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Campionatele internaționale de tir ale României

Trăgătorii noștri au cucerit

patru
Aceste splendide zile ale începu- 
luj de toamnă au atras foarte 
uiți spectatori în jurul standuri- 
r lituate în mijlocul cadrului de 
rdeață unde se află poligonul 
iinari. Aici, vineri, sîmbătă și 
iminică au fost găzduite întrece- 
le celei de a X-a ediții a cam- 
onatelor internaționale de tir ale 
omâniei. Și dacă natura îmbie- 
are a făcut ca numeroși bucureș- 
ni să pornească spre Tunari, o 
ită sosiți la locul concursului, ei 
i avut momente de satisfacție ofe- 
te de competitori, atît de cei 
>mâni cit și de oaspeți.
In timpul celor trei zile s-au des- 

ișurat zece probe, la patru din 
le, victoria fiind cucerită de repre

zentanții culorilor noastre : la pis
tol viteză (Ion Tripșa), armă stan
dard 60 focuri femei (Iuliana 
Daroczi), armă standard 3x20 focuri 
bărbați (Gheorghe Vasil eseu) și pis
tol viteză-probă eliminatorie (Mar
cel Roșea). Celelalte titluri au re
venit lui Bernd Klingner (RFG) la 
armă liberă calibru redus 3x40 
focuri poziția genunchi, trei poziții, 
armă liberă 60 focuri culcat, Ser- 
ghei Ermilov, (URSS) la armă li
beră calibru redus poziția picioare, 
Hynek Hromada (Cehoslovacia) Ia 
pistol liber 60 focuri, Tatiana
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A căzut și ultimul record al lui Al. Popescu

D. Naghi în cursă spre noile recorduri la 800 m și 1500 m liber 
Foto: V. Bageac
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5-,
Ife

x/,' i o®-’-'

Frafii Camberabero—în România
La Vichy

La sfîrșitul săptămânii viitoare își 
va începe turneul în țara noastră 
puternica echipă de rugbi.

Echipajul românesc de schif 
4 + 1 pe locul III 

in campionatul european 
de canotaj academic

Voulte. Din XV-le francez vor face 
parte, printre alții, și cunoscuții 
rugbiști, frații GUY și LILIAN 
CAMBERABERO, de numeroase 
ori titulari în prima echipă a 
Franței. Guy Camberabero a făcut 
parte și din lotul reprezentativei 
„cocoșului galic” care a întreprins, 
în vara aceasta, un turneu în 
Africa de Sud.

Liderul trăpașilor: TITIREZ

(Continuare in pag. a 2-a)

Foto : Dan llirludeanu

Argeș

în pagina a li-a relatările re
uniunii de la Ploiești

fotbal Provincia domină: Universitatea Craiova

>i A. S. A

fg. Mureș

clasamentului

REZULTATELE TEHNICE

Universitatea Craiova 
greșul 1—0 (0—0)

Universitatea Cluj — Rapid 1—1 
4—0)

Dinamo București — Dinamo 
Bacău 3—0 (0—0)

Petrolul — U.T.A. 2—1 (1—0)
Steaua — Steagul roșu 2—0 

;i-o)
Jiul — Farul 1—0 (1—0)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. 

3—1 (1—0)
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Petrolul—Universitatea Cluj 
Din. Bacău—Univ. Craiova 
Progresul—A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid—Farul
Jiul—F.C. Argeș
U.T.A.—Steaua
Steagul roșu—Dinamo Buc.

în paginile 4-5-6 cronicile 
și comentariile redactorilor și 
colaboratorilor noștri

Răducunu (Rapid) reține printr-o extensie maximă. Fază din meciul
Cluj — Rapid

Foto : R. Wagner—Clu j
(Telefoto P.T.T.R.)
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(Citiți amănunte în pag. a 8-a)

UN DERBI 
CIȘTIGAT 
LA PAS!

1

A XVI A EDIȚIE A „TORULUI ROMÂNIEI" I

Citiți în pag. a 6-a rubrica de comentări, noutaj

Patru locuri I 
la „Regata Tata“

Sportivi din 9 țări — Unga
ria, Austria, Bulgaria, Polonia, 
Cehoslovacia, România, R. I). 
Germană, R. F. a Germaniei și 
Australia — au concurat, sîm
bătă și duminică, la „Regata 
Tata* din R. P. Ungară. Ca- 
iaciștii și canoiștii români au a- 
vut o comportare strălucită ob- 
ținînd victoria în patru probe. 
Un dublu succes l-au realizat 
canoiștii MARIAN 1ONF.SCU și 
CONSTANTIN MANEA, învingă
tori atît în proba de 1 000 m 
cit și în întrecerea de fond — 
10 km. Tot pe primul loc, in
tr-o probă foarte disputată, eu 
multe echipaje valoroase în start, 
s-a situat și caiacul nostru de 
4 format din A. CALENIC. D. 
IVANOV, I. IR1MIA și A. CON- 
ȚOLENCO. în proba de caiac 
dublu fete, reprezentantele noas
tre VIORICA DUMITRU și VA
LENTINA SERGIIEI au cîștigat 
clar, confirmînd bunele rezultate 
din acest sezon.



In campionatul categoriei A

Dinamo a trecut greu de Rulmentul, 
iar Progresul a pierdut la Farul!

Trăgătorii noștri au cucerit 
patru titluri

REZULTATE TEHNICE: Di
namo — Rulmentul 11—6 (5—3); 
Progresul — Farul 9—14 (3—6); 
Rapid — Știința Pelroșeni 3—3 
(3—0); Agronomia Cluj — Glo
ria 0—0; Precizia — Steaua 
3—21 (0—3).

Victoria rugbiștiJor de la Dinamo 
(în fața celor de la Rulmentul Bir- 
lad) s-a conturat destul de greu. 
Mai greu chiar decît în deplasare, 
în tur, la bîrlădeni... Inexplicabil, 
Dinamo n-a mai fost formația pe 
care o cunoșteam din ultimele 
etape ale sezonului trecut și. ori

Leonte (Dinamo), care a făcut —• din nou— o partidă excelentă, ffî lansează CU mult aplomb linia de treisfer
turi. (fază din meciul Dinamo — Rulmentul Blrlad).

Foto: Teodor Roibu

cum, foarte departe de echipa care 
a jucat in fața lui S.U. Agen. Linia 
de treisferturi, lipsită de aportul 
lui Dragomirescu și cu un Nica 
mai puțin inspirat ca altă dată, a 
„trăit" în exclusivitate prin Drago
mir, în acest meci, cel mai bun 
din 30. înaintarea, de asemenea, 
n-a mâi acționat cu dczinvoltura-i 
cunoscută. De cealaltă parte, Pre
cizia a fost un adversar incisiv 
și ferm, decis să nu cedeze cu una, 
cu două. După felul în care a evo
luat în acest meci, Dinamo lasă 9ă 
se întrevadă că va avea mult de 
furcă în meciul-cheie, de duminica 
viitoare, cu Grivița Roșie. La drept 
vorbind, partida va decide (dacă 
nu punem la socoteală eventualele 
complicații) soarta campionatului.

Meciul disputat pe stadionul Ti
neretului a debutat în nota de 
ușoară dominare a rugbiștilor din 
Bîrlad. S-a văzut clar că oapeții 
nu sînt dispuși să se consoleze cu 
o înfrlngere. Și iată-i deschizînd 
scorul : balonul ajuns la fundașul 
Duță, permanent intercalat în jocul 
treisferturilor, este expediat spre 
buturile dinamoviste : un droap, 
discutabil, totuși, care a creat o 
stare de surescitare în rîndul gaz
delor. Dinamo a avut meritul de 
a se fi regăsit și, punindu-și în 
valoare linia de treisferturi, a în
tors rezultatul: Coravu a realizat 
o frumoasă încercare, transformată 

de Nica. 5—3 pentru Dinamo, sco
rul reprizei 1.

