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C. E. de juniori la lupte greco-romane

[ON DRAICA-MEDALIE DE AUR
Alți trei luptători români pe podium

ION DRAICA

După un sprint foarte spectaculos pe străzile din Izmit

VASILE TEODOR-CAMPION BALCANIC

OULU, 16 (prin telefon). Du
minică seara, in sala Kisakaslia 
din localitate, s-au încheiat în
trecerile campionatelor europe
ne de lupte greco-romane re
zervate juniorilor. După un în
ceput bun. in care tinerii re
prezentanți ai țării noastre au 
evoluat promițător, au urmat 
partide mult mai grele, în ca
re unii dintre sportivii români 
au fost nevoiți să se recunoas
că învinși în fața unor adver
sari mai puternici. în seara fi
nalelor. la festivitatea de pre
miere. patru dintre reprezen
tanții luptelor greco-romane 
din țara noastră au fost pre- 
zenți pe podiumul laureaților, 
obținînd medalii în competiția

la Măgurele

FORUM NAȚIONAL AL PIONIERILOR
Numeroase concursuri și competiții vor avea loc sub 

insemneie „Daciadei
la 26 iulie, 

apropierea 
reprezentan- 
jjouă mi-

De azi și pină 
la Măgurele, în 
Bucureștiului, 
ții celor peste _ __
lioane de purtători' ai crava
tei roșii cu tricolor vor fi pre- 
zenți la lucrările celui de al 
VlI-lea Forum Național al Pio
nierilor. Marele sfat pionieresc 
din patria noastră <își va desfă
șura activitatea sub genericul 
„învățăm, muncim și trăim în 
chip comunist". Este, dealtfel, 
genericul care fundamentează 
activitatea întregului tineret din 
patria noastră.

Ca și la edițiile precedente, 
Forum-ul constituie un bineve
nit moment de bilanț al muncii 
pline de avînt a pionierilor, 
care. îndrumați părintește de 
partid, cunosc pe toate planuri
le activității l-or — la învățătu
ră, in munca de organizație, în 
acțiunile patriotice, în cele cul
tural-sportive — multe și lău
dabile reușite.

Programul Forum-ulul, deose
bit de dens, cuprinde în afara 
un-or dezbateri pe teme actua
le, care preocupă organizațiile 
de pionieri din toate școlile ge- 

celor mai valoroși tineri luptă
tori din Europa.

Constănțeanul Ion Draica, 
cel care triumfase si în între
cerea seniorilor, a reușit să-și 
înscrie numele și pe lista cam
pionilor europeni de juniori- In 
ultima zi de concurs el i-a 
depășit pe sovieticul Viniscen- 
ko (la puncte) si pe vest-ger
manul Esser (prin descaliCca- 

lv. ZAMFIR ST. NEGRISAN A. IANKO

re), cucerind centura de cam
pion al continentului.

O excelentă impresie au lă
sat si juniorii români Nieolae 
Zamfir (52 kg) și Ștefan Nc- 
grișan (62 kg), clasați pe locul 
secund la categoriile lor. Pi- 
teșteanul N. Zamfir a luptat 
foarte bine pe parcursul celor 
trei zile de concurs, dar a greșit 
în partida decisivă, cu sovieticul

ION BALAȘ A CUCERIT
3 MEDALII DE BRONZ

ATENA, 16 (prin telefon). în 
capitala Greciei au început 
campionatele mondiale și e- 
uropene de haltere pentru ju
niori, competiție la care parti
cipă peste 200 de tineri spor
tivi din 26 de țâri. în prima zi, 

nerale, concursuri și competiții 
la cele mai îndrăgite ramuri, 
altele din sfera sporturilor teh- 
nico-apilicaitive, o paradă pio
nierească „Trec detașamentele". 
Sinț acțiuni și activități înscrise 
în cadrul marii competiții na
ționale „Daciada", care a cunos
cut și in rindul copiilor, al pur
tătorilor cravatelor roșii cu tri
color, o participare entuziastă. 
Sint prevăzute, de asemenea, o 
serie de manifestații cultural- 
artistioe sub egida Festivalului 
național „Cintarea' României" și, 
respectând tradiția, un foc de 
tabără și un carnaval pionieresc.

Participanții la Forum așteap
tă cu mult interes și ziua consa
crată întâlnirii cu prietenii lor 
mai mari, reprezentanții Uniu
nii Tineretului Comunist. Vizi
te intr-o serie de unități social- 
economioe, întâlniri cu tineri 
muncitori, cu oameni de cultu
ră și știință, cu fruntași în pro
ducție completează ' 
gendă a celui de-al 
rum Național al 
moment politic de 
însemnătate in viața și activita
tea celor mai tineri cetățeni ai 
patriei.

bogata a- 
VII-lea Fo- 
Pionierilor, 

o deosebită

N. Nerthes. fiind întrecut de 
acesta și picrzind titlul de cam
pion al Europei.

Colegul de sală al lui Ion 
Draica, Ștefan Negrișan, a ob
ținut o performanță lăudabilă 
la prima sa participare la o 
competiție de acest nivel. Lip
sa de experiență a sportivului 
român a făcut ca el să nu-1 
poată depăși pe sportivul so

vietic A. Livinov, care s-a cla
sat pe locul I.

O mențiune specială se cuvi
ne dinamovistului brașovean 
Andrei Ianko, sportiv care în 
decursul a șase zile de concurs 
s-a înfruntat cu cei mai buni

(Continuare in pag. a 4-a)

la categoria muscă (52 kg), 
s-au aliniat 25 de halterofili. 
O comportare remarcabilă a 
avut sportivul român Ion Bă- 

[ la 
e- 
cu 
la 
cu 

v.r.

laș, care a ocupat locul III 
campionatele mondiale și 
uropene la stilul aruncat 
120 kg și locul III la C.E. 
totalul celor două stiluri 
215 kg (record național — i.__
210 kg). La „smuls", tinărul 
sportiv gălățean a ridicat 95 kg, 
rezultat care constituie un nou 
record al țării (v.r. 90 kg). în 
clasamentul mondial la „total", 
Balaș s-a situat pe poziția a 
4-a, la egalitate cu sportivul 
din R.P. Chineză care a ocupat 
locul al treilea datorită faptu
lui că a fost maj ușor la cîn- 
tarul oficial.

Iată clasamentul (mondial) : 
1. J. Sarantalicv (Bulgaria) 
222,5 kg (95+127,5) ; 2. J. Sar- 
kazian (U.R.S.S.) 217,5 kg (97,5 
+120) 3. Su ~ * — -
Chineză) 215 
4. Ion Bălaș 
(95+120). V. 
nia) a ocupat 
în clasamentul mondial și locul 
6 în cel european.

Ciun-Iun (R. P. 
kg (97,5+117,5) ; 

(România) 215 kg 
Cocioran (Romă- 
locul 9, cu 200 kg,

Pentru constructorii de tractoare din Brașov

SPORTUL - COMPONENTĂ DE SEAMĂ
A UNEI VIEȚI RAȚIONALE, ECHILIBRATE

, hale cu nume 
Forjă, Automate, 

T-45, Montaj general — 
unor secții — șl 
ar putea continua.

tntreDrinderea „Tractorul" din 
Brașov, alei străjuite de straturi 
de trandafiri, apoi șirurile de 
hale Impresionante prin dimen
siunile lor, hale cu nume sim
boluri: Forjă, Automate, Mate
riale, ‘ , 
denumirile 
enumerarea _  ,_____ _________
In fiecare din ele ritmurile mun
cii au „glasuri" diferite — bat 
ciocane pneumatice, ori șueră 
focurile cuptoarelor, torc strun
gurile automate sau țăcăne mer-

DE CICLISM
IZMIT, 1G (prin telefon). — 

în tentativa sa de a ajunge la 
J.O, de la Moscova, ciclismul 
românesc a mai obținut o vic
torie prețioasă, mai ales pen
tru faptul că a fost realizată in 
condiții grele, atit din punct de 
vedere al traseului cit și a va
lorii participantilor. La capătul 
întrecerii disputate duminică 
dimineață pe șoseaua Izmit — 
Bursa, de-a lungul a 140 km. 
victoria a revenit, după un 
sprint fulminant, lui Vasile 
Teodor, care își consolidează 
astfel poziția de lider al ci
clismului românesc.

Competiția a început la ora 
9. la start aliniindu-se 50 de 
rutieri din România. Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia și Turcia. 
Timpul noros și vîntul lateral, 
puternic, ca și traseul vălurit. 
cu urcușuri multe și erele, au 
constituit impedimente împo-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

CAMPIONATELE BALCANICE
DE NATATIE PENTRU JUNIORI• ->

ECHIPELE ROMÂNIEI AU DOMINAT ÎNTRECERILE 
DE ÎNOT Șl SĂRITURI

BRĂILA, 16 (prin telefon). 
Balcaniada de înot și sărituri 
a juniorilor a continuat sîm- 
bătă și' duminică. în mijlocul 
aceluiași entuziasm general 
susținut și de ambiția cu care 
participanții la această a 3-a 
ediție luptă pentru fiecare me
dalie. pentru fiecare punct.

Simbătă. la sărituri, superio
ritatea românilor a fost eviden
tă. Tînărul Cornel Pop a ciș- 
tigat fără emoții proba de 
platformă, iar Gabriel Dumi
trescu s-a clasat pe locul 3. 
astfel că echipa țării noastre

TITLUL BALCANIC, UN FRUMOS SUCCES AL POLOIȘTILOR ROMÂNI
Tinerii poloiști români, cu o 

prestație remarcabilă în între
cerile susținute în piscina Di
namo din Capitală, au cucerit 
detașat primul loc și deci titlul 
balcanic, fără a pierde nici un 
punct în cele patru partide 
susținute. Reprezentativa Româ
niei, pregătită de antrenorii 
Carol Corcec și Paul Niculescu, 
obține pentru a treia oară a- 
ceastă performanță. celelalte 
două fiind ciștigate în anii 
1971 și 1973.

Victoria finală a fost reali
zată gratie, in special, succe (Continuare în pag. 2—3)

Echipa de juniori a Ramăniei, campioana balcanică de polo. De 
la stingă la dreapta, rindul de sus : Doru Ciobăniuc, Ludovic He- 
gyesl, Voicu Selegian. Mihai Tudor, Șerban Popescu — căpitanul 
echipei, Gheorghe Popescu, Barbu Ghițan, antrenorii Carol Corcec 
și Paul Niculescu ; rindul de jos : Eugen Ionescu, Dan Cristian. 
Horia N’iță, Gheorghiță Chirculete. Dorin Colceriu. Francisc Szabo.
(Din fotografie lipsește Dorin Costrăș, prezent dumm.că la exa

menul de admitere la facultate) Foto : Ion MIHAICA

sul benzilor de montaj. Dintr-o 
dată ni se pare că va fi greu 
să aflăm, în această atmosferă 
in care focare om este puternic 
angajat în confruntarea cu me
talul, răspunsuri la Întrebările... 
sportive notate dinainte in car
netul de reporter. încercăm to
tuși.

