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• Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au depus 
o coroană de flori la Panteonul Eroilor din Lima • Convorbiri 
oficiale intre președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România și primul ministru al Republicii Peru
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Puternic însuflețiți de Mesajul ce le-a fost adresat de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Luni dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au depus o co
roană de flori la Panteonul Eroi
lor din capitala Republicii Peru.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ștefan Andrei, secretar 
ăl C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu," ministrul afacerilor exter
ne, Mircea Nicolaescu, ambasado
rul României la Lima și alte per
soane oficiale.

La sosire, o gardă militară pre
zidențială a prezentat onorul.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, și ce
lelalte persoane oficiale au păs

trat un moment de reculegere în 
fața monumentului.

Oaspeții români au vizitat apoi 
Panteonul.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în Cartea de. onoare : 
„Aducem omagiul nostru profund 
eroilor naționali ai Republicii 
Peru". )

★
La Palatul prezidențial din Lima 

au avut loc, luni la amiază, con
vorbiri între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pri
mul ministru și ministru al Apă

rării al Republicii Peru, Edgardo 
Mercado Jarrin.

Au fost discutate, cu acest pri
lej, probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare, 
Pe multiple planuri, între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Peru.

„Sperăm că vizita dumneavoastră, 
domnule președinte, să fie folosi
toare" — a declarat, înainte de 
începerea convorbirilor, primul mi
nistru peruan.

..Și eu sper să realizăm o bună 
colaborare, în multe domenii. Sîn- 
tem gata să avem cu dumnea
voastră o cooperare largă pe multi
ple planuri" — a răspuns pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

ELEVII Șl STUDENȚII PATRIEI AU PĂȘIT 
ÎNTR-UN NOU AN DE MUNCĂ SI ÎNVĂȚĂTURĂ
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GIMNASTELE NOASTRE 

VOR EVOLUA ÎN R.F.C.
După cum am mai anunțat, echipa 

noastră reprezentativă de gimnasti
că urmează să susțină în cursul aces
tei săptămîni un meci amical cu se
lecționata R.F. Germaniei. In vede
rea acestei dificile confruntări spor
tivele din lot participă la ultimele 
antrenamente. Dip păcate s-au ivit 
unele indisponibilități în alcătuirea 
formației, deoarece Elena Ceampelea 
este accidentată, iar Alina Goreac 
acuză și ea dureri la un picior. De
cizia în ce privește componența echi
pei urmează a fi luată în cursul zi
lei de miercuri.

LA START
După rutieri, începînd de joi în 

centrul atenției iubitorilor sportu
lui cu pedale se vor afla specia
liștii velodromului. Pe pista de be
ton de la Dinamo se vor întrece, 
într-un interval de 8 zile, cei mai 
buni pistarzi din țara noastră, 
angajați în pasionanta dispută pen
tru cucerirea titlurilor republicane 
pe anul 1973. Desigur, interesează 
în primul rînd evoluția sportivilor 
ce se vor prezenta la startul pro
belor olimpice. Este și cazul vite- 
ziștilor care, joi, începînd de la 
ora 16, vor deschide pe velodromul

- PISTARZII
’ din șos. ȘtgJ^n .,£$1, Mare seria fi

nalelor campionatelor naționale.
Dintre participant vom nota nu

mele celor pe care-i socotim — 
pe baza performanțelor anterioare 
— favoriți : Florian Negoescu, Ște
fan Laibncr, Anton Neagoe. Dar. 
există și un grup ce reprezintă 
„noul val" în ciclismul nostru de 
pistă care — sperăm — iși va 
spune cuvîntul în lupta pentru cu
cerirea primului tricou de campion 
al României pe anul 1973 în între
cerile găzduite de ovalul de beton.

In timpul ședinței festive de deschidere a noului an universitar la I.E.F.S. Foto: V. BAGEAC

Tenismanii noștri fruntași

de campioni republicani
Viorel Marcu (Dinamo 
București). actualul 
campion al țării. Iși va 
păstra titlul.?

►

De ieri, la Progresul
! —iiwi

Cine va căuta să-1 vadă pe Ilie 
Năstase, în aceste zile, evoluînd pe 
terenurile „naționalelor" de seniori 
va suferi desigur, o amară decepție. 
Primul tenisman român poate fi în- 
tîlnit doar la vreo 15 000 km distan
ță de parcul Progresul, tocmai pe 
coasta americană a Pacificului. 
Ne-ațn obișnuit cu absențele sale de 
la concursurile autohtone și nici 
n-am putea pretinde ca el să nu fie 
prezent, tocmai acum, la Los An
geles, acolo unde are loc campiona
tul mondial pe ciment. Altceva pre
tindem. Anume, ca •— pe viitor — 
datele campionatelor naționale să fie 
astfel stabilite, pentru a putea avea 
și pe cel mai bun tenisman în rîn- 
dul competitorilor la titlul de cam
pion. Acela obișnuit, fiindcă celălalt, 
neobișnuit, de ’supercampion, îi re
vine fără drept de apel. Greu ne 
putem obișnui cu ideea că jucătorul 
nr. 1 al tenisului românesc, din 
toate timpurile, a fost numai de 
două ori (1967, 1968) campion al țării. 
.Și oricine va fi de acord cu noi că 
așa ceva nu e firesc...

