Dunărea
7— 2 ; Progresul — Dunărea
6— 3. Clasament : 1. Dinamo — 
3 v ; 2. Steaua — 2 v ; 3. Pro
gresul — 1 v ; 4. Dunărea Ga
lați — 0 v.

De remarcat buna organizare 
de care s-au bucurat întrece
rile, favorizate și de timp fru
mos.

M. AVANU-coresp.
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C. S. TlR 
NAMO BUCt 
Partida a avi 
pă-amiază. A 
(min. 5) și 1 
pentru gazd 
Moldovan (m 
(min. 88). In 
ratat o lovitJ 
în min. 68, I 
imitat ratînq
C. S. TlRGOl 
Gheorghe, E 
— Furnică, 
Kallo II, M.] 
mai jucat : I 
făncscu, Gre 
troianu, Niță 
MO : Ștefan 
Ghiță, T. Za] 
gustin, I. Mol 
dovan, Vrtnjd 
mai fost fi 
Matecscu, M 
drescu și Soq 
resp.).

s.c. bacă! 
CA IAȘI 1-1 
gol al meciul 
de Catargiu I 
Bacău : Ursi 
Catargiu, Lui 
Cărpuci. Pani 
taru. Botez, B 
cat : Solomon 
tehnica : Nas] 
ton. Ciobanul 
reșan. Simion
D. Ionescu, | 
Au mai juca] 
Florean și CI 
coresp.). |

F.C. Bind 
HUNEDOARA 
marcat Gherl 
Cassai (min.l 
Albu — Drag 
Popovici — 1 
Ghergheli^teJ 
Fildan. CffM 
Bucur. GrubJ 
cu — Petcu.l 
conomu — | 
Georgescu. Al 
logan (elimin 
rea arbitrulJ 
Agud, Nicșa I 
coresp,). I 

OLIMPIA I 
CLUJ-NAPOl 
marcat: Helvl 
(min. 57 — d 
gazde, Murei 
pentru cluje» 
lizat următod 
tai — Mureșl 
Matei, Bocșa] 
Both I — G1 
țeganu. Au | 
Popa, MarcJ 
marcek și 11 
coresp.). |

JIUL PeJ 
RUL BRAD | 
în permanenl 
dele nu au rl 
apărarea agil 
ganizată a I 
Jiul a alinii 
mație : CmmI 
Ciupitu, 
ca, Mulțescul 
Dumitrache I 
rescu. (I. Z:l

COVACI** LA BOX
(Steaua), cat. 60 kg. — Tr, 
Georgea (St. roșu Brașov), cat. 

63,5 kg. — I. Stoica (B. C. 
Brăila), cat. 67 kg. — A. Po<l- 
goreann (B. C. Brăila), cat. 71 
kg. — G. Muraru (St. roșu 
Brașov), cat. 75 kg. — N. Spi- 
log (Nicolina Iași), cat. 81 kg. 
— N. Coman (A.S.A. Cluj-Na
poca), cat. +81 kg. — P. Ungu- 
re.anu (Muscelul Cîmpulung).

Gh. RIZU — coresp.

A.S.A. TG 
METAN MB 
Meci la disc] 
au obținut^ 
Au marcat: 
23), Caniarol 
Simo (min. | 
76) și Hajna] 
tiv Tarcea | 
(min. 83). A 
mătorul „urJ
— Korteși, 
nuțan — Ga
— Both II, j 
mai jucat : 1 
niaro, Marin 
(A. Szabo, q



piului In prima zi a turneului de la Rabat
a

ĂTOAREA CELEI DE
[pe sta- 
Capitală, 
I pe Ra- 
kO), și-a 
pară nu- 
ptoarelor 
icurești". 
I bțjfcp ni- 
pun ritm 
li, înain- 
[nia me
lt și u- 
rima re
țeaua au 
kt multe 

apărare 
tain. 19), 
min. 30 

L 44) au 
pa. După 
Isive ale 
fost mai 
|50, fun- 
r în ca- 
lon Ion 
[1 m. în 
ț4ojninat 
s unicul

gol al intîlnirii : TROI a trecut 
in viteză printre apărătorii Ra
pidului și, din apropierea porții, 
a trimis balonul in plasă.

A arbitrat bine C. Bărbulescu. 
(București) :

STEAUA : Iordache — An- 
ghei, Agiu, Zahiu, Nițu — Ră- 
ducanu. Ion Ion, Stoica —Troi, 
Năstase, Ad. Ionescu.

RAPID : Ioniță — Pop, Gri- 
goraș (min. 46 Pîrvu), Nită, Ad. 
Dumitru — Sutru (min. 58 Rîș- 
niță), Petcu, Neagu — Constan
tinescu (min. 46 Nicolof), Ron- 
tea, Bartales.

în deschidere, pentru desem
narea ocupantelor locurilor 3 și 
4, Metalul a întrecut pe Pro
gresul cu scorul de 4—2 (1—0). 
Antrenorul metalurgiștilor. Paul 
Popescu, a prezentat o formație 
cu cîțiva tineri, dar care cunosc 
și aplică destul de bine unele 
din „secretele" fotbalului.

Jucătorii Metalului au combi
nat simplu, au pasat mult și 
precis, creind nenumărate mo-
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„CUPA 
A REVENIT 
U.T.A. Prima ediție 
ției internaționale 
dotată cu „Cupa 
schi", organizată 
U.T.A., s-a încheiat
echipei gazdă. Aceasta a dispus 
în ultimul meci de Politehnica 
Timișoara cu 1—0 (0—0). în ce
lălalt meci, Sport Club Novi 
Sad a terminat la egalitate, 
2—2 (1—1), cu Inter Bratislava. 
U.T.A. s-a clasat pe primul 
Ioc, cu 5 puncte, fiind urmată 
în clasament de Politehnica, 
Sport Club Novi Sad și Inter 
Bratislava.

F. C. CONSTANȚA — HA- 
POEL TEL AVIV 1—1 (0—0).
Oaspeții au deschis scorul prin 
Landau (min. 65), gazdele ega- 
lînd prin Nistor (min. 85). Con- 
stănțenii au utilizat formația : 
Ștefănescu (Popa) — Mustafa, 
Antonescu, Nistor, Turcu — 
Petcu, Ignat, Borali (Livciuc)
— Zamfir, Tararache, Buduru 
(Leu). (C. Popa, coresp.).

F.C.M. GALAȚI — F. C. 
BRAILA 3—2 (1—2). Au în
scris : Oblemcnco (min. 1, 46 — 
din lovitură de la 11 m și 53), 
respectiv Trifina (min. 7) și 
Telegraf (min. 33). (Gh. Arse- 
nie, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
4—2 (3—1). Au marcat : Stanca 
(min. 27, 35 și 39 — din lovi
tură de la 11 m) și C. Nicolae 
(min. 77), respectiv Toma (min. 
22) și Vintilă (min. 89). (P. 
Giornoiu, coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV
— MUSCELUL -----------------
6-0 (2—0). Au 
ghe (min. 15 și 
vescu (min. 29 
(min. 51), Șulea 
Gruia, coresp.).

C.S U. GALAȚI — OȚELUL 
GALAȚI 4—1 (3—0). Au mar
cat : Păunescu (min. 17), Cotigă 
(min. 27) și Ene (min. 31 și 52), 
respectiv Bălăcean (min. 65). 
(T. Siriopol, coresp.).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
DACIA ORAȘTIE 4—1 (2—0). 
Au înscris : Bădăluță (min. 20), 
Nica (min. 30), Gherănoiu (min. 
75) și Meirosu (min. 86). res
pectiv Moț (min. 87). (D. Gruia, 
coresp.).

CELULOZA CALARAȘI — 
VICTORIA LEHLIU 5—0 (3—0). 
Au marcat : Martin (min. 21) 
și Mușat (min. 19, 32, 71 și 85
— din lovitură de la 11 m). (N. 
Constantinescu, coresp.).

C I L. SIGHET — MINERUL 
BAIA SPRIE 2—1 (0—0). Au 
înscris : Ivașcu (min. 50), Cio- 
han I (min. 60). respectiv S. 
Popa (min. 47). (S. Pralea, co
resp.).

PANDURII TG. JIU — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—0 (0—0).
marcat : Băluță (min. 
Tănase (min. 72). (M.
coresp).

DELTA TULCEA — 
TUL CONSTANȚA 0—1 
Singurul gol al meciului 
marcat de Cornea (min. 34). (P. 
Comsa. coresp.).

C.F.R CLUJ-NAPOCA — 
GLORIA BISTRIȚA 4—0 (1—0). 
Au marcat : Gostilean (min. 
24). Țcgean (min. 60), II. Popa 
(min. 84) și Roman (min. 88). 
(I. Pocol, coresp.).

F.C.M. GIURGIU 
BUZUL 
(1—0). Au înscris : Iordache 
(min. 34) pentru gazde, res
pectiv Ciornoavă (min. 52). (Tr. 
Barbălată, coresp.).

T.C.M. CLUJ-NAPOCA — 
ARMATURA ZALAU 2—2 
(1-0).

A Xl-a EDIȚII>
mente de derută in sistemul de
fensiv al Progresului. Doar spre 
sfirșitul primei reprize jocul a 
fost echilibrat ; in rest, Metalul 
a avut Inifiativa, primul gol în- 
scriindu-1 in min. 42, eind PRO
DAN a trecut prin dribling de 
apărătorii adverși. In repriza 
secundă, metalurgiștli și-au ma
jorat avantajul Ia 2—0 (prin 
GIUGIUMICA — min. 50), ca 
apoi, întreaga echipă să aibă 
citeva minute de relaxare, de 
care au profitat jucătorii Pro
gresului, restabilind egalitatea : 
LIBRA — min. 55 și APOSTOL
— min. 57. Acest duș „rece" l-a 

metalurgiști, ei au
atacuri 
au mai 
in min.

— eare a 
reluat eu capul balonul respins 
de Tîchigiu, și. In min. 69, prin 
același GIUGIUMICA. la capă
tul unul slalom printre adver
sari, a șutat puternic de Ia 17 
m in coiful lung.

A arbitrat bine N. Georgescu 
(București) :

METALUL : Ciupitu — Călă- 
rașu (min. 74 Omer), Marinescu, 
Sebe, Gane — Nica, Dumitrescu 
(min. 83 Marin), Giugiumică — 
Lungu. Prodan, Tănase (min. 46 
Popa).

PROGRESUL : Tichigiu (min. 
67 Giron) — M. Florentin (min. 
51 Ploscaru), Moraru, Badea. 
Gh. Ștefan — Săndoi (min. 53 
Libra), Nignea, Dragu — L San
du, Turbatu, Apostol.

După finală, echipa Steaua a 
primit „Cupa Municipiului 
București", formația Rapid — 
„Cupa pentru cele mai multe 
participări in finală" și jucăto
rul Săndoi (16 ani) — din echi
pa Progresul — „Cupa celui 
mai *‘năr jucător".

Pompiliu VINTILA

SELECȚIONATA NOASTRĂ
a Învins cu 3-2

(la penalty-uri)
CAMPIOANA MAROCULUI

Universitatea Craiova continuă pregătirile,
dar unele trămintări persistă

trezit pe 
construit o avalanșă de 
la poarta Progresului șl 
fructificat de două ori : 
59 prin GIUGIUMICA,

Sîmbătă s-au dispulat la Ra
bat primele meciuri din cadrul 
turneului internațional organi
zat de Federația marocană. 
Selecționata noastră divizionară 
a întilnit pe Widad Athletic 
Club Casablanca — actuala 
campioană a Marocului — pe 
care a învins-o cu 3—2, după 
executarea loviturilor de la 
11 m. La sfirșitul celor 90 de 
minute tabela de marcaj a- 
răta 1—1 (0—0). Scorul a fost 
deschis de Abdulah (min. 60), 
iar Iordănescu a egalat (min. 
70), la o pasă în adîncime pri
mită de la Dumitru. Tot Iordă
nescu și Dumitru sint autorii 
celor două penalty-uri trans
formate. în acest meci echipa 
s-a mișcat ceva mai mult de- 
cit în partidele precedente — 
de la Teheran și Istanbul — 
dar a dovedit aceeași lipsă da 
precizie a șuturilor la poartă. 
Din nou Dudu Georgescu și 
Iordănescu au ratat mari oca
zii de gol. Iată formația utili
zată : Moraru (a apărat trei 
penalty-uri) — Cheran, Sătmă- 
reanu II, Samcș, Vigu — Du
mitru, Boloni (min. 65 Bălăci), 
Iordănescu — Crișan, D. Geor
gescu, Zamfir.

în cel de-al doilea meci al 
turneului, Cehoslovacia —Ever
ton 3—2, tot la penalty-uri. Și 
în această partidă după 90 de 
minute scorul a fost egal, 
1—1.

Așadar, în finala turneului 
s-au întilnit, aseară tîrziu, se
lecționatele României și Ceho
slovaciei.

Lotul Universității Craiova 
și-a început pregătirile în ziua 
de 18 iulie. Ele s-au desfășurat 
la Craiova și. apoi, la Poiana 
Brașov. în ultima perioadă de 
timp, jucătorii craiovenl au 
trecut la disputarea unor me
ciuri de verificare-antrenament. 
Din șirul de partide susținute 
de ei, notăm : 6—1 cu ICIM
Brașov, 1—2 cu Metalul Plo- 
peni, 3—2 cu Tractorul Brașov, 
2—1 cu Șoimii Sibiu, 3—0 cu 
Muscelul Cîmpulung și partici
parea — vineri și ieri — Ia 
„Cupa Drobeta 2 000". Toate 
partidele formației cîștigâtoare 
a Cupei României s-au desfă
șurat in deplasare.

Iată, acum, jucătorii înscriși 
pe lista de participare a Uni
versității Craiova în noul cam
pionat și care efectuează actu
almente pregătirile sub condu
cerea antrenorului secund Con
stantin Deliu : Boldici, Purcaru, 
Lung (portari), Negrilă, Ungu- 
reanu (venit de la Electropu- 
tere), Tilihoi, Constantinescu, 
Ștefănescu, Purima, Berneanu 
(fundași), Donose, Beldeanu, 
Bălăci, Irimescu, Geolgău, Ti- 
cleanu (mijlocași). Crișan, Că- 
mătaru. Cîrțu, Marcu, Ciobanu, 
Stăncescu, acesta din urmă ve
nit de la Electroputere (ata- 
canți).

Așa cum am mai scris cu 
prilejul consfătuirii antrenorilor 
divizionari, la Universitatea 
Craiova s-au înregistrat o serie 
de frămîntări care nu au avut 
și nu au darul de a asigura 
o bună desfășurare a activită
ții de pregătire. Ele s-au da
torat unor acte de indisciplină 
comise de unii jucători, pre
cum și unor neînțelegeri in
tervenite Intre conducere, ju
cători și antrenorul Constantin 
Teașcă, aflat în prezent în con
cediu de odihnă. Așa cum am 
fost informați și asigurați de 
către organele sportive locale,

in scurtă vreme se va Încheia 
analizarea Întregii situații și se 
vor lua măsurile cele mai po
trivite fată de toate abaterile 
constatate, care ne apar ea sur
prinzătoare in viata unei echi
pe care a incheiat cu bune re
zultate campionatul și ■ obți
nut și un succes 
pentru palmaresul 
cerirea „Cupei".

Nc-am deplasat 
la Craiova, unde 
că iubitorii fotbalului sint foar
te dornici ca echipa-fanion a 
orașului lor să poată continua 
buna evoluție din sezonul tre
cut in care a realizat un apre
ciabil salt pe planul pregă
tirii. Să nu uităm că Universi
tatea Craiova reprezintă fotba
lul nostru într-o cupă europea
nă și, mai departe, că ea dă 
trei jucători lotului reprezenta
tiv. Este, de aceea, in interesul 
general al fotbalului nostru ca 
măsurile forurilor de resort să 
urmărească fortificarea atmos
ferei de muncă și seriozitate din 
cadrul lotului craiovean. să ducă 
la o comportare corespunzătoa
re in noul sezon.

Eftimie IONESCU

remarcabil 
ei prin en-

zilele acestea 
am constatat

„ll'PA DDOBETA 2000“
DROBETA TR. SEVERIN, 14 

(prin telefon). Peste 40.000 spec
tatori au urmărit, pe stadionul 
din Drobeta Tr. Severin, finala 
„Cupei Drobeta 2000", aflată la 
a doua ediție, desfășurată du
minică. Trofeul a revenit echi
pei Universitatea Craiova care 
a învins pe F.C.M. Reșița cu 
3—1 (2—0). în prima zi a tur
neului, craiovenii dispuseșeră 
cu 5—0 (2—0) de Haiduk Veli- 
kovo, din liga a 3-a a campio
natului R.S.F. Iugoslavia, iar 
reșițenii întrecuseră cu 2—1 
(1—0) pe C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin (Div. C.).

Gh. MANAFU, coresp.

CÎMPULUNG 
înscris : Gher- 
87),. Paraschi- 
ți 49), Bucur 
(min. 60). (C.

Au
47) și 
Băloi,

POR- 
(0-1). 
a fost

AUTO-
BUCUREȘTI 1—1 

Au înscris :
34) pentru gazde,

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1977-1978
greșul Bâilești ; C.F.R. Craiova — 
Constructorul Craiova; Mecanizatorul 
Simian — Știința Petroșani ; C.S.M. 
Dr. Tr. Severin - Unirea Dr. Tr. 
Severin ; Minerul Rovinari — Mi
nerul Motru ; F.O.B. Balș — Con
structorul Tg. Jiu.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Drăgă- 
Știința 
Unirea 
- Mo- 
Dr. Tr.

. __ _ Construe-
Constructorul Craio

va ; Chimistul Rm. Vîlcea — Lotru 
Brezoi ; Metalurgistul Sadu — Mi
nerul Rovinari.

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Lotru Brezoi - Minerul Rovinari ; 

Dierna Orșova - C.F.R. Craiova ; 
Știința Petroșani — C.S.M. Dr. Tr. 
Severin ; Minerul Motru — Metal uf» 
gistul Sadu ; Unirea Dr. Tr. Seve
rin — Constructorul Tg Jiu : Uni
rea Drâgâșani — F.O.B. Balș ; Con
structorul Craiova — Progresul Băl
tești ; Mecanizatorul Simian — 
Chimistul Rm. Vîlcea.

ETAPA A Xl-A (30 octombrie)
Mecanizatorul Simian — Unirea 

Dr. Tr. Severin ; Constructorul Tg. 
Jiu - Minerul Motru ; Metalurgistul 
Sadu — Lotru Brezoi ; C.F.R. Craio
va - Știința Petroșani ; 
Balș - Dierna Orșova ; 
Rm. Vîlcea - Progresul 
Minerul Rovinari - L‘ 
șani ; C.S.M. Dr. Tr. 
Constructorul Craiova.

ETAPA A Xll-A (6 noiembrie)
Minerul Motru - lotru Brezoi ; 

Constructorul Craiova — Metalurgis
tul Sadu ; Dierna Orșova — Uni-rea 
Dr. Tr. Severin ; Minerul Rovinari — 
Constructorul Tg. Jiu ; C.S.M. Dr. 
Tr. Severin — Unîroa Drâgâșani ; 
F.O.B. Balș - C.F.R. Craiova ; 
Progresul Bâilești - Mecanizatorul 
Simian ; Știința Petroșani — Chimis
tul Rm. Vîlcea.

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
Metalurgistul Sadu — Progresul 

Bâilești ; Știința Petroșani — Con
structorul Tg. Jiu ; Mecanizatorul 
Simian — Minerul Motru ; C.F.R. 
Craiova — C.S.M. Dr. Tr. Severin; 
Chimistul Rm. Vîlcea — F.O.B. 
Balș ; Unirea Dr. Tr. Severin — 
Minerul Rovinari ; Lotru Brezoi — 
Dierna Orșova ; Unirea Drâgâșani 
— Constructorul Craiova.

ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Constructorul Tg. Jiu — Lotrul 

Brezo-i ; Dierna Orșova — Chimis
tul Rm. Vîlcea ; Constructorul Craio
va — Unirea Dr. Tr. Seve-rin ; Mi
nerul Motru — Știința Petroșani ; 
Progresul Bâilești - C.F.R. Craio
va : Metalurgistul Sadu — Unirea 
Drâgâșani ; Minerul Rovinari — 
F.O.B. Balș ; C S.M Dr. Tr. Seve
rin — Mecanizatorul Simian.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
Mecanizatorul Simian 

torul 
C.S.M. 
Craiova 
Dr. Tr. 
Unirea 
Tg. Jiu 
Minerul 
Dierna Mrșova ; 
Metalurgistul Sadu.

SERIA A VI-A
ETAPA I (21 august)

Const lAictorul Pitești —
Roșiori ; Electrodul Slatina 
colta Stolcănești ; 
cești — Flacăra Moreni ; 
Videle - Metal ui Mija ; OnentuJ 
Fieni - Chimia Găești ; Petrolul
Tîrgoviște - Progresul Pucioasa ; 
Automobilul Curtea de Argeș — Ceta
tea Tr. Măgurele; Progresul Corabia
— Dacia Pitești,

ETAPA A ll-A (28 august)
Chim io Găețt-I - Automobilul 

Curtea de Arpe? ; Cetoteo Tr. Mă
gurele — Constructorul Pitești ; Pro
gresul Pucioasa - Progresul Cora
bia ; ROVA Roțlod - Viitorul Scor
nise ști ; Recolta Stoicăneștl — Pe
trolul Videle ; Floc&ro Moreni — 
Cimentul Flerd : Docta Pitești 
Electrodul Slottaa ; Metalul Mija - 
Petrolul Tirgovifte.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
Electrodul Slatina - Cetatea Tr. 