După pauză, dinamoviștii au ac
ționat mult mai grupat decit in 
prima parte a jocului, reușind să 
se distanțeze : o nouă încercare, 
avlnd ca autor pe inimosul Zlâto- 
ianu. Apoi, Dragomir, cu verva-i 
cunoscută, a făcut șah mat apă
rarea oaspeților, realizînd și el o 
încercare. La 11—3 pentru Dinamo 
rugbiștii de la Rulmentul au avut 
o mare ocazie de a reduce din 
handicap, prin Mihalașcu. impetuo
sul înaintaș birlădean (in acest meci 
a iucat însă centru) a plecat decis 

spre buturile dinamoviste, dar a 
alunecat cu puțin înainte de a-și 
termina acțiunea. S-a ridicat însă, 
a Încercat să-și reia cursa, dar ar
bitrul fluierase o infracțiune a ju
cătorului oaspe, un „ținut** evi
dent. Poate, cu această încercare 
(eventual transformată), altfel s-ar 
fi petrecut lucrurile, în continuare. 
Așa, Rulmentul s-a mai domolit. 
A mal avut o acțiune aproape de 
finalul partidei, din care același 
Duță (dar de data aceasta absoiul 
clar) a transformat o lovitură de 
pedeapsă, stabilind scorul final : 
11—6 pentru Dinamo.

Meciul a fost încredințat lui V. 
Cișmaș, unul dintre arbitrii noștri 
cei mai buni. De data aceasta, el 
a avut unele scăpări (asupra cărora 
vom reveni). A greșit, de aseme
nea, lăslnd jocul prea liber.

• în cel de-al doilea meci de pe 
Tineretului, o surpriză: Progre
sul n-a reușit să valorifice avanta
jul de a juca acasă, pierzînd, fără 
drept de apel, meciul cu Farul 
(9—14). Curios, echipa antrenată de 
Eduard Dcnischi a beneficiat de 
mai multe baloane, și, într-un final 
dramatic, a fost foarte aproape de 
egalare. Dar, datorită fie jocului 
individualist, fie modului neinspi
rat in care a acționat deseori linia 
de treisferturi, rezultatul partidei 
n-a fost cel- dorit. Păcat, fiind vor
ba de o echipă cu frumoase posi- 

bilit&țl, mult întinerită, și care 
și-ar merita un loc mai în față.

Farul a impresionat printr-un 
joc foarte sigur pe Înaintare. Echi
pa a acționat calm, evident ca una 
care nu are nici un fel de proble
me de clasament.

Realizatori: Celea — trei lovi
turi de picior de pedeapsă și o 
transformare și Cristea — o încer
care pentru Farul, respectiv Ne- 
goicscu, Ghica și Florescu — cite 
o încercare.

A condus, foarte bine, Dan Lu- 
cescu.

• In partida Rapid — Știința 
Petroșeni (3—3), punctele au fost 
înscrise de Trandafirescu — o în
cercare și respectiv Dragoș — o 
lovitură de picior de pedeapsă.

, TIBERIU STAMA

• La Săcele, jocul dintre Pre
cizia și Steaua (3—21) n-a satisfă
cut. O mare vină o poartă arbitrul 
T. Nas ta, care a eliminat total ne
justificat, în min, 10 și 14, doi ju
cători de la Precizia (Voînea și 
Matache). Conduci nd, în continua
re, în compensație, el a dictat 
peste 10 lovituri de pedeapsă îm
potriva Stelei. în min. 78 a fost 
eliminat și Bărbălău (Steaua). E- 
chipa oaspe a evoluat slab, cu ex
cepția luî Pcnciu, Mateescu și Cior
nei. Au înscris : Nica (0), Ionescu 
și Popa (cîte 3), Penciu (9) pentru 
învingători, respectiv Cordoș II (3).

VICTOR SECĂREANU coresp.

• La Cluj, Agronomia n-a putut 
termina in avantaj partida cu Glo
ria (0—0). Meciul a fost extrem de 
slab ca nivel tehnic, dar rezulta
tul este echitabil. A condus bine 
FI. Tudorache — București.

VICTOR MOREA, coresp. principal

(Vrmart din pag. 1)

Reabinskaia (URSS) la armă stan
dard 3x20 focuri femei.

Categoric, cea mai spectaculoasă 
probă a fost cea disputată dumi
nică — 1* pistol viteză-eliminato- 
riu. Cîștigătorul competiției, Marcel 
Roșea, a realizat în semifinala sus
ținută cu campionul și recordma
nul lumii, Virgil Atanasiu —* cel 
mai bun rezultat înregistrat vre
odată la noi: 800 p. din tot atîtea 
posibile. Cifre foarte ridicate au 
rost obținute și de Virgil Atanasiu 
(298 p.), de tînărul Dan luga 
(296 p.) și de Ion fripșa (294 p.). 
Această probă a constituit un suc
ces deosebit pentru pistolarii ro
mâni care — în întrecerea cu 22 
de trăgători de peste hotare — au 
reușit să ocupe toate cele patru 
locuri ale semifinalelor. Această 
probă experimentată pentru prima 
oară — anul trecut — în țara noas
tră, capătă pe zi ce trece tot mai 
mulți aderenți și tinde să intre 
definitiv în grațiile publicului prin 
spectaculozitate și surprizele pe 
care le poate produce.

Un rezultat excelent — 571 p. — 
este și cel realizat de Gheorghe 
Vasilescu — învingător pe merit la 
armă standard 3x20 focuri. Intr-o 
companie selectă, vestgermanul 
Klingner, sovieticul Avilov, italianul 
De Chir.co, Vasilescu — cu o bună 
dozare a eforturilor șî multă stă
pânire de sine — a izbutit să cu
leagă, în final, o prețioasă victo
rie. Fără îndoială, cifrele de du
minică nu reprezintă încă plafonul 
posib.lităților acestui trăgător ca și 
al lui Olărescu sau Ferecata. De 
aceea, așteptam noi performanțe din 
partea for. Spunînd aceasta ne gîa- 
dim — desigur — la rezultatul ex
cepțional al sovieticei Tatiana 
Reabinskaia — clasată pe primul 
loc la aceeași probă — la fete — 
cu 575 p. și dacă fetele demonstrea
ză asemenea calități, de ce ase
menea rezultate să nu fie și la 
îndemîna băieților.

Ar mai fi de menționat și re
zultatele trăgătorilor noștri, la pis
tol liber 60 de focuri: Lucian 
Giușcă (a concurat încurajator și la 
pistol viteză), Gavrilă Maghiar. Și 
aici însă, este foc de mai bine.

Deși se află pe primele două 
focuri (luliana Daroczi și Ioana 
Soare), rezultatele for nu pot sa
tisface — fiind mediocre. De ase
menea, Petre Șandor a avut o com
portare modestă în acest concurs. 
Dar despre evoluția trăgătorilor 
români vom mai avea prilejul să 
vorbim.

Dintre oaspeții noștri, o impre
sie deosebită au lăsat Klingner, 
Hromada, Tatiana Reabinskaia, și 
Ermilov, care și-au adus un aport 
substanțial la reușita actualei ediții 
a campionatelor internaționale de 
tir ale României.

într-un cuvînt, competiția de pe 
poligonul Tunari — prin rezulta
tele obținute ca și prin modul im
pecabil în care a fost organizată — 
a însemnat o bună propagandă 
pentru tir.

Rezultate tehnice, armă liberă 
calibru redus 60 focuri bărbați: 
1. B. Klingner (RFG) 597 p. — 
campion internațional al Româ
niei, 2. P. Dulphy (Franța) 593 p.
3. D. Houdek (Cehoslovacia) 592 
p. (52x10, decada a Vî-a: 99 p),
4. U. Mitschke (RDG) 592 p. 52x