Prima întrebare: „Ce loc ocu
pă In bugetul dv. de timp liber 
sportul, educația fizică, mișcarea 
ta mijlocul naturii?"

iată-ne față ta față ou maistrul

PE SOSEA!

nu mai putea rata locul I. O 
situație asemănătoare, după 
trei zile de concurs, exista și 
în ceea ce privește înotul fe
minin. Simbătă. ceva mai odih
nită. a intrat in ..focul" între
cerilor și Irinel Pănulescu. In 
prima cursă (400 m liber) — 
medalie de aur cu 4:30,82, re
cord național de senioare șl 
balcanic : în cea de a dcua 
probă (200 m fluture) — din

Adrian VASIUU

(Continuare in pag. 2—3)

selor consemnate în partidele 
cu selecționatele Bulgariei și 
Iugoslaviei. Simbătă, poloiștâl 
noștri au avut un start bun. 
conducînd cu 2—0 după prima 
repriză a meciului cu Bulgaria, 
în continuare, ei au dominat 
datorită faptului că au înotat 
permanent, s-au demarcat, au 
interceptat și contraatacat, a- 
jungînd ca, după trei reprize, 
să conducă cu 6—2. De aici, ei

Dumitru STANCULESCU

om intre două 
zimbet prietenesc 
așteaptă să-l ru- 
ori pentru a ne

sculer Viorel Eurghelea, din sec
ția prese, un 
vîrste, cu un 
în priviri. Nu 
găm de două 
răspunde.

„Cu sportul Stăm bine. Să nu 
credeți că este lipsă de modes
tie, că exagerăm. Anul trecut

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)



TINERI ÎNALȚI Șl ROBUȘTI, 
SPORTUL DE PERFORMANȚĂ VĂ AȘTEAPTĂ!

De azi, etapa pe localități a vastei acțiuni de selecție

CAMPIONATE © COMPETIȚII @ C

Acțiunea republicană de selecție a celor mal inalți tineri — aflată 
sub egida competiției sportive naționale „Daciada** — a luat un start 
foarte puternic, dealtfel așteptat in condițiile operative de .simplitate 
și de rapiditate care au caracterizat întreaga operație de organizare. 
Din toate colțurile țării ne-au sosit vești imediate despre prompti
tudinea cu care colectivele locale s-ău așternut la treabă fi mai ales 
despre primele rezultate, încurajatoare, conîirmînd pe deplin jus
tețea Inițiativei. Timp de două săptămîni, cit a durat etapa iniția.ă, 
cea rezervată unităților de bază (asociațiile sportive din toate me
diae), am ținut la curent cititorii cu mersul lucrărilor, subliniind 
adesea acțiunile Interesante, novatoare.

De astăzi, începe etapa rezervată acțiunilor pe planul localităților 
(municipii, orașe, comune). Pină la 23 iulie, operațiile de depistare 
ii selecție vor continua după aceleași criterii de virstă (ÎS—22 ani) 
fi de măsurători antropometrice, dar la ele se vor adăuga : criteriul 
medical general (starea de sănătate a candldaților) și verificarea 
scriptică a categoriei sportive (să nu fi activat In vreo unitate de 
performanță, să nu dețină categoria a ll-a sau superioară de clasi
ficare sporttvă). Aceste din urmă criterii vor fi aplicate numii de 
medicii din comisiile locale fi de reprezentanții consiliilor locale pen
tru educație fizică fi sport. Cu acest prilej se face încă un pas 
înainte, asigurînd lotului de candidați la marea performanță citimea 
de certitudine care să excludă defectele fizice, starea de boală sau 
situațiile de „plafonare" stabilite eventual anterior la vreaun club.

Acțiunea de investigare a tinerilor inalți fi robuști continuă fi ea 
poartă girul unei orientări științifice care-i asigură deplinul succes 1 

NEAMȚ: FLĂCĂII DIN COSTIȘA VOR „SPORTURI BĂRBĂTEȘTI"
La Piatra Neamț, imediat după 

declanșarea acțiunii, activiștii 
Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport au trecut la 
treabă. « în fiecare oraș al ju
dețului au fost alcătuite comisii de 
selecție. • Președinții Consiliilor 
comunale pentru educație fizică 
și sport au fost Lnstruiți în ve
derea îndeplinirii în condiții cît 
mai bune a sarcinilor. * Profe
sorii de specialitate din tohte uni
tățile de învățămînt au fost mo
bilizați ia această acțiune, la fel 
ca și antrenorii cluburilor și a- 
sociațiilor din întregul Județ.

Și, trebuie să recunoaștem, re
zultatele nu au întîrziat să se a- 
rate.

SIBIU: PRINTRE CANDIDAȚII
în județul Sibiu vasta acțiune 

de depistare și valorificare a ti
nerilor înalți și cu gabarit co
respunzător a demarat printr-o 
ședință de instruire a activiștilor 
și a reprezentanților organizații
lor cu atribuții în domeniul spor
tului. Trebuie să menționăm și 
recenta reuniune a secretarilor 
consiliilor populare comunale la 
sediul Consiliului popular jude
țean, unde — în afara instrucțiu
nilor obișnuite — li s-au distri
buit afișele de popularizare a 
acțiunii, precum și fișele pentru 
testele de dezvoltare motrică. 
Membrii Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport și ac
tiviștii sportivi au fost reparti
zați pe trasee deosebite, pentru a 
putea acoperi județul. S-a stabi
lit ca la Mediaș și Agnita tinerii 
selecționați să fie testați opera
tiv de comisiile locale. De pe a- 
cum a fost fixată data etapei 
a 3-a. județene, care se va des
fășura la 30 iulie, pe stadionul 
„Șoimii* din Sibiu.

Iată și primele roade ale cău
tărilor. La întreprinderea „Inde
pendența- din Sibiu : tînărul
muncitor la secția mecanică Cor
nel Tămăioagă (n 1961, 1,80 m, 
68 kg) ; Vasile Irimescu (n. 1961.

VOLEIBALISTELE JAPONEZE
AU DEMONSTRAT VALOAREA UNOR
CAMPIOANE MONDIALE SI OLIMPICE
BRAȘOV, 16 (prin telefon). 

Trebuie să spunem, de la bun 
început, că pentru voleibalistele 
noastre, dubla intîlnire cu spor
tivele japoneze — campioane 
mondiale și olimpice, deținătoa
re ale „Cupei mondiale** — a 
Însemnat un important cîștig 
pe planul experienței, cîștig pe 
care l-am don concretizat, in 
viitorul apropiat, printr-un spor 
de calitate în jocul lor.

Oaspetele au etalat din plin 
calitățile ce le-au adus atîtea 
mari satisfacții, împresionînd 
puternic prin jocul în viteză, 
la fileu, prin atacuri debordan
te, o preluare sigură și o re
marcabilă tehnică individuală. 
Fără reproș, de asemenea, pre
gătirea fizică a voleibalistelor 
nipone. Ele au arătat, cît se 
poate de clar, că secretul — 
dacă poate fi denumit astfel ! 
— al marilor lor succese îl con
stituie, înainte de toate, pre
gătirea complexă, fără de con
cesii 1

în prima întîlnire, de sîmbă
tă, Japonia a întrecut România 
cu 3—1 (9, 11, —8, 1), la ca
pătul unei partide cu nume
roase faze spectaculoase, de un 
bun nivel tehnic și tactic. La 
reușita spectacolului voleiba- 
listic, din Sala sporturilor, și-au 
adus contribuția și sportivele 
românce, conduse de S. Chi- 
riță și G. Bartha. Fetele noas
tre au luptat cu ardoare pen
tru fiecare minge. Și au fost 
destule momente in care re

în comuna Coștișa, „selecțio
nerii*, după ce au colindat toate 
cătunele și au trecut prin „filtru* 
cîteva zeci de tineri și tinere, 
au expediat spre „centru* prime
le fișe completate cu date : 
Vasile Tănase (n. 1957, 1,95 m și 
85 kg) și Constantin Bibere (n. 
1961, 1,88 m și 82 kg), amîndoi 
foarte bine clădiți și armonios 
dezvoltați. întrebați dacă vor să 
facă sport, au răspuns afirmativ, 
iar Vasile Tănase ar opta pentru 
„un sport mai bărbătesc*. cum 
ar fi luptele sau boxul. Decizia o 
va lua la timpul potrivit, după 
primele testări motrice.

în comuna Hangu a fost des-

LA EXAMENUL de treaptă...
1,82 m, 77 kg) ; Gheorghe Linerth 
(n. 1956, 1,88 m, 81 kg) ; Petre 
Bîrcea (n. 1961, 1,83 m, 80 kg) ; 
Vasile Cotora (n. 1959, 1,91 m, 71 
kg). Participînd la examenul de 
treaptă, la Liceul energetic din 
Sibiu, prof. Victor David, meto
dist al C.J.E.F.S.. l-a descoperit 
printre candidați pe elevul Atila 
Kineses (n. 1962, 1.93 m) care 
pare extrem de dotat pentru 
sportul de performanță.

Ilie IONESCU, coresp.

CONDIȚII MINIMALE ÎN ETAPA A ll-a
In etapa a ll-a se apelează la aceleași criterii simple, care sâ a- 

sigure selecționarea tuturor tinerilor cu gabarit de excepție și cu o 
stare bună de sănătate :

• La virsta de 16—17 ani (nâscuți în 1961 și 1962), băieții — 1,85 m, 
fetele — 1,75 m.
• La virsta de 18-20 ani (nâscuți în 1958, 1959 și 1960), bâieții — 

1,90 m, fetele — 1,80 m.
• La virsta de 21-22 ani (nâscuți In 1956 și 1957), bâieții — 1,95 m, 

fetele — 1,85 m.
— Sâ nu fie scutit medical de la lecția de educație fizica sau de la 

sport.
— Sâ nu activeze intr-o unitate de performanța unde sâ deținâ ca* 

tegoria a ll-a (sau superioară) de clasificare sportivă.

(Urmare din pag. 1)

prezentativa română s-a aflat 
la conducerea jocului, dar, din 
păcate, unele greșeli puerile 
au făcut-o să cedeze prea ușor 
punctele.

în orice caz, diferența reală 
de valoare dintre cele două 
reprezentative și-a spus cuvîn- 
tul, în cele din urmă.

Arbitrul brașovean Valeriu 
Arhire a condus formațiile : 
JAPONIA : Yoshida, Mizuhara 
(Namekawa), Yano, Yokoyama, 
Ogawa (Sudo), Egami ; ROMA
NIA : Săvoiu, M. Ionescu, Sto- 
ian, D. Popescu (Marcu), Ban- 
ciu (M, Rusu). Enescu.

în al doilea joc, de dumini
că, oaspetele au obținut din 
nou victoria, la un scor și mai 
net : Japonia — România 3—0 
(6, 6, 8). Voleibalistele nipone 
au evoluat mai bine decît în 
ajun, jocului lor în viteză și 
combinativ — ce combinații 
frumoase ! — sportivele noastre 
făcîndu-i față cu foarte multă 
greutate.

Partida a fost condusă de ar
bitrul japonez Hiroshj Sasaki. 
Japonia a utilizat „șasele** de 
bază, de sîmbătă, cu jucătoa
re de mare valoare și expe
riență, dintre care s-au detașat 
Juri Yokoyama și căpitana e- 
chipei. Hiromi Yano. Din for
mația noastră, aceeași ca în 
ajun, s-au evidențiat Mariana 
Ionescu și Doina Săvoiu.

Emanuel FĂNTÂNEANU 

coperit un tînăr de 16 ani — în 
plină creștere — înalt de 1,87 m 
și dornic de a practica sportul. 
Intr-o altă comună, la Petricaru, 
Rodica Pușcatu, elevă de 16 ani, 
are 1,80 m înălțime și 80 kg.

La Roman, elevul Angelo Boicu 
de 16 ani este înalt de 1,98 m 
și are o greutate de 120 kg. A 
și început să se inițieze la arun
carea ciocanului. La Piatra Neamț 
un ,,gigant*4 de 2,02 m a fost în
registrat de comisia de selecție și 
îndrumat spre secția de baschet 
a clubului sportiv școlar, nume
le său : Vasile Cheorleu.

Dealtfel, comisiile respective au 
împînzit întregul județ după cum 
ne spunea secretarul C.J.E.F.S. 
Neamț, Constantin Vemica — iar 
în următoarele zile vor fi cen
tralizate fișele ce au fost com
pletate cu datele celor depistați. 
Rezultatele ? Sperăm că vor fi 
printre cele mai bune, iar tinerii 
descoperiți în județul Neamț să 
se numere printre cei ce vor 
reprezenta România la Jocurile 
Olimpice din 1934 și poate chiar 
în 1930 !

Paul IOVAN

PRAHOVA: ÎIĂRIL
LOCAL AJLTĂ!

Ca peste tot în țară, și în jude
țul Prahova marea acțiune de 
căutare a tinerilor vînjoși, robuști, 
înalți, a început prin ample 
măsuri organizatorice. Au fost 
mobilizați, pentru instruire la 
sediul C.J.E.F.S. Prahova, preșe
dinții consiliilor comunale pentru 
educație fizică și sport, secretarii 
asociațiilor sportive din între
prinderi și instituții, profesorii de 
educație fizică din școli.

încă din primele zile — ca re
zultat al cercetărilor și testări
lor întreprinse — au fost depis
tați 18 băieți înalți de peste 1,85 
m și 7 fete de peste 1,75 m.

Ziarul local „Flamura Prahovei" 
a popularizat generos acțiunea, 
în așa fel îneît zilele acestea doi 
tineri s-au prezentat singuri la 
stadionul Petrolul, unde există 
mijloacele necesare efectuării o- 
perațiilor de măsurătoare !

Acțiunea continuă, cu nădejdea 
unor bune rezultate.

Ion TÂNASESCU, coresp.

SPORTUL - COMPONENTĂ DE SEAMĂ A UNEI VIEȚI RAȚIONALE
am cîștigat „Cupa întreprinderii" 
în întrecerea la fotbal, în ca
drul „Daciadei-, am luat multe 
locuri fruntașe la alte discipline. 
Aceasta-i o dovadă că iubim 
sportul, că-i dâruim o bună 
parte din timpul nostru liber. 
Apoi, a intrat in via.a oameni
lor un obicei bun: la sf îrșit de 
săptămină piecăm in excursii, 
ieșim din oraș la iarbă verde, 
la aer curat, mergem pe jos in 
drumeție prin împrejurimi — cea 
mai bună cură de sănătate".

„Pentru mîine, de pildă, ce 
program v-ați făcut tovarășe 
Burghelea?*

Zimbește. „îmi iau familia 
încă de dimineață — am trei 
copii — ne intilnim in Prund 
cu cîțiva oameni din secție și 
urcăm pe jos în Poiană. Mulți 
tineri, băieți și fete, s-au Înțe
les, fiică de ieri, să plece pe 
valea Timișului. Vor organiza, cu 
acest prilej, trecerea unor nor
me în cadrul complexului „Sport 
și sănătate". Știți că această 
mișcare ne-a obișnuit cu o viață 
echilibrată, rațională? Tinerii de 
la mine din secție nu bat cîr- 
ciumile și barurile Ia sfîrșit de 
săptămină, ci pleacă în drume
ții. Pe mulți i-am determinat 
chiar să nu mai fumeze".

în secția Automate, ne adre
săm maistrului Romeo Teucaru. 
Dar el ne invită în fața vitrinei 
sportive pentru a lăsa „să vor
bească documentele" — cum 
spune dînsul. Este un montaj 
de fotografii, instantanee din 
excursia făcută, duminica trecu
tă, la Vîlcele. imaginile surprind 
grupuri de oameni veseli, tineri 
alergînd după mingi de fotbal, 
părinți cu copii de mînă la um
bra unor streașini de păduri. 
„Omul care ne-a deschis gustul 
pentru drume'ie — ne spune — 
este chiar șeful secției, ing. Gh. 
Ilie. Unde n-am fost împreună? 
La Poiana, Predeal, Bunloc, Dof- 
tana — acțiuni în cadrul „Da- 
ciadei".

„Și mîine. tovarășe maistru?" 
MO partidă de pescuit pe Olt, 

GABRIELA IONESCU - 
PENTATLON Șl VASILE 
BOGDAN - DECATLON 
CAMPIONI NAȚIONALI 

PE 1978
Pe Stadionul Republicii s-au 

desfășurat, simbătă și duminică, 
întrecerile din cadrul campiona
telor naționale de atletism ale 
seniorilor, la * probe combinate. 
Deși startul în cele două probe 
(pentatlon la femei și decatlon) 
a fost luat de uri număr destul 
de mic de concurenți, întrecerile 
au plăcut, înainte de toate, prin 
eforturile pe care favoriții com
petiției le-au depus ca să înre
gistreze baremurile cifrice care 
să le dea dreptul să intre în po
sesia titlurilor de campioni pe 
anul 1978. Și au reușit, atît Ga
briela Ionescu cît și Vasile Bog
dan. Ba mai mult, campioana 
pentatlonistelor a înregistrat cu 
4371 p un nou record republican.

Bine pregătită, Gabriela Ionescu, 
reprezentanta Clubului atletic u- 
niversitar din București, și-a do
minat net partenerele de între
cere. așa cum se poate vedea din 
lectura rezultatelor înregistrate :
1. Gabriela Ionescu (C.A.U.) 4 371 
p — record național (100 mg — 
14.0 s, greutate — 11,88 m, înăl
țime — 1,74 m, lungime — 6,23 m, 
800 m — 2:14,4), 2. Corina Țifrea 
(C.A.U.) 4 066 p (14,5 — 12,25 m
—1,68 m — 5,65 m — 2:20,5), 3. 
Clara Biszak (Lie. 1 Brașov) 3 630 
p (14,5 s — 10,36 m — 1.60 m
— 5,43 m — 2:37,0), 4. Victoria
Păiușan (Lie. 1 Brașov) 3119 p, 
5. Roxana Ghiță (Lie. 1 Brașov) 
2 918 p, 6. Ana Gheghea (Lie. 1 
Brașov) 2 620 p.

La decatlon, vechiul atlet clu
jean Vasile Bogdan a mai adău
gat încă un succes la bogatul său 
palmares. Rezultate : L Vasile 
Bogdan (Clubul atletic școlar uni
versitar Cluj-Napoca) 7 596 p (100 
m — 11,2, lungime — 6,99 m, 
greutate — 13,61 m, înălțime — 
1,86 m, 400 m — 50,6, 110 mg — 
15,8, disc — 38,68 m, prăjină — 
4,80 m, suliță — 51,38 m, 1 500 m
— 4:25,7), 2. Mihai N’colau
(Steaua) 7 114 p (11,4 — 6,81 —

Corina Țifrea și Gabriela Io- 
ncscu — fruntașe la pentatlon

la Malnaș. Pe puțin 20 km de 
plimbare".

Pe electricianul „Nicolae Bă- 
jenaru, de la T-45, îl așteptăm 
la ieșirea din schimb. Este gră
bit pentru că-1 așteaptă și echi
pa. Credeam că este vorba de 
echipa de fotbal a secției, la 
care este antrenor, ori de echipa 
de orientare sportivă-turistică 
pe care o pregătește tot el. Nu 
era nici una nici alta. „Echipa 
de muncitori cu care lucrez — 
ne lămurește. Sîntem gata 
pentru o excursie la... iarbă 
verde, la Poiana Nouă".

Cea de a doua întrebare: „Cum 
răspund clubul sportiv, organi
zațiile sindicale și de U.T.C. do
rinței oamenilor de a practica 
sportul, de a face mișcare în 
aer liber?* Ne răspunde Con
stantin Nedelcu, șeful comisiei 
de educație fizică, sport și tu
rism de masă a clubului „Trac
torul*: „Au fost create în în
treprindere 26 cercuri sportive 
pe secții și ateliere, in cadrul 
cărora activează cei mai pasio
nați iubitori ai sportului. îm
preună cu ei sondăm — noi, 
factorii cu atribuții — preferin
țele oamenilor și organizăm ac
țiunile care să vină în întîmpi- 
narea dorinței lor. Fiecare cerc 
are bază materială proprie, are 
calendar de competiții și acțiuni 
proprii. Un loc prioritar în a- 
ceastă activitate îl ocupă turis
mul șl drumețiile. Și este firesc, 
tinînd seama de efectele lor bi
nefăcătoare..."

Concursul Pronosport din 16 iulie
I. Lam. Roman — CS Btș anulat
II. Ceahlăul P.N. — Constr. Iași 2 
III Nicolina Iași — CFR Pașcani 1
IV. Vict. Tecuci — Ancora Gl. 2
V. Unirea Tr. Brăila — Cel. Căi. 2
VI. Voința Buc. — ICSIM Buc. 2
VII. ȘN Oltenița — Electr. Buc. 
VIII TM Buc. — Met. Buc. 2
IX. Min. Motru — CSM Dr. Tr. S. 1
X. Unirea Dr. — Panduri Tg. Jiu 2
XI. Vuit. Lugoj — St. Arad 1
XII. CFR Tim. — UM Tim. X
XIII. Rapid Arad — Constr. Arad 2 
Fond total de cîștiguri : 232.256 lei.

Rezultatul meciului VII. Ș.N.O.

12,86 — 1,80 — 53,1 — 15,2 —
40,00 — 4,30 — 58,00 — 4:47,1),
3. Dan Goia (C.A.S.U. Cluj-Na- 
poca) 7 056 p, 4. Ion Lazăr (Fa
rul C-ța) 6 381 p, 5. Petre Văduva 
(C.S.Ș. C-ța) 6 399 p.

Alex. VILARA, coresp. 
„TRIUNGHIULARUL" 

ATLETIC DE LA DEBREȚIN
BUDAPESTA, 16 (prin telex). 

Pe Stadionul din Debrețin s-au 
desfășurat întrecerile întilnirii 
triunghiulare de juniori dintre 
reprezentativele Poloniei, Româ
niei și Ungariei. După prima zi 
de concurs, clasamentele pe e- 
chipe se prezentau astfel : fete : 
România — Polonia 39—34, Româ
nia — Ungaria 39—34, Polonia — 
Ungaria 41—32 ; băieți ; Ungaria
— România 59—34, Polonia — 
România 58—35, Ungaria — Polo
nia 55—40.

In întrecerile individuale, din 
prima zi o comportare remarca
bilă au avut Eugenia Nicola, cîș- 
tigătoare în proba de 1500 m cu 
4:32,6 (pe locul secund s-a cla
sat a doua reprezentantă a noas
tră Nagy cu 4:33,2), Doina Dră- 
gan, învingătoare la greutate cu 
15,55 m — nou record național. Doi
na Maxim, clasată prima la suli
ță cu 48,98 m. Dintre băieți, au* 
obținut victorii Gabriel Cojocarii 
7,38 m la lungime și Sorin Tiri- 
chiță 15,93 m la greutate (la a- 
ceastă probă Viorel Savu a ocu
pat locul doi cu 15,56 m).

Rezultatele din ziua a doua nu 
ne-au parvenit pină la închiderea 
ediției.

CAMPIONATELE DE VELO
DROM PENTRU JUNIORI
Sîmbătă după-amiază s-au în

cheiat în parcul sportiv ,,Dinamo* 
din Capitală disputele campiona
telor naționale de velodrom re
zervate juniorilor. în ultimele trei 
zile de întreceri au fost decer
nate titlurile la probele : 500 m 
cu start de pe loc, urmărire pe 
echipe și cursa de semifond cu 
adițiune de puncte. Ca și în pri
ma parte a disputelor și în cea 
de a doua, concurenții și-au a- 
părat șansele cu multă dîrzenie, 
înregistrîndu-se din nou cîteva 
surprize. La 500 m, favoritul 
cursei, S. Barbu (C.S.Ș. 1 —
campion municipal), s-a clasat 
de această dată pe locul 5, vic
toria revenind lui Mircea Prună 
(C.S.Ș. Steaua) care a obținut un 
rezultat cu peste o secundă mai 
bun decît cel înregistrat la cam
pionatele municipale. S-a alergat 
fără menajamente, concurenții 
dovedindu-se a fi de forțe sen
sibil egale, fapt ilustrat, con
cludent, de timpii realizați. Cla
sament : 1. M. Prună 38,7 — cam
pion republican, 2. D. Alexandru 
(Olimpia) 38,8, 3. Fl. Popescu 
(C.S.Ș. 1) 39,0 etc.

Titlul de campioană în proba 
de urmărire pe echipe (2 000 m) 
a revenit reprezentativei C.S.Ș. 1 
(FI. Lăutaru S. Barbu, FI. Co- 
man, Fl. Popescu) care, intrată 
în finala pentru locurile 1—2 cu 
echipa Olimpia, a obținut 2:35,9. 
Un timp bun a realizat și Olim
pia (2:36,0). Aceasta ar fi avut 
toate șansele să se claseze chiar 
și pe primul loc, dacă unul din
tre echipieri, S. Oprescu, nu ar 
fi abandonat după numai un tur 
și jumătate de rulaj. Clasament :
1. C.S.Ș. 1 — 2:35.9, 2. Olimpia
— 2:36,0, 3. Voința — 2:40,0.

Cursa de semifond cu adițiune 
de puncte (51 de ture cu sprin
turi la 3 ture) a dat cîștig de 
cauză campionului municipal al
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A treia întrebare: „Ce ne poate 
spune medicul de întreprindere 
despre importanța formării de
prinderii de practicare cu regu
laritate a uneia dintre cele mai 
accesibile forme de educație fi
zică — turismul?*

La Policlinica m$rii unități in
dustriale brașovene Siăm de vor
bă cu dr. Felicia Florescu: „Tu
rismul e o „rețetă* valabilă pen
tru toate virstele, aș spune, un 
inel de preț în col erul unei 
vieți echilibrate, raționale. îl re
comand tuturor. Dar datoria 
noastră este de a-i învăța pe 
oamenii din întreprindere cum 
să practice turismul: imbinînd 
odihna cu mișcarea, practicind 
o ținută adecvată și folosind o 
alimentație ușoară, fără excese 
care nu fac altceva decît să a- 
nuleze efectele curative ale ae
rului ozonat și să împiedice pof
ta de mișcare recreativă. Ca 
medic am o adevărată admirație 
pentru efectele sportului asupra 
tinerilor care-1 practică. Este ar
gumentul nostru educațional cel 
mai convingător pe care-1 folo
sim cu prisosință. Și la „Tracto
rul", trăiește și muncește o în
treagă generație de tineri sănă
toși, frumoși, bine dezvoltați".

Da, cine vizitează „Tractorul" 
se convinge de acest adevăr: 
trăiesc și muncesc aici oameni 
sănătoși, frumoși, bine dezvol
tați, capabili să-și îndeplinească 
importantele lor sarcini. Aceasta 
și datorită sportului pe care-1 
iubesc, și-1 practică.
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LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
— Electronica București va fi co
municat în numărul de mîine.

NUMERE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DIN 16 
IULIE 1978 : extragerea I : 27 41 7 33
23 36 ; extragerea a ll-a : 29 18 6 22
13 42 ; extragerea a lll-a : 34 2 26
33 37 35 ; extragerea a IV-a : 45 20
1 17 4 3 ; extragerea a V-a : 12 25
14 21 30 ; extragerea a Vl-a : 34 30 
8 6 40 ; extragerea a Vll-a : 41 11 24 
31 40 ; extragerea a Vlll-a : 16 31 32 
25 6. Fond de cîștiguri : 883.495 lei.
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M. ILIOAIA - P. GEANTA 
(I.N.M.T. BUCUREȘTI), ÎN
VINGĂTORI ÎN „RALIUL 

UNIREA TRICOLOR"
Sîmbătă și duminică, străzile 

Bucureștiului au fost străbătute 
de autoturisme vopsite și orna
te în mod deosebit. Erau mașini
le participanților la „Raliul Uni
rea Tricolor", etapă în campio
natul republican de raliuri.

Au plecat din Capitală, de pe 
platforma autogării Grivița (șos. 
Chltila) un număr de 44 echi
paje, reprezentînd 10 cluburi și 
asociații sportive din București, 
Pitești, Brașov, Sibiu, Deva, Ti
mișoara, Arad și Cluj-Napoca. 
Ora primului start: 16.31 s im bâ
tă. După care, din minut in 
minut, autoturismele au plecat 
de pe „platforma de start- în- 
dreptîndu-se spre Pitești, pe au
tostradă. A fost o întrecere de 
dificultate medie in care aler
gătorii au străbătut p^ste 800 de 
km, pe traseul Pitești — Curte» 
de Argeș — Biiea Lac — Biîea 
Cascadă — Păltiniș — Pitești — 
București. Ei au avut de în
fruntat — în afara așteptatelor 
dificultăți ale parcursului (o tre
ime de șosea, pe macadam) și a 
mersului pe timp de noaote 
(Transfăgărășanul a fost străbă

ÎNTRECERILE DE
(Urmare din pag. 1)

nou victorie categorică în 2 :26,97. 
Și pentru a-și potoli ..apetitul", 
recordmana tării noastre a mai 
luat startul și in ștafeta 4 x 100 
m mixt, pe care a dus-o la vic
torie (4:37,99 — rec. national de 
junioare și rec. balcanic), cu 
peste 20 m înaintea următoarei 
clasate. Evoluția ploieștencei, 
chiar și așa. fără a se afla în 
cea mai bună formă, i-a im
presionat pe specialiștii străini 
care, mai in glumă, mai în se
rios. ne declarau : „I,a această 
Balcaniadă nu aveați nevoie 
decit de Pănulescu și de șta
fete ; ea singură ar fi cîștigat 
toate probele, exceptîndu-le pe 
cele de bras !“

Nu este mai puțin adevărat 
că și alte tinere înotătoare au 
punctat în această reuniune 
aducînd echipei noastre un a- 
vans de aproape 30 de puncte. 
Este vorba de surorile Denisa 
Si Carmen Mihăilă. Daniela 
Pantelimon, Cristine Seidl (nu
mai in ștafetă). în Întrecerile 
băieților, în schimb, o singură 
medalie — cea a lui Horatiu 
Neagrău Ia 200 m fluture. Oc
tavian Mladin și Ovidiu Co- 
ceneseu au mai progresat, dar 
insuficient pentru a urca ne 
podium.

REZULTATE. 400 m liber (I) :
1. Irinel Pănulescu (R) 4:30,82 —
rec. nat., refc. bale. ; 2. S. Dara 
(G) 4:32,17 ; 3. V. Protopapa (G) 
4:38,00 ; ...5. C. Mihăilă (R) 4:40.33; 
400 m liber (b) : 1. P. Koceanov 
(B) 4:16,64 — rec. bale. ; 2. B. 
Novak (I) 4:19.63 ; 3. D. Petrici 
(I) 4:21,57 ; 4. O. Mladin (R) 
4:21,69 ; 5.. C. Ungureanu (R)
4:28,96 ; 100 m bras (f) : 1. Maja 
Rodiei (I) 1:19,11 — rec. bale. ;
2. T. Bogomilova (B) 1:19,32 ; 3.
S. Dobreva (B) 1:20,57 ; 4. C.
Sei<U (R) 1:20,72 ; ... 6. M. Toth 
(R) 1:23,79 ; 100 ni bras (b) : 1. 
P. Manolov (B) 1:11,58 — rec.

UN FRUMOS SUCCES AL POLOIȘTILOR
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au preferat un joc mai sigur, 
pozițional, cu intenția vădită de 
a menține rezultatul. Sportivii 
bulgari au ripostat cu fermita
te și au înscris două goluri care 
au modificat doar scorul final. 
Mențiuni pentru Șerban Fo- 
pescu. Barbu Ghițan și Dorin 
Costrăș, dar mai cu seamă 
pentru portarul Mihai Tudor, 
remarcabil în intervențiile sale.

O evoluție asemănătoare a 
avut și întîlnirea de duminică 
a sportivilor români. în compa
nia poloiștilor iugoslavi, de 
cinci ore deținători ai titlului 
balcanic. Doru Ciobăniuc și 
Eugen Ionescu au înscris, ca 
urmare a jocului decis spre 
poarta adversă, și, mai depar
te. inițiativa a aparținut tot 
Iotului român care a ajuns în 
repriza a doua la 4—1. For
mația iugoslavă a fortat egala- 
rea. dar nu a reușit decît să 
ajungă la 3—4. după care Eu
gen Ionescu și Earbu Ghițan ati 
distanțat din nou echipa țării 
noastre, de astă dată decisiv. 
Acești jucători. împreună cu

tut de două ori, dus și întors, I 
numai pe întuneric) — ploaia și I 
pe alocuri o ceată deasă. ■

Majoritatea echipajelor au reu- . 
șit să termine raliul, astfel că, I 
duminică, la ora planificată — I 
9,27 — primul a sosit pe platfor- ■ 
ma de la Grivița (venind din . 
Pitești pe vechiul drum, prin 1
Ti tu). In final, din 44 echipaje I 
plecate s-au clasat doar 34. res
tul de 10 au abandonat, o men- ■ 
țiune se cuvine mașinii speciale I 
(Dacia 1300) pregătite la Institu- I 
tul Național de Motoare Termice, | 
care la prima sa apariție. a 
cîștigat raliul, cuplul campion | 
balcanic, format din I. Olteanu I 
și O Scobai, claslndu-se pe lo- | 
cui secund.

Clasament final: Dacia 1300 — I 
grupa I. 1. D. Banca — C. Ză~- I 
nescu (I.A. Dacia Pitești), 2. I. | 
Simion — D. Amăricâ (U. Trico
lor), 3. D. Co6tea — M. Gaido I 
(Autotransport I.T.A. Brașov); I 
cL Dacia 1300. gruoa a n-a. L I 
M. Ilioaia — P. Geantă (IXMT 
București), 2. I. Olteanu — O. I 
Soobai (I.A. Dacia Pitești). 3. V. I 
Ștefan — M. Simionescu (U. Tri- I 
color). Clasament general: 1. M. 
Ilioaia — P. Geantă, 2. I. Oltee- I 
tvu — O. Scobai, 3. V. Ștefan — I 
M. Simionescu. Echipe: i. IT A I 
Timiș, 2. Autotransport Brașov, 
3. ITA Argeș. J

Modesto FERRARINI

ÎNOT Șl SĂRITURI
bale. ; 2. A. Birlici (I) 1:13,1» ; 3. f 
R. Avdjiev (B) 1:13.42 ; 4. o. • 
Cocenescu 1:13,66 ; ... 6. A. Tolh 
1:15,15 ; 200 m fluture (f) : 1.1 
Irinel Pănulescu (H) 2:26,97 — |
rec. bale. ; 2. D. Mihăilă (K) ’ 
2:30,17 ; 3. G. Krstici (I) 2:31,17 : . 
200 m fluture (b) : 1. D. Vocko I 
(I) 2:14,84 — rec. bale. ; 2. T. I 
Rezmani (I) 2:16,80 ; 3. H. N=a- 
grău (R) 2:19,65; ...8. L. Bal.nt ■ 
(R) 2:25,04 ; 4X100 m mixt (f) : I 
1. România (Kugliș, Seidl. Panic- | 
limon, Pănulescu) 4:37,99 — rec. 
bale. ; 2. Bulgaria 4:44,3; 3. lugo- | 
slavia 4:45,30. ; platformă (b) : 1. I 
C. Pop (R) 337,40; 2. M. Bavcon | 
(I) 297,55 ; 3. G. Dumitrescu (R) 
275,50 ; 400 m mixt (f) : 1. in- | 
nel Pănulescu (R) : 5:16,42 — I 
rec. bale., 2. V. Protopapa (G) I 
5:17,07, 3. G. eristici (r> 5:17.65,
4. O. Mladin (R) 5:24,21, 400 m I 
mixt (b) : 1. D. Ținea (R) 4:55,11 I 
— rec. bale., 2. B. Novak (I) I 
4:56,87, 3. I. Ivanov (B) 5:00,16...
5. O. Cocenescu (R) 5:07 59 ; 200 I
m spate (t) : 1. G. Kugliș (R) I 
2:27,02 — rec. bale. 2. G. eristici I 
(I) 2:30,70, 3. M. Miriapopulo
(G) 2:31,78 ; 200 m spate (b) : I
1. M. Kos (I) 2:13,61 — rec. bale., I
2. I. Tzanov (B) 2:14,22, 3. O. I
Mladin (R) 2:16,81 ; 800 m liber
<f) : 1. S. Dara (G) 9:21,70 — |
rec. bale., 2. M. Dodonis (G) I 
9:34,13. 3. V. Separovici (I) I
9:38,01. 4. C. Mhăilă (R) 9:34,13;
1 500 m lil»r (b) : i. p. Kocia- I 
nov (B) i”o0,25 — rec. bale., 2. I 
O. Petrici (I) 17:19,96, 3. C. Dră- I 
gan <R) 17:37,39 ; 4 X 100 m li
ber <b) : 1. Iugoslavia 3:50,16 — I 
r^c. bale., 2. Bulgaria 3:56,38 . 3. I 
România 3:38,18. Sărituri trambu- I 
lină tete : 1. Magdalena Toth
(R) 371,05, 2. Daniela Cojanu (R) I 
347,45. 3. S. Traicovici (I) 332,90. I 
CLASAMENT fete: 1. România • 
172, 2. Iugoslavia 146, 3. Grecia 
123, 4. Bulgaria 102, 5. Turcia I
23 : băieți : 1. Iugoslavia 137 2. I 
Bulgaria 181, 3. România 141. 4. ■ 
Turcia 65, 5. Grecia 56. CLASA- , 
MENT SĂRITURI ; 1. România I 
79, 2. Bulgaria 53, 3. Iugoslavia I 
42. 4. Turcia 4. •

Sportivii români au dominat - 
întrecerile și au realizat urmă- I 
■torul bilanț : 13 medalii de aur. I 
6 de argint și 12 de bronz. •

portarul Ghcorghe Popescu, 
s-au remarcat în cursul intre- | 
cerii, dar meritul succesului re- I 
vine in egală măsură tuturor ■ 
jucătorilor, care au alcătuit un ■ 
colectiv omogen, combativ și I 
disciplinat. |

REZULTATE: România — Iu
goslavia 7—l (2—1, 2—1, 2—1 |
1—1). Marcatori: Ciobăniuc 2, I 
E. Ionescu 2, Ghițan 2, Niță, res- g 
pectlv Vukovici 2. Africi 2. Ar
bitri: I. Samu (Ungaria) — V. 8 
Safronov (U.R.S.S.). Bulgaria — I 
Turcia 8—3 (1—0, 1—1, 2—1, 4—1). I 
Marcatori: Nedelcev 4, Sterev 2, 
Blagoev, Nanev, respectiv Gurel 8 
2, Gerec. Arbitri: I. Maryal (Un- I 
garia) — R. Silha (România). I 
România — Bulgaria 6—4 (2—0.
1—1, 3—1. 0—2). Marcatori: Cos- | 
trăș 2, Ghițan 2. E. Ionescu, S. I 
Popescu, respectiv Blagoev 2, I 
Nanev, Neielcev. Arbitri: I. Sa
mu — V. Safronov. Iugoslavia — B 
Grecia 8—0 (2—0, 2—0, 3—0, 1—0). I 
Marcatori: Bebici 2, Duhno 2, I 
Fillpovici 2, Africi. Boțici. Arbi
tri: I. Maryal (Ungaria) — A. | 
Oglu (Turcia). 1

CLASAMENT FINAL I
1. ROMANîA 4 4 0 0 33—15 8
2. Iugoslavia 4 2 1 1 32—15 5 |
3. Bulgaria 4 2 11 26—19 5 |
4. Turcia 4 10 3 19—41 2 1

Grecia 4 0 0 4 13—33 0 I

POLITEHNICA TIMIȘOARA Si DEBUTUL SĂU 
ÎH CUPELE EUROPENE INTERCLUBURI
Sigur, este uoar o impresie, 

o pr.raâ impresie, dar ni s-a 
părut că, dintre cele patru e- 
ciupe-fanion aie foloalului nos
tru, echipele d.n cupele conti
nentale, reunite ia Brașov și la 
Poiana Brașov, Pod.eui.ica Ti
mișoara a avut cel mai „lan
sat start" in pregătiri. Poate 
și pentru că s-a prezentat, sub 
raportul asistenței și al orga
nizării. foarte bine înarmată : 
in fruntea „statului major", 
calm și autoritar. A .g.Io N-:cu- 
lescu. Apoi. asistenții săi 
directi, antrenorul secund Con
stantin Rădulcscu și V. Boit, 
acesta din urmă răspunzind 
direct de ptegâtirea fizică a 
iotului. Medic este fostul jucă
tor de la C.F.K. Tîm.șoara, P. 
.Manciu. Dealtfel, antrenamen
tul pe care noi l-am urmărit 
era unul din această catego
rie — a pregătirii fizice — și 
trebuie să remarcăm —că totul 
— cele patru „ateliere" in care 
se lucra (hait..? mei și n.zri, 
mir.gi medicinale, exerciții la 

>altea), seriozitatea mcătorilor 
și. ca o condiție indispensabilă 
reușitei, supravegh.r.-a neînce
tat* a sporii.dor — se desfă
șura cu exactitate si disciplină.

Noutățile din lotul timișo
rean nu sint răci r.umeroase. 
nici spectacalaa c. După toate 
probabilitățile, .crtarul Șchiopa 
(fost la Ch;rnia Rm. Vilcea) si 
Iancu (C.F.R. Timisoara), a- 
tacant. vor volua in viitorul 
sezon s.ib culorile lui „Poli", 
ambii dind examene de admi
tere la institutele universitare 
din orașul de pe Bega. Din lo
tul de anul trecut lipsește por
tarul Catona, care și-a termi
nat studiile si a fost reparti
zat în județul Galați. îi vom 
enumera mai jos pe cei ce vor 
i'urta nădejdile timișorene și 
în campionat, dar — mai cu 
s^amă — în debutul în Cupa 
U.E.F.A., unde adversarul nu 
este încă cunoscut. Ceea ce, 
atunci cînd s-au comunicat re
zultatele tragerii la sorti de la 
Ziirich, a produs o prelungire 
a emoțiilor. „Poli" așteaptă a- 
cum terminarea desfășurării cu
pei în Ungaria spre a afla cu 
cine va juca. ..Fie că va fi 
M.T.K. sau Videolon sau alia 
dintre fruntașele campionatului 
ungar, ne spunea Angelo Nîcu- 
lescu, întilnirile vor fi foarte 
grele. Echipa noasiră trebuie să 
facă un salt valoric important. 
Pentru că, să no uităm, ea a 
avut destule dificultăți si în 
obținerea locului 3 din cam
pionat".

Si iată. acum, grupul de ju
cători actual al Politehnicii : 
Bathori — portar : Vișan, Nadu, 
Mehedințu, Păltinișan, Barna,

SPORTUL STUDENȚESC NU VREA SĂ SE MAI 
OPREASCĂ LA MARGINEA PODIUMULUI...
Reprezentantă a fotbalului 

nostru în viitoarea ediție a 
„Cupei Balcanice" intercluburi, 
Sportul studențesc a luat in ur
mă cu citeva zile startul pre
gătirilor. Pe „linia de plecare" 
era prezent aproape întreg 
efectivul de jucători (doar 3 ab
senți motivați — Rădulescu. 
Iorgulescu și Grigore), cei doi 
antrenori, Mircea Rădulescu și 

Viorel Kraus, medicul echipei, 
dr. FI. Brătilă. si maseurul A. 
Tudose. Alături de toți aceștia, 
și conducerea clubului, repre
zentată de președintele arh. 
Mac Popescu și vicepreședintele 
prof. E. Banciu.

Noutăți din tabăra studenți
lor bucureșteni ? Nimic specta
culos, mai nimic nou. Și, totuși, 
la acest capitol am putea în
scrie, printre altele : punctuali
tatea cu care s-a prezentat chiar 
de la prima ședință de pregă
tire Răducanu, despre care s-a 
spus (atîta doar) că ar fi plecat 
la o altă formație bucureșteană, 

Aspect de la una din ședințele de pregătire a studenților bucu
reșteni, desfășurată la sfirșitul săptăminii trecute: la alergare-cros, 
pe liziera pădurii Băneasa Foto : I. MIHAlCA

Floarcș — fundași ; Dembrov- 
schi, Lața, Bușea, Șerbânoiu, 
Uoiec — mijlocași ; Angliei, 
Nucă, Petrescu, Giuchici, Iuga, 
Voiam. Dintre aceștia, unii nu 
au putut participa chiar de la 
primeie antrenamente : Șerbă- 
noiu, aflat in examene, Giu- 
clilci, convocat la un curs, și 
Volaru, care nu este încă to
tal refăcut de pe urma opera
ției de menise pe care a su- 
ferit-o.

L-am rugat pe Angelo Nicu- 
lescu să ne înfățișeze care sint 
obiectivele pregătirii. Ni le-a 
prezentat astfel : ridicarea po
tențialului la nivelul maxim 
individual, dezvoltarea jocului 
tehnic pe un tond fizic apre
ciabil, intârirca exigenței din 
partea antrenorilor și a echi
pei. Deziderate privind alcătui
rea formației : rezolvarea pro
blemei portarului, aceea a ata
cantului central, restabilirea to
tală a atacantului Anghel, după 
accidentarea de la Tîrgovișie. 
Apropo de AngheL cu citeva 
ore Înaintea tragerii la sorți 
de la Ziirich. ne spunea : „Că
dem sigur cu o echipă apro
piată. din țările vecine„". Și 
a avut dreptate. (Are fler An- 
S?iel ! Să nu uităm să-i soli
cităm un pronostic și în preaj
ma partidelor din primul tur 
al Cupei U.E.F.A.). Și să mai 
sperăm că Anghel și ceilalți 
coechipieri vor avea un cuvint 
important de spus, cu efecte 
favorabile in debutul lui Poli
tehnica Timișoara in Cupa 
U.E.F.A. Să nu uităm că Ti
mișoara a adus — în istoria 
fotbalului nostru — frumoase 
rezultate internaționale. Firul 
acelor performanțe, ce făceau 
turul Europei, se cere reînno- 
dat 1

Eftimie IONESCU

Intensa ședință de pregătire fizică s-a terminat. Jucătorii Politeh
nicii Timișoara sprintează acum, pentru... final, pe aleile Poienii 
Brașov Foto : Dragoș NEAGU

revenirea lui.M. Sandu, refăcut 
după citeva operații de menise, 
reapariția a doi dintre titulari, 
Manea și Grosn, indisponibili 
în ultima parte a returului. în 
sCrșit integrarea in lot a trei 
foști juniori ai clubului. Rădu- 
eu, Marian Mihai — reîntors 
după satisfacerea stagiului mi
litar — și Ciornoavă, care a 
activat in cea mai mare parte 
a sezonului trecut la AutobuzuL 

în aceste condiții, efectivul 
complet cu care „alb-rTEgrii" 
vor aborda noul an competițio- 
nal cuprinde următorii jucători: 
Răducanu, Lazăr si Strâjcru — 
portari ; Tănăscscu, Ciugarin, 
Grigore. Cazan, Manea, Cățoi 
și Răducu — fundași ; O. Io
nescu. A. Munteanu. Șerbănică, 
A. Rădulescu si Iorgulescu — 
mijlocași ; Grosn, Stroe. Chiha- 
ia, M. Sandu, M. Mihai și Cior
noavă — atacanți.

Firește, primele ședințe din 
programul de antrenament, care 
au avut loc pe terenurile de

BARAJUL 
PENTRU 

CALIFICAREA 
ÎN DIVIZIA C

Iată rezultatele înregistrate 
în partidele retur, disputate 
ieri, pentru calificarea în Di
vizia C : VISCOZA BUCU
REȘTI — Electrica Titu 1—0 
(1—0), VOINȚA CONSTANȚA
— Rapid Fetești 4—0 (2—0).
Recolta Ruginoasa — METALO- 
SPORT GALAȚI 5—2 (2—1),
DANUBIANA ROMAN — Vic
toria Bacău 3—0 (2—0), CON
STRUCȚII SIBIU — Viitorul 
I.C.M.A. Cluj-Napoca 2—0 (1—0), 
BISTRIȚA BABENI — Parîn- 
gul Novaci 2—0 (1—0), VIC
TORIA INEU — C.F.R. Caran
sebeș 1—0 (0—0), Minerul Borșa
— TRICOLORUL BEIUȘ 3—4 
după loviturile de la 11 m, 
I.C.R.A.L. TIMIȘOARA — A- 
urul Certei 6—0 (2—0). Dunărea 
Calafat — DIN’AMO ALEXAN
DRIA 0—1 (0—0), Minerul Turt
— SILVICULTORUL MAIERU 
2—1 (0—0), MĂGURĂ CODLEA
— I.C.I.M. Cimpina 1—0 (1—0), 
STICLA TÎRNAVENI — Mure
șul Toplița 3—0 după primele 
15 minute ale prelungirilor, 
apoi Mureșul s-a retras de pe 
teren, UNIREA SAVENI — 
Avintul Gălănești 7—2 după 
loviturile de la 11 m, Energia 
Vulturul — CARPAȚI NEHOIU
1- 0 (0—0), RĂSĂRITUL CA
RACAL — Gloria Berevoiești
2— 1 (1—1). Echipele scrise cu 
majuscule s-au calificat în Di
vizia C.

• SELECȚIE LA ELECTRO
NICA. In zilele de 18, 19 și 20 iu
lie, între orele 9—11 și 15—17, a- 
sodația sportivă Electronica or
ganizează selecții pentru copiii 
nâscuți in anii 1961—64. Selecția 
va avea loe pe stadionul Electro
nica. str. Cazmalei (troleibuz 85, 
autobuze 43, 101 și 106).

fotbal, baschet și tenis ale sta
dionului de la „Regie", au urmă
rit readaptarea treptată a orga
nismului la efort și stabilirea 
(și pe baza datelor medicale 
complexe) a regimului de lu
cru pentru prima etapă a pe
rioadei pregătitoare de vară, 
care se desfășoară, incepînd de 
luni 17 iulie și pină la 1 august, 
la Cimpulung Moldovenesc. Deși 
este încă prematur a aprecia 
comportarea și reacția fiziologi
că a jucătorilor la solicitările 
pregătirii, se poate spune, to
tuși. urmârindu-i la lucru în 
aceste prime zile pe componen- 
ții lotului studenților. bucureș
teni. că aceștia privesc cu mul
tă seriozitate obligațiile care le 
revin in perspectiva noului an 
competițional. Dealtfel, cei mai 
multi dintre jucători s-au pre
zentat. din vacanță și după cura 
helio-marină. intr-o bună stare 
fizică, ceea ce înseamnă că 
timpul rezervat odihnei a fost 
folosit rațional, ca o punte de 
legătură între două perioade de 
mare efort.

Antrenorul Mircea Rădulescu, 
sobru ca de obicei, manifestă, 
totuși, un aer optimist, bazat pe 
faptul că elevii săi au mai acu
mulat un an de experiență, spo
rind că fiecare a învățat din 
greșelile campionatului trecut și 
că, în campionatul care vine, 
Sportul studențesc nu va mai 
fi. în finalul întrecerii, la... 
marginea podiumului, ci chiar 
pe podium. Părerea o împărtă
șește și „secundul" Viorel Kraus, 
care nu uită să adauge că echi
pa va căuta să ajungă din nou 
in finala „Cupei Balcanice" in
tercluburi. Si, bineînțeles, să nu 
se mai oprească aici, așa cum 
s-a intîmplat în vara anului tre
cut.

Mihai IONESCU



La Carrpionatele mondiale de scrimă, încă doi finaliști:

VIORICA ȚURCAN- LOCUL 5
SI MARIN MUSTAȚĂ - LOCUL
HAMBURG, 16 (prin telefon). 

Și In r doua finală a campiona
telor mondiale de scrimă, cea de 
floretă fete, proba individuală. 
România a avut o reprezentantă, 
pe Viorica Țurcan. Trebuie să 
spunem, de la început, că tînă- 
ra noastr^ sportivă s-a autode- 
pășit, rezultatele ei anterioare 
nerecomandînd-o pentru o ase
menea performanță. Victoria 
Vioricăi Turcan asupra floretis- 
tei sovietice Giliazova, din faza 
eliminărilor directe, a fost urma
tă de o înfrîngere în fața italien- 
cei Collino. Se părea că drumul 
scrimerei din Constanța se va 
opri aici. 'Dar Viorica Turcan s-a 
mobilizat exemplar în continuare, 
reușind o suită spectaculoasă de 
victorii care au dus-o pînă în 
finala probei. Propulsată de suc
cesul înregistrat îr fața lui Losert 
(R.F.G.), cu 8—7, atunci cînd ni
meni nu se mai aștepta (Țurcan 
fiind condusă cu 7—4), reprezen
tanta țării noastre a surclasat-o. 
în asaltul următor, pe Kniazeva 
(U.R.S.S.) cu 8—1, cea care o 
eliminase anterior pe Suzana Ar- 
deleanu.

Așadar, Viorica Țurcan în fina
lă. alături de Katalina Raczova 
(Cehoslovacia). Maria Consolată 
Collino (italia), Valentina Sidoro
va (U.R.S.S.), Komelia Hanisch 
(R.F. Germania) și Veronique 
Trinquet (Franța). O finală oa
recum inedită, intrucit pentru 
prima oară, din 1967. ultimul act 
al unui campionat mondial ali
niază sportive din 6 țări diferi
te. Un element surpriză — și încă 
de proporții — îl constituie ab
sența, după 8 ani. din finală a 
floretistelor maghiare.

Reprezentanta țării noastre a 
avut un debut bun, întrecînd la 
3 pe favorita publicului vest- 
german, Hanisch. In asaltul ur
mător. o înfrîngere la campioa
na mondială Sidorova, cu 5—1. 
Apoi, o nouă victorie dătătoare 
de speranțe, 5—2 la Trinquet. In 
fața Raczovei. însă. Viorica Tur
can a evoluat timorată, pierzînd 
Ia 1. In acest timp, lucrurile s-au 
complicat. Sidorova și Raczova. 
care păreau să se distanțeze, au 
pierdut neașteptat la Hanisch șl. 
respectiv, la Trinquet. Pentru a-și 
păstra șansele la o medalie. Vio
rica Turcan trebuia să cîștige la 
Collino. Miza i-a alungat parcă 
luciditatea. Ea a pierdut la limi-
tă, cu 5—4, și această înfrîngere a

aruncat-o pe locul 5, floretista 
italiană încheind plutonul finalis
telor.

Locurile pe podium au fost sta
bilite printr-un turneu de baraj 
(Sidorova. Raczova. Hanisch, 
Trinquet) încheiat in această 
ordine. In asaltul decisiv. Raczo
va a condus-o pe Sidorova cu 
4—2, pierzînd în cele din urmă 
asaltul și medalia de aur !

Pentru tînăra floretistâ Viorica 
Țurcan locul ocupat în acest tur
neu este merituos. Este un suc
ces personal care o obligă și mai 
mult la viitoare performanțe, de 
care este capabilă. Viitorul înce
pe, de fapt, mîine (n.r. azi) cu 
proba de floretă fete pe echipe.

Clasamentul finalei individuale: 
1. Valentina Sidorova (U.R.S.S.) 
3 v.d.b.. 2. Katalina Raczova
(Cehoslovacia) 3 v.d.b., 3. Kor- 
nelia Hanisch (R. F. Germania) 
3 v.d.b.» 4. Veronique Trinquet 
(Franța) 3 v.d.b.. 5. Viorica Tur
can (România) 2 v.» 6. Maria Con
solată Collino (Italia) 1 v.

Sabrerii noștri au evoluat mult 
mai slab dedt ne așteptam. în 
proba individuală, doar doi din
tre ei — Mustață și C. Marin — 
ajungind în eliminările directe. 
Nilca, liderul de pină acum al 
„Cupei Mondiale", a fost elimi
nat, surprinzător pentru toți. în 
turul 2. iar Pop și Irimiciuc in 
turul X

In eliminările directe. C. Marin 
a pierdut inițial la PigtUa (Po
lonia) cu li—4- Apoi, in recalifi
cări, el s-a recunoscut din nou 
învins, cu 10—t. în asaltul cu 
Hammang — Ungaria șâ a feții 
din cursa pentru turneul final. 
M. Mustață l-a avut, în eliminări 
directe, ca adversar pe italianul 
Arcidiacono. pe care l-a întrecut 
cu lt—9. Apoi a tras cu sovieti
cul Krovoposkov, campionul o- 
limpic al probei. pienind cu 
16—c. Intrat în recall ficăn Mus
tață a înregistrat două victorii 
consecutive : 10—7 ia Hammang 
— Ungaria și 1»—8 ia Bierkewv- 
ki — Pokmia. cahfidndu-se în 
finală. împreună cu Gerevich — 
Ungaria, V. Krovopuskov, M. 
Burțev și V. Bajenov — toți din 
U.R.S.S. și M. Maffei — Italia.

In ultimul act al probei, o si
tuație fără precedent < 5 sabreri 
(Krovopuskov, Burtev. Bajenov, 
Gerevich și Maffei) se aflau la 
egalitate, cu cite 3 victorii. La 
ora transmisiei, ei își disputau

LA FLORETĂ 
6 LA SABIE 

în continuare șansele intr-un 
turneu de baraj- Reprezentantul 
nostru M. Musi-a â» fără tuci o 
victorie, a ocupat locul 6-

A început și turneul de flore
tă băieți, echipe (24 de reprezen
tative). Formația țării noastre a 
obținut, în meciurile din grupele 
preliminarii, trei victorii. 11—5 cu 
R. P. Chineza și Cehoslovacia 
și 12—4 cu Spania. caâX.cindu-se 
în sferturile de finală. Peniru a 
merge mai departe, formala Ro
mâniei va trebui să treacă de 
invingătoarea dintre Polonia și 
Anglia. Meciurile de floretă băieți 
(echipe) continuă luni pînă la 
desemnarea campioanei. Tot luni 
vor intra in competpe și for
mațiile feminine de floretă, in 
riadul cărora se află și echipa 
țârii noastre

★

Deși au trecut două ele de ia 
încheierea finalei masculine de 
floretă. comentariile continuă ia 
fel de aprinse. întreținute de a- 
cuzeie din presa vest-germaaă la 
adresa arbitrilor italieni Malacarne 
și Dei Fraaeia care, după cum 
s-a spus aici, pe drept, au favo
rizat victoria lui Didier Flxment, 
viciind ordinea finală a ciasa- 
menîului. Și azi. la o conferință 
ie presă, antrenorul vest-german 
Emil Beck, care a fost citat în 
presă ca principal acuzator, a de
clarat că unul din elevii săi, 
Harald Hein a fost defavorizat, 
ca și alți finaliști și, în primul 
-ind, românul Mihai Țiu. Dealt
fel. la ieșirea din sala conferin
ței. ur.de r.u a avut acces, arbi
trul italian Malacarne a recunos
cut că „cel mai dezavantajat a 
fost românul Mihai Țiu“^. Ce fo
los câ aceasta se petrece mult 
după consumarea abaterii de la 
sportivitate din partea unui arbi
tru, care l-a privat pe Țiu de 
titlul suprem ce ar fi încununat 
o îndelungată carieră de perfor
mer...

Paul SLAVESCU

TENISMffll CEHOSLOVACI ('învingători cu 5-0) 
SE CALIFICĂ PENTRU FINALELE 

ZONEI EUROPENE A „CUPEI DAVIS“
PRAGA, ÎS (prin telefon). 

Tenismanii cehoslovaci au ob
ținut calificarea in finala gru
pei A din zona europeană a 
..Cupei Davis”, la capătul celei 
de-a doua zile a intfinirij cu 
reprezentativa României. Un 
rezultat previzibil, chiar in 
proporțiile sale, in actuala con
junctură. Cu doi debutanți in 
formație, din cei 3 echipieri 
prezentați, nu puteam pretinde 
mai mult, pe terenul puterni
cilor noștri adversari.

Simbătă la amiază, continua
rea partidei Dumitru Hărădău 
— Tomas Smid n-a avut darul 
să redreseze șansele echipei 
române. S-a mai jucat un sin
gur set. al 4-lea, kt care te- 
nismanul nostru a pierdut in
credibil un ghem 2 la serviciu, 
dind mereu punctul din mină. 
A reluat break-ul în ghemul 
următor, părînd să-și fi reve
nit Ca imediat după aceea, 
Smid — devenit nr. 1 ceho
slovac ..de facto“, dar și ,.de 
j’-ne”, judecind după rezulta
tele din acest sezon — să pună 
definitiv stăpinire pe joc. Scor 
final : Dumitru Hărădău — 
Tomas Smid o 7, 1 6, 8 — 6, 
1—6.

Partida de dublu, începută 
după o oră de pauză, a adus 
in teren un nume nou. pe Flo
rin Segărceanu. La primul său 
meci in „Cupa Davis". Coechi
pierul său. Andrei Dirzu, fiind 
la al doilea ! Amindoi, însă, 
de la începutul partidei, s-au 
arătat la înălțimea adversarilor 
lor, Tomas Smid și Pavel Slo- 
zil. Tenismanii noștri au exce
lat. în special, la mingile de 
volă, cu care au oprit mereu 
inițiativa perechii de dincolo 
de fileu. Aceasta, de două ori 
în trecut laureată a „Cupei 
Galea", acum în plină maturi
tate de joc. Cel mai bun de 
pe teren a fost Slozil, un te- 
nisman cu fantezie și cu mult

simt tactic. Pe locul doi l-am 
situa pe Segărceanu, de ase
menea foarte inspirat in multe 
schimburi de mingi, dar strălu
citor in special prin retururile 
sale foarte percutante. Deosebit 
de disputat a fost setul I, cu 
break la al 9-lea ghem, rupind 
un echilibru ce părea instalat 
pentru prelungiri. Iar in fina
lul partidei, din nou o aprigă 
secvență, cind Smid la serviciu 
a trebuit să remonteze de la 
0—30 și 30—40. Intr-un cuvînt, 
un joc frumos, în care debu
tul tinerilor tenismani români 
trebuie apreciat ca onorabil. 
Scor final : Andrei Dirzu, Flo
rin Segărceanu — Tomas Smid. 
Pavel Slozil 4—6, 2—6, 4—6.

După obținerea deciziei, ulti
mele două partide de simplu 
s-au jucat duminică într-o at
mosferă semi-oficială. pe dis
tanta a 2 seturi din 3. în des
chidere. Florin Segărceanu (in
trodus de căpitanul nejucâtor 
St. Georgescu în locul lui Du
mitru Hărădău. pentru un util 
rodaj) a opus o frumoasă re
zistentă lui Pavel Slozil. pe 
care l-a condus pe parcursul 
setului doi. pină la 3—2. Ex
periența și resursele tehnice 
ale jucătorului cehoslovac s-au 
impus, insă, pînă la urmă : 
Florin Segărceanu — Pavel 
Slozil 3—6. 4—6.

într-o notă identică a decurs 
si cealaltă partidă. în care An
drei Dirzu a încercat să-.si e- 
galeze adversarul în jocul de 
serviciu-vole. nu întotdeauna, 
însă, nrestat cn acuratețe : An
drei Dirzu — Tomas Smid 3—6, 
2—6.

Cu scorul de 5—0. echipa 
cehoslovacă obține calificarea 
în etapa următoare a „Curiei 
Davis". în care urmează să în- 
tilneascâ. în deplasare, echipa 
Angliei.

Radu VOIA

VASILE TEODOR-CAMPION BALCANIC DE CICLISM PE ȘOSEA!
(Urmare din pag. 1)
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Continuă C M., la Hamburg g
Continuă C.M. (juniori), la Atena
Turnee la Washington, Bastaad (Suedia) și g 
Stuttgart g
„Memorialul Znarr.er.ski”, la Vilnius ; con- Ș 
cursuri la Siena (Italia) și Coije (Iugoslavia) 
Concurs internaponaL la Genova <
C.E. (juniori), ia Barcelona
„Martie Premiu* 
50t cmc)
C.E. (juoiori), la

al Suediei" (clasele 125 cmc,
Budap--

C. E. DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

tineri luptători din Europa la 
ambele stiluri, cucerind me
dalii atit în întrecerea de lupte 
libere (argint), cit și in com
petiția de greco-romane (bronz).

Dintre ceilalți reprezentanți 
ai țării noastre s-au mai cla
sat pe locuri fruntașe sportivii 
Nicolae Fasolă (6), Gheorghe 
Minea (5) și Gheorghe Moldo- 
veanu (6).

GRECO-ROMANE
Noii campioni ai Europei sint 

următorii, in ordinea categori
ilor : And o nov (Bulgaria),
Nerthes (U.ILSS). Mews (Bel
gia), Livinov, Kravcenke, Ba
ranov (U.R.S.S.), Ion DRAICA 
(România), Golubovici. Letov și 
Kara.'etian (U-R.S.S).

triva cărora a luptat in corpo- 
re întreaga elită a ciclismului 
balcanic. Așa cum a Început 
cursa, nu-i dădeam prea multe 
șanse lui Vasile Teodor. La km 
4 el a spart și plutonul, care-i 
cunoștea valoarea și ambițiile, 
a sprintat puternic pentru a-i 
anula șansele. Acele kilometra
jelor mașinilor înregistrau 50 
kmh. Dar Vasile a luptat pină 
la limita maximă a puterilor și. 
ajutat in a doua parte a reve
nirii sale in pluton de Marin 
Valentin, a reușit, după 10 km. 
să facă joncțiunea. Prima par
te a cursei se încheie cu un 
lung urcuș de 10 km între Ya
lova și drumul spre Bursa, 
care resfiră plutonul si obligă 
citiva concurenți din Turcia și 
Grecia să-și limiteze pretenți
ile la ultimele locuri. Se între
prind multe tentative de eva
dare, dar fruntașii cursei nu 
admit încă o acțiune decisivă. 
Cursa .se joacă- la km 98. un
de un grup de 8 alergători, si 
printre care se aflau Romasca- 
nu si Cirje. se desprinde si ia 
■>n avans de aproape 500 m.

Momentul este bine sesizat de 
Vasile Teodor si Ilie Valentin 
care, escortați de alți patru a- 
lergători. depun mari eforturi 
pentru a se alătura fugarilor. 
Reușesc aceasta după aproxi
mativ 8 km. ciad grupul frun
taș numără 14 rutieri. Romaș- 
canu și Pencev nu se înțeleg la 
trenă și rămin să se suspecteze 
in urma fugarilor, la fel ca si 
Ilie Valentin și Stoianov. astfel 
că in apropiere de Izmit grupul 
din avangardă mai numără 
doar 10 alergători : 5 iugo
slavi. 3 bulgari și 2 români. 
Rutierii iugoslavi fac tot ce le 
stă în putință pentru a-și asi
gura o victorie, pe care foarte 
multi o și intrevedeau. Aceleași 
eforturi mari si din partea a- 
lergătorilor bulgari. Vasile Teo
dor este omniprezent. Răspunde 
cu o vioiciune surprinzătoare 
pentru un final de cursă atit 
de grea și-și asigură participa
rea la un sprint final care pur 
și simplu a entuziasmat miile 
de spectatori prezenti pe bule
vardul principal din Izmit. Deși 
jenat evident. Vasile Teodor ii 
domină pe colegii săi de eva
dare si Ie spulberă iluziile tre- 
cînd primul, victorios, linia de

SPORTiVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI

VIRGIHIA RUZICI
ÎNVINGĂTOARE ÎN TURNEUL 

DE LĂ GSIAĂD (ElVC(ia) 
în finala probei de simplu fe

mei c^in cadrul turneului de te
nis de la Gstaad (Elveția), spor
ii \a româncă VIRGINIA RU- 
:îICT a obținut o frumoasă victo
rie in fața elvețiencei Petra Del- 
iiecs, cu 6—2, 6—2.

în semifinale, Ruzici a elimi- 
nat-o pe australianca Diane Evers 
cu 7—5, 6—4, iar Delhees a cîști
gat cu 6—4. 7—5 în fața Michelei 
Gurdal (Belgia). în finala mas
culină, Vilas-Clerc 6—3, 7—6, 6—4.

O In orașul Linz au avut loc 
manifestările ocazionate de a 
6-a ediție a Jocurilor sportive 
federale din Austria. Una din 
atracțiile acestora au constitu
it-o demonstrațiile de gimnas
tică, in care gimnastele noastre 
Anca Grigoraș, Alina Goreac 
și Rodica Sabâu au cîștigat de 
la început simpatia și aprecie
rea miilor de spectatori.
• Duminică la Marianske 

Lazne, în grupele semifinale ale 
..Cupei Galea“ la tenis (tineret) 
echipa Cehoslovaciei conduce 
cu 3—0 în întilnirea cu echi
pa României. Rezultate : Lendl
— Pană 6—1, 6—0, Kulhaj — 
Niță 6—1, 6—2 ; Lendl, Kulhaj
— Niță, Mancaș 6—2, 6—3.
• Finala turneului de tenis 

de la Forest Hills se va disputa

intre Ilie Năstase și americanul 
Vitas Gerulaitis. în semifinale : 
Năstase — McEnroe 6—3, 7—6 
și Gerulaitis — Fibak 6—2, 
6—3. Năstase și Gerulaitis s-au 
mai intilnit săptâmina trecută 
in cadrul turneului inter-orașe 
(în care se joacă un singur 
set) victoria revenind america
nului cu 7—2.
• Tînăra noastră șahistă 

Marina Pogorevici s-a com
portat remarcabil la turneul 
feminin de la Tapolca (Unga
ria), c'Asindu-se pe locul H cu 
10 p din 13 posibile, după ce 
în ultima rundă a invins-o in 
34 de mutări pe câștigătoarea 
turneului, Klimova (Cehoslova
cia). Clasamentul final : 1. Kli
mova IOV, p, 2. Pogorevici 10 p, 
3. Szonkics (Ungaria) 10 p, 4.

INTERNATIONALE»
Brusztman (Polonia) 9*/j p, 5. 
Keller (R.D.G.) 8'. p, 6. Ko
vacs (Ungaria) 8 p etc. Au 
participat 14 concurente din 
nouă țâri.
• In prima rundă a turne

ului feminin de șah de la Na- 
lenchowe (Polonia) au fost 
consemnate următoarele rezul
tate : Baumstark (România) — 
Litinskaia (U.R.S.S.) 1—0, Cze- 
chocinska (Polonia) — Kasz 
(Ungaria) 1—0, Radzikowska 
(Polonia) — Feustel (R.D.G.) 
0—1. Grosz (Ungaria) — Sikora 
(Polonia) Vz—% P-

sosire. El avea să suporte apoi 
nu numai ardoarea felicitărilor, 
ci și a elogiilor unor oameni 
cu vechi state in ciclism, care 
au văzut multe dintre marile 
competiții rutiere ale lumii și 
care ii socotesc pe Vasile Teo
dor un mare ciclist. Este dealt
fel și opinia noastră.

în avanpremieră s-a disputat 
cursa juniorilor, cu 30 de 
concurenți la start, pe un tra
seu de 90 km. Am remarcat din 
nou spiritul combativ al spor
tivilor noștri (Gheorghe Lăuta- 
ru a inițiat una dintre cele mai 
frumoase acțiuni ale cursei), 
talentul și voința lor de afir
mare. Ion Vintilâ a urcat pa 
cea de-a 3-a treaptă a podiu
mului.

Clasamente : seniori : 1. Va
sile Teodor (România) a parcurs 
140 km în 3h 33:34 — campion 
balcanic. 2. T. Dimitrov (Bul
garia), 3. Rakuș (Iugoslavia). 4. 
V. Furnici (Iugoslavia). 5. B. 
Ropert (Iugoslavia) 6. I. Emi- 
rov (Bulgaria). 7. C. Cirje 
(România) — același timp... 11. 
V. Ilie 3h 34:08..., 14. V. Marin 
3h 34:23... 20. I. Butaru... 23.
C. Cărutașu, 24. I. Garicea — 
toți același timp... 28. N. Sa- 
vu 3h 34:58... 40. M. Romașca- 
nu. 41. Tr. Sirbu — același 
timp ; juniori : 1. Andrei Jubi 
(Iugoslavia) a parcurs 90 km în 
2h 30:07 — campion balcanic,
2. S. Konov (Bulgaria). 3. L
Vintilâ (România)... 5. Gh.'
Lăutarii (România)... 21. Ma
rian Mocanu... 24. Gheorghe 
Bârăitărus (România)... 26.
Teodor Stoian (România) — 
toti același timp cu învingăto
rul.

Simbătă a avut loc Conferin
ța balcanică. în cadrul căreia 
nu s-a putut hotărî locul de 
desfășurare a ediției a 12-a a 
Campionatului balcanic, urmind 
ca federațiile din Grecia si 
Iugoslavia să cadă de acord.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI

GRUPELE TURNEULUI FINAL AL
9 La turneul final de polo pe 

apă din cadrul campionatelor 
mondiale de natație ce se vor 
desfășura între 18 și 28 august în 
Berlinul Occidental, echipa Româ
niei va juca în Grupa B, împre
ună cu formațiile Cubei. S.U.A,

șl Mexicului. Componența celor
lalte grupe este următoarea : 
Grupa A : U.R.S.S.. Italia. Cana
da, Australia ; Grupa C î Olan
da, Bulgaria, Israel, R.F. Germa
nia ; Grupa D : Ungaria, Iugo
slavia, Spania, Grecia.

C. M. DE POLO
• La campionatul european de 

polo pentru juniori de la Buda
pesta (21—30 Iulie), formația 
României va face parte din gru
pa D, alături de echipele Italiei, 
Olandei șl Bulgariei.

Disputată pe traseul Chama- 
lieres-St. Etienne (196 km), e- 
tapa a 15-a a turului ciclist al 
Franței a fost ciștigatâ de rutie
rul francez Bernard Hinault in 
5h49:48. Duminică s-a parcurs 
etapa a 16-a. St. Etienne — Alpe 
d'Huez (235 km), care a provo
cat schimbări în clasamentul ge
neral. Victoria a revenit belgia
nului Michel Pollentier cronome
trat cu timpul de 7h23:07 urmat 
de Hennie Kuiper (Olanda) — 
7h23:45.

• Ciclistul belgian Michel Pol
lentier, care a cîștigat duminică 
etapa a 16-a, a fost eliminat din 
competiție deoarece nu s-a pre
zentat în timpul regulamentar 
pentru efectuarea controlului an
ti-doping. Clasamentul general 
după disputarea etapei a 16-a a 
Turului Franței se prezintă acum 
astfel : 1. Zoetemelk (Olanda)
80 h 06:41 ; 2. Hinault (Franța) 
la 14 s ; 3. Kulper (Olanda) la 
5:31 ; 4. Agostinho (Portugalia) 
la 6:10 etc.

«edocțio ,1 administmțio : cod 7013» București, str. W. Conta 14, ot. P.T.T.R. 1, tal. controla 11 10 05j secțio coresp. 11 51 09 î Intarurbon 437 i tel» 10 350 
Pentru străinătate ; abonamente prin ILEXIM — departamentul export-import presă, P.O. Box 136-137, telex 11 226, BucurețU, sir. 13 Decembrie nr. X

‘romsp. Tiparul I.P. „Informația” 
R. 1, 2, 3. 4. 10363

(

ur.de