Măgurele ; Petrolul Tîrgoviște - 
ROVA Roșiori j Constructorul Pitești
— Automobilul Curtea de Argeș ; 
Petrolul Videle - Flacăra Moreni | 
Progresul Corabia — Viitorul Scor* 
olceșd î Recolta Stoicăneștl - 
Dacia Pitești ; Metalul Mija — 
Cimentul Fieni : Progresul Pucioasa
— Chimia Găeștl.

ETAPA A IV-A (11 septembrie)
ROVA Roșiori — Petrolul Videle ; 

Cimentul Fieni — Progresul Pucioa
sa ; Flacăra Moreni — Electrodul 
Slatina ; Viitorul Scornicești — Con
structorul Pitești ; Dacia Pitești — 
Metalul Mija ; Chimia Găești — 
Cetatea Tr. Măgurele ; T 
Corabia 
tomobilul Curtea de Argeș 
trolul Tîrgoviște.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
Metalul Mija — Progresul Cora

bia ; Viitorul Scornicești — Chimia 
Găești ; Recolta Stoicăneștl — Pe
trolul Tîrgovi-ște ; Flacăra Moreni — 
Dacia Pitești ; Constructorul Pitești
— Cimentul Fieni ; Petrolul Videle
— Automobilul Curtea de Argeș ; 
Cetotea Tr. Măgurele — ROVA Ro
șiori ; Progresul Pucioasa — Elec
trodul Slatina.

ETAPA A Vl-A (25 septembrie)
Automobilul Curteo de Argeș 

Flacăra Moreni ; Petrolul Videle —
Pitești 
ROVA 

Chimia 
; Elec- 

P1-

ROVA
_____  - Re- 
Vlitond Soorld- 

Potrolul

Ftonl

, _ t viriiîiiu viaeșn •—
Măgurele ; Progresul 

Recolta Stoicâneștl ; Au- 
Pe-

rrccara morem ; resrorw v — 
Progresul Pucioasa ; Dacic 
— Cetatea Tr. Măgurele ; 
Roșiori — Metalul Mija ; I
Găești — Progresul Corabia ; 
Irodul Slatina — Constructorul 
teștl ; Cimentul Flenl — Recolta 
Stoicăneștl ; Petrolul Tîrgoviște - 
Viitorul Scorniceștl.

ETAPA A VII-A (2 octombrie)
Viito-rul Scorniceștl - Progresul 

Pucioasa ; Cimentul Fieni — Dacia 
Pitești ; Automobilul Curtea de Ar
geș - Recolta Stoicânești ; Petrolul 
Tîrgoviște - Electrodul Slatina ; 
Cetatea Tr. Măgurele — Metalul 
Mija ; Progresul Corabia — Flacăra 
Mo reni ; Constructorul Pitești — 
Petrolul Videle ; Chimic Găești — 
ROVA Roșiori.

ETAPA A VIII-A (9 octombrie)
Petrolul Videle - Progresul Co

rabia ; Metalul Mija — VHtorul 
Scornicești ; Flacăra Mo reni -

Petrolul Tîrgoviște ; Progresul Pu
cioasa — Cetatea Tr. Măgurele ; 
Electrodul Slatina — Automobilul 
Curtea de Argeș î ROVA Roșiori — 
Cimentul Fieni ; Recolta Stoicăneștl
— Chimia Găeștl ; Dacia Pitești — 
Constructorul Pitești.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Dacia Pitești — Progresul Pucioa

sa ; Cimenta1 Fieni — Petrolul Vi
dele ; Electrodul Slatina — ROVA 
Roș-Iorf ; Viitorul Scorniceștl — Re
colta Stoicăneștl ; Chimia Găeștl — 
Constructorul Pitești ; Petrolul Tîr
goviște — Progresul Corabia ; Meta
lul Mija — Automobilul Curtea de 
Argeș ; Cetatea Tr. Măgurele — 
Flacăra Moreni.

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Automobilul Curtea de Argeș — 

Cimentul Fieni ; Constructorul 
iești — Flacăra Morenl ; Viitorul 
Scornicești — Cetatea Tr. Măgurele; 
Chimia Găeștl — Metalul Mija ; 
Petrolul Tîrgoviște — Petrolul Vide
le ; ROVA Roșiori — Dacia Pitești ; 
Progresul Corabia — Electrodul Sla
tina ; Recolta Stoicăneștl — Progre
sul Pucioasa.

ETAPA A Xl-A (30 octombrie)
Cetatea Tr. Măgurele — Recolta 

Stoicănești ; Petrolul Videle — Elec
trodul Slatina ; Metalul Mija — 
Constructorul Pitești ; Progresul Pu
cioasa — ROVA Roșiori ; Dacia Pi
tești — Viitorul Scorniceștl ; Cimen
tul Fieni — Petrolul Tîrgoviște ; Fla
căra Moreni — Chimia Găeștl ; 
Automobilul Curtea de Argeș — 
Progresul Corabia.

ETAPA A Xll-A (6 noiembrie)
ROVA Roșiori — Automobilul 

Curtea de Argeș ; Recolta Stoică - 
nești — Metalul Mija ; Electrodul 
Slatina — Chimia Găeștl ; Petrolul 
Videle — Dacia Pitești ; Petrolul 
Tîrgoviște — Cetatea Tr. Măgurele; 
Flacăra Moreni — Progresul Pu
cioasa ; Constructori Pitești — 
Progresul Corabia ; Cimentul Fieni
— Viitorul Scornicești.

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
Chimia Găeștl - Petrolul Videle ; 

Dacia Pitești — Petrolul Tîrgoviște ; 
Cetatea Tr. Măgurele — Cimentul 
Fieni ; Progresul Corabia — ROVA 
Roșiori ; Recolta Stoicăneștl — Fla
căra Moreni ; Viitorul Scornicești _ — 
Automobilul “ 
talul Mija 
Progresul 
Pitești.
ETAPA A
ROVA Rc, _ .

Constructorul Pitești - Recolta Stoică- 
nești ; Metalul Mija - Progresul 
Pucioasa ; Automobilul Curtea de 
Argeș - Dacia Pitești ; Petrolul Vi
dele - Cetatea Tr. Măgurele ; Pro- 
gresul Corabia — Cfmentul_ Fieni ; 
Chimia Găești 
Electrodul 
cești.

ETAPA
Petrolul

Pitești ; 
trolul Videle ;
— Progresul Corabia ; 
cănești 
Moreni 
tești - 
Fieni 
greșul 
Curteo de Argeș.

SERIA A VII-A
ETAPA I (21 august)

Constructorul
Brezoi ; Unirea ______ _____
Știința Petroșani ; Constructorul 
Jiu — Progresul Bâilești ; M

Craiova — 
Dr. Tr. Severin

Lotru

Pl-

Curteo de Argeș ; Me- 
— Electrodul Slatine ; 

Pucioasa - Constructorul

XIV-A (20 noiembrie) 
șiorl - Flacăra Moreni ;

C'mentul
Petrolul Tîrgoviște 

Slatina - Viitorul Scorni-

A XV-A (27 noiembrie)
Tîrgoviște — Constructorul 

Viitorul Scornicești — Pe- 
Cetatea Tr. Măgurele 

Recolta Stoi-
- ROVA Roșiori ; Flacăro
- Metalul Mija ; Dacia Pi- 
Chimia Găești ; Cimentul
Electrodul Slatina ; Pro- 
Pucioasc - Automobilul

Știința Petroșani ; Constructorul Tg. 
Jiu — Progresul Bâilești ; Minerul 
Motru — F.O.B. Balș ; Mecanizato
rul Simian — Dierna Orșova ; Uni
rea Drăgășani — Chimistul Rm. Vîl- 
cea ; Minerul Rovinari — C.S.M. Dr. 
Tr. Șeverin ; Metalurgistul Sadu — 
C.F.R. Craiova.