X

10, decada a Vî-a: 57 p), 5.
Șandor (România) 591 p. (51x: 
decada a Vl-a: 100 p.), 6. V. V 
licikov (Bulgaria) 591 p. (51xi 
decada a V-a : 100 p); pistol lib 
60 focuri: 1. H. Hromada (Ceh 
slovacia) 559 p. — campion 1 
temațional al României — 2. 
Muradov (URSS) 557 p., 3. 
Nepmneasi (URSS) 553 p., 4. 
Vesely (Cehoslovacia) 553 p., 
Z. Klima (Cehoslovacia) 552 ] 
6. K. Meyer (RFG) 551 p., 7. 
Giușcă (România) 551 p., 8. 
Maghiar (România) 551 p... 11. 
Bratu (România) 549 p; arn 
standard 60 focuri culcat feme 
1. luliana Daroczi (România) 5 
p. — campioană internațională 
României — 2. Ioana Soare (R 
mânia) 582 p. (decada a V-a: I 
p.), 3. Tatiana Reabînska
(URSS) 582 p. (decada a V-a: I 
p.), 4. Margareta Enache (Rom. 
nia) 579 p., 5. Georgeta Șerbi 
(România) 578 p. (decada a VI- 
99 p.), 6. Ruta Vanaga (URS; 
578 p. (decada a Vl-a : 97 p. 
armă standard 3x20 focuri bă 
bați: 1. Gheorghe Vasilescu (Ri 
mânia) 571 p. (198 + 189+184) ■ 
campion internațional al Rom; 
niei — 2. G. De Chirico (Itali 
571 p. (198 + 189+184), 3. V. Av 
Iov (URSS) 569 p. (197+189+18Î 
4. B. Klingner (RFG) 568 p., 
I. Olărescu (România) 568 p., 
E. Dulie (Iugoslavia) 567 p...
M. Ferecatu (România) 565 p
11. Șt. Caban (România) 563 p
13. P. Șandor (România) 560 t
14. N. Rotaru (România) 558 i 
armă standard 3x20 focuri feme 
1. Tatiana Reabinskaia (URSf 
575 p. (198+192+185) campioan 
internațională a României — : 
Ruta Vanaga (URSS) 561 i 
(194 + 189+178), 3. Margareta E 
nache (România) 559 p. (196- 
184+179), 4. Ana Goreti (Rc 
nia) 554 p., 5. Georgeta Șerba 
(România) 550 p., 6. Haritina B: 
țică (România) 549 p. 7. Marin 
Vasiliu (România) 548 p... ! 
Ioana Soare (România) 546 p 
10. luliana Daroczi (Românii 
545 p.; pistol viteză — probă eli 
minatorie: semifinale : Maree 
Roșea (România) — Virgil Ata 
nasiu (România) 300 p. — 298 p 
Dan luga (România) — Ion Trip 
șa (România) 296 p. — 294 p 
finala: Marcel Roșea (România 
— Dan luga (România) 297 p. - 
292 p. Astfel, reprezentantul nos 
tru Marcel Roșea devine campioi 
internațional al României.

gyirrera
Voleibaliștii de la Semănătoarea 

au rămas in „B“
Sîmbătă, în primul meci de 

volei al barajului bucureștean 
masculin pentru ocuparea ultimu
lui loc liber în Divizia B, Semă
nătoarea a dispus cu 3—-1 (10, —12, 
8, 12=57:45) de Voința. Dumi
nică, în retur, a învins Voința, 
tot cu 3—1, dar la un punctave- 
raj mai mic (10, 10, —2, 11=47:46), 
astfel că voleibaliștii de la Semă
nătoarea Și-au păstrat locul în 
categoria secundă a voleiului 
nostru.

Finalele campionatelor seniorilor
Cinci zile pînă la finalele cam

pionatelor republicane individuale 
de atletism ale «eniorilor 1 întrece
rile care vor avea loc pe stadionul 
„23 August" din Capitală zînt aș
teptate cu deosebit interes atît de 
atlcti șj antrenori, cît și de iubito
rii atletismului care, în acest se
zon, h-au avut prea multe prilejuri 
de satisfacții din partea favoriților 
lor. Acum, în ceasul al 12-lea, at- 
leții noștri fruntași sînt datori să 
realizeze performanțele atît de 
mult' așteptate în decursul acestui 
sezon.

Recentul concurs de verificare de 
la Poiana Brașov, ca și evoluția 
atleților de la Metalul în concursu
rile din R. D. Germană au mar
cat un plus de calitate în activi
tatea competițională a acestui an 
preolimpic, un plus de calitate pe 
care-1 așteptăm nu numai confirmat, 
ci și întrecut, cu prilejul campio
natelor de seniori.

în vederea finalelor de sîmbătă 
și duminică, unii dintre viitorii 
pairticipanți au luat startul, la sfîr- 
șitul săptâmînii trecute, în cadrul

cîtorva concursuri. Iată, în conti
nuare, rezultatele înregistrate la 
Poiana Brașov și la București. Pe 
stadionul din Poiana, Florian Dră- 
guieț a parcurs cursa de 300 mg m 
38,3 s — nou record republican de 
juniori (v. r. 39,3 s) iar săritorii în 
lungime au furnizat cîtcva cifre in
teresante. Mihai Zaharia a sărit 
7,60 m, îndeplinindu-și norma de 
maestru al sportului, Adrian Sa- 
mungi, după multe luni de absență, 
și-a făcut o reintrare promițătoare : 
7,53 m (a avut o săritura depășită 
de 7,70 m I) iar decatlonistul Va- 
sile Mureșanu a obținut 7,38 m.

Corespondentul nostru N. D. Ni- 
eolae ne-a informat că în cadrul 
concursului desfășurat pe stadionul 
Tineretului cele mai bune rezul
tate le-au realizat: Milo Ung 
7,04 m, St Lăzărescn 6,98 m la 
lungime, Iile Cioca 3:53,4 la 
1 500 m, Nic. Mustață 3.1 :07,6 la 
10000 m. Ion Bogdan 22:51,5, 
C-tin Staicu (junior) 22 : 59,3 la 
5 km marș, Hori» Ilieșu 15,2 Ia 
110 mg, Cecilia Berna 59,7 la 400 m, 
Carmen Ionescu 43,94 m la disc etc.

Liderul trăpașilor: TITIREZ
Ieri, pe hipodromul din 

Ploiești, TITIREZ a de
venit șeful generației tră- 
pașilbr pur-sînge de 4 ani 
crescuți în hergheliile de 
stat din țara noastră. Sta
țiunea experimentală zoo
tehnică din Rușețu are 
toate motivele să fie mln- 
dră de această victorie 
în derbiul de trap. Pre
cum decanul de vîrstă al 
drivsrilor noștri, Iosif 
Szabo (61 de ani), trebuie 
felicitat pentru colecția 
de șase victorii în alergă
rile clasice românești, pe 
care a încununat-o ieri, 
strunind din sulky Un cal 
pe care îl antrenează de 
aproape trei ani. Titirez 
armăsar murg, bine legat, 
„rece la antrenament" 
cum se spune, este un 
^fPSățg^merițuos. ▲

condus o mare parte 
a traseului de 2800 
m, a ținut bine trena ar
măsarului Mesteacăn, a 
rezistat cu succes la con
traatacul outsiderului 
Vardar (care a galopat în 
ultima turnantă) și s-a 
detașat în Învingător cu 
aproape trei lungimi, sta
bilind și un record al 
derbiului pe această dis
tanță : 1:26,8 (media pe 
kilometru).

Rezultatul (cota : 2 lei) 
a deziluzionat pe nume
roșii spectatori, care s-au 
așteptat la un final mai 
string și care scontau, cu 
veșnic ilogism, victoria 
unui contrafavorit. Aceș
tia puteau fi, chiar în or
dinea sosirii: 2. Vardar 
(driver G. Avram) 1:27,1; 
^Mesteacăn țMihăilescu)

1:27,4 ; 4. Turista (Gh.
Tănase).

Atmosfera de pic-nic 
care a domnit pe hipo
drom — în mijlocul su
telor de amatori ai curse
lor — dovedește că tur- 
ful stîrnește încă inte
resul publicului, cu tot 
sacrificiul pe care bucu- 
reștenii trebuie să-l facă, 
parcurgînd 120 km pen
tru a-și oferi această plă
cere duminicală. Pe cînd 
din nou un teren de curse 
in Capitală ?

Cele două probe de ga
lop — divertisment de 
antract — probe de cali
ficare pentru caii și jo
cheii care ne vor repre
zenta peste hotare (în 
primul rind la Pardubi
ce), au amplificat, cu 
splendoarea și dinamis

mul lor, amărăciunea ce
lor care — în lipsa unei 
piste adecvate — sînt 
privați nemeritat de 
curse regulate de galop.

Spectatorii, înghemuiți 
în tribunele meschine 
sau înșirați de-a lungul 
balustradei au urmărit — 
cu un interes în care 
dragostea pentru cal se 
confundă cu emoțiile pa
rterului pasionat — cele 
8 alergări ale reuniunii : 
cursa I • Hîrtop (Gh. Va- 
sile) 1:38,5 (cota 2); cursșn 
a II-a : Izvin (Nicolae
Ion) 1:27,5 (cota 6); cursa 
a Hl-a : liane (Ștefănes- 
cu) 1:29,4 (cota 2) ; Cursa 
a iv-a : Platon (Gh. Tă- 
nase) 1:30,2 (cota 2); cursa 
a Vl-a: Frivola (Marines
cu) 1:29,4 (cota 2) ; cursa 
a Vil-a: Orga (Moldovea- 
nu) 1:28 (cota 3); cursa 
a VIII-a : Plutaș (Ștefă- 
nescu) 1:36,3.

