
PASIONANTE COMPETIȚII
SPORTIVE DEDICATE
MARII SĂRBĂTORI

„Uniți Io muncă, sport și roie bună

In fața fileului își dispută intiietatea, in cadrul „Daciadei", echi
pele masculine de volei Caracal și Balș (tricouri in dungi).

Desfășurată sub genericul 
Festivalului național „Cîntarea 
României* și al „Daciadei* și 
dedicată măreții sărbători de 
la „23 August", manifestarea 
cultural-sportivă „Uniți în 
muncă, sport și voie bună", de 
pe stadionul Metalul din Ca
pitală a adus pe scenă și pe 
terenul de sport muncitori 
de la întreprinderile „23 Au
gust* și „Timpuri Noi" din 
Capitală, Hidromecanica Bra
șov, Întreprinderile de vagoane 
din Arad, Caracal, Drobeta Tr. 
Severin, Progresul Brăila, 
I.O.B. Balș și Nicolina Iași, 
care au dat expresie, prin poe
zie, cîntet și sport, dragostei

nețărmurite față de partid, 
fată de glia strămoșească.

Acum cincî ani, sportivii din 
întreprinderile Centralei indus
triale de utilaj și material ru
lant s-au întilnit pentru prima 
oară în București (unde a avut 
loc și a doua ediție), apoi 
„caravana* a trecut prin Bră
ila, Brașov, ca 
acest început de 
pitaliera bază 
Metalul, cu un 
de participant.

„.Animație multă în jurul

Emanuel FANTANEANU

să revină în 
august pe os- 

bucureșteană 
număr record

(Continuare in pag. 2—3)

„ZIUA MINERULUI"

ÎNTRECEREA din abataje

A CONTINUAT PE TERENUL DE SPORT
Pe aceste străvechi meleaguri 

românești — plaiurile maramu
reșene — au fost initiate de 
„Ziua Minerului" frumoase ma
nifestări sportive. Valurile de 
ceafă și fișiile de nori n-au 
reușit să întunece sărbătoarea 
muncitorilor in adincul pămân
tului. Pe dreptunghiuri gazo- 
nate sau bituminizate. pe piste 
cimentate și in jurul meselor 
cu 64 de pătrate, in apropie
rea exploatărilor miniere, incă 
din primele ore ale dimineții 
s-au întrecut sute de tineri si 
virstnici români ?i maghiari, 
așa cum muncesc, înfrățiți zi 
de zi in abataje, preparații sau 
in alte sectoare, dind cantități 
tot mai mari de metale nefe
roase, atit de necesare econo
miei naționale.

După cum aminteam, spor-

tivii mineri au participat la 
numeroase întreceri. Spre e- 
xemplu, la E. M. Băiuț, echipe
le de fotbal ale sectoarelor 
Brainer și Văratec și-au dis
putat intiietatea pe asociație ; 
la Baia Sprie — programul a 
cuprins și captivante alergări 
in sac și trasul la funie ; la 
Herja — concursuri de tenis de 
cîmp și popice ; in fruntea tur
neelor șahiștilor de la Săsar, 
începute în urmă cu mai multe 
zile și la care au participat 36 
de bărbați și 24 de femei, s-au 
situat O. Stof și Maria Pasca ; 
la Valea Chiuarului — un 
turneu de fotbal eu participa
rea formațiilor Voința Sintecuș,

P. VINTILĂ

(Continuare in pag. 2—3)
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După evoluții viu aplaudate

SPORTIVII ROMANI PE PRIMUL LOC 
ĂL CAMPIONATELOR EUROPENE DE TENIS
• 4 medalii de aur pentru tenismanii noștri • Virginia Ruzici — triplă campioană 

• Aleksandr Metreveli la a 6-a victorie consecutivă
La încheierea 'anei săptămâni cocnpetițjonale extrem de 

bogate, tenisul românesc are de două ori motive să fie 
mândru: in primul rmd, pentru modul cum »-a achitat 
de sarcina onorantă de a organiza un campionat european 
și în al doilea rind pentru performanțele obținute de 
sportivii noștri. După cum se știe, PENTRU ÎNTÎLA 
OARA ÎN PALMARESUL ACESTEI ÎNTRECERI CON
TINENTALE APAR NUMELE UNOR TEN EMANI RO- 
MANL Victoriile fetelor, in special ale VL-giniei Ruzici 
— care confirmă un excelent sezon, marcat și de alte 
succese internaționale — și apoi ale partenerei sale de 
dublu. Florența Minai, au produs multă bucurie.

BRAȘOV, 6 (prin telefon). 
— Cu noi și frumoase succese 
ale reprezentanților țării noas
tre au fost marcate ultimele 
secvențe ale campionatelor eu
ropene de tenis, încheiate 
seara zilei de duminică. 
Brașov. Atit în probele 
seniori, dt si în cele de
neret, sportivii români termină 
pe locuri fruntașe, înscriindu-se 
printre animatorii necontestati 
ai acestei a X-a ediții, jubiliare.

Cronica celor două zile 
ale finalelor începe cu splendida

in 
la 

de 
ti-

Aleksandr Metreveli (Uniunea 
Sovietică), pentru a șasea oară 
campion european de simplu.

In ultima zi a concursului atletic „Prietenia"

DOINA MAXIM ÎNVINGĂTOARE LA ARUNCAREA SULIȚEI
A XlI-a ediție a concursului 

„Prietenia*, competiție tradi
țională a speranțelor atletis
mului din țările socialiste, s-a 
încheiat ieri seară pe stadio
nul Republicii. Atmosfera en
tuziastă care a domnit pe sta
dion de-a lungul celor trei zile 
de concurs s-a adunat, parcă, 
in ardoarea cu care si-au dis
putat Șansele — si cu care au 
fost susținuți din tribune con- 
curentii — ștafetele de 4 x 403 
m. cele care au asigurat. înain
tea ceremoniei oficiale. înche
ierea sportivă a întrecerilor. 
Concursul tinerilor atleti a res
pectat întrutotul promisiunile : 
am asistat la unul din cele mai 
frumoase meetinguri atletice vă

zute în ultimul timp pe stadio
nul din Dealul Soirii. Frumu
sețea. dată de dîrzenia — si e- 
chilibrul — luptei pentru locuri 
fruntașe în toate ’probele, in- 
tîlnită îndeobște în întrecerile 
tinerilor, a avut și un suport 
valoric deosebit, materializat în 
numeroase performante extrem 
de promițătoare, unele surprin
zătoare. chiar, pentru vîrsta 
concurentilor. Parcurgînd liste
le rezultatelor vă invităm să 
rețineți cîteva nume pe care le 
veți reîntîlni. cu siguranță, a- 
nul viitor printre laureatii cam
pionatelor europene de iuniori : 
Sylva Oia, Natalia Bocina, So- 
ren Schleeel. Jorg Fasseminn. 
Kiril Laktionov, Irina Nikitina.

Cu satisfacție alăturăm aces
tor performeri si numele unor 
juniori români. După ce vineri 
Gheorghe Cojocaru s-a clasat 
ne primul loc la săritura în 
lungime, ieri Doina Maxim a 
obtinut o frumoasă victorie la

* Virginiei 
in proba de 

Fără

victorie 
Ruzid 
simplu femei, 
a constitui nicidecum 
o surpriză, rezultatul 
impresionează totuși 
prin maniera în care 
a fost obținut: 6—4.
6—2 in fața reputatei 
jucătoare cehoslova
ce Renata Tomanova. 
De la început, sco
rul se menține foar
te strins, cu ghemuri 
ciștigate contra servi
ciului. de ambele 
părți. La 2—2, To
manova luptă remar
cabil in două lungi 
schimburi de mingi, 
pentru a menține un 
echilibru ce părea pe 
punctul de a se 
rupe- Apoi, la 3—3, 
ploaia, revenită obstinat 
plaiurile brașovene. întreru
pe jocul pentru mai bine 
de două ore. Ne temeam că, la 
reluare, pe un teren foarte ud, 
Ruzid nu va reuși să-și regă
sească ritmuL Și — intr-adevăr 
— ea pierde 3 mingi consecu
tiv, apoi ghemul. Se ajunge la 
4—4 și aci o vedem pe multi
pla noastră campioană reluîn- 
du-și întreaga alură, cu acel 
angajament de voință și incisi
vitate care-i este caracteristic, 
își dștigă tn sfirșit serviciul 
(5—4) și apoi face break-ul de
cisiv (6—4). Setul al doilea a 
fost o simplă formalitate pen
tru învingătoare, ce avea in 
față o adversară resemnată. 
Victorie netă pentru Virginia 
Ruzid 1

Florența Mihai (stingă) și Virginia Ruzici 
— campioane europene la dublu femei.

pe

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Doina Maxim, o câștigătoare sigură, in cea mai capricioasă 
probă atletică Foto : N. DRAGOȘ

aruncarea suliței (52.56 m), pro
bă pe care a controlat-o cu si
guranță. Resiteana. elevă a neo
bositului șlefuitor de talente 
Daniel Mayer, ne-a lăsat im
presia că poate depăși curind 
55 de metri.

în afara celor două victorii, 
atleții români au mai obtinut ... - n -

m
Și

două locuri 
tor — 1500
— triplusalt)
(Ion Nicolae
Mafiei
Drăgoi 
reușind cel mai bun bilanț din 
istoria participării in competi-

ECHIPA
(Damei Nis- 
și Mihai Ene 
trei locuri HI
1 500 m. Liviu 

Înălțime si Mihai 
2 000 m obstacole).

Vladimir MORARII

(Continuare in pag. a 4-a)

„CUPA MARII
CONSTANȚA, 6 (prin telefon) 

Sîmbătă, în penultima zi a 
turneului internațional de bas
chet feminin dotat cu „Cupa 
Mării Negre", cele două re
prezentative ale României au 
repurtat noi victorii. Jucătoa
rele din echipa de tineret au 
întilnit puternica formație a 
Ungariei, pe care au întrecut-o, 
după o evoluție mult apreciată 
de specialiști, cu 68—60 (36—25). 
Cele mai bune : M. Cuțov 8,

slavia, UF. Garman ia, Polonia, 
Spania (seniori) fi Bulgaria, Ei- 
rația, Franța, Iugoslavia p Spa
nia (tineret).

Fotografii : Dragoș NEAGU

Clasament pe medalii
c a

SENIORI 3
<

ai 
<

2a
L ROMÂNIA 3 1 1
2. Cehoslovacia 2 2 2
3. U.RR.S. 1 1 6
4. Ungaria — — 1
TINERET
L Cehoslovacia 3 2 —
2. U.R.SS. 1 1 4
3. România 1 1 1
4. Austria — 1 1
5. R.F.G. — — 2
6. Polonia — — 2
7. Ungaria — — 1

Nu ou obținut medofH : Austria.
Bulgaria, Bvația, Franța, lugo-

Sportivi români campioni europeni
VIRGINIA RUZICI :
VIRGINIA RUZICI. FLORENȚA MIHAI 
VIRGINIA RUZICL TRAIAN MARCU 
ANDREI DIRZU. FLORIN NIȚÂ

simplu femei 
dublu femei 
dublu mixt 
dublu băieți (tin.)

MARICICA PUICA 5:43,2 LA 2000 m 
NOU RECORD MONDIAL!

concurs de verificare, desfășurat pe o vreme 
Brașov, Maricica Puicâ a parcurs distanta de 

timp care reprezintă un nou record mondial.

In cadrul unui 
ploioasă, la Poiana 
2000 m ia 5:43,2, 
Vechiul record aparținea, de anul trecut, Nataliei Mărășescu cu 
5:44,0. Alte rezultate : Bena Tăriță 37,2 la 300 m; Ion Dumitrache 
1.49,3 la 800 m.

f

ROMÂNIEI A CUCERIT
NEGRE" LA BASCHET FEMININ

M. Szekely 10, M.______ . . Radu 8, 
G. Bolovan 20 respectiv Beko 
21, Major k

Prima reprezentativă a Româ
niei a Întrecut, la capătul unui 
meci de prestigiu, redutabila 
selecționată a Poloniei, cu 75— 
63 (37—28). A fost o partidă 
spectaculoasă care a tncintat pe 
cei prezenți In tribune.

Cele mai multe puncte: Li
liana Duțu 19, Mariana Andre- 
escu 16. Ana Aszalos 13. Car

melia Filip 12 pentru 
română. Janusewicz 19, 
jinska 12, Janowska 10 
cea poloneză.

în cel de al treilea

echipa 
Storo- 
pentru

joc al 
zilei. Cehoslovacia a învins for
mația R. D. Germane cu 66— 
33 (34—22).

Paul 1OVAN

(Continuare in pag. a 4-a)



ÎN LUNA AUGUST, NUMÂR-RECORD DE MARI 
COMPETIȚII LA SPORTURILE OLIMPICE!

Examene importante pentru campionii de astăzi și pentru „schimbul de mline"

Carmen Bunaciu 2:17,28 la 200 m spate,

Am desprins, pînă acum, cel mai adesea 
cu indreptătită mindrie. uneori. însă. încer- 
cînd si sentimentul insatisfacției, multe din 
filele bogatului calendar al marilor compe
tiții internaționale, consemnînd și comentînd 
evoluțiile „tricolorilor" pe diferite meridiane 
ale lumii. Dar ora bilanțului sportiv — 1973, 
al acestui an de o deosebită importantă 
în drumul spre medaliile Jocurilor 
de la Moscova, este încă departe 
încheiată.

Dimpotrivă. Putem afirma că.

Olimpice 
de a fi

îndeosebi 
pentru sportul românesc, abia acum vor în
cepe o serie de examene de maximă însem
nătate. de la care, desigur, așteptăm noi 
afirmări, cît mai multe titluri si medalii.

August este, fără îndoială, luna unei am
ple reprezentări pe plan international, pe
rioada în care, printr-o coincidentă, vor intra 
în întrecere — campionii de astăzi si acei 
numeroși tineri pe care-i socotim, cu încre
dere. ..schimbul de m!ine“ — sportivii frun
tași ai acelor discipline care de ani de zile 
aduc principala contribuție Ia obținerea lau
rilor olimpici. Ia 
rite la cea mai 
lui contemporan.

Este, de aceea, 
dare si speranțe 
diale de caiac-canoe din Iugoslavia, cele dc 
lupte greco-romane si libere din Mexic, in 
primul rind, dar si ..mondialele* de înot, polo 
(și sărituri) din Berlinul occidental, de ciclism 
din R. 
ficarea 
de 100 
tatlon 
evenimente sportive ale lunii august se în-

consolidarea pozițiilor cuce- 
mare competiție a sportu-

firesc să așteptăm cu nerăb- 
anropiatele campionate mon-

F. Germania (îndeosebi pentru veri- 
potentialului sportivilor noștri în proba 
km contra-timp pe echipe), de pen- 
modern din Suedia. Printre marile

scriu, de asemenea, campionatele europene 
de atletism. Nu este cazul sâ insistăm asu
pra faptului că fiecare din aceste discipline 
trebuie să-si onoreze „cartea de vizită* si 
că. în raport cu ponderea in programul Jocu
rilor Olimpice, de tradiția unor autentice 
succese, cerințe cu totul deosebite se pun în 
special in fata luptătorilor (nu numai a celor 
de la greco-romane, care domină autoritar 
întrecerea cu colegii lor de la _libere“...). a 
caiacistilor si canoistiior (un alt ounct-forte. 
de peste două decenii, al echipei României 
pentru Jocurile Olimpice) și a tuturor celor 
care ne vor reprezenta in competiția atletică 
europeană de la Prasa (sperăm că nu numai 
fetele vor încerca să urce oe podiumul în
vingătorilor și al laureaților .’).

Aminteam de «schimbul de miine". Să re
ținem doar că in panoramicul sportiv extern 
al lunii august figurează. printre altele, cam
pionatele europene de baschet juniori (Italia) 
si junioare (Spania). întrecerile continentale 
de tir (glonț) pentru juniori (si femei). Ar 
trebui, poate, sâ completăm acest panoramic 
cu seria campionatelor balcanice, a concursu
rilor «Prietenia*. a altor importante intil- 
niri internaționale. Am insistat, iusi. asupra 
«sesiunii prcolimpice** a lunii august pentru 
ei la sfirșitul ei se va ști. mai bine, mai 
concludent decit anul trecut — cind multe 
loturi au cunoscut un proces substantial de 
întinerire — CUM S-A MUNCIT ȘI CE TRE
BUIE SA SE MAI FACA pentru ca la toate 
disciplinele menționate, dar în primul rind 
la cele de la care se așteaptă un număr rit 
mai mare de titluri, medalii și puncte, sâ se 
realizeze la Moscova un bilanț cit mai va
loros. superior celui de la Montreat

KRANJ. 6 (prin telefon). 
Duminică seara s-au încheiat 
întrecerile balcanice de înot si 
sărituri. Echipele României au 
avut o comportare bună, ocu- 
pînd locul I la înot feminin si 
sărituri (masculin si feminin). 
Un nou record valoros l-a 
registrat Carmen Bunaciu, 
2:17,23 la 200 m spate.

in- 
cu

li-Rezultate tehnice. 400 m 
her (f) : 1. Sonia Dangaiakova 
(B) 4:28.38 RB. record : 2. I Pă- 
nulescii (R) 4:31.93 : 3. S. Dara 
(G) 4 33.52 : ...6. M. Costea (R) 
4:43.65 : 400 m liber (b) : '
B. Fetrici (I) 4:05.76 RB
K. Tumanov (B) 4:06.50 1 
Karnouzise (G) 4:08.26 :
L. Szaksdati (R) 4:24.24 : 8. F. 
Visan (R> 4:29.56 : 100 m bras 
(f) : 1. Lăgia Anastasescu (R) 
1:18 42 • 2. M. Rodiei (I) 1:18.90 • 
3. A. Brumen
M. Gerea (R) 
bras (b) : 1.
(B) 1:09.55: 2. (iJ, .
1:10.98 : 3 Al. Szabo (R) 1:11.13 : 
-.5. I. Luca (R) 1:11.56 : 200 
rr fluture (f) : 1. Anca Miclăus 
(R) 2:21.56 : * * .. .................. .
2:26.17 : 3.
2:27 88 : ...5.
2:31 81 : 200 
E. Koskinas

2. 
3.

-.6.
8. J ___

4x100 m mixt (f)

1.
2.

3. G. 
...6.

(I) 1:20.03 : ...6. 
1:12 18 : 100 m 

G. Danealakov 
D. Bobev (B) :

2.
N.
D._______

m fluture (b) :
(G) 2:0835 

Vasiliev 
Petri ci 

Neacrău 
Miclăus

J. Efendici (D 
Sankeva 
Mihăilă

4:39,19 ; 
Elena 

G.
3.

S00 
(G) 
V.

Iugoslavia 
mă (f) : 1. 
336,35 p ; 2. 
319,25 p ;
(B) 315.00 p.
Sofia Dara 
cord ; 2.
9:21,53 record ;
(R) 9:24,44 ;... 8.
(R) 9:51,70; 1 500 m liber:
B. Petrici (I) 16:20,96 
man-ov (B) 16:22,15 ; 3. G. Kar-
pouzis (G) 16:30,45 5. C. Nea-
grău (R) 17:00,17 ; 7. F. Vișian (R) 
17:42,12 ; 400 m mixt (f) : 1. S. 
Dangaîakova (B) 5:03,03 RB, re
cord ; 2. M. Paraschiv (R) 5:04,44; 
3. M. Costea (R) 5:13,72 ; — 
mixt (b) : ' — —
4:43,26 ; 2.
record ; 3.
record ; . ______
5:04,94 ; 200 m spate (f) : ______
men Bunaciu (R) 2:17.23 RB, re-

platfor- 
Cirstică (R) 

Săcăleanu (R) 
M. Alexandrova 
m liber (f) : 1. 
9:14,24 RB, re- 
Separovici (I) 

3. I. Pănulescu 
L. Anastasescu

1. 
2. K. Tu- 

G. 
C.

, 400 m
1. G. Dangalakov (B)
B. Petrici (I) 4:43.77

E. Koskinas (G) 4:44 88 
. 8. A. Linteanu (R)

1. Car-

cord ; 2. 1 
3. BLazid
(b) : 1. M 
2. Tonev 
(R) 2:12,67 
1. Bulgari 
3:44.32 ; 3. 
samente.
212 p ; 2.
România :
5. Turcia 
nia 187 p 
Iugoslavia 
5. Turcia 
1. Al. Ba 
Mateev (I 
(B) 379,60
1. Roi
19 P ; 
tia 4
89 p ;
slavia 
Grecia

Ccn cursul

PESTE 20000 DE 
LA MOTOCROSUL DE UH

(B) 
(R) 

; 1. 
RB.
(B) 
(I)

(R) 
(R) 

: 1.

record : 
2:10 54 
2 :11.25 : 
2:12 74 :
2:17.85 : ________
P->mănia (C. Bunaciu 6430 — 
195 m spate L. Anastasescu A. 
Mclâus I Pănulescu) 4:28.87 
RB. record ; 2. Bulgaria 4:33.79 :

C 
I.

TINERI INALȚI Șl ROBUȘTI, SPORTUL DE PERFORMANȚĂ VĂ AȘTEAPTĂ!
w

9

Tabăra finală a selecționaților din toate județele țării se inaugurează joi, la București

Sâptămîna trecută s-a încheiat în toate județele țării etapa 
finală de masă a vastei acțiuni pornite la 3 iulie pentru depis
tarea și selecționarea tinerilor, băieți ți fete intre 16 și 22 de ani, 

eu calități antropometrice (înălțime, greutate) deosebite și care 
— pe baza unor programe de pregătire sportivă — ar putea C 
cuprinși în activitatea preparatorie pentru Jocurile Olimpice din 
1984 (iar in cazurile de excepție, chiar pentru J.O. 1980). Veștile 
primite din numeroase colțuri ale țării demonstrează temeinicia 
inițiativei și arată cit de bogat este poporul nostru in elemente 
talentate pentru sport, tineri vînjoși, robuști, inaiți, puternici sau 
agili.

La această oră, colectivul central întocmește listele eu cei apro
ximativ 200 de tineri selecționați de pretutindeni, care voc fi in-

vitați, începînd de joi 10 august, la tabăra finală de la București. 
Aici, timp de 12 zile, băieții și fetele cu însușirile cele mai propice 
vor fi supuși unor teste biologice, medicale și psiho-pedagogice, 
uimind ca, pe baza unor criterii științifice, ei să poată fi orientați 
spre ramurile de sport pentru care posedă aptitudini. Cu același 
prilej, selecționații vor fi familiarizați cu specificul activității spor
tive de performanță și vor purta convorbiri cu sportivi fruntași, 
campioni olimpici, mondiali și europeni.

In acest fel se va încheia o vastă acțiune națională pe tărîmul 
sportului, care nu trebuie insă considerată decit un început, intru
st operațiile de depistare vor fi periodic reprogramate. pentru a 
nu pierde nici o șansă de a descoperi tinerii cei mai talentați, cei 
mai dotați pentru activitatea sportivă de performanță.

Ne scrie un „gigant* de 
2,05 m I

.Mă cheamă Dorel Cucu, am 15 
ani, sint înalt de 2,05 m am 
M kg. Sint din Cimpulung-Mus- 
cel fi lucrez ca frezor la între
prinderea de autoturisme ARO. 
Am jucat 3 ani handbal in echi- 
Et Liceului industrial, unde am 

vățat, am practicat 6 luni arun
carea suliței și un an triplusaltul 
la Clubul sportiv orășenesc, dar 
un accident la picior m-a făcut 
să Întrerup pentru două luni ac
tivitatea sportivă, după care am 
renunțat. Dar la handbal nu re
nunț fiindcă este un sport care-mi 
place. (Mă pricep și la volei sau 
baschet, dar asemenea secții nu 
există în oraș). Lucrez în 3 
schimburi, de aceea pînă acum 
nu am avut timp să mă prezint 
la centrele de selecție. Dar cred 
că la înălțimea pe care o am — 
fi cu multă muncă — ar putea 
Ieși ceva din mine...*
Scrisoarea aceasta (de la Dorel 

Cucu, str. Richard 72, Cîmpulung 
Muscel 0425, jud. Argeș) repre
zintă un semnal de ultimă oră 
care dovedește cît de inepuizabile 
sînt resursele de talente ale țării 
noastre.

GORJ : început promițător 
— operația continuă

Investigația efectuată de acti
vul C.J.E.FJS. Gorj, cu sprijinul 
unor consilii comunale pentru 
educație fizică și sport și al pro
fesorilor de specialitate, a dat la 
iveală cîteva „descoperiri*. Prof. 
Ion Corlan, secretar al C.J.E.F.S. 
Gorj, ne-a prezentat fișele unor 
tineri care ar putea fi în mă
sură să facă^ primii pași în per
formanță. tn' atletism : Simona 
fiăpunaru (n. 1962, Fărcășești), 1,76 
ui — 81 kg, în speță o posibilă 
alergătoare pe distanțe medii ; în 
lupte sau box : Marcel Cheroiu 
(n. 1961, Bengești) 1,93 m — 95 
kg, tînăr cu o mare rezistență 
fizici ; în jocuri (volei, handbal 
sau baschet) : Nicolae Stelea (n. 
1961, Albeni), 1,87 m - K kg,

Valentin Lăpăduș (n. 1966. Run- 
cu) 1,32 m — 61 kg și Dumitru 
Juveioru (n. 1961, Arcani) 1,91 m 
— S3 kg. Un caz de excepție este 
Dumitru Dănăiață (n. 1956, T. Jiu) 
cu 1,95 m, care ar putea deveni 
un pivot valoros in baschet.

«Evident, operația continuă, ne-a 
asigurat prof. Dumitru Secotă, 
prim-vicepreședinte al C.J.I.F.S. 
Gorj, in ideea — foarte realistă 
desigur — că județul cuprinde 
mulți alți tineri apți să răspundă 
nevoii de a selecționa și forma 
și in acest județ cit mai mulți 
tineri pentru activitatea sportivă 
de performanță-,

Tiberiu STAMA

CARAȘ-SEVERiN : Rezerve 
pentru handbal

Pe Stadionul tineretului din 
Reșița s-au prezentat, la ultima 
etapă fudețeand, 24 țineri de- 
pistafi și telectațt bt urma ac
țiunii întreprinse in toate comu
nele județului Caraș- Severin, tn 
școU și Întreprinderi. Printre ei 
au fost triați 9 tineri (7 băieți 
și 2 fete) cu adevărat dotați 
pentru sportul de performanță. 
Iată datele acestora : Ion Coro- 
dea (n. 1961), elev la “ 
dustr. Caransebeș, cu 
8S kg (îndrumat spre 
Viorel Racoceanu (n. 
la Lie. mec. I Reșița, 
și 68 kg (atletism) ; _______
Petrea (n. 1959), zidar la l.C.M. 
Caransebeș, cu 1‘2 m și 37 kg 
(lupte) ; Dumitru Bălaș (n. 1961), 
elev la Lie. tnd. Caransebeș, eu 
1,99 m și 65 kg (fotbal); Viorica 
Ciocan (n. 1961), cu 1,79 m și SC 
kg și Paraschlva Mițu (n. 1961), 
cu 1,75 m și 72 kg — atnbete e- 
leve la I.ic. ind. 1 Reșița — în
drumate spre handbal.

Dortt PLAvmi, eoresp.
HUNEDOARA : Toți selec
ționații — în secții de per

formanță
Pe stadionul Catete dta Deva a 

avut loc ultimo acțiune de selecție 
a tinerilor talentcți ev gabarit co
respunzător din județul Hunedoara.

dm

Lie. in- 
1.35 m și 
handbal) ; 
1962), elev 
cu 1,87 m

Ioachim

Cu pnWjial acest*7 *tcp< fvdsteoe 
cu t'ecwt pria .jrto" «s^ente a tr'«rii 
10 tineri, cc trăsături ca-oct»' st-ce 
cn:-oport»etr^e deosebi*», casa wor r 
p-opu$. o Km3 parte bc te bă-o f**a.â 
oe ko București. Ceitahi tineri, tre
cuți prin filiere selecției, »or fi ir»- 
dnsmați spre secțiile de perio’-mar â 
ale asoriețiiXos sporii re și duhurilor 
din județ (Ion JURA, co-esp.).

D1MEOVIȚA : Propuneri 
pentru tabăra finală

Din cei 2» de tineri dîmbovlteal 
prezentați Ja etapa județeană, la 
rirgoviște, tu fost reținuți, pen
tru a fl propuși ccmgr.e: centrate 
— In vederea includerii lor In 
tabăra finală — cinei tineri cu 
calități deosebite (4 băieți și o 
fată).

Iată-1 : Ion Risco (n. 196»). elev 
la Liceul auto-mecanic din Mo- 
reni. cu 132 m și S2.5 kg ; Con
stantin Marin (n. ÎMI), elev la 
Liceul agricol din Titu. cu l.es 
m și 73,5 kg ; Stan Gaman (n. 
1962). elev ia Liceul <Ln Găești 
cu r,S5 m și 62 kg ; Xicolae Ghițâ 
(n. 1962). elev la Șc. gen. din
T-.tu-Gară. cu l.«7 m si 72 kg ; și 
Adriana Pițițol (a. 196»). elevă la 
Liceul industrial Pucioasa, cu 
1,32 m și 64.5 kg.

Mișu AVA5T,

MUREȘ : Elevii din Deica 
de Sus

La Tg. Mureș, etapa )ude;ecni 
a det posibilitate eexten;te-u « 
U talmîe, pe care le t>o-n pre- 
zer.ta in raidurile urmdtoa-e. 
levl 4 elevi din Reghin : Vasile 
Luca (n. 1961) — 1.SS n»; Gheor- 
ghe Oprea (a. uez) — lm m ; 
Cristian Lcpu (n. ÎMI) — l.»2 m 
Și C natB". (n. tM2) — 1,88-0. 
Doi..evidir Oeicu de Sus: loan 
Pușcaș (1,39 m) și Gheorghe 
Pușcaș (IM m), nisevți tn ace
lași en. 1962. Den ccpUnte fude- 
tului Mureș : muncitorul Gheor
ghe Tătar (n. 1961), de la IPL „23 
August-, cu 1^3 m și elevul ton

coresp.

Borșa (n. IMI) cu 1^5 m. 
Ti r.dcenx : muncitorul
w» (n. 19S9) eu 1,92 m,
Lud:±s : elevul Marius 
(n. 1961) cu IM m.

Constantin ALBU, coresp.

TIMIȘ : Frintre candidați, 
frații Klcckel

La trialul județean de la Timi
șoara au fost trecu ți in revistă 
27 de băieți și 6 fete, rezultat al 
▼astei campanii de selecție in ca
re s-au angajat toți activiștii spor
tivi din județul Timiș. Printre 
elementele cele mai dotate s-au 
remarcat următorii : elevul Ri
chard Dobner, din com. Pietroa
sa, In vlrstâ de 16 ani, eu 1,92 m 
ți 83 kg ; muncitorul Dorel Pa- 
taki, din Lugoj, de 18 ani, cu 
1.92 m ți 83 kg ; doi frați din 
Sînnicolaul Mare, elevii Otto (16 
ani, 1,93 m șl 78 kg) și Petru 
KlCckei (17 ani, 1,98 m și 69 kg); 
elevul Vaier Butescu, din Lugoj, 
16 ani. 1,91 m și 73 kg ; Constan
tin Mihalache, 4in Jimbolia, 18 
ani, 1.91 m și 34 kg. Toți aceștia 
candidează la locuri in tabăra fi
nală de la București.

Petru ARCAN,

MARAMUREȘ : O nouă 
speranță sportivă

La B-aia Mar* ți in celelo^te așe
zări de
•efiuma 
gabarit 
talentate 
comisei

otn 
Dfenes 
rt dm 
Oltean

coresp.

l^raenureșufvi s-a încheiat 
de detestare a tinerilor cu 
stare, elementele cele mal 

urm: nd o fi recomandate 
centrale de selecție.

De osto-datâ dorim doar sâ su
bliniem un singur exemplu. Profesâ
nd de educație fizică Alexandru 
Bafto, metodist la CJ.E.F.S. Mara
mureș, o descoperit o nouă speranță 
a sportului băimăreon. Este vorba de 
Cnărul Enteric Orban-Bama,. in vîrstă 
de 19 ani, cvind o înălțime, . moi 
puțin obișnuită, de 1,92 m. E* lu
crează Io T.C.M. Baia Mare, nu a 
fost niciodată legitimat, a practicot 
puțin sport în t'mpul școlii, înainte 
de e se angaja ca muncitor.
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„ZIUA MINERULUI1 (Urmare din pag. I)
(Urmare din pag. 1)

Tipografia Baia Mare, Tracto
rul Satu Lung și 
lea Chiuarului. 
minieră Nistru a 
Veți pe popicarii 
pioane a țării —

Minerul Va-
Exploatarea 

avut ca oas- 
echipei cam- 

___ Aurul Baia 
Mare, care au terminat învin
gători in fata Minerului Nis
tru cu rezultatul de 4 942 — 
4693 p.d. Tot aici s-a desfășu
rat un concurs destinat înce
pătorilor. pe liste ftgurind 33 
de participanți.

După întrecerile sportive. In 
locuri pitorești ca Mogoșa, pe

malurile lacului Nistru, 2a Col- 
bu, la Apa Sărată, s-au or
ganizat in după-amiaza zilei 
serbări cimpenești la care și-au 
adus contribuția multe tarafuri, 
formații de dansuri populare, 
brigăzi artistice și grupuri vo
cale de muzică folk.

tn Baia Mare, punctul de a- 
tracție l-a constituit finala edi
ției a IlI-a a „Cupei Minerului" 
la fotbal. Ca fi in precedentele 
două ediții, trofeul competiției 
a fost așezat in vitrina clu
bului organizator, F. C. Baia 
Mare, învingător in fața divi
zionarei A Olimpia Satu Mare.

terenului de fotbal. Cu o zi 
înainte, echipa secției de utilaj 
tehnologic de la „23 August" 
i-a întrecut pe cel de la Hidro
mecanica Brașov. Acum, în 
finală, avea ca parteneră for
mația I.O.B, Balș. Scoc alb 
după ultimul fluier al arbitru
lui, astfel că s-a apelat la lo
viturile de la „11 m“. Mai si
guri, bucureștenii au învins cu . 
4—3. Sculerul Marin Iordache, 
strungarii Tudor Sîmbeteanu 
și Stelică Grigore, modelorii 
Mircea Dumitru și Florin Ne- 
cula se Îmbrățișează bucuroși.

Dealtfel, asemenea imagine

aveam să o vedem și la înche
ierea meciului de volei dintre 
LO.B. și Hidromecanica, care 
desemna câștigătoarea. Mai gre
șiseră ei jucătorii, mai greșise 
și arbitrul, dar, la urmă, felici
tările și îmbrățișările au luat 
locul disputei dîrze și foarte 
frumoase a celor două echipe. 
Cei din Balș — electricianul 
Ion Moțatu, laborantul Virgil 
Chițoiu. inginerul Dumitru 
Culea, asistentul medical Li viu 
Crețan —nu sînt la prima vic
torie.

Urmărite cu interes au fost 
și întrecerile de handbal (în 
finală cei de la Metalul Bucu
rești i-au depășit pe sportivii

SF. GHEORGHE, 6 (prin tele
fon). Desfășurată duminică pe 
traseul din localitate, etapa a 
patra a „Cupei Prietenia* la 
motoc ros — urmărită de peste 
2Gv0O de spectatori — a reunit 
reprezentative din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S., iar fede
rația noastră, în calitate de or
ganizatoare, a fost reprezentată 
de două echipe formate din 
motocrosiști aflați la vîrsta ju
nioratului sau în primii ani de 
seniorat. Printre cei 24 de con- 
curenți oaspeți s-au aflat șj o 
serie de performeri în arena in
ternațională, în frunte cu fostul 
campion mondial P. Rulev 
(U.R.S.S.), D. Ranghelov (Bulga
ria), ciștigătorul ediției trecute a 
competiției „Cupa Prietenia*, ca 
și A. Klatowski (Cehoslovacia), 
S. Olszewski (Polonia) etc.

Spre satisfacția publicului 
printre animatorii Întrecerilor 
s-a numărat și tînărul nostru 
campion Ernest Miilner, dumini
că mai combativ ca niciodată ; 
în compania valoroșilor săi ad
versari, el a sosit pe locul 7 
și respectiv 3, în cele două man
șe cîștiga-c. In ordine, de P. 
Rulev și D. Ranghelov. In man
șa întii, cind traseul era moale 
și alunecos din cauza ploii că
zute în cursul nopții și a fost 
mai dificil, echipa primă a țării 
noastre s-a clasat pe locul 2, in 
urma selecționatei Cehoslovaciei, 
o miportantă contribuție aducînd, 
alături de Miilner, Eduard Laub 
șl Nicolae Arabadgi sosiți pe 
pozițiile a 9-a și respectiv a W-a. 
Duminică, tinerii noștri motoci- 
cliști au săltat cu un loc în 
clasamentul general pe națiuni.

CLASAMENTELE ETAPEI — in
dividual : 1. S. Olszewski (Polo-

Sub midi! .Daciadcf

hTKLCERILL CICLIȘTILOR
JIMI

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon). 
S-au încheiat întrecerile campio
natului republican de ciclism 
pentru juniori, competiție desfă
șurată sub egida „D-.ciadei*. în 
penultima probă, circuit disputat 
în cartierul „Ady Endre“ (40,860 
km — jun’ori mari și 20,400 km 
— juniori mici) a cîștigat FI. 
Chlțu (Petrolul Plo ești) și, res
pectiv. I. Marinescu (C.S. Brăi
la). In ultima confruntare, con
trat mp individual, probă desfă
șurată pe șoseaua Acățari — 
Miercurea Niraj, juniorii mari 
au realizat o adevărată perfor
manță, reușind o medie orară de 
44,800 km pe 30 km J Pe primele 
locuri s-au clasat : 1. Gh. Lăuta- 
ru (C.S.Șc. 1 București) 40:06,5,
2. M. Mocanu (Petrolul Ploiești)
41:09.5, 3. R. Moldovan (C.S.M.
Cluj-Napcca) 41:21,8. Juniorii 
mici au alergat pe același tra
seu, dar cu 10 km mai puțin, 
cursa fiind dominată de cicliștii 
brăileni. Iată primii clasați : 1.
1. Marinescu (C.S. Brăila) 29:04,5,
2.
3. I. Dumitru (Olimpia București) 
29:31,0.

I. Radu (C.S. Brăila) 29:13,2,

ion pAuș — coresp.

MARII SĂRBĂTORI
din Caracal), precum și demon
strațiile de box ale membri
lor clubului bucureștean, și cele 
de gimnastică ale arădenilor.

„Această manifestare — ne 
spunea Dumitru Pădure, pre
ședintele comitetului sindicatu
lui de la „23 August" — este 
nu numai un prilej de întrecere 
sportivă și artistică, ci si un 
util schimb de experiență, ofe
rind posibilitatea unej mai bune 
cunoașteri intre muncitori care 
lucrează în aceeași ramură".

In frumoasele lor uniforme 
albastre, membrii fanfarei din 
Balș interpretează 
„Daciadei". Este acum 
artiștilor amatori »»•
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’ După testai tricolorilor
I Cc la Vama

r

'PREGĂTIREA fizică este bună
CONȚINUTUL JOCULUI TREBUIE INSĂ ÎMBUNĂTĂȚIT
Partida de la Varna, dispu

tată vinerea trecută, 
nici miză 
fost nici 
palmares.
Iran tare
României 

aceea 
în mod 
acesteia 

In prima 
întii, au 
Greșelile 

si

n-a avut 
competitională. n-a 

mâcar o intilnire de 
Această a treia con- 
dintre selecționatele 

și Bulgariei. in
decurs de numai trei luni, a 
fost, de fapt, un meci de pre
gătire. util ambelor reprezenta
tive în perspectiva competițiilor 
oficiale la care urmează să ia 
parte in viitorul apropiat. Pen
tru noi a fost un test care 
ne-a olerit posibilitatea de a 
face ci leva interesante consta
tări și a privi prin prisma evo
luției tricolorilor spre sarcinile 
de pregătire si obiectivele de 
performantă din toamna acestui 
an.

Prima remarcă este 
că slariul echipei și 
deosebit comportarea 
in momentul apărării, 
jumătate a reprizei 
fost sub orice critică, 
elementare în plasament 
marcaj, nesincronizarea in in
tervențiile pentru recuperarea 
mingii si pasele la intimplare 
au făcut ca. după numai 15 mi
nute. scorul să fie 2-0 pentru 
gazde și gata-gata să ia pro
porții în următorul sfert de 
oră in care Răducanu a găsit 
citeva rezolvări inspirate și 
șansa a fost de partea noastră. 
A trebuit in acest timp să se 
intervină energic de pe banca 
antrenorilor, s-au auzit din 
teren și cîteva apeluri dispera
te ale lui Răducanu (..Trezi- 
ti-vă, măi băieți, că ne facem 
de rîs“), pentru ca echipă noas
tră să-și găsească echilibrul 
moral si cadența de ioc nor
mală. Cum s-a ajuns într-o a- 
semenea situație ? Greu de ex
plicat. pentru că simpla moti
vație a lipsei de concentrare

LA CICLISM: 0 COMPETIȚIE REUȘITA 
TOR MERITUOS-VASILE TEODOR

lat 
na 
lei 
pa 
na- 
la 
să 
și 

ilă 
a- 
oâ
4-
0,

autobuzele. De aici, cicliștii au 
parcurs 163 km, pe rute : Cheia
— Săcele — Brașov — Predeal
— Sinaia — Ploiești, eu sosirea 
in fata Palatului culturii.

La Izvoarele, primul este înre
gistrat V. Bănescu (Steaua). Ime
diat după sprint se deschide va
lea spre Săcele pe oare se fuge 
cu 70—89 km/h, în ciuda 
care răpăie pe șosea, 
stnt uzi leoarcă, 
cînd coborîșul s-a

cl 
?ă

al

>a

plou 
__  SportlvU 
Înfrigurați și 
terminat el 

continuă totuși să ruleze cu ace
eași convingere. De data aceasta, 
ca să se mai încălzească...

Plouă șl pe Valea Timișului, 
pe unde plutonul, In bună parte 
refăcut, urcă compact. Se des
tramă cu puțin Înainte de Pre
deal. Aici, sprintul de cățărare 
este cîștlgat de M. Romașcanu. 
In Sinaia, la sprint, arbitrii no
tează cîștigătorul : A. Gabor

it

„TROFEUL CARPAȚ1“ LA MODELISM

internationai de aero- 
!n zbor liber, oreani- 
federatia de sneciali- 

dotat cu ..Trofeul Car-

Pe aerodromul aeroclubului 
..Henri Coandă" din Pitești 
s-au desfășurat, timp de trei 
zile. întrecerile primului Cam
pionat 
modele 
zat de 
tate si 
Dati*. La start au fost Drezenti 
sportivi din 5 țări : Bulgaria,

ublican de călărie

ESAJ DOMINATE
DE LA STEAUA

ei
CU

Si-

de 
ca-

nescu (Steaua) cu Falnic, 
fiind departajați in barai__
aiutorul timpului : 44.6 s. res
pectiv 48.8 s. Pe locul al trei
lea. Mircea Neaern (C.S.M. 
biu) cu Marchiza 4 P.

Lueoieanca Nori Petric. 
la Agricola. a dominat, cu _
Iul Pardon. întrecerea fetelor, 
ea reușind să încheie parcursul 
fără penalizare. A fost urmată 
în clasament de Viorica Rosen- 
zweig (A.S.A. Clui-Naooca) cu 
Neva 4 p si Mariana Moisei 
(Steaua) cu Norbert 8 p.

Proba de dresai (cat. inter
mediară 1) a fost cistieată de 
Ansrhel Donescu cu Triumf 883 
p. urmat de Iosif Molnar 
(Steaua) cu Dor 878 p si Horst 
Hirsch cu Artist 821 P.

întrecerile continuă.

I. IONESCU — eoresp.

Antrenorul Gh. Constantin, despre viitoarea

cea

net

intr-un meci cu caracter amical 
nu o considerăm suficientă : 
iar alte argumente — obiective 
in primul rind — nu vedem 
care ar mai fi putut fi. De a- 
oeea, să punem, de astă-dată, 
totui pe seama unui „accident" 
si sâ sperăm că nu se va mai 
repeta, mai cu seamă în meciuri 
oficiale din această toamnă.

Odată depășită perioada de 
apatie și degringoladă, echipa 
a jucat mai bine, a dominat fi
nalul primei reprize si a con
trolat-o în întregime pe __
de-a doua cînd frecventa ac
țiunilor sale de atac a fost 
superioară echipei bulgare (50 
—38). fată de 38—47 în primele 
45 de minute. De aici concluzia 
că lotul nostru reprezentativ a 

’ ajuns Ia capătul etapei de in
struire centralizată la un bun 
nivel de pregătire fizică, care 
i-a permis, la Varna, in con
fruntarea eu un adversar vigu
ros și remarcabil prin angaja
mentul fizic, să stea Ia cirma 
jocului mai bine de două treimi 
din Întreaga durată a acestuia- 
Lucru care reprezintă, incon
testabil. un mare cîstig In ra
port cu trecutul mai îndepăr
tat sau mai apropiat. Cîștig 
care trebuie în cel mai rău caz 
păstrat, dacă nu chiar sporit 
pe parcursul perioadei competi- 
ționale.

Se aleargă, intr-adevăr, mai 
mult ca înainte, cu sau fără 
minge. Dar jocul echipei noas
tre naționale nu are încă su
ficient cheag. Și de aceea nici 
nu marcăm. La Vama, de pil- 
dă. chiar si în momentele de 
accentuată dominare a trico
lorilor, construcția acțiunilor a 
avut un caracter pripit, pasa 
decisivă nu s-a corelat cu de
marcări oportune pe poziții op
time de finalizare, jucătorul cu

(Ungaria). în continuare, pini la 
Ploiești, nu se mal Șntlinplă ni
mic, afară doar că s-a schimbat 
decorul. A apărut soarele. Etapa 
este dștigată de Vasile Teodor 
cu timpul de 4h 07:15, urmat In 
același timp de L.' Roșac (Voin
ța), N. Savu (Dinamo), L Butaru 
(Dinamo), V. Georgescu (Metalul 
Plopeni). Clasament general : 1. 
V. Teodor 15 h 28:20 ; z M. Ro
mașcanu 15 h 28:4S ; 8. T. Slrbu 
15 h 28:55 ; 4. G. Szurmi (Unga
ria) 15 h-----------  — '• —
namo) 15
(Olimpia) 
(Dinamo) 
(Cehoslovacia) 15 h 32.-3B ; 9. I. 
Cernea (Olimpia) 15 h 32:35 ; 10. 
J. Svoboda (Cehoslovacia) 15 h 
32:35.

39:00 ; S. V. Marin (Di
ll 29:06 ; 8. T. Drăgan 
15 h 29:18 ; t. V. Iile 
15 h 32:18 ; 5. L. Karas

Gheorghe ȘTEFANESCU

R.P.D. Coreeană. Franța. Un
garia si România, printre con
cur en ti aflindu-se mai multi 
campioni mondiali astfel că 
disputele au fost de o mare 
spectaculozitate. Deosebit de 
frumoase ati fost întrecerile în 
categoria F1B (oropulsoarel. în 
primele două manse aproape 
toti concurentii stabilind timpi 
maximi. Pînă 1» ultima lansa
re a condus spectaculos ine. 
Crîngu Popa, dar o defecțiune 
la startul 7 l-a privat de titlu, 
întrecerile In categoria cea 
mai... zgomotoasă — F1C (mo
țam odele) desfășurate De un 
timp splendid, au fost domina
te de sportivul Kim Jong Hi, 
din R.P_D. Coreeană.

Competiția s-a bucurat de o 
organizare foarte bună. Re
zultate tehnice : FIA — pla
noare : 1. Z. Horvath (Ungaria). 
1 260+224 p. X J. Horvâth (Un
garia) 1 260+103 p. 3. Ion Ni- 
codim (România) 1240 n. Pe 
echipe : 1. Ungaria. 2 R.P.D. 
Coreeană. 3. România. F1B — 
propulsoare : 1. T. Stoianov 
(Bulgaria) 1 237 d. 2. Al. Vincze 

p, 3. C. 
(România) 1201 p. Pe e-

(România) 1208
Popa
chipe: 1. Bulgaria. 2. România. 3- 
R.P.D. Coreeană. F1C — moto- 
modeie : 1. Kim Jong Hi (R.P.D. 
Coreeană) 2. A. Demkin (Bul
garia). 3. C. Popa (România). 
Pe echipe : 1. R.P.D. Coreeană.
2. România. 3. Bulgaria. „Tro
feul Carpati” • revenit sporti
vilor din R.P.D. Coreeană, iar 
locul 2 De națiuni x fost ocupat 
de sportivii români.

Viorel TONCEANU 

mingea n-a fost întotdeauna 
suficient sprijinit, combinațiile 
— lipsite de ingeniozitate ia 
continui și de surpriză in exe
cuție — nu au constituit un pe
ricol real pentru adversar, ceea 
ce explică in bună măsură si 
ineficacitatea atacului.

Toate aceste neajunsuri in e- 
volutia individuală și colectivă 
a jucătorilor noștri nu sint lu
cruri noi. Le știm de multă 
vreme si știm la fel de bine 
că rădăcinile ior s-au format 
si se mai dezvoltă încă, din pă
cate. la cluburi. Acolo unde, in 
continuare, va trebui sâ se lu
creze mai bine, mai responsabil 
si permanent pentru creșterea 
valorii fotbaliștilor din lotul 
national, in așa fel incit con
ducerea tehnică a F.R.F. să 
poată alcătui, orieind este ne
voie. cel mai bun ..11" repre
zentativ. Și ne gîndim chiar 
la modificări de structură față 
de actuala formulă de echipă, 
care rămine, si după testul de 
la Varna, deficitară in mod 
deosebit la capitolul .Atac”. 
Ideea alcătuirii celui mai bun 
„11“ presupune in același timp 
atingerea unei forme sportive 
superioare la toti componentii 
lotului. în asa fel Incit toti sau 
aproape toti să poată juca foar
te bine. Aceasta ar fi. de fapt, 
premisa cea mai sigură a vi
itoarelor reușite pe care le do
rim si le așteptăm cu toții.

Mihai IONESCU

MECIURI AMICALE
F. C. CONSTANTA — LO

TUL OLIMPIC 3—0 (1—0). Fe 
stadionul „1 Mai“ din orașul 
de pe litoral, „olimpicii” au 
susținut un joc de verificare 
cu tînăra formație constăntea- 
nă. de care au fost depășiți ca
tegoric. Au marcat : Feniu 
(min. 32 si 61) și Turca (min. 
81). LOTUL OLIMPIC : Lung 
— Anghelini, Agiu. Tilihoi. Pu- 
rima — Bucur. Zahiu. Sabău — 
Batacliu, Dragomirescu. Cara- 
bageac- Au mai jucat : Speria
ta. Păltinisan, Barna. Iovănes- 
cu. F. Grigore și Cîrta. (G. 
TAMAȘ — eoresp.).

F.C, GLORIA BUZĂU — PA- 
NATHAIKY PATRAS 2—0 (2—9).
Med de bun nivel tehnic In po
fida terenului alunecos. Au mar
cat pentru Învingători Tom* 
(min. 7) șl Tulpan (min. 14). 
Gloria Buzău : Cristian — Nan, 
Nicolae, Tulpan, Ghlzdeanu — 
Simlon, Oprișan, Negoescu — 
Stan, Toma, Gh. Radu. Au mai 
jucat : Stelian, Neculcea, Dobre, 
Stanciu și Mircea. (D. SOARE — 
eoresp.)

POLITEHNICA IAȘI — 
PROGRESUL BRAlLA 
(1—1), Au înscris : 
(min. 27). D. Ionescu .____ ___
Si 67). Simionaș (min. 72). res
pectiv Bezman (min- 
LITEHNXCA IAȘI — CON
STRUCTORUL IAȘI 2—2 
(1—1). Meciul s-a disputat sim- 
bătă. Au marcat : Bana (min 
19). Sofian (min. 57). respectiv, 
Ailoaiei (min. 3) și Mantale 
(min. 69). In cele două jocuri, 
in echipa Politehnicii au evo
luat : Naște. Sofian. Anton, 
Ciobanu, Ciocîrlan. Banu. Si
mionas. Florian. C. Ionescu. 
Dănilă. Costea. Bucu. Cemescu. 
Nemțeanu. Muresan si D. Io
nescu (D. D1ACONESCU — 
eoresp.).

4—1
Coste* 

(min. 57

32). PO-

„CUPA MINERUL- A REVENIT ECHIPEI F.C. BAIA MARE
Cea de a treia ediție a „Cupei 

Minerul”, organizată In cinstea 
Zilei Minerului $1 desfășurată vi
neri șl duminică pe stadionul 
„23 August* din localitate, a 
luat sflrșit cu victoria echipei 
F. C. Baia Mare. In finală, băl- 
mărenii au dispus de divizionara 
^A” F. C. Olimpia Satu Mare eu 
scorul de 2—0 (2—®). Gazdele au 
presuat un joc der bună calitate, 
mai ales in primele 45 de minu
te, cînd au combinat frumos, o- 
bligîndu-și adversarul să se men
țină in defensivă perioade Înde
lungate. După pauză, ta urma 
multor schimbări efectuate In 
ambele formații, calitatea spec
tacolului a scăzut, dar inițiativa 
a aparținut tot jucătorilor de la 
F.C. Bala Mare. Ambele goluri 
au fost înscrise de Roznal, ta 
min. 12 și 42. A arbitrat foarte 
bine M. Buzea (București). F.C, 
BAIA MARE : Aridu — Molnar, 
Condruc, Sabou, Borz — Radu, 
L Mureșan, Terheș — Sepl, Roz- 
nai, Deac. Au mal Jucat : Gadja, 
Koller, Moldovan, S. Popa, Hof- 
fmelster, Dragomirescu, Cecan, 
Roateș, F.C. OLIMPIA SATU

J

adversară a echipei
— Sincer sâ fiu, A.S. Monaco 

m-a eam derutat !, ne-a in- 
timpinat simbătă după-amiază 
GH. CONSTANTIN, antrenorul 
echipei Steaua, care tocmai se 
inapoiase din Franța unde vă
zuse la lucru pe viitoarea ad
versară a echipei sale în C.C.E. 
M-a cam derutat pentru că in 
meciul in eare am văzut-o e- 
▼oluind pe teren propriu, în 
compania formației Racing Club 
Strasbourg, formația monegas- 
eă a jucat sub valoarea sa și 
a pierdut cu 2—0 pe teren pro
priu. Portarul a primit primul 
gol in min. 7 dintr-un șut ex
pediat de la 30 m. A. S. Mona
co a dominat apoi mare parte 
din timp, dar a ratat enorm 
și, in finalul meciului, a mai 
primit un gol.

— Probabil că a fost un acci
dent..

— Și eu cred la fel, pentru 
ei nu e ușor să ciștigi un cam
pionat de 38 de etape, așa 
eum este cel al Franței, ceea 
ce implică multă regularitate, 0 
formă constant bună și, in cele 
din urmă, valoare. Dealtfel, 
A. S. Monaco și-a arătat ade
vărata față in 25 de minute din 
repriza a doua eind a jucat ex
celent ea o echipă eu veleități. 
Prietenul meu Victor Dumi
trescu a filmat tot meciul și 
pelicula — accentuez : eu deo
sebire cele 25 de minute din 
repriza secundă — va constitui 
baza pregătirilor noastre.

— Ce compartiment vi s-a 
părut cel mai bun ?

— Totuși, atacul, eu Dalger, 
Onnis, Soler și Emon. Valoarea

C, s. TIRGOVIȘTE — PE
TROLUL PLOIEȘTI 1—9 H—0). 
Ambele echipe au dominat cite 
o repriză. în prima — gazde
le. iar în cea secundă — oas
peții. A marcat Kallo II, in 
min. 44. C. S. TÎRGOVIȘTE : 
Stancu — Gherghe. AI. Florea, 
Enache — Pitaru. Tănase, Tă
tara. Dumitrescu — Greaca. 
Marinescu. Kallo II. Au mai 
jucat : Miu, Ene, Grigore, Isaia 
Si Ștefănescu. PETROLUL: 
Mîrzea — Gh. Dumitrescu, So- 
tir, Butufei. Colciu — Dobres- 
eu. Angelescu. Pîrău — Sima- 
ciu. Toporan. Fl. Dumitrescu. 
(M. AVANU — eoresp.).

A. 8. A. TG. MUREȘ — 
C. F. R. CLUJ-NAPOCA 5—0 
(2—0). Formația muresană 
a evoluat bine in ambele 
reprize. Înscriind cele 5 goluri 
prin Biro I (mm. 22 și 40), Fa
ntei (min. 66). Bozeșan (min. 
68) si Boloni (min. 70). ASA.; 
Vunvulea — Kortesi, Unchias, 
Ispir. Onutan — Varodi. Pisla- 
ru. Bozesan — Marton. Biro I. 
Hajnal. Au mai jucat : Biro II
— portar. Gali Bolbni. Fanici 
Si Fazeknș. C.I .R. : Naghel — 
Lupu. Mireuță. Ciupe. Ciocan
— Hurloi. Muresan. H. Popa — 
Tegean. Berindel. Coman. An 
mai jucat : A. Moldovan. M. 
Pop. Gostilian. Căpusan si 
Cudor. (C. ALBU — eoresp.).

CHIMIA RM. VTI.CEA — 
RAPID BUCUREȘTI 1—2 (0—0). 
Un rezultat-surpriză chiar 
Si pentru un meci amical- Ma
nea (min. 53) si Rontea (mim 
87) au Înscris pentru Rapid iar 
Coca (min. 80) pentru gazde. 
CHIMIA : Roșea — Lepădata, 
Pintilie. Bajno, Cîucă — Savu, 
Iordan, Carabageac — C, Nico-

Sa bău, 
Hei vei,Kaizer

Mureșan, Goia, Pa-V.

MARE : Feher — M. Popa, Sma- 
randache, Matei, Pop 
Bathori n, ’
Marcu, Both. Au mai jucat : Ha- 
ralambie .. ~
takl, Szilaghi. Disputa pentru lo
cul trei, intre N.K. Maribor (Iu
goslavia) și Minerul Cavnic s-a 
încheiat, după 90 de minute, la 
egalitate : 1—1 (9—1), prin golu
rile realizate de Krempl (min. 
SC) și Demarcec (min. 8). Pentru 
departajare s-au executat câte 
cinci lovituri de la 11 m, echipa 
iugoslavă transformtnd 4 (Proseu, 
Pire, Breber și Zolatâc), iar Mi
nerul 2 (Stenczel și Bălan). Deci, 
scor final 5—3 pentru N. K. Ma- 
ribor. A arbitrat bine Gh. Rete
zări (București).

Rezultatele din prima zi (vi
neri) :

• F.C. Baia Mare — N.K. Ma-
ribor (Iugoslavia) 2—0 O—O). A
marcat Boznai (min. 20 șl 35).
• F.C, Olimpia Satu Mare — 

Minerul Cavnic 4—0 0—0). Au Ri
sers Marcu (min. 3), Bathori H 
(min. 25), Helvei (min. 38) șl V. 
Muresan (min. 84).

V. POMPtUU

Steaua în C. C. E.
Iui Dalger, eare împreună cu 
Petit a jucat în echipa Franței 
la C.M. din Argentina, este bine 
cunoscută, dar nu trebuie su
bestimați nici argentinienii 
Onnis, de cițiva ani printre gol- 
geterij Europei, și Nogues. Im
presia mea, la sfirșitul celor 99 
de minute dc joc, este aceea că 
A. S. Monaco alcătuiește o 
echipă care știe fotbal. In mo
mentele dc dominare a jucat 
combinative intr-un tempo ra
pid. cu schimburi de locuri, cu 
preluarea sarcinilor. Pe scurt, 
o foarte susținută dinamică a 
posturilor. Este o echipă har
nică, alcătuită din jucători bine 
clădiți, in care toți cei patru 
fundași, atit lateralii cit și cei 
centrali, se infiltrează pe rînd 
In atac, făcind un fel de ro
tație, preluind, așa cum am a- 
rătat, sarcinile postului pe eare 
acționează la un moment dat.

— Ce pregătiri faceți în ve
derea meciurilor cu A.S.M.; 
ținind seama de faptul că pri
mul joc se dispută înaintea în
ceperii campionatului nostru ?

— Participăm la o serie de 
turnee internaționale, cum este 
cel de Ia Atena, un fel de 
„turneu al campionilor” pentru 
că iau parte campioanele a 
patru |ări : Grecia (A.E.K. A- 
tena). Austria (F.C. Austria 
Viena), Cehoslovacia (Zbrojov- 
ka Brno) și, firește, România. 
Am aflat că la Atena va veni 
să ne vadă la lucru antrenorul 
Lucien Leduc, de la A.S. Mo
naco.

Mircea T'JDORAN

— Șutru, Petcu, 
Cojocaru. Rontea, 
mai jucat : Ionită 

(P. GIORNOIU

lae. Coca. Stanca. Au mai ju
cat : Teleșpan. Răducanu. S. 
Gabriel și Vergu. RAPID : Ma
na — Puriț. Grigoraș. Pirvu. 
A. Dumitru 
Rîșniță — 
Manea. Au 
și Cristache.
— eoresp.).

JIUL — F.C. BIHOR 3—1 
(1—0). Meciul s-a desfășurat cu 
prilejul „Zilei minerului". Punc
tele învingătorilor au fost în
scrise de Dumitrache, Mulțes- 
eu și Bădin. Pentru oaspeți a 
marcat Kun n. (S. BÂLOI — 
eoresp).

F.C, COBVINUL HUNEDOARA 
— F.C. BIHOR 2—1 (2—0). Au 
marcat : Nicșa (min. 7), Economu 
(min. 35), respectiv Georgescu 
(min. 64). F.C. Corvtaul : I. Ga
briel — Mlculescu, Merlă, Gâlan, 
Bogdan — Angelescu, Dumitriu 
IV, Economu — Lucescu, Nicșa, 
Petcu. Au mai jucat: Dina șl Gh. 
Georgescu. F.C. Bihor : Vidac — 
Naghi, Bigan, Zare, Molnar — 
Naom. Kun n, Georgescu — Lu- 
pău. Ghergheli, Fildan. 
jucat : Petrovici. 
Kiss și Pataki. (I. 
nesp.)

U.T.A.

Au mai
Marian,

VLAD — CO-
M.

F.CM. REȘIȚA 2—3 
(1—9) 1 Mea viu disputat, înche
iat eu o surprinzătoare victorie a 
oaspeților. Au marcat : Gabel,
Damian și gacotă pentru reșițeni 
șl Kukla pentru arădeni. (N, 
STBAJAN, eoresp.)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
— PROGRESUL-VULCAN
BUCUREȘTI 0-0. Un joc viu 
disputat, cu faze frumoase, in 
pofida faptului că tabela de 
marcaj a rămas albă. Antreno
rii V. Copil si. respectiv. V. Po
pescu au rulat întregul lot de 
jucători. AUTOBUZUL : Moca- 
nu — Roșu, Mateescu. M. Gri— 
gore. Munteanu — Marcu. Na- 
ghi. Mocanu — Stroe. Sultăno- 
iu, Zamfir. Au mai jucat Ene, 
Străjeru, Niță, Margelatu, Sîn- 
georzan. PROGRESUL VUL
CAN : Bulancea — M. Floren
tin, Grigore. Gh. Ștefan. S. Ga
briel — Popa. Badea. Runcea- 
nu — Săndoi. lordache. Mari- 
ca. Au mai jucat : Giron. 
Cristea, Turbata. Bugulan'. (O. 
GUTU — eoresp.).

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 6 AUGUST

I. C.S. Botoț<in4
R. Cor.str. lași — Laminorul 

ffl. Celuloza CAI. - Oțelul Gl. 
(V. Azotul Slob. — Viet. Țândârei
V. Ancora Gl. — Unirea Tr. Brăila 

Vi. Metalul Buc.— S.N.O.
VH. I.C.S.I.M. - Electronica Buc. 
VHt. Autobuzul Buc. — T.M.B.

Nicotină lași X 
1
1 
1
1 
1

X 
___ __________ ____ ___ 1
IX._Voința Buc. — Flacăra r. Buc. X
X. Pandurii Tg. Jiu — C.F.R. Cv. 1
XI. Electroputere — Unirea Drobeta 2 

XX. C.F.R. Timiș. — Constructorul X 
XIM. Gloria Arad - U.M. Timiș. 2

FOND TOTAL DE C1STK3URI I 
193.908 LEI.



Debut în Campionatul de scrima al Armatelor PrieteneRUGBYȘTI! ROMÂNI AU CÎȘTIGAT 
-NElNVINȘI- TURNEUL DE LA HARKOV RUZIEV (U.R.S.S.), CÎȘTIGĂTOR

Aeroportul Otopeni, ieri 
după-amiază, ora 15,30. Reîn
tâlnire cu fetele vesele ale 
rugbyștilor, care se întorceau 
de data asta victorioși din Uni
unea Sovietică, unde au cîști- 
gat — fără a cunoaște înfrân
gerea — turneul de la Harkov. 
Este o performanță relevantă, 
care probează încă o dată va
loarea rugbyului românesc, ou 
atît rnai mult cu cît la între
cere a luat parte o formație 
B (de tineret), care s-a impus 
în fața a trei reprezentative A 
(UJR.S.S., Cehoslovacia, Polo
nia) și a unei selecționate a 
R.S.S. Ucrainene. în ultimul 
meci, în fața XV-lui Uniunii 
Sovietice (neînvins pînă la ara 
întâlnirii cu rugbyștii noștri), 
superioritatea sportivilor ro
mâni — datorată unei mai 
bune cunoașteri a jocului —

CAMPIONATELE EUROPENE
(Urmare din pag. I)_____

Lupta sportivă atinge culmi 
de intensitate în finala de du
blu femei. Aci, aceleași compe
titoare, Virginia Ruzici și Re
nata Tomanova, alăturate unor 
coechipiere de marcă, Florența 
Mihai și, respectiv. Regina 
Marsikova, ne-au oferit un a- 
devărat spectacol de tenis. E- 
vident, cu scăderi pe parcurs, 
dar compensate din plin prin 
urcușurile sale. Să reținem un 
episod din setul doi : 0—5 în 
favoarea cehoslovacelor... A- 
cum, se produce un reviriment 
incredibil al româncelor. Flo
rența Mihai, intr-unui din mo
mentele sale de totală regăsi
re, readuce pe Virginia Ruzici 
pe linia de foc, cu drive-uri și 
voleuri necruțătoare. Ele iau 
ghem după ghem și egalează:
5—5. Se ajunge apoi la 6—6. 
tn trie-break, din nou adver
sarele au mare avans (1—5), 
dar pe „ultimii metri", Ruzici 
și Mihai se desprind și cîștigă 
acest meci de neuitat.

Zestrea de medalii a sporti
vilor români avea să crească 
la sfîrsitul zilei de duminică.

CONCURSUL ATLETIC „PRIETENIA"
(Urinare din pag. 1)

tie. Este o recoltă onorabilă, 
gîndindu-ne încă o dată la ni
velul general al întrecerii...

Rezultatele de simbătâ : BĂIEȚI : 
406 m : Jorg Brehmer (R.D.G.) 
47,39, A. Knebel (R.D.G.) 47,77,
J. Szalai (Ung.) 48,05 ; 4 X 100 m: 
R. D. Germană (Schuldt. Schră- 
der, Emmelmaj'.n. Schegel) 40.80; 
U.R.S.S 41,29, Polonia 41,39 ; 
2 OM m obstacole : Sdenek Stej- 
kal (Ceh.) 5:43,72, W. Ziemlcki 
(Pol.) 5:44,25, Mihai Drâgoi 5:45,4S; 
10 km marș ; J&rg Pasemazm 
(R.D.G.) 43:48,1, AI. Potasev
(U.R.S.S.) 43:51,1, VI. Pisko
(U.R.S.S.) 44:32,2 ; înălțime : Iurl
Sevcenko 2,M m (2,12 m după 
baraj), M. Palat (Ceh.) 2,08 m, 
Livlu Maltei 2,08 m ; greutate : 
Remigius Machura (Ceh.) 16,87 
m, V. Sterin (U.R.S.S.) 16,57 m, 
D. Last (R.D.G.) 16,53 m. Sorin
Tirichiță 16,37 m,... 6. Viorel Savu 
15.96 m ; decatlon : Uwe Freimuth 
(R.D.G.) 7 221 P (11,74 — 6,53 m 
— 12,12 m — 2,03 m — 50.75 — 
16,03 — 37,74 m — 4,39 m — 58,86 
m — 4:33,9), P. Hummel (R.D.G.) 
7 126 p, I. Krastev (Bul.) 6 992 p,... 
12. Aurel Aștilean 6 008 p ; FETE: 
400 m : Maria Ivanova (U.R.S.S.)

„CUPA MĂRII NEGRE
(Urmare din pag 1)

Duminică, în primul meci al 
zilei, tinerele noastre baschet
baliste au condus timp de 38 de 
minute selecționata Poloniei și 
numai lipsa de experiență le-a 
împiedicat să termine învingă
toare. Intr-un final dramatic. 
Polonia a cîștigat cu 63—60 
(30—39). Principalele realizatoa
re : Cuțov 16, Ciumbăcan 16, 
Szekely 10 din echipa de tine
ret și Storojinska 18, Januse- 
wiez 15 din cea poloneză.

în meciul următor, baschet
balistele din R.D. Germană au 
obținut prima victorie întrecînd 
echipa Ungariei cu 55—49 
(24—15).

în întîlnirea ROMANIA — 
CEHOSLOVACIA. debutul a 
fost favorabil echipei noastre 
care a luat conducerea pe ta
bloul de marcaj. Baschetba
listele oaspete, cu trei jucă
toare eu peste 1,80 m și una 
cu peste 1,90 m, au .recuperat 
sub panouri șj au redus din 
handicap : 22—19 (min. 10). în 
continuare, sportivele noastre 

a fost evidentă. Partida, o ade
vărată finală a turneului, a 
foet câștigată cu scorul net de 
16—4, după ce la început gaz
dele luaseră conducerea cu
4—0, prin încercarea înaintașu
lui Șura. După pauză inițiativa 
a trecut complet de partea 
sportivilor noștri, care au mar
cat trei încercări prin Urdea, 
Cioridu și A. Hariton, două 
dintre acestea fiind transfor
mate de Vasile și Achim. A 
arbitrat polonezul L Sraa-zny 
(și nu italianul Tavelli, cum se 
anunțase inițial). „Joc bun și • 
victorie meritată a întregii *- 
chipe, așa că mă voi abține de 
a face remarcări" — a ținut să 
precizeze antrenorul federal V. 
Irimescu. • Pentru locul 3: 
IL.S.S. Ucraineană — Ceho
slovaci* 10—4 (4—0).

atunci cînd din nou Virgini* 
Ruzici, de dat* aceasta asociată 
lui Traian Marca în proba de 
dublu mixt, se califica in fi
nale. Aceasta n-a putut fi în
cheiată pînă la căderea întune
ricului, „aurul" fiind împărțit 
cu perechea cehoslovacă Pavel 
Slozil — Renată Tomanova, deși 
cuplul nostru a fost extrem de 
aproape de victorie, la un 
punct!— Cu puțin înainte „ar
gintul" probei masculine fusese 
atribuit lui Dumitru Hărădău 
și Traian Marcu. calificați în 
finală printr-o frumoasă victo
rie în fata sovieticilor Alek
sandr Metreveli — Teimureaz 
Kakulia. Aceiași care-și dispu
taseră titlul de simplu, revenit
— pentru a șasea oară 1 — neo
bositului campion din Tbilisi.

Iar ca bilanț general, tenis- 
maanii României obțin un to
tal de patru medalii de aur, dc- 
vansînd ca număr de victorii 
toate celelalte reprezentative 
de țâri.

REZULTATE. Simplu bărbați, 
semifinale : T. Kakulia (U.R.S.S.)
— R. Ahmenov (U.R.S.S.) 6—4.
7—6, 7—5 ; finala : A. MetreveR 
(U.R.S.S.) — T. Kakulia
(U.R.S.S.) 6—3, 2—6, 6—2, 7—6 ;

53,54. Hahn* Woszna (Pol.) 53,94. 
Karin Wanren (R.D.G.) 54.17 ;
4 X IM m : R. D. Germană 
(Kerstin Walter, Dilrten Behrend, 
Kirsten Siemon, Katrin Bohme) 
45,73, Polonia I 46,53, Ungari* 
47,35 ; disc : Elena Kovaleva 
(U.R.S.S.) 50,58 m. Elena Kujnl- 
renko (U.R.S.S.) 58.16 m, Tvetank* 
Hristova (Bul.) 47,72 m,... 9. Do
rina Sumălan 44,66 m ; lungime : 
Elolna Echevarria (Cuba) 6,22 m, 
Ludmila Lavinova (U.R.S.S.) 
6,11 m, Tamara Kruger (R.D.G.) 
6,M m.

Rezultatele de duminică: BĂ
IEȚI : 208 m : Saren Schlegel 
(R.D.G.) 21,34, Gh. Bogaev
(U.R.S.S.) 21,72, S. Vahanelov
(U.R.S.S.) 21,93... 8. Dumitru Pe
trescu 22,48 ; 8M m : Siegfried 
Axel (R.D.G.) 1:50,03, A. Hauck
(R.D.G.) 1:50,92, Z. Szabo (Ung.) 
1:51,17... 5. Nicolae Gagiu 1:52,21;
3 000 m: Kiril Laktionov
(U.RJS.S.) 8:23,37, V. Oresny 
(Ceh.) 8:24,09, J. Matern (R.D.G.) 
8:24,95... T. Ion Nicolae 8:30,0;
4 X m •• R.D. Germană 3:11,51, 
Ungaria 3:12,90, Cuba 3:13,90 ; 
400 mg: Alexis Sarzano (Cuba) 
51,72, J. Birek (Pol.) 52,34, S. 
Cijikov (U.R.S.S.) 52,69... 6. Aure
lian Tarbă 54,44 ; prăj.nă : Kon-

LA BASCHET
au luptat exemplar reușind să 
obțină o victorie extrem de 
prețioasă în fața vicecampioa- 
nei europene cu scorul de 
82—78 (43—44) și să cucerească 
trofeul pus în joc la cea de a 
17-a ediție a ,,Cupei Mării 
Negre”. Au marcat : Roșiana 
10, Goian 14, Duțu 20, Leabu 2, 
Andreescu 12, Aszalos 10, Filip 
14, respectiv Menklova 4, Nek- 
vatalova 6, Davidova 12, Ko- 
peska 10. Posvarova 5, Peklo- 
va 10, Vîrîbîkova 17, Tresna- 
kova 10.

Clasamentul final: 1. ROMA
NIA ; 2. Cehoslovacia ; X Po
lonia ; 4. România (tineret) ; 
5. R.D. Germană ; X Ungaria.

AU ÎNCEPUT JOCURILE SPORTIVE ALE C0MM0NWEALTHULU1
MONTREAL (Agerpres). — La

Edmonton (Canada) au început 
întrecerile celei de-a lî-a ediții 
a Jocurile sportive ale Common- 
wealthulul. Prima învingătoare a 
competiției a fost lnotătoarea ca
nadiană Carol Klimpel, învingă
toare la 100 m liber în 57,78 (nou

Țiu, finalist, a
Campionatul de scrimă al Ar

matelor Prietene la care parti
cipă sportivi din Cehoslovacia. 
R. D. Germană. Polonia. Unga
ria, Uniunea Sovietică si Româ
ni* a fost inaugurat duminică, 
in sala Floreasca. cu proba in
dividuală masculină de floretă- 
Proba 1* care au participat 36 
de sportivi a revenit lui Sabir 
Ruziev (U.R.S.S.), cu 4 victo
rii in turneul final. Reprezen
tantul tării noastre, Mihal Țl«. 
s-a situat pe locul 4.

Initial, nici o surpriză. pe 
tabloul eliminărilor directe a- 
flîndu-se prezent! cei mai va
loroși 16 trăgători. Printre ei. 
în afara câștigătorului. Ruziev. 
Smirnov si CU (U.R.S.S). po
loneza Sypniewski si Jablonski.

DE TENIS
simplu femei, final*: Virgini* 
Ruzici (România) — Renata To
manova (Cehoslovacia) 6—4. 6—1; 
loc 3—4 • Regina Marsikova (Ce
hoslovacia) — Florența Mihai 
(România) 6—1, 6—7, 6—2 ; dubla 
bărbați semifinale : Smld, Slozil 
(Cehoslovacia) — Barany, Szoke 
(Ungaria) 3—6, 6—3. 7—6, 6—4 ;
Hărădău, Marca (România) — 
Metreveli, Kakulia (U.RA.S.) 7—6. 
3—6. 6—3. 6—4 ; finala : Smld.
Slozil (Cehoslovacia) — Hărădău, 
Marcu (România) 6—4, 6—3 ; 
dublu femei, finala : Ruzici, Mi
hai (România) — Marsikova, To
manova (Cehoslovaci*) 6—3, 7—6; 
dublu mixt, semifinale : Marca, 
Ruzici (România) — Smid, Mar
sikova (Cehoslovacia) 6—4. 6—3 ; 
Sl-ozll, Tomanova (Cehoslo
vacia) — Metreveli, Cimlreva 
(U.R.S.S.) 6—3, 7—5 ; finala :
Marcu, Ruzici — Slozil Tomanova
6-4,  5—0 intr.

Tineret Simplu băieți, finala : 
S. Gruzman (U.R.S.S.) — R. Ret- 
nlnger (Austria) 6—3, 6—4 ; sim
plu fete, finala : Iva Budarova 
(Cehoslovacia) — Katarina 
Skronska (Cehoslovacia) 6—4, 
6—3 ; dubla mixt, semifinale : 
Lacek, Budarova (Cehoslovacia) 
— Gruzman, Elisenko (UJI.SJS.)
6— 2, 1—6, 6—3 ; finala : Lacek,
Budarova (Cehoslovacia) — Dlr- 
zu, Romanov (România) 6—4.
7— 6.

stantin Volkov (U.R.S.S.) 5,19 m, 
R. Zrun (Ceh.) 5,00 m, AL Krup- 
skîl (U.R.S.S.) 5,M m._ 8. Iulian 
Grumăzescu 4,40 m (!) ; triplu- 
salt : Viktor Gherasimenla
(U.R.S.S.) 15,86 m, Mihal Ene
15,60 m, T. Hernandez (Cuba) 
15,57 m... 7. Dan Hoșticc 14,64 m; 
ciocan : Igor Nikulin (U.R.S.S.) 
66,80 m, L Pastuhov (U.R.S.S.) 
66,54 m, B. Thieme (RJD.G.) 
63,14 m... 8. Adalbert Mehea 56,86 
m ; FETE : 2M m : Natali* Bo
rina (U.R^.S.) 23,72, Kerstin
Walter (R.D.G.) 23,93, Anna Too- 
czak (Pol.) 24,44... 5. Cristina Po
pescu 24,59 ; 800 m : Irina Nikiti
na (U.R.S.S.) 2:05,33, Nina Siro- 
kova (U.R.S.S.) 2:05,57, Ines
Schimmel (R.D.G.) 2:06,22... 6.
Mititica Junghiâtu 2:08,77 (2:07,66 
în serii) ; 4 X 400 m : R.D. Ger
mană 3:37,24, UJR.S.S. 3:37,37, Po
lonia 3:42,83... 7. România 3:55 0; 
Înălțime : Malgorzata Liszotvska 
(Pol.) 1,78 m, 2—3. Sylvia Hirschko 
(RJ5.G.) șl Kerstin Detner
(RD.G.) 1,74 m— 7. Cristina 
Ivașcu 1,65 m; suliță : Doina
Maxim 52,56 m, Katrin Strabel 
(R.D.G.) 51,54 m. Natali* Sîpova 
(U.R.S.SJ 50,58 m... 5. Cristina
Dobrinoiu 46,52 m ; pentatlon : 
Sylv* Ola (U.R.S.S.) 4 343 p,
Heika Prauka (RJ3.G.) 4 270 P,
Anka Vater (R.D.G.) 4114 p.

TELEX « TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
xas), Jesse Vassallo a stabilit unBASCHET a Meriurile zilei a 

doua a „Cupei Prietenia* la Ju
nioare, de la Szeged, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Polonia TO—50 ; Ceho
slovacia — România 64—61 ; Un
garia — Cuba 64—46.

BOX * La Lvov (U.R.S.S.), ta 
cadrul campionatelor armatelor 
prietene, pugiliștii români Teofil 
G Lintea. Florian Livadaru, Carol 
Haj nai, Mamei Sîrba șl Ion Cer
cat (de la Steaua) s-au clasat pe 
locul 3.

CICLISM a Pe velodromul VI- 
gorrill italianul Orfeo Pizzofer- 
rato a stabilit douâ noi recorduri 
mondiale: 4 000 m ta 4:47,218 șl 
5 000 m ta 6:00,029.

NATAȚIE e In cadrul campio
natelor S.U.A., la Woodlands (Te-

record al Jocurilor). In proba 
feminină de 800 m uber Tracey 
Wickham (Australia) a stabilit 
un nou record mondial cu re
zultatul de 8:24,62 (v.r. era
de 8:30,53 și aparține* ace
leiași sportive).

ocupat locul 4
precum si ungurii Szabo ai 
CzakkeL Alături de ei. flore- 
tiștii noștri. Țiu și Petruș. In 
eliminările directe, insă, lucru
rile au început să se complice. 
Tiu. de pildă, a pierdut primul 
asalt. în fața lai Demenyl 
(Ungaria), eu 10—X în timp ee 
Petros, după un succes facil, la 
Szabo, a tras cu Ruziev. pler- 
zind cu 6—10. Si astfel, cel doi 
floretiștl români au fost ne- 
voitl să suporte rigorile recali
ficărilor.

Aid Tiu a «fispus de Geisler 
(RDG), cu 10—5. după care m 
întilnit cu— Petrus. Asalt e- 
puizant pentru ambii sportivi. 
Petrus a luat un avans sub
stanțial (4—0). dar Tiu. mai ex
perimentat (si mai calm). a 
reușit să remonteze si să riș
ti se chiar pe— linia de sosire 
(10—9). Ultimul pas înainte de 
turneul final l-a constituit asal
tul cu polonezul Sypniewski, in 
fata căruia a ctstigat pe merit, 
cu 10—6! Victorie decisivă si 
In același timp de palmares. 
Floretisttil polonez este eroul 
C.M. de la Hamburg, sportivul 
care a dus în finală echipa tă-

VICTODIE A BASCHTTBALI5TIL0B 
ROMÂNI îl T8SHEQI 

DE LA PLKI1
PEKIN (Agerpres). — In me

dul inaugural al turneului in
ternațional masculin de baschet 
de la Pekin, echipa României 
a obținut o frumoasă victorie, 
întrecînd cu scorul de 36—92 
selecționata Iugoslaviei. La • 
turneu mal participă formați! 
din Japonia. RP-D. Coreeană. 
Olanda, Mexic, Filipine și R. P. 
Chineză.

DOUĂ DEBUTANTE ÎN TURNEUL 

INTERNATIONAL DE ȘAH DE LA SINAIA
îa sala de festivități a ho

telului ^Montana* din Sinaia a 
Început tradiționalul turneu 
internațional feminin de șah 
al României. La actuala ediție 
iau parte U jucătoare din • 
țări. Concursul are o medie 
Elo de 2129 puncte, fiind de 
categoria a 4-* pe scara 
F.IDX Pentru obținerea unei 
note de maestră internațională 
sint necesare îVt puncte din H 
posibile (plus 4).

Tragerea la sorți a stabilit 
următoarea ordine a concuren
telor pe tabel : L Carry Vree- 
ken (Olanda). X EUsabeia Pa- 
lihroniade, X Ugia Jicznan, 4. 
Viorica Die, 5. Gradzina Sz- 
maczinska (Polonia), X Brigiti* 
Sink* (Ungaria), 7. Taiian* 
Lemaciko (Bulgaria), X Dana 
Nuțu, 9. Tereza Stadler (Iugo
slavia), U. Li* Bogdan, H- 
Margareta Mureșan, IX Gabrie
la Olteana.

Prin neprezentarea concu
rentei din Cehoslovacia, numă
rul jucătoarelor a fost redus la 
IX Nu ia parte la întrecere 
maestru internațională Gertru
de Baumstarir. în schimb, de
butează Intr-o competiție de 
asemene* anvergură junioara 

nou record mondial ta proba 
masculină de «M m mixt cu 
4:25.2S, Iar Tracy Caulkins a cu
cerit al treilea titlu, terminlnd 
învingătoare la 4M m mixt cu 
4:47,06 (nou record al S.U.A.). 
Alte rezultate : IM m liber (m)
— David McCagg 50,79 ; IM m 
liber (O — Cynthia Woodbead 
56,73.

TENIS a La Prerov ta cam
pionatele europene pentru Juni
ori, ta semifinalele probei de 
simplu masculin (Juniori, sub 14 
ani), suedezul Willander l-a în
trecut cu 6—1, 6—4 pe Emil Hnat 
iar italianul Irodat a cîștigat cu 
7—5, 6—1 partida cu francezul
Courteau • In sferturi de finală 
la North Conway : Dibbs — Solo
mon 7—6, 6—3, Orantes — Fibak 
4—6, 6—2, 6—4, Alexander —
Gundhardt 6—4, 6—4, Barazzuiti
— Mayer 3—6, 6—4, 7—4 * La
South Orange, Vilas 1-* eliminat 
ou 6—3, 6—3 pe Betas Prajoux. 
Iar Jose-Luis Clenc a dispus cu 
t—3, 6—4 de Patricio Cornejo • 
ta sferturi de finală la HIttfeld
(R.F. Germania): Mottram —An
dersson 6—2, 6—2, Elschenbroich
— Edmondson 6—2, 6—3 ; Carmi
chael — Prolsy 4—6, 6—0, 7—5.

LA FLORETĂ
ril sale, campioană a lumii—

Turneul final — în care au 
fost angaiatl trăgătorii sovietid 
Ruziev, Smirnov, CÎJ și likov, 
ajunși direct din eliminări di
recte. precum si Tiu si Szabo, 
după recalificări — a scos in 
relief forma bună a scrimerului 
Sabir Ruziev. După ce a dis
pus de compatriotil săi Smirnov 
(5—4) Si Likov (5—3), el si-a 
adăugat alte două victorii, la 
Tiu. eu 5—1 si la Szabo. cu 
5—X Intr-un singur asalt, cu 
CU, cîstigătorul probei s-a re
cunoscut învins (3—5). Tiu a 
avut un început bun (5—2 la 
Szabo. 5—2 la Likov si 5—4 Ia 
Cil), după care n-a mai ma
nifestat aceeași prospețime, in 
ultimeâe două asalturi (2—5 la 
Smirnov si 1—5 la Ruziev), 
lama sa n-a mai găsit cu ace
eași ușurință tint*.

Clasament final : 1. Ruziev 
(U.R.S.S-) 4 v„ 2. Smirnov
(U.R.S.S.) 3 V (+8), 3. CU
(U.R.S.S.) 3 v. (+3). 4. Tiu 
(Rom.) 3 v. (0). 5. Szabo (Ung.) 
J T, 8. Likov (U.R.S.S.) 6 v.

Luni, proba individuală de 
sabie.

Tiber! u ST AMA

ĂNTOĂNETA IACOB 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PROBA 

DE CROS A M.T.S. DE LA HAVANA
Proba feminină de cros din 

cadrul întrecerilor sportive ale 
Festivalului mondial al tinere
tului șl studenților de la Havana 
a fost rfștigată de atleta ro
mâncă Antoaneta Iacoh. In cursa 
masculină. Constantin Chițu- 
lescu s-a clasat pe locul patru.

Viorica Iile și candidata de 
maestră Gabriela Olteami.

Prima rundă a prilejuit o 
luptă foarte încordată. Vreekea 
a cîștigat la Olteanu, iar Szms- 
ezinska la Nuțu. După mari 
complicații a fost înregistrată 
romiza fa partida Polihroniade- 
Moreșaa. Celelalte întîlniri ale 
rundei inaugurale an fost în
trerupte, urmlnd să fie reluat* 
hani dimineața.

★
Echips Universitatea Buct»- 

rești, campioană a țării, a ln- 
ttlnit în Capitală formația 
MJXC. Pees, din prima ligă a 
campionatulut Ungariei. S-a ju
cat 1* 6 mese masculin, dublu 
tur. Studenții au obținut o vic
torie categorică cu scorul de 
9—3 (5—1, 4—2), principalii rea
lizatori fiind' Mihai Ghindă, 
Sergiu Granberg și Vasile 
Georgescu, autorii a cite două 
puncte.

DINAMO -
MECI NCl ÎN PRIMUL JOC 

AL TURNEULUI DIN SPANIA
• Fortuna Dusseldorf victorioa

să intr-un meci amical
ta primul meri *1 turneului pe 

oare-1 Întreprinde ta Spania, e- 
chipa de fotbal Dinamo Bucu
rești * terminat la egalitate : 1—1 
(1—1) cu formați* Malaga. Golul 
echipei române a fost Inserts de 
Augustin.

★
Echipa vest-garmanâ Fortuna 

Dusseldorf, viitoarea adversară a 
formației Universitatea Craiova 
In „Cupa Cupelor*, a Întilnit pe 
teren propriu pe Feyenoord Rot- 
trictam, ctștlgînd cu 1—0 (0—6).

DIN NOU REMIZA IN MECIUL 
DE ȘAH KARPOV - KORCINOI
întreruptă la mutarea a 41-a,' 

cea de-a 9-a partidă a medului 
pentru titlul mondial de șah din
tre Anatoli Karpov și Viktor 
Korctnol s-a Încheiat remiză. Kor- 
cinoi avea un pion ta plus la 
Întrerupere, dar analiza a arăta* 
că acest avantaj material na 
poate fi fructificat, astfel că s-a 
convenit asupra remizei fără a 
se mal relua jocul. Scorul este 
de 1—0 pentru Karpov.
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