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CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT. LA TG. MUREȘ SPORTUL
I PĂTRUNDE INTENS IN VIAȚA ORAȘULUISimbătă 20 august 1977

PRIMELE MEDALII CUCERITE 
DE SPORTIVII ROMÂNI

„Argint" pentru echipa feminină de gimnastică și „bronz" pentru Ilie Floroiu la 10 000 metri
SOFIA. 19 (prin telefon). Zi

ua a II-a a Universiadei a fost 
fertilă pentru sportivii români. 
Vineri, în marea majoritate a 
întrecerilor, ei au reușit să ob
țină performanțe notabile.

Gimnastele, așa cum ne aș
teptam, s-au numărat printre 
protagonistele dificilei competi
ții pe echipe. Ele au cucerit 
medalia de argint, iar Alina 
Goreac, cu 38,25, a obținut cea 
mai bună performanță indivi
duală însumată la cele 4 apa
rate. Notabil este și faptul că 
toate cele 4 gimnaste românce 
— Alina Goreac, Anca Grigo- 
raș, Rodica Sabău și Gabriela 
Trușcă — vor evolua în con
cursul individual compus. Atle
tul Ilie Floroiu ne-a adus sa
tisfacția primei medalii atletice 
la această ediție a Universia
dei — „bronz" la 10 000 m, alți 
colegi ai săi cucerind dreptul 
de a evolua în finale. Imaginea

Echipa feminină de gimnastică a României, medaliată cu argint 
la Universiada ’77. De la stingă la dreapta : Anca Grigoraș, Ga

briela Trușcă, Rodica Sabău și Alina Goreac.

Instructorul sportiv principal 
la C.J.E.F.S. Mureș, Emil Mol
dovan, nu se simțea obosit. Co- 
borîse tocmai de pe culmea 
Stejerișului, unde pusese un u- 
măr lingă cel al iui Rihard 
Haroszti, președintele comisiei 
județene de turism-alpinism, la 
organizarea („exemplară” avea 
să se spună) finalei pe țară a 
„Cupei U.T.C." Ia orientare 
sportivă. Privise încă o dată, 
de pe înălțimea platoului, ora
șul său, Tg. Mureș, așa cum 
se vedea de-acolo, ca o inimă 
uriașă pulsînd între dealuri. în 
pragul pensiei, zvelt, cu ochii 
surîzători sub părul ca neaua, 
coborîse în marș forțat pînă în 
biroul său, pentru a da grab
nic o „situație" care 1 se ce
ruse. Deschise dosarele cu da
te statistice. Va să zică, de ce 
era nevoie? Numărul sportivilor 
de performantă din Tg. Mureș 
pe 1977 : 3 364, notă el, trecînd 
cifrele dintr-o rubrică în alta. 
O sumă frumoasă, se gîndi, și 
aproape curios dădu înapoi fi
lele catastifului. Anul 1968... ia 
să vedem aici... 1 682 numai. 
Și în 1947, să zicem ? Doar 457. 
Mai departe : Secții afiliate : 
146, față de 133 și 39. Titluri 
republicane : 35, în comparație 
cu 10 și 1. Recorduri naționale: 
9 (pînă acum), oricum mai 
multe decît 6 și decît... nimic !

Refuzînd, din întîmplare sau 
nu, o transcriere mecanică a 
unor numere, Emil Moldovan

derula rapid, în sens invers, 
trăind-o, o întreagă Istorie 
sportivă a orașului comprimată 
în cîteva tabele. Revedea cu 
ochii minții începuturile ane
voioase, cu baze sportive pu
ține și sărăcăcioase, cu menta
lități ruginite, după care spor
tul era un apanaj al cîtorva 
privilegiați. De-a lungul ani
lor a fost martorul unor revo
luționare transformări social-e- 
conomice, sportul găsindu-și 
menirea în ansamblul vieții co
tidiene a orașului. Din fumul 
amintirilor apar campioni vaj
nici, cu care orașul se mîn- 
drește și acum : înotătoarea 
Maria Both, frații Incze de la 
hochei, poloistul Francisc Si
mon, baschetbaliștii Erdogh și 
Borbely, popicarii Ana Albert, 
Margareta S.-cmani și Ilie IIosu, 
gimnastul Anton Cadar, luptă
torul Francisc Ballo. Locul le 
este luat de cei 24 de mem
bri actuali ai loturilor națio
nale, in fruntea cărora își fac 
parcă loc cei trei „olimpici” de 
la Montreal : campionul mon
dial de lupte Ladislau Simon, 
handbalista Rozalia Soos, spa
dasinul Anton Pongracz. Și, ia
tă, acum își face loc și fot
balistul Boloni. Dar Emil Mol
dovan merge mai departe. Ca-

lon CUPEN
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bunei comportări a studenților 
noștri sportivi în această zi este 
completată de victoriile volei
balistelor, ale jucătorilor și ju
cătoarelor de tenis și de evo
luția promițătoare a celor două 
floretiste : Magdalena Chezan 
și Viorica Țurcan.

A VIII-a ediție a Universia
dei a demarat în plin. Zilele 
următoare programează noi 
întreceri decisive și — sintem 
convinși — reprezentanții noș
tri vor juca un rol de frunte 
în fiecare dintre ele.

Mîinc sc deschide sezonul oficial de îothal 19îî/î8

GIMNASTELE NOASTRE DIN NOU LA ÎNÂLJIME
Alina Goreac — 9,80 p la paralele, cea mai mare notă 

din concurs

CALIFICAREA IA C.M.-MARELE OBIECTIV Al CAMPIONATULUI!
• Meciuri de bună factură, corectitudine, disciplină - iată ce așteptăm de la jucătorii fruntași

în sala Festivalna a avut loc 
vineri după-amiază întrecerea 
echipelor feminine de gimnas
tică. Așa cum era de așteptat, 
tribunele sălii au fost arhipline 
și, tot cum era de așteptat, 
studentele sportive românce au 
jucat un rol de frunte în des
fășurarea competiției. Ele s-au 
clasat în final pe locul II — 
medalii de argint — foarte a- 
proape de învingătoare.

Se poate spune că fetele 
noastre au fost admirabile. 
S-au mobilizat, au luptat cu 
ambiție extraordinară, la nive
lul maxim al posibilităților lor. 
Lidera echipei noastre, studen
ta de la I.E.F.S. Alina Goreac, 
a avut o evoluție remarcabilă 
pentru care a primit 9,45 p la 
bîrnă, 9,40 la sol, 9,55 p la să
rituri și 9,80 p ia paralele, a- 
ceasta din urmă fiind nota cea 
mai mare acordată vineri la 
paralele. Toate laudele și Ancăi 
Grigoraș care, zîmbind mereu, a 
căutat să-și ascundă durerile 
cauzate de un traumatism Ia 
brațul sting survenit joi la 
ultimul antrenament. Și evolu
ția ei pe ansamblul celor 4

Finala campionatului de pentatlon modern

LIDERII ȘI-AU CONSOLIDAT POZIȚIILE
Cele două probe (tir și nata- 

ție) ale finalei campionatului 
de pentatlon modern, desfășu
rate ieri la poligonul Domnești 
și la bazinul Dinamo, s-au ca
racterizat prin aceeași luptă a- 
prigă pentru un punctaj cît 
mai bun, mai ales din partea 
out-siderilor. Dar, fruntașii cla
samentului și-au apărat poziți
ile, reușind să mărească chiar 
decalajul, la capătul unor evo
luții bine cotate de către toți 
specialiștii prezenți la între
ceri.

La tir, C. Călina (Olimpia I) 
și T. Halasz (Universitatea Ti
mișoara) au realizat același nu
măr de puncte 196, depășindu-1 
cu numai unul pe actualul li
der, D. Spirlea (Olimpia I), 
care a tras constant și numai 
tensiunea nervoasă deosebită 
și-a pus amprenta asupra re

probe a fost omogenă : 9,40 p 
la bîrnă, 9,30 p la sol, 9,50 p la 
sărituri și 9,50 p la paralele. 
De asemenea, bună ni s-a pă
rut comportarea mezinei echi
pei, Rodica Sabău, cu 9,25 p la 
bîrnă, sol și sărituri, 9,40 p la 
paralele. în sfîrșit, Gabriela 
Trușcă s-a prezentat la posibi
litățile cunoscute, dar — din 
păcate — la primul aparat — 
bîrnă — a căzut în timpul e- 
xercițiului și, în mod firesc, a 
primit o notă mai mică : 8,60 p. 
La celelalte aparate : 9,30 p la 
sărituri, 9,25 p la sol și 9,70 p 
la paralele. Aveam însă să con
stat că aceeași greșeală nu este 
la fel depunctată la toate 
concurentele. De pildă, Primak 
a căzut și ea, a avut chiar și o 
aterizare slabă, dar a primit 
nota 9,20 ! Nu este de neglijat 
— în aprecierea evoluției echi
pei noastre — nici faptul că în 
timp ce reprezentativele din 
grupa B erau la încălzire, pe

Romeo VILARA
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zultatelor finale. De apreciat, 
de asemenea, comportarea com- 
ponenților lotului național, ca
re au avut punctaje bine cotate 
în tabela internațională.

După-amiază, proba de nata- 
țle a fost urmărită cu deosebit 
interes, deoarece era singura 
care mai putea produce un oa
recare echilibru înaintea etapei 
decisive, crosul, programat as
tăzi la Călugăreni. Dar, acest 
fapt nu s-a produs, diferențele 
rămînînd aceleași atît în ceea 
ce privește pozițiile în clasa
mentul individual cît și la e- 
chipe. Conform așteptărilor, 
după încheierea concursului de 
natație, cîștigător a fost C. Ră- 
ducanu (Olimpia II) care a 
terminat proba în 3:32,4 (1176 p). 
O frumoasă comportare a avu
t-o și sportivul grec N. Tsimas, 
care cu 3:35,3 (1152 p), s-a cla

Se poate afirma, fără tea
ma de a greși, că recentul suc
ces repurtat de „tricolori" in 
turneul de la Rabat a sporit 
apetitul iubitorilor de fotbal 
pentru sportul lor preferat, 
după atîtea săptămîni de aș
teptare.

Dar victoria echipei noastre 
naționale asupra reprezentati
vei Cehoslovaciei, campioană a 
Europei, obținută în avanpre
mieră, are semnificații multi
ple, ea venind să demonstreze, 
între altele, că obiectivul pri
oritar al întregului an com- 
petițional — CALIFICAREA 
FORMAȚIEI REPREZENTATI
VE A ȚARII ÎN TURNEUL 
FINAL AL CAMPIONATU
LUI MONDIAL, EDIȚIA AR
GENTINA — este pe deplin 
realizabil, că succesele obținu
te de-a lungul stagiunii de pri
măvară pot fi întregite în 
toamnă, cînd sînt programate 
meciurile retur cu partenerele 
noastre din grupa a VIII-a 
preliminară, echipele Spaniei și 
Iugoslaviei.

Se înțelege, așadar, cît dc 
mari sînt sarcinile etapei care 

sat al doilea, confirmînd as
cendența în acest concurs, mar
cată odată cu proba de scri
mă. Pe locul al treilea s-a si
tuat timișoreanul E. Pop cu 
3:37,7 (1132 p), el întărind ast
fel poziția echipei sale ; dar c- 
fortul său singular nu a fost 
suficient pentru a reduce din 
handicapul general.

înaintea ultimei probe, care 
va avea loc astăzi pc tradițio
nalul traseu de cros de la Că
lugăreni, incepînd de la ora 11, 
în clasamentul general indivi
dual conduce D. Spirlea cu 
4356 p, urmat de I. Galovici 
(Universitatea Timișoara) 4158 
p și L. Pătrașcu (Olimpia I) cu 
4120, iar la echipe pe primul 
loc se află Olimpia I cu 12 484, 
urmată de Universitatea Timi
șoara 12 056 p.

Emanuel FĂNTANEANU 

urmează pentru sclecționabili 
— pregătirea lor, în continua
re, în cadrul echipelor de club 
—, CÎT DE MARI SÎNT RES
PONSABILITĂȚILE CAMPIO
NATULUI ce va demara 
miine.

Intr-adevăr, cea de a 60-a 
ediție a campionatului Diviziei 
A va trebui să alinieze la start 
echipe conștiente de condiția 
lor — reprezentante autorizate 
ale primului eșalon fotbalistic 
—, dc sarcina lor, aceea de a 
ridica tot mai sus, etapă de eta
pă, ștacheta calității tuturor 
jocurilor. In acest scop va fi 
necesar ca antrenorii să trans
pună în fapte angajamentele 
luate cu prilejul ultimei con
sfătuiri organizate de F. R. 
Fotbal, să-și instruiască jucă
torii potrivit cerințelor fot
balului actual, imbinind fericit 
indicațiile colegiului central de 
specialitate cu experiența lor 
personală ; pentru că numai 
în felul acesta divizionarele A 
vor putea să aplice în timpul 
jocurilor trăsăturile marelui 
fotbal, competitiv (utilizarea 
libero-ului, marcajul, jocul fără 
minge, ridicarea tempo-ului pe 
măsură ce se apropie momen
tul finalizării, folosirea unor 
scheme specifice de atac), să 
demonstreze o concepție mo
dernă. un stil propriu de joc. 
Și cum fotbalul competitiv — 
cu care echipele noastre frun

PROGRAMUL ȘI ARBITRII PRIMEI ETAPE
DINAMO - S C. BACĂU
Moraru (Ploiești) — R. Șerban, V. Cioeîlteu (Craiova) 

Stadionul Dinamo
UNIVERSITATEA - SPORTUL STUDENȚESC

Anderco — |. Taar (S. Mare), O. Ștreng (Oradea) 
FOTBAL CLUB - POLITEHNICA TIMIȘOARA

Bârbulescu — N. Georgescu, C. Jurjea (București) 
JIUL - F.C.M. REȘIȚA
Dinulescu — I. Urdea, V. Mândescu (București)
PETROLUL - A.S.A. TG. MUREȘ

Manușaride - Gh. Vasilescu I, Gh. Fodor (București) 
CLUBUL SPORTIV - CORVINUL

Stîncan — Gh. Vasilescu II, Gh. Manta (București) 
OLIMPIA - U.T.A.

Ghițâ — Gh. Racz (Brașov), N. Raab (C. Turzli)
F. C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI

Max. Popescu — C. Mateescu, Gh. Dragomlr (București)
F. C. BIHOR - STEAUA

N. Rainea — I. Munteanu (Birlad), Gh. Avram (P. Neamț) 
ora 14,30) șiCu excepția meciurilor de la Pitești (joc televizat

Constanța (ora 19), toate celelalte partide vor începe la ora 17.

c.

Tirgovîște :
Arbitri : R.

Satu Mare :
Arbitri :

Pitești :
Arbitri :

Oradea :
Arbitri :

București
ArbHri : M.

Craiova :
Arbitri ; O.

Constanța :
Arbitri : a

Petroșani
Arbitri : c.

Ploiești :
Arbitri : c.

tașe iau contact, anual, cu pri
lejul cupelor europene — în
seamnă angajament fizic total, 
tehnică în mișcare, intr-un cu- 
vînt dinamism, conducerile teh
nice ale divizionarelor A vor 
trebui să acorde, în continua
re, în cadrul procesului de se
lecție o importanță deosebită 
ELEMENTELOR TINERE TA
LENTATE, MAI RECEPTIVE 
LA NOU, CAPABILE SĂ RE
VIGOREZE JOCUL ÎNTRE
GII FORMAȚII. Acțiune reco
mandabilă, firește, și eșaloane
lor inferioare, Diviziile B șl 
C, trepte intermediare de pre
gătire a tinerilor fotbaliști în 
vederea propulsării lor spre 
Divizia A.

în marea majoritate a cazu
rilor, personalitatea unor an
trenori ca Angelo Niculescu, 
Ilie Oană, Tiberiu Bone, loan 
Reinhardt, a determinat creș
terea valorică a jucătorilor lor 
și, din acest punct de vedere, 
reintegrarea in circuitul pri
mului eșalon a cunoscuților 
tehnicieni Valentin Stănescu, 
Nicolae Proca, Traian Iones- 
cu, Ion Ionescu ș.a. reprezintă, 
realmente, un cîștig. O garan
ție că, in paralel cu acumulă
rile fizice, tehnice, tactice, e- 
chipele lor vor înregistra evi
dente progrese și la importan-
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RADII DIACONESCU NU PĂRĂSEȘTE BASCHETUL

O reușită premieră nautică școlara

V»

CU BĂRCILE,
Șase școlari gălățeni au efec

tuat o premieră nautică pe 
Dunăre. Au efectuat-o în ma
rea „recreație” a vacanței. în
soțiți de profesorii de educație 
fizică Ioan Cucu, loan Manda- 
che și Mircea Forțu, cei 6 e- 
levi, reprezentanți ai Liceului 
de marină din Galați, au par
curs cu bărcile traseul Giur
giu — Oltenița — Călărași — 
Gura Girliței — Chiscani — 
Brăila — Galați, în total aproa
pe 350 de kilometri.

Dincolo de caracterul recrea
tiv al acestei premiere, acțiu
nea a vrut să fie o modalitate 
directă de legare a teoriei cu 
practica. Altfel spus, viitorii 
marinari au realizat, într-un 
interval de numai o săptămină, 
un test profesional, integrîn- 
du-se, prin preocupările lor zil
nice, activităților curente du
pă absolvirea școlii, în princi
pal orientate spre navigație și 
autogospodărire.

„A fost o experiență reușită"

— ne mărturisea la sosire prof. 
Cucu, responsabilul catedrei 
de sport a liceului. „Intr-o 
săptămină ne-am putut verifi
ca cunoștințele teoretice acu
mulate în doi și chiar trei ani"
— ținea să sublinieze unul din
tre elevi, Vasile Șorcaru. „Ar 
fi foarte bine ca acest experi
ment să fie generalizat, dacă 
nu anul acesta, oricum în vara 
lui ”78” — propunea elevul Do
rin Anghel. „Am ținut un jur
nal de bord, însoțit de foto
grafii, pe care le vom pune la 
dispoziția colegilor noștri» — 
a subliniat un alt elev, Adrian 
Berezintu.

Salutînd inițiativa celor 6 șco
lari gălățeni, autorii acestei 
premiere nautice, susținem tot
odată și punctele de vedere - 
exprimate, menite să contri
buie la îndeplinirea unui dezi
derat foarte actual : crearea 
unei simbioze între teorie și 
practică, sarcină de onoare a 
școlii, (t. st.)

Scriem cu multa plăcere des
pre sportivii care în anii noștri 
și-au realizat aspirațiile și s-au 
format ca oameni ai societății 
socialiste.

Din toamnă, baschetbaliștii de 
la Dinamo vor avea un nou că
pitan de echipă și un conducă
tor de joc care va schimba tri
coul cu maestrul emerit al 
sportului Radu Diaconescu. După 
16 ani de activitate în Divizia 
A, in decursul cărora a îmbrăcat 
de 13 ori tricoul de campion 
național (de trei ori consecutiv 
la Steaua, de 10 ori — tot con
secutiv — la Dinamo), după . 10 
ani de participare la acțiunile 
lotului reprezentativ (cea mai
bună performanță : locul 5 la 
C.E. din 1967 — Helsinki) și 
după numeroase meciuri susți
nute în cupele europene (per
formanțe maxime : calificarea, 
la două ediții, în grupele semi
finale ale C.C.E.), Radu Dia
conescu s-a hotărît să se retra
gă din activitatea competiționa- 
lă, deși se află în plină matu
ritate sportivă (33 de ani), apt 
să apere în continuare cu suc
ces culorile clubului 
Ce l-a determinat la 
tragere prematură ?

— l-am admirat 
pe cei care au știut 
imediat după zenit și vreau să 
cred că am ales bine momentul 
pentru a-i imita. Dar, mai cu 
seamă, au crescut obligațiile

Album de familie : Ursula, Luca, 
grafie, deoarece

Radu. Răzvan nu apare in foto- 
este autorul ei

dinamovist. 
această re-
întotdeauna 
să renunțe

profesionale (n.r. : apreciatul 
sportiv este absolvent al Insti
tutului politehnic — Facultatea 
de electronică și al Academiei 
de științe economice — Facul
tatea de relații economice cu 
străinătatea) și familiale. Copiii 
(n.r. : Răzvan — 8 ani și ju
mătate, Luca — 5 ani), precum 
ji soția (n.r. : Ursula — inginer) 
reclamă, pe btmă dreptate, pre
zență permanentă in sinul fa
miliei.

— Depănînd amintirile, te ru
găm să punctezi momentele mai 
importante din activitatea 
sportiv de performanță.

de

DIN... ARHIVA DIVIZIEI A LA FOTBAL
• Dintre „marile 

bătălii” date în zo
na retrogradării, tre
buie amintită cea 
dintre Știința Timi
șoara șl Locomotiva 
(Rapid) din ultima 
etapă a campiona
tului 1951, în întîl- 
nirea directă, pe 
Stadionul Republicii 
din București. Ori
care din ele cîștiga, 
se salva. Dar parti
da încheindu-se la 
egalitate (0—0), n-a

mai scăpat nimeni, 
Rapid și Știința Ti
mișoara mergînd „de 
brat“ în Divizia B!

• Final senzațio
nal de campionat, 
în zona 
gradării, în 
1950, Partizanul (Pe
trolul) 18 puncte, 
golaveraj 39:49, Me
talul Reșița 18 punc
te, golaveraj 38-48 
(raportul se stabilea 
atunci prin împăr
țire). A trebuit să

retro- 
ediția

intervină rigla de 
calcul, care a des
coperit un infim a- 
vantaj pentru Par
tizanul.

• Cîteva scoruri 
realizate de I.T.A., 
în ediția 1947—1948 : 
cu Jiul 12—0, cu 
F.C. Ploiești 11—0, 
cu Dinamo Bucu
rești 11—1, cu Li
bertatea Oradea 8-0, 
cu RATA Tg. Mu
reș și Gaz Metan 
Mediaș 8—2 (J. B.)

HIPISM
DE CE, JOIA, 

ALERGĂRI MODESTE 7

ÎNAINTAȘULUI central
Aș dori din piept să scot 
Inima cu dor cu tot, 
Inima de suporter,
Și în dar să țl-o ofer.

Numărul atic de partanți (78 in 
t probe) ca și valoarea modestă 
a acestora (doar Hertz reprezenta 
un „nume») au făcut ca reuniu
nea desfășurată joi după-amiază 
să nu depășească ștacheta unei 
performanțe modeste. Alergările 
au fost în gtaieral fără nerv, ciș- 
tigătorll neavînd prea mari pro
bleme ta adjudecarea probelor 
respecWwe. Zambila a efectuat o 
„plimbare de sănătate» în Pre
miul Negoeștl, Hebron, la a doua 
sa apariție publică, a obținut o 
victorie comodă, Goran, realizînd 
un nou salt valoric (anticipat de 
noi într-i»n comentariu), și-a în
șirat adversarii pe drum, Iar 
Cupa și Hilmed au „reușit" (spre 
satisfacția „anturajului*) eventul 
formației D. Toduță.

Sosiri ceva mal spectaculoase 
s-au înregistrat în alergările cîș- 
tigate pe Kaliu (ne întrebăm însă 
unde a fost pînă acum ?) și 
Maia, hitul doi al 
Novaci, cînd la sosire 
cinci concurenți. Și o 
place din ce in ce mai 
In care 
prezintă 
formația 
pe locul 
diferență de liderul G. Tănase.

Rezultate tehnice. Cursa I : 
Zambila (G. Popescu) rec. 1:37,0, 
2. Recurs. 3. Simpatia, simplu 
3,90, ordinea 91, ordinea triplă 
2 275. Cursa a II-a : Hebron (N. 
Gheorghe) 1:40,0, 2. Hebreea, sim
plu 4,70, ordinea 74, event 48. 
Cursa a m-a : Amazon (N. Si- 
mion) rec. 1:27.9, 2. Tufărla, 3. 
Epilog, simplu 5,10, ordinea 13, 
event 48, ordinea triplă 136. 
Cursa a iV-a : Goran (A. Nacu) 
rec. 1:32,3, 2. Suvana, simplu 7, 
ordinea 23. event 54, triplu cîști- 
gător 252. Cursa a V-a : Kaliu 
(N. Simfcxn) rec. 1:30,3, 2. Su
gestia, 3. Hanca, simplu 4,90, or
dinea 11, event 24, ordinea triplă 
193. Cursa a Vl-a : Mala (G. Mar
ch!) rec. 1:30,4. 2. Amazon, sim
plu 3.20. ordinea 6. event 15. 
triplu cîștigător 184. Cursa a 
VH-a: Cupa (I. Fierea) rec. 1:30,1, 
2. Oran. 3. Ronica. simplu 8, or
dinea 95. event 15, ordinea triplă 
1 891. Cursa a vin-a : Hilmed (D. 
Toduță) rec. 1:35,5, 2. Franklin, 
simplu 1.80, ordinea 12, event 7. 
triplu cîștigător 62.

Gh. AtEXANDRESCU

Și-aș dori cu-atîta foc '
Eu in locul tău să joc.
Tu să stai să mă privești.. 
De nervi să te-mbolnăvești !
Șl atunci cu-n gest teatral, 
Să-țl ofer un Bromoval,
Și să fac precum faci tu, 
Tu vrei GOL... eu să zic... NU

M. PAPAGHEORGHE

Pseudo-dicționar fotbalistic

î

CORNER = Minge care dă 
din colț în colț.

ARBITRII DE LINIE 
valerii fanionului.

FAULT = Greșeală... engle
zească.

REZERVA =
...în banca lui.

STADION = 
tatori. 50 000 de

Ca-.

Jucător care stă

Premiului 
s-au aflat 

> remarcă : 
l mult felul 
. Oană își 
pensionarii,

50 000 de spec- 
selecționeri.

antrenorul I.
și susține 1 

sa aflîndu-se în prezent 
trei, doar la două puncte

— In primul rînd, debutul 
făcut la liceul „Gheorghe La- 
zăr", unde maestrul sportului 
Cornel Călugăreanu, pe care-l 
admiram ca internațional la 
baschet, și-a depășit atribuțiile 
stricte de profesor de educație 
fizică și ne-a făcut, pe mine 
și pe alți elevi, să îndrăgim 
acest joc sportiv. Apoi, o evo
care plăcută — victoria în C.C.E. 
asupra celebrei echipe Ignis Va
rese și una 
rea obținerii 
campionatul 
Barcelona in

— Plecînd 
desparți de baschet ?

— Hotărît, nu I Voi antrena 
o formație de Divizie B cu in
tenția imediată nu de a o pro
mova in „A“, ci de a ridica din 
rindul ei cel puțin un jucător 
pentru reprezentativa țării.

Un program care ne îndeamnă 
să-i urăm lui Radu Diaconescu 
un sincer succes !

neplăcută — rata- 
unui loc fruntaș la 
european de la 
1973.
de la Dinamo, te

Dumitru STANCULESCU

Cartea sportiva
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SĂRITURILE
IN ATLETISM

$

și

aceea

V. CH

Traian 
și în- 
dlntre 
pe ca- 
multor

reușit 
cu un 
și în

din 90 de țări, s-a 
cunoscutul grafician 

vechi colaborator al 
nostru, N. CLAU-

antrenorilor, ai căror 
călăuzește, realmente, în 
complexul proces al in- 
tinerilor atlețl. Acest 

înfățișează în detaliu la 
probă, folosind un limbaj 

tehnicii, cu

sportiv „Riviera 
>" și Comitetul O- 
Național Italian 

au organizat la

Centrul 
del Conero' 
limpic 
(C.O.N.I.) . ______ _.
Ânconâ un mare concurs in
ternațional de caricaturi, cu 
temă sportivă, propunînd 
două subiecte : „Sportul și 
școala” și „Sporturile moto- 
nâutice".

Printre cel 860 de con- 
curenți, 
aflat și 
român, 
ziarului
DIU.

Lucrarea lui Claudiu (pe 
care o reproducem alăturat) 
a fost distinsă cu „Premiul 
de onoare al C.O.N.I.", în
trunind nu numai aprecie
rea juriului dar și pe 
a criticii.

Artistul român a 
într-un mod inspirat, 
ascuțit bisturiu critic 
stilul său personal, să arate 
pericolul care există atunci

cînd activitățile intelectuale 
și cele de mișcare nu sînt 
îmbinate într-un mod ar
monios. Mai mult decît o 
simplă șarjă, desenul capă
tă semnificația unui adevă
rat semnal de alarmă.

Activitatea lui Claudiu a 
fost prodigioasă în timpul 
recentului său turneu ita
lian. El a cîștigat premiul 
Federației italiene de moto- 
nautică, premiul „Lingotina 
d’argento” al primăriei din 
Ancona (la un „extemporal" 
— concurs fulger de carica
tură sportivă, trei minute 
pentru un desen pe o temă 
trasă la sorți !) și premiul 
„San Andrea obținut
la Varcelli.

în felul acesta numărul 
trofeelor internaționale cu
cerite de Claudiu a ajuns la 
12 ! îi dorim să calce cu 
dreptul într-o nouă... du
zină.

In multipla sa calitate de fost 
atlet, chiar săritor cu prăjina, 
de profesor de educație fizică și 
de antrenor de atletism, dar și 
în aceea de fost redactor al edi
turii de cărți sportive, 
Nicolau a putut cunoaște 
țelege foarte bine multe 
tainele săriturilor atletice, 
re el le-a deslușit mai 
generații de copii, învățăcel în- 
tr-ale atletismului. Rodul acestei 
cunoașteri a fost materializat în 
recenta șa lucrare „Săriturile în 
atletism», apărută in Editura 
Sport-Turism <194 pag. — 6.50 
lei).

Cartea se adresează în primul 
rînd profesorilor de educație fi
zică --------------- '
pași îi 
atît de 
struirii 
„ghid» 
fiecare 
limpede, descrierea 
elementele sale componente, în
vățarea, antrenamentul, noțiuni 
de regulament etc.

Lucrarea constituie în același 
timp un ajutor serios pentru cei 
care se preocupă de selecționarea 
viitorilor atleți, în cadrul unor 
acțiuni speciale, dar și cu pri
lejul atîtor și atîtor concursuri 
desfășurate sub genericul „Da- 
eiadei". Dealtfel, prezentarea 
principalelor criterii de selecție a 
atleților constituie una din Ideile 
de bază ale cărții lui Traian Ni
colau. (R. V.)Titi GHEORGHIU-Vaslui

cern-

deDin 
creio* 

om

VASILE BOLBOJA, COMUNA 
GANU. O orare pentru echipa 
favorită, Dinamo, campioana 
legată șl de Istoria trecutului 
pionat :

pri-
9,15

puțin de... 14 
tulul Diviziei 
golgeterii I

SPIRIDON 
F.I.F.A.

IOAN KISS, COMUNA ZAUAN. 
„S-a comis un fault sau un henț. 
Arbitrul dictează lovitură liberă di
rectă, de pe locul unde s-a comis 
Infracțiunea (în afara coreului). Vă 
rog să mă lămuriți : echipa care 
beneficiază de această lovitură li
beră, trebuie să aștepte fluierul ar
bitrului pentru a o executa ? Pun 
această întrebare fiindcă am văzut

fel în lacul meu, II las să răspundă 
pe arbitrul din lotul A, Marcel Bu
zei’ : „Dacă este vorba de o lovi
tură liberă de la mijlocul terenului, 
cu un grad redus de periclitate di
rectă, in ideea asigurării cursivității 
jocului, arbitrul poate permite ca
ea să fie executată imediat. Dacă 
insă este cazul unei lovituri libere 
directe apropiate de poarta adversă, 
executantul loviturii trebuie sâ aștep
te fluierul arbitrului, iar acesta nu 
va da semnalul de executare decît 
in momentul cind tint respectate 
prevederile regulamentare (in 
mul rînd, formarea zidului la

• )“.

pulul felicita. Notoți-vâ pentru 2 
august viitor I

L. BODAN, BUCUREȘTI. Statistica 
sportivâ presupune pasiune si mun- 
câ I Toate datele trebuie notate cu 
grijâ, Imediat. Altfel, le pierzi șl 
statistica nu mai e... statistica. Ne 
este practic Imposibil sâ-l ajutam 
pe acei „statisticieni" cârora le lip
sesc clasamentele finale din nu mal 

ale camp:ona- 
fotbal, plusVrem victorii-n orice Jocuri.

Nu mei vrem iar... schimb 
locuri I

Deviza voastră asta e : 
Succese-n „A" și-adio.

— sau cel 
presie — 
arbitrului 
nu este o simplă impresie I Dealt.

puțin am avut această Im. 
câ se așteaptă fluierul 
și... nu se așteaptă". Și

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI, 
grupajul „Tot ce scriem cu 
nul / sâ confirme fi balonul", 
reținut următoarele trei distihuri- 
in-demn la începerea campionatului:

S. C. BACĂU (locul 10 in trecutul 
campionat)

Zece este premiat,
Insă nu-n campionat I

îmi 
eu o urare in... proză : să 

mol multe 
la retrogra-

...Iar pentru celelalte echipe, 
permit și - --------
joace frumos, să avem 
candidate Ic titlu decît 
dare I

F.C. ARGEȘ
Nici bărba-

...îmbătrînî-

Ce-ar fi, de multe ori ml-am spus,
Sâ curgă „ARGEȘUL» și-n ...sus I

S. ARTENIE, GALAȚI, 
țllor nu le place să fie 
ți. Cornel Dinu are doar 29 do ani. 
l-o împlinit la 2 august. Dacă m-ațl 
fi întrebat mal devreme, Tați fl

SMIRDAN. 
internațională 

U.E.F.A. =>

BELFIE,
.......... . Federația
de fotbal asociație ; u.c.r.rs. — 
Uniunea europeană de fotbal aso
ciație.

PETRE TUDORICI, 
opinia redactorilor 
in ziarul nostru din 27 
1976, cel mal bun fotbalist ol anului 
1976 o fost Dudu Georgescu.

Ilustrații : N. CLAUDIU

ȚANDAREI. După 
noștri, publicată 

decembrie



ASTĂZI, ÎNCEPE AL 61 leaCAMPIONAT DE RUGBY | CAMPIONATE • COMPETIȚII
• Prima partidă în Capitală: Olimpia — Dinamo ©Mîine, R.C. Grivița Roșie 

joacă cu Agronomia Cluj-Napoca
Un nou campionat — al 

61-lea — se află în pragul star
tului. Peste numai cîteva cea
suri, pe stadionul Olimpia (ora 
17,30), se va auzi primul flu
ier care îi va chema pe rug- 
byști la marea întrecere națio
nală. Cinstea de a deschide 
stagiunea revine formațiilor 
Dinamo și Olimpia, două echi
pe cu valori și capacități dife
rite, dar în măsură amindouă 
să ofere un spectacol de ca
litate. Dealtfel, așteptăm de la 
noul campionat confirmarea li
niei ascendente, ivită încă a- 
nul trecut, desigur și sub im
pulsul succeselor și jocului mo
dern, atît de complet, al echi
pei noastre naționale, campioa
na Europei.

Am dori ca întrecerea celor 
mai buni rugbyști să marche
ze și mai net progresele înre
gistrate pe calea adoptării de 
către echipele de club a unui 
rugby modern, de intensă și 
rapidă circulație a tuturor ju
cătorilor în teren în jurul și 
în sprijinul purtătorului ba
lonului oval. Așa se va crea 
drum liber nu numai eficacită
ții, ci și atît de doritei specta- 
culozități, ceea ce pentru rug
by va însemna categoric un 
cîștig de ordin tehnic, dar și 
un spor de prestigiu. Deoarece,

PROGRAMUL ETAPEI I

T.C. Ind. Constanța
C.S.M. Sibiu

C.S.M. Suceava 
Rulmentul Birlad

GRUPA A :
- Steaua București
- Rapid București *)

GRUPA B :
— Farul Constanța
- Sportul studențesc București

GRUPA C:
Olimpia București - Dinamo București
R.C. Grivița Roșie București - Agronomia Cluj-Napcca

GRUPA D:.
Minerul Gura Humorului — Știința Petroșani
Politehnica lași — Universitatea Timișoara

•) Partida se va disputa în Orașul Victoria, deoarece 
terenul din Sibiu este suspendat pe două etape.

se știe, numărul spectatorilor 
este întotdeauna direct propor
țional cu dinamismul partide
lor.

Asigurarea unor condiții ma
teriale adecvate și în primul 
rind a terenurilor de antrena
ment și joc tuturor diviziona
relor A este una dintre condi
țiile determinante pentru cali
tatea partidelor. Am vrea ca anul 
în curs să aducă definitiva 
rezolvare a acestei probleme.

în fine, apreciem că unei ase
menea întreceri trebuie să i se 
asigure de către toți factorii in
teresați (Federație, în primul 
rînd, arbitri, antrenori și jucă
tori laolaltă) un climat de de
plină corectitudine, de seriozi
tate, cinste și onoare sportivă.

Numai așa rugbyul își va 
putea aduce contribuția la o 
tot mai deplină dezvoltare și 
afirmare a sportului românesc.

D. CALLIMACHI

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I
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Florică Murariu (Steaua), unul dintre cci mal incisivi înaintași din rugbyul nostru, intr-o clasica 
acțiune de atac, așa cum am dori să vedem multe în noul campionat...

I 
I 
I
I
I
I
I
I

LOTURILE CELOR
STEAUA. Antrenori : Petre Cosmănescu șl Ion 

Danciu. Lotul de jucători : R. Durbac, S. Fulcu,
R. ionescu, M. Braga, D. Teleașă, D. Enache, L 
Zafiescu. D. Alexandru, E. Suclu, V. Tata, N. 
Dinu, Al. Achim, FI. Murariu, M. Ionescu I, N. 
Postolachl, I. Pintea, FI. Prisăcaru, N. Cioarec, 
O. comellu, G. Pojar, M. Munteanu, H. Matei. 
Jucători noi : I. Popa, M. Ionescu II, P. Penclu- 
lescu, D. paraschiv (proveniți de la juniori).

FARUL CONSTANȚA. Antrenor : Mihal Naca. 
Lotul de jucători : Șt. Cristea, Gh. Dinu, P. Ianu- 
sevicl, P. Motrescu, Gh. Varga, M. Holban, C. 
Vasile, M. Bucos. Gh. Olteanu, V. Ion, S. Galan, 
I. Podaru. M. Nache, C. Borșaru, S. Matei, D. 
Mușat, I. Băciolu, FI. Ionlță, D. Petre-Dorobanțu, E. 
Grigore. Jucători noi: M. Burghelea, FI. Constantin 
(ambii Știința Petroșani), G. Vlntilă, C. Brătules- 
cu, E. Pena (Șc. sp. nr. 2 Buc.), I. Llvadaru (Con
structorul c-ța.), G. Arvinte (Șc. sp. nr. 2 C-ța.). 
Mai figurează in lot Gh. Dărăban, care este Insă 
suspendat

DINAMO. Antrenor : Ion Țuțulanu. Lotul de 
jucători : V. Dăiciulescu, FI. Ionescu, M. Aldea, 
Gh. Dragomirescu, Gh. Nlca, I. Constantin, M. Mar- 
ghescu. M. Paraschiv, M. Chlrloencu, I. Roman, 
M. Zafiescu, P. Borș, Gh. Marin, M. Iordan, C. 
Gheorghe, A. Săndulescu, C. Gheorghlosu, C. 
Cîndea, V. Țurlea, Al. Caralman, N. Baclu. Jucă
tori noi : R. Malanou (Universitatea Timișoara), 
V. Dobrescu, V. Ionescu (juniori).

ȘTIINȚA PETROȘANI. Antrenor : Gheorghe
Bâltărețu. Lotul de jucători : N. Martin, St. Nl- 
colae, N. Nedelcu, T. Tudose, G. Mllcă, O. Stoi
ca, FI. Dumitru, C. Budlcă, E. Neagu, N. Dron- 
doie, D. Viman, A. Ion, E. Stoica, Ad. Veștemea- 
nu, P. Vieru, V. Băloi, P. Oprea, T. Meszaroș, 
Gh. Oțetaru, M. Ortelecan, D. Talpă, Șt. Bunduc. 
Jucători noi : C. Mărculescu (Dinamo), C. Merca 
(T.C. ind. Constanța), R. Dina. M. Dina (ambii 
Minerul Lupeni).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE. Antrenori : Viorel Moraru 
și Radu Demian. Lotul de jucători : I. Simion, 
V. Fălcușanu, I. Marin, C. Tudor, R. Negoescu, 
C. stănculeanu, M. Boiangiu, V. Stancu, N. Ghlță, 
V. Damaschin, M. Voicu, L. Codoi, I. Bonea, S. 
Bărgăunaș, P. Barbu, Al. Pop, V. Vlad, M. Pena, 
Fl. ion, M. Tișu, I. Stroe, I. Tufeanu, C. Dinu, C. 
Scarlat, D. Bălan, G. Cercel, E. Pasache. Jucători 
noi : p. Rădol, V. Țuică (Șc. sp. Locomotiva),
S. Podărăscu, A. Szolga (Șc. sp. nr. 2 Buc.), Gh. 
Niță (Vulcan).

POLITEHNICA IAȘI. Antrenor : Dumitru-Titl 
ionescu. Lotul de jucători : V. Benedek, Gh. 
Manea, Al. Bogheanu, I. Mititelu, C. Veriveș, M. 
Paraschivescu, P. Florescu, V. Manole, M. Zamfir, 
FI. Măcăneață, C. Nemesniciuc, S. Spiratos, p. 
Necolau, C. Pop, E. Drumea, Gh. Pujină, N. 
Pătrăhău, C. Ebu, I. Precul, I. Bucan. Jucători 
noi : Gh. Dima, M. Oanea (ambii Rulmentul Bîr- 
iad), I. Zaharia, C. Chirilă (Politehnica II Iași), 

Al. Ellsei (Șc. sp. Unirea Iași).
RULMENTUL B1RLAD. Antrenor : Virgil Miha- 

lașcu. Lotul de jucători : I. Harnagea, Th. Mihal- 
cea, C. Dănescu, M. Dla, E. Crețu, Gh. Popa, E. 
Sabău, V. Peiu, P. Filip, I. Burghelea, C. Muntea
nu, V. Olaru, T. Ciorlciu, G. Brad, M. Rusen, I. 
Costică, A. Dranga, N. Grigoriță, V. Marin, I. 
Ciuntuc, I. Cristea. I. Basan. Jucător nou : C. 
Sîrghie (junior).

C.S.M. SIBIU. Antrenori : Bebe Boboc șl Toma 
Erhwen. Lotul de jucători : Șt. Cherciu, V. Un- 
gureanu, I. Jianu, Gh. Deac, D. Burdușel. Em. 
Moișan, V. Poclitaru, I. Lomotă, I. Burcea, P. 
Suciu, D. Rășcanu, Z. Tămaș, Oc. Lupaș. M. Fle- 
raru, Ol. Beceș, M. Sărac, Gh. Heinteș, I. Sczocsz, 
C. Matache, I. Schotsch. Jucători noi : I. Moldovan

16 DIVIZIONARE A I
(IP.A. Dacii Sibiu), Gh. Cocârcă, I. Negru, Gh. I 
Ivanciuc (toți Șoimii Sibiu), A. Galamlz (Ci. sp. | 
șc. Buc.).

RAPID BUCUREȘTI. Antrenor: ion Teodorescu. I 
Lotul de jucători: I. Nedelcu, I. Ghelțu, D. Luca, M. I 
Marin, I. Bărnuțlu, P. Batter, N. Stănescu, V. Anton, • 
N. Sdșiu. I. Vlădllă, C. Cioceanu, T. Mlclescu, V. 
Dumitrescu, I. Stoica, A. Sandu, V. Mengher, Gh. I 
Fodac, Gr. Urdăreanu, M. Moț. Jucători noi : T. I 
Aricișteanu, M. Niță, I. Năstase, FI. Radu, I. ■ 
Staicu, V. Duță, C. Popescu, Tr. Ivan (toți juniori),

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA. Antrenor : Ale- I
xandru Paloșanu. Lotul de jucători : A. Novac, I 
V. Die, W. Marcu, M. Vasiliu, I. Ursu, N. Mățăoa- 
nă, I. Irimia, N. Culda, I. Ballnt, Gh. Chira, O. I 
Chihala. L. Cristea, I. Horvath, E. Mărglneanu, L I 
Cordoș, Gh. Pop, Șt. Coceșiu, L. Todea. Jucători I 
noi: G. Munteanu, C. Mureșan, M. Costln (toți 
Șe. sp. Viitorul Cluj-Napoca).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. Antrenor : Nico- | 
lae Mihăilescu. Lotul de jucători : M. Comănlcl, 
M. Suclu, L. Matei, I. Basanciuc, I. Chlriță, A. ■ 
Clche. I. Peter, M. Jurj, Gh. Dumitru, P. Panairt- I 
te, i. Tătucu, Gh. Rășcanu, V. Suclu, A. Chlorea- | 
nu, p. Cojocaru, D. Florea, Al. Ioniță, T. Batkal. 
Jucători noi : I. Rovo, M. Preda (ambii Electro- ■ 
timiș Timișoara), I. Sepetiuc, A. lacs, C. Osaln I 
(toți Șc. sp. Timișoara).

SPORTUL STUDENȚESC. Antrenor: Theodor Ră- _ 
dulescu. Lotul de jucători '. N. Chlciu, Fi. Iordă- I 
nescu, I. Iile, B. Lazăr, Gh. Săvulescu. Gh. Tăna- I 
se, T. Ioniță, V. Spînu, C. Harlton, A. Hariton, 
M. Nicolescu, N. Solomon, C. Fuglgi. Al. Rădu- - 
lescu, D. Mihalache, P. lane, M. Galanda, V. I 
Dumitrescu, C. Bossenmayer, Fl. Tudor, I. Stăncu- I 
lescu, M. Sofronle. Șt. Căinaru, D. Căinaru. Jucă
tori noi : N. Covacs, D. Cojocaru, D. Szabat, FL . 
Dlță (juniori), P. Cernea (Portul Constanța), E. I 
SIrbu (Gloria Buzău). Mal figurează in lot Al. I 
Atanaslu, care este însă suspendat pe o perioadă 
nedeterminată. ” .

MINERUL GURA HUMORULUI. Antrenor : Ema- I 
noii Ene. Lotul de jucători ; V. Sevastru, C. Mo- • 
rozan, M. Andrei, V. Mihăilă. M. Paraliu, I. Ghera- 
slm, M. Filaret, M. Neagu, N. Leca, D. Llvadaru, I 
M. Domnișan, I. Petre. I. Pelmuș, D. Cociu. M. I 
Chirlac. Jucători noi : P. Bidirel și I. Bidlrel ■ 
(ambii Dinamo Buc.).

OLIMPIA BUCUREȘTI : Antrenor» : Eduard I
Denischi și loan Fodor. Lotul de jucători : Gh. I 
Meiu, Al. Oprea, Gh. Butacu, E. Teodor, H. lo- 
nescu, V. Popescu. G. Slăvuțeanu, I. Ciorogaru. I. I 
Boiangian. Gh. Bucur, E. Suditu, N. Ene, Gh. I 
Dogaru, M. Robu, V. Dima, S. Marin. M. Mitran, I 
I. Radu, A. Păun, T. Moise. Jucători noi: I. U- 
drea, C. Zileriu, Al. Dan. FI. Gheorghișor, C. Io- I 
nescu, Șt. Constantin, V. Calapod (toți juniori), D. I 
Rusen (Steaua). ■

C.S.M. SUCEAVA Antrenor : Ștefan Senic. Lo- . 
tul de jucători : I. Pațaraniuc, Al. Petrea, A. Borș, I 
N. Senic, D. Ungureanu, I. Ungureanu, I. Dănăl- | 
lă. N. Lucaci, D. Străchlnaru, St. Ionescu. O. Bo
tez, D. Grig, M. Cojocaru, A. Vasiliu, Gh. Hiloti, . 
V. Popescu, N. Prorociuc,- C. Vlad. C. Maxim, V.' I 
Oană. Jucători noi : C Temegea Și D. Andreescu I 
(ambii Șc. sp. Suceava).

T.C. IND. CONSTANȚA. Antrenor : Vasile Bercu. I 
Lotul de jucători : Gh. Florea, V. Gheorghe, T. I 
Grosu, A. Iancu, M. Pîrlea, Gh. Barabanciu, Gh. 
Motrescu, S.N Abrlbula. C. Asan, V. Leciu, L. • 
Blaj, M. Agavriloaie, A. Cristea, I. Grosu, V. Lun- I 
gu, V. Ionescu, P. Frangu, V. Turiceanu, N. Cră- I 
ciun. St. Damaschin, J. Olaru, R. Avrigeanu. Ju
cători noi : Gh. Celea (Farul), V. Cazacopol, C. - 
Hîrșeu, V. Ivanovicl (toți Șc. sp. nr. 2 Constanța). 1

AUTOMATICA 
ALEXANDRIA A CUCERIT 

PRIMUL CAMPIONAT 
DE JUNIORI LA OINĂ

Timp de trei zile, pe Stadionul 
central din Craiova, s-a desfă
șurat finala primei ediții a cam
pionatului republican de oină 
pentru juniori, la care au par
ticipat 8 echipe, calificate de la 
întrecerile zonale. în urma unor 
partide viu disputate și de bună 
factură tehnică, titlul a revenit 
formației Automatica Alexandria 
după un spectaculos baraj cu e- 
chipa Scolii generale din Mărgi
neni (jud. Bacău), încheiat cu 
scorul de 9—8. CLASAMENTUL :
1. Automatica Alexandria 19 p,
2. Școala generală Mărgineni 19 
p, 3. Oțelul Tîrgoviște 18 p, 4. 
Avîntul Broscăuți (jud. Botoșani) 
13 p, 5. Șiretul Șuraia (jud. Vran- 
cea) 12 p, 6. Foresta Zăvoi (jud. 
Caraș-Severin) 12 p (punctaveraj 
mai slab), 7. Confecția Rm. Sărat
10 p, 8. I.P.A. Sibiu 9 p.

Comisia de organizare a acor
dat o serie de diplome speciale : 
celui mai tînăr jucător — N. 
Costea (Șiretul), celei mal disci
plinate echipe — I.P.A. Sibiu ; 
celui mai tehnic jucător — M. 
Ene (Confecția) ; celei mai teh
nice formații — Șc. gen. Mărgi
neni. (T. COSTIN — coresp.)

• La Mediaș a avut loc o ta
bără sportivă, organizată de M.E.I., 
C.N.O.P. și F.E.R.O., la care 
au participat aproape 600 de elevi 
din 37 de județe. Tabăra s-a în
cheiat cu un reușit concurs de 
oină dotat cu „Cupa speranțelor*4, 
trofeul fiind cîștigat de echipa 
Școlii generale nr. 197 din Ca
pitală.

ETAPA A 3-A 
IN CAMPIONATUL 

DE VITEZĂ IN COASTA 
LA AUTOMOBILISM

Pentru două zile, cel mai buni 
automoblllști al țării și-au mutat 
«cartierul general» la Oituz. Aici, 
astăzi șl mîine, urmează să se 
desfășoare cea de a treia etapă 
(din cinci) a campionatului repu
blican de viteză în coastă.
întrecerea va avea loc pe o dis

tanță de 5 km, pe șoseaua DN
11 (Brașov — Gh. G ghiu-Dej, 
între km. 85,5—80,5). Astăzi au loc 
acțiuni preliminare : revizia teh
nică (între orele 12—15) șl an
trenamentul oficial (orele 16,30— 
18,30), concursul urmind să se 
desfășoare mîine intre orele 8 
șl 13. Este de menționat faptul 
că, in afara Curselor rezervate 
automobiliștilor fruntași, aici va 
avea loc și o Întrecere pentru 
Începători, posesori de licență E 
sau fără licență.

CAMPIONATELE DE ÎNOT 
ALE COPIILOR

REȘIȚA, ÎS (prin telefon). A- 
proape 300 de tineri sportivi și 
sportive reprezentând 16 cluburi 
șl asociații participă la campio
natele republicane de înot ale 
copiilor (11—14 ani) care se des
fășoară in localitate. Caracteristi
ca generală a primelor reuniuni 
ale concursului o constituie nu
mărul mare de recorduri înre
gistrate la toate categoriile. Intre 
acestea putem consemna și un 
nou record de senioare, realizat 
ta proba de ștafetă 4X200 m liber 
de echipa clubului Dinamo (Iiin- 
ca — Mihăilă Pantelimon — 
Măglașu) cu timpul de 9:57,82.

Performerii campionatelor au 
fost pînă acum talentata Irinel 
Pănulesc'u (Petrolul Ploiești), în
vingătoare în 6 probe — ea a 
stabilit șl două noi recorduri pen
tru fetele de 13 ani : 1:10,85, la 
100 m spate și 2:31,31 la 200 m 
spate — și Dan Ținea (Crișul 
Oradea) cîștigător a S probe.

Dintre celelalte recorduri reali
zate, remarcăm pe cele obținute 
de : Fete 11 ani : Ema Vasile 
(Șc. sp. Brăila) J 1:11,2 la 100 m 
liber, 5:14,39 la 400 m liber, 1:17,55 
la 100 m spate și 2:42,74 la 200 m 
spate ; Băieți 11 ani : C. Gran- 
ceairov (Lie. 1 București): 2:29,60 
la 200 m liber, 5:07,2 la 400 m li
ber, 10:44,98 la 800 m liber și 
20:21,7O la 1500 m liber ; Băieți
12 ani : C. Neagrău (Crișul Ora
dea) 1:09,97 la 100 m delfin și 
5:25,37 la 400 m mixt ; Băieți, 13 
ani : s. Plev (Șc. sp. Reșița) 
1:01,40 la 100 m liber, M. Cedaru 
(Șc. sp. Reșița) 1:09,90 la 100 m 
delfin. Cr. Ungureanu (Lie. 1 
București) 2:16,68 la 200 m liber. 
(D. GLAVAN — coresp.).