V. B.
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Steaua ținută în
DIVIZIA A - MASCULIN

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— TEXTILA CISNADIE 25—15 
(11—8). Un meci foarte plăcut, 
care a răsplătit afluența remar
cabilă de public de la terenul Ti
neretului. Deși meritele revin 
ambelor echipe, „partea leului” 
li se cuvine studenților bucu- 
reșteni, în mare vervă de joc 
(vioara intii — Gațu). Oaspeții 
au dat o replică sobră, destul de 
eficace, dar au fost vulnerabili în 
apărare, uneori și de domeniul 
neatenției. Remarcabil de sportivă 
ca atmosferă, partida a fost exce
lent condusă de Cornel Șencbea
— Ploiești. Cele mai multe goluri 
sint „semnate*1 Cosma (8) și K«o- 
sid (6) pentru învingători, respec
tiv Schmidt (6) pentru oaspeți 
(g. r. -ș.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STEAUA 14—15 (5—7). Partida, a- 
devărat derbi, a fost urmărită de 
circa 2 000 de spectatori, dar nu 
a corespuns calitativ. A fost un 
joc de uzură, presărat cu multe 
durități, al căror ton l-au dat 
oaspeții. Atît atmosfera de pe te
ren, cit Și rezultalul final au 
fost influențate de arbitrul C. Că- 
pățină — Buzău, care a anulat 
două goluri perfect valabile ale 
gazdelor. In general, el i-a aver
tizat Pe oaspeți și i-a... eliminat 
pe timișoreni. După consumarea 
timpului regulamentar scorul era 
de 14—14, dar arbitrul a prelun
git jocul cu un minut în care s-a 
și marcat golul victoriei. Au în
scris Gunesch 8, Stentzel 3, Sza
bo, Sauer și Fuchs pentru gazde 
și Gruia 10, Popescu, lacob, Al- 
boaie, Savu și Marinescu pentru 
Steaua. (P. ARCAN — coresp. 
principal).

DINAMO BUCUREȘTI-RAFI- 
NARIA TELEAJEN 32—10 (15— 
5). Dinamoviștii, vrînd să mar
cheze un reviriment în raport 
cu etapa trecută (în care au fost 
înfrînți de băcăuani), au pres
tat un joc excelent. Contraatacul 
a fost arma lor de bază, care 
le-a permis să profite din plin 
de greșelile oaspeților. Ocaziile 
au fost fructificate îndeosebi de 
combinațiile cuplurilor Costache 
II-Licu și Samungi-Nica. Au în
scris cele mai multe puncte Nica Folio ; Aurel Neagu

La proba de 100 m delfin, Adalbert Covaci a obținui timpul de 1:02,4, nou record 
de seniori

Foto : V. Bageac

A căzut și ulti mul record al lui AL Popescu...
H VICTORI! ROMANEȘTI Șl 9 RECORDURI LA „INTERNAȚIONALELE" DE ÎNOT • VL BELEA Șl 
ÂD. COVACI - NOII RECORDMANI Al PROBELOR DE DELFIN

Viața recordurilor este deseori 
foarte inegală. Unele nu trăiesc de
cît cîteva minute, alte!e nu pot 
fi învinse nici după ani și ani. Fină 
ia urmă însă... Timp de 6 ani, re
cordul lui Alexandru Popescu la 
100 m delfin (63,2) a rămas cu în
dărătnicie pe tabelă, rezistînd nu
meroaselor tentative. Sîmbătă după- 
amiază, însă, inevitabilul s-a pro
dus ; mureșanul Ad. Covaci și bucu- 
reșteanul VI. Belea au prins plasa 
cehoslovacului Vaguer (unul dintre 
cei mai buni specialiști europeni ai 
probei), zburînd parcă pe cele două 
lungimi. La sfîrșit, cronometrele 
au indicat : Vagner 60,7, Covaci 
62,4 și Belea 62,8, ambele rezultate 
ale românilor aflîndu-se sub ve
chiul record 1

Dintre ceilalți reprezentanți ai 
României la această a Vll-a ediție a 
internaționalelor, bogată în re

șah la Timișoara!
(8), Licu (6), Samungi și Costa- 
che II (cite 5) de la învingători, 
respectiv Hirneanu (4) de la 
oaspeți. A arbitrat corect A. 
IWunteanu-Reșița (r.v.).

Celelalte rezultate: C.S-M. RE
ȘIȚA — UNIVERSITATEA CLUJ 
17—17 (8—7), DINAMO BRAȘOV 
— DINAMO BACĂU 19—15 (8—8).

FEMININ

BUCUREȘTI 
celor două

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— PROGRESUL 
13—5 (3—3). Derbiul 
formații bucureștene nu a satis
făcut, datorită in special jocului 
slab practicat de Progresul. Echi
pa condusă de maestra emerită a 
sportului Antoaneta Oțelea a reu
șit să mențină echilibrul pe teren 
in prima repriză, doar pentru că... 
studentele au ratat foarte mult 
(printre altele au avut și 5 bare). 
După reluare, însă, handbalistele 
de la Universitatea au speculat 
cu promptitudine toate greșelile 
adversarelor, au contraatacat des 
și eficace (Scorțescu, Arghir, 
Șramco), marcînd de 10 ori, în 
timp ce acțiunile izolate pe semi
cerc ale Anloanetei Oțelea nu au 
adus formației din str. Dr. Stai- 
covici decît două puncte pe tabela 
de marcaj. Bun- arbitrajul lui V. 
Sidea — București.

RODICA VIȘAN

MUREȘUL TG. MUREȘ — RA
PID BUCUREȘTI 5—10 (3—4).
Ambele formații au greșit foarte 
mult, feroviarele cîștigînd dato
rită unei mai bune eficacități in 
repriza a doua. A condus compe
tent Al. Drâgoiu — Timișoara. (C. 
ALBU — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — LICEUL NR. 4 TIMIȘOA
RA 13—4 (2—0). Tînăra formație 
a elevelor (medie de vîrstă 15V» 
ani) nu a rezistat decît în prima 
jumătate a jocului rutinei adver
sarelor. După pauză numeroasele 
contraatacuri ale (handbalistelor 
de la Constructorul au determi
nat majorarea substanțială a sco
rului. Bun arbitrajul lui A. Rad- 
vanyi — Cluj (p. a.).

Celelalte rezultate: UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA — POLI
TEHNICA GALAȚI 12—9 (7—3), 
RULMENTUL BRAȘOV — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 6—7 (2—4).

zultate de valoare europeană, o 
impresie excelentă a lăsat și timi
șoreanul V. Costa, a cărui constanță 
este de-a dreptul uimitoare. El a 
învins detașat în proba de sută 
bras, realizînd pentru a 3-a oară 
consecutiv un timp în jurul a 70 s ! 
Aplauze călduroase au fost adre
sate și lui Deneș Naghi, un veri
tabil luptător cu acele cronometru- 
lui. sîmbătă, în cursa de 1500 m 
liber. Elevul lui Iosif Tothpal a 
— împușcat doi iepuri de-o dată : 
recordul la 860 m (9 :33,3) și cel 
de la 1500 m (18 :08,6), vrînd parcă 
să ne dovedească că se află la a 
doua „tinerețe”. Al treilea însă... 
Axel Mittbauer a întors tot timpul 
prin rostogolire (spre deosebire de 
Naghi, care nu a făcut acest lucru 
decît pe primele lungimi) și a cîș
tigat cu o diferență de 6,7 s.

Am fost și martori ai unor sur

ttînra In „Cupa Mamaia" 

numai victorii românești

• FINALELE - UN EXCELENT SPECTACOL DE TENIS
• ION TIRIAC TN MARE FORMA
• ÎNVINȘI, OKKER Șl BUDING VOR ÎNCERCA SA Șl IA 

REVANȘA LA BUCUREȘTI

CONSTANȚA, 10 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — O scurtă 
secvență din finala de dublu, de 
simbătă, caracterizează mai biee 
decît o descriere amănunțită a- 
ceste ultime întreceri ale «Cupei 
Mamaia" la tenis. La 6—5 pentru 
Țiriac și Năstase, în setul doi, 
se juca o minge decisivă pentru 
întregul meci, pe care adversa
rii românilor, redutabilii Okker și 
Buding, căutau să și-o adjudece 
cu orice preț. Dar un atac pornit 
de la Ilie Năstase și dus la de
săvârșire de Ion Tiriac, prin lo
vituri excelente, a pus capăt re
zistenței perechii din față : 7—5 I 
In acest moment, amîndoi oaspe
ții s-au oprit la jumătatea tere
nului și — cu discreție, dar la un 
mod foarte sincer — au aplaudat 
cu rachetele pe jucătorii români. 
Un gest elocvent, care echiva
lează cu o înaltă recunoaștere.

