
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIV - Nr. 8919 | 4 PAGINI - 30 BANI_______ |_______ Luni 24 iuBe 197»_______ |

Campionatele naționale de atletism fi ale „Daciadei"

ILIE FLOROIU-ÎNVINGĂTOR Șl
(13:15,0), LA 2 $ DE RECORDUL

LA 5000 m 
EUROPEAN!

Un buchet de performanțe valoroase înregistrate
U.un.e,e două zile ale campionatelor noțxxxile de atletism ale 

seniorilor (ediția a 50-a a competiției feminine ți a 62-a a în
trecerilor masculine), serios influențate de vint, au oferit totuși 
iubitorilor atletismului, prezenți in tribunele Stadionului Repu
blicii, posibilitatea să urmărească unele dispute de un înalt 
nivel calitativ, at'rt in privința spectacolului sportiv, cit ți al re
zultatelor tehnice.

Marea vedetă a campionatelor anului 1978 a fost fondistul 
constănțean llîe Floroiu, autorul a două excepționale recorduri in 
cursele de 10 000 m ți 5 000 m. Dor ți alți atieți și otlete au avut
o evoluție remarcabilă.

Exceptînd Întrecerile de sală, 
este foarte greu să găsești con
diții atmosferice ideale pentru 
desfășurarea concursurilor de 
atletism. De aceea, mai strin- 
gînd din dinți, mai bombănind 
în gind, concurenții își încep 
întrecerea cu ei înșiși, cu ad
versarii, cu timpul potrivnic.

Simbătă, în ziua a doua a 
campionatelor naționale un 
vînt puternic a încurcat multe 
socoteli, a zădărnicit multe 
planuri, a făcut inutile unele 
eforturi de a se obține rezul
tate mal bune, ba chiar și ba
remul care condiționează la un 
învingător, acordarea titlului de 
campion al țării. Vântul su- 
flînd din față cu mai mult de 
2,5 m/s, Mihaela Dumitrescu,

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI, 
CAMPIOANĂ BALCANICĂ EA TENIS

Titlul la masculin va fi decis de intilnirea
ROMÂNIA

PLOVDIV, 23 (prin telefon). 
— Simbătă, în penultima zi a 
celei de-a XÎX-a ediții a Balca
niadei de tenis, reprezentativele 
României au întâlnit pe cele ale 
Greciei. In amândouă, victoria a 

VIRGINIA RUZICI

fost obținută de echipele țării 
noastre, cu scorul de 3—0. La 
masculin, în confruntarea pri
melor rachete, Dumitru Hâră- 
dău s-a achitat onorabil de sar
cina dificilă avută în fața mul
tiplului campion elen Nikos Kalo- 
ghcropoulos, pe care l-a domi
nat prin serii de servicii puter
nice și spectaculoase passîng- 
shoturi, cucerind o clară victorie 
în trei seturi : 6—4, 6—3, 6—4. 
La rîndul său, tânărul nostru e- 
chipier Andrei Dîrzu a trecut de 
rezistența adversarului său, 
Giorgios Kalovelonis, cîștigind 
cu 6—3, 8—6, 6—4. Pentru ca, 
în partida de dublu, victoria e- 
chipel române să fie completată 
de perechea Andrei Dîrzu — 
Florin Segărceanu, învingătoare 
cu 7—5, 6—4, 6—3 asupra cuplu
lui G. Kalovelonis — C. Plata- 
sâotu.

de exemplu, n-a putut obține 
cele 13,80 s care ar fi făcut-o 
campioană la IX mg și tot așa 
Claudiu Sușelescu la 200 m.

Dar simbătă au maj fost ca
zuri în care rezultatele câștigă
torilor nu s-au inserts in limi
tele cerințelor de regulament, 
deși, In mod normal, cu tot 
vîntul, nu le-ar fi f06t greu 
s-o facă ! Dar cei trei cîștigă- 
tori (Elena Tarifă la 800 m, 
Paul Copu la 3 000 m obst. «1 
Gh. Ghipu la 1500 m), împreu
nă cu secundanții lor, au plă
tit un greu tribut* tacticii de 
așteptare adoptată de ei pe pri
ma parte a curselor.

întrecerile de simbătă au e- 
vidențiat cîteva probe in care 
atieți! au avut o comportare

- BULGARIA
Fără probleme deosebite a de

curs întâlnirea paralelă, susținu
tă de formația noastră feminină. 
Aci, victoria a fost și mai netă. 
In toate cele trei partide inre- 
gistrîndu-se scoruri categorice: 
florența Mihai — Denis* Pana-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, in partida amicalâ de fotbal

STEAUA-DUKLA BANSKA
Revenită simbătă seara de la 

Brașov, unde a efectuat prima 
parte a pregătirilor in vederea 
noului sezon, campioana noastră 
de fotbal. Steaua, a susținut ieri 
dimineață un joc amical interna
țional, care s-a dovedit foarte di
ficil. cu formația cehoslovacă 
Dukla Banska Bistrica. Aproape 
15 004 de spectatori au ținut să 
fie prezenți pe stadionul din Ghen- 
cea, la reintilnirea cu echipa an
trenată acum de Gh. Constantin, 
dar ei au plecat, la sfirșitul me
ciului, dezamăgiți atît de rezultat 
(0—1), cit și de evoluția gazde
lor.

Desigur, in explicarea acestei 
surprinzătoare inlringeri. campio
nii pot invoca unele scuze. Echi
pa lor s-a prezentat la meciul de 
Ieri după o săptămână Încărcată, 
in care, după antrenamentele tari 
efectuate, a jucat joi cu Universita
tea Craiova, a susținut vineri tes
tul fizico-tehnic (trecut cu bine 
de toți jucătorii). Iar simbătă, 
după un nou antrenament intens, 
a pornit la un drum care — din 
cauza unei pene a mașinii — s-a 
prelungit cu cîteva ore. alungind 
in București seara tîrzlu. Starea 
de oboseală a jucătorilor a fost 
ieri evidentă șl ea a constituit 
cauza principală a eșecului.

Nu-1 mal pufin adevărat că re
plica echipei cehoslovace (pe ca
re, necunoscînd-o dinainte, ste- 
liștil au cam subapreciat-o) a fost

pe Stadionul Republicii
bună, 1* un nivel care promite 
pentru următoarele concursuri. 
Avem In vedere, in mod spe
cial, săritura feminini in lun
gime (cu Gin* Panait și Doina

ILIE FLOROIU

Anton în „rolurile* principale), 
triplusaltul, care a consemnat 
spectaculoasa revenire în prim- 
planul actualității a recordma
nului Carol Corbu, învingător 
— la ultima săritură — asupra 
lui Ad. Ghîoroaie și B. Bedro- 
sian, înălțimea băieților, dar 
numaj pentru încercările încă 
juniorului Adr. Proteasa, sulița 
fetelor (Eva Zorg6-Raduly și 
Ioana Pecee la cea mai bună 
evoluție a lor din acest an).

Vom mal consemna, de ase
menea, al doilea titlu de cam
pion cucerit de constănțeanul 
Hori* Toboc, de data aceasta

Romeo VI LARA

(Continuare in pag. 2—3)

peste așteptări. Făcînd parte din 
prima ligă a campionatului șl 
avind in formație mai mulțt In
ternaționali (printre care cei mal 
cunoscuțl sînt Ondrus șl Pollak), 
Dukla Banska Bistrica s-a do
vedit o bună ambasadoare a lot- (Continuare in pag. 2—3)

Un nou atac al bucureștenilor la poarta echipei cehoslovace, rămas 
— ca și celelalte — fără efect pe tabela de marcaj (Fază din meciul 
Steaua — Dukla Banska Bistrica) Foto ; S. BAKCSI
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SPORTIVII ROMÂNI AU OBȚINUT
15 VICTORII DIN 20 POSIBILE!
Ștefai Rasa a fost declarat cel mal tehnic Iuptâtar al coacursulU

Mihal Boțită ri-c fixai adversarul 
ți încearcă obținerea tufului.

Dupl trei zile de aprige În
treceri, duminică, in sala de 
atletism de la complexul spor
tiv „23 August* din Capitală, 
s-au încheiat Campionatele in
ternaționale de lupte greco-ro- 
mane și libere ale României. 
Cea de a XVI-a ediție a aces
te! competiții s-a terminat cu 
un remarcabil succes al repre
zentanților noștri. c*re au ter
minat învingători in 15 din 
cele 24 de categorii (la am
bele stiluri). Sportivii români 
s-au clasat pe primul loc la 
șapte categorii la stilul „li
bere* : Gh. Rașovan (48 kg), L 
Arapu (52 kg), A. Neagu (57 
kg). G. Anghel (62 kg), M. 
Pircălabu (74 kg). V. Pușcașu 
(100 kg), L. Simon (+100 kg) și 
la opt categorii la „greco-ro- 
mane* : C. Alexandru (48 kg), 
N. Gingă (52 kg), M. Boțilă 
(57 kg), I. Păun (62 kg). St. 
Rusu (68 kg), Gh. Ciobotaru 
(74 kg). I. Draica (82 kg). V. 
Dolipschl (+100 kg).

Organizîndu-se concomitent 
la ambele stiluri, turneul a a- 
vut programate în ultima zl de 
concurs foarte multe partide 
decisive, interesante, disputate 
la un nivel tehnic demn de un 
turneu internațional.

I. GALOVICI Șl OLIMPIA BUCUREȘTI, 
NOII CAMPIONI LA PENTATLON MODERN

Cea de a 23-a ediție a cam
pionatului republican de pen
tatlon modem, prima organi
zată sub genericul marii com
petiții naționale „Daciada*. s-a 
încheiat cu victoria echipei O- 
limpia București (Dumitru Spir- 
lea. Constantin Călina, Ștefan 
Cozma, Vasile Nemțeanu. an
trenor Gheorghe Tomiuc) și a 
lui Iuliu Galovici în clasamen
tul individual.

Spre deosebire de edițiile pre
cedente. aceasta s-a desfășurat 
sub semnul echilibrului, cam
pionul fiind decis abia in ul
tima probă.

Simbătă dimineața, la tir. 
L Galovlei a tras foarte bine

BISTRICA 0-1
balului cehoslovac. Este o echipă 
masivă, cu o bună pregătire fi
zică și tehnică, care știe să se

Constantin FIRĂNESCU

(polonezul C. Stanjek) in „pod" 
Foto : Ion MIHAlCA

La stilul „libere*, unul din
tre cele mai frumoase și spec
taculoase meciuri l-au realizat 
Vasile Pușcașu și Ghenadj Mi
nin (U.R.S.S.). Campionul ro
mân a început lupta insuficient 
de atent, oferindu-i adversaru
lui posibilitatea să realizeze 
cîteva puncte tehnice. încura
jat de aceste reușite. Minin a 
devenit din ce în ce mai sită- 
pin pe sine, astfel că la sfâr
șitul reprizei secunde sportivul 
sovietic conducea cu 9—5 la 
puncte și victoria sa se contu
ra tot mai clar. Dar, bine sfă
tuit la pauză de tînărul antre
nor al lotului, Vasile Iorga, 
reprezentantul nostru, cu o in
trare la picior, a reușit să-șl 
fixeze adversarul la parter șl 
a continuat acțiunea cu un „re
bus- la coapsă, ducindu-1 pe 
Minin direct in tuș.