TURNEE DE ȘAH
• Juniorii români domină tur

neul internațional de șah de la 
Tg. Mureș. După 6 runde pe pri
mul loc se află campionul na
țional, ieșeanul Ovidiu Foișor cu 
4*/a p. El este urmat de loan Mă- 
rășescu șl Semko Semkov (Bul
garia) cu cîte 3Va p și o partidă 
întreruptă. Adrian Negulescu SVa. 
Constantin Ionescu 3 p și două 
partide întrerupte, șândor Biro 
3 p și o partidă întreruptă. Re
luarea partidelor neterm’nate 
(astăzi dimineață) va aduce, de
sigur, clarificări.
• Tn turneul feminin, care se 

dispută la Brașov, s-au desprins 
două concurente : Mzia Tsereteli 
(U.R.S.S.), cu 5Va p din 6 partide 
si reprezentanta noastră Viorica 
Ilie cu 5 p. Partida derby dintre 
cele două fruntașe este progra
mată în runda a 10-a, penultima, 
în continuare, situația este — 
deocamdată — neclară, din cauza 
numeroaselor partide întrerupte, 
ale căror rezultate pot modifica 
ordinea concurentelor. Urmează :

Marlcn KaTmukova (Bulgaria) 3’a 
p (1), Judit Kandor și Ivona Twie- 
cik (Polonia) 3 p, Marina Pogo- 
rcvici 3, Vesna Velici (iugosla
via), Carmen Butt 2 p (1) etc.

CAMPIONATELE
DE CAIAC-CANOE ALE 

JUNIORILOR
La Galați au început ieri cam

pionatele republicane de juniori 
la caiac-canoe. La întreceri parti
cipă aproape 600 de juniori mari 
și mici din toată țara. Cursele 
finale, la capătul cărora vor fi 
desemnați campionii, vor avea 
loc astăzi șl duminică.

TINERELE RACHETE 
FURNIZEAZĂ SURPRIZE
GALAȚI, 19 (prin telefon). Pe 

măsură ce întrecerile tenismani- 
lor juniori, pentru titlurile na
ționale (categoria 15—16 ani), se 
apropie de sfîrșit, jocurile devin 
tot mal dîrze, iar surprizele nu 
lipsesc. Cea mal importantă este 
eliminarea lui A. Mirza (Tot îna
inte). unul dintre favoriți, de 
către dinamovistul S. Popa : 6—8, 
6—4, 4—6. Coechipierul acestuia, 
D. Antonescu, a reușit să-1 în
vingă pe clujeanul Cr. Olteanu, 
cu 6—4, 2—6, 6—0. Alte rezultate 
din turul m : N. Iatan (Steaua)
— V. Căciulescu (Brașovla) 6—3,
5— 7. 6—4 : S. Rădulescu (Progre
sul) — M. Mag (Sănătatea Ora
dea) 4—6, 7—5, 6—1 ; A. Fătu
(Constructorul Brăila) — I. Mireț 
(Dunărea Galați) 1—6, 6—3, 6—4 ; 
A. Mîndroiu (Dunărea Galați) — 
C. Grădinaru (Constructorul Hu
nedoara) 7—5, 5—7, 6—1. In sfer
turi de finală : D. Antonescu — 
S. Rădulescu 6—0, 6—0 ; S. Popa
— N. Iatan 6—4, 3—6. 6—4 ; V.
Dlnicu (Progresul) — FI. Borzea 
(Dinamo Brașov) 6—3, 12—10 ;
A. Fătu — A. Mîndroiu 6—0, 6—1.

iată și rezultatele „sferturilor» 
feminine : Nadia Becherescu (E- 
lectrica Timișoara) — Cristina 
Cazacliu (Steaua) 6—4, 6—1 ; Ga
briela Szdke (Dinamo) — Liliana 
Don (Dinamo) 6—3, 7—5 ; Mari- 
lena Totoran (Dinamo) — Lumi
nița Sălăjan (Politehnica Cluj- 
Napoca) 7—5, 6—4 ; Magdalena
Ralcoviclu (Gheorghleni) — Oana 
Oprea (Dinamo Brașov) 6—4.
6— 3. (T. SIRIOPOL — coresp.)
CAMPIONATELE CICLISTE 

DE VELODROM
Vineri după-amlază, partlcipan- 

ții la campionatele republicane 
de ciclism pe velodrom, rezer
vate juniorilor, și-au continuat 
disputele, începute ta ajun ; ju
niorii mici — în cadrul probei 
de viteză, juniorii mari — ța ur
mărire individuală. De mențio
nat că, spre cinstea lor, elevii 
Școlii sportive nr. 1 București 
au ajuns să-și dispute semifina
lele și finalele ambelor probe 
ta... familie. Felicităm antrenorii 
școlii, pe C. Baclu, I. Stoica și 
Fr. Gera, pentru modul în care 
și-au pregătit elevii, iar pe e- 
levi pentru felul ta care atît în 
semifinale cit șl în finalele ce
lor două curse au știut să-și a- 
pere șansele, ocazionlnd o luptă 
sportivă de toată frumusețea. 
Iată clasamentele. Viteză juniori 
miel : 1. C. Gherghina 12,6, cam
pion republican, 2. I. Chlran, S. 
S. Barbu, 4. V. Dodu ; urmărire 
individuală juniori mari : 1. Gh. 
Lăutarii 5:15,9 — campion repu
blican, 2. A. Lungu 5:22,6, 3. A. 
Gutuie 5:27,0, 4. S. Dumitrescu 
5:36,8.

La încheierea reuniunii, valo
rosul nostru plstard Atila Teleg- 
dy (Steaua) a efectuat o tenta
tivă de record, în proba de 200 
m lansat. Rezultat : 11,2, nou re-- 
cord republican (vechiul record 
11,3 — îl aparținea tot lui).

Campionatele republicane de 
velodrom pentru juniori vor con
tinua cu disputarea probelor de 
urmărire pe echipe și semifond. 
(Gh. ȘTEFANESCU). s.

SIMBATA

FOTBAL. Stadion Flacăra 
roșie, ora 17 : Flacăra roșie 
— Automatica (Divizia C)

RUGBY. Stadion Olimpia, 
oro 17,30 : Olimpia —Dinamo 
(Divizia A)

DUMINICĂ

FOTBAL. Stadion Dinamo, 
ora 15 : Dinamo — S.C. Ba
cău (juniori) ; ora 17 : Di
namo — S.C. Bacău (Divizia 
A) ; stadion Sirena, ora 11 : 
Sirena — Teh no metal (Divi
zia C) : stadion ICSIM, ora 
11 : ICSIM - Abatorul (Div. 
C) ; stadion I.O.R., ora 11 : 
I.O.R. — Voința Buc. (Div. 
C) ; stadion Mecanică fina, 
ora 11 : Mecanică fina - 
Electronica (Div. C) ; sta
dion Politehnic*3, ora 11 : 
Unirea Tricolor — T.M.B. 
(Div. C) ; stadion Ghencea, 
ora 11 : Șoimii TAROM — 
Ș.N. Oltenița (Div. C)

RUGBY. Stadionul Parcul 
copilului, oro 9 : R.C. Gri
vița Roșie — Agronomia Cluj- 
Napoca (Divizia A).



C. M. de canotaj feminin

3 ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
SE POT CALIFICA 
DIRECT ÎN FINALE

La C. E. de natație de la Jonkoping

ȘTAFETA ROMÂNIEI, LOCUL 8 ÎN FINALA „EUROPENELOR"

AMSTERDAM, 19 (prin tele
fon). Sosiți joi la prînz în o- 
rașul care va găzdui cea de a 
Vl-a ediție a campionatelor 
mondiale de canotaj, schifiștii 
români și-au stabilit „cartierul 
general" la hotelul „Brinker 
Stutel”, din plin centrul Am
sterdamului. în cursul după-a- 
miezii, în timp ce sportivii noș
tri au efectuat un prim an
trenament de acomodare pe 
pista lacului Neiuwe Meer si
tuat în vecinătatea Bosbaanu- 
lui, care va găzdui întrecerile, 
oficialii au fost prezenți la tra
gerile la sorți ale preliminari
ilor feminine.

Cu excepția unei singure 
probe, cea de 4+1 vîsle, se 
poate aprecia că sorții sînt fa
vorabili. Astfel, la 4+1 rame, 
echipajul României va concu
ra în scria a Il-a, alături de 
schifurile din Olanda, Anglia, 
Bulgaria și R. F. Germania, ti
vind toate șansele să cîștige 
seria și să obțină calificarea 
direct în finală. în cealaltă se
rie va fi interesant de urmă
rit disputa dintre echipajele
R. D. Germane și U.R.S.S., ca
re vor concura alături de S.U.A. 
Canada și Australia.

(Urmare din pag. I)

podiumul din mijlocul sălii 
concurau formațiile din grupa 
A. A fost evident pentru toată 
lumea că cele 20 de arbitre 
(dintre care 14 din țara gazdă 
a J.M.U.) se străduiau să acor
de sportivelor bulgare note 
mult peste ceea ce meritau. 
Astfel, multe dintre concu
rentele bulgare vor evolua în 
concursul individual compus 
și, desigur, și în cel pe apara
te. Se poate spune că puncta
jul general al echipei — 113 p

PRIMA MEDALIE LA ATLETISM
6 concurenți români calificați în fazele superioare

Stadionul „Vasil Levski” este 
acum în întregime al atletismu
lui. Sportivi de pe toate cele 
5 continente se întrec pentru 
medalii, pentru performante care 
să-i propulseze în partea supe
rioară a Ierarhiei mondiale. Pri
mele întreceri atletice ne-au a- 
dus șl prima satisfacție : Ilie 
Floroiu s-a clasat pe locul iii 
în cursa de 10 000 m cu 29:13,4, 
fiind întrecut doar de sovieticul 
Moiseev (29:12,0) șl italianul 
Fava (29:12,7). Firește, pentru 
micuțul dar atît de energicul 
nostru atlet această medalie de 
bronz este o răsplată binemeri
tată.

în același concurs au avut loc 
ți numeroase întreceri de califica
re. Sportivii noștri au reușit — 
fără să forțeze — să treacă de 
acest prim baraj șl să-și asi
gure fie calificarea în semifinale, 
fie direct în concursul pentru 
medalii. Astfel, Cornelia Popa a 
sărit 1,76 m la înălțime (n-a 
încercat mai mult) și s-a cali
ficat în concurs, Horla Toboc a 
realizat 47,28 s la 400 m și a 
cucerit dreptul de a evolua în 
semifinale, Veronica Buia a fost 
cronometrată cu 11,66 s la 100 m 
și va concura în semifinale, E- 
va Zorgo a reușit din prima

FLORETISTELE MAGDALENA CHEZAN Șl VIORICA ȚUR- 
CAN CALIFICATE PRINTRE PRIMELE 16 SCRIMERE

Vineri, pe planșele de scrimă 
din sala Institutului de Cultură 
Fizică și Sport „Gh. Dimitrov”, 
au evoluat floretiștll și floretis- 
tele. Primii, ajunși în fazele fi
nale, în timp ce fetele au par
curs etapele preliminare. Cei doi 
reprezentanți al țării noastre. 
Petru Kuki șl Tudor Petruș, ca
lificați în faza eliminărilor direc
te și recalificărilor (primii 16 
concurenți) n-au reușit să do
bândească un loc în finală, deși 
Petru Kukl a fost la mai puțin 
oe un pas de această performan
tă. în primul tur al eliminărilor 
directe, Kukl a pierdut la japo
nezul Hirano (9—10), în recalifi
cări l-a învins pe polonezul Ko- 
ziejowskl (10—9), pentru ca în 
asaltul decisiv pentru intrarea 
în finală, disputat în compania 
lui G. Kovacs (Ungaria), să con
ducă cu 7—2, 8—5 șl 9—6 pentru 
a pierde, incredibil, cu 9—10 1
T. Petruș a fost învins de I. Ko
vacs (Ungaria) cu 8—10. în re
calificări a trecut de Gottvier 
(R. D. Germană) cu 10—8, dar a 
ratat șl el calificarea în fața lui 
Hirano (2—10). în finală au evo
luat Romankov și Ruziev 
(U.R.S.S.), G. Kovacs (Ungaria), 
Hoerter (R.D.G.). De Nogaret 
(Franța). Robak (Polonia), sovie
ticul Ruziev cîștigînd titlul.

Printre cele 45 de concurente

La 2 Le., Marlena Predescu 
și Angelica Chertic au, de a- 
semenea, o sarcină relativ u- 
șoară în confruntarea din serie 
cu echipajele din Franța,
S.U.A., Anglia și Canada, in 
timp ce seria a Iî-a cuprinde 
primele patru clasate la J.O. de 
la Montreal : Bulgaria, R. D. 
Germană, R. F. Germania, 
U.R.S.S. și echipajul Olandei !

Proba de 8+1 cuprinde două 
serii „mici" : România, Bulga
ria și Olanda, respectiv : R. D. 
Germană, U.R.S.S., S.U.A. (în 
această ordine pe podiumul de 
la Montreal !) și Canada.

în fine, la 4-J-l vîsle, repre
zentantele noastre, medaliate cu 
bronz la J.O., vor trebui să 
lupte cu campioanele olimpice, 
schifistele din R. D. Germană, 
în serie fiind și echipajele Un
gariei, Danemarcei, R. F. Ger
mania. în seria cealaltă : Bul
garia, U.R.S.S., Anglia, S.U.A., 
Olanda și Franța.

După ceremonia de deschi
dere, care a avut loc vineri 
după-amiază, întrecerile vor 
debuta sîmbătă cu eliminato
riile probelor feminine.

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
— și mai ales cel al Satarovel
— 38,25 p — sînt exagerate.

Oricum, fetele noastre do
vedesc o abnegație care impre
sionează. După această medalie 
de argint care le onorează, ele 
vor face totul pentru noi per
formanțe de valoare în con
cursul absolut și, apoi, în cel 
pe aparate.

Clasamentul final al compe
tiției feminine pe echipe este 
următorul : 1. U.R.S.S. 114,20 p;
2. ROMANIA 113,65 p ; 3, Bul
garia 113 p ; 4. S.U.A. 109,80 p ; 
5. Japonia 107,80 p ; 6. Ungaria 
107,35 p ; 7. Cehoslovacia 106,30 
p ; 8. Mexic 98,10 p.

ILIE FLOROIU

încercare 52,80 m și va evolua 
în concursul de suliță, iar să
ritorii în lungime — Ștefan Lă- 
zârescu 7,60 m șl Dumitru Ior- 
dache 7,48 — au trecut și ei cu 
ușurință bariera calificărilor. 
Desigur, greul abia începe.

(din 19 țări) care s-au aliniat la 
startul probei feminine de flo
retă s-au aflat șl reprezentan
tele țării noastre Magdalena Che- 
zan, Viorica Turcan șl Marcela 
Moldovan. Comportîndu-se re
marcabil, primele două scrimere 
au obținut calificarea între cele 
16 floretiste, ce-și vor disputa azi 
faza eliminărilor directe șl reca
lificărilor, precum șl finala pro
bei. în primul tur preliminar, 
Magdalena Chezan s-a clasat pe 
locul III în grupă, Viorica Tur
can pe locul I (avînd o victorie 
clară, 5—3. asupra campioanei 
olimpice lîldiko Scwartzenberger 
— Torclasl) și Marcela Moldovan 
pe locul IU, toate intrînd In tu
rul următor, unde doar Magda
lena Chezan (loc n în grupă, 
victorie la maghiara Maros cu 
5—2) și Viorica Turcan (loc III în 
grupă) s-au calificat mai de
parte, în tu.ul m al prelimina
riilor, M. Chezan a obținut locul 
iii (două victorii de prestigiu : 
5—1 cu Maros șl 5—2 cu sovie
tica Jakova) șl V. Turcan (loc 
II în grupă, victorie cu 5—4 la 
Veronlque Trinquet, din Franța, 
finalistă a recentei ediții a C.M.) 
califlcîndu-se în faza eliminări
lor directe și recalificărilor, unde 
vor întîlnl pe Oerter (R.F.G.) și, 
respectiv Raczova (Cehoslova
cia).

JONKOPING, 19 (prin tele
fon). Satisfacțiile delegației ro
mâne la această ediție a C.E., 
considerată cea mai puternică 
din istoria competiției, continuă 
să vină de la tinerele noastre 
înotătoare. Vineri dimineața, 
deși se prezenta la startul seri
ilor creditată cu al 11-lea timp 
dintre participante, echipa noas
tră de ștafetă 4 X 100 m liber 
a reușit frumoasa performanță 
de a se califica în rlndul celor 
mai bune 8 ștafete de pe con
tinent. Daniela Georgescu (60,77 
în schimbul său), Mihaela Cos- 
tea (62,41,), Anca Miclăuș (62,32) 
și inepuizabila Carmen Buna- 
ciu (60,38) au încheiat cele 8 
lungimi de bazin în 4:05,88 — 
nou record național — clasîn- 
du-se pe locul 3 în scrie și ob- 
ținînd al 7-lea timp. Este pen
tru prima dată în istoria parti
cipărilor românești la campio
natele europene de înot cînd o 
ștafetă reușește calificarea în 
finală !

Cursa finală s-a desfășurat 
seara.

Din păcate, o ploaie toren
țială și un frig neașteptat au 
îngreuiat condițiile de desfă
șurare a finalei. Sportivele 
noastre, care nu s-au încălzit 
suficient de bine, n-au mai 
reușit să reediteze rezultatul 
din serie, ocupînd locul VIII. 
De reținut, totuși, că în schim

SPORTIVII ROMÂNI IN ÎNTRECERI
SIMBATÂ

ATLETISM : calificări diic - Ion Zamfirache ; semifinale 110 mg — 
Erwin Sebestyen ; calificări triplusalt — Bedros Bedrosian ți Adrian 
Ghloroaie ; concurs înălțime - Cornelia Popa ; seriT 400 m - Lâtrâ- 
mioara Diaconiuc fi Elena Târîțâ ; concurs suliță — Eva Zârgâ j 
3 000 m obstacole serii — Paul Copu fi Dan Betini ; semifinale 300 m 
— Fița Lovin șl Elena Târîțâ.

SCRIMA x primele trai tururi la sabie Individual - loan Pop, Corne- 
liu Marin și Dan Irimiciuc ; eliminări directe, recalificări fl finală la 
floretă fete individual (Magdalena Chezan șl Viorica Turcan).

GIMNASTICA x concurs Individual compus băieți (primii 3tf) — Dan 
Gr ecu, Kurt Szilier fl Nicolae Oprescu ; concurs Individual compus 
fete (primele 24) — Anca Grigoraf, Alina Goreac, Rodica Sabâu și 
Gabriela Trufcâ.

BASCHET : în grupe, meciul feminin România — Japonia.
VOLEI ; în grupe, meciurile România — Mexic (f) fi România — 

Tunisia (m).
TENIS : meciuri în toate probele Individuale (lotul nostru : Virginia 

Ruzici, Florența Mihai, Dumitru Hârâdâu, Marian Mirza).

DUMINICĂ
ATLETISM : calificări ciocan — Stan Tudor ; finală 110 mg ; califi

cări lungime — Alina Gheorghiu și Doina Anton ; serii 200 m — Ve
ronica Buia ; 800 m (f) finală ; disc concurs — Ion Zamfirache ; lun
gime concurs — Ștefan Lâzârescu și Dumitru lordache ; 400 m (m) 
finală ; 400 m (f) finală ; 5 000 m serii — Ilie Floroiu.

BASCHET x în grupe, meciul feminin România — Italia.
GIMNASTICA : concurs pe aparate la băieți și fete.
TENIS : optimi de finala în concursurile Individuale masculin șl

feminin ; sferturi de finalâ în probele de dublu masculin și dublu
feminin ; optimi de finală în proba de dublu mixt.

SCRIMA : tururile I, II fi III în proba masculina de floretă (echi
pe) ; eliminări directe, recalificări și finală în proba de sabie (In* 
dividual).

DEBUT VICTORIOS 
AL VOLEIBALISTELOR

Echipa feminină de volei a 
României a debutat în competi
ție cu o victorie. Intîinind vineri 
la amiază reprezentativa R. F. 
Germania voleibalistele noastre 
s-au comportat remarcabil și 
au cucerit o victorie categorică x 
3—0 (15—5, 15—7, 15—6). In toate 
cele trei seturi, care au durat 
47 de minute, fetele noastre au 
dominat îndeosebi la fileu. Ele 
au reușit atacuri puternice, a- 
plaudate de spectatori, au scos 
aproape toate mingile venite de 
la adversare.
A ÎNCEPUT turneul de tenis

A început și turneul de tenis, 
încă din primele întîlniri au 
intrat în concurs și o parte din
tre sportivii noștri. Și debutul 
lor a fost de bun augur. Astfel, 
Marian Mîrza l-a întrecut cu 
6—2, 6—4 pe Ken Review (An
glia), iar dublul Virginia Ruzici 
— Dumitru Hărădău a întrecut 
cuplul cubanez Conception — 
Ordaz cu 6—3 6,-2. întrecerile 
programate pe trei baze sportive 
continuă. în cursul zilei de sîm
bătă vor intra în concurs, la 
individual și dublu, Florența Mi
hai și Marian Mîrza.

FIȘ
BASCHET. Masculin : Brazilia 

— Israel 91—72, Polonia — Bel
gia 75—45, Franța — Japonia 
93—87, U.R.S.S. — Africa Cen
trală 83—60, Olanda — Anglia 
76—50, S.U.A. — Kuweit 131—45, 
Cehoslovacia — Sudan 120—42, 
Cuba — Japonia 114—66, Bulga
ria — Irak 162—49, Iugoslavia — 
Egipt 114—62, R.F. Germania — 
Danemarca 86—41 ; feminin : 
R.P. Chineză — Mexic 75—57, 
Iugoslavia — Danemarca 66—37, 
Canada — Franța 65—58. Unga
ria — R.F.G. 55—51.

GIMNASTICA. Clasamentul fi
nal al probei masculine pe echi
pe arată astfel : 1. U.R.S.S. 171.60 
p ; 2. Japonia 170,15 p ; 3. R. P. 
Chineză 169,30 p ; 4. Bulgaria 

bul ei, Carmen Bunaciu a 
mers, totuși, mai bine decît 
în cursul dimineții, fiind cro
nometrată în 60,24 și confir- 
mînd astfel forma bună în 
care se află. Titlul a fost cu
cerit de echipa R.D. Germane 
(3:49,52), ștafeta României re- 
alizînd 4:06,47. Ceilalți campi
oni ai serii : Pyttel (R.D. 
Germană) 55,49 la 100 m del
fin, Barbara Krause (R.D. 
Germană) 56,5 la 100 m liber, 
Hargitay (Ungaria) 2:06,82 la 
200 m mixt și Verraszto (Un
garia) 2:03,88 la 200 m spate.

Vineri după-amiază echipa de 
polo a României a întîlnit for
mația Iugoslaviei, de care a fost 
învinsă cu 6—4 (2—1, 1—1, 0—0, 
3—2) înregistrînd astfel a pa
tra înfrîngere consecutivă. Spre 
deosebire. însă, de partidele an
terioare, poloiștii noștri s-au 
„bătut" pentru un rezultat bun 
pe care l-au ratat din cauza 
unor grave erori comise în fi
nalul întilnirii, cînd, la scorul 
de 4—4, au primit două goluri 
în ultimul minut. Pe parcursul 
meciului ei au irosit și alte si
tuații favorabile. La scorul de 
2—1 pentru Iugoslavia poloiștii 
români au beneficiat de 6 su
periorități numerice din care 
au înscris doar un singur gol 1 
La situația de 3—3, Rus a dat 
o pasă la adversar, iar Lozlca

BREVIAR
. Conform unei știri trans

misă de agenția bulgară de 
presă B.T.A., în clasamentul pe 
medalii după două zile de în
treceri situația este următoarea: 
1. U.R.S.S. 4—0—1 ; 3. Bulgaria 
1—1—1 ; 3. ROMANIA 0—1—1 ;
4. R.D. Germană 0—1—1 ; 5. Ita
lia 0—1—0 ; 6. Japonia 0—0—1 ; 
7. R.P. Chineză 0—0—1.

• Din păcate, primul meci al 
echipei noastre feminine de bas
chet s-a soldat șl cu două acci
dentări : Diana Mihalik și Doina 
Prăzaru-Mate primesc Îngrijirile 
medicilor șl este improbabilă 
participarea lor, in continuare, la 
întreceri.
• Vineri a sosit la Sofia șl lo

tul de lupte greco-romane al 
țării noastre. El este alcătuit din 
Constantin Alexandru, Gheorghe 
Berceanu, Nicu Glngă, Mihal Bo
țită, Ion Păun, Ștefan Rusu, 
Gheorghe Clobotaru, ion Draica, 
Petre Dicu, Ivan Savin șl Victor 
Dolipschi. Antrenori : Ion. Cor- 
neanu și Nicolae Pavel. între
cerile de lupte greco-romane din 
cadrul Universiadei încep luni.

IER
167.80 p ; 5. S.U.A. 165.75 p ; 6. 
România 164,65 p ; 7. Ungaria
162,55 p ; 8. Cuba 162 p ; 9. Ceho
slovacia 161,65 p ; 10. Franța
160,05 p ; 11. R. F. Germania
158,10 p ; 12. Canada 154,30 p.

VOLEI. Masculin : S.U.A. — 
Grecia 3—0, Italia — Sudan 3—0. 
Japonia — Canada 3—1, U.R.S.S. 
— Turcia 3—0, Bulgaria — Bel
gia 3—0, Mexic — Argentina 3—1, 
Brazilia — Kuweit 3—0, Ceho
slovacia — Liban 3—0, Iugosla
via — Algeria 3—0 ; Feminin :
S.U.A. — Japonia 3—1 (!), Bul
garia — Franța 3—0. Polonia — El
veția 3—0, Italia — Olanda 3—0, 
Japonia — Algeria 3—0. Româ
nia — R.F. Germania 3—0, Ce
hoslovacia — Olanda 3—0,
U.R.S.S. — Brazilia 3—0. 

a făcut imediat... 4—3 l Golu
rile partidei au fost Înscrise de 
Rudici (2), Belamarici (2), Lo- 
zica și Muștar pentru Iugosla
via, CI. Rusu (2), D. Popescu 
(2) pentru România.

Tot în turneul de polo, 
U.R.S.S. a întrecut R. F. Ger
mania cu 6—5, după ce a fost 
condusă cu 2—5 I

REZULTATE TEHNICE LA 
ÎNOT ; feminin : 400 m mixt : L 
Utrlke Trauber (R.D.G.) 4:45,22.
2. Kăhle (R.D.G.) 4:50,70, 3. Da
vie (M. Britanie) 4:54,95 ; 200 m 
delfin : 1. Anett Fiebig (R.D.G.) 
2:12,77, 2. Pollack (R.D.G.) 2:15,14,
3. Jenner (M, Britanie) 2:15.45 :
Masculin : 200 m bras : 1. Gerald 
Mohrken (R.F.G.) 2:16,78, 2. Mis- 
karov (U.R.S.S.) 2:18,24, 3. Kusch 
(R.F.G.) 2:21,05 : 100 m spate :
1. Miroslav Rolko (Cehoslovacia) 
58,35, 2. Verraszto (Ungaria)
58,48, 3. Steinbach (R.F.G.) 58,60; 
400 m liber : 1. Serghei Rusin 
(U.R.S.S.) 3:54,83 — record eu
ropean, 2. Wennmann (R.F.G.) 
3:55,47, 3. Pfutze (R.D.G.) 3:56.46.

Proba masculină de sărituri de 
la platformă a fost cîștigată de 
Vladimir Aleinik (U.R.S.S.) cu 
542,31 p, urmat de Ambartumian 
(U.R.S.S.) 541,35 p și Hoffmann
(R.D.G.) 532,11 p.

Adrion VASILIU

C. E. DE ATLETISM 
PENTRU JUNIORI
DONEȚK, 18 (prin telefon). In 

localitate a început vineri cea 
de a IV-a ediție a Campionatelor 
europene de juniori la atletism. 
Ia care participă peste 700 de 
atlețl șl atlete din 27 de țări. în 
ziua inaugurală a campionatelor 
au fost programate șase finale. 
Primul titlu a fost cîștlgat de 
G. Valiukevlcl (U.R.S.S.) la triplu 
salt cu 16,60 m — nou record 
european de juniori. Pe locurile 
următoare s-au clasat V. Gris- 
cenko (U.R.S.S.) 16,31 m și K. 
Kugler (Franța) 16,22 m. Sărito
rul român Mircea Mihail a ocu
pat locul 8 cu 15,51 m.

In proba feminină de arunca
rea greutății, cîștigată de Si
mone Michel (R.D.G.) cu 18,1# 
m, Steluța Duculescu s-a clasat a șasea cu 14,60 m. Rezultatele 
celorlalte finale : îoo m (m) : 
Herman Panzo (Franța) 10,40 ; 
Înălțime (f) : Christine Nitzsche 
(R.D.G.) 1,88 m ; disc (m) : Iurl 
Dumcev (U.R.S.S.) 53,30 m ; 100 
m (f) : Bărbei Lockhoff (R.D.G. 
11,48.

Dintre ceilalți atleți români 
care au concurat in prima zi. 
Emil Grecescu (1:52,5, locul II) 
și Adrian Miklos (1:51,0. locul 
IV) s-au calificat pentru semifi
nalele probei de 800 m. Ellsa- 
beta Baciu — locul IV in serii 
la 400 m cu 54,34 — va concura 
in semifinale. Cristina Cojocaru 
— 2:10,6 la 800 m — locul V în 
serii șl Ștefan Hari — 53,88 la 
400 mg (locul VI în serii) nu 
s-au calificat.

TURNEUL DE BOX DE LA EGER
La Eger (Ungaria) a început 

turneul international pugilistic 
„Dobo Istvan”, la care participă 
și o puternică formație a clu
bului Dinamo București. Iată 
primele rezultate înregistrate de 
boxerii români (in ordinea ca
tegoriilor) : Cozma b. ab. 2 vuia 
(Cuba), Seitan p. p. Hudy 
(R.D.G), Dinu b. p. Nâmeth 
(Ungaria), Vancea p.p. Lukacs 
(Ung.), Dragomlr b. neprez. adv., 
S. Cuțov (la cat. ușoară) b. ab. 
3 Harmat (Ung.), șl p. ab. 1 
(prin rănire) la Juhasz (Ung), 
Clcu b. ab. 2 Pereszlânyi (Ung.), 
Didea b. ab. 3 Vcres (Ung.), Sl- 
laghi b. p. Olah (Ung.) șl b. ab. 
2 Dobl (Ung.).

TELEX
FOTBAL • La Oslo. meciul 

Norvegia — Finlanda, din cadrul 
campionatului scandinav, s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1—0).
• La Poznan, în meci amical al 

selecționatelor secunde : Polonia 
— R. D. Germană 2—1 (0—1).

ȘAH • Cea de-a 15-a partidă 
a meciului dintre marii maeștri 
Boris Spasski și Lajos Portisch 
care și-au disputat la Geneva 
una dintre semifinalele turneu
lui candidaților la titlul mondial 
s-a terminat remiză, astfel că. 
scorul final este de 8,5—6.5 
puncte în favoarea lui Spasski, 
în finala turneului candidaților 
se vor întîlni Boris Spasski și 
Viktor Korcinoi.

TENIS a Ln turul 2, la Toron
to : Cano — Seewagen 6—7, 7—(7. 
6—3 ; Fibak — Menon 6—2, 7—5 ; 
McEnily — Lofgren 6—0. 6—0 ; 
Borowiak — Gebert 6—4, 6—2 ; 
Ramirez — Delaney 3—6. 7—5,
6—4 ; Orantes — Benavides 6—1, 
6—1. • Astăzi începe la Lesa (Ita
lia) turneul final al competiției 
internaționale pentru echipe de 
juniori, dotată cu trofeul .,Vasco 
Valerio**. S-au calificat România 
(învingătoare în grupa de la Var
șovia), Spania, Italia si Suedia.
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