Bilanțul competiției ? Patru vic
torii românești, toate titlurile puse 
în joc — cucerite.

CUPLUL ȚiRIAC - NĂSTASE 
DIN NOU NEÎNVINS

Să începem cu prima zi a fi
nalelor. Din nou, perechea tenis- 

ION ȚI IU AC

prize mai puțin plăcute. După muiți 
ani, Cristina Balaban a fost în
vinsă la București 1 Campioana 
noastră s-a prezentat la startul 
probei de 100 m spate incomplet 
restabilită, după o gripă virotică, 
iar adversara ei iugoslava Zdenka 
Gasparac — a „mers” excelent 
(1 :09,7). In proba de 100 m del
fin, Șteruer, Ștefănescu și Cerbeanu 
s-au „bătut” aprig, dar numai pen
tru locurile 2—4, pentru că Ga
briele Perthes s-a dovedit cea mai 
bună (70,0), rezultatul ei fi nd su
perior recordului românesc.

REZULTATE TEHNICE. 400 m liber 
<IJ: 1. Zarseicova (U.R.S.Sș 4S«,5, 2. 
M. Segrt dug.) 5:00,3, 3. A. Boroș (R) 
5:22,9; 100 m liber (b): 1. Gomuta
(Pol.) 56,0, 2. Kucsera (Ung.) 56,1. 3. 
Demetriad (R) 56,6, 4. Schler (R) 57,0, 
5. Lehmann (R.D.G.) 57,0; 100 m del
fin (b): 1. Vagner (Ceh.) 60,7, 2. A. 
Covaci (B) 62,4 — nou record, 3. VI. 
Belea (R) 62,3. 4. Mladoslei (Iug.) 

manilor noștri fruntași Ion Țiriac— 
Ilie Năstase și-a demonstrat va
loarea incontestabilă. In fața unor 
adversari de clasă, animați de do
rința victoriei, românii au fost cei 
care au cîștigat cele mai multe 
dintre duelurile purtate în forță 
și viteză deasupra fileului. Deo
sebit de disputat a fost finalul 
primului set, ca și, în special, cel 
de al doilea, in care am asistat 
la un joc de dublu de o rară fru
musețe. Oaspeții eu condus la 
începutul setului doi și trei, dar 
de fiecare dată, tenacitatea, buna 
coordonare și incisivitatea pere
chii noastre au adus decizia : Ți- 
riac (nota 10) și Năstase (nota 9) 
cîștigă cu 6—4, 7—5, 6—4 în 
fața perechii Okker (Olanda) — 
Buding (R.F.G.).

Iată, acum, rezultatele care au 
precedat această finală. In sfer
turi, cuplul român a eliminat pe 
cehoslovacii Holecek — Seyfert 
cu 6—3, 6—1 pentru ca apoi, în 
semifinală, să treacă înaintea lui 
Mărmureanu (România) și Stilwell 
(Anglia) cu 6—3, 6—4. Pe cealal-

64,0; 100 m spate (fi: 1. Gasparac 
(Iug.) 1:09,7, 2. Balaban (R) 1:10,3, 3. 
Andrei (R) 1:11,4, 4. Hafner (Aus.) 
1:11,5; 100 m bras (f): 1. Manafu (R) 
1:23,7, 2. Stănescu (R) 1:24,1, 3. Si- 
Ilanu (R) 1:25,0; 100 m bras (b): 1.
Costa (R) 1:10,1, 2. Hoift (RJF.G.) 
1:13,2, 3. Teodorescu (R) 1:13,5; 100 m 
delfin (I): perthes (R.D.G.) 1:10,0, 2. 
Sterner (R) 1:11,1, 3. șteiănescu (R) 
1:11,6, 4. Cerbeanu (R) 1:11,6, 5. Ko- 
Jevnikcva (U.RB.S.) 1:12,2; 200 m
mixt (f): 1. !H. Seydal (R.D.G.) 2:36,6, 
2. I. Pavlova (U.R.S.S.) 2:37,0, 3. 
Szentessy (Ung.) 2:43,1; 200 m mixt 
(b): 1. V. Morarii (R) 2:22,a, 2. Slavic 
(R) 2:22,9, 3. Ciakarov (B) 2:24,8; 1500 
m liber : 1. Mittbauer (R.D.G.) 13:01,9, 
S. D. Naghi (R) 16:08,6 — nou record 
(9:33,3 la »B0 m — nou record), 3. P. 
Suba (Ceh.) 18:27,9; 100 m spate (b): 
L Bother (R.D.G.) 64,6, 2. Jadrny 
(Ceh.) 64,8, 3. Giurasa (R) 65,9, 4. Be- 
nedek (R) 66,1; 4xioo m liber (fi: 1. 
U.R.S.S. 4:27,0, 2. România 4:29,4 — 
nou record (Gonos 67,0, Schuller 67,5, 
Ungur 63,5. Balaban 65,4); 4xl«0 ni 
mixt (b): 1. România 4:15,8, 2. R.D.G. 
423,5 3. România jun. 4:24,1 — nou 
rec. '(Giurasa 65,9, Teodorescu 74,0, 
Belea 63,L Heghedus 61,U.

întrecerile zilei a doua au fost 
dominate de sportivii români, în
vingători in 7 din cefe 11 prone. 
Cel mai aplaudat succes a fost cei 
ai delfiniștilor, după o cursă de 
200 m de-a dreptul ■esituziasmanta. 
Ad. Covaci a pornit ca. din pușcă, 
duciad o trenă susțiaută pină la 
150 de metri. Apoi, el a cedat trep
tat din avantajul uornulst adver
sarului său de la „sută”, VI. Belea,

Programul de azi da k> „Pro
gresul" : de la ara 14,30 (te
renul central) simplu : Năstase 
- Buding, Țiriac - Okker; 
dublu : Țiriac, Năstase — 
Okker, Buding.

tă parte a tabloului, în semifina
lă : Okker, Buding — Pescenko, 
Dibțov (U.R.S.S.) 6—2, 8—6, 6-0.

Să notăm că în întreg sezonul ac
tual, perechea Țiriac — Năstase 
a suferit doar trei înfrîngeri, ciș- 
tigînd toate celelalte întîlniii sus
ținute.

Deosebit de reconfortantă șl 
victoria Agnetei Kun. la simplu 
feminin. Tînăra noastră repre
zentantă a dat dovadă de o pu
tere de luptă cu totul remarca
bilă, revenind în luptă chiar în 
momentele cînd părea să fie de
pășită de rutinata sa adversară 
Hella Riede. Să notăm doar că 
Agneta Kun a fost condusă cu 
0—2 în setul decisiv, ca apoi să 
cîștige trei ghemuri consecutive 
și să se distanțeze în învingătoa
re . 8—6, 3—6. 6—3. Un sincer 
bravo 1

Pentru locul trei în turneul fe
minin : Jana Sonska (Cehoslova
cia) — Julie ta Boboc (România) 
7—5. 7—5.

HNALE DE MARE LUPTA

Duminică dimineață s-a dispu
tat finala de dublu femei. Mai 
active, mai mobile, româncele Ju- 
lieta Boboc și Agneta Kun au 
dispus de reprezentantele R. D. 
Germane, Helga Magdeburg $1 
Hella Riede cu 7—5, 4—6, 6—4.

După-amiază, marea finală Ti
riac _ Okker. După o partidă 
de înalt nivel calitqijv, cu multe 
faze de mare spectacoL dar de
preciată uneori de nervozitatea ce
lor doi combatanți, forma bună a 
campionului român a decis victo
ria de partea sa ; 6—1, 7—5,
3—6, 4—6, 6—3.

Să încheiem amintind că cel 
mai buni jucători ai turneului de 
la Mamaia și-au dat întîlnire pen
tru luni după-amiază pe terenul 
Progresul din Capitală.

RADU VOIA

care și-a dozat mal bine efortuL P< 
ultima lungime lupta a fost pa
sionantă, elevul antrenorului L E 
năccanu ajungînd la sosire ci 
puțin înaintea mureșanului Covaci 
Amîndoi au coborît sub limita ce 
lor 2:20,0, spulberînd pur și simpli 
recordurile de juniori și seniori al'
țării.

Brasiștii noștri V. Costa și Gic 
Manalu și-au dublat victoriile d 
simbătă, ciștigînd și cursele de 20 
m. Un plus pentru tînăra gălă 
țeancă, cronometrată in 2:58,1 - 
nou record de junioare. In sfîrșil 
Deneș Naghi a realizat un succe 
pe cit de neașteptat (adversarii si 
erau creditați cu timpi mult su 
periori), pe atît de spectaculos, ia 
performanța sa (4:33^) se află 1 
numai 0,6 s de recordul țării.

Rezultatele din ziua a U-a. 400 i 
liber (b): L D. Naghi (B) 4:33,6, 2. I 
Lehmann (K.D.G.) 4:34,1. 3. A. Mi 
tbauer (R.D.G.) 4:35,7; 100 m liW 
(I): 1. G. perthes (R.D.G.) 64,8, 1. 1 
Segrt (Iug.) 64,9, 3. M. Patho (Ung 
65,8; 200 m delfin <b): L VI. Belea (I 
2:19,6 — nou rec. de seniori și ji 
mori, 2. A. Covaci (R) 2:19,9, 3. 2 
Băin (R) 223,2, N. Tat (R) 2:23,! 
200 m delfin (f): 1. A. Șteraer (I 
2:40,9, 2. N. .Ștelănescu (B) 2:43,5; 2i 
m bras (b): 1. V. Costa (R) 2:35,8, 
P. Holfi (R.F.G.) 2:39,7, 3. P. Teodl 
rescu (S) 2;U,2; 200 m bras (fi: 1. < 
Manafu (B) 2:53,1 — nou rec. de p 
aioare, 2. L. Ivane (Iug.) 3:0L2; 2 
m spate (b): 1. I* Botlier (R.D.C 
2:18,4, 2. Șt. Beuedek (R) 2:34.5. 3. : 

'Giurasa (R) 2:26.9, 4. G. Wieiar
(AUS.) 2^7,2; 200 m spate (f): 1. '■ 
Gasparac (Iug.) 233,4 — nou recor 
2. S. Boes (R.D.G.) 2:35.7. 3. Y. Ha 
nsr <Aus.) 2:KA <L Cr. Balaban fi 
2:33,7; 200 m liber (f): 1- G. Perflu 
(R.D.G.) 220.2, 2. M. Segrt fiul 
2:20,3 — nou record, 3. M, Seyd 
(R.D.G.) 2:20.9; 4X100 rn liber (b): 
România 3:49.0. 2. Polonia 3:52.
4x100 m mix. (I): 1. România 4:51 

■r~ nou rccBMl. 2. România jtmioa 
4:50,9 — nou record, 3. R.D.G. 4:03
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Cum este posibil?-..
A LUAT SFIRȘIT CAMPIONATUL EUROPEAN MASCULIN 

DE CANOTAJ ACADEMIC
Pe cartea de vizită cu care e- 

tiipa noastră reprezentativă de 
olo va pleca în această săptă- 
îînă la „Cupa Jadran" se află 

pată. După ce în prima întîl- 
ire cu formația Bulgariei, des- 
ășurată sîmbătă seara, echipa 
tomâniei cîștigase la un scor 
onfortabil, 7—2 (3—1, 1—0,
—1, 1—0), manifestînd o netă 
uperioritate, duminică — în par- 
ida revanșă — selecționabilii 
omâni s-au comportat de-a 
reptul lamentabil, suferind una 
in cele mai inexplicabile înfrîn- 
:eri din ultimii 12 ani: 3—6 
1—2, 1—2, 1—1, 0—1), în fața 
nvinșilor lor din seara trecută 
M.R. — sîmbătă).
Cum a fost posibilă o aseme- 

,ea răsturnare a valorilor la un 
nterval de numai 24 de ore ?
Jucătorii noștri vor încerca — 

robabil — să scuze înfrângerea 
rin atitudinea părtinitoare a ar
bitrului bulgar Ștefanov, iar di-

namoviștii, în plus, prin aceea 
că în cursul dimineții au făcut... 
un galop de sănătate în compania 
Politehnicii Cluj (8—1). Nici una 
din explicații nu poate sta în 
picioare. în meciul de sîmbătă a 
fost vizibilă pentru toată lumea 
marea diferență de valoare din
tre cele două echipe și, în acest 
sens, nu poate exista nici un 
echivoc.

Realitatea este că toți jucătorii 
reprezentativei noastre și-au des
considerat adversarul, comportîn- 
du-se ca la o „miuță" în familie. 
Lucrul este cu atît mai grav cu 
cit ei au uitat, se pare, că repre
zintă culorile țării și că datorează 
suporterilor care ii încurajează 
de atîția ani o evoluție pe măsu
ra adevăratei lor valori. Și pen
tru acest lucru ei vor trebuie să 
răspundă...

A. V.

Echipajul român
VICHY, 19 (prin telefon). Du

minică seară au luat sfîrșit, în 
localitate. întrecerile celei de a 
54-a ediții a campionatului eu
ropean masculin de canotaj a- 
cademic, la care au participat 
400 de vîslași și rameri din 26 
de țări (printre care și S.U.A., 
Australia, Noua Zeelandă). La 
această competiție de amploare, 
schifiștii români au înregistrat, 
în general, rezultate mulțumi
toare, mai valoroase decît la 
edițiile precedente. De remarcat, 
că din cele cinci echipaje înscri
se în ' acest campionat de către 
țara noastră, patru au reușit să 
se califice în finale. Cea mai 
frumoasă comportare au avut-o 
componenții schifului de 4+1 
care au ocupat locul III, obți-

de schif 4 + 1 — medalie 3e 'Bronz. l-.„

RALIUL ROMÂNIEI
EDIȚIA Ml »a

nînd, totodată, medalia de bronz. 
Ei au fost întrecuți cu numai 23 
sutimi de secundă de către re
prezentanții R.D.G. sosiți pe lo
cul al doilea. Dar, iată rezulta
tele finalelor la cele 7 probe tra
diționale : 4+1 1. U.R.S.S. 7:07,67, 
2. R.D.G. 7:10,51, 3. România (R. 
Batschi, P. Ceapura, E. Stratan,
Șt. Tuflor+L. Lavrenschi) 7:10,74, 
4. Olanda 7:11,06, 5. R.F.G.
7:13,79; 6. S.U.A. 7:21,08; 2 FARA 
CIRMAC1 1. S.U.A. 7:45,98, 2. 
R.D.G. 7:56,54, 3. R.F.G. 7:59,77, 
4. Austria 8:05,02, 5. România
(A. Chirlacopschi, F. Zaiț) 8:06,05, 
6. Danemarca; 2+1 1. Italia 8:07,1, 
2. R.D.G. 8:12,32, 3, Cehoslovacia 
8:12,81, 4. U.R.S.S. 8:21,31, 5.
R.F.G. 8:21,39, 6. Danemarca
8:21,49; 4.F.C. 1. R.D.G. 6:47,50,

2. Ungaria 6:53,24, 3. S.U.A. 
6:55,11, 4. R.F.G. 6:56,48, 5. Ro
mânia 7:01,31, 6. Elveția 7:02,36; 
DUBLU 1. Elveția 6:47^85, 2. Bul
garia 6:49,95, 3. Cehoslovacia
6:50,22, 4. U.R.S.S. ’6:54,38, 5. Ro
mânia (A. Aposteanu, O. Pave- 
lescu) 6:56,21, 6. S.U.A. 6:59,85; 
schif SIMPLU 1. R.D.G. (Hill)
7:59,88, 2. U.R.S.S. (Ivanov)
8:02,64, 3. Olanda (Wienese)
8:07,82, 4. R.F.G. (Meissner)
8:08,16, 5. Danemarca 8:24,54, 6.
S.U.A. 8:25,60; 8+1 1. R.F.G.
6:04,89, 2. S.U.A. 6:06,45, 3.
U.R.S.S. 6:06,49, 4.R.D.G. 6:08,36, 
5. Olanda 6:09,84, 6. Australia 
6:10,77.