O victorie frumoasă. dar 
extrem de dificilă, a obținut și 
medaliatul cu argint la C.E. de 
la Sofia, Aurel Neagu (57 kg), 
în partida cu VI. Radionov 
(U.R.S.S.), sportivul român a 
luat conducerea Încă de la ln-

Mihoi TRANCA

(Continuare In pag. 2—3)

(197 — 1 066 p. record perso
nal), amenințând poziția frun
tașă deținută de D. Spîrlea, 
care Înregistrase numai 193 — 
978 p. el fiind depășit in această 
probă și de V. Apetrei (194 — 
1 000 p). Dar. după-amiază. în

L Galovici. noul campion la 
pentatlon modern 
Foto : Vasile BAGEAC

cea de a patra probă (înot), ft. 
Spîrlea a acoperit distanta in 
3:42,0 ceea ce i-a adus 1 096 p, 
în timp ce I. Galovici cu 3:94,0 
acumulează doar 1 040 p, fapt 
care îl menține la conducere pe 
bucureștean. Să notăm că proba 
de înot a revenit lui Cezar Ră- 
ducanu cu 3:36,0 — 1140 p.

Așadar, după patru probe, pe 
primele poziții ale clasamentu
lui individual se aflau D. Spir- 
lea 4 234 p. I. Galovici 4164 p 
și Șt. Cozma 4128 p. Dacă in 
ierarhia pe echipe Olimpia I 
nu mai putea avea emoții, dife
rența de puncte dintre ea șl 
Universitatea Timișoara fiind 
greu de recuperat de către stu
denția în schimb la individual 
lupta rămânea deschisă, cele 70 p 
dintre D. Spîrlea și I. Galovici 
neconstituind la cros un handi-

Emanuel FANîANEANU

(Continuare în pag, 2—3)



„Cupa sportului sătesc“ LUPTĂTORII ROMÂNI AU OBȚINUT

REPREZENTANȚI Al LOCALITĂȚILOR RURALE DIN 3 JUDEȚE
J

(Urmare din pag. 1)

AU FĂCUT SPORT ÎMPREUNĂ
Răspunzind unei invitații, 

ne-am deplasat in județul Bis- 
trița-Năsăud, pentru a_ asista 
la o mare acțiune desfășurată 
în cadrul ,,Daeiadei", rezervată 
iubitorilor de sport din me
diul rural. „Cupa sportului să
tesc", intre reprezentanții a 
trei județe (Bistrița-Năsăud, 
Maramureș șl Suceava), — gîn- 
deam — urma să se desfășoare 
pe bazele sportive ale reședin
ței județului gazdă, Bistrița. 
Ajunși aici, am aflat însă cu 
totul altceva : întrecerile celei 
de a 4-a ediții a competiției a- 
mintite erau programate In nu 
mai puțin de 6 localități ru
rale, cu o bună bază materială. 
Prundul Birgăului, Și eu, Teaca, 
Josenii Birgăului, Șieuț și Li
vezile. „Este mai greu să or
ganizezi in 8 locuri — ne spu
nea C. Sănduță, secretar al
CJEFS Bistrița-Năsăud — dar
este mai bine din mai multe 
puncte de vedere. „Febra" în
trecerilor sportive cuprinde pe 
foarte multi dintre locuitorii 
satelor județului, se face • 
propagandă excelentă diferite
lor discipline și, mai ales, se 
siring legăturile prietenești in
tre oamenii din trei județe". 
Evident, a existat o ..problemă 
a cazării", in așezările aminti
te nefiind nici hoteluri. nici 
internate. Au fost insă oameni 
primitori, 
deschisă, care i-au cazat și 
pătat așa cum se cuvine 
sportivi. In unele comune 
fost săteni care au plecat

bistrițeni cu inima 
os- 
pe 
au 

ne-

căjiți de la primărie fiindcă 
nu li s-au dat și lor să găz
duiască 
vecine.

Vineri seară, autobuzele i-au 
dus pe sportivi — bărbați și 
femei — in comunele unde ur
mau să se întreacă simbăză și 
duminică. Ca de obicei in a- 
ceastă vară capricioasă, ploaia 
s-a opus bunei desfășurări a 
competiției, dar. tot ca de obi
cei, sportivii au sfidat dificul
tățile apărute. Am trecut sim- 
bătă dimineață prin toate lo
calitățile care găzduiau între
ceri și am văzut cum se juca 
handbal pe un teren bitumini- 
zat plin de apă, am urmărit 
concursuri atletice (incălzzrea 
se făcea in bolul Liceului din 
Josenii Birgăului, după care 
concurenții ieșeau afară, tă
ceau cursa de 100 m sau arun
cau greutatea si reveneau îna
poi la... căldură) si meciuri de 
fotbal. Temerari au fost si cei 
de la orientare sportivxs-turisti- 
cA. care s-au întrecut pe o 
ploaie deasă la Cobbtța, o 
splendidă zonă turistică, intr-o 
depresiune a munților CXima- 
nului. Ploua, era ceață, vedeam 
cum pe coșurile caaejor ieșea 
firm ca in plină toamnă, dar— 
Întrecerile continuau peste tot.

Concurenții 7 Oameni ai ța
țelor : Ion KomaniBc «fin Mă
reția Mare — Suceava (riștigî- 
torul e«iiției a Il-a la tetus de 
masă) acum tumăîor — for
mator, navetist. în Suceava ; 
Bena Loca, munriioare din

oaspeții din județele

Adincata — Suceava ; cei trei 
Sinculini din Nistru — Mara
mureș ; Francisc (maistru mi
nier). Maria (muncitoare) — 
soția lui și Marcel (elev la 
Grupul școlar minier Nistru)

seJecționat ; Ttl 
nedic veterinar

ÎNTRECERI ÎN CADRUL „DACIADEI"
Comisia sport—turism a Consiliului municipal al s-Axfi cale

lor București organizează azi, 24 iulie, cu începere de ta 
orele 17, întrecerile etapei municipale a .JJaeiadet" (activitate 
sportivă de masă), la care participă câștigătorii etapei pe 
sectoare, din întreprinderi și instituții bucureștene.

întrecerile se vor desfășura la fotbal, volei, tenis de cimp. 
handbal, popice și oină, pe bazele sportive Flacăra rație, Să
nătatea, I.C.P.B., C.FJJ. și Construcții.

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
înregistrate în ultima reuniune : " ’ - - - (A-S.A.

(Litoral

CAMPIONATE

ceputul luptei. Cu două fixări 
urmate de treceri prin „pod", 
Neagu conducea cu 6—2 la 
sQrșitul reprizei secunde. In 
final, Radionov a atacat dez
lănțuit, a redus din handicap 
(8—7) și puțin a lipsit ea A. 
Neagu să Ce depășit. Reveni
rea spectaculoasă a sportivului 
sovietic s-a datorat și scăderii 
fizice îngrijorătoare a luptăto
rului român, care s-a resimțit 
in urma efortului mare depus 
in primele două reprize. Tot 
datorită unei dozări necores
punzătoare a efortului (sau lip
sei unei pregătiri corespunzătoa
re), Tiberiu Seregely a pier
dut prilejul de a obține o vic
torie de prestigiu. în disputa 
cu fostul campion mondial și 
european, Adolf Seger (R.F.G.), 
reprezentantul țării noastre a 
luptat foarte bine în primele 
șase minute ale partidei și a 
condus cu 6—4. In ultima re
priză. el s-a prezentat mult 
sub nivelul așteptărilor, oferin- 
du-i tai Seger posibilitatea să 
ctștige la puncte.

La stilul „greco-romane", 
Mihai Boțilă (57 kg) l-a învins 
pe campionul european de la 
Oe'o, sovieticul VI. Pogudin, 
dar superioritatea sa a fost

este 
avut

mai puțin evidentă decit în 
partida susținută la Oslo.

Ștefan Rusu (68 kg) 
sportivul român care a 
cea mai frumoasă comportare
pe parcursul concursului de la 
București. El a și primit cupa 
oferită celui mai tehnic luptă
tor al competiției. In meciul 
cu polonezul Yan Merkel, re
prezentantul nostru a executat 
o suită de procedee tehnice a- 
plaudate la scenă......................
in momentul cînd 
13—0. arbitrii au 
descalificindu-1 pe 
tru luptă pasivă.

Prin accidentarea lui Roman 
Codreanu în prima zi de con
curs, Victor Dolipschi a rămas 
principalul favorit al catego
riei grea. Dar, pentru a se 
putea clasa pe primul Ioc, el 
trebuia să-i învingă pe sporti
vii unguri I. Nagy (clasat al 
treilea la C.E. de la Oslo) și 
I. Kovacs. Pe primul îl învin
sese încă de slmbătă. In ziua 
finalelor, reprezentantul nostru 
ae-a dat mari emoții. In re
priza secundă, Kovacs condu
cea cu 6—2 (! 7). Cu un tur 
de cap precis, Dolipschi l-a 
fixat însă cu umerii pe saltea, 
obținînd victoria prin tuș.

Iată primii trei clasați la toate 
categoriile (stilul libere) : cat. 48 
kg : 1. Gheorghe Rașovan, 2. V. 
Vișan. 3. A. Rențea ; cat. 52 kg :

deschisă și, 
conducea cu 
oprit lupta, 
Merkel pen

1. Ion 
Ceam; 
Neagjf
3. Vi 
Gigei 
(U.R.S 
cat. 6i 
(U.R.S 
Dușa ; 
călabu 
galskl Adolf 
gely, 
1. Pet 
Dimitr 
nicesei 
Pușca;
3. St.
Ladlsl 
(Ungă 
roman 
Alexai 
3. N.
Nicu
Flores.
Boțilă 
(U.R.S 
Păun, 
3. St. 
Ștefan 
(U.R.S 
cat. 7 tarii, 
(R.D.C 
Draica 
(R.F.G 
Ivasci) 
(R.F.G 
kg : - 
C W 
cat. + 
». J. K 
lipschi

TEST CONCLUDENT 
AL LOTULUI 

REPREZENTATIV 
DE MOTOCROS

«Cupa orașului Brașov* la mo- 
tocros, organizată (bine) duminică 
de Clubul sportiv Steagul roșu pe 
traseul de pe Valea Răcădăului, 
a constituit o primă verificare a 
stadiului de pregătire a membri
lor lotului reprezentativ pentru 
apropiata competiție internațio
nală „Cupa Prietenia*, progra
mată la 6 august la Sf. Gheor- 
ghe.

Vremea rece și traseul dur și 
Înmuiat de ploaie au supus pe 
selection abili la un test conclu
dent, căruia i-au făcut față cu 
succes Mihai Banu, Ernest Miil- 
ner (nevoit să abandoneze în pri
ma manșă din cauză că i-a sări: 
toba de eșapament), Gh. Oproiu, 
Ion Plugaru (și el victima unei 
defecțiuni la sistemul de aprin
dere) , și Al. Enceanu, ceea ee 
denotă că acești motodcliști au 
respectat cu strictețe programul 
Indicat de specialiștii federației, 
în schimb, cu toate că s-a clasat 
pe locul secund. Eduard Laub 
n-a mai acționat cu combativita
tea de altădată, iar Borneo Dia- 
conu a arătat o evidentă scădere 
de randament.

Cum s-au comportat cei cinci 
juniori promovați in lotul de se
niori ? C. Gyurka s-a detașat în 
învingător merituos la clasa res
pectivă, C. Vlad și P. Titilencu 
s-au comportat în nota lor obiș
nuită, adică bine, ca și Dan 14- 
viu, atîta vreme cît l-a funcțio
nat motocicleta. Sub așteptări s-a 
prezentat D. Naiche. Antrenorul 
coordonator Gh. Ioniță și colec
tivul său de tehnicieni au stabi
lit. pe baza concluziilor de la 
Brașov, un program de antrena
ment menit să-i aducă in forma 
maximă pe toți selecționabilii.

CLASAMENTELE : seniori — 1. 
M. Banu (Poiana Cîmpina), 2. E. 
Laub (Torpedo Zărnești), 3. Gh. 
Oproiu (Poiana Cîmpina) ; juni
ori — 1. c. Gyurka (Electro Sf. 
Ghoorghe), 2. c. Vlad (Muscelul 
Cîmpulung), 3. P. Titilencu (Tor
pedo Zărnești) ; „Mobra* — 1. I. 
Schmid (Poiana Cîmpina), 2. V. 
Lepădatu (St. R. Bv.); 3. D. Bose 
(Torpedo Zărnești)

Troian IOANIȚESCU 
TURNEUL DE BOX 

DE LA BACĂU
EACAu, 23 (prin telefon)

1.

is ACAU, 23 (prin telefon). La 
turneul de selecție din localitate 
au fost prezenți 63 de pugiliști 
din județele Bacău. Constanța, 
Vrancea, Iași. Galați, Botoșani șl 
Tulcea. Absențe regretabile ale 
boxerilor din județele Neamț, Su
ceava și vaslui, iată rezultatele

muscă : L Agavriloaâe 
Bacău) b p. Gh. Jipa 
Ma-ga ia). ȘA Uhmuc 
larn) b.p L Chirbu (AJ.A. Ba
cău) : cocoș : Șt. Dumimeâ (B.C. 
Galați) bp. 1 căprărescu (Farul). 
St- va r * CDe^a Tulcea) b.p. C. 
Tismănaru (C-S. Bacău). AL Zbi- 
gtnu (Nicotină) bp, D. Enache 
(Cimentul Medgidtaj. N 
șescu (litoral) b_p. M Dumttrache 
(Otelul Galați), L. Mocaău (CSA 
Focșani) hp C. Severin (B.C. 
Galați), E. Bumam (Oțelul b.p. 
Z. Pr.eoefne (Delta) : ușoară : V. 
Romapcanu (Nicotină) bp S. 
Carp (ȘJi. Constanta). V. Grădi
narii (Metalul Botoșan ) b.p. C. 
Glrieanu (Unirea Focșani). D. 
Goldan (C.S.M. Borzești) b.p P. 
Alexandru (B.C. Giari.

Vasile NENTTA-eoresp. 
„CUPA DR. PETRU 
GROZA- LA TENIS

Timp de o săptăminl, la Ora- 
ăea s-a desfășurat tradiționalul 
concurs de tenis, rezerva: copi
ilor șl juniorilor, dotat cu -Cu
pa dr. Petru Groza*. Au **st 
prezenți peste LX) de concurenți.
RECORDURI DE JUNIORI
La poligonul Tunari din Capi

tală au continuat, stmbătă și du
minică, întrecerile concursului de 
tir dotat cu „Cupa Olimpia*. Prin 
amploarea programului — care a 
cuprins toate probele —, ca șl 
prin valoarea partici pant lor — 
reprezentant din 27 de secții de 
performanță, precum și o echi
pă a clubului de tir din Buda
pesta (Ungaria) — , concursul s-a 
ridicat la un bun niveL De su
bliniat că organizatorii — clu
bul sportiv Olimpia București, cu 
concursul federației de speciali
tate — au asigurat acestei com
petiții, In care s-au Înregistrat 
clteva recorduri de Juniori, cele 
mai bune condiții de desfășurare.

REZULTATE TEHNICE t Pușcă 
standard to f. senioare : L Nicu- 
lina Iosif (I.E.F.S.) 595 p, 2. 
Szăntai Katalin (Ungaria) 592 p, 
3. Biro Katalin (Ungaria) 591 p: 
junioare — Tatiana novici 
(I.E.F.S.) 594 p. Pușcă standard M 
f. juniori — M. Dumitru (Medi
cina Ouj-Napoca) 593 p. Pistol 
liber So f. juniori — Gh. Con
stantin (Steaua) 554 p, nou re
cord național jr. Pușcă standard 
3X20 f. jr. — Tatiana Ilovicl — 
553 p. Pușcă standard 3X20 f. Jr. 
— Ștefan OWeanu (Olimpia) 551 
p. Pușcă standard 3X20 f. sen. — 
1. Niculina Iosif — 575 p, 2. Ma
riana Toma (Olimpia) 556 p, 
Elena Florea (Olimpia) 551 
Mistreț 30+30 f. sen. : 1. M. Ion 
(Olimpia) 553 p, 2. S. Manea (Me
talul) 553 p. 3. Ad. Mănescu 
(Cutezătorii Buc.) 534 p... Nic. 
Boboșcă (Cutezătorii) 533 p. nou

t. U—12
(Dunărea 

Troon 
Dumitru

cap insurroor.tabil pentru 
din urmă

Desfășurat pe tradiționalul 
traseu din pădurea Călugăreai, 
crosul a scos in evidentă forma 
bună a lui L Galovici. care, pe 
cei 4 000 m ai traseului, a men
ținut permanent un ritm sus
ținut. cronometrele inregistrind 
la sosire 12:50,6. corespunzător 
unui număr de 1 255 p. Bucurie 
pentru colegii lui Galovici, 
deoarece D. Spirlea, care sosise 
cu puțină vreme în urmă, nu 
realizase decit 13:30.4 și. deci, 
numai 1 135 p. insuficiente pen
tru a-și păstra primul loc. ast
fel că titlul revine lui L Ga
lo viei. De asemenea, trebuie e- 
videntiată și comportarea spor
tivilor Sorin Crăeiuncanu 13:193 
— 1 168 p și Mircea Iliescu 
13:29,7 — 1138 p. care s-au cla
sat pe locurile doi și. respec
tiv. trei în ultima probă.

în ansamblu, cele cinci probe 
au dovedit o bună pregătire 
a pentatloniștilor. cu deosebire 
a celor din lotul 
vor lua parte in 
la campionatele 
Suedia), dar au

Olimpia București a cucerii un nou 
pentatlon modem. Autorii acertei perfo 
dreapta); Vasile Nemețeanu, Constantin I . _ . - - - Eghe Tomiuc, Ștefan Cozma ți

Geor-

3. 
P.

București, X Steaua. 3. 
Galati. t .Sănătatea Ora-

Die GHIȘA-coresp.
IN „CUPA OLIMPIA- LA TIR

neaed upouU Jr. Skeet sen. — 
AL Seacovid (OLmp a) 114.200 ; 
juniori — D Gaxetovicl (Steaua) 
12LT5B. Trap, sen. — D. Ispasru 
(OLmpia) im mt ; Jr. — V. Ata- 
usia (Steaua) I29Ț50. Pistol vi
teza 0 f. sen. : L L Cornelia 
(Steaua) SM p. X A. Gered (Stea
ua) SSS p, 3. D. Iuga (Dinamo) 
SS3 p ; jr. - B. Szabo (Ungaria) 
575 p. Pușcă liberă 3X40 f. sen : 
1. " - “
X
x

L Codreanu (Steaua) 1 IM p, 
R. Nicolescu (Steaua) 1 142 p, 
Gh. Vasileacu (Olimpia) 1141 p.

Viorel TONCEANU

național (care 
scurtă vreme 

mondiale din 
reliefat, tot

odată. și suficiente resurse ce 
trebuie puse in valoare printr-o 
muncă de pregătire și mai sus
ținută.

CLASAMENTE GENERALE : 
echipe — 1. Olimpia I București 
15 578 p — campioană republi
cană $1 campioană a .Daeiadei", 
1 Universitatea Timișoara 14 872 
p. 3. Olimpia II București 12 863 
p. 4. C. S. Tg. Mures 9 531 p. 5. 
C.S.Ș. 1 București 8 889 p ; in
dividual — 1. I. Galovici 5 491 p, 
campion republican și campion 
al „Daeiadei", 2. D. Spirlea 
5 369. 3. Șt Cozma 5188 p. A 
V. Nemețeanu 5 021 p. 5. C. Că-

4
1

lina 
4 846

Pars 
pionat 
concur 
sporth 
(pe pr
— -U' 
tea —
— .U 
(Maria 
fiate. . 
la C.S

ILIE FLOROIU
(Urmare din pag. 1)

la 400 mg, victoria romașcan- 
cei Elena Tăriță la 400 m, cele 
ale aruncătorilor bucureșteni 
Mihaela Loghin la greutate și 
Ian Zamfîracbe la disc

Din foile întrecerilor de sîmbătă 
reținem rez.nunele ; BÂRBA J'I : 
26" m : L Oaudiu Sușelescu (Di
namo) 21.64, 2. FL Bălț-at (Steaua) 
21,74. X SL Văduva (Din.) 21,82 ; 
1506 m : L Gh. Ghipu (Metalul) 
3:50,7, X Fl Sandru (Steaua) 
3 ai ,6. X N. Onescu (Din.) 3:51,6; 
409 mg : L Horia Toboc (Farul) 
51,1 — campion național, X D. 
Meunte (C.S U. Suceava) 52,8 ; 3000 m obst. : L Paul Copu (Fa
nil) i :31.X X V. B chea (CASU 
Timiș ) 3:32.4 X D. Betini (C.S.U. 
Oradea) 4 .23,4 ; " "
Corbu (Steaua) 16,59 
pion naționa), X Ad. ________
(Steaua) 16,54 m, x B. Bedrosian 
(Din.) 16,45 : înălțime : L Adrian 
Proteasa (Steaua) 2J6 m — cam
pion național, X C. Clrstea (St.) 
XM m, X M Onciu (SL) X08 m ; 
disc : L Ion Zamfirache (Dina
mo) 51,02 m — campion național, 
X L Naghi (St.) 56,60 m, 3. Z.
Hegheduș (St. roșu Bv.) 56,12 m; 
FEMEI : 400 m : 1. Elena Tăriță 
(C.A Roman) 53,17 — campioană 
națională, X L Korodi (St.) 55,55,

triplu : I. Carol—- earn-
Ghioroale

LITORAL
8

Filialele ÎNTREPRINDERII DE TURISM HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI vă pot oferi din timp bilete in 
stațiunile litoralului pentru luna SEPTEMBRIE.

ă Avantajele se pot ușor remarca cin următorul tablou com- 
g parativ.

Durata sejurului De la De Ia După 16. IX
Perioada LVII- 31.VHI 1—15JX
— O zl 102,50 lei 65 lei 57 lei
— Serie de 12 zile 1230 lei 780 Iei 684 lei

g Zilnic, între orele 8—20 filialele de turism din Bd. N. Băl-
g cescu nr. 35, Calea Griviței nr. 140, Bd. Republicii nr. 68 și

DA 1040___ A ___ 2_ ___ ÎAÎ-Bd. 1848 nr. 4 vă stau la dispoziție.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

ÎNVINGĂTOR Șl
X S. Marin (Met.) 55,11 ; 300 m : 
El. Tăriță 2 05,0, X F. Lovln 
(C.S.U. Galați) 2:05,1. 3. M. Su
man (C.A. Roman) 2:05,2 ; 100
mg : 1. Mihaela Dumitrescu (Ra
pid) 14.05 L EL Crăciun (C.A.U.) 
14.4X 3. G. lonescu (C.AU.) 14,57; 
hingime : 2. Gina Panait (C.S. 
Brăila) S,66 m — campioană na
țională. 2. D. Anton (C.S.M. Pi
tești) 6,51 m, 3. s. Vlad (C.S. Za
lău) 6.36 m ; greutate : 1. Mihaela 
Loghln (CA.UJ 18,82 m — Cam
pioană națională, x M. Boroș 
(Din.) 16,65 n>, 3. V. Groapă (St.) 
16,36 m ; suliță : 1. Eva Zdrgo- 
Baduly (CASU Cluj-Napoca) 59,28 
— campioană națională, X I. Pe
tec (Din.) 56 10 m, 3. M. Nlcoară- 
Stănescu (Muscelul-C-lung) 51.72 m.

Ziua a treia a întrecerilor, 
ca și prima, a stat sub semnul 
extraordinarei prestații a fon- 
distului Ilie Floroiu. Și ieri, 
ca și vineri, el și-a Îmbună
tățit substanțial propriul record 
republican, de data aceasta în 
cursa de 5 000 m. Noua sa per
formanță — 13.15,0 ! — corec
tează cu mai bine de 12 se
cunde recordul stabilit de el. in 
urmă cu 4 ani. la „europenele" 
de la Roma și se apropie la 2 
secunde de recordul european 
al belgianului Butiemans.

Ilie a alergat formidabil si. 
iarăși, de unul singur ! Sincer 
vorbind, față de forma arătată 
la aceste campionate, am fi tare 
curioși să știm de ce rezultat 
ar fi fost capabil într-o cursă 
cu elita fondului mondial, cu 
recordmanul lumii, Rono. în 
care tot greul n-ar mai fi că
zut — în exclusivitate — pe 
umerii lui Floroiu ?

Ne bucură prestația lui Flo
roiu și așteptăm cu nerăbdare 
confruntarea lui. de peste cîteva 
săptămîni. cu 
fondiști de 
„europenele"

Argentina 
dorel Vasile 
nel Patușinschi la 20 km marș 
au fost cei mai buni dintre 
eumtwitorij întrecerilor de du
minică.

cei mai buni 
pe continent, la 
de la Praga.

Menis la disc. Tu
ia lungime șl Cor-

L;
Rezul 
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TINERII CIȘTIGA „TEREN 
LA A.S.A.

awlidi
it, 100

A.S.A. Tg. Mureș a poposit 
din nou la Sovata. Ca și anul 
trecut, ca și acum doi ani... 
Iarna (între tur și retur) și va
ra (între două campionate), 
echipa antrenată de Tiberiu 
Bone și Atila Erdog se depla
sează pentru circa două săptă- 
mîni în frumoasa stațiune de 
pe malul lacului Ursu. De ce 
mereu acolo ? Răspunsul exact 
ni la dat Emerich Halmagyi, 
medicul echipei, cel care și-a 
întocmit mai de mult o docu
mentare complexă despre fie
care jucător, din care poate fi 
„dtită" în orice moment starea 
sănătății lui Solyom, Ispir, Haj
nal, Gali sau a oricărui altul 
dintre componenții lotului : ^A- 
vem la dispoziție in această 
stațiune condiții excelente de 
pregătire fizică și tehnică, dar 
și pentru o recuperare rapidă 
a jucătorilor. La Sovata există 
• bază de tratament ultramo
dernă, care ne permite să re
aducem la capacitățile lor reale 
pe jucătorii Indisponibili". O 
.problemă" Încă nerezolvată In 
totalitate : Pislaru. Mijlocașul 
ofensiv, cel care a lipsit atît 
de mult echipei, și-a reînceput 
antrenamentele, dar el este su
pus unui efort gradat, măsu
rat cu atenție de medicul Hal
magyi. în schimb, ceilalți sint 
OBLIGAȚI să accelereze la ma
ximum. Pentru ca povestea sur
prinzătoare fi supărătoare din 
returul campionatului trecut să 
nu se mai repete pe care 
internaționalul BSloni, lucid, 
ne-o explica lapidar astfel : 
.După meciul cu Steaua, ne-am 
dat scama eă nu mai putem 
cîștiga titlul. Dacă unii s-au 
mai zbătut să facă ceva, cei
lalți au devenit spectatori Ia 
strădaniile acestora. Așa ne-am 
făcut de rîs“. Și așa se face că 
acum A.S.A. trebuie să 
ceașcă de două ori mai 
stabilindu-și ca principal 
tiv o frumoasă revanșă, 
reveni din nou in grupul 
tașilor — ne spunea convingă
tor Tiberiu Bone. Nu am nici 
un fel de dubii In această pri
vință. Totul va depinde, cum 
am afirmat și cu alte ocazii, de 
același valoros „careu" de jucă
tori — Ispir, BSloni, Fazekaș, 
Hajnal — care nu și-a spus |n- 
eă ultimul cuvânt. De forma lor 
sportivă, de voința și abnegația 
lor In jocuri va depinde ascen
siunea echipei".

în după amiaza zilei de joi 20 
iulie, A.S.A. a susținut primul 
ei joc de verificare din cadrul

TG. MUREȘ
precompetiționale, 

cu divizionara C Pro-
perioadei 
Odorhei, 
greșul din localitate. Iată și e- 
chipa care a inceput meciul : 
Biro II — Gali, Unchiaș, Ispir, 
Sipoș — Bozeșan, Biro L B3- 
loni — Fazekaș, Hajnal, Both 
II. Așadar, trei nume noi in 
această primă echipă a mureșe
nilor (pentru că al doilea Biro 
— Levente — este component 
mai vechi al lotului, el fiind 
pină in această vară junior la 
A.S.A.) ; Sipoș (23 de ‘
la Metalotehnica Tg. 
Bmerich Biro I (20 de 
la Avîntul Reghin, și 
(19 ani),

POLITEHNICA IAȘI NU MAI VREA SA TREACA3

PRIN EMOȚIILE DIN flWLUL

ACTUALITĂȚI

mun- 
mult, 

obiec- 
„Vom 
frun-

ani), de 
Mureș, 

ani), de 
Bozeșan 

cel care vine la 
A.S.A. pe același drum străbă
tut de Fazekaș, Boloni și Vun- 
vtaea, drum care desparte 77r- 
năvenii de Tg. Mureș. In «fir- 
Șit, al patrulea nou venit In to
tal mureșenilor se numește Kor
da, un mijlocaș de 21 de ani, 
transferat de la Oțelul Reghin. 
Și primul meci susținut de echi
pa mureșeană ta acest sezon 
ne-a prilejuit două constatări: 
L Bozeșan și Biro L ambii de 
1,80 m înălțime, mijlocași de 
mare travaliu, au imprimat jo
cului echipei un tempo ea ade
vărat.. tineresc, seoțind mingi 
din apărare, pășind precis, șu
tind eu nădejde ta poarta ad
versă. Dealtfel, primul a ratat 
trei mari ocazii, iar celălalt a 
Înscris singurul gol al echipei 
A.S.A 2. La ASA va exista 
in viitorul campionat o mare 
concurență pentru cele 11 pos
turi. Solyom, Vunvulea și Biro 
n, pentru un loc Intre buturi, 
KOrtesi, Onnțan, Ispir, Unchiaș, 
Gali și Sipoș — pentru un cvar
tet de fundași, iar nu mai puțin 
de 11 jucători — BoISni, Varodi, 
Bozeșan, Biro I, Pislaru, Kor
da, Fazekaș, Hajnal, Fanici, 
Both H și Marton 
.bate" pentru cele 
ouri" din față.

Antrenorii Bone 
nu au... preferințe.___ ._____
Mulțumiți de ceea ce au arătat 
pină acum noii veniți, ei nu vor 
face nimic altceva deck să sti
muleze concurența, pentru a ju
ca cei care vor fi in cea mai 
bună formă sportivă. Indife
rent că se vor numi Hajnal, 
Onuțan, Varodi, Fazekaș, B3- 
IBni sau Bozeșan, Biro, Korda, 
Sipoș.

Iar ultimii și-au și Început 
atacul lor viguros pentru un loc 
In „ll"-Ie mureșan.

SEZONULUI TRECUI

— se vor 
două „tri-

și Erdog 
Dimpotrivă.

Laurențîu DUMITRESCU

In dorința de a se pregăti 
cit mai bine, Politehnica Iași 
a optat, de data aceasta, pen
tru Tg. Neamț, «tabilindu-și 
„cartierul general" la motelul 
„Casa Arcașului". „Cred că am 
făcut • alegere foarte bună 
venind la Tg. Neamț, ne apu
nea antrenorul principal Leo
nid Antohi. Dispunem de con
diții excelente de lncru la sta
dionul „Cetate", situat la doi 
pași de motel și care ne stă 
la dispoziție in permanență".

Xnvățind din greșelile săvîr- 
șite In campionatul trecut. Po
litehnica lași a pornit la drum 
alcătuind un pian ce pregăti
re minuțios și complex, care 
urmărește — pe cit posibil — 
eliminarea tuturor deficiențe
lor constatate pină acum. De 
la 12 iulie, de cind ieșenii ae 
află la Tg. Neamț, cei doi an
trenori, Leonid Antohi și Iaa 
Marica, au efectuat zilnic an
trenamente duble, atit cu con
ținut fizic, cit și tehnico-tac- 
tic. ..Este îmbucurător faptul 
eă de data aceasta, după foar
te multă vreme, avem la dis
poziție Întreg lotul de jucători, 
a adăugat L. Antohi. Cu toții, 
antrenori și jucători, sintem 
eonștienți de faptul eă ne aș
teaptă Obligații mult mai mari. 
Ca și noi inși ne, ruporterii ie
șeni vor să fie scutiți de emo
țiile prin care au trecut in fi
nalul campionatului precedent, 
eind Politehnica Iași s-a salvat 
de la retrogradare in... ceasul 
al 12-Iea“.

Cu ce efectiv de jucători se 
află Politehnica Iași la Tg. 
Neamț ? Iată-1 : Naște și Bueu 
— portari ; Micloș, Anton, Cio
cârlan, Mureșan. Sofian, Cio- 
banu și Ursu — fundași ; Ro
milă, Simionaș, N. Florean și 
Banu — mijlocași ; D. Ioneseu, 
Dănilă, Nemțeanu, Costea, 
Cernescu, Mihalcea (de la 
C.F.R. Pașcani) și C. Ioneseu 
(de la Constructorul Iași) — 
atacanți.

Este clar că, față de valoa
rea de ansamblu a lotului, po-

MECIURI AMICALE
F.C. ARGEȘ — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 2—1 (0—0). Un joc fru
mos, aplaudat, Ieri la Pitești, 
unde formația gazdă a Învins prin 
golurile marcate de Doru Nicol ac 
(min. 57 și 52), pentru craioveni 
Înscriind drțu (min. 8£). Au fost 
folosite următoarele formații ; 
F.C. Argeș : Cristian — M. Zam
fir, Olteanu, Clrstea, Ivan — 
Toma, Bărbulescu, Iovănescu — 
Dobrln, Radu n, D. Nicolae. (Au 
mai fost rulați Iatan, Turcu, io- 
nașcu și Moiceanu) ; Universi
tatea Craiova : Boldicl — Ungu- 
reanu Tilihoi, Ștefănescu, Purima 
— Ticleanu. Bălăci, Donose — 
Crișan, Cămătaru, Cîrțu. (Au mal 
evoluai., Predulescu, dobanu, 
to'^mbescu, Bddeanu, Firănescu si IrimescuȚ

Hie FEȚEAÎTU-coresp.
F.C. BAIA MARE — SELECȚIO

NATA DE JUNIORI (U.E.FJL) 
4—• (1—ft). Partida s-a disputat 
la Bistrița, In fața unui numeros 
public, care a gustat jocul, de un 
bun nivel tehnic. Juniorii au dat 
• replică ambițioasă, dar n-au a- 
vut experiența necesară, ei ceding 
după pauză. Pentru băimăreni au 
înscris : Roznai (min. 20 și 
Sepi (min. “ 
(min. 80).

F.C. ȘOIMII SIBIU — „POLI" TI
MIȘOARA 2—3 (Z—2). Un joc dis
putat, ta oare gazdele au punctat 
prin Marcu (min. 7) și Schwartz 
(min. 20), tar oaspeții prin 
Petrescu (min. Q, DembrovseM 
(mta. 34) și Cotee (mia. S3). Ti
mișorenii au folosit formația • 
Bathori I — Nadu, Vișan, Șerbâ- 
noiu, Ftoareș — Dembrovschi, 
Lața, cotec — Anghel, Nucă. Pe
trescu. După pauză au mal jucat 
Roșea și Giuchici

Hie lONESCU-coresp.
U.T.A. — MUREȘUL DEVA 3—1 

(3—0). A fost primul joc de veri
ficare al echioei antrenată de Ion 
Ioneseu. Golurile au fost marcate 
de Coraș, Tamaș șl Broșovschl, 
respectiv Szabadoș. Arădenii au 
folosit „ll"-le : Iorgulescu — Bi
tes, Kukla, Gali, Giurgiu — Leac, 
Broșovschl, Vaczi — Cura, Ta
maș, Coraș. După pauză au evo
luat Gașpar și Bed ea.

N. STREJAN-coresp.
FLACARA ROȘIE — RAPID 

4—0. Pe stadionul Flacăra roșie

din Capitală, Rapid a apărut ta 
primul med eu public sub con
ducerea noului cuplu de antre
nori L Motroc — T. Codreann. 
Deși au dominat, rapidiștil n-au 
reușit să lnfrtngă rezistența gaz
delor (antrenor : fostul giuleștean 
N. Georgescu). Feroviarii au uti
lizat următoarea formație : BBS 
(Mânu) — Popa, Plrvu. Grigoraș 
(Zalupca), A Dumitru — Sutru, 
G. Petcu (Puriț), Cristache (R<ș- 
niță) — Angelescu (Rontea), Co
jocarii, Sotir (Iordache).

Octavian GUȚU-coresp.
LC.l.M. BRAȘOV — WATHHY 

HOMS (SIRIA) 1—1 (1—0). A fost 
primul joc al formației siriene, a- 
flată tntr-un turneu de pregătire la 
invitația echipei gazdă. După un 
med plăcut, brașovenii au dști- 
gat prin golurile realizate de 
Clobanu (min. 2S), Dan (min. 56) 
șl Toderașcu (mln. S5), punctul 
oaspeților fiind marcat de 
Nomhad (min. 67). Echipa siriană 
va evolua miercuri la Făgăraș, 
iar duminică la Sighișoara.

Carol GBUIA-coresp.

52).5S) și Democec

I. TOMA-coresp.
HUNEDOARA •COBVINUL ____________

JIUL »—1 (0—1). Acest joc a În
semnat, de fapt, finala turneului 
disputat la Hunedoara, simbătă și 
duminică, de cele două divizio
nare A, Împreună cu Aurul Brad 
șl Metalul Oțclu Roșu. In prima 
zi s-au Înregistrat rezultatele : 
Corvinul — Metalul Oțclu Roșu 
4—1 (2—4Ș, prin golurile marcate 
de Nicșa (min. 13), Economu 
(min. 20), Gh. Georgescu (min, 
53), Andone (min. 67), respectiv 
Vasiloaie (min. Șl) ; Jiul — Aurul 
Brad 2—0 (1—0), prin golurile 
realizate de Mulțescu (min. 37) 
și Dumitrache (min. 62). Ieri, 
Aurul Brad a învins Metalul 
Oțelu Roșu cu 3—2 (3—2), iar ta 
partida finală petroșenenii au dș- 
tigat prin golul Înscris de Dumi
trache (min. 29). Divizionarele A 
au întrebuințat următoarele gar
nituri : Corvinul : Bologan — 
Bucur, Merlă. Gălan, Bogdan — 
Dumitriu IV Angelescu, Petcu — 
Lucescu, Șurenghin, Văetuș. 'Au 
mal lost folosiți I. Gabriel, Nic-

Economu, Gh. Georgescu, 
Niculescu șl Andone) ;

Moise — Rusu. Bădin, Ciu- 
pltu, P. Grigore — Stoica, Mul
țescu, Stoichlță — Sălăjan, Dumi
trache, Cassai. (Au mai țucat 
Caval Bucurescu si Covad)

Alex. JURCA-coresp.

SHAUA-DUKLA BANSKA BISTRICA 0-1
(Urmare din pag 1)

bine In apărare, 
repede la atac, o 
stăpinește jocul 
șutează mult Ia

închidă foarte 
dar șl să lasă 
formație care 
comblnatlv și 
poartă. Dealtfel, printr-un șut din 
marginea careului și-a încercat șl 
MRAZ șansa, reușind ta înscrie 
In min. 65 singurul gol al parti
dei. Cu un asemenea adversar In 
față, care și-a început mai de 
mult pregătirile, steliștil — aflat! 
de-abia la al doilea lor joc de 
verificare — și-au dezvăluit multe 
slăbiciuni. Linia fundașilor a ma
nifestat nesiguranță, lăsîndu-se 
nepermls de ușor depășită In une
le momente (Danko șl Kolkus, 
ambii In prima repriză, au scăpat 
singuri spre poarta lui Iordache. 
ratînd mari ocazii de gol), mij
locașii n-au reușit mal deloc să 
lege jocul, iar înaintașii au acțio
nat confuz și precipitat, abuzind 
din nou (boală mal veche la 
Steaua) de driblinguri șl încer
cări (neizbutite) de pătrunderi in
dividuale, In dauna șutului de la 
distantă (care a lipsit aproape 
total). Un dribling in plus, inutil, 
l-a făcut — de pildă — pe M. 
Răducanu să Irosească in mm.

53 o mare ocazie de deschidere 
a scorului.

Desigur, din această în fringe re 
nu este cazul să se facă o dra
mă. Dar ea trebuie să constituie 
pentru echipa noastră campioană 
un semnal de alarmă. In per
spectiva atit de apropiată a me
ciului din „Cupa campionilor eu
ropeni-, cu Monaco, este necesară 
o intensificare a pregătirilor (în 
care va fi integrat și Dumitru), 
cu accent pe remedierea deficien
țelor atît de vizibile și atit de 
supărătoare și în partida de ieri.

Arbitrul Gh. Retezan, ajutat la 
linie de G. Dragomlr și C. Jurja, 
a condus bine următoarele for
mații • STEAUA : Iordache — 
Anghelini, Agiu (min. 46 — FI. 
Marin), Sameș (min. 70 Nițu), 
Vigu — Stoica, lorJăncscu, Zalnu 
(min. 46 Aelenei) — a'eol, M. Râ- 
ducanu (min. 66 Ad. iG.mscu), C. 
Zamfir. DUKLA : Boros — Kun- 
zo, Bednar, On.iras, S.ladi (min. 
36 Kotian) — Fc .aii, Kouu3, Dan
ko (min. 64 Palialka) — '.la'zlik 
(min. 82 Borbeiy). Si n; (min. 
55 Zltmar), (min. "î Valy).

In continuarea tu./ i țara
noastră, echipa cehos.o acâ Dukla 
Banska Eistrica va evolua nv creări 
la F’ j;. în coirp^nia divizio
narei B Petrolul.

sibiiitățile de exprimare in joc 
ale Politehnicii Iași pot fț mult 
mai mari, realitate recunoscu
tă cu obiectivitate și de către 
Simionaș, căpitanul echipei : 
Jnfringeren pe teren propriu 
din etapa * III-a • retorului, 
te meciul ea Universitatea 
Craisva, echipă ia fața căreia 
avem un inexplicabil complex, 
a prodtn jucătorilor noștri tra 
șac psikie. Aceasta insă au 
scuză eu nimic jocul nostru 
modest de ence, trebuie să re- 
enaosc. ne facem vinovata ea 
toții. Putem mnlt mai mult 
deeit am arătat pină neam".

Pe ce au pus accentul ieșe
nii ta perioada pregătirilor de 
la Tg. Neamț ? L Pe mărirea 
darnici și volumului ședințelor 
de instruire : 2. Pe lucrul co
lectiv și individual ea tinerii 
Bueu. Cernescu. Florean, Banu, 
Nemțeanu și Mihalcea, pen
tru ridicarea acestora la condi
țiile jocului modem realizat 
pină acum nuna, parțial dato
rită experiențe: lui Romilă, 
Simionaș. Ciocârlan. Anton și 
Micloș ; X Pe perfecționarea și 
omogenizarea joealui echipei, 
acordindu-se un plus de aten
ție compartimentului ofensiv, 
atit de deficitar (atacul a mar
cat numai o treime din golu
rile echipei in campionatul 
trecut). însuși Dănilă ne de
clara că promite să devină un 
jucător de bază al echipei, sâ 
se numere printre fruntașii 
clasamentului golgeterilor. Tot 
el _aprecia că există o atmos
feră foarte bună in cadrul e- 
chipei șj că toți jucătorii vor 
ea Politehnica Iași să 
una dintre echipele bine 
date în campionat.

Conducerea clubului, 
zentată printr-un nou 
președinte, in persoana 
rățului Octavian Neagoe, 
acordat credit aceluiași cuplu 
de antrenori, L. Antohi și L 
Marica, care s-a ocupat de 
pregătirea echipei și in sezo
nul de primăvară. Doi antre
nori tineri care vor să demon
streze că Politehnica Iași are 
resurse să uree trepte mai 
înalte ale clasamentului Divi
ziei A.

• CURS INTERNATIONAL CU
ARBITRII FJ.F.A. DIN TARILE 
SOCIALISTE Astăzi începe la 
Constanța cursul internațional de 
arbitri F.I.F.A. din țările socia
liste, acțiune inițiată de F.R.F. 
Participă 34 de arbitri din opt 
țări, după cum urmează : Polonia 
(4), Ungaria (4), U.R.S.S. 
R.D. Germană (4), Bulgaria 
Cehoslovacia (4) și Cuba (3). 
partea țării noastre vor fi 
zenți cei șapte arbitri care 
parte din lotul F.I.F.A. și anume: 
N. Hainea, O. Anderco, Fr. Coloși, 
C. Bărbulescu, C. Dinulescu, K. 
Stincan și C. Ghiță. Pe parcursul 
a cinci zile se vor discuta unele 
probleme privind uniformizarea 
interpretării regulilor de joc,
ttcindu-se totodată și un util
schimb de experiență Intre „ca
valerii fluierului" din țările so
cialiste.
• ASTAZI, bevnirea lo

turilor A ȘI OLIMPIC. In 
cursul acestei dimineți, lotul A și 
olimpic se vor reuni la București 
(jucătorii se vor prezenta la se
diul F.R.F. la ora IB), urmînd a 
pleca la Constanța, unde vor ră- 
mlne pină la 5 august. In această 
perioadă, jucătorii vor da testul 
fizico-tehnic si vor susține o serie 
de meciuri de verificare. Amintim 
eă din lotul A fac parte, printre 
alții, jucători. ; Răducanu, Ște- 
fănescu. Sătmăreanu, Romilă, 
lordănescu, Crișaa, Marcu, D. 
Georgescu, iar din cel olimpic : 
Lăzăreanu, Anchelini, Păltinișan, 
Iovănescu, Beldeauu, Radu n, 
Mulțescu, Chîhaia.
_ • DUPĂ CUM 
MEAZA F.R.F., 
ționare a arbitrilor divizionari 
care urma să se desfășoare 
Clmpulung Moldovenesc, va 
organizat in aceeași perioadă 
nunțată inițial (31 iulie — 3 au
gust) In orașul Suceava. Mențio
năm că in cadrul acestei acțiuni, 
ta care vor participa. In afara 
arbitrilor din lotul A, și arbitrii 
din lotul de perspectivă, este 
programată și testarea fizică și 
teoretică a .cavalerilor fluierului" 
In vederea noului sezon compe- 
tlțional.

• GLORLA BISTRTTA — DOUA 
VICTOBH ȘI UN MECI EGAL IN 
CEHOSIOVACIA. Divizionara B 
Gloria Bistrița s-a întors simbătă 
dintr-un turneu de trei meciuri 
amicale In Cehoslovacia. Formația 
antrenată de Al. Constantinescu 
a obținut următoarele rezultate : 
3—1 și 2—2 cu Jednota și 1—o eu 
TJ. Druzstevnik. Golgeterul echi
pei a fost Ciocan (4 goluri), cele
lalte puncte fiind marcate de 
Butuza și Pantelimon.
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Gheorghe NERTEA

TBTAItt HZICO TEHNICĂ A
După cum s-a mai anunțat, 

in ziua de miercuri 26 iulie se 
va desfășura acțiunea de testa
re a jucătorilor din echipele 
divizionare A in vederea acor
dării dreptului de participare In 
viitorul sezon competiționaL In 
acest scop, FKF. organizează 
testarea fizico-tehnică pe patru 
centre și anume : Constanța, 
eu jucătorii loturilor A și olim
pic ; București, cu jucătorii e- 
chipelor Steaua, Dinamo, F.C. 

Argeș. Sportul studențesc. U- 
niversitatea Craiova. C. S. Tîr- 
goviște. Chimia Rm. Vilcea; 
Arad, cu jucătorii echipelor 
Politehnica Timișoara, Jiul, 
Corvinul Hunedoara. U.T.A., 
F. C. Bihor. Olimpia Satu Mare, 
F. C. Baia Mare ; Bacău, cu

CĂPITANUL DE ECHIPA,
IN PERSOANA!

Nervozitate In rlndurite jucăto
rilor de la Mureșul Toplița, spre 
llnalul celui de al doilea meci' 
de baraj susținut la Tirnăveni," 
cu Sticla. In loc să-și calmeze 
coechipierii, așa cum era de aș
teptat de Ia un CAPITAN DB 
ECHIPA Ion Hădăran (Mureșul 
Toplița) l-a lovit pe arbitru 1 Pe 
bună dreptate, Comisia de disci
plină l-a suspendat pe un an. un 
alt jucător de la Mureșul Toplița, 
Alexandru Rakoșl, a fost suspen
dat pe 6 etape. '<

Pentru injurii aduse arbitrului,' 
Costea Precup și Virgil Ursacke, 
ambii de la Viitorul ICMA Cluj- 
N'apoca, au fost suspendați pe 4 
și, respectiv, 6 etape. .

JUCH0SH8R DIVIZIONARI I 
i 

jucătorii echipelor A.S.A. Tg.' 
Mureș. Sport club Bacău. I’o— 
litehnica Iași. Gloria Buzău.

în cursul dimineții, începînd 
de la ora 8. se vor da probele 
fizice, iar după-amiază probele 
tehnice, echipele trecînd prin 
fata comisiei in ordinea clasa
mentului ultimei ediții de cam
pionat.

Se precizează că la data de 
26 iulie jucătorii care nu vor 
fi apți a susține testul fizico— 
tehnic vor prezenta comisiilor 
F.R~F. certificate medicale eli
berate de Centrul de Medicină 
sportivă București. Examinarea' 
tuturor celor amînați din moti
ve medicale va avea loc la o 
dată care va fi anunțată uite-] 
rior. j

/
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ (

III. Ancora Galați — Celuloză
Călărași X

IV. Victoria Tecuci — Unirea
Tricolor Brăila 1

V. Azotul Slobozia — Oțelul
Galați 1

VL Electronica Buc. — Voința 
Buc. 1

VII. Metalul Buc. — Autobu
zul Buc. 1
VIII. I.C.S.I.M. Buc. — $. N. 
Oltenița X

IX. C.S.M. Drobeta Tr. S. —
Diema Orșova 1

X. Electroputere Cv. — Pan
durii Tg. Jiu 2

XI. Constructorul Arad—Vul
turii Lugoj 1

XII. Unirea Tomnatic — Ra
pid Arad 1

XIII. Strungul Arad — U.M.
Timișoara 1

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2- DIN 
IULIE 1978

Extragerea

Extragerea

Extragerea
35.

I : 13 52 14 44

a Il-a : 9 61 1

a HI-a : 62 55

23

20

54

FOND TOTAL DE CÎ$TI- 
GURI : 553.384 Iei, din care
94.173 lei, report la categoria 1.

AȘA ARATA O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONO
SPORT, ETAPA DIN 23 IULIE 

1978

I. C.S. Botoșani — C.F.R. Paș
cani 1

II. Laminorul Roman — Ni-
coiina Iași X

Fond total de ciștiguri: 180.352 
lei.



Balcaniada de baschet pentru juniori SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
CAMPIOANĂ-IUGOSLAVIA, 
ROMÂNIA PE

TG. MUREȘ, 23 (prin tele
fon). Campionatul balcanic de 
baschet pentru juniori s-a în
cheiat cu victoria reprezentati
vei Iugoslaviei, care, învin- 
gînd duminică, intr-o partidă de
cisivă, echipa Bulgariei, a to
talizat 7 puncte. Pe locul se
cund, cu 6 puncte, selecționata 
României, cîștigătoare, intr-un 
meci de asemenea hotăritor, 
disputat în compania formației 
Greciei. Urmează în clasament : 
3. Bulgaria 6 p, 4. Grecia 6 p, 
5. Turcia 5 p.

Sîmbătă seara, echipa româ
nă și-a încercat — din păcate 
fără a reuși — ultima șansă de 
a continua lupta pentru titlul 
balcanic, întilnind selecționata 
Turciei, ambiționată de a ob
ține în sfirșit o victorie, după 
trei înfrîngeri, dintre care două 
la diferențe foarte mici. Pros
tind cel mai bun joc al său 
din acest turneu, avind în Ko- 
cigit un exceptional om de 
contraatac, selecționata Turciei 
a reușit să cîștige la capătul u- 
nej partide dominată pînâ in 
min. 17 de echipa țării noastre 
(scor 38—30), echilibrată pină 
In primele 6—7 minute ale re
prizei secunde (54—54) și apoi 
dominată de oaspeți, care s-au 
desprins decisiv între min. 27 
și 30 cind au ajuns de la 
60—58 la 72—60. In continuare, 
baschetbaliștii români nu au 
mai avut capacitatea fizică și 
morală de a imprima apărării 
tenacitatea necesară recuperării 
handicapului. Apreciem că 
principalele cauze ale acestui 
eșec sînt : neputința de depă
șire a zonei (3—2) folosită tot 
timpul de adversari, imprecizia 
aruncărilor la coș, apărarea 
fără nerv (ceea ce a anulat 
posibilitățile de contraatac),

S-AU ÎACHEIAT CAMPIOmELE 
MOKDIALE Dl SCRIMĂ

Finala ultimei probe — spadă 
pe echipe — din cadrul campio
natelor mondiale de scrimă de 
la Hamburg s-a disputat intre 
reprezentativele U.1LS5. ți 
Ungariei. A ciștigat forma
ția Ungariei. în semifina
le, Ungaria învinsese Franța 
cu 9—6. iar U.R.S.S. intrecusa 
la tușaveraj (8—8, tușaveraj 
54—60) selecționata Suediei, 
campioană olimpică. Rezultate 
înregistrate în sferturile de fi
nală : Suedia — Cehoslovacia 
9—6 ; U.R.S.S. — Elveția 5—6 
(68—69) ; Ungaria — R. F. Ger
mania 9—6 ; Franța — Polonia 
9-5.

0 NOUĂ VICTIMĂ
Ă BOXULUI PROFESIONIST

ROMA (Agerpres). — Potrivit 
știrilor transmise de agențiile de 
presă, boxerul italian Angelo Ja- 
copucci (23 de ani) a încetat din 
viață la spitalul din Bologna, un
de fusese internat în stare gravă, 
ca urmare a loviturilor primite In 
meciul pentru titlul european pro
fesionist la categoria mijlocie, 
susținut cu englezul Alan Min
ter. Jacopucci este al 323-lea bo
xer mort pe ring tn ultimele trei 
decenii.

In Spania, unde s-a petrecut 0 
dramă asemănătoare cu tlnărul 
Salvador Pons, decedat la Aleira 
In timpul unul meet au fost sus
pendate toate galele de box pini 
Ia sfirșltul lunii iulie.

----- -----

ECHIPA FEMININĂ A
(Urmare din pag 1)

goulopoulos 6—1. 6—-1 ; Elena 
Popescu — Angeliki Kanelopou- 
lou 6—1, 6—1 ; Virginia Ruzici, 
Florența Mihai — Panagoulo- 
poulos, Kanelopoulou 6—3, 6—0.

O surpriză de proporții a fost 
realizată de echipa feminină a 
Bulgariei, care menținuse scorul 
egal (1—1) în fața Iugoslaviei, 
iar în partida de dublu tinerele 
jucătoare Adriana Velceva șl 
Marina Kondova au reușit să 
întreacă pe iugoslavele Mima 
Jausovec și Neni Delmestre cu 
6—3, 4—6, 7—5. Așadar, Bulga
ria — Iugoslavia 2—1, rezultat 
înregistrat și în întîlnirea for
mațiilor masculine.

Duminică. în ultima zi, repre
zentativa feminină a României 
și-a consolidat poziția de frun-

LOCUL DOI
insuficienta combativitate în 
lupta sub panouri (dominate 
net de formația Turciei, deși 
aceasta nu a avut superiori
tate de talie) și unele schim
bări neinspirate de jucători. Au 
înscris : Ciochină 12. Ermurache 
12. Scarlat 11, Marinache 10, 
V. Ion 11, Chirilă 10, Brăniș- 
teanu 8, Copăcianu 4, respec
tiv Kocigit 34, Arisan 17, Sa-

Rezultate

România — Turcia 78—84 
(44—42) ; Bulgaria — Grecia 

67—64 (37—38); Bulgaria—Iugo
slavia 71—74 (32—4Z) ; Româ
nia — Grecia 68—64 (37—33).

vran 11. Siriner 8, Murat 3, 
Demirel 6, Bas 3, Senol 2.

întrecerea de duminică dintre 
baschetbaliștii români și greci 
a fost influențată de tensiu
nea nervoasă. Echipa României 
evoluind mult mai bine decit in 
jocul anterior, cu Turcia, a ac
ționat, și în atac și in apărare, 
cu luciditate in momentele che
ie ale disputei, cucerind o vic
torie meritată.

Au marcat : Copăcianu 18. Er
murache 17. Scarlat 19. Brăniș- 
teanu 10, Marinache 4. respec
tiv Minas 23. B. Constantines 
12, Stavropoulos 6. Lîzerios 5. 
Gyaaakis 6. Ioan is 6. M. Con 
stantinos 2. Demetrius 4.

Dumitru STĂNCULESCU

MECIUL K9KKB1-KAINV - 
A TREIA REMIZĂ!

Simbătă. in orașul filipiaez 
Baguio s-a disputat a treia par
tidă a meciului de șah pentru 
titlul mondial dintre campionul 
lumii, Anatoli Karpov, și $a- 
langerul său. Victor KorciaoL 
Partida s-a încheiat remiză la 
mutarea a 30-a. Primele două 
partide s-au soldat, de aseme
nea. cu remize.

BERURB HiWHET, ÎIYIRCĂIII 

îi TUBUL CICLIST AL ERAMJEI 
Turul ciclist al Franței s-a 

încheiat duminică la Paris, cu 
victoria rutierului francez 
Bernard Hinault, urmat la 
3:56,0 de olandezul Zoetemelk 
și la 7.*04.0 de Agostinho (Por
tugalia). Ultima etapă. St. Ger
main — Paris a fost ciștigată 
de Knetenxann (Olanda), iar 
penultima, Epemay — Senlis 
a revenit unui alt rutier olan
dez, Ian Raas.

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE
ALGER (Agerpres). — în 

competiția de atletism a Jocu
rilor sportive africane de la

CAMPIONATELE
EUROPENE DE SKEET

La Suhl au luat sfirșit cam
pionatele europene de skeet (ta
lere). Titlul de campion con
tinental a revenit țintașulul ita
lian Romano Garagnani cu 197 
td. Au urmat in clasament 
Istvan Talabos (Ungaria) — 1&6 
t d. ți Alik Aliev (U.R.S.S.) — 
195 td.

ROMÂNIEI, CAMPIOANĂ
tașă a clasamentului, obținlnd o 
a patra victorie consecutivă : 
2—1 cu Iugoslavia. Iată rezul
tatele partidelor de simplu (tn 
formația adversă n-a apărut

CLASAMENTE
FEMININ

I. România 4 victorii ; 2.
Bulgaria 3 v ; 3. Iugoslavia 3 
v; 4. Turcia 1 v; 5. Grecia o v.

MASCULIN

1—3. România — Bulgaria, 
cîte 3 victorii ; 3. Iugoslavia t 
v ; 4. Grecia 1 v ; 5. Turcia 
0 v.

Mima Jausovec) : Virginia Ru
zici — Lea Deguien 6—2, 6—3 ; 
Florența Mihai — Neni Delmes
tre 6—1, 6—1. Dublul nu s-a dis-

Echipa feminină (tineret)
de baschet învingătoare

la Szolnok
în turneul international fe

minin de baschet de la Szolnok. 
selecționata de tineret a Româ
niei a întrecut cu scorul de 
72—60 (44—31) formația R. D. 
Germane. Alte rezultate : Iugo
slavia — Bulgaria 70—69 ; Un
garia — Japonia 77—74.

Cursa ciclistă contracronometru 
de la Budapesta

Proba ciclistă de 100 km 
contracronometru pe echipe, 
disputată la Budapesta, a re
venit primei reprezentative a 
Cehoslovaciei cu timpul de 
2h 07:25,0, urmată de selecțio
nata de tineret a U.R.S.S. — 
2h 08:51,0, Austria — 2h 13:20,0, 
Ungaria — 2h 13:34,0. Formația 
de tineret a României a obți
nut timpul de 2h 17:24,9.

Șaiista Gertride Baaastark 
prictre fruntașe la turneul 

de la Naleucbeie (Peleoia) 
în runda a 6-a a turneului 

feminin de șah de la Nalen- 
chewe. maestra Gertrude Baum- 
stark (România) a ciștigat. ju- 
cind cu piesele negre, in 32 de 
mutări, partida cu poloneza 
Bojena Sikora. Remiza a fost 
consemnată în partidele Feustel 
— Kasz și Eretova — Czeho- 
cinska. în clasament conduce 
Feustel (R.D.G.) cu 4*/z p. ur
mată de Litinskaia (U.R.S.S.) 
4 p. Baumstark (România) 3'A 
p (1). Eretova (Cehoslovacia), 
Grosz (Ungaria) 3 p.

în turneul masculin. In frun
tea clasamentului se află Adam
ski (Polonia) ți Zaharov 
(UJUS.S.) eu cite 44 puncte.

SPORTIVII CIBANEZ1 DOMINA JOCLRILE 
AMU! 1(11 CENTRALI ȘI (ARAIDILOR

BOGOTA. 23 (Agerpres). — 
Jocurile sportive ale Amerlcil 
Centrale ți Caraibilor de ta 
Medellin (Columbia) au conti
nuat cu întrecerile de atletism, 
dominate autoritar de sportivii 
din Cuba. Campionul olimpic 
Alberto Juantorena a ciștigat 
cursa de 800 m plat in 1:47.23, 
iar coechipierii săi au terminat 
victorioși în alte 4 probe : Sil
vio Leonard — 20,40 la 200 m 
plat ; Silvia Chivas — 23.01 la 
200 m femei ; Grisel Machado —

Alger, proba de 10 000 m a 
fost ciștigată de recordmanul 
mondial Henry Rono (Kenya) 
in 27:58,9. principalul său con
curent, etiopianul Yifter, aban- 
donlnd la jumătatea cursei. La 
săritura cu prăjina, pe primul 
loc s-a situat algerianul Lakhdar 
cu 5,00 m, iar la pentatlon 
atleta nigeriană Bella Bell- 
Gamm cu 3 709 puncte. Rezul
tate din turneul de fotbal : E- 
gipt — Malawi 4—1 ; Algeria — 
Libia 2—1. în turneul feminin 
de handbal, echipa Tunisiei a 
întrecut cu scorul de 18—16 for
mația Egiptului

BALCANICĂ LA TENIS
putat, jucătoarele românce tre
buind să plece mai devreme 
din localitate, pentru a se depla
sa la Kitzbuehl (Austria), unde 
participă la un nou turneu in
ternațional.