ETAPA A Il-A (28 august)
Dierna Orșova — Metalurgistul 

Sadu ; Chimistul Rm. Vîlcea — Con
structorul Craiova ; C.S.M. Dr. Tr. 
Severin — Minerul Motru ; Lotru 
Brezoi — Mecanizatorul Simian ; 
Știința Petroșani - Minerul Rovina
ri; F.O.B. Balș — Unirea Dr. Tr. 
Severin ; C.F.R. Craiova — Construc
torul Tg. Jiu ; Progresul Bâilești — 
Unirea Drăgâșanl.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
Constructorul Tg. Jiu — C.S.M. 

Dr. Tr. Severin ; Minerul Motru — 
Unirea Drâgâșani ; Constructorul 
Craiova — F.O.B. Balș ; Unirea Dr. 
Tr. Severin — Chimistul Rm. Vîlcea; 
Progresul Bâilești - Dierna Orșova ; 
Lotru Brezoi — C.F.R. Craiova ; 
Metalurgistul Sadu - Știința Petro
șani ; Minerul Rovinari — Mecaniza
torul Simian.

ETAPA A IV-A (11 septembrie)
Știința Petroșani — Lotru Brezoi ; 

C.S.M. Dr. Tr. Severin — Metalurgis
tul Sadu ; Dierna Orșova —. Minerul 
Motru ; Minerul Rovinari — Construc
torul Craiova ; C.F.R. Craiova — 
Chimistul Rm. Vîlcea ; Mecanizato
rul Simian - Constructorul Tg. Jiu ; 
Unirea Drâgâșani — Unirea Dr. Tr. 
Severin ; F.O.B. Balș — Progresul 
Bâilești.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
Progresul Bâilești - Minerul Ro

vinari ; Constructorul Tg. Jiu — 
Dierna Orșova ; F.O.B. Balș — Lo
tru Brezoi ; Unirea Dr. Tr. Severin
— C.F.R. Craiova ; Constructorul
Craiova - Minerul Motru ; Chimistul 
Rm. Vîlcea - C.S.M. Dr. Tr. Seve
rin ; Mecanizatorul Simian — Meta
lurgistul Sad-i ; Unirea Drâgășarvi — 
Știința Petroșani.

ETAPA A Vl-A (25 septembrie)
Lotru Brezoi - Unirea Drăgâșanl ; 

Minerol Motiu — Progresul Bâilești; 
C.F.R. Craîovo - Mecanizatorul 
Simian ; C.S.M. Dr. Tr. Severin — 
F.O.B. Balș , Chimistul Rm. Vîlcea
— Constructo-ul Tg. Jiu ; Știința Pe
troșani - Constructorul Craiova ; 
Dierna Orșova — Minerul Rov!narî ; 
Metalurgistul Sadu - Unirea Dr. Tr. 
Severin.

ETAPA A VII-A (2 octombrie)
Știința Petroșani - F.O.B. Balș ; 

Unirea Dr. Tr. Severin — Lotru 
Brezoi : M nerul Rovinari — Chimis
tul Rm. Vîlcea ; Constructorul Tg. 
Jiu — Metalurgistul Sadu ; Progre
sul Bă:leșt - C.S.M. Dr. Tr. Seve
rin ; Minerul Motru — C.F.R. Craio
va ; Uniroo Drăqășani — Mecani
zatorul Simian ; Constructorul Croio- 
vo — Dierna Orșova.

ETAPA A VIII-A (9 octombrie)
Metalurgistul Sadu - Chimistul 

Rm. Vîlcea , Dierno Orșova — Uni
rea Drâgâșani ; Lotru Brezoi — Pro-

C.F.R. Craiova — Unirea 
șonl t Progresul Bâilești — 
Petroșani ; Minerul Motru — 
Dr. Tr. Severin î F.O.B. Balș 
canizatorul Simian : C.S.M. 
Severin — Dierna Orșova 
torul Tg. Jiu — Co

Chimistul Rm.

F.O.B.
Chimistul 
Băltești ; 

Unirea Drâgâ- 
Severin —

Construc-
Crotovo ; Lotru Brezoi — 

Dr. Tr. Severin ; C.F.R. 
- Minerul Rovinari : Unirea 
Severin — Progresul Bâilești;

Drăgâșanl - Constructorul 
; Chimistul Rm. Vîlcea -
Motru ; Știința Petroșani — 

Orșova ; F.O.B. Balș —



FINALA „CUPEI EUROPEI» LA ATLETISM

Medalii de bronz : NATALIA MĂRĂȘESCU, ARGENTINA MENIS și CORNELIA POPA
(Urmare din pag. I)

2.
3. Meinel (RDG)

pe Ileana Silai, a patra la 800 ~ -- - tot a 
cu un rezultat — în sfîr- 
de peste 60 de metri, ca 
Alina Gheorghiu, tot a 
la lungime.
cele 15 probe desfășura-

m, sulițașa Eva Zorgo, 
patra, 
șit — 
?i pe 
patra

Din
te, atletele din R. D. Germană 
au cîștigat 11 și au realizat 
două noi recorduri mondiale, la 
400 m garduri și la înălțime. 
Oarecum surprinzătoare este 
poziția a treia pe care s-au 
clasat atletele din reprezentati
va Marii Britanii. La bărbați, 
de asemenea, sportivii din R. D. 
Germană s-au impus net, dar 
marea surpriză a prilejuit-o e- 
chipa R. F. Germania, care a 
încheiat întrecerea pe locul se
cund, înaintea formației Uniu
nii Sovietice !

După cum s-a anunțat, pen
tru prima ediție a „Cupei Mon
diale", din septembrie, de la

Dortmund, de la „Cupa Euro
pei" s-au calificat primele două 
reprezentative, adică R. D. 
Germană și Uniunea Sovietică 
la femei, R. D. Germană și 
R. F. Germania la bărbați. O a 
treia echipă, o selecționată eu
ropeană, va fi alcătuită 
atleți și atlete din alte țări. 
Comisia de selecție urmează să 
decidă, dar credem că Maricica 
Puică și Natalia Mărășescu 
și-au cucerit, de drept, locul.

Rezultatele tehnice : feminin : 
100 m : 1. Marlies Oelsner (RDG) 
------ * “ Brit.) 

Szewinska (Pol.) 11,26... 
Irena

(Bulg.) 4:05,35 ; 3 000 m: 
mila Braghlna (URSS) 8:49,26, 
Puică 8:50,96, " ' ----
8:53,91, 4. Ford (M. Brit.) 8:55,92;
4 X îoo m : 1. - - ~
42,62 2. U.R.S.S.
Germania 43,72.
47,28 ; 4 X 400 m

2. Lannaman (M.

din

11,07, 
11.22, 3.
8. Buia 11,77 ; 200 m ____
Szewinska (Pol.) 22,71, 2. Lanna- 
man (M. Brit.) 22,83, 3.' Eckert 
(RDG) 22,99... 8. Buia 24,52 ; 400 
m : 1. Marita Koch (RDG) 49.53.
2. Sidorova (URSS) 51,20, 3. Hart
ley (M. Brit.) 51,62... 6. Tărîță 
52,36 ; 800 m : 1. Christine Liebe- 
trau (RDG) 2:0O,17, 2. Petrova 
(Bulg.) 2:00,18, 3. Stîrkina (URSS) 
2:00,96, 4. Silai 2:01,28; 1 500 m : 
1. Tatiana Kazankina (URSS) 
4:04,35, 2. Bruns (RDG) 4:04,52,
3. Mărășescu 4:05,08, 4. Iacinska

1.

8.

ECHIPELE IUGOSLAVIEI AU CÎȘTIGAT 
CUPA PRIETENIEI * EA HANDBAL TINERET

Formațiile României pe locurile secunde

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
ROMÂNIA - OLANDA 8-6, IN C.E. DE POLO

JONKOPîNG, 14 (prin tele
fon). Duminică, la piscina 
Rosenlundsbadet din localitate, 
au început întrecerile ediției a 
XlV-a a Campionatelor euro
pene de natație, competiție la 
care sînt prezenți aproape 900 
de sportivi și sportive din 27 
de țări printre care și Româ
nia. Aici timpul se menține în 
continuare rece și umed, prin 
norii denși care acoperă cerul 
razele de soare reușesc să 
răzbată doar cîteva minu
te ; iar mercurul termome- 
trului indică numai 10 gra- 

poloiștilor, 
au susținut 
sportivi ai 
încă în fe-

Germană 
3. R. F. 
România 

ot.zo , i z\ »uv iu ; x. xt. D. Ger
mană 3:23,70, 2. U.R.S.S. 3:26,62, 
3. Polonia 3:27,76 — echipa Ro
mâniei a fost descalificată : 100 
mg : 1. Johanna Kller (RDG) 
12 83. 2. Lebedeva (URSS) 13,08,
3. Nowakovska (Pol.) 13,29... 8. 
Mîrza 14,22 ; 400 mg : 1. Karin
Rossley (RDG) 55,63 — record
mondial, 2. Storojeva (URSS) 
56,84, 3. Kazperczyk (Pol.) 57,01... 
6. Bădescu 59,28 ; lungime - * 
Brigitte Kunzel (RDG) 6,76 
2. Striezel (RFG) 6,39 m,
Reeve (M. Brit.) 6,35 m,
Gheorghiu 6,35 m ; înălțime 
Rosemarie Ackermann (RDG)
1,97 m — record mondial, 2.
Holzapfel (RFG) 1,88 m, 3. Popa
l, 84 ; greutate î 1. “ ~
pianck (RDG) 21,20 
(RFG) 20,01 
(URSS) 19,76 
(Bulg.) 17,75 
m ; disc : 1. 
(URSS) 68,08 
65,60 m, 3.
liță : 1. 1
m, 2.
m.

venit echipei Ungariei cu 7—5 
(1-2, 
de-al doilea joc al reuniunii de 
dimineață a opus reprezentati
vele Iugoslaviei și Italiei, care 
au furnizat o întrecere echili
brată, încheiată cu succesul la 
limită al poloiștilor iugoslavi : 
5—4 (1—1, 1—1, 2—1, 1—1).

După-amiază, la piscina Ro
senlundsbadet, a avut loc fes
tivitatea de deschidere a Cam
pionatelor europene, ea fiind 
urmată de celelalte două parti
de ale primei etape din turneul 
de polo.

Formația României a întîl
nit, în meci de debut, echipa 
Olandei. Poloiștii noștri au ob
ținut victoria cu 8—6 (0—1, 2—1, 
4—1, 2—3), prin golurile marcate 
de I. Slavei 3, CI. Rusu 2, Po
pescu, Nastasiu și V. Rus, cite 1.

în celălalt joc : R.F.G. — 
Spania 8—6.

Luni, turneul de polo conti
nuă cu partidele etapei a doua: 
U.R.S.S. — Olanda (ora 16), 
SPANIA — ROMANIA (ora 
17), Italia — R.F.G. (ora 20) și 
Ungaria — Iugoslavia (ora 21).

1—1, 2—1, 3—1). Cel

1.

1. 
m.

3.
4.
1.

soare
doar

iar mercurul 
indică numai

de. Cu excepția 
care duminică seara 
primul meci, ceilalți 
țării noastre se află 
bra pregătirilor premergătoare 
startului care — pentru Anca 
Miclăuș, Camelia Hoțescu și 
Anca Făgețean — este prevăzut 
marți.

Conform planificării, primii 
care au intrat în competiție au 
fost poloiștii. Primul meci al 
turneului a fost de fapt și pri
mul derby : s-au întîlnit for
mațiile Ungariei și U.R.S.S. 
După o partidă spectaculoasă 
și de bun nivel, victoria a re-
ȘAHISTELE ROMÂNCE AU TERMINAT PE PRIMELE TREI 

LOCURI IN TURNEUL DE ......

Adrian VASILIU

TIMIȘOARA, 11 (prin tele
fon). Duminică seara au luat 
sfîrșit, în sala Olimpia din lo
calitate, întrecerile celei de a 
12-a ediții a „Cupei Prieteniei" 
la handbal — tineret. Trofeele 
puse în joc au fost cucerite de 
echipele Iugoslaviei atît la 
feminin cit și masculin, 
în primele două partide de 
duminică, formațiile Bulgariei 
au izbutit să ocupe locurile 3 
în clasamentele finale, în de
trimentul echipelor Ungariei, 
ceea ce constituie o perfor
manță surprinzătoare, dar pe 
deplin meritată.

Veritabilele finale ale tur
neelor au opus echipele fe
minine și masculine ale Româ
niei și Iugoslaviei, singurele 
neînvinse pînă în această ul
timă zi a competiției. La fete, 
reprezentativa țării noastre nu 
a putut obține victoria datorită 
în mare măsură unei foarte 
slabe evoluții a portarilor, dar 
și a jocului încîlcit, aglomerat 
pe Centru, practicat în atac.

Din partida formațiilor mas
culine, de un nivel foarte bun, 
interesante de relatat sînt ulti
mele 14 minute. Astfel. în min. 
46 scorul era 18—15 în favoa
rea echipei Iugoslaviei. în min. 
53. tabela de marcaj indica 
18—18. iar după alte trei mi
nute echipa României condu
cea cu 19—18 ! Ultimele patru 
minute au fost dramatice, 
handbaiiștii iugoslavi aruneînd 
în luptă toate resursele de care 
dispuneau pentru a obține ega- 
larea. Aceasta le-a fost oferită 
însă de o gravă eroare a arbi
trilor Pritzkow — Gentz (R.D. 
Germană), care au dictat, 
ultima secundă a meciului, 
aruncare de la 7 m, care 
fost transformată. Cu acest 
zultat de egalitate, echipa Iugo
slaviei cîștigă întrecerea și la 
băieți, datorită golaverajului.

Simbătă, în ziua a doua a 
turneului, echipele României au 
întîlnit reprezentativele mas
culină și feminină ale Unga
riei. La tete, formația antre
nată de Traian Bucovală a do
minat clar în majoritatea tim
pului, conducînd cu 6—1, 
12—8 ........... -
chipei 
jucătoarelor Anca Răducu + 
Larisa Cazacu. La băieți, elevii 
lui Eugen Trofin și Mircea 
Cosiaehe au fost nevoiți să a- 
peleze Ia toate resursele pen
tru a putea depăși echipa Un
gariei care a jucat excelent.