RADU NICOLAE
antrenor

23-24 SEPT. 1987 1-524 Km;
Reprezentativa noastră 
feminină de volei — 

ie locul 2 în turneul ■
de la Budapesta

BUDAPESTA, io (prin telefon, de 
i trimisul nostru special). — Dumi- 
icâ s-a încheiat la Budapesta tur
cul feminin de volei la care au 
participat reprezentativele Ungariei, 
româniei, Bulgariei și Iugoslaviei, 
urneu care timp de trei zile a atras 
n numeros public în sala de la 
Fepstadiop.
Echipa noastră învingînd vineri, 
i prima etapă, cu 3—1 reprezentativa ; 
iulgariei, după un meci considerat 
ici drept cel mai frumos din toată 
ompetiția, meci in care întreaga 
arnitură, dar mai ales Florescu, 
>ogdan și Goloșie au luptat ca nici
odată, eram convinși că mult aștep- 
»tul reviriment s-a produs. Și ?re- 
eam că vom asista sîmbătă, în me
iul cu Ungaria, la o luptă la fel 
e frumoasă și de pasionantă. Din 
ăeate, reprezentativa noastră jucînd 
ub orice critică, cu greșeli elemen- 
are la preluări și la blocaj (in care 
... excelat Constantinescu), cu un 
tac fără vlagă și orizont (Vamoșiu, 
!ăunei, Szekely), a fost întrecută de 
chipa Ungariei cu 3—0 (9, 10, 10). 
<a capătul a 45* de joc încîlcit, am 
evenit cu picioarelt pe pămînt, con
ta tind o dată mai mult marile ca- 
ențe ale echipei noastre atunci cînd 

în luotă cu un adversar de va- 
aare ridicată.
In ultima zi a tprtlieului, în partida 

u iugoslavia, voleibalistele noastre 
u învins de o manieră categorică 

echipă net inferioară : 3—0 (2, 8, 
). Cu acest rezultat, ele s-au situat 
>e locul 2 în clasamentul final al 
ntrecerii.
Turneul a luat sfirșit cu victoria 

eprezentativei Ungariei, care dumrt- 
iică a dispus cu 3—0 (3, 14, 4) de ; 
chipa Bulgariei. Aceasta a ocupat | 
a final locul 3, întrucît a învins cu j 
—0 (8, 5, 9) formația Iugoslaviei, cla- | 
ată astfel ultima.
Iată cum arată clasamentul defini- 

iv al întrecerii internaționale desfă- 
urate la Budapesta :
. Ungaria 3 3 0 9:0 6 I
. România 3 2 1 6:4 5
. Bulgaria 3 1 2 4:6 4
. Iugoslavia 3 0 3 0:9 3
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ORGANIZAT DE AUTOMOBIL CLUBUL I
cu sprijinul Uzinelor Renault

ROMAN

ȘTIRI EXTERNE
EMERSON ELIMINAT 

LA FOREST HILS
ECHIPA DE RUGBI CONSTRUC
TORUL ÎNVINSĂ ÎN BULGARIA

Automobil Clubul Român orga
nizează în zilele de 23 și 24 septem
brie cea de a Il-a ediție a compe
tiției automobilistice Ralul Româ
niei. Startul șj sosirea vor avea loc 
în Capitală. Traseul, în lungime de 
1 524 km. este următorul : Bucu
rești — Pitești — Rm. Vîlcea — 
Sibiu — Deva — Brad — Beiuș — 
Oradea — Cluj — Sibiu — Me
diaș — Tg. Mureș — Odorhei — 
Brașov — Rîșnov —- Predeal — 
Sinaia —- Tîrgoviște — Ploiești 
— București. întregul drum însu
mează peste 25 ore de conducere 
neîntreruptă, ziua și noaptea, cu 
două popasuri de 30 și 60 de mi
nute la Rm. Vîlcea și, respectiv, 
Oradea.

în afară de proba de regulari
tate, în program sînt prevăzute încă 
șase probe speciale de viteză și 
coastă. La sfîrșit, va avea loc în

bucurești o întrecere de îndemî- 
nare sau de viteză.

Participarea la raliu este des
chisă tuturor automobiliștilor. cu 
carnete de conducere de cel pu
țin 2 ani. indiferent de capacita
tea sau tipul mașinilor pe care le 
posedă. înscrierile se fac prin fi
lialele regionale ale A.C.R., iar în 
Capitală prin filiala orașului Bucu
rești, din Splaiul Independenței 
nr. 3 (lingă Teatrul de operetă).

Concurenților plasați pe primele 
locuri li se vor acorda premii de 
către Automob'l Clubul Român și 
Uzinele Renault (excursii la Viena, 
Fraga și Budapesta).

Raliul României constituie un 
bun prilej pentru automobiliștii 
noștri de a-și verifica posibilitățile 
înaintea unei importante confrun
tări internaționale — Raliul Balca
nic — programat pentru începutul 
lunii octombrie în Iugoslavia.

NEW YORK (Agerpres). — în sfer
turile de finala ale probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Forest Hils s-a 
înregistrat o surpriză: unul din prin
cipalii favoriți ai turneului, austra
lianul Roy Emerson, a fost învins 
cu 6—8, 6—3, 17—19, 1—6 de jucătorul 
american Clark Graebner. Alte re
zultate : Newcombe (Australia) — 
Hewitt (Republica Sud Africană) 
4—6, 6—0, 7—5, 6—3; Scott (S.U.A.) — 
Davidson (Australia) 6—3, 8—6, 9—7; 
Leschly (Danemarca) — Barnes (Bra
zilia) 7—9, 6—4, 2—6, 7—5, 9—7. Pentru 
finală s-au calificat John Newcombe 
și Clark Graebner. Newcombe l-a 
eliminat cu 6—4, 6—3, 6—3 pe Gene 
Scott, în timp ce Graebner l-a în
vins CU 3—6, 3—6, 7—5, 6—4, 7—5 pe 
danezul Leschly.

In turneul feminin (sferturi de fi
nală), Billie jean King (S.U.A.) a în
vins-o cu 6—1, 6—4 pe Annette van 
Zyl (Republica Sud Africană), iar 
Francoise Durr (Franța) a dispus cu 
6—0, 6—3 de Valerie Ziegen (S.U.A.).

NOU RECORD EUROPEAN 
DE NATATIE

In cadrul unui concurs internațio
nal de natație desfășurat la Mosco
va, înotătorul sovietic Alexandr Gor
deev a stabilit un nou record euro
pean în proba de 100 m fluture cu 
timpul de 58,4. Vechiul record al 
Europei era de 58.5 și aparținea din 
anul 1965 sportivului iugoslav Andrei 
Depolo.

D’ENCAUSSE : 5,38 m LA PRĂJINĂ

PARIS 10 (Agerpres). — Cu prile
jul unui concurs atletic desfășurat 
în localitatea Manosque, francezul 
Herve d’Encausse a stabilit un nou 
record european la săritura cu pră
jina, realizînd performanța de 5,28 
m/ Vechiul record, deținut de Wolf
gang Nordwig (R.D.G.) era de 5,23 m.

LA 29 SEPTEMBRIE. LA ARAD : 
VOINȚA-LA PALETTE BRUXELLES

După cum s-a anunțat, la 29 sep
tembrie echipa belgiană feminină de 
tenis de masă la Palette Bruxelles 
va întîlnj formația Voința Arad. în 
vederea meciului cu jucătoarele ro
mânce a fost alcătuită următoarea 
formație : Crevecouer, Stas și Le- 
mort.

Continuîndu-și turneul în Bulgaria, 
echipa românească de rugbi Con
structorul București a jucat la Tolbu- 
hin cu formația Spartak Varna. Rug- 
biștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 8—3 (3—0).

REZULTATE ALE SPORTIVILOR 
ROMÂNI

în runda © doua a turneului can
didatelor la titlul mondial de șah, 
care se desfășoară la Subotica, spor
tiva română Alexandra Nicolau a 
întîlnit-o pe Gizella Gresser (S.U.A.). 
Partida s-a încheiat remiză. Cea de 
a doua reprezentantă a României la 
acest turneu, Margareta Perevoznic, 
a întrerupt cu avantaj la Klara 
Friedman (Izrael).

Zatulovskaia a cîștigat la Hem- 
skeerk și Mc Grath la Aronson. Par
tidele Nedelccvici — Kislova ; Laza- 
revici — Sokolova ; Asenova — Stad
ler și Kușmir — Novara s-au între
rupt.

în clasament conduce Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) cu 2 puncte, urmată de 
Aronson, Hemskeerk, Aleksandria, 
Nicolau, Mc Grath și Kozlovskaia 
cu cite 1 punct etc.