Dacă pe Năstase nu-I avem prin
tre actualii competitori la 
de 
cu 
în 
Cu 
de 
tergaționale, 
competiție internă. Cu Viorel Marcu 
și Ionel Sântei, care amîndoi au 
reușit să obțină pînă acum cîte o 
victorie în aceste campionate, primul 
avînd de apărat titlul la actuala 
ediție. Sau cu Dumitru Hârădău, 
Viorel Sotiriu și Traian Marcu, com
ponent! ai loturilor reprezentative, 
dorind să-și confirme veleitățile tre
cute șl viitoare. Ca să nu mai amin
tim și de alții, capi de serii sau out
sider!, mulți dintre ei tineri în as
censiune! cîțiva gata chiar pentru 
consacrare.

onorurile 
campion național, ne consolăm 

tot ce are mai bun tenisul nostru 
actualul prim eșalon de jucători. 
Toma Ovici, care are obligația 

a-și întări recentele rezultate in- 
cu altele, în suprema

Foto : S. BAKCSY

Ieri, Ia Progresul, Ir 
campionatelor, a intrat 
tabloul probei de 
Deocamdată, rezultatele se încadrea
ză în limitele așteptărilor. Afară, 
poate, de cel al lui Codin Dumitres
cu, reintrat recent, cedînd în fața 
„stîngaciului" Adrian Roșianu cu 
6—8, 6—0, 6—8. Apoi, un meci foarte 
disputat a fost cîștigat de Radu Bă- 
din la Mihai Tăbăraș : 6—4, 4—6,
6— 2. Iată și alte rezultate : I. Ovits 
— I. Liviu 6—3, 6—0; M. Rusu — 
A. Dumbravă 6—0, 6—1 ; I. Galam- 
bos — P. Bozdog 6—1, 6—0; O. Ne
gru — S. Sperneac.6—0, 6—0; Z. Ne
meth — C. Pelea 6—1, 6—1; B. AI- 
măjan 
povici — A. Fodor 6—1, 6—0, 
FI. Manea — C. Hirju 6—4,
7— 5; R. Popescu — I. Casapu
8— 6, 6—3.

întrecerile au loc zilnic, de 
orele 8 și 14 pe terenurile din parcul 
sportiv Progresul.

prima zi a 
în mișcare 

simplu bărbați.

P. Sântei 6—1, 6—2; C. Po-
6—1;
6-2,
0—6,

la

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

n întreoga țară a început, ieri, noul an de 
invâțămint.
Pretutindeni a fost ascultat cu atenție, și în

soțit de entuziaste aplauze, Mesajul pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a adresat tineretului 
studios cu prilejul reintrării in bănci și amfiteatre. 
Cuvintele secretarului general al partidului, ve
nite de peste mări și țări, de acolo de unde șeful 
statului nostru iși desfășoară istorica vizită in

ou constituit un 
mai rodnică, la 
înfăptuirea înal-

mai multe țări latino-americane, 
puternic îndemn la o activitate și 
o muncă și mai susținută, pentru 
telor obiective puse de partid in fața școlii ro
mânești.

Nenumăratele telegrame și scrisori, adresate 
Comitetului Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au afirmat, într-un consens 
unanim, voința fermă a tuturor elevilor și studen-

ților, a întregului corp profesoral, a organizațiilor 
de partid, de tineret și pionieri din școli și fa
cultăți de a nu precupeți nici un efort pentru 
transpunerea grabnică și exemplară în viață a 
politicii 
struire 
tate.

partidului, a mărețului program de con-
a societății socialiste multilateral dezvol

ți

I.E.F.S. Șl MARILE IMPERATIVE ALE SPORTULUI NOSTRU
La Institutul de Educație 

și Sport din București a avut loc 
într-o atmosferă de mare însufle
țire adunarea cadrelor didactice și 
a studenților cu prilejul începerii 
noului an universitar.

La ora 8. sute de tineri și tinere 
urcau, pe strada Uranus. La intra
rea în curtea Institutului i-a îri- 
tîmpinat urarea „BINE AȚI VE
NIT !“ Revedere emoționantă în
tre colegi și colege, între studenți 
și cadre didactice... în grupuri mai 
retrase, mai liniștite, „bobocii", cei 
cin anul I,. schimbau timid prime- 

cu 
i viață. VortTetiu cu stimă 
cadrele didactice. multe 

ele cunoscute pentru acti- 
. sportivă de performanță 
desfășurat-o, despre colegii 

din anii mai mari, membri ai lo
turilor naționale și, nemărturisit, 
fiecare nutrea dorința de a călca 
pe urmele lor.

