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Campionatele europene de tenis

VICTORII PREȚIOASE, APLAUDATE, ALE SPORTIVILOR ROMANI
• Traian Marcu l-a învins pe redutabilul Tomas Smid, iar Dumitru Hârâdău
pe Stanislav Birner • Virginia Ruzici și Florența Mihai - învingătoare

au fost prezentate publicului.
O curiozitate a tragerilor la 

sorți a făcut ca toți cei patru 
jucători români aflați in turul 
II să aibă ca adversari numai 
pe reprezentanții Cehoslovaciei. 
Resimțind parcă mai puțin han
dicapul ce se vădise in ulti
mele lor confruntări cu tenis- 
manii oaspeți, jucătorii noș
tri au acționat cu mai multă 
ambiție, reușind două rezultate 
nesperat de bune. Primul 
„break- in acest adevărat test- 
meci l-a făcut campionul ro
mân, Dumitru Hârădău. Ince- 
pind foarte bine partida sa cu 
Stanislav Birner, apoi contraca- 
rind cu luciditate rapidele lo
vituri de rever (cu două mîini)

Radu VOIA

a doua zi de întrecere au că
pătat și ele mai multă stră
lucire, iar tribunele încep să 
prindă viată. Reuniunea

BRAȘOV, 2 (prin telefon). 
Apărut, în sfîrșit, pe cerul de 
deasupra Bîrsei, soarele a lu
minat din nou terenurile

(Continuare in pag. a 4-a)

Marea sărbătoare a poporului nostru, ziua eliberării patriei 
care a adus in august 1944 zorii societății socialiste pe pă- 
mîr.tul românesc, este intîmpinată an de an de toți oame

nii muncii, de întreaga națiune cu entuziasm și înaltă mîn- 
drie patriotică față de tot ce s-a înfăptuit in acești 34 de 
ani, față de cutezătoarele și mărețele țeluri pe care ni 
le propunem pentru a ridica România socialistă pe noi culmi 
ale progresului și civilizației.

în întîmpinarea celei de-a 34-a aniversări a lui 23 August, 
colectivele de oameni ai muncii adaugă noi și noi valențe 
activității lor, iți intensifica eforturile îndreptate spre crește
rea producției, pentru înfăptuirea obiectivelor propuse și 
depășirea angajamentelor asumate. Poporul nostru și-a făcut o 
frumoasă tradiție din a omagia aniversarea marilor momente 
ale istoriei sale prin muncă mai spornică, mai de calitate, 
prin adăugarea unor valori suplimentare la temelia societă
ții socialiste multilateral dezvoltate pe care o edifică sub 
înțeleaptă conducere a Partidului Comunist Român.

In aceste zile de efervescență creatoare, cînd din toate 
colțurile țării sosesc vești privitoare la importante realizări 
ale colectivelor de oameni ai muncii, în efortul comun de 
depășire a angajamentelor stabilite pentru cel de-al treilea 
an al cincinalului, aflăm cu deosebită satisfacție că în pri
mele rinduri ale acestui front al muncii și creației se aflâ 
tineretul patriei, care iși exprimă în acest fel recunoștința sa 
fierbinte pentru minunatele condiții care ii sint asigurate 
pentru afirmarea deplină in toate domeniile activității so
ciale. Marii sărbători de la 23 August tînâra generație ii 
dedicâ totodată numeroase și ample manifestații cultural- 
sportive, adevărate imnuri ole bucuriei și creației. La loc de 
frunte se situează întrecerile sportive de masă organizate, 
în aceste zile, pe tot cuprinsul 
polisportive naționale „Daciada* 
giale „Cupa Eliberării* și „Cupa 
sportivii noștri de performanță 
pregătire, pentru a aduce drept 
frumoase buchete de victorii în 
noi și răsunătoare izbinzi care 
prestigiul sportiv al țării.

țării sub egida competiției 
și dotate cu trofeele oma- 
23 August*. De asemenea, 
depun eforturi înzecite in 
omagiu zilei de 23 August 
confruntările internaționale, 
să sporească și mai mult

8

I

<^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Gum ne pre 4 I * a 7^8 W' “^-9^ X ~ 1 11 fir* I it fi '/m

Aspect de la festivitatea de deschidere de pe stadionul central Di
namo din Brașov
găzduiesc „europenele- de te
nis, rcdindu-le în întregime cu
lorile vii. Jocurile din această

Foto : Dragoș NEAGUI
după-amiazâ a fost precedată 
de festivitatea de deschidere, 
cu care prilej cele 12 delegații

JOCURILE BALCANICE - ULTIMUL TEST 
ÎNAINTEA „EUROPENELORu

TRIALUL FOTBALISTIC, DE IERI, 
DE LA CONSTANȚA

CONSTANȚA, 2 (prin telefon). 
Din cauza vremii ploioase și 
reci de pe litoral, programul 
jocurilor de verificare de la 
Constanta a unor loturi divizio
nare A și B a suferit modifi
cări. Primul meci, acela dintre 
Lotul A 3 și Lotul B 3 s-a dis
putat dimineață pe stadionul 
..Portul", iar celelalte două 
partide. Lotul A 2 cu Lotul B 2 
și Lotul A 1 cu Lotul B 1 au 
avut loc în cuplai, de la ora 
16. pc stadionul „1 Mai“.

In cele șase formații au fost 
rulați 91 de jucători care au 
fost urmăriți de antrenorii 
echipelor dc Divizia A și de 
antrenorii federali. Acest amplu 
trial care s-a desfășurat sub 
conducerea lui Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F. cu pro
bleme tehnice, și-a atins în 
bună măsură scopul, o serie de 
jucători de Divizia B. alții re
cent promovați în Divizia A, 
dovedind reale calități pentru 
includerea lor în loturile repre
zentative. Dc pildă, Sabău și

Dragomirescu de la F-C. Baia 
Mare, Carabagcac de Ia Chimia 
Rm. Vilcea și Bucur de la 
Steagul roșu Brașov au și fost 
reținuți pentru lotul olimpic 
care va întîlnl vineri, tot aici, 
selecționata orașului Constanta. 
Dar și alti jucători au arătat 
că merită să fie luati in con
siderație pentru verificările vii
toare.

O plăcută surpriză a produs, 
prin jocul său omogen, cu ex
primări tehnico-tactice valoroa
se. de multe cri inedite. Lotul 
B 1 alcătuit pc scheletul echi
pei F.C. Baia Mare (antrenor 
Viorel Mateianu). Această echi
pă a dat o replică puternică, 
utilă. Lotului reprezentativ, sur
prins și depășit în cîteva faze 
din care au rezultat si cele trei 
goluri primite de Răducanu. 
Două dintre ele înscrise de ju
niorul Terhes (13 ani), o ade
vărată revelație a acestui tur-

După campionatele naționale 
de atletism, desfășurate cu două 
săptămîni în urmă, Jocurile 
Balcanice (Salonic, 11—13 au
gust) reprezintă o ultimă veri
ficare înaintea campionatelor 
europene care vor începe la 29 
august pe stadionul „Strachov- 
din Praga. Aceasta a fost tema 
pe care am ales-o în discuția 
purtată cu secretarul Federației

române de atletism, Glieorghe 
Zâmbreșteanu.

— Este o competiție impor
tantă și grea, ne-a spus inter
locutorul nostru. Echipa mascu
lină, de mai multe ori câștigă
toare a competiției, are de apă
rat locul I cucerit anul trecut. 
Echipa feminină, clasată a Il-a 
in 1977, iși propune și ea să 
urce pe prima treaptă. Concu-

• Atleții ți atletele vizează 
locul I în întrecerea pe e-

(Continuare in pag. 2—3) Argentina Menis în... căutarea formei maxime

chipe, dar cîți dintre ei 
vor îndeplini standardurile 
pentru competiția conti
nentală ?

renta va fi, însă, deosebit de 
puternică, loturile noastre re
simțind handicapul unor indis
ponibilități. La aceasta se adau
gă faptul că într-o serie de pro
be rezultatele atleților noștri 
slnt foarte slabe — la greutate 
bărbați, de pildă, nici nu vom 
participa —, iar in altele vor 
evolua ci ți va juniori și juni
oare.

— Cum s-a desfășurat pregă
tire» pentru această competi
ție T

— La jumătatea ciclului olim
pic, atletismul a avut — și ar* 
— un sezon greu, încărcat. Bal
caniada. ca și recentele campio
nate naționale, constituie obiec-

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. 2—3)

CIMUȘII ROMÂNI

PRIETENIA CU SPORTUL ÎNCEPE DE LA VÎRSTA ȘOIMILOR PATRIEI
• Față de 1977, în 1978 numă
rul participărilor la marea com
petiție națională a crescut de 
la 100 000, la 140 000, iar cel al 
duminicilor cultural-sportive de 
la 570 la 681 © 593 de asocia
ții sportive școlare, sindicale, 
rurale, ale cooperației meșteșu
gărești sint destinate să orga
nizeze timpul liber al tineretu
lui, al oamenilor muncii • Con
fecția ți Electra Botoșani, Cris
talul ți Confecția Dorohoi, co
munele Flăminzi, Pingeni, Tru
se ști, Mihăileni, in primele rin
duri pentru menținerea ți întă

rirea sănătății prin sport

acțiune prioritari in îndeplinirea Programului 
de dezvoltare a mișcării noastre sportive

AZI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Botoșani — unul dintre jude
țele care se afirmă tot mai 
mult în viața economică a țârii. 
In acest context, și activitățile

sportive de masă și de perfor
manță cunosc o dezvoltare pe 
noi coordonate calitative. A- 
ceastă temă este dezbătută de 
tovarășul Ioan Coman. șeful sec
ției organizatorice a Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R., 
președintele C.J.E.F.S., care a 
răspuns solicitării noastre.

— Completind tabloul dezvol
tării armonioase, multilaterale 
a meleagurilor botoșănene, miș
carea sportivă contribuie la e-

dificarea unor uoi realități so- 
clal-culturale. Ce a însemnat 
„Daciada" pentru educația din 
punct de vedere fizic a cetățe
nilor din aceste ținuturi ?

— Declanșarea „Daciadei* a 
însemnat, în primul rind, o 
impulsionare a activității spor
tive. Acest domeniu a căpătat 
noi dimensiuni. Numărul parti
cipărilor la marea competiție 
națională a crescut de la 100 000 
în 1977, la 140 000 în 1978, iar

cel al duminicilor cultural- 
sportive, de la 570 la 68L în 
multe dintre cele 68 de co
mune și sate ale județului 
primarii sprijină efectiv ac
țiunile programate ir. ca
drul „Daciadei*. Merită re
marcate comunele Bucecea. Mi
hai Eminescu, Flăminzi. în al 
doilea rind, „Daciada* a în
semnat inițierea unor noi ac
țiuni. Printre altele, „Festiva
lul sportului botoșănean* s-a 
născut odată cu marea compe
tiție națională. Dacă la prima 
ediție au participat la întreceri 
circa 50 000 de oameni, la a 
doua s-a înregistrat o creștere 
pînă la aproximativ 70 000. Tot
odată, valoarea întilnirilor din 
etapa de masă a crescut sim
țitor. Să mai amintim că dacă

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

îl ÎNTRECERI HmjlOlÂlE
Gimnastele noastre debutează 

în aceste zile in noul sezon 
competițional. care va avea ca 
punct final Campionatele mon
diale de la Strasbourg, din oc
tombrie. în zilele de 3 și 4 
august, la Hanovra, Anca Gri- 
goras și Carmen Savu vor lua 
parte la un concurs internatio
nal care se bucură de partici
parea multor sportive va
loroase din Europa. în perioada 
7—14 august echipa C.S.O. 
Baia Mare, vicecampioană a 
țârii, va evolua în Siria, în ca
drul întrecerilor sportive ale 
„Săptămînii prieteniei româno- 
siriene*. „Cupa Prietenia* este 
programată la Havana. între 
19—29 august, iar în zilele de 
12—14 septembrie la Milano va 
avea loc prima ediție a Cam
pionatelor europene de juniori. 
Și două concursuri în țară : 12 
august, la Deva, meciul Româ
ni» — Bulgaria (junioare), iar 
la Cluj-Napoca (8—10 septem
brie) — Campionatele balea- 

• nice.



Participanții la „Concursul Prietenia" se prezintă:

NICI ÎN ATLETISM „VALOAREA 
NU AȘTEAPTĂ NUMĂRUL ANILOR4 !

în timp ce organizatorii fac 
ultimele pregătiri pentru a asi
gura marelui concurs al tine
rilor atleți cele mai bune con
diții de desfășurare și un sejur 
cit mai plăcut în capitala Româ
niei, participanții la cea de-a 
XH-a ediție a „Concursului 
Prietenia" au început să soseas
că. Primii au fost sportivii cu
banezi. Delegația este mică — 
15 atleți — dar numără cițiva 
performeri autentici pentru vîr- 
sta de 18 ani (băieți) și 17 ani 
(fete). între ei, cițiva proaspeți 
recordmani de juniori ai Cu
bei : Luis Solzana — 50,9 la 
400 mg, Francisco Aizpuria — 
2,11 m la săritura în înălțime, 
Eloina Torrientc — 6,31 m la 
săritura în lungime și Fideris 
Moret — 53.9 la 400 m. Valoros 
este și săritorul in lungime 
Augustin Estrada — 7.69 m.

Ca de obicei, la „Concursul 
Prietenia", U.R.S.S. și R. D. 
Germană vor prezenta echipe 
numeroase și foarte puternice. 
Formația sovietică are în frun
te pe polivalenta Silvia Oia — 
cîștigătoare și Ia ediția trecută

la 100 mg — care va lua startul 
în trei probe : 100 mg — 13,55 
în acest sezon, înălțime — 1,85 
m și lungime — 6,31 m în care 
este, la fiecare, prima favorită! 
Tot între fruntașe se vor nu
măra, cu siguranță, colegele ei 
Natalia Bocina (11,64 și 23,83 la 
100 și 200 m), Marina Ivanova 
(53,94 la 400 ml, Nina Sirokova 
(2:06,1 la 800 m) și Natalia 
Bakunova (56,00 m la suliță). 
Dintre băieți se remarcă cei 
trei săritori cu prăjina : Kons
tantin Volkov — 5,35 m, A- 
leksandr Krupskii și Viktor So
bolev, ambii cu 5,20 m in acest 
an. aruncătorul de ciocan Igor 
Nikulin — 67,57 m. alergătorul 
de 110 m garduri Gheorghi Șa- 
banov — 14,12.

Din lotul R. D. Germane se 
remarcă in mod special sprin
terii Soren Schlegel (10.51 ți 
21.78) și Thomas Schroder 
(21,53), hurdlerul Uwe Acker
mann (14,06 și 52,26), mărșălui
torul Jorg Passemann — învin
gător anul trecut la Sofia — cu 
42:50.3 la 10 km. decât!onițtii 
Uwe Freimuth (7 312 p) și Pe

ter Hummel (7139 p). La fete, 
principalele valori ale echipei 
sînt Kirsten Siemon (11,73 la 
100 m), Kerstin Walter (24,011a 
200 m), Birgit Brudel (2:07,71a 
800 m), Angelika Heidrich (6,25 
m) și Tamara Kruger (6,19 m) 
la lungime, Kerstin Detner (1,81 
m la înălțime), Liane Schmohl 
(16,63 m la greutate), Katrin 
Strabel (54,60 m la suliță) și 
pentatlonistele Heike Pravka 
(4 095 p) și Anke Vater (4 051 p).

Vedetele echipei Cehoslovaciei 
sînt sprinterul Roman Zrun 
(10,4 și 21,57), in același timp 
recordman de juniori al țării 
sale la prăjină cu 5.06 m(!) și 
săritoarea in înălțime Vera 
Skotnieova — 1,86 m. Din lotul 
Bulgariei se detașează sprinte
rul Valentin Atanasov (10,66 și 
21,57), săritorul cu prăjina Ivo 
Ianeev (5.10 m) și decatlonistul 
Milko Grozev (7 202 p).

Așadar, atleții juniori pe care 
ii socotim speranțele atletismu
lui nostru — ii vom prezenta 
în numărul de miine al ziaru
lui — au in față un examen 
dificil. Nădăjduim să-l treacă.

JOCURILE BALCANICE -ULTIMUL TEST
ÎNAINTEA „EUROPENELOR"

(Urmare din pag. 1)

tive intermediare in cadrul pre
gătirilor pentru campionatele 
europene. Pentru o mai bună 
organizare a muncii, am împăr
țit cele 39 de probe atletice în 
trei mari grupe :

• alergări de fond ;
i* sprint, garduri și sărituri ;
• aruncări.
De fiecare grupă se ocupă un 

antrenor coordonator.
în general, se poate aprecia 

că volumul de pregătire a fost 
mai mare decit anul trecut. S-a 
lucrat nu numai mai mult, dar 
și mai intens, rezultatele obți
nute fiind în raport direct cu 
cantitatea și calitatea muncii.

— Cum apreciați aceste re

zultate și care dintre atleți și 
atlete dețin performanțe com
petitive pe plan internațional 7

— Aș începe cu rezultatele de 
la alergările de fond și semi- 
fond, unde Ilie Floroiu. Nata
lia Mârășescu. Ileana Silaj și 
Maricica Puică demonstrează o 
valoare constant înaltă ți unde 
am putea încadra, cu bune per
spective, pe Fița Lovin. Maria
na Suman ți Elena Tăriță. La 
sărituri — Carol Corbu ți Be 
dros Bedrosian (triplu), Gina 
Panait (lungime) sînt creditați 
cu cifre remarcabile, iar la a- 
runcări, Argentina Menis (disc) 
ți Eva Z6rg3-Raduly (suliță) se 
apropie de nivelul internațio
nal.

— Lista ni se pare, totuși. 
eamn scurtă, finind seama de 
cele 39 de probe ale atletismu-

Sub genericul „DACIADEI"

PRII» „CUPA U. T. C.“, SUTf Df COPII
$1 TINERI CUCERII! DESPORTUL JU0O-ULUI

După ce. între 18 și 28 iulie, 
a găzduit tabăra celor mai ti
neri sportivi judoka, iată, la 
finele săptămînii trecute, ora
șul Făgăraș a fost locul de 
desfășurare a celei de a II-a 
ediții a „Cupei U.T.C." la judo, 
competiție de nivel republican 
organizată de C.C. al U.T.C. ți 
federația de specialitate si re
zervată sportivilor între 14 și 
19 ani, începători. O bună 
popularizare a întrecerii (prin 
afișe răspîndite în întregul o- 
raș) și o reușită organizare 
(galele au fost programate în 
curtea Grupului școlar de chi
mie, sub conducerea unor ar
bitri cu o prestație ireproșa
bilă) au constituit nota domi
nantă a competiției. Câștigăto
rilor li s-a oferit posibilita
tea de a participa la o ine
dită excursie cu autocarul pe 
Transfăgărășan. Totul a fost, 
deci, la înălțime.

Câștigătorii : 60 kg : Ion
Barbu (Sibiu) b. sup. tehn. Ma

rius Tamaș (Timiș) ; 65 kg :
Florin Călăuz (Maramureș) b. 
sup. tehn. Ștefan Baciu (Bucu
rești) ; 71 kg : Octav Chilu-
leasa (Timiș) b. yppcn Cornel 
Hirdea (Brașov) ; 78 kg :
Gheorghe Heș (Satu Mare) b. 
yppon Vladimir Bodnarciuc 
(București) ; 86 kg : Valeriu
Szabo (București) b. yppon 
Gheorghe Caradencea (Mehe
dinți) ; 95 kg : Ion Drăghici
(București) b- sup. tehn. Mihai 
Antonie (Dolj).

Clasamentul pe echipe : 1.
București 28 p, 2. Brașov 21 p. 
3. Timiș 11 p. 4. Satu Marc 
9 p, 5. Mehedinți 8 p, 6. 
Dolj 8 p.

în afara premiilor oferite 
cîștigătorilor. organizatorii au 
decernat diplome tinerilor ju
doka din județele Dolj (pentru 
cea mai mică medie de vîrstă 
— sub 17 ani) și Alba (care au 
avut cea mai frumoasă com
portare).

Valerian LAZ AR, coresp.

lui. La această oră doar 5 
atleți și 5 atlete au îndeplinit 
haremurile de participare la 
C.E. Ce fac ceilalți ?

— Dacă nu le vor îndeplini, 
nu vor participa ! Din cite se 
vede, noi sintem deficitari la o 
aerie întreagă de probe : sprint, 
garduri, săritură in înălțime și 
prăjină, aruncări, unde decala
jul față de nivelul internațional 
rămîne foarte mare. Cauzele sînt 
maj vechi. Selecția la nivelul 
unităților sportive, in școală, 
mai ales. SE FACE DEFEC
TUOS, MOTIV PENTRU CARE 
NOI RESIMȚIM LIPSA UNEI 
„MATERII PRIME- DE CALI
TATE. De talentele care 
apar răzleț se ocupă fe
derația. De fapt acest lucru 
ar trebui să-l facă fiecare ju
deț. Există semne că lucrurile 
se vor îndrepta. Dar e nevoie 
de timp pentru aceasta. In ul
tima vreme, interesul față de 
atletism a crescut într-o serie 
de centre cum ar fi Craiova, 
Iași, Suceava, Baia Mare.

— „. Pentru a încheia cu ceea 
ce am început, spuneți-ne ce 
alte obiective vizează Ia Balca
niadă atletele și atleții din na
țională ?

— Desigur, îmbunătățirea re
cordurilor, un număr cit mai 
mare de medalii și atingerea 
standardurilor de participare la 
„europenele" de la Praga.

PRIETENIA CU SPORTUL
(Urmare din pag 1)

prima ediție a fost mai mult 
„a elevilor", acum Festivalul 
sportului botoșănean s-a adre
sat într-o măsură mai mare ti
neretului din mediul rural și 
din întreprinderi. Dealtfel. in 
momentul de față ființează în 
județul Botoșani 593 asociații 
sportive care nu se mai adre
sează numai elevilor, ci și oa
menilor muncii din întreprin
deri, din cooperația meșteșugă
rească sau din mediul rural.

— Practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice și sportului 
este una dintre exigențele acti
vității sportive de masă. în ce

Duminică, la Sf. Gheorghe

CONCURS INTERNATIONAL Df MUIOCROS
Ajunsă la a treia 

etapă, „Cupa Prie
tenia" la motocros 
va continua dumi
nică pe traseul de 
la Sf. Gheorghe, 
în organizarea fo
rului 
sort. ___
zent și-au confir
mat 
echipele reprezen
tative ale Bulga
riei, Cehoslovaciei, 
B. D. Germane, 
Poloniei. Ungariei 
și Uniunii Sovie
tice. Se așteaptă 
răspuns din partea 
federațiilor de spe
cialitate din Cuba 
și Iugoslavia.

Pregătirile moțo- 
cicliștilor români 
au intrat în faza 
finală. în urma 
trialului de dumi
nica trecută de la 
Zărnești, antreno
rul coordonator Gh. 
Ionită și colectivul 
său de tehnicieni 
au 
tul 
care are următoa
rea 
L 
Mulner.
ceanu.

nostru de re- 
Pînă în pre-

participarea

definitivat lo- 
reprezentativ.

„Cupa Prietesnia" reunește an fle an pe cei 
mai buni motocroslști din majoritatea țărilor 
socialiste. Iată o imagine de la una dintre 
etapele ediției trecute, desfășurată pe traseul 
de la Moreni. Foto : Dragoș NEAGU

componență : 
Plugaru. E. 

Al. En- 
E. Laub, 

Gh- Oproiu. L Lăncrănjan, D. 
Liviu. C. Gyurka, N. Arabadgi, 
R. Diaconu. P. Titilencu și C. 
Vlad. După cum se poate ve
dea, cunoscutul alergător Mihai 
Banu nu figurează printre se- 
lecționabili. el fiind indisponi
bil din cauza unei luxații la 
umăr. Ultimele antrenamente 
sînt programate azi și sîmbătă 
pe traseul de la Sf. Gheorghe.

după care vor fi stabilite cele 
două echipe care vor reprezenta 
țara noastră la această impor
tantă confruntare internațio
nală.
• Alergătorii de dirt-track 

M. D'obre si P. Ionel. însoțiți 
de antrenorul Gh. Voiculescu, au 
plecat la Szegedin pentru a 
participa duminică la cea de a 
doua etapă a „Cupei Prietenia".

JOCUL DE-A... CAMPIONATUL
Ținînd seama de stadiu] 

dezvoltării sportului nos
tru național în municipiul 
București, regulamentul cam
pionatului republican acordă 
unele privilegii oiniștilor 
bucureșteni, cărora li s-a 
rezervat o fază de zonă se
parată, trei echipe din Ca
pitală avi nd astfel posibi
litatea să se cali
fice printre cele 
zece finaliste pe 
țară. Cu o condi
ție : ca in campionatul mu
nicipiului București să se în- 
tilnească cel puțin opt for
mații intr-un turneu sim
plu, primele cinci * clasate 
obținind dreptul de par
ticipare la întrecerile 
zonale, iar trei dintre ele 
menținindu-se în cursa pen
tru titlu.

Surprinzător, se pare că 
aceste condiții avantajoase 
n-au stimulat cîtuși de pu
țin comisia municipală de 
oină (președinte — Vasile 
Sirbu) care nu a reușit —

după investigațiile făcute de 
forul de resort — să adune 
nici măcar opt echipe in
tr-un concurs sistem turneu. 
Din comoditate, comisia de 
specialitate a stabilit o for
mulă de desfășurare în do
uă serii, una cu 3—4 forma
ții, cealaltă (se spune) cu 
mai multe, cert este că nu 

s-a respectat li
tera regulamentu
lui. In conse
cință, Dinamo

București, actuala deți
nătoare a titlului, precum 
și apreciatele echipe C.P.B., 
Universitatea și Gloria se a- 
flă, practic, la ora actuală, 
în afara campionatului. Cine 
răspunde pentru această 
anomalie 7 Oricum, se im
pune, cât mai e timp, re- 
programarea campionatului, 
pentru că echipele nu tre
buie să pătimească din cau
za greșelilor comise de cîți- 
va neavizati. .

Troian IOANIJESCU
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eficientă la organizarea și des
fășurarea competițiilor sportive 
de masă ?

— Ați atins una dintre ma
rile probleme cu care se con
fruntă sportul botoșănean în 
general și activitatea de masă 
în special. în județ există doar 
116 profesori calificați, 188 ca
dre necalificate și numai 11 an
trenori. Din acest motiv organi
zarea competițiilor are de sufe
rit Pentru a remedia această 
situație, vom lua legătura cu 
I.E.F.S. și cu federațiile din 
C.N.E.F.S., pentru a ne fi re
partizate cadre care să vină la 
noi și să muncească, nu să 
facă din județul Botoșani o 
haltă pentru o perioadă mai 
mică sau mai mare. Vom ape
la și la factorii locali cu atri
buții pentru perfecționarea 
profesorilor existenți sau pen
tru pregătirea unor elevi în ve
derea admiterii la I.E.F.S., dar 
care, la absolvire, să se reîn
toarcă — și să rămînă — prin
tre ai lor.

— Ce considerați că nu s-a 
realizat, încă, la nivelul cerin
țelor Programului de dezvolta
re a mișcării sportive 7

— Nu am reușit să mutăm 
centrul de greutate al sportu
lui de masă la nivelul unități
lor de bază industriale, la sa
te și comune. Nu am implantat 
suficient formele necompetițio- 
nale sportive, mal ales pentru 
antrenarea oamenilor muncii la 
practicarea exercițiului fizic. Și 
dacă, totuși, rezolvăm multe din 
problemele mișcării sportive lo
cale, mai greu ne descurcăm

măsură se realizează acest de
ziderat ?

— Socotind că virstele opti
me ale obișnuirii cu sportul 
sînt cele mici, am considerat că 
deprinderea practicării siste
matice a exercițiilor fizice 
trebuie să înceapă de la pre
școlari. în vederea realizării a- 
cestui scop am instituit un 
sistem de instruiri periodice cu 
educatoarele din grădinițe. Am 
repartizat, de asemenea, cite un 
profesor de educație fizică la 
cite una-două unități de pre
școlari. Ca urmare, cei mai 
mici cetățeni ai județului, șoimii 
patriei, fac zilnic aproximativ 
o oră de exerciții specifice, la 
care se adaugă programele de 
gimnastică de înviorare. în alte 
locuri, ca la Hlipiceni, de pildă, 
preșcolarii au urmat chiar 
cursuri de inițiere la înot. Am 
instituit un calendar competițio- 
nal pentru preșcolari, la probe 
specifice virstei. una dintre ele 
fiind „Grosul prichindeilor", 
desfășurat pe un traseu de... 
60 de metri ! Dealtfel, pentru 
fiecare vîrstă și categorie so
cială am căutat să organizăm 
forme potrivite de practicare a 
sportului. Pentru bunele rezul
tate realizate în cuprinderea a 
cit mai mulți oameni ai muncii 
în practicarea sportului sub 
forme accesibile, aș dori să re
marc asociațiile Confecția și E- 
lectra Botoșani, Cristalul și 
Confecția Dorohoi, comunele 
Flămînzi, Pingeni, Trușești, 
Mihăileni.

— Profesorii de educație fi
zică și antrenorii au contribuție

filialele I.T.H.R.
Bălcescu nr. 35,

Mijloc între 22 și 24 au-
Cristina și Plăieșu și la

CU PRILEJUL ZILELOR DE 23 Șl 24 AUGUST
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

VA INVITA IN EXCURSII :

• Pe litoralul românesc al Mării Negre
— de la 22 la 27 august (se călătorește CU

trenul)
— de la 22 la 24 august (se călătorește cu

autocarul)
— de la 24 la 27 august (se călătorește cu

autocarul)
• în Delta Dunării între 22 și 26 august,

) cu pontoane dormitor.
t • Pe Transfăgărășan la 22—24 august și 
' 23—25 august.
) • La cabanele :
[ — Babele, Padina, Cheile Zănoagei, Bol-
J boci, Durău și Gura Rîulul, între 22 și 24 
) august ;

— Diham, Poiana Secuilor și Bunloc între 
26 și 27 august.
• Drumeții montane — în Carpații Meri

dionali, 13—27 august ; în Făgăraș, 18—27 
august ; in Retezat, 20—27 august ; în Bucegi, 
20—26 august ; în Ceahlău, 18—25 august ; in 
Apuseni. 19—27 august. _

• In Moldova de 
gust : la motelurile 
hotelul Durău.

Zilnic între orele 
din Bd. 1848 nr. 4, 
Bd. Republicii nr. 68, Cal. Griviței nr. 140 și 
Punctul de valorificare de la poarta nr. 3 
a Uzinelor 23 August, VA AȘTEAPTĂ.

8 și 20 
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IC V. TEODOR NO SE DEZMINTE
IN PRIMA ETAPĂ

VOINȚA" LA CICLISM
TRIALUL DE LA CONSTANȚA

(Urmare din pag. 1)

JUNIORII NOȘTRI, LA „TURNEUL PRIETENIA'1
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Este 
ârăto-

rilor. Se desprind din pluton 
V. Teodor, M. Romașcanu, T. 
Sîrbu, V. Marin (toți de la Di
namo), G. Szurmi (Ungaria) și 
T. Drăgan (Olimpia), iar în ur
ma lor N. Savu (Dinamo), R. 
Woikonowski (Polonia), L Bu- 
taru (Metalul Plopeni) ți M. 
Toni» (Olimpia). Primii șase, în 
dispoziție excelentă, forțează și 
pînă în vîrful muntelui Pă
duchi osu — unde sprintul de 
cățărare este cîștigat de Romaș
canu — realizează un avans 
față de urmăritori de două mi
nute, iar după coborire, la 
trecerea prin Sinaia, zestrea se 
dublează. Din spate, un grup 
de opt alergători vin în trom
bă, circulația este foarte ane
voioasă și cicliștii își fac cu 
greu loc printre mașinile de 
pe șosea. V. Teodor și colegii 
săi nu mai pot fi prinși, iar 
bătălia pentru victorie se va 
da la sprintul final din centrul 
Ploieștiului. învinge Vasile Teo
dor care a realizat timpul de 
4 h 11:00, 2. M. Romașcanu,
3. T. Sîrt>u (toți de la Dinamo),
4. G. Szurmi (Ungaria) — toți 
același timp, 5. V. Marin (Di
namo) 4 h 11:16, 6. T. Dră
gan (Olimpia) 4 h 11:19, 7. V. 
Hie (Dinamo) 4 h 14:30 și îm
preună cu el sosește plutonul.

Joi au loc două etape : dimi
neața o cursă pe ruta Ploiești 
— Văleni de Munte 
și înapoi (100 
amiază circuit 
bd. Gheorghe 
din Ploiești.

Cislău
km), iar după- 
de 30 ture pe 

Gheorghiu-Dej
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neu. jucător, din păcate. nefo- 
losit la timpul potrivit de an
trenorii federali ai lotului 
U.E.F.A. Componenții lotului 
reprezentativ, după o suită de 
pregătiri și jocuri în care 8-au 
comportat satisfăcător, de a- 
ceastă dată au fost nervoși, ne
siguri. acționind sub nivelul 
valorii lor obișnuite.

Lotul reprezentativ se depla
sează în cursul acestei dimineți 
la Vama pentru întîlr.irea ami
cală de mîine. cu o selecționată 
din Bulgaria, în următoarea al
cătuire : Răducanu si Coman — 
portari ; Zamfir, Ștefănescu, 
Sâtmăreanu. Mehedintu. Vigu si 
B- Grigore — apărători ; Romi- 
lă, Boloni, Iordănescu si Ra
dulescu — mijlocași ; Crișan. D. 
Georgescu. Marcu și Mulțcscu
— atacanti.

Iată in continuare, rezultate
le si formațiile utilizate :

LOTUL A 3 - LOTUL B 3 
2-0 (0-0)

Au marcat : PUtlnir- an 
68) și Purima (min. 78).

lotul A 3 : șperiatu
— AngheUni, Păltinîsar. 
Giurgiu — Stoica (Purima). lo- 
văoescu. Beldeanu — M. Răduca
nu, FanicL Ceraescu.

LOTUL B 1 : Ioniță

(min.

(Bueu) 
Sameș.

Panțuru (Andrecuți), Morolanu, 
Plrvu, D. Dumitru (Stămescu) — 
Bucur, Giugiumlcă, Popa (Boze- 
tan) — Cojocaru, Bența, lancu.

LOTUL A 2 - LOTUL B 2
2-1 (0-1)

Au marcat : Leac (min. 89) șl 
Iorgulescu (min. 81) pentru Lotul 
A 2, respectiv, VkUcan (min. 35).

LOTUL A 2 : Lung (Cristian) 
— Ungureanu, Agiu, Tilihoi, Bar
na — Bărbulescu (St. Popa), Za- 
hlu (Ad. Ionescu), Leac — Gri
gore (Iorgulescu), Cîrțu, Văetuș.

LOTUL B 2 : Bălaș (Lung) — 
Stoica, Bagiu, Sul ea. L Mureșan 
(A. Mureșan) — Tileanu (Pop), 
cîmpcanu, Fumea (Băiar.) — Ba- 
tacliu, Vidican (Florescu), Cio
ban u (Coman).

LOTUL A 1 - LOTUL B 1
1-3 (1-1) I

Au marcat : Terbeș tmin. 9 și 
53), și Carabageac (tr.in. (0) pen
tru învingători și Crișan 
43) pentru Lotul A 1.

LOTUL Al: Răducanu 
14 Coman) — B. Grigore, Ștefâ- 
nescu, Mebedințu (min. 63 săt- 
măreanu), Vigu — Romilă. Ior- 
dăneseu. Boloni (mia. 46 Rădu- 
leșcu) — Crișan. D. Georgescu,

(min
rmin.

Bdldni (mia. 
Crișan. D.

Marcu (min. 63 Muițescu). 
LOTUL B 1 : --------

(min. 46 Borz).
46 Condruc). Moinar (min.

46 KoUer) — Ghizdeanu (min. 46 
Hof fmeister), Mureșan. Oara ba- 
r«c — Sețx (min. 46 Rods), 
Terheș, Dragomirescu. (AA.).

Windt — Basr.c 
Sa bău. Tulpan

începînd de miine si pînă la 
14 august, orașul Gera din 
R. D. Germană va găzdui o 
nouă ediție a tradiționalului 
„Turneu Prietenia" la care 
participă selecționate naționaie 
de juniori din unele țări so
cialiste. Echipa ROMÂNIEI a 
fost repartizată in seria a Il-a, 
alături de formațiile Uniunii 
Sovietice, Poloniei. R.P.D. Co
reene și R. D. Germane II. 
(Prima serie are următoarea 
componență : Cehoslovacia. Un
garia, Bulgaria. Cuba și R. D. 
Germană). Componentele ambe
lor serii vor disputa meciurile 
sistem turneu (fiecare cu fie
care). urmind ca întilnirile din
tre .Jocurile" corespondente în 
clasamentul seriilor să stabi
lească ierarhia finală.

In vederea acestei competiții 
reprezentativa noastră va pleca 
astăzi spre locul de disputare a 
întrecerilor, in următoarea al
cătuire : Pavel (Chimia Rm. 
Vilcea). Nitu (F. C- Argeș) — 
portari : Ivana (Gloria Buzău), 
Pop („U“ Cluj-Napoca). Mânu 
(Dinamo), Moțoc (F.C.M. Ga
lati). Ucidău (Recolta Tărtă- 
șesti), Lațcu (Liceul de fotbal 
Pajura) — fundași : Suciu („U* 
Cluj-Napoca). Geolgău (Uni
versitatea Craiova). Covaci (Sp. 
studențesc). Opaiț (Politehnica 
Iași) — mijlocași ; D. Zamfir 
(F. C. Constanta). Gabor (Cor- 
vinul Hunedoara). Cită (Gloria

Bistrița). Ene (Liceul de fotbal 
Pajura), Cămui (Steaua) — ina-t 
intași. Antrenorul echipei: Au
rel Măndoiu.

Primul adversar al formației 
noastre va fi reprezentativa 
U.R.S.S.

La 
tării 
bitru 
Iași.

acest turneu, din partea 
noastre va oficia ca ar- 

Teodor Ealanovici, din

AWLIZl IA OBIECT țlMĂSUfil
W (ACEIEAȘI) VOBBI COAIE
II

INTENSĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ
• RAPID — F.C. ARGEȘ 1—« 

(1—0). Peste 7000 de spectatori 
au fost prezer.ți în tribunele sta
dionului Giulești pentru a asista 
la această partidă. Oaspeții au 
prezentat o formație lipsită de 
numeroși titulari și etn aceste 
motive rapidiștii — cu o echipă 
întinerită avut mai mult

timp inițiativa, dar nu au putut 
să-1 învingă decit o singură da
tă pe inspiratul portar peteștean 
Istrate. Golul a fost marcat de 
Rontea (min. 37). (D. Moraru-
Slivna).

• POLITEHNICA TIMIȘOA- 
PLEACA MÎINE

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

anj, Balcaniada de nalalie

ELE LUI CARMEN BUNACiU
DITEZE" LA C.M.?
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oare, care să le olere credit in 
fata selecționerilor pentru a- 
propiatele C.M. în această si
tuație se află și cele mai bune 
înotătoare românce, care por
nesc favorite în concursul fe
minin. Carmen Bunaciu, Anca 
Miclăuș, Ligia Anastasescu, Ma
riana Paraschiv, Mihaela Cos- 
tea, Daniela Georgescu s-au 
pregătit în ultimele zile la 
Geoagiu și au plecat la începu
tul acestei săptămînî la Kranj. 
Lor li s-au adăugat mai tinere
le lor coechipiere Maria Măgiașu, 
Mioara Gerea, Daniela Pante- 
limon și Irinel Pănulescu, ul
tima venită direct de la Flo
rența, unde a luat startul la 
C.E. de juniori. După cum se 
știe, sportivele noastre frunta
șe, exceptînd-o pe Carmen Bu
naciu, nu au realizat în con
cursurile anterioare rezultate 
care să Ie îndreptățească selec
ția pentru „mondiale". Acum, 
ele vor avea o ultimă șanșă de 
a atinge obiectivele propuse.

Pentru întrecerile masculine, 
care anunță ca prim favorită 
reprezentativa Bulgariei, F. R. 
Natație a deplasat un lot mult 
întinerit. La Kranj vor concura, 
printre alții, Miliai Mandache, 
Adrian Horvat, Ladislau Sza- 
kadati, Alexandru Szabo, Ionel 
Luca, Hori a Lucaciu, Cornel 
Neagrău, Flavius Vi.șan ș.a.
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Zilele trecute, la Oradea. 
Plenara comisiei județene de 
fotbal Bihor. Așteptam, fi
rește, lucruri interesante. 
Așteptam, mai ales, o anali- 
zâ ia obiect a echipei-fanion 
a județului, scăpată de la re
trogradarea în ceasul al 
12-lea, o sinteză a cauzelor 
care au făcut ca de la Săt- 
măreanu n producția județu
lui Bihor să fie modestă, ca 
să folosim un eufemism. Și 
mai erau destule probleme de 
tratat serios, pornind de la 
cauze, obiective și subiective, 
de la cantitatea de muncă 
depusă, sau de la pelegrinajul 
antrenorilor la F.C. Bihor, 
în locul analizei temeinice, 
constructive, ne-a fost dat să 
ascultăm, cam o jumătate de 
oră, un referat lamentabil, 
Învechit, confuz și lipsit de 
respect față de cei prezenți. 
Pentru că numai lipsă de 
respect se poate numi între-

Portarul piteftenilor, Istrate, respinge balonul din fața lui Ron
tea. (Fază din meciul Rapid — F. C. Argeș) Foto ; V. BAGEAC

PREGĂTIRILE CAMPIOANE! IN VEDEREA MECIURiLOR CU A.S. MONACO
în cadrul pregătirilor pentru 

meciurile cu A. S. Monaco, 
jocuri preliminare în cadrul 
C.C.E. (cu manșa I. la 16 au
gust, în deplasare), STEAUA, 
campioana tării noastre, se an
trenează intens.

Marti, bucurestenii au jucat 
pe „Ghencea“ un amical cu 
F. C. Carl Zeiss Jena, o echipă 
bine cotată în fotbalul R. D. 
Germane. După cum se glie, 
Steaua a cîștigat. eu 2—1. in 
urma unui joc destul de bun. 
în care bucurestenii au domi
nat în repriza I si spre sfîr- 
Situl întîlnirii. Ambele goluri 
le-a marcat Marcel Răducanu. 
tot el mai expediind de două 
ori mingea în bară.

Steaua a aliniat în acest meci 
formația : Iordache — Nițu 
(Gane), FI. Marin. Sames, Gh. 
Ion — I. Ion (Popa), Dumitru, 
M. Răducanu — Troi, A. Iones
cu (Aelenei — din min. 86 !), 
Zamfir. (T. R.).

Tot in cadrul pregătirilor 
pentru meciul eu A- S. Mo
naco. Steaua pleacă duminică 
in Grecia, la Atena, unde va 
participa Ia un turneu de ciieva 
jocuri.

UJLS.S. Una din participante
le noastre in Cupa 
echipa Politehnica 
pleacă miine într-un 
Uniunea Sovietică.
partidă, timișorenii intîlnesc pe 
Moldova Chișir.ău, urmind să 
joace in continuare cu Ararat 
Erevan, la Krasnodarsk și cu 
Torpedo Moscova. Ieri, în meci 
amical, timișorenii au întrecut 
Selecționata Vojvodina cu 2—1 
(1-0).

• ...ȘI SPORTUL STUDEN
ȚESC — ÎN TURCIA ȘI GRE
CIA. Tot mîine va pleca în tur
neu în Turcia și Grecia echipa 
Sportul studențesc. Studenții 
vor susține două meciuri la 
Adana, după care vor întîlni, la 
Atena, cunoscutele formații Pa- 
nathinaikos si Olimpiakos.

• TURNEU INTERNAȚIO
NAL DE JUNIORI LA ARAD. 
In organizarea clubului U.T.A., 
va avea loc, la Arad, în zile
le de 4. 5 și 6 august, un turneu 
internațional de juniori la care 
au fost invitate echipele V.S.S. 
Kosice, din Cehoslovacia, F. C. 
Bihor, selecționata de juniori II 
a României, precum și forma
ția de juniori a clubului U.T.A.

• „CUPA MINERUL", LA 
BALA MARE. Cu prilejul Zilei 
Minerului, va avea loc, la Baia 
Mare, un turneu internațional la 
care, în afara echipei F.C. Baia 
Mare (organizatoarea competi
ției), vor mai participa forma
țiile N. K. Maribor din Iugo
slavia, Olimpia Satu Mare ți 
Minerul Cavnic. Jocurile se vor 
disputa mîine și duminică.

U.E.F.A., 
Timișoara 
turneu în 
In prima

barea lansată de referat cu 
privire la viitoarea formulă a 
campionatului Diviziei C, din 
moment ce aceasta... se anun
țase în presă de citeva zile ; 
sau afirmația că Tricolorul 
Beiuș va susține meciurile de 
baraj pentru Divizia C La 9 
și 14» iulie, cînd, la ora refe
ratului, campioana județului 
Bihor... cîștigase barajul | 
Nu-i vorba aici de simple ne
glijențe, ci de un stil de 
muncă superficial, anacro
nic, care trebuie schimbat 
urgent și in activitatea co
misiei județene de fotbal Bi
hor (președinte I Dindele- 
gan).

Fotbalul bihorean, în evi
dentă stagnare de mai multi 
ani, vrea — auzim — să se 
revitalizeze, se fac eforturi în 
acest sens și tocmai de aceea 
nu are nevoie de analize căl
duțe, în care cauzele sînt 
mascate de satistici, în care 
critica este făcută la modul 
general, fără exemple con
crete, fără propuneri 
măsuri, referate în care 
naiul seamănă probabil 
cel de anul trecut, și 
acum doi ani „ne luăm 
gajamentul ca în viitor 
depunem eforturi pentru 
lăturarea lipsurilor". Care 
suri, ce fel de eforturi ?

Noroc că discuțiile au 
pus realitatea în drepturi 
exemple concrete. Dar 
dem că de la aceste i 
trebuia pornit și nu la 
ajuns. Oricum, comisia jude
țeană de fotbal Bihor tre
buie să învețe și din expe
riența altora. Pentru că din 
greșelile ei n-a Învățat nimic 
de cițiva ani încoace.
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Mircea M. IONESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ȘI LA TRAGERILE 

OBIȘNUITE

LOTO
din 14 si 21 iulie a.c<

Pe bilete completate cu o va
riantă combinată sau o combi
nație „cap de pod“ se pot ob
ține mari suite de ciștiguri.

NU UIT ATI: AST AZI — UL
TIMA ZI cînd mai puteti cum
păra bilete la 
nuită Loto de 
1978.

tragerea obiș- 
mîine 4 august

TREI AUTOTURISME „DA
CIA 1300“ au fost cîștigate de 
participanții :

• loan Cojocaru din 
resti.

• Corina Zamfirachi 
Huși.
• loan Kis din Copșa
Jucati cu regularitate la tra

gerile obișnuite LOTO, care vă 
oferă posibilitatea de a cistiga 
autoturisme „Dacia 1300“ si 
mari premii în bani !

De reținut că se poate ciștiga 
și cu 3 numere din toate cele 
16 extrase.

Bucu-
din

Mică.

EXTRASENUMERELE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
2 AUGUST 1978

LA 
DIN

si

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
775.996 “ ------- ’ '
report

ETAPA I, 27 august : Metalosport 
Galați — Petrolul Băicoi, Ancora 
Galați — Avîntul Urziceni, Unirea 
Focșani — Luceafărul Adjud, Petro
listul Boldești — Foresta Gugești, 
Olimpia Rm. Sărat — Prahova Plo
iești, Carpați Nehoiu — Dinamo 
Focșani, Petrolul Berea — C.S.U. Ga
lați, Chimia Buzău — Oțelul Golați.

ETAPA A H-a, 3 septembrie : Fo
resta Gugești — Olimpia Rm. Sârct, 
C.S.U. Galați — Unirea Focșani, Pe
trolul Băicoi .....
vîntul 
Oțelul Galați ________ ___
Prahova Ploiești — Metalosport 
lăți, Luceafâ ul Adjud 
Buzău, Dinamo Focșani • 
Galați.

ETAPA A lll-a, 10 septembrie : Lu
ceafărul Adjud — Dinamo ” 
Avîntul Urziceni — Petrolul 
Petrolistul Boldești — C.S.U. 
Metalosport Galați — Carpați 
hoîu. Unirea Focșani — Olimpia Rm. 
Sărat, Foresta Gugești — Oțelul Ga
lați, Ancora Galați — Prahova Plo
iești, Petrolul Berea — Chimia 
Buzău.

ETAPA A IV-a, 
Chimia Buzău - 
Oțelul Galați — 
hova Ploiești - 
C.S.U. Galați - 
Dinamo “ 
Petrolul 
Carpați 
Olimpia 
Galați.

ETAPA

Carpați Nehoiu, A- 
Urziceni — Petrolul Berea, 

Petrolistul Boldești, 
Ga- 

Chimia 
Ancora

Focșani, 
Băicoi, 
Galați, 

Ne-

17 septembrie :
Petrolistul Boldești, 

Petrolul Berea, Pra. 
- Unirea
Luceafărul 

Focșani — Avîntul 
Băicoi — Ancora 
Nehoiu — Foreșta 
Rm. Sărat

Focșani. 
Adjud, 

Urziceni, 
Gakrți, 

Gugețti, 
Metalosport

LEI, din care 29.083 lei, 
la categoria 1.

câștigurilor la
se face astfel : de la 
pînă la 2 octombrie 

de la

Plata 
tragere 
august _ 
municipiul București), _ 
august pînă la 2 octombrie 
tară) și Incepînd aproximativ 
la 14 august a.c. prin mandate 
poștale.

SERIA A lll-a Fetrolistu!

Di-

această
10 

(în
14

(în 
de

A V-a, 24 septembrie : Pe
trolul Berea — Prahova Ploiești, O- 
limpia Rm. Sărat — Petrolul Băicoi, 
Metalosport Galați — Oțelul Galați, 
Unirea Focșani — Carpați Nehoiu, 
Ancora Galați — C.S.U. Galați, 
Petrolistul Boldești — Avîntul Urzi
ceni, Chimia Buzău — Dinamo Foc
șani, Luceafărul Adjud — Foresta 
Gugești.

ETAPA A Vl-a, 1 octombrie : Car
pați Nehoiu — C.S.U. Galați, Meta-

Io sport Galați Chimia Buzău, 
naflBO Focșani — Petrolul Berea, 
vintui Urziceni — Oțekil Galați, 
trolui Băicoi — Luceafărul Adjud, 
Ance'a Galați — Olimpia Rm. Sâ-at. 
Foresta Gogești — Unirea 
Prahovo Ploiești — Petrolistul 
deșii.

ETAPA A VUx», 6 octombrie : 
mia Buzâj — Avîntul Urziceni, 
lui Galați — Carpați Nehoiu, 
cea farul Adjud — Prahova Ploiești, 
Petrolul Berea — Ancora Galați, O- 
limpia Rm. Sărat — Dinamo Foc
șani, C.S.U. Golați — Foresta Go
gești, Petrolistul Boldești — Petrolul 
Băicoi, Unirea Focșani — Metalo
sport Galați.

ETAPA A VII l-a, ÎS octombrie : Pe- 
trolistul Boldești — Olimpia Rm. Să
rat, Foresta Gugești — Chimia Buzău, 
C.S.U. Galați — Oțelul Galați, Uni
rea Focșani — Dinamo Focșani, Pra
hova Ploiești — Carpați Nehoiu, 
Metalosport Galați — Ancora Galați, 
Avîntul Urziceni — Luceafărul Adjud, 
Petrolul * - . . -

ETAPA 
Prahova 
Dinamo 
Ancora 
Carpați 
Metalosport Galați - 
ziceni, Petrolul Berea 
șani. Petrolul Băicoi 
zău, Olimpia Rm. Sărat 
Galați.

ETAPA A X-a, 29 octombrie : Fo
resta Gugești — Petrolul Berea, 
C.S.U. Gaiați — Petrolul Băicoi, Chi
mia Buzău — Prahova Ploiești, Oțe
lul Galați — Dinamo Focșani, Car
pați Nehoiu — Ancora Galați, Avîn
tul Urziceni — Olimpia Rm. Sărat, 
Luceafărul Adjud — Metalosport Ga-

Pe-

Focțon..
“ Bo.-

o»>-

Boi coi — Petrolul Berea.
A IX-a, 22 octombrie :
Ploiești — Oțelul Galați, 
Focșani — Foresta Gugești, 

Galați — Petrolistul Boldești, 
Nehoij — Luceafărul Adjud, 

Avîitul Ur-
• Unirea Foc-
• Chimia Bu- 

c.s.u.

EDIȚIA 1978/19793
tcți. Unirea Focșani 
Boldești.

ETAPA A Xl-a, 5 noiembrie : Oțe- 
krt Galați — Ancora Galați, Prchova 
Plo'ești • Avîntul Urziceni, Petro
lul Băîco1 — Foresta Gugești, Unirea 
Focșani — Chimia Buzău, C.S.U. Ga
lați - Metalosport Galați, Petrolul 
Be*Ta - Luceafărul Adjud, Petrolis
tul Bo'deștf — Dinamo Focșani, O- 
limp-a Rm Sâeat - Carpați Nehoiu.

ETAPA A 12 noiembrie ! Fo
resta Gugești — Prahova Ploiești, 
Metalosport Galați - Petrolul 
Berea Olimpia Rm. Sărat - Chimia 
Buzău, , Di name Focșani - C.S.U. 
Galați, Luceafărul Adjud - Petrolis
tul Boldești, Carpați Nehoiu — A- 
vîntu’ Urziceni, Petrolul Băicoi — 
Oțelu1 Galați, Ancora Galați — 
Unirea Focșani.

ETAPA A Xlll-a, 19 noiembrie î A- 
vîntul Urziceni — Unirea Focșani, 
Dinamo Focșani — Petrolul Băicoi, 
Foresta Gugești — Metalosport Ga
lați, Petrolistul Boldești - Carpați 
Nehoiu. C.S.U. Galați — Prahova 
Ploiești, Chimia Buzău - Ancora 
Galați. Petrolul Berea - Olimpia 
Rm. Sărat. Otelul Galați — Luceafă
rul Adjud

ETAPA A X V-a, 
Prahova Ploiești • 
Avîntul Urziceni 
Petrolul Berea — 
Uni rea Focșani - 
limpia Rm. Sărat 
jud, Metalosport 
Focșani, '
Nehoiu, 
Gugești.

ETAPA
C.S.U. Galați 
trolul Băicoi • 
resta Gugești 
Petrolistul ” 
Galați, 
Berea, 
Sărat, I 
Galați, 
Ploiești.

26 noiembrie : 
Petrolul Băicoi,

- C.S.U. Galați, 
Petrolistul Boldești,
Oțelul Galați, ~

— Luceafărul 
Galați

Buzău
Galați

O- 
Ad- 

Dinamo 
Carpați 
coresta

decembrie : 
Buzău, Pe-

A XV-o, 3
Chimia

Unirea Focșani, Fo-
- Avîntul Urziceni, 

Boldești — Metalosport 
Carpați Nehoiu — Petrolul 

Oțelul Galați — Olimpia Rm. 
Luceafărul Adjud — Ancora 

Dinamo Focșani — Prahova



Cupa „Mării Negre“ la baschet (f) Noi succese șahiste românești

PARTIDE SPECTACULOASE FLORIN OnEOROnil-TREI VICTORII ÎN S.ll.A.
ÎN REUNIUNEA DE DEBUT

CONSTANȚA, 2 (prin tele
fon). Marele nostru port mari
tim le-a primit pe participan
tele la cea de a 17-a ediție a 
„Cupei Mării Negre" la bas
chet feminin cu o vreme rece, 
în care soarele a stat ascuns 
după nori plumburii, care cer
neau o ploaie deasă de toamnă.

Ambianța a fost mult mai 
caldă în sala sporturilor, unde 
un public entuziast și bun cu
noscător al acestui joc a a- 
plaudat la scenă deschisă fa
zele frumoase reușite de bas
chetbalistele din reprezentati
vele României, Cehoslovaciei, 
Ungariei. Poloniei și R.D. Ger
mane, prezente la acest pres
tigios turneu internațional.

Meciul de debut al compe
tiției a adus în fata primei re
prezentative a României echi
pa de tineret a țării noastre. 
Spre surprinderea generală, 
tinerele baschetbaliste au pus 
stăpînire pe joc din start, nu 
s-au lăsat nici un moment im
presionate de experiența seni
oarelor și puțin a lipsit să a- 
sistăm la prima surpriză a tur
neului. De-abia în min. 36, 
prima formație a României a 
reușit să egaleze și să preia

REVISTA PRESEI 1’EOI!1PE>

„FLOROIU, CEL LA CARE NU NE AȘTEPTAM"
Sub titlul „Floroiu. cel la care 

nu ne așteptam", cunoscutul co
mentator de atletism Robert 
Paricnte a comentat recent, in 
ziarul parizian „L’Equipe" ulti
mele performante ale atletului 
român Ilie Floroiu. „Perfor
manta săptăminii n-a venii din 
Alger, cum se prevedea, ci de 
la București. Henry Bono n-a 
trebuit să-și forțeze prea mult 
talentul pentru a obține cea de 
a doua medalie de aur din ca
drul Jocurilor Africane, la 3 000 
obstacole. In replică, românul 
Ilie Floroiu a dat peste cap 
toate previziunile, realizînd in 
capitala tării sale două perfor
mante care se plasează în vir- 
ful ierarhiei europene : 27:47,8 
la 10 0OT m și 13:15A la 5 MO 
m“ — scrie comentatorul zia
rului francez. ..Pe această ul
timă distanță, doar Rono a a- 
vut un timp mai bun decit 
Floroiu în acest sezon, românul 
fiind liderul actual al bătrinu- 
lui continent, cu o performantă 
inferioară doar cu două se
cunde recordului european de
ținut de Puttemans (13:13,0)*

Dună ce-i face portretul lui 
Ilie Floroiu. Robert Pariente a- 
ratâ că fondistul constăntean 
a apărut pentru prima dată in

TURNEUL DE RUGBY 
DE LA HARKOV 

într-un meci contînd pen
tru turneul internațional de 
rugby de la Harkov : U.R.S.S. — 
Polonia 28—13 (10—6). în cla
sament conduce echipa U.R.S.3. 
— 6 puncte (din trei jocuri 
disputate), urmată de selecțio
nata de tineret a României — 
4 puncte (din două meciuri 
disputate).

DUBLUL ȚIRIAC — VILAS 
ÎNVINGĂTOR LA SOUTH ORANGE

NEW YORK. 2 (Agerpres). — 
In proba de dublu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la South Orange 
(New_Jersey), cuplul Ion Tiriac 
(România) — Guillermo Vilas 
(Argentina) a învins cu 6—3, 
6—4 perechea Ramiro Benavides 
(Bolivia) — Erick Iskerskv 
(S.U.A.).

IN MECIUL KARPOV — KORCINOI 
REMIZELE CONTINUĂ

MANILA. 2 (Agerpres). — Cea 
de-a 7-a partidă a meciului de 
șah pentru titlul mondial dintre 
campionul lumii Anatoli Karpov 
și șalangerul său Viktor Korcinoi, 
întreruptă acum două zile, s-a 
încheiat remiză. Meciul continuă 
la Baguio cu partida a 8-a. Pînă 
în prezent, toate cele 7 partide 
s-au terminat remiză.

conducerea prin două coșuri 
realizate de Roșianu, obținînd 
în final o victorie cu scorul de 
65—60 (32—36) S-au remarcat 
Goian și Roșianu de la învin
gătoare, Cuțov, Sancu și M. 
Sandu din selecționata de ti
neret.

Partida următoare a opus e- 
chipele Cehoslovaciei șl Unga
riei. Vicecampioanele mondiale 
și europene, sportivele ceho
slovace, cu un lot în care 8 
jucătoare măsoară peste 1,80 m 
și alte două peste 1,90 m au 
obținut o victorie netă, după 
un joc pe care l-au dominat în 
permanență. Scor final : 67—38 
(37—27) pentru ,.5“-Ul Ceho
slovaciei. Principalele realiza
toare : Tresnakova 18, Virb- 
kova 11, Horsakova 8 (Ceh.),
respectiv, Latnala 11, Bogar 8 
(Ung.). Au arbitrat A. Bed- 
narski (Polonia) și H. Zeh 
(R.D.G.).

în ultimul med : Polonia — 
R. D. Germană 64—34 (33—17). 
Turneul continuă joi cu parti
dele România tineret — R- D. 
Germană. România — Ungaria 
și Cehoslovacia — Poloiia.

Paul IOVAN

„lumea mare" a fondului la 
Campionatele europene de la 
Roma (1974). cind a obținut lo
cul cinci cu performanta de 
13:27.2, pentru ca recent, cu 
prilejul Campionatelor națio
nale de atletism ale Românie:, 
să înregistreze un senzațional 
progres, coborind recordul na
țional la o cifră care constituie, 
după opinia gazetarului francez, 
„un serios avertisment pentru 
adversarii săi la apropiatele 
Campionate europene de la 
Praga" (29 august — 5 sep
tembrie).

Articolul din „L’Equipe" este 
însoțit de aceste două tabele ce 
subliniază, o dată în plus, ex
celentele performante ale fon- 
distului român.

Primii 10 In 197»

PROBA DE 5 000 M
... și din toate timpurile

1. Rono (Kenya) 13:0»,4
2. FLOROIU (Rom.) 13:15,0
3. Liquor! (S.U.A.) 13,16,2
4. Dixon (N. Zel.) 13:17,4
5. Mamede (Port.) 13:17,»
». Zimmermann (R.F.G.) 13:18,2
7. Ryffel (Elv.) 13:20,7
8. Hermens (Ol.) 13:21,»
9. Bouster (Fr.) 13:24,1

10. Waigwa (Ken.) 13:24,4

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS
(Urmare din pag I)

ale acestuia, el și-a mărit con
stant avantajul de puncte pînă 
la obținerea deciziei: 6—2, 7—6 
pentru Hărădău ! A doua vic
torie, foarte aplaudată de spec
tatorii brașoveni, a aparținut 
lui Traian Marco. în fața unuia 
dintre marii favoriți ai probei, 
Tonias Smid, tenismanul nos
tru a luptat foarte dirz de Ia 
prima pînă la ultima minge. 
Au fost faze de frumos tenis,

TRAIAN MARCU
prelungite schimburi de lovi
turi, in care au excelat amin- 
doi jucătorii. Mar cu ratează ob
ținerea break-ului în primul set, 
dar îl realizează în al doilea, 
păstrindu-și avantajul pînă la 
egalarea scorului partidei. în 
setul trei este condus cu 1—3, 
revine insă puternic (profitînd 
și de nervozitățile adversaru
lui), ca pînă la urma să ter

Timp de o lună, între 30 iu
nie și 31 iulie, marele maestru 
Florin Gheorghiu a fost invitat 
în Statele Unite la o serie de 
puternice turnee open. Multiplul 
nostru campion s-a înapoiat ieri 
acasă cu un bilanț excelent : 
LOCUL I ÎN TOATE CELE 
TREI CONCURSURI LA CARE 
A PARTICIPAT !

L-am rugat să ne împărtă
șească impresiile sale după a- 
cest nou periplu, pe ruta Bucu
rești — Philadelphia — New 
York — San Francisco și retur.

— Primul turneu, „World o- 
pen“, a avut loc la Philadel
phia, reunind cifra record de 
1 000 de concurenți ! Americanii 
sînt, > în ultima vreme, mari a- 
matori de asemenea concursuri- 
gigant, care oferă șanse foarte 
bune și jucătorilor cotați, deo
camdată, mai slab de a se în- 
tilni cu mari maeștri și maeștri 
internaționali. Dealtfel, astfel de 
turnee creează posibilitatea ob
ținerii unor clasificări superioa
re. în grupa de elită au partici
pat aproape 100 de jucători. 
Am reușit să ocup primul loc, 
după o luptă foarte strinsă, cu 
7'A puncte din 9 (+6=3—0). S-a 
jucat intr-un ritm frenetic, cu 
două runde pe zi și un control 
al timpului neobișnuit : 40 de 
mutări în 110 minute (față de 
150 minute, standard interna-

1. Rono (Kenya)
2. Quax (N. Zel.)
3. Puttemans (Bel.)
4. Hildenbrand (RFG)
5. Yitter (Etl.)
6. Fleschen (RFG)
7. Jipcho (Ken.)
8. Welgt (R.F.G.)
9. Foster (Aug.)

10. FLOROIU (Rom.)

1978 13:08 4 
1977 13:12,9 
1972 13:13,9
1976 13:13,7
1977 13:13,8 
1977 13:13,9 
1974 13:14,4
1977 13:14,5 
1974 13:14,6
1978 13 :15,0

mine învingător. Marcu — 
Smid 5—7, 6—4, 6—4 I

Celelalte două partide susți
nute de jucătorii români in 
compania celor cehoslovaci au 
fost pierdute conform previ
ziunilor. Jean Bircu a cedat lui 
Jiri Granat cu 5—7, 1—6, iar 
Bebe Almăjan a fost învins de 
Pavel Slozil cu 3—6, 2—6.

Toate celelalte patru meciuri 
din optimile de finală s-au ter
minat cu succesul tenismanilor 
sovietici: A. Metreveli — H. 
Drzymalski (Polonia) 6—3, 6—1; 
R. Ahmerov — S. Michod (El
veția) 6—1, 6—0; V. Borisov — 
W. Meres (Polonia) 6—2, 7—6 ; 
T. Kakulia — J. Bennik (Un
garia) 6—4, 6—0. Tabloul „sfer
turilor" arată astfel: Metreveli 
— Hărădău; Slozil — Borisov; 
Marcu — Ahmerov; Granat — 
Kakulia.

Cu brio a debutat în proba 
de simplu prima reprezentantă 
a țării noastre, Virginia Ru- 
zici. Ea a întrecut-o pe tînâra 
jucătoare cehoslovacă Mirosla
va Bendlova cu 6—3, 6—1, după 
un joc în care nu a fost pusă 
decit rareori la Încercare de 
adversara sa.

Ușor a trecut de ștacheta „op
timilor" și Florența Mihai, care 
a învins-o cu 6—3, 6—3 pe Lea 
Pilchova, o altă speranță a 
tenisului cehoslovac. Mai difi
cilă a fost partida Marianei Si- 
mionescu, care a trebuit să în
frunte pe puternica jucătoare 
sovietică Natașa Cimireva. Du
pă un joc echilibrat doar in 

țional). Cu același rezultat, dar 
cu coeficienți Bucholtz mai 
slabi, s-au clasat P. Biyasas 
(Canada), H. Westerinen (Fin
landa), I. Asmundsson (Islan
da), L Sanz (Spania). A sur
prins neclasarea între premianți 
a doi reputați mari maeștri, A. 
Lein și P. Benko.

— Următorul popas 7
— La un interval foarte scurt, 

numai 4 zile, a urmat openul 
G.H.L Internațional de la 
New York, patronat de o mare 
firmă de asigurări medicale. 
Aid, locul I mi-a revenit „cu
rat", cu 8*/i puncte din 11, de 
asemenea fără înfringere. Al 
doilea clasat, canadianul Peter 
Biyasas (8 puncte), a devenit 
cu acest prilej mare maestru. 
Ocupanții, la egalitate, ai locu
lui IU (J. Fedorovici, M. Val- 
vo, E. Meyer, B. Rind, L He
bert, O. Popovlei) au realizat 
norma de maestru internațio
nal Acești tineri jucători ame

6 VICTORII ROMANEȘTI LA
La Jajce (Iugoslavia), In 

cadrul regatei internaționale 
de caiac-canoe. sportivii ro
mâni au cucerit șase victorii 
prin Ileana Balog (K1 F), 
Ileana Balog — Florica Ocun- 
schi (K 2 F), Ileana Balog — 
Florica Ocunschi — Carmen 
Woitec — Victoria Burtea

NOUTĂȚI DE LA 
PANATHINAIKOS ATENA

Campionatul Greciei va în
cepe în primele zile ale lui 
septembrie. Pînă atunci, cele 
mai multe echipe susțin me
ciuri amicale. De pildă, Pa
nathinaikos Atena, adversara 
formației piteștene F.C. Argeș 
în Cupa U.E.F.A., va întilni pe 
Austria Viena și Spartak Brno. 
Echipa antrenată de Kazimierz 
Gorski, fostul conducător tehnic 
al reprezentativei Poloniei, va 
prezenta anul acesta — așa cum 
am mai anunțat — o serie de 
nume noi. Este vorba de tină- 
rul Sintichakis (21 de ani) fost 
la Ergotelis, Delikaris de la 
Olympiakos Pireu, Antonio Go
mez Benites de la Valencia — 
Venezuela și Zabella, fost la 
River Plate. S-au transferat de 
la Panathinaikos cunoscuții in
ternaționali Domazos (plecat la 
A.E.K. Atena) și Anioniadis (la 
Olympiakos Pireu).
BOCA JUNIORS (ARGENTINA) 

A CUCERIT
„CUPA INTERCONTINENTALA*
MUNCHEN, 2 (Agerpres). — 

Peste 40 000 de spectatori au ur
mărit ia Karlsruhe meciul retur

DUMITRU HARADAU
primul set, Cimireva cîștigă cu 
6—4, 6—1. Victorii ale favori
telor în toate celelalte partide: 
Mariana Kroșina (U.R.S.S.) — 
Elena Trifu (România) 6—3, 
6—2; Regina Marsikova (Ceho
slovacia) — Barbara Olsza (Po
lonia) 6—3, 6—0; Renata To
manova (Cehoslovacia) — Bar
bara Kocyga (Polonia) 6—2,
6— 2; Irina Sevcenko (U.R.S.S.) 
— Danuta Swaj (Polonia) 6—3.
7— 6 ; Elena Granaturova 
(U.R.S.S.) — Anina Von Plan
ta (Elveția) 6—3, 6—1. în sfer
turile de finală se vor întilni 
Kroșina — Marsikova; Cimi
reva — Tomanova; Raziei — 
Sevcenko; Mihal — Granatu
rova.

Joi (n.r. — azi), campiona
tele continuă la Dinamo, de la 
ora 11, în toate probele de se
niori și tineret. 

ricani au lăsat in urmă pe cu- 
noscuții mari maeștri P. Benkă, 
A. Bisguier și R. Balinas.

— Al treilea turneu 7
— Ultima escală a rutei ame

ricane a fost la Saratoga, în 
California. S-a disputat un scurt 
„elvețian", pe distanța a 4 run
de. Cu 3'/i puncte am ocupat 
locul 1—3, la egalitate cu marii 
maeștri americani J. Tarjan și 
J. Grefe. S-a jucat în aer liber, 
pe o căldură toridă, tot cu două 
runde pe zi.

— La înapoiere ați aflat că 
România are un al doilea mare 
maestru. Ce ne puteți spune în 
legătură cu aceasta 7

— Mă bucură foarte mult 
succesul lui Mihal Șubă. pe ca
re dealtfel l-am prevăzut. Cred 
că acum, dacă „s-a spart ghea
ța", putem aștepta ca în viito
rul apropiat familia marilor 
maeștri români să crească 1

V. CH.

„REGATA JAJCE"
(K 4 F), Gheorghe Buhacioc —•' 
Constantin Gheba (C 2 — 508 
m), Mihai Marcov — Gheor
ghe Simiocenco (C 2 — 1 000 m) 
si Iacob Sidor — Marian Dineu 
— Victor Ignat — Alexandru 
Axente (K 4 — 1 000 m). în 
clasamentul general sportivii 
români au ocupat primul loa.

al finalei „Cupei intercontineiW 
tale", disputat intre echipa vest- 
germană Borussia Monchen- 
gladbach și formația argenti- 
niană Boca Juniors Buenos Ai
res. Fotbaliștii argentinieni au 
obținut victoria cu 3—0 (2—0), 
prin golurile înscrise de Salinas 
(min. 2 și min. 37) și Mastran- 
gelo (min. 33). Prima partidă^ 
desfășurată la 22 martie la 
Buenos Aires, s-a încheiat la 
egalitate (2—2), astfel că echi
pa Boca Juniors a cucerit tro
feul. Arbitrul Uruguayan Ceru- 
Uo a condus următoarele for
mații : BOCA JUNIORS : Ga
tti — Bordon, Parmia. Tesare. 
Suarez. Salinas, Sune, Zanabria» 
Mastrangelo, Saldno (Veglio). 
Felman ; BORUSSIA ; Kneib — 
Vogts, Ringels, Hannes, Wo-, 
hlers, Kulik, Simonsen, Nielsen, 
Lausen, Bruns, Gores. ,

TELEX
ATLETISM • Cu prilejul cam

pionatelor de juniori ale R. D. 
Germane, de la Leipzig, Roland 
Steak a obținut în proba de a- 
runcarea ciocanului performanta 
de 75,00 m.

AUTOMOBILISM » Cursa des
fășurată la Pergusa (Sicilia) a 
revenit pilotului italian Bruno 
Giacomelli (,,Mareh-BMW“), care 
a realizat o medie orară de 
189,988 km. Bruno Giacomelli și-a 
asigurat astfel titlul de campion 
european la formula H.

BASCHET 9 Selecționata R.P. 
Chineze a obținut a patra vic
torie consecutivă în campionatul 
feminin de baschet al Asiet, 
competiție ce se desfășoară In 
aceste zile la Kuala Lumpur, în- 
vingind cu scorul record da 
137—60 (77—32) formația Indone
ziei și păstrând in continuare 
șanse mari în disputa pentru 
cucerirea titlului. Intr-un alt joc, 
Malayezia — Filipine 101—54 
(51—21).

HOCHEI • La Garmisch Par- 
tenkirchen, în cadrul competiției 
internaționale de hochei pe ghea
ță pentru trofeul „Thum und 
Taxis**, echipa vest-germană S.C. 
Riessersee a Învins cu scorul de 
8—4 (4—0, 2—1, 2—3) formația
austriacă S.v. Innsbruck.

ȘAH • Turneul internațional 
de la Vilnius s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru sovietic 
Tukmakov, care a totalizat io*/j 
p din 15 posibile. Pe locul doi 
s-a clasat fostul campion mon
dial Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 
— 10 p, urmat de Gulko 
(U.R.S.S.) — 9’/, p.

TENIS • în turul doi al tur
neului internaț’onal de la North 
Conway, americanul Bruce Man- 
son l-a eliminat cu 6—4 6—1 pe
compatriotul său Stan Smith, 
Alte rezultate : Fibak (Poloniai— 
Letcher (Australia) 6—4. 6—3 :
Alexander (Australia) — Kronk 
(Australia) 6—4, c—1; Barazzutti 
(Italia) — Frawley (Australia) 
3—6, 6—0, 6—3; Franulovici (Iugo
slavia) — Rosewall (Australia) 
6—3, 6—3; Ashe (S.U.A.) — JO-
hansson (Suedia) 6—2, 6—2.

VOLEI • Competiția interna
țională pentru junioare, „Cupa 
Prietenia*, s-a încheiat la Phe
nian cu victoria selecționatei 
R.P.D. Cotpene, care în meciul 
decisiv a întrecut cu scorul de 
3—1 reprezentativa U.R.S.S.