LA BANSKA BISTRICA s-a dispu
tat meciul internațional de hochei pe 
gheață între formația locală Iskra 
Smerczina*4 și echipa Steaua Bucu
rești. Victoria a revenit hocheiștilor 
cehoslovaci cu scorul de 5—3 (3—1, 
1—2, 1—0). Punctele oaspeților au fost 
înscrise de Calamar, Varga și Gheor
ghiu.

VIENA: Corespondență specială pentru „Sportul popular44

F. C. Austria — 
o echipă redutabilă
Miercuri, capitala noastră 

ra găzdui prima manșă a în- 
îlnirii dintre F.C. Austria și 
Steaua București, din cadrul 
Cupei cupelor". Deși F.C. 
lustria nu este o echipă ne- 
mnoscută iubitorilor de fot- 
>al din România, consider util 
;ă spun cîteva lucruri despre 
iceastă redutabilă formație 
lustriacă.
Actualul ei antrenor este 

Srnst Ocwirk, „fotbalistul 
n< Jer* de acum cîțiva ani, 
:ei mai mare jucător al Aus- 
riei din ultimele două de
cenii, mijlocașul nr. 1 al Eu- 
opei în perioada 1949—1954. 
)upă cum se vede, el a ră- 
nas credincios echipei în care 
i jucat aproape două decenii
i dorește ca F.C. Austria să 
îștige, în sfîrșit, și campio- 
iatul țării. Aceasta deoarece, 
n ultimii ani, acest obiectiv
ii „violeților" nu a fost rea- 
izat, deși echipa s-a situat 
le fiecare dată pe locurile 
runtașe ale clasamentului.
Prima victorie a lui Ocwirk 

i fost cea din iulie, cînd elevii 
ăi au cîștigat „Cupa", după 
lestule peripeții dar suc- 
esul este succes. în pri

mul meci al finalei, Lin- 
zer A.S.K. a învins cu 
2—1, <ar în retur victoria a 
revenit Austriei, cu 1—0. în 
prelungirile regulamentare nu 
s-a înscris nici un gol, așa că 
s-a apelat la sorți. Dar și 
buclucașa monedă avea să 
mai dea destule emoții. La 
prima „încercare“ ea a căzut 
mai întîi pe muche pentru ca, 
după cîteva secunde, să... opi
neze în favoarea formației 
Linzer A.S.K. Vienezii au 
considerat procedura neregu
lamentară și au protestat. Ar
bitrul a acceptat protestul și, 
la a doua „tragere", norocul 
a surîs F.C Austriei.

Dar. destul despre acest ca
pitol șj să vedem cu ce nou
tăți a început F.C. Austria 
noul campionat. Pentru a-și 
întări echipa de bază, condu
cerea clubului a investit sume 
importante în cîteva nume 
noi. de reală valoare, renun- 
tînd la unii jucători îmbă- 
trîniți. între noii legitimați 
amintesc pe Sepp Schneider 
(de la Wiener Neustadt) și 
Rudi Szanwald (Austria Kla
genfurt) — ambii portari, Adi 
Knoll și Vlatko Markovici

Aspect dintr-un meci F.C. Austriu — L.A.S.K. disputat în cadrul finalei „Cupei Austriei"

(Wiener Sportklub), Herbert 
Poindl (Waker Viena) și Al
fred Riedl (Teesdorf) — înain
tași.

în ce privește tactica de joc, 
e de subliniat că echipa folo
sește sistemul numit „cate- 
naccio", cu un jucător „li
bero", funcție pe care o în
deplinește cu mult succes 
fundașul Frank, în timpul 
jocului recurgîndu-se deseori 
și la marcarea severă om la 
om. La -capitolul pregătire 
fizică F.C. Austria are repu
tația că e una din cele mai 
bune din țara noastră, viene-

zii impresionîndu-și de fie
care dată adversarii printr-o 
mare risipă de energie. il-]e 
favorit al antrenorului Ocwirk 
este următorul : Schneider — 
Nowy, Frank, Frohlich — 
Hiesel, Dirnberger — Parits, 
Knoll, Markovici, Hickersber- 
ger, Fiala. Cu excepția lui 
Schneider. Nowy și Hircker- 
sberger, toți au jucat în na
țională, dar și ei au făcut 
parte din lotul reprezentativei. 
Iată și vîrsta jucătorilor din 
lot : portari : Szanwald născut 
la 6 iulie 1931, Schneider (15 
august 1944); fundași : Nowy

(1 septembrie 1941), Frank (14 
mai 1938), Frohlich. (15 aprilie 
1944). Prowaznik (26 octombrie 
1947); mijlocași : Sara (9 iunie 
1946), Hiesel (13 martie 1944), 
Dirnberger (4 septembrie 1941); 
înaintași : Parits (7 noiembrie 
1946), Knoll (17 martie 1938), 
Markovici (1 ianuarie 1938). 
Poindl (21 septembrie 1945), 
Hickersberger (27 aprilie 1948), 
Riedl (2 noiembrie 1949), Fiala 
— căpitanul echipei — (25 fe
bruarie 1940).

KARL PO1NTNER 
redactor Ia „Kronenzeitung”

JOCURILE MEDITERANEENE
TUNIS 9 (Agerpres). — Au început 

întrecerile de atletism din cadrul 
„Jocurilor Mediteraneene" ce se des
fășoară la Tunis. Prima finală, cea 
a probei de 10 000 m. a fost cîștigată 
de atletul MoTiamed Gamoudi (Tuni
sia) cronometrat cu timpul de 31: 31,6. 
în turneul de fotbal, selecționata Tu
nisiei a învins cu scorul de 3—0 (1—0) 
reprezentativa Libiei. A început și 
turneul de baschet masculin : Gre
cia — Libia 123—51 (58—15); Spania — 
Tunisia 82—54 (30—27).

în turneul de polo pe apă ; Iugo
slavia — Grecia 8—0; Italia — Tuni
sia 11—0; Malta — Turcia 3—2; Fran
ța — Algeria 3—0; Liban — Turcia 
3—1. în competiția de haltere, primul 
titlu a fost acordat italianului Pe- 
pinno Tanti, învingător la categoria 
cocoș cu un total de 300 kg (85—90— 
125). Finala probei de 1G0 m fluture 
masculin a revenit înotătorului spa
niol Lang Arturo, cronometrat cu 
timpul de 1:01,6.

Turneul de volei masculin a pro
gramat două meciuri : Turcia a în
vins cu 3—0 (15—2, 15—9, 15—7) Gre
cia, iar Franța a dispus cu același 
scor (15—7, 15—5, 15—8) de Algeria.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE PENTATLON MODERN

Campionatele mondiale de pentat
lon modern s-au deschis la Joenkd- 
ping (Suedia) cu proba de călărie, 
pe un timp ploios și rece, care a fă
cut parcursul extrem de dificil. Pe 
primul loc s-au clasat englezul Fox 
și olandezul Petter cu cîte 1 100 
puncte. Australianul Page a ocupat 
locul 3 cu 1 070 puncte. Pe echipe 
conduce Suedia, urmată de Austra
lia și Ungaria.

LA ODESSA. într-un concurs de 
atletism, sportivul sovietic ianis Lusis 
a cîștigat proba de aruncarea suliței 
cu o performanță remarcabilă : 90,98 
m. Rezultatul lui Lusis este inferior 
cu numai 74 de cm. recordului mon
dial al probei deținut de norvegia
nul T. Pedersen.

ÎNCEPÎND cu runda a 12-a turneul 
internațional de șah „Memorialul Ca- 
pablanca” se dispută la Santiago de 
Chile. În runda a 12-a, liderul cla
samentului Bent Larsen (Danemarca) 
a obținut o nouă victorie în dauna 
marelui maestru iugoslav Gligorici. 
Polugaevski l-a învins pe Rodriguez, 
Filip pe Vesterinen, Donner pe Bed- 
parski, Garcia pe Letelier. Partidele 
Schmidt — Smîslov; Jimenez — Cobo; 
Hennings — Pachman și O’Kelly — 
Rossetto s-au încheiat remiză. Par
tida Taimanov — Barcza s-a între
rupt. In clasament conduce Larsen 
cu 9’/î puncte, urmat de Smîslov, 
Polugaevski 8 V2 puncte, Filip 8 punc
te, Taimanov 7’/» puncte (1) etc.
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