în turneul masculin, dețină
torii titlului urmează să fie de
semnați de meciul România — 
Bulgaria. Punctele au fost 
împărțite în cele două sim- 
pluri, unde Dumitru Hărădău a 
cucerit o victorie muncită în 
fața lui Bojidar Pampulov, cu 
6—3, 3—6, 8—6, 7—5, în timp ce 
Andrei Dîrzu a trebuit să ce
deze în fața mult mai experi
mentatului Liuben Ghenov, cu 
2—6. 8—6. 5—7, 1—6. La sco
rul general de 1—1. decizia va 
fi obținută în partida de dublu 
în care se intîlnesc cuplurile 
A. Dîrzu. FI. Segărceanu si 
frații B. șl M. Pampulov.

Turnee de handbal la Cracovia și Szeged
Echipa massulinâ : o victorie ți o infringes

Așa cum am anunțat, In ora
șul Cracovia a început un 
mare turneu masculin de 
handbal la care iau parte 
unele dintre cele mai bune 
echipe din Europa. în meciul 
inaugural, selecționata Româ
niei, jucînd bine, mai ales în 
apărare, a dispus de prima re
prezentativă a R. D. Germane 
cu 19—17 (10—8), după un joc 
echilibrat și abundent in faze 
palpitante. Punctele au fost 
marcate de : Ștef 6, Durău 3, 
Birtalan, Măricel Voinea, Gra- 
bovschl și Stockl cite 2, B ros 
1, Palko 1 — România, Wahl 
5, Bayer 3, Kriiger 3, Schmidt, 
Heft, Boehme cîte 2 — R. D. 
Germană. Tot In prima etapă 
s-au Înregistrat rezultatele : 
Polonia A — Italia 31—39

Paloiștii Juniori - doua rezultate 
egale la Campionatul european

In primele două zile ale 
campionatului european de palo 
(juniori), care se desfășoară la 
Budapesta, echipa României a 
Înregistrat, In grupe D, două 
rezultate egale : 5—5 (1—L
1—9, 1—3. 3—2) ea Bulgaria ți 
4—4 (3—1, 9-1, 1—9, 1—2) cu 
Italia, actuala deținătoare a 
titlul uL

Alte rezultate : Ungaria — 
Marea Britanic 11—2 ; Elveția
— Danemarca 5—3 ; Ungaria
— Danemarca 15—2 în grupa 
A ; Spania — Polonia 6—5 ; 
U.R.S.S. — Franța 15—5 ; Spa
nia — Franța 9—7 in grupa B ; 
Iugoslavia — Suedia 15—11 ; 
Iugoslavia — Austria 10—3; 
Cehoslovacia — Austria 6—3 
în grupa C ; Italia — Olanda 
6—4 in grupa D.

Formația României susține 
astăzi ultimul joc din grupă, 
cu echipa Olandei, iar ta caz 
de victorie se va califica în 
turneul semifinaL

13,31 la 100 m garduri ți Au
relia Penton — 2:01,38 la 800 m. 
Ștafeta masculină 4 X 100 m a 
revenit, ta schimb, formației 
din Trinidad Tobago (Edwin, 
Crawford, Husbands. Serretta) 
în 39,13, urmată de Cuba 39,44 
ți Republica Dominicană 39,62.

în turneul de box, reprezen
tanții Cubei au ciștigat 5 me
dalii de aur cu Angel Millian 
(care l-a înlocuit pe Stevenson 
la categoria grea). H. Baez, 3. 
Gomes. A. Martinez fi L. 
Hector.

Turneul de fotbal a fost etștt- 
gat de echipa Cubei. învingă
toare cu 2—0 ta finala cu for
mația Columbiei, în meciul 
pentru locul 3. selecționata 
Insulelor Bermuda a întrecut 
cu 3—0 echipa Mexicului.

TELEX e TELEX e TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Raahe (Fin

landa), AntU Kallomaekl a stabi
lit un nou record al tării sale la 
săritura eu prăjina — 5,58 m. 
Vechiul record era de 5,56 m șl 
aparținea Iul Raull Pudas. • In 
cadrul „Memorialului znamenskt". 
care se desfășoară la Vilnius, Ta
tiana Lebedeva a ciștigat proba 
de 199 mg in 13,94. Iuri Proho- 
renko s-a clasat primul la sări
tura cu prăjina — 5,43 m. iar 
Aleksandr Barișnlkov a obținut 
victoria la aruncarea greutății, cu 
28.35 m.

CICUSM • Cea de a 19-a etapă 
a Turului Poloniei (Wisla — Ra- 
clbuz, 91 km), a revenit la sprint 
Iul Zbigniew Czerpowsld. tn 
2h 94:29. In clasamentul general 
conduce polonezul Jan Brzezny, 
urmat de compatriotul său Ta- 
deus Wojtas la 1:27. • Turul 
Scoției (competiție «open* la care 
au participat amatori șl profesio
niști) s-a Încheiat cu victoria 
belgianului Gerry Verllnden, ur
mat la 8 sec. de compatriotul său 
Pavenge șl la 1:05 de cehoslovacul 
Bartolsic. Ultima etapă a com
petiției, desfășurată la Leven, 
de-a lungul a 172 km, a revenit 
belgianului Pavenage. ta 4h 02:50.

HALTERE • La Atena, ta ca
drul campionatelor mondiale pen
tru juniori (la cat. grea), la to
talul celor două stiluri, pe pri
mul Ioc s-a clasat Veriminenko 
(U.R.SS.), cu 350 kg, același spor
tiv fiind cîștlgător șl la stilul 
„aruncat*, cu 192,500 kg. La 
„smuls* a terminat învingător Sots 
(U.R.S.S.) — 157,500 kg. In Între
cerile cat. 82,500 kg, titlul a fost 
cucerit de sportivul bulgar Ru
men Alexandrov, care a totalizat 
342,500 kg. Medalia de aur la stl- 

(17—8), U.R.S.S. — Polonia B 
24—21 (11—11).

în cea de a doua etapă, re
prezentativa României a Intil- 
nit prima formație a țării gaz
dă, meciul încheindu-sc cu 
victoria handbaliștilor polo
nezi : 20—16 (10—6), prin
punctele marcate de Klcmpel 
8, Przybysz 4, Panaș 3, Kosma 
2. Kaluzinskj 2, Kuleczka 1 — 
Polonia A, Stockl 5, Durău 3, 
Birtalan 3, Măricel Voinea 2, 
Palko 1, Boroș 1, Grabovschi 1 
— România. Celelalte rezultate 
din etapa a 2-a : Polonia B — 
Italia 24—19 (13—7). U.R.S.S.— 
R. D. Germană 37—35 (13—13).

★
La Szeged, în turneul fe

minin, echipa României (tine
ret) a terminat la egalitate ; 
14—14 (8—6) cu selecționata 
Olandei, Iugoslavia a ciștigat 
cu 20—14 Întîlnirea cu Polonia, 
iar reprezentativa Ungarie) a 
Întrecut cu 28—14 echipa Nor
vegiei.

Victorii la canotaj șl tir
ÎN REGATA internațională de 

canotaj academic feminin de la 
Essen (H. F. Germania), dublul 
Carmen Constantinescu — Maria 
Roman și echipajul de 4+1 au 
Înregistrat frumoase victorii. In 
proba de schit simplu Aneta 
Marin s-a situat pe locul se
cund. Au participat sportive din 
10 țări.

PROBA de armă standard 
3X20 focuri, din cadrul con
cursului international de la Byd
goszcz (Polonia) a fost ciștigată 
de Veronica Tripșa (România), 
cu 570 puncte.

Debut bun la C. E. de tenis 
de masă pentru juniori

BARCELONA, 23 (prin tele
fon). Simbătă, in Palatul da 
patinaj din localitate, au în
ceput întrecerile celei de a 
21-a ediții o campionatelor eu
ropene de tenis de masă rezer
vate juniorilor, la care parti
cipă reprezentanții a 25 de țări, 
printre care ți România. între
cerile au debutat cu proba pe 
echipe. Evoluind foarte bine, 
formația noastră masculină (al
cătuită din Simion Crișan, Zsoit 
Bfthm, Dorel Onețiu și Dănuț 
Badea) s-a impus net ta intîl- 
nirea cu reprezentativa Greciei, 
pe care a învins-o cu 5—0. La 
același scor s-a încheiat $1 cea
laltă partidă din cadrul grupei 
a 8-a, dintre Iugoslavia și Ir
landa, victoria revenind primei 
formații.

Alte rezultate: Franța — 
Luxemburg 5—0, Austria — 
Portugalia 5—0, Spania — Nor
vegia 5—0, la masculin ; Fran
ța — Norvegia 3—0, la femi
nin. întrecerile continuă cu 
tatilnirile din cadrul probei pa 
echipe.

tal „smuls* a revenit Iul Gruzdev 
(UJl.S.S.) cu 15S kg. Pe primul 
loc la stilul «aruncat* s-a cla
sat Alexandrov, cu 190 kg.

ȘAH • In turneul de la Am
sterdam, după 7 runde conduce 
olandezul Jan Tlmman cu 6 p. 
urmat de Hort (Cehoslovacia) șl 
Ribll (Ungaria) cu cîte 51/, p. 
Tlmman a ciștigat la Adorlan șl 
a remizat cu Hort.

TENIS • Partidele disputate tn 
sferturile de finală ale turneului 
de ta Baastad (Suedia) s-au sol
dat cu următoarele rezultate : 
Borg — Lewis 7—6, 9—3; Munoz
— Johansson 3—6, 6—2, 6—4 ; Ta* 
roezy — Edmondson 6—4. 7—8 ; 
Barazzutti — Moore 9—1. 7—9. In 
turul doi al probei feminine. Syl
via Hannlka a întrecut-o cu 7—9, 
6—1 pe Renata Tomanova. • Re
zultatele din turul trei al turneu
lui de la Washington : Connors
— Alexander 6—1, 6—0. Gilde- 
melster — Stockton 6—2, 6—3 ; 
Higueras — Ramirez 6—2. 6—1; 
Flbak — Dent 6—4, 3—6. 7—6 ; 
Solomon — Ashe 6—3, 6—4 ; Oran- 
tes — McEnroe 6—7, 6—1. 7—5 ; 
Fillol — Savlano 7—S, 5—7. 6—3. 
Sferturi de finală : Connors — 
Glldemelster 7—5. 6—3 : Orantes
— Fillol 6—3, 6—1; Higueras — 
Solomon 6—4, 6—4 ; Dlbbs — Fl
bak 6—1, 4—6, 6—0. • Au conti
nuat Întrecerile din cadrul „Cu
pei Galea* (jucători sub 21 de 
anl) : la Bournemouth (Anglia) : 
Australia — Uruguay 5—0. Anglia
— U.R.S.S. 3—2 ; la Marianske
Lazne (Cehoslovacia) : Ceho
slovacia — R. F. Germania 5—0. 
Argentina — Iugoslavia 3—2 ; la 
Aviles (Spania) : Spania — Mexie 
6—0, Suedia — Brazilia 3—2.
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