Cu Viorcl Croiloru (7 goluri) 
în deosebită vervă, băieții noș
tri și-au adjudecat, însă, vic
toria într-un final pe care l-au 
dominat clar.

Horia ALEXANDRESCU
REZULTATE, CLASAMENTE 

FEMININ. România — Un
garia 15—11 (7—7), Iugoslavia 
— Bulgaria 16—13 (8—6),
România — Iugoslavia 11—17 
(6—8), Ungaria — Bulgaria
18— 18 (12—8). Clasament final:
1. Iugoslavia 6 

4 p, 3. Bulgaria 
ria 1 p.

MASCULIN : 
Ungaria 21—18 
slavia — Bulgaria 25—20 (13— 
10), România — Iugoslavia
19— 19 (10—12), Ungaria —Bul
garia 17—18 (10—8). Clasament 
final : 1. Iugoslavia 5 p (+19),
2. România 5 p (+-16), 3. Bul
garia 2 p, 4. Ungaria 0 p.

p, 2. România
1 p, 4. Unga-

România — 
(10—11), Iugo-

nona Sku- 
m, 2. Wllms 
Kravcevskaia 
Bahcevarova 
Groapă 17,70 

Faina Melnik-Veleva 
m, 2. Engel (RDG) 

o. Menls 62,22 m ; su- 
. Ruth Fuchs (RDG) . 68,92 

_ Sanderson (M. Brit.)
. 3. Xakubovici (URSS)

m, 4. Zorgo 60,16
Rezultatele din 

culine : 100 m : 
10,12, 2. Mennea 
zov (URSS) 10,33 *, 
Ray 20,86, 2. Borzov 
1. Herrmann (RFG) 
1. Wulbek (RFG) 1:47,24, 2. Beyer 
(RDG) 1:47,29 ; 1 500 m : ' “
(M. Brit.) 3:44,94, 2 "
(RFG) 3:45,38 ; 5 000 m: 1. 
(M. Brit.) 13:27,84,. 2.
(URSS) 13:29.20 ; 10 000 i
Peter (RDG) 27:55,50 ; 110
1. Munkelt (RDG) 13,37, 2. 
(Pol.) 13,60 ; — ------ '
(RDG) 48,90, 
49,27, Pascoe 
3 ooo m obst. : 
8:27,87, 
8:31,53, 
8:33,27 ; 4 X 
Germania 3:02,66, 2. __
mană 3:03,23 ; lungime : 
seau (Fr.) 8,05 m, 2.
(URSS) 7,94 m, 3. I 
Brit.) 7,94 m ; triplu 
lin (URSS) 17,09 m, 
jarvl (Fini.) 16,32 
kupski (Pol.) 16,19 m 
1. BeUschmidt (RDG) ___ _ .
Wszola (Pol.) 2,28 m ; prăjină : 
1. Kozakiewicz (Pol.) 5,60 m, 2. 
Kaliomakl (Fini.) 5.35 ; greutate: 
1. Bayer (RDG) 21,65 m, 2. Stahl- 
berg (Fini.) 20.90 m ; d‘sc t 1. 
Tuokko (Fini.) 67,06 m, 2. 
Schmidt (RDG) 66,86 m ; ciocan: 
1. Rlehm (RFG) 75,90 m, 2. Sa
chse (RDG) 74,60 m. 3. Sedih 
(URSS) 73,60 m ; suliță : 1.
Grebnev (URSS) 87,18 m. 2. Ho- 
vinen (Fini.) 84,06 m.

m, 3.
m, 4. 
m, 5.

62,36
61,84

m.
întrecerile

Ray (RDG) 
10,29, 3. Bor- 
200 m : 1.
21,10; 400 m: 
45,92 ; 800 m:

1.
(I)

mas-

1. Ovet 
2. Wesinhage 

; 5 000 m : 1. Rose 
13:27,84,. 2. Selilc

13:29.20 ; 10 000 m: 1.
■ — mg :

Pusty 
Beck 

(RFG) 
49,60 ; 
(RFG) 
(RDG) 
(Fini.) 
R. F. 

. Ger- 
Rous- 

. Podlujnîl 
Mitchel (M. 

: 1. Plsku- 
2. Kuukas- 
m, 3. Bis- 
; Înălțime : 
2,31 m, 2.

2.
3.

400 mg : 1.
2. Schmidt 

(M. Brit.) 
■ 1. Karst 
Baumgarti 
Kantanen 
400 m :

R.
1. 
D.
1.

s 5
5 AGENDA SAPT AMINII
§ 15—21 NATAȚIE

TENIS
Ș 16—17 ATLETISM

17 FOTBAL 
g 
ă 17-22 PATINAJ 
< ARTISTIC
Ș 17-24 CICLISM 
+ 19—20 ATLETISM 
8 
Ș 19-21 ATLETISM 

20-21 ATLETISM 
g 20-28 CANOTAJ

Continuă C.E. de toot, sărituri și polo la Jonkopîng 
(Suedia)
Turneu internațional, la Toronto
Memorialul „Ivo van Damme", la Bruxelles ; 
curs internațional la Reykjavik
Suedia — R. D. Germană, la Malmo (meci 
cal)
,.Cupa Alpilor" la St. Gervais (Franța)

Turul Elveției. Cupa „ Wilhelm Teii* (amatori) 
Campionatele Internaționale al Marii Britanii 
la Londra
Campionatele europene de juniori, la Donețk
Concursuri internaționale la Praga și Banska Bystrica 
C.M. (m. f), la Amsterdam

con-

a mi

ff).

g
în
o 
a 

re-

. 7—2, 
și 14—9. Din rîndul e- 
am remarca^ evoluția

SOFIA, (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de șah de la Pernik a luat 
sfîrșit cu un remarcabil succes 
al jucătoarelor din România. 
Cele trei șahiste românce parti
cipante la turneu au ocupat 
primele locuri în clasamentul 
final. Locul 1—2 a fost împărțit 
la egalitate de Margareta Mu- 
rcșan și Gertrude Baumstark, 
cu cite 8’/z p. din 11 posibile. 
Locul 3 a revenit Emiliei Chiș, 
cu 7 puncte. Au urmat în cla-

ÎNTRECERILE tenismani- 
LOR JUNIORI

VARȘOVIA, 14 (Agerpres). — 
tn cadrul competiției internați
onale de tenis pentru juniori 
„Cupa Valerio". în zona de la 
Varșovia, echipa R.F. Germania 
a întrecut cu 5—0 pe cea a Un
gariei, iar Polonia a învins 
cu 4—1 selecționata Finlan
dei. în partida următoare, 
echipa Poloniei a întilnit for
mația României. După prima zi, 
scorul este egal : 1—1. Rezulta
te tehnice : Pană (R) — Kwas- 
nicki (P) 7—6. 6—0 ; Nimiec, 
Jagielski (P) — Dirzu, Segăr- 
ceanu (R) 3—6. 6—2. 6—3.

• în zona de la Lisabona, 
echipa Portugaliei a întrecut cu 
4—1 formația Tunisiei.