Dintre fete, cea mai mare me-

Fizică

le impresii. Ei luau contact 
o nouă 
despre 
dintre , 
vitatea
ce au

die ia admitere (9.30) 
Tamara Dobrovolschi 
șoara, pe care am rugat-o 
spună cîteva cuvinte, acum la în
ceput de drum : „In primul rînd, 
sint fericită de reușită. Sper ca în 
cadrul Institutului să realizez o 
pregătire la un înalt nivel, astfel 
ca la absolvire să-mi pot aduce 
contribuția la realizarea obiective
lor majore ce stau in fața mișcă
rii de educație fizică și sport din 
țara noastră".

într-o atmosferă entuziastă a avut 
loc o frumoasă festivitate prilejuită

a 
din

avut-o
Timi- 
să ne

de începerea unui nou an de învăță- 
mînt. Âu fost prezenți general lt. 
Marin Dragnea,
te al C.N.E.F.S., prof. univ. 
Șiclovan,- rectorul I.E.F.S., 
Grigore Popescu, membru al Biro
ului de partid al centrului univer
sitar București, conf. univ. dr. 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
cadre didactice, studenți și stu
dente, sportivi fruntași, antrenori.

Paul IOVAN

prirri-vicepreședin-
Ion 
dr. ALTE RELATĂRI

DE LA DESCHIDEREA
ANULUI ȘCOLAR
SI UNIVERSITAR

I

(Continuare în pag. a 2-a)

DUPĂ ETAPA A 7-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

LA SFIRȘITUL ACESTEI SAPTAMINI 
PRIMELE JOCURI OFICIALE DE HOCHEI

De mai bine de o săptămînă, lu
minile la patinoarul artifical „23 
August" din Capitală râmîn aprin
se pînă tîrziu în noapte. Această 
bază sportivă este asaltată de for
mațiile participante la prima com
petiție a calendarului: „Cupa Ro
mâniei".

întrecerea va începe sîmbătă 22 
septembrie la ora 9, cînd este pro
gramat meciul Steaua — Tîrnava 
Odorhei și ea are ca scop princi
pal departajarea celor 8 
ale diviziei A în cele două grupe 
valorice în cadrul cărora, 
cum s-a anunțat, se va juca în 
continuare campionatul republican,

echipe

după

ÎN CAMPIONATUL DE PENTATLON MODERN /

C. CĂLINA A CÎȘTIGAT PROBA DE CĂLĂRIE
de călărie 
republican 

r______ , programată
ieri după-amiază la baza hipică din 
Calea Plevnei, a dat — așa cum era

Manșa a doua a probei 
din cadrul Campionatului 
de pentatlon modern,

firesc — configurație finală acestei 
prime probe a concursului, desem- 
nîndu-1 pe învingător în persoana 
lui Constantin Călina. Alergînd în 
prima serie, Călina (cu calul Soli-

un traseu fără gre- 
I și cel mai bun timp 
zile de concurs. în fe-

DA, DAR NU IN DETRIMENTUL CALITĂȚII...

sistem div izie. 
de lupta (ce se 

echilibrată decît în 
cucerirea 

de fe- 
„Cupa 
intere- 

două

de această dată
Așadar, dincolo 
anunță mai 
anii precedenți) pentru 
frumosului trofeu pus în joc 
derația de specialitate, 
României" declanșează și o 
sântă dispută pentru cele 
grupe ale campionatului. Din pri
ma vor face parte formațiile (pa
tru la număr) care se vor întrece 
pentru titlul de campioană a tării, 
în timp ce în a doua grupă se 
vor afla echipele al căror... țel 
este doar rămînerea în divizia A. 
Iată acum și cele 8 competitoare: 
Dinamo București. Steaua, Dună
rea Galați, S. C. Miercurea Ciuc, 
Agronomia Cluj, I.P.G.G. Bucu
rești, Tîrnava Odorhei și Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc.

Cum va arăta prima grupă va
lorică a campionatului republican? 
Este deștul de dificil de făcut un 
pronostic. Desigur, echipele bucu- 
reștene Steaua și Dinamo nu pot 
rata ocuparea primelor două locuri 
în clasamentul final al „Cupei Ro-

(Continuare în pag. a 2-a)

Constantin Călina, pe parcursul probei de călărie...

man) a făcut 
țeală, realizînd 
din. cele două :
Iul acesta, el este cel de-al treilea 
sportiv care realizează 1 100 puncte, 
alături de Dumitru Spîrlