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la C.E. de tenis de masă pentru juniori și cădeți COTE TOT MAI ÎNALTE ÎN MUNCĂ ȘI IN SPORT
BILANȚ DE EXCEPȚIE, însemnări de la Schela de producție petrolieră BERC A - Buzău

PROMISIUNI PENTRU VIITOR
Reprezentativa României la 

Campionatele europene de 
tenis de masă pentru juniori 
și cădeți — au fost prezente 
27 de țări — a realizat, după 
cum se știe, cel mai bogat bi
lanț din istoria participării sale 
la această competiție : 13' me
dalii, dintre care 3 de aur (și 
titlurile europene), 2 de ar
gint și 8 de bronz, repartizate 
astfel : cădeți — 3 de aur 
(echipe fete, simplu și dublu 
fete), 1 de argint (simplu 
fete) și 4 de bronz (echipe 
băieți, simplu — 2 și dublu 
băieți) ; juniori — 1 de argint 
(simplu băieți) și 4 de bronz 
(echipe fete, simplu băieți și 
fete și dublu băieți).

în vederea aprecierii u- 
nui rezultat la marile compe
tiții, dintotdeauna s-au pus 
două intrebări : 1. care a 
fost valoarea de ansamblu a 
întrecerilor ? și 2. cum a 
fost „culoarul" creat de tra-

Otilia Bădescu — triplă cam
pioană continentală

Foto : Aurel D. NEAGU

gerea la sorți ? Am pus 
și noi aceste întrebări antre- 
noarei federale Ella Con- 
stantinescu, aflată la Haga, 
cu care am ținut zilnic legă
tura. Ne-a răspuns prompt : 
„A fost cea mai puternică c- 
dițic la ambele categorii de 
vîrstă, cu un nivel de joc în 
evidentă creștere. Calitatea 
tehnică generală — bună și 
la juniori și la cădeți. Spre 
deosebire de trecut, in fazele 
finale ale celor două categorii 
de probe — pe echipe și in
dividuale — au fost reprezen
tate mai multe țări, lupta a 
fost mai acerba, cu multe par
tide încheiate la limită (5—4 
sau 3—2), care au durat și 
4—6 ore, dovadă că pretutin
deni se forțează pregătirea 
timpurie și în acest sport. 
Tragerea la sorți nu ne-a a- 
vantajat. Am întilnit, în am
bele probe, adversari puternici, 
fie din start, fie curind după 
aceea. O subliniere pentru ca
tegoria celor mai tineri jucă
tori, unde concurența a între
cut toate așteptările specia
liștilor".

Iată, așadar, că tinerii noștri 
sportivi au dovedit o valoare 
reală, rod al accentului pus în 
ultimii ani de federație (și, ca 
urmare, de cluburi) pentru se
lecția și pregătirea copii
lor, al calității procesului in- 
structiv-educativ, al capaci
tății antrenorilor. Este îm
bucurător să vedem că, 
spre deosebire de trecut, 
numărul unităților reprezenta
te in loturile aliniate Ia euro
pene e mai mare, sportivii 
laureați la Haga aparținînd 
asociațiilor și cluburilor Spar- 
tac C.S.Ș. 1 Buc. (2), Uni
versitatea Craiova (3), sti
cla C.S.Ș. Bistrița (1), STIROM 
C.S.Ș. 2 Buc. (1), C.S.Ș. Meta
lul, Km. Vîlcea (1), înfrățirea

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

De la Buzău în sus, la munte, către Nehoi, o șosea ușor on
dulată te poartă printr-o zonă de o frumusețe aparte. I-o asi
gură nu numai vegetația bogată în livezi de pomi fructiferi sau 
casele în culori deschise, vesele, ci și construcțiile noi care se 
înscriu tot mai insistent în peisajul buzoian contemporan, cel al 
sondelor.

După aproape 20 de kilometri de la plecare, am ajuns la 
Berea ; o așezare, deocamdată, cu statut de comună, dar care 
are perspectiva de a deveni oraș, dispunînd și de o unitate in
dustrială de faimă — Schela de producție petrolieră. Este una 
din unitățile economice de excepție, care a cunoscut un puternic 
avint în acești ani plini de lumină ai celei mai glorioase peri
oade din istoria patriei, numită unanim, cu mîndrie, „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU" și care face ca și aici calitatea 
muncii să echivaleze cu calitatea vieții.

Este nota dominantă a ceea 
ce oferă Berea astăzi ; 
Berea vatră a petrolului bu
zoian ; Berea fruntașă pe 
țară, anul trecut, în producția 
de țiței și gaze, într-o între
cere cu alți oameni de ispra
vă, cum sînt cei din Tg. Jiu 
și Pecica Aradului... O între
cere care continuă și acum, 
fără preget, așa cum stă bine 
unor muncitori harnici, unor 
comuniști !

La Berea sînt sute de oa
meni minunați care răscolesc 
în adîncurile pămîntului, dor
nici, ambițioși să dea patriei 
cit mai mult „aur negru". Oa- 
meni care nu țin seama că 
afară plouă torențial sau ge- 
ruiește, că s-a încheiat o zi 
de muncă. Ei rămîn lingă son
de cît este nevoie. Și este ne
voie mereu. La Berea — se 
și spune — nu se uită nimeni 
la ceas... Pare, de aceea, greu

de crezut cum asemenea oa
meni mai găsesc vreme să se 
dedice sportului, handbalului, 
cum o face, de exemplu, son
dorul Ion Croitoru, dintr-unul 
din sectoarele-cheie ale sche
lei, cel de foraj. „Cum gă
sesc timp ? Greu, ce-i drept 1 
Dar dacă este într-ajutorare 
se poate face și sport, la noi, 
in schelă. Și nu numai așa, pen
tru a trăi bucuria mișcării pe 
stadion, ci de a face chiar 
mai mult..." Sondorul Ion 
Croitoru, modest, n-a expli
cat ce vrea să însemne acest 
chiar mai mult, am aflat de 
la alții : ambiția de a ajun
ge cu o echipă în județ, în
tr-o dispută strînsă cu mun
citorii de la Industria sirmei 
din Buzău și de la Victoria 
Boboc. O ambiție care adună 
pe stadionul din Berea — o 
creație a petroliștilor de aco
lo — unul dintre cele mai fru-

Tiberiu STAMA

la C.S.Ș. Liceul industrial nr. 31 București

UN PALMARES REMARCABIL 
AL CELEI MAI TINERE SECȚII 

DE SĂRITURI DIN TARĂ■>

In mai puțin de 10 ani de 
existență, secția de sărituri în 
apă (înființată în anul 1976) a 
Clubului sportiv școlar Liceul 
industrial nr. 37 București are 
un palmares cu care s-ar putea 
mîndri unități cu vechime de 
decenii în această ramură a 
natației. Citeva dintre perfor
manțele obținute anul trecut de 
reprezentanții acestui club spor
tiv școlar sînt edificatoare : cu
cerirea „Cupei F.R. Natație", 
competiție rezervată seniorilor 
(echipa C.S.Ș. a fost alcătuită 
din Adriana Răzloagă — născu-

(Continuare în pag 2—3)

Vnii dintre performerii C.S.Ș. Lie. ind. 37 ; ae 
la stingă la dreapta, rindul de sus : Daniela 
Lovi, Ion Petrache, antrenorul Constantin To- 
tan, Adina Săndulescu, Ioana Scarlat ; riadul 
de fos : Nicolae Lepăduș, Adriana Răzloagă, 

Florin Avasiloaie

vasiloaie — 1969,
Ion Petrache — 
1969 și Nicolae Le
păduș — 1969), cîș- 
tigarea a două ti
tluri de campioni 
absoluți ai „Dacia- 
dei“ de juniori (Da
niela Lovi și Ion Petrache) și 
obținerea altor 10 locuri pe po
diumul aceleiași competiții, pre
zența în lotul reprezentativ a 
unora dintre sportivii amintiți 
mai sus.

Frumoasele rezultate Înregis

trate de componenții celei mai 
tinere secții de sărituri din țară 
nu se datorează descoperirii 
vreunor secrete miraculoase,

D. ASMARANDEI

(Continuare în pag. 2-3)

tă în 1968, Daniela Lovi — 1971, 
Ioana Scarlat — 1969, Florin A- „mi VAI" Al HOCHEIULUI

Jocurile Balcanice de înot

IN ULTIMA REUNIUNE, SPORTIVII ROMÂNI
AU URCAT DE 9 ORI PE PODIUMUL DE PREMIERE
• Au obținut victorii: Robert Pinter și Eugen Nan • Noeiui Lung și Flavius Visau

au realizat noi
IRAKLION. 22 (prin telefon). 

Desfășurată în mijlocul ace
luiași mare interes, cea de a 
treia reuniune a Jocurilor Bal
canice de înot, ajunse la a 17-a 
ediție, i-a avut din nou printre 
protagoniști pe sportivii români. 
Spectatorii, care au umplut P'nă 
ta refuz tribunele piscinei „Pan- 
krition", au aplaudat cu căldu
ră victoriile obținute de „trico
lori" la 200 m fluture (Robert 
Pinter) și 1 500 ni liber (Eugen 
Nan), precum și recordurile Ro
mâniei realizate de Noemi Lung 
— la 200 m mixt (2:19,08) și Fla
vius Vișan — la 200 m mixt 
(2:09,43). Prezenți — în a treia 
zi de concurs — de 9 ori pe po
diumul de premiere, înotătorii 
noștri au realizat la această e- 
dițîc a Jocurilor Balcanice ur
mătorul bilanț : 22 de medalii, 
dintre care 5 de aur, reprezen-

rccorduri ale țării
tind tot atitea victorii, și 7 re
corduri naționale. Este, dacă ți
nem seama de faptul că din 
delegație n-au făcut parte 9 
dintre cei mai buni sportivi ai 
noștri (aflați în pregătire pen
tru campionatele Europei și 
pentru Jocurile Mondiale Uni
versitare de la Kobe), un bilanț 
satisfăcător, care scoate în evi
dență potențialul înotului ro
mânesc. perspectivele sale reale. 

Competiția, cîștigată de repre
zentativa Bulgariei (reprezenta
tă de cea mai bună formație a 
sa la ora actuală), a reliefat și 
progresul înregistrat de înotul 
din Grecia, precum și pașii îna
inte realizați de acest sport în 
Iugoslavia și în Turcia. Datori
tă ascensiunii generale a înotu
lui din Balcani, competiția găz
duită de localitatea Iraklion din 
insula Creta a oferit spectato

rilor întreceri palpitante. înso
țite adeseori de performanțe re
marcabile, un spectacol sportiv

Geo RAEJCHI

ÎN FATA UNOR
După cum am anunțat, 

lotul de hochei, serios rema
niat, și-a început pregătirile la 
Gheorgheni, sub o nouă con
ducere tehnică și cu spe
ranța ca în sezonul care ■ va 
veni va obține, pe baza 
măsurilor luate, rezultate mai 
bune decît în trecut. în le
gătură cu modificările compo
nenței lotului reprezentativ 
este cazul să facem unele pre
cizări.

Mai intîi este de scos în e- 
vidență faptul că nu toți 
cei promovați în această 
vară în prima garnitură a ță-

IESTE IMPORTANTE
rii vor juca sub culorile echi
pei reprezentative în sezo
nul viitor. Stagiul de pregăti
re de la Gheorgheni are 
tre principalele obiective 

a 
alit 
K.

Bacso, 
și din 
Horvat, 
Svitlak, 

precum șl 
mai tineri 
fi folosiți 

(Ke-

in- 
ve- 

noii 
din 

An

„CUPA PRIETENIA41 LA MOTOCROS
Duminică, in prezența a aproape a 50.000 de spectatori, 

s-a desfășurat pe traseul de la Cimpina etapa a Vl-a a 
„Cupei Prietenia'* la motocros. In imagine, o secvență din 
cursa tinerilor alergători de la clasa 125 cmc. (Citiți în 
Pa8- 2—3 comentariul pe marginea acestor întreceri).

Foto : Aurel D. NEAGU

(Continuare în pag 2—3)

rilicarea exigentă 
generații de hocheiști, 
lotul de tineret (Gliga, 
tal, Sofron, Ionescu, 
Csata, Burada), cît 
lotul de juniori (Daia, 
Herlea, ~ _ 
Alexe, Dragomir) 
a altor 
susceptibili 
în lotul 
resteș, Ambruș, Dospin, Baritz, 
J. Bartalis etc.). Cum se vede, 
„noul val" al hocheiului nostru 
este masiv reprezentat în a- 
cest lot și munca pe care o 
vor depune cei doi antrenori 
ai echipei naționale (Al. — 
mar și I. Tiron), cărora 
adaugă și Ion Bașa, de 
chipa de tineret, are o 

sfîrșitul 
de 
prindă

Popovici,

jucători 
de a 

reprezentativ

importanță, la 
cestei perioade 
re urmînd să 
tur atît 
echipa 
va pleca 
slovacia 
nea Sovietică, 
tineret.

Kala- 
li se 
la e- 
mare 

a- 
pregăti- 

con- 
lotul restrîns, de fapt 
reprezentativă 
în turneu 
și apoi 

cît

care 
Ceho- 
Uniu-

in
în 
și lotul da

Important ni se pare, de 
asemenea, faptul că toți ju
cătorii care nu mai fac par
te din lot vor fi în continuare 
urmăriți de antrenorii echi
pei naționale și după primele 
meciuri de campionat, din 
toamnă, cei care vor manifesta 
o formă bună vor intra din 
nou în discuția tehnicienilor

(Continuare în pao 2-J)
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al mișcării sportive românești

COTE TOT MAI
(Urmare din pag 1)

moașe din tară, zeci de mun
citori și Ci ai acestora, deo
camdată elevi la Liceul indus
trial de pietroi din localitate.

Lăcătușul mecanic Alexan
dru Ivănuș de la pompe de 
extracție a trăit satisfacția să 
implanteze acolo, printre to
varășii săi din Berea, tenisul 
de masă. Și nu oricum, ci 
realizînd o secție puternică, 
un campionat pe asociație, cu 
sportivi bine cotați și în re
ședința de județ.

Oricum am privi lucrurile, 
pasiunea oamenilor pentru 
sport, fotbalul rămîne — și la 
Berea petroliștilor — discipli
na cea mai îndrăgită. Sondo
rii Ion Popescu și Alexandru 
Spirache sînt mîndri că tova
rășii lor de muncă au reușit 
să termine pe locul 3 cam

LA C.S.Ș. LICEUL INDUSTRIAL NR.
(Urmare din png. 1)

ei unor elemente simple, la în- 
demîna oricărui alt club spor
tiv : buna organizare a activi
tății, selecția permanentă între
prinsă in cadrul Liceului indus
trial nr. 37 (acțiune sprijinită de 
conducerea unității — director 
Eugen Danciu) și în alte școli 
(reținîndu-se numai elementele 
cu reală perspectivă), munca dc 
instruire judicioasă, exigentă, 
permanența în căutarea liniei 
metodice care să asigure saltul 
calitativ al foarte tinerilor spor
tivi.

Antrenorul coordonator al sec
ției C.S.Ș. Liceul industrial nr. 
37. prof. Constantin Totan (an
trenor și al lotului național de 
juniori), are drept principală 
preocupare grupa performerilor,

DRAGOMIR CIOROSLAN, 
ÎNTRE „BRONZUL" OLIMPIC 

Șl SPERANȚELE DE TÎNĂR TEHNICIAN

ÎNALTE ÎN MUNCĂ Șl ÎN SPORT
pionatul în Divizia „C“. To
varășii lor fiind muncitori le
gați trup și suflet de locul 
de producție. Modelul ? în
suși antrenorul echipei, subln- 
ginerul Gheorghe Rada. Ca 
să ajungă în Divizia „C", fot
baliștii din Berea ău pornit-o 
la drum cu echipe pe sectoa
re ; un fel de campionat pe 
asociație. Ani de zile au tot 
triat valorile și au ajuns la 
echipa de astăzi. Condiția de 
a fi titular rămîne aceea de 
a avea stofă de fotbalist și 
paralel a nu uita că sche
la, cu obligațiile ei, ale co
lectivului, trebuie să primeze.

Este foarte bine așa ! Și 
este la fel de bine că din 
cei aproape 1 000 de elevi din 
Berea, mai bine de 100, care 
au aptitudini pentru perfor
manță (în fotbal, dar și în 
handbal, tenis de masă, atle
tism etc.) se formează ca 
bărbați adevărați, fruntași la 
învățătură și muncă. între di- 

dar el nu ș-a îndepărtat nici 
de cei mai mici săritori, aceștia 
formînd o altă grupă, avînd ca 
„lideri" pe talentațiî Linda Pe- 
trică (din clasa a V-a A) și 
Constantin Lepăduș (clasa a V- 
a E), acesta din urmă obținînd 
prima sa performanță prin cu
cerirea titlului de campion de 
copii la sărituri de la platforma 
de 10 m. Cele două grupe ale 
prof. Gavril Rogge au ca „șefi 
de promoție" pe Ionica Tudor și 
Ionuț Herlaș, campioni absoluți 
la categoria copii, iar grupele 
prof. Nicolae Vînturici (trei la 
număr) formează nucleul celor 
care învață „a.b.c.“-ul sărituri
lor în apă.

Un „amănunt" de mare im
portanță : la C.S.Ș. Lieeul in
dustrial nr. 37 învățătura Și 
sportul fac casă bună, activita
tea școlară a elevilor-sportivi

TAR T

turisea. ajutorul venit din par
tea secretarului federal Lazăr 
Baroga, a antrenorului emerit 
Ștefan Achim și chiar a celor 
care i-au fost pînă nu demult 
colegi în echipa națională.

Prezent la toate competițiile 
mondiale disputate în ultimul 
deceniu, a avut prilejul să ur
mărească „pe viu" evoluția hal
terelor, observînd importantele 
modificări survenite în confor
mația sportivilor. „în ultimii 
ani a dispărut țrepiai acel eo- 
ifls. supranumit omul-macara, 
locul său fiind luat de haltero- 
filul-atlet, a cărui alură tinde 
către idealul fizic al antichității, 
capabil să obțină, totuși, rezul
tate superioare, datorită faptu
lui că dispune — în afara forței 
— de viteză, coordonare, concen
trare și mobilizare a întregii e- 
nergii nervoase a organismului, 
în acea fracțiune de secundă ne
cesară ridicării barei. Sper — 
ne declara el — să pot contribui 
la formarea unor tineri care, 
beneficiind de aceste însușiri, să 
se afirme m marile competiții 
internaționale". Printre cei vi
zați de Dragomir Cioroslan se 
află Dumitru Negreanu, Victor 
Roșu. Alexandru Kereki, Con
stantin Urdaș — bine dotați fi
zic Și tehnic — și, bineînțeles, 
Andrei Socaci, succesorul lui la 
categoria mijlocie. Subliniind 
creșterea popularității halterelor 
la noi în țară. Dragomir Cioros
lan afirmă că „federația se ba
zează și pe roadele ce vor fi 
oferite de centrul de pregătire 
olimpică de Ia Bistrița, care 
poate asigura rezerva necesară 
marii performanțe".

Avem toate motivele să cre
dem in spusele lui...

Nicolae ȘERBANESCU 

rectorul schelei, lag. Florea 
Matei, și cel al liceului indus
trial, prof. Constantin Ene, 
între șefii de secții și sectoa
re și profesorii-maiștri sau 
diriginți există o permanentă 
legătură în sprijinul acestei 
idei ; elevii sînt pregătiți prin 
muncă, pentru muncă. „Pen
tru că și procesul de în- 
vățămînt, cel formativ-edu- 
cativ — cum ținea să subli
nieze secretarul de partid Con
stantin Panait — trebuie să se 
ridice — ca și producția — 
la cote cit mai înalte".

Clădită pe hărnicia, discipli
na și înalta răspundere comu
nistă a oamenilor. Schela de 
producție petrolieră din Berea 
Buzăului reprezintă o verita
bilă școală a muncii, în care 
sportul, pornind de la forme
le cele mai simple și ajungînd 
la echipe divizionare, se în
scrie ca o coordonată majoră 
în viața și activitatea acestui 
colectiv.

37 BUCUREȘTI
este urmărită cu consecvență de 
cei trei profesori-antrenori, care 
găsesc timp pentru a discuta cu 
diriginții si cu părinții eventu
alele probleme ivite.

Pentru anul 1985 reprezentan
ții secției de sărituri de la 
C.S.Ș. Liceul industrial nr. 37 
au promis performanțe și mai 
bune decît anul trecut. Și, pînă 
acum, le-au îndeplinit, în acest 
sens elocvente fiind titlurile de 
campioni de seniori și de ju
niori cucerite de Ion Petrache 
și prezența unor sportivi ai clu
bului în loturile naționale (Ion 
Petrache, Nicolae Lepăduș, A- 
driana Răzloagă, Daniela Lovi 
Si Ioana Scarlat) alcătuite de 
F.R. Natație în vederea princi
palelor concursuri internaționa
le ale sezonului. în primul rinJ 
Campionatele europene și cele 
balcanice. Ceea ce nu este puțin!

„MEMORIALUL
MIHAIL SADOVEANU'* 1 * 2 * 4

Palmaresul lui Dragomir Cio- 
roslan conține cele mai multe 
victorii (7) realizate vreodată la 
categoria 75 kg în campionatele 
naționale de haltere. Fostul elev 
al antrenorului clujean Tiberiu 
Roman a pășit pentru prima 
oară în sala de antrenament la 
virsta de 14 ani. După ce a 
devenit campion național la 
juniori mici (1971) și seniori 
(1975), Dragomir Cioroslan (năs
cut la 15 mai 1954) a obținut 
consacrarea internațională : 5
medalii de bronz la campiona
tele mondiale și eurqpeita. ioeul
1 cu QC-hipa ța „mondialele" din 
1984, numeroase locuri fruntașe 
în „Cupa Mondială" și în alte 
competiții internaționale de 
prestigiu. Prezent la startul a 
trei Olimpiade, s-a clasat al 
cincilea în 1980 și al treilea în 
1934, „bronzul" califomian in- 
cununînd o carieră sportivă des
fășurată de-a lungul a 16 ani 
de concursuri.

După Los Angeles, Dragomir 
Cioroslan s-a retras din arena 
competițiofială. devenind secre
tar adjunct al Federației Româ
ne de Haltere și Culturism, 
responsabil cu pregătirea lotu
rilor naționale de perspectivă. 
Noua sa ipostază a coincis cu 
o perioadă fructuoasă a haltere
lor românești ; victoriile de la 
Olimpiadă confereau o aură 
deosebită împlinirii a 50 de ani 
de la primele campionate na
ționale.

Fostul performer s-a integrat 
rapid în organismul federației. 
Calitățile sale — experiență, 
cunoștințe de specialitate, o 
„natură" echilibrată și calmă 
— l-au ajutat să depășească 
„fenomenul de respingere", 
greutățile inerente ale oricărui 
început de drum, de un real fc- 
los fiindu-i, așa cum ne mâr-

pentru a putea fi chemați la 
lot. Este vorba de hocheiști cu 
multă experiență, care mai 
pot fi încă utili echipei noas
tre, sini Justinian, Ioniță, 
V. Huțanu sau pisăru. Totul 
depinde de ei. Seriozitatea, 
munca, disciplina de care 
vor da dovadă cei aflați în 
pregătire la lot, ca șl ceilalți 
jucători care sînt la antrena
mente la cluburile lor, vor fi 
în toamnă criteriile de selec
ție pentru echipa noastră 
reprezentativă, Care în noul 
sezon trebuie' să se consolide-

8:51,51 ; 1 500 m liber (m) : 1.
Eugen Nan 14:07,06 ț 1. Attaraglu 
(T) 16:14,25 ; 3. Bart 16:20,20 ;
4 X 100 m mixt (f) : 1. Bulgaria 
4:15,06 ! 3. România (Szigyarto,
Dcveseleanu, Sachelarie, Areene) 
4:27,65 ; 3. Grecia 4:29.12 ; 4 X 
100 m mixt (m) : 1. Grecia 3:53,70;
2. Bulgaria 3:56.88 ; 3. Iugoslavia 
3:57,77 ; 4. România 4:05,09 ; 5.
Turcia 4:07,50.

Clasamente generale finale ale 
celei de a 17-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de înot :

Feminin : 1. Bulgaria 222 p ; 2. 
România 169 p ; 3. Grecia 115 p ;
4. Iugoslavia 96 p ; 5. Turcia 26 p.

Masculin : 1, Grecia 152 p ; 2. 
Bulgaria 139 p ; 3. România 136 
p ; 4. Iugoslavia 122 p ; 5. Tur
cia 73 p ;

General : 1. Bulgaria 361 p ; 2. 
România 305 p ; 3. Grecia 267 p ; 
4 Iugoslavia 220 p ; 5. Turcia 
99 p.

LA ȘAH
în sala Casei oamenilor de 

știință din Iași a început tra
diționalul turneu internațional 
de șah dedicat memoriei ma
relui scriitor clasic român 
Mihail Sadoveanu, el insuși 
un pasionat al acestui joc și 
un partener redutabil. N-ar 
fi lipsit, poate, de interes să 
amintim că timp de 20 de ani 
Mihail Sadoveanu a fost di
rectorul „Revistei Române de 
Șah".

Actuala ediție, a 7-a, a tur
neului reunește un grup de ju
cători valoroși, în mare ma
joritate tineri, competiția a- 
vînd loc sub generoasele aus
picii ale Anului Internațional 
al Tineretului.

După 5 runde, situația din 
fruntea clasamentului se men
ține strînsă. Conduce Kertesz 
cu 3*/a P (din 5), dar el poate 
fi ajuns de Makropoulos, cre
ditat cu 3 p din 4 și Navro- 
tescu, autorul unui scor asemă
nător. Urmează 4 jucători cu 
3 puncte din 5 : Lupu, Negu- 
lescu, Foișor și D. Oltean.

Turneul se joacă sistem Ber- 
;er, reunind 13 jucători din 5 
ări.

JOCURILE BALCANICE DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

de calitate. Este, de aceea, de 
prevăzut că unele țări din Bal
cani vor reuși rezultate de pres
tigiu la apropiatele competiții 
europene oficiale și la Univer
siada găzduită la această ediție 
de Japonia,

Rezultate tehnice din ziua a 
treia :

200 m fluture (m) : 1. Pinter 
2:03,70 ; 2, Stevenson (G) 2:04,61 ; 
3, Petrov (B) 2:06,90 ; 200 m flu
ture (f) : 1. Gospodinova (B) 
2:15.72 : 2. Pironkova (B) 2:16,15 ;
3. Calică 2:16,20 ; 200 m mixt (f):
1. Bosomilova (B) 2:17,9 ; 2. Bla
gova (B) 2:13.23 ; 3. Lung 2:19.08; 
200 m mixt (m) : 1. Papanicolau 
fGi 2 08,07 ; 2. Vișan 2:09,43 : 3. 
Kantris (G) 2:11,78 ; 800 m liber 
(f) : 1. Strumenlieva (B) 8:41.27 ;
2. Palencsar 8:41,96 ; 3. Hauptricht

Adnotârl la „Cupa Prietenia" ia motocros

CU OCHII PE... MAȘINI, 
SE NEGLIJEAZĂ PREGĂTIREA FIZICĂ

De mai mulți ani, „Cupa 
Prietenia" la motocros constituie 
principala întrecere internațio
nală la care participă reprezen
tativele noastre la clasele 125 
cmc tineret și 250 cmc seniori, 
cursele respective oferind po
sibilitatea aă vedem la lucru 
selecționatele unor țări în com
ponența cărora se află nume de 
rezonanță în arena mondială. Și 
duminică, pe traseul de la 
Cimpina, unde a avut loe etapa 

a Vl-a a acestei prestigioase com
petiții, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. Polonia, Ungaria 
și U.R.S.S., au prezentat garni
turi complete, alături de nume 
sonore evoluînd tineri care au 
demonstrat — după cum sub
linia și maestrul emerit al spor
tului Petre Faxino, venit din 
București ca spectator — că au 
învățat temeinic pilotarea ma
șinii pe traseele accidentate. In 
plus, oaspeții au beneficiat și 
de materiale tehnice superioa
re, la prestațiile remarcabile ale 
sportivilor de peste hotare, mult 
apreciate de cei aproape 50 000 
de spectatori, contribuind în e- 
gală măsură și mașinile.