BASCHET : ROMANIA 
LA EUROPENELE

Reprezentativa României a 
realizat la campionatul euro
pean de baschet pentru juni
oare un nou succes (al patru
lea), prin care și-a sporit șan
sele de a ocupa în clasamentul 
final locul 5, ceea ce ar consti
tui cea mai bună performanță de 
cînd ia parte la competiție (la 
edițiile anterioare s_a clasat pe 
locul 7 — în 1965 și 1967 și pe 
locul 9 în 1969). Baschetbalistele 
românce au învins cu 63—54 
(24—25) formația Finlandei. Alte 
rezultate și clasamentele la zi : 
grupa 1—4 : U.R.S.S. — Iugosla-

LA PERNIK
Wiser (Polonia) — 6Va
Tompa (Ungaria) — 5Vi 
In ultima rundă Mar-
Mureșan a cîștigat

sament 
puncte, 
puncte, 
gareta 
la Zlatanova (Bulgaria), iar Chiș 
a învins-o pe Eftimova (Bul
garia). Gertrude Baumstark a 
remizat cu Wiser (Polonia).

• Partidele din runda a 5-a 
a turneului de șah de la Polia- 
nița-Zdroj s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : Vogt — Ghi- 
țescu 1—0 ; Ivkov — Hort 
72—*/x : Quinteros — Kirov 1—0: 
Adamski — Maskarinas 0—1 ; 
Torre — Gulko %—*/s. în cla
sament conduce Vlastimil Hort 
(Cehoslovacia), cu 5 puncte.

TURNEUL DE VOLEI 
DE LA MINSK

MINSK, 14 (Agerpres). — Ul
timele meciuri din cadrul gru
pelor turneului masculin de 
volei de la Minsk s-au terminat 
cu rezultatele : U.R.S.S. — Po
lonia 3—1; Japonia — Iugosla
via 3—0 ; R.S.S. Bielorusă — 
Cuba 3—2; România — Finlan
da 3—0. Pentru turneul final 
(locurile 1—4), s-au calificat 
U.R.S.S., Cuba, Polonia, Japo
nia. în primul meci din tur
neul pentru locurile 5—8, echi
pa României a învins pe cea 
a Iugoslaviei cu 3—0 (15, 12, 3).
- FINLANDA 63-54, 
DE JUNIOARE
via 110—53 (60—22), Polonia — 
Cehoslovacia 76—56 (41—34).1.----------- -----------
2.
3.
4.

U.R.S.S. 
Polonia 
Cehoslovacia 
Iugoslavia 
Grupa 5—8 : 

lia 57-48 (29—i

2 2 0 210-111
211 134-156
2 11 119-137
2 0 2

Ungaria

4
3
3
2

Ita-
114-173

4
3
3
2

1. ROMANIA 220 127-115 4
2. Ungaria 211 118-112 3
3. Italia 2 11 115-123 3
4, Finlanda 2 0 2 120-130 2

Grupa 9—12 :: Bulgaria — Spa-
nia 83—62 (47—27), Franța — Is
rael 67—66 (33—33, 58—58).
1. BULGARIA 220 175-114
2. Franța 211 119-158
3. Israel 2 11 135-134
4. Spania 2 0 2 129-152

I i i -f J
IN PRELIMINARIILE C.M 

AUSTRALIA - IRAN 0-1
DISPUTAT la Melbourne, în 

preliminariile C.M. (turneul fi
nal al zonei Asiatice), meciul 
dintre formațiile Australiei și 

Iranului s-a terminat cu 1—0

• TELEX • TELEX TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Duminică, pe circui

tul de la Zeltweg, a avut loc 
„Marele premiu al Austriei'*, din 
cadrul campionatului mondial al 
piloților de formula I. 
a revenit australianului 
Jones, care a fost urmat de 
triacul Niki Lauda și de 
germanul Hans Stuck.

CICLISM • La Viena a 
loc un meci omnium, în ___
primul loc a revenit vest-germa- 
nulul Dietrich Thurau, cu 14 p. 
urmat de Eddy Merckx (Belgia) 
— 11 p șl Rlk van “ 
gta) — 10 p. Cursa 
a fost cîștigată de 
cea cu adițiune de 
Merckx. Olandezul 
terminat Învingător

Victoria 
Alan 
aus- 
vest-

avut 
care

Linden (Bel- 
de eliminare 
Thurau. iar 
puncte de 
Karstens a 

la viteză

ȘAH • A 12-a partidă a me
ciului dintre marii maeștri Boris 
Spasski și Lajos Portisch, care 
își dispută la Geneva una din 
semifinalele candidaților la tit
lul mondial, s-a terminat remiză 
la mutarea a 75-a. Scorul se 
menține

TENIS 
nală ale 
napolis, 
vins cu 
Stockton. Alte rezultate : Dent
— McEnroe 6—4. 7—6 ; Orantes
— Moor 6—1, 6—2 ; Taroczy —
Solomon 6—4, 6—2. tn semifinale. 
Connors l-a învins cu 6—3, 6—1 
pe Dent. în timp ce Orantes a 
cîștigat cu 6—3, 5—7, 6—3 la Ta
roczy. • Optimi de finală la 
Columbus (Ohio) : Vilas — Fair-

egal : 6—6
• în sferturile de fi- 
turneulut de ta Indta- 

Jimmy Connors l-a în- 
2—6, 6—4. 10—8 pe pick 

Alte rezultate :
7—6 ; i

lie 6—3, 6—1 ; Gulllkson — Smith 
2—6, 6—3, 7—5 ; Gottfried —
Cano 6—0, 6—2 ; Lutz — Fox
worth 6—3, 6—2 ; Borowiak — 
El Shafel 7—6 6—0 ; Martin —
J. Lloyd 6—3, 6—4. In „sferturi", 
Ramirez 1-a eliminat pe Boro
wiak cu 7—6. 6—3. S-au mal ca
lificat pentru semifinale Vilas. 
Gottfried și Martin.

VOLEI • La Belgrad au luat 
sfîrșit campionatele europene 
pentru echipe de junioare. Titlul 
a fost cucerit de echipa U.R.S.S., 
care în meciul final a învins cu 
scorul de 3—2 (—12. 6. 16. —5. 
11) formația Cehoslovaciei. Locul 
3 a revenit echipei R. D. Ger
mane, învingătoare cu 3—1 în 
fața Poloniei.

(0—0) în favoarea jucătorilor 
iranieni. A marcat Hassan Row- 
shan (min. 70)

CAMPIONATE CUPE
R.D. GERMANA (prima eta

pă): Dynamo Dresda — Wismut 
Aue 4—1 ; Dynamo Berlin — 
Chemie Halle 2—2 ; Magdeburg
— Union Berlin 1—2 ; Chemie
— Bohlen Lokomotive Leipzig 
2—3 ; Wismut Gera — Rot 
Weiss Erfurt 0—0 ; F.C. Karl- 
Marx-Stadt — Vorwărts Frank
furt pe Oder 3—1 ; Jena — 
Zwickau 0—0.

AUSTRIA. In prima etapă au 
tost înregistrate următoarele re
zultate mai importante : Admi
ra Wacker — G.A.K. 1—1 ; 
Austria Viena — L.A.S.K. 2—1 ; 
Vost Linz — Rapid Viena 1—1; 
5turm Graz — S.S.W.
I—3 ; Wiener Sport 
Post V.S. Viena 1—0.

★
CUPA U.R.S.S a

gată de formația Dinamo Mos
cova, învingătoare cu 1—0 (1—0) 
în finala susținută cu Torpedo 
Moscova

Innsbruck 
Club —

fost cîști-
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