în această companie de elită, 
singurul care s-a apropiat de 
valoarea puternicilor lui adver
sari a fost tînărul de 18 ani FI. 
Pop. Cu ochi siguri și stăpînire 
de sine în momentele fierbinți, 
el a ținut pasul cu principalii 
animatori ai clasei 125 cmc, a- 
nulînd handicapul tehnic al ma
șinilor pilotate de adversari. 
Lingă acest autentic talent s-a 
aflat, la diferență de două lo
curi în clasamentul individual, 
colegul de promoție P. Schmidt, 
și la o distanță mai mare de ei 
s-au situat, însă, C. Tompa și 
M. Butuza, echipa de tineret a 
României reușind să ocupe în 
final locul 3 pe națiuni.

ATLEȚII DORESC ClT MAI MULTE CONCURSURI
Calendarul competițiilor atleti

ce cuprinde, in acest an, fel de 
fel de dispute, M nivel local și național, pentru diferitele cate
gorii de sportivi. La prima vedere 
se pare că numănH acestor în
treceri este corespunzător, că el 
răspunde cerințelor, mai ales in 
ceea ce-4 privește pe Juniori 
care au numeroase competiții rezervate lor, dar care pot lua 
parte și M concursurile seniori
lor. Și totuși, lată că unii atlețl 
simt nevoia a ett mai mutter 
competițll și de aceea eoifeită 
organizarea și a altor dispute in 
afara celor prevăzute de calendar. Cel mai Mptc exemplu ni 
se pare a fi cel al attețHor arun
cători care. In acest an, au luat parte la mult mal multe con
cursuri dectt Sn oricare alt an 
și sezonul este departe de a se 
fl Încheiat. Este, o dovadă a pof
tei de concura a atileților fruntași, căreia trebuie Bă 1 se răspundă, desigur, cu eotlcitudine 
prin organizarea altor competiții, 
attt de necesare șl de dorite.Sîmbătă, spre exemplu, pe sta
dionul din Poiana Brașov a avut

NOUL VAL AL HOCHEIULUI
(Urmare din pag. 1)

Deși au evoluat pe teren pro
priu, cunoscînd deci traseul „cu 
ochii închiși", seniorii n-au pu
tut să iasă nici de data aceasta 
din anonimat, situîndu-se iarăși 
pe ultimul loc (7) în clasamen
tul pe echipe. Fără a putea e- 
mite pretenții la un loc pe po
dium, așteptam, oricum, mai 
mult de la E. MOlner, P. Titi- 
leneu. Al. Ilieș și Al. Eneeanu. 
Cu toate că au luat starturi 
bune, potențialul lor a scăzut 
de la o tură la alta. Ei au fost 
depășiți, de fiecare dată, în fi
nalul celor două manșe cu cite 
un tur de către învingătorul 
cursei. Este, evident, vorba și 
de o oboseală provocată de so
licitările suplimentare ale mo
tocicletelor... îmbătrînite pe ca
re au concurat. Dar, vrem sau 
nu vrem să recunoaștem, una 
din explicațiile de esență ale 
modestei lor comportări trebuie 
căutată în insuficienta pregătire 
fizică. Acordînd mai multă a- 
tenție întreținerii mașinilor pen
tru concurs, crezîndu-se că mo
tocicletele pot suplini eventua
lele minusuri din instruirea pi- 
loților, antrenorii și alergătorii 
exclud din eforturile cotidiene 
programele pentru menținerea 
pregătirii fizice la cote care să-i 
ajute pe piloți să stăpînească 
„caii putere" ai mașinilor res
pective. Duminică, alergătorii 
noștri au părut fragili în con
fruntarea cu adversarii, iar lip
sa de putere de luptă s-a ma
nifestat in imposibilitatea exe
cuțiilor de bază în curbe, la co- 
borîre sâu în săriturile de la 
trambuline. Punînd adesea re
zultatele slabe NUMAI pe sea
ma randamentului inferior al 
motocicletelor, seniorii au ară
tat că sînt tributari și capito
lului de bază, pregătirea fizică.

Troian IOANIȚESCU

loc un nou concurs al unora 
dintre aruncători. Cu acest pri
lej, Simona Andrușcă a aruncat 
greutatea la 19,41 m, devenind a 
doua specialistă română din istoria acestei probe, după recordmana națională Mihaela Loghin. 
Tot la greutate, ttoăra Livia Si
mon a obținut ÎS.42 m. Alte re
zultate : disc : Mariana Ionescu- Lengyel 63,64 m, Simona Andraș- 
că 63,54 m, disc B : Marcel Tirle 
53,04 m ; greutate B : Sorin Ti- richiță 18,30 m.

R. V1LARA
PLOIEȘTI. Pe stadionul Petrolul a avu* loc concursul dotat 

cu „Cupa Prahova", rezervat juniorilor. Competiția a fost câști
gată de atlețil de la Petrolul, ur
mați de cel de la C.S. Tlrgoviș- te și C.S.Ș. Plodești. OJteva re
zultate, transmise de corespon
dentul nostru. Octavian BALTEA- 
NU : jun. I : Marius Visariom 
14,45 m — triplu ; jun. n ; Sandu 
Frangulca 55,0 pe 400 m, jun. m: 
Cătălin Vlad 23,5 pe 200 m, res
pectiv Beatrice Mihai 25,9, de 
asemenea, pe 200 m.

ze, să se restructureze din 
mers — cum se spune — de 
la un turneu la altul, pentru a 
putea atinge valoarea așteptată.

In încheiere, să subliniem că 
șî la celelalte loturi reprezen
tative — de tineret și de ju
niori — se fac serioase efor
turi pe linia unei cît mai ri
guroase selecții și a unei 
pregătiri de vară temeinice. 
Noile cupluri de antrenori 
(Ion Bașa și, probabil, N. Zo- 
grafi, la tineret; Sielian Rusu 
și Remus Bianu — la juniori) 
dau în această perioadă un 
veritabil examen de matu
ritate. Le dorim ca această 
dificilă perioadă »-o înche
ie cu cît mai mult succes... 
(C. A.).

MEIINTE A ClȘTIGAT „P
Prezentat în cea mai bună for

mă de antrenorul său, N. Nico
lae, și condus cu prudență, Me- 
linte a atacat pe ultima sută de 
metri în mod irezistibil și l-a în
vins pe Verigariu, lansat prema
tur la atao. ciștigînd „Premiul 
de consolare" și producând ast
fel surpriza zilei. In această reu
niune s-au remarcat de asemenea 
formațiile G. Soloan și R. I. Nicolae. care au obținut cite două 
victorii, prima dintre ele cu Tu- 
fișoara intr-un record greu de 
anticipat (l:25,4/km). care o lan
sează în rindul vedetelor, și cu 
Portulaca. beneficiara gaiopurilor 
luate de adversarii săi. iar cea 
de a doua cu Osvald, într-o cursă 
cu puțini adversari, și cu Arsena, 
în cursa amatorilor. N. Niță fă- 
cînd dovada că știe oum să-și
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Peste tot unde poposește 
Rapidul, indiferent că 
vorba de meciuri oficiale 
de simple antrenamente 
gătitoare pentru un nou 
competițional adună in 
său numeroși spectatori ocazio
nali sau suporteri statornici, 
aflați și ei... peste tot.

Intr-un asemenea cadru 
biant i-am găsit în aceste 

fotbaliștii Rapidului,

la o oră matinală, își luau 
prima „porție", zilnică, par- 
ticipînd la un cros de cițiva 
kilometri, pe pantele Bușteni
lor ; o alergare de circa o ju
mătate de oră, cu caracter 
de... înviorare, supravegheată 
de noul cuplu de antrenori, 
alcătuit din... vechii giuleșteni 
Nicolae Lupescu și Teofil Co
dreanu.

Dar pentru a nu pune la în
cercare răbdarea cititorilor 
să-i numim pe toți jucă
torii prezenți la pregătiri : 
Toadcr — portar ; Marinescu, 
Grigore, Sameș, Bacoș, Cîrstea, 
Mincu (complet refăcut) și

EXCEPȚIE, PROMISIUNI
în compania unor echipe 
și jucători renumiți in Eu
ropa, cum a fost cazul ju
nioarelor, care au învins re
prezentativa Ungariei, 
nătoarea titlului în 
precedent, cu Batorfi 
tre primele 10... senioare 
ropene.

Din simpla lectură a rezul
tatelor se vede că în prim- 
plan au fost cadetele, în frunte 
cu . Otilia Bădescu, Maria Bogo- 

__ l.a satisfacție 
tehnl- 

mobilizată in 
decisive. Emi- 

a fost foarte bună 
individuale. lm- 

și în perspectiva 
J.O. din 1988, cînd tenisul de 
masă debutează în progra
mul olimpic. Dacă cele mai 
tinere jucătoare și colegii 
lor au evoluat așa cum știm, 
dacă junioarele — omogene 
în echipă, completindu-se re-' 
ciproc — au obținut medalii 
(peste așteptări), juniorii — cu 
excepția medaliei de ar
gint și a celei de bronz — au 
fost sub cerințe și angajamen
te, mai ales în proba pe echi
pe, în care au ocupat doar 
locul 8... Vom afla amănunte 
de la cei care au fost la eu
ropene.
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Gheară — fundași ; Agiu, 
Rada, Șt. popa — mijlocași ; 
Țiră, Damaschin II, Manea. 
Giuiescu și Dorel Zamfir 
(pentru care se duc discuții de 
a fi transferat de la F. C. Ar
geș) — înaintași.

Nume cunoscute, firește, la 
care s-au adăugat și trei jucă
tori tineri, de la echipa Elec- 
troaparataj, din categoria 
..Onoare" : Oanță, Măcelaru, a-

mîndoi mijlocași, și Strizu 
— înaintaș, ultimul un fost 
component al lotului repre
zentativ de juniori. Nu erau 
la pregătiri Mânu (absent 
motivat, ei tratindu-și o sinu- 
zită), Goanță, Ion Ion și 
Paraschiv, absenți nemotivat.

După „lecția" de introducere 
în efort, crosul, cei 17 com- 
ponenți ai lotului mai aveau 
în program două antrena
mente. Unul în cursul di
mineții, la sala de gimnastică, 
celălalt — după-amiază, pe te
renul formației locale, Carai- 
manul. „Timp de zece zile, 
aici — ne spunea N. Lupescu

— vom lucra 
tru a crea 
pregătirii 
face pină 
continuare, 
a turului Diviziei „A", 
importante acumulări 
nu putem progresa 
ceilalți factori ai 
a mai ținut să precizeze 
trenorul 
dului, 
trebări, 
ceasta : 
Lupescu 
au trecut de la prima investi- 
tură ca antrenor al Rapidului, 
și... Lupescu de astăzi ?

„Una destul de mare, pe 
care o înregistrează, la vîrsta 
mea, oricare antrenor. Intre 
timp, cred eu, am mai acu
mulat ceva cunoștințe și un 
plus de experiență, cu benefi
cii, in anul trecut, și pentru e- 
chipa Gloria Buzău, care, a nu 
se uita, a promovat in Divi
zia „A" sub conducerea tehni
că a lui... Nicolae Lupescu.

Dacă suporterii noștri și 
conducerea clubului, care 
ne-au acordat încrederea, vor 
manifesta puțină răbdare — 
intrucit, față de lotul pe 
care îl avem Ia dispoziție, re- 
—veni peste 

- atunci atît eu cit și 
Teofil Codreanu 

să facem dintr-o e- 
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firește, 
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căruia, între alte în- 
i-am pus-o și pe a- 
ce diferență este între 
de acum șase ani, ciți

zultateie nu pot 
noapte — 
colegul 
angajăm 
chipă de 
formație 
Aceasta, 
antrenorul, 
mă etapă de muncă, Înainte de 
a urca trepte și mai înal
te in ierarhia divizionarelor 
■«A.»**.

Gheorghe NICOLAESCU

în orice campionat și în orice 
an transferările au reprezentat 
(și reprezintă I) un moment im
portant, atît în triata echipelor, 
cit și In cea a jucătorilor res
pectivi. Și acum se discută mult 
despre transferări. Nu s-a în
registrat încă nici un „transfer 
de senzație", dar mai e timp 
pină la 26 iulie, cînd se va în
cheia perioada de transferări. 
Aici ne-am permite o scurtă pa
ranteză. Și anume, credem că 
transferările trebuie rezolvate 
pină la începerea pregătirilor, 
așa cum se procedează mai pes
te tot. Și aceasta, pentru a se 
ști cu cine se pleacă efectiv la 
drum, pentru ca jucătorii in 
cauză să participe la pregătire 
cu viitoarea echipă si să nu se 
mai intîinească situațiile cînd 
un fotbalist începe pregătirile 
en o echipă și ia startul in cam
pionat cu alta 1

Să privim o clipă spre ulti
mul campionat. Mai bine zis să 
vedem eficienta transferărilor, 
în ce măsură noii veniți au co
respuns. Ar fi cîteva cazuri bu
ne, in care jucătorii transferați 
s-au încadrat din mers în noua 
echipă, randamentul lor fiind 
superior sezonului antecedent. 
Ne referim la Boloni, pion im
portant în mecanismul echipei 
campioane. Steaua, la Mănăilă, 
util în linia de mijloc a Craio- 
vei, la I. Marin, care a adus 
multă siguranță în defensivă 
F.C. Bihorului, la Damaschin I, 
cu poftă de gol renăscută în o- 
fensiva ieșeană, la Soare, în e- 
videntă creștere de formă în linia 
de atac a lui A.S.A. Tg. Mureș, 
la Mărginean, fundaș de nădej
de în apărarea Corvinului. Si
gur, n-am putea spune că Zare 
si Suciu, la Dinamo, sau Radu 
II. la Steaua, nu au arătat ca
lități, însă de la ei se aștepta 
totuși mai mult. Radu II are

scuza de a nu fi putut juca prea 
mult, titularul postului lui fiind 
Pițurcă, în eel mai productiv 
campionat al său. Există insă 
și reversul medaliei. Jucători 
transferați care au dezamăgit. 
Ar figura în această categorie 
Tulba. O. Popesea șl Cioacă, de 
la care Dinamo, Universitatea 
Craiova și Rapid și suporterii 
lor așteptau infinit mai mult 
(în cazul lui Cioacă pină la ac
cidentarea lui). Dar. oare, Bă
lăci, Donosc și Crișan, primiți 
de F.C. Olt cu toată căldura și 
brațele deschise, jucători a. că
ror revenire de formă era aș
teptată cu satisfacție de toți iu
bitorii fotbalului, nu se numără 
printre „transferările nereușite"? 
Sau talentatul S. Dumitrescu de 
la A.S.A. Tg. Mureș, devenit un 
anonim la „Poli" Timișoara? Și 
exemple ar mai fi. Ne-am refe
rit numai la jucătorii cu o cotă 
mai mare, nu la cei proveniți 
din eșaloane inferioare sau abia 
lansați pe orbita primei divi
zii. Exemplele amintite și cele 
cunoscute de fiecare club în 
parte vin și atenționează o da
tă în plus că transferările re
prezintă un capitol foarte deli
cat, în care trebuie ținut cont 
de valoarea jucătorului. însă și 
de temperamentul său, atît de 
necesitățile unei echipe, dar și 
de capacitatea sa dc asimilare 
sau de respingere.

Reușita transferărilor depinde 
de „ochiul" selecționerilor, dar 
și de ambiția, de efortul de 
autodepășire al noilor veniți. 
Ceea ce nu întotdeauna se în- 
tîmplă, unii jucători remarcați 
prin echipe mai mici pregătin- 
du-se la aceeași cotă scăzută și 
cînd ajung în formații mai pu
ternice. Eficiența transferărilor 
depinde de ambele părți. Este 
elementul care trebuia reținut !

Mircea M. IONESCU

MERITATA

PENTRU VIITOR
Să încheiem, acum, cu faptul 

cel mai important: la euro
penele tenisului de 
juvenil România * fost foarte 
bine reprezentată, reprezentati
va noastră îndepiinindu-și și de
pășind 
vele.

substanțial

masă

obieeti

★
La Varna a avut 

„Turneul tinerelor 
la tenis de masă, 
parea unor 
Cehoslovacia, 
Polonia, România, Ungaria 
și din Bulgaria. Din țara 
noastră au participat tinere 
jucătoare și jucători de la 
Știința C.S.Ș. 2 I.J.P.I.P.S. 
Constanța. în proba pe e- 
chipe, sportivii noștri 
ocupat locul doi, atît 
fete (Mihaela Marin, Andreea 
Drăgan), după Cehoslovacia, 
cit și la băieți (Eugen Simion, 
Gherasim Iamandi), după Bul
garia. Mihaela Marin s-a cla
sat pe locul 3 în proba de 
simplu.

loc recent 
speranțe" 

cu partici- 
formații din 

R. D. Germană, 
România,

Din

au 
la

VACANTĂ* NEDORITĂ, DAR ...
doilea joc, pe teren pro
priu. Dar numai cei care uită 
că fotbalul este sportul cu o
mie de fețe se lasă amăgiți de 
astfel de socoteli 
ele un mit. 
doilea meci, in 
ia intimidare 
gazde, instigate 
norul lor, C. Aninoiu, oaspeții 
au ciștigat din nou, de 
data aceasta cu 1—0. După ter
minarea partidei, in fața 
tui rezultat neprevăzut, 
dintre jucătorii de la 
torta, Stancu ți Poiană, 
vărsat focul pe„. arbitri, 
rtndu-i ți lovindu-i pe 
trai" ți pe unul dintre tușieri. 
Și iată cum un arbitru care a 
primit de atitea ori felicitări 
pentru prestațiile sale la jocu
rile primului eșalon nu a 
fost pe placul unor jucători 
dintr-o modestă echipă 
dețeană !

Comisia 
suspendat 
an și șase 
pe un an, 
tru ca ei să reflecteze la ceea 
ce au făcut, ți la felul i 
trebuie să se comporte 
tunci cînd se va termina 
ceasta... „vacanță" atît 
lungă.

» - " -----
Ca și in alți ani, Federația 

română de fotbal, 
de a asigura o cit 
desfășurare a 
cadrul barajului 
vizia „C", a ‘ 
nul acesta, 
conduse de 
periență, cu 
serviciu" In 
căror coi 
pusă in 
cd, Ia cele două 
baraj — unui 
in deplasare 
urmau să le 
țiile Metalul 
Victoria Vînju 
delegat Ion 
nul dintre cei 
tri ai noștri, 
zență la 
de ar fi 
pentru 
invitație 
chezășie 
ra șansele 
greșelile... 
voluntare

Primul 
Scomicești,

t, in ideea 
mai bună 

meciurilor din 
pentru di- 

hotărit ca, ți a- 
jocurile să fie 
arbitri cu ex- 

vechi „state de 
Divizia „A", a

și iji fac din 
tn cel de al 
ciuda jocului 

practicat de 
de antre-

știri,
MECIURI AMICALE

impetență m poate fi 
discuție. Așa se face 

' _ " meciuri de 
acasă ți celălalt 

— pe care 
susțină forma- 

Scomicești și 
Mare, a fost 

Crăciunescu, «- 
mai buni arbi- 
Simpla sa pre- 

pupitrul acestor parti- 
trebuit să constituie; 
ambele echipe, o 
la un joc frumos, o 
că iși vor putea apă- 
’ — ’ " de

in-
corect, ‘ferite 
voluntare sau 

de arbitraj, 
meci, disputat 

.... s-a încheiat 
o victorie dificilă a 
(2—1), astfel că cei de 
torta se ți vedeau tn 
„C" prin victoria mult 
tegorică pe care — ce __
colo și-ncoace ! — erau siguri 
că o vor obține In cel de al

LOZUL 
vacantei

deCu suma 
oricine joacaTuflec. 3. Hărman. Cota : cișt. 2, 

ev. 20, ord. triplă 54, triplu n— 
ni—IV 473. Cursa a V-a : 1. Ma
nile (Oană) 1:22,1, 2. Bon. Cota: 
cîst. 4. ev. ». Cursa a Vl-a : 1. 
Melinte (N. Nicolae) 1:27,4. 2.
Verigariiu. 3. Roșcovan. Cota : 
cișt. 26. ev. 30, ord. triplă 1295. 
Cursa a VII-a : 1. Tuflșoara, 2. 
Hipolit. 3. Trifoi. Cota : cișt. 12, 
ev. 156. ord. triplă închisă, tri
plu V—VI—VII închis. Cursa a
VIII- a : 1. Rarău (Tănase) 1:37,6, 
2. Samir. 3. Orac. Cota : cișt. 3. 
ev. 70, ord. triplă 101. Cursa a
IX- a : 1. Portulaca ’ (Solcan) 
1:23,4, 2. Ama. Cota : cișt. 12. ev. 
200, ord. închisă.

A. MOSCU

UN SUCCES

DE SEZON
LA ÎNDEMiNA

TUTUROR !
numai 10 lei, 
poate obține

• AUTOTURISME „DACIA 1300" 
• NUMEROASE C1ȘTIGURI IN BANI

Agențiile Loto-Pronosport ți vinzâ- 
torii volanti vă oferă zilnic posibili
tatea de a vă număra ți dv. printre 
marii cițtigători I

LOZUL VACANȚEI
- emisiune specială limitată — 

UN PRILEJ DE FRUMOASE SATISFACȚII 
PENTRU TOȚI ACEI CE ÎNDRĂGESC 

ACEST SISTEM DE. JOC I

LfVWWWWWWVieWWW

aces- 
doi 

Vic- 
și-au 
inju- 
„cen-

ju-

l-a 
un

la 
cu 

gazdelor 
la Vie- 
Divizia 

mai ca- 
mai in-

de disciplină 
pe Stancu pe 

luni, iar pe Poiană 
timp berechet pen

cum
a- 

i a- 
de

Jaclt BERARIU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Informăm participan

ta că AST AZI. marți 23 
iulie, este ULTIMA ZI 
pentru procurarea bilete
lor la tragerea MARILOR 
CIȘTIGURI PRONOEX- 
PRES oaie va avea loc mâine, 24 Iulie. La această 
atractivă tragere se atri
buie autoturisme „DACIA 1300", la ambele faze. 
Importante câștiguri in numerar, precum și excursii 
In R.P. Poiană.

Tragerea va consta din 
două faze. cuprinzând 3 
extrageri care totalizează 
18 numere extrase, astfel : 
Faza I (obișnuită) forma
tă din 2 extrageri „legate", 
ca la orice tragere săptă
mânală, prima de 6 nu
mere extrase din 45 șl a 
doua, efectuată în conti
nuare, de 6 numere ex
trase din restul de 39. 
Faza a Il-a a „MARILOR 
CÎȘTIGURI" va consta 
dintr-o singură extragere 
de 6 numere din 45. Va
riantele de 25 lei participă 
la toate cele 3 extrageri, 
puțind obține cîștiguri cu

mulate la ambele faze.• Pentru a se cunoaște 
«Un timp. informăm de a- 
eemenea eă de ieri, l-uni 
22 iulie, a Început vlnzarea biletelor și pentru tragerea 
MULTIPLA LOTO care 
va avea loc duminică 28 
Iulie și care atribuie importante câștiguri in au
toturisme .DACIA 1300", dștiguri In numerar și 
excursii In R. P. Polonă.

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 17 
IULIE 1085 : Cai. 1: 2 va
riante 25% a 32.910 lei ; 
cat. 2 : 2 — wo% a 28.216 
si 2 — 25% a 7.054 lei ; 
cat. 3 : 4 — 100% a 3.978 
Iei și 23 — 25% a 2.244 lei; 
cat. 4 : 50 a 1.975 lei; cat. 
5 : 143,25 a 689 lei; cat. 6 : 
5.077 a 40 lei; cat. 7 : 115,25 
a 200 lei; cat. 8 : 2.794,25 a 
40 lei. Câștigurile de 32.919 
lei au revenit partieipanți- 
lor : Rachieru Dumitru din 
București care jucând pe 
variante repetate a obținut 
2 cîștiguri și Moise Vasile 
din Galați.

• LA COMUNICATUL F. R. 
Fotbal privind omologarea re
zultatelor din trecutul sszon, 
se fac următoarele rectificări :

1. în clasamentul echipelor de 
„speranțe" locul 3 revine Uni
versității Craiova (golaveraj +16), 
iar locul 6 — Corvinului Hune
doara (+15). 
meni, echipa 
mișoara are 6 
de egalitate;

2. în clasamentul i 
Diviziei „B“, echipa 
Bîrlad are 13 victorii 
victorii ;

3. în clasamentul 
„C“ seria a III-a, se 
F.c.M. Delta Tulcea 
C.S.M. Delta Tulcea.
• A.S.A. TG. MUREȘ 

TUL A 3—1 (2—1). Golurile 
fost marcate de Soare (min. 
Ciorceri (min. 45) și Albu (min. 
74), pentru mureșeni, 1 
(min 25), pentru lot. în 
joc, antrenorul M. Lucescu 
tilizat pe cei mai tineri 12 
tori dintre selecționabili : 
tian — Zare, Belodedici, 
zan, Mateuț, Gabor, Balint, 
nai, Muntean, Văidean, " 
și Burchel. A.S.A. a prezentat 
formația : Varo — Szabo. Jenei, 
Ispir, Fodor — L. Popa, I. Cos- 
tel. V. Marton — Ciorceri, Fa- 
nicl. Soare. Au mai jucat : S. 
Dumitrescu, Both, L. Marton, 
Vodă, Albu, Smoleae, Criptilean. 
(C. Albu — coresp.).
• CORVINUL HUNEDOARA — 

DINAMO BUCUREȘTI 1—1 (1—8). 
Meciul s-a disputat la Miercurea 
duc. Au marcat : Cojocaru (min.
37) , pentru Corvtoul, Ralea (min. 
8a), pentru Dinamo. CORVINUL : 
Ioniță, — Tirnovean-u, Bungăr- 
dean, Nan. Dubinciuc — Mărgi
nean, Costăcliescu, Nicșa — Cojo
caru, Petcu. Văetuș. Au mai ju
cat : Sabău. Ncag, Borac. DI
NAMO : Toma — Vlad, Ivan, 
Andone, Topolinschi — Movilă, 
Suciu, Dragnea — Augustin, Orac, 
Tulba. Au mal jucat : Bucu, 
Varga Ralea, s Rădueanu. <v. 
Pașcanu — coresp.).
• GLORIA BUZĂU — S.C. BA-

CAU 2—1 (2—0). Au marcat D.
Georgescu (min. 26), Julis (min.
38) respectiv Avădanei (min. 61). 
GLORIA : Cristian II — Năstase, 
Fl. Marin, Mircea (Tică), Tulpan 
— Balaur, Șumulanscbi, Ghizdea- 
um, Cramer — D. Georgescu, Ju
lis. S.C. BACAU : Popa — An- 
drieș. Borcea. Artenie, Elisei — 
Adolf, C. Solomon (Viscreanu), 
Avădanei — Șoiman, Șosu, Po
pescu. Miercuri, la ora 18. Glo
ria întâlnește pe Dinamo Bucu
rești. (D. Soare — coresp.).
• ASTAZI se dă startul în 

„Cupa municipiului București". 
Primul joc se va disputa pe te
renul Automatica; la ora 17.30, 
șl va opune formațiile Automati
ca șl I.C.S.I.M.

In aceiași clasa- 
Politehnica Ti- 

S1 nu 8 rezultate

seriei I a
FEPA ’74 

l și nu 15

Diviziei 
va 

și
citi 
nu

1.0- 
au 

34).
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a u- 
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Muj- 
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RUNDA!

Interzonalul" feminin

TOTUL, ÎN ULTIMA
Reuniunea a 14-a din cadrul 

turneului interzonal feminin 
de la Havana n-a clarificat 
decît parțial situația prime
lor 3 locuri, care asigură pro
movarea in faza superioară 
a întrecerii — meciurile candi
datelor.

Dana Nuțu, care a dus tot 
timpul ..trena" concursului, 
a. jucat, din păcate, neinspirat 
contra Nanei Ioseliani și a 
pierdut un punct foarte pre
țios. Dar nu șl șansele de a 
se număra printre primele. 
Prudent joacă Nana Alek- 
sandria, care n-a vrut să riște 
nimic, remizînd consecutiv 
cu Zsuzsa Veroci și Pia Cram-

ling. Foarte important este 
și rezultatul partidei între
rupte dintre Elena Ahmîlov
skaia și Zsuzsa Veroci.

Iată clasamentul la 
Aleksandria 
NuțU 8l/s P„ /VUiiuuvaA.aia o H 
(1), Cramling 8 p, Veroci 6l/j p 
(1), Sakhatova 6*/i p., Walker, 
Yan Feng 54/2 p., Sawereide 5‘/j 
p (a terminat partidele), De 
Armas 4 p, Shterenberg, Fro
meta 3 p„ Vokralova 2‘A p. 
(a terminat partidele). Așa
dar, totul în ultima rundă, în 
care au loc următoarele parti
de : De Armas — Aleksandria, 
Cramling — Ahmîlovskaia, Ve
roci — sakhatova, Yan Feng

zi:
9 p., Ioseliani,
Ahmîlovskaia 8 p

Walker — 
— Frometa.

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM

MAREA SĂRBĂTOARE
A POPORULUI POLONEZ
Succesele cicliștilor in „Cursa Păcii"
La 22 iulie poporul prieten 

ani de la Eliberarea patriei de 
zi a anului 1944, Comitetul 
dresat întregului popor 
proclamată instaurarea

polonez a sărbătorit 41 de 
sub jugul fascist. In această 

de Eliberare Națională a a- 
Manifestul solemn prin care 

puterii populare in Polonia.

& După desfășurarea a opt re
uniuni din cadrul „Marelui pre
miu I.A.A.F.-Mobil" în clasamen
tele diferitelor probe conduc ur
mătorii sportivi : FEMEI : 100 m: 
Eva Kasprzyk șl Elzbieta Tomc- 
zak (ambele Polonia). 800 m : 
Elia Kovacs (România), 3 000 m :

(Islanda) 43 p (suliță), 2. Steve 
Scott (3.U.A.) 30 p (1500 m) și 
Mark Rowe (IS.U.A.) 30 p (400 
m), 4. Doug Padilla (S.U.A.) 34 p 
(5000 m) șl Aleksandr Krupski 
(U.R.S.S.) 34 p (prăjină) etc.
• In concursul ’

proba

Aspect din cursa de 3000 m de la Londra cu 
Budd (nr. 4) și Decker-Slaney (nr. 14) în 
pnm-plan, urmate de Btirki și Kristiansen.

Telefoto : A.P. — AGERPRES
Cornelia Biirki (Elveția). 400 mg: 
Judi Brown-King (S.U.A.), înăl
țime : Stefka Kostadinova (Bul
garia), lungime : Tatiana Rodio
nova (U.R.S.S.), greutate : Nata
lia Lisovslțaia (U.R.S.S.) și He
lena Fibingerova (Cehoslovacia); 
clasamentul general : 1. Kostadi- 
nova 45 p, 2. Brown-King 40 p, 
3. Genowefa Blaszak (Polonia) 
36 p (400 mg), 4. Louise Ritter 
(S.U.A.) 35 p (înălțime), 5. Ella
Kovacs 28 p etc. In clasamen
tul masculin, pe primele locuri 
se află : 1. Einar Viljhalmson

de la Londra, 
de 3 600 m, alergă

toarele au înregis
trat rezultate remar
cabile: 1. Mary Dec
ker-Slaney (S.U.A.) 
8:32,91, 2. Cornelia
Biirki (Elveția)
8:38,71 — record na
țional, 3. Ingrid 
Kristiansen (Norve
gia) 8:40,34, 4. Zola 
Budd (Marca Brlta- 
nie) 8:45,43.
• stadionul Bislet

din Oslo a găzduit 
o interesantă întîl- 
nire între reprezen
tativa țărilor nor
dice și selecționata 
U.R.S.S. Cele mai 
bune rezultate le-au 
înregistrat : Galina 
Savinkova (U.R.S.S.) 
71,00 la disc, 
Louise 
(Suedia) 
Marina 
(U.R.S.S.) 55,59 s la 
400 mg, Irina Valiu- 
kevici (U.R.S.S.) 6,91 
m ■ la lungime, 
Olga Bondarenko 
(U.R.S.S.) 8:58,49 la 
3 000 m, Iurt Tamm 
(U.R.S.S.) 81,14 m 
la ciocan, Aleksandr 
Vasiliev ~'
48,33 
Trina 
vegia) 
suliță 
țional
• Finala grupei 

„B“ a „Cupei Eu
ropei", la femei, va 
avea loc pe „Nep- 
stadion" din Buda
pesta, la 10 și 11 
august. Vor lua 
parte echipele din : 
Danemarca, Finlan

da, Iugoslavia, Olanda, Româ
nia, Suedia și Ungaria, Cîștigă- 
toar-ea se califică pentru finala 
„A" a competiției continentale.

• La sfîrșitul săptămînii, la
Chania, în insula Creta, se va
desfășura Balcaniada de juniori, 
la oare vor fi prezențl șl cîțlva 
dintre tinerii noștri atleți, pentru 
care concursul constituie un ex
celent prilej de verificare în ve
derea celei de a VUI-a 
campionatelor europene 
niori de la Cottbus (R. 
mană), Ja 22—25 august.

— Shterenberg, 
Ioseliani și Nuțu
• REGRUPARE 

Finisul se anunță 
pasionant în 
masculin de la BÎel. 
da a 15-a, Seirawan l-a în
vins pe Li și l-a ajuns pe 
Vaganian (remiză cu Rodri- 
guez). Short a cîștigat la 
Torre, iar Andersson reușeș
te prima victorie după o suită 
de 13 remize !

Clasamentul : Seirawan, Va
ganian lO’/s p„ sokolov, Torre, 
Van der Wiel 10 p., Short 9 p., 
Lyibojevici 8 p., (2), Andersson 
7‘Ă (1), Polugaevski 71/, etc.

• NALENCHOWE. — în run
da a 6-a a turneului in
ternațional de șah de la Na- 
lenchowe 
român 
remizat 
zinskl, 
semnată
— Dobosz.
trgat la 
voznik la 
pierdut la 
sament 
Smaghin 
puncte, urmat de Petar Veli
kov (Bulgaria) — 4 puncte.
Constantin Ionescu se află 
pe locul 5, cu 3 puncte și o 
partidă întreruptă.

LA BIEL. 
de-a dreptul 

„interzonalul", 
In run- 
1-a 

ajuns 
cu

(Polonia), maestrul 
Constantin Ionescu a 
cu polonezul Krzes- 

egalitatea fiind con- 
și în partida Velikov 

Dîbowski 
Radzepagici, 

Blatny, Ghezos 
Smaghin. 
conduce 

(U.R.S.S.)

a cîș- 
Presz- 

a 
în cla- 

Serghei 
cu 4,5

în acești 41 de ani, 
turi de alte mari șl 
moașe succese In domeniul 
dezvoltării industriale și în 
alte sectoare ale vieții eco- 
nomico-sociale, însemnate 
progrese s-au înregistrat și 
in ceea ce privește sportul 
de masă și de performanță. 
Tot mal des în ultimele dece
nii s-au făcut remarcate 
rezultatele deosebite obți
nute de atleții și atletele 
din Polonia, de halterofilii, 
boxerii, schiorii, luptătorii, 
scrimerii din această țară, 
precum și de echipele de 
fotbal, volei sau de hand
bal.

Nu de mult s-a încheiat 
la Berlin cea de a 38-a e- 
diție a „Cursei Păcii", dis
putată pe ruta Praga (Mos
cova) — Varșovia — Berlin. 
Victoria a revenit, 
manieră categorică, 
lui polonez Lech 
(în fotografie) care 
„tricoul galben" de 
log"

Carnet citcrn

ală- 
fru-

de o 
rutieru- 
Piasecki 
a purtat 
la „pro- 

și pînă la ultima eta
pă. El a terminat pe primul 
loc în clasamentul general, 
cu un avans de 1:47 asupra 
unui alt ciclist polonez, An
drzej Mierzejewski. Acest 
succes deosebit relevă incă 
o dată forța și calitatea 
sportului cu pedale din Po
lonia, unde foști mari ru
tieri ca Ryszard Szur- 
kowski, actualul antrenor al

echipei reprezentative, 
ocupă cu 
grijă de 
promovarea 
gători. Recentul învingător 
din „Cursa Păcii", în vîrstă 
de 24 de ani, continuă ast
fel o frumoasă tradiție a 
ciclismului polonez, a spor
tului de mare performanță 
din această țară prietenă, 
care constituie azi o reali
tate cu prezențe tot mai 
grăitoare în marile dispute 
sportive internaționale.

competență și 
creșterea și 
tinerilor aler-

C. E. de baschet cadete PE AGENDA DE LUCRU

ROMÂNIA - SPANIA 70-57
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la 400 mg, 
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08,94 m la 
—record na- 
etc.

ediții a 
de ju- 

D. Ger-

TUZLA, 22 (prin telefon). 
După trei zile de întreceri si
tuația în seriile preliminarii 
ale C.E. de baschet cadete în
cepe să se clarifice. Șansele 
cele mai mari de promovare în 
grupa finală 1—4 le au echi
pele U.R.S.S., Italiei (neînvin
se) și României (cu o înfrîn- 
gere), clasamentul urmînd să 
fie definitivat după partidele 
România — Italia (marți) și 
U.R.S.S. — Italia (miercuri). în 
seria B selecționatele Iugosla
viei și Ungariei (neînvinse) au 
cele mai mari șanse de califi
care în grupa de elită. Echipa 
țării gazdă — Iugoslavia — a 
repurtat azi (n.r. ieri) o vic
torie decisivă în fața repre
zentativei Bulgariei.

Baschetbalistele noastre au 
înfruntat o adversară reputată 
prin tenacitatea ei — formația 
Spaniei — pe care au între
cut-o cu scorul de 
(36—31). La începutul 
dei, echipa României a con
dus cu 7—0 (min. 5), dar spor-

70—57 
parti-

tivele iberice (în mare progres 
tehnic) au revenit, ajungînd să 
aibă un avans de 5 puncte 
(16—12 în min. 10). Dar din 
ce în ce mai atente și mai a- 
gresive în apărare, cu Gabriela 
Pandrea, excelentă recupera
toare, Gabriela Petre și Auro
ra Dragoș, eficace sub panou, 
reprezentantele noastre au re
venit spectaculos, finalul apar- 
ținîndu-le. Au marcat: Petre 
23, Dragoș 20, Alioman 6, Ma- 
nasses 3, Enyedi 4, Gera 2, 
Pandrea 10, Barbu 2, respectiv 
Alvaro 19, Pereira 10, Maha- 
las 10, Solana 3, Libon 8, A- 
lonso 2 și Valenti 5. Alte re
zultate: GRUPA A: Italia — 
Spania 84—36 (42—18), U.R.S.S.
— Franța 86—35 (43—15), Italia
— Finlanda 71—56 (35—30);
GRUPA B: Ungaria — Olanda 
78—38 (47—18), Bulgaria —
R.F.G. 77—50 (51—23), Ungaria
— Belgia 70—43 (31—23), Iu
goslavia — Bulgaria 79—57 
(39—29).

Dumitru STANCULESCU

TINERII BASCHETBALIȘTI ROMÂNI Pf LOCUI SECUND LA OLSZTYN
VARȘOVIA (Agerpres). — 

Turneul de baschet pentru 
juniori de la Olsztyn a reve
nit primei selecționate a Po
loniei, urmată de România, 
Polonia B, R. D. Germană. Re-

zultate din ultima zi a compe
tiției : Polonia 
101—96 (52—42) ;
R. D. Germană 
Cel mai eficace 
neului a fost sportivul român 
Claudiu Munteanu cu 103 
puncte înscrise în trei meciuri.

— România
Polonia B — 

70—63 (36—34). 
jucător al tur-

A FEDERAȚIILOR INTERNAȚIONALE
BASCHET. La Barcelona a fost 

efectuată tragerea Ia sorți a gru- 
peloir primei ediții a campiona
tului mondial ’ ' ‘ '
urmează să se 
loinado Springs 
și 21 august. 
Canada, R. P. 
via. Senegal, Spania și’ o echipă 
din America de Sud (invitată) ; 
grupa B : Australia, Coreea de 
Sud, Cuba, S.U.A., Uniunea So
vietică și echipa campioană a 
Americii de Sud.

PENTATLON MODERN. Pornind 
de la constatarea că deși Uniu
nea Internațională de Pentatlon 
Modern și Biatlon numără 51 de 
federații naționale afiliate, doar 
cel mult 22 dintre ele ar putea 
prezenta echipe din cite trei 
sportivi la un concurs de am
ploare. Pentru a putea lărgi ca
drul întrecerilor, U.I.P.M.B. va 
avea de discutat o interesantă 
propunere a Federației ceho
slovace, care sugerează organiza
rea competițiilor în două faze : 
prima — un triatlon (înot, tir și 
cros) care este ușor de practicat 
și deci acceptabil pentru toată 
lumea, încheiata cu o festivitate 
de premiere în toată regula : a 
doua — pentatlonul propriu-zis 
(celor trei sporturi de mai înainte 
li se adaugă atît de pretențioa
sele scrima și călăria) la care să 
participe doar cei mai buni din
tre concurenți și implicit cele 
mai bune echipe.

ATLETISM. După succesul 
Jocurilor mondiale de sală de la 
Paris-Bercy, din acest an, forul 
atletic internațional a decis ca 
prima ediție a campionatelor 
mondiale, pe teren acoperit, să 
aibă loc în anul li9B7. Gazda în
trecerilor va fi noua sală, 
capacitate de 61 000 locuri, 
orașul nord-ameriican Indianapo
lis. Se scontează că vor lua parte 
cei puțin 600 de atleți din toate 
colțurile lumii.

de junioare, care 
desfășoare la Co- 
(S.U.A.), între 13 

lat-o : grupa A : 
Chineză, lugosla-

cu o 
din

RUGBY CONTRA... APARTHEID!
E un fapt cunoscut și una

nim acceptat că sportul de 
performanță poate fi o punte 
de legătură între popoare, un 
prilej pentru tinerii de pretu
tindeni de a se cunoaște, de 
a se împrieteni, de a colabora. 
Cină, bunăoară, la recentul 
turneu de la Wimbledon, so
vietica Larisa Savcenko și a- 
mericanul Budz Strode alcă
tuiau împreună un dublu mixt, 
agențiile internaționale de 
presă n-au scăpat prilejul de 
a consemna apropierea, ofe- 
rindu-i o optimistă nuanță de 
simbol Poate că faptul n-a 
însemnat, în sine, cine știe ce, 
căci în li mea sportului se în
tâlnesc. adesea, asemenea e- 
xemple de cooperare între re
prezentanții diferitelor națiuni, 
da*- el rămîne totuși pildui
tor... -

Tot în ultima vreme, într-o 
alta parte a lumii, sportul ca 
element de progres avea să se 
manifeste sub o cu totul altă

formă. Un preconizat turneu 
al reprezentativei de rugby a 
Noii Zeelande în Africa de 
Sud a declanșat legitime reac
ții de împotrivire din partea 
celor mai diferite organisme 
naționale și internaționale. 
între acestea, Comitetul spe
cial al O.N.U. împotriva apart- 
heid-ului care adresa forurilor 
sportive din Noua Zeelandă, 
sub semnătura președintelui 
său, dr. Joseph Garba, un 
convingător apel la anularea 
turneului. Emoționantă și 
semnificativă a fost însă ac
țiunea a doi avocați neo-ze- 
elandezi, rugbyști în timpul 
lor liber, Patrick Finnigan și 
Philip Recordan, care, profund 
afectați, au dat în judecată 
federația de rugby pentru în
călcarea unora dintre regulile 
de bază ale propriului statut, 
de a urmări nobila idee a 
promovării, prin sport, a ce
lei mai profunde moralități. 
Or, întreținerea relațiilor spor

tive cu echipe dintr-o țară 
care promovează segregația 
rasială constituie un cap de 
acuzare greu de contracarat.

Presiunea opiniei publice lo
cale sau din alte numeroase 
țări ale lumii a avut efectul 
scontat, dorit și normal : fe
derația de rugby din Noua 
Zeelandă a anunțat, de curînd, 
anularea turneului din Africa 
de Sud și înlocuirea lui cu 
meciuri în Marea Britanie sau 
în Argentina.

O dată in plus, sportul, ca 
factor de civilizație, și-a de
monstrat forța, arătând, în 
chipul său specific, regimului 
sud-african, că lumea actuală 
se împotrivește politicii și ac
țiunilor sale antiumane. Va 
veni o vreme cînd anacronicul 
regim sud-african va fi apar
ținut trecutului. Atunci și 
contribuția sportului la dispa
riția acestuia va constitui, ca 
încă altele, o lecție a istoriei.

Radu TIMOFTE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Pugilistul cubanez Teo- 

filo Stevenson (33 de ani), tri
plu campion olimpic la categoria 
grea, a reintrat în ring după o 
absență de un an. La Piina del 
Mar el l-a învins la puncte pe 
compatriotul său Diasdaro Ca
pote • Profesionistul argentinian 
Ubaldo Nestor Sacco este noul 
campion mondial (W.B.A.) la cat. 
super-ușoară. El I-a învins pe 
deținătorul titlului, americanul 
Gene Hatcher, prin rănire, în re
priza a 9-a.

CICLISM • Turul Bulgariei a 
continuat cu etapele a doua șl a 
treia, cîștigate de Aleksandr Zi
noviev (U.R.S.S.) — 140 km în
3 h 25:42 șl. respectiv, Nasko 
Stoicev (Bulgaria) — 136 km în
4 h 42:12. în clasamentul general 
conduce Stoicev — 12 h 26:01 ur
mat la 22 s de cubanezul Sala
zar. • Cursa de la Pescara (Ita
lia). pe o distanță de 216 km, a 
revenit Italianului P. Gavazzi cu 
timpul de 5 h 46:00.

HANDBAL • Echipa masculină 
știința Bacău a Jucat la Bagdad,

cu prima reprezentativă a Iraku
lui. Scor : 27—27.

MOTO • „Marele Premiu" al 
Franței de la Le Mans, din cadrul 
C.M., a revenit la clasa 250 
cmc, americanului F. Spencer pe 
,,Honda" (medie orară 152,591 
km), care conduce și în clasa
mentul general cu 110 p, urmat 
de vest-germanul A. Mango — 
82 p (pe „Htonda").

POLO • Turneul de la Con
stantsa (R.F.G.) : Australia — 
Franța 12—8, Iugoslavia — Spa
nia 10—9, U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 9—5. Clasament final : 1.’ 
U.R.S.S. 10 p, 2. Iugoslavia 8 p, 
3. R.F. Germania 6 p, 4. Spania 
6 p, 5. Australia 2 p, 6. Franța 
0 p.

SCRIMA • Titlul mondial la 
spadă, în proba pe echipe, a re
venit formației R.F. Germania; 
învingătoare (0—4) în meciul fi
nal cu Italia. Au punctat : Pusch 
4 v, Bdlmann și Gerull cite 2 
v, Fischer 1 v, respectiv Maz- 
zoni, Mapzi. Resegotti șl Bellone 
cite 1 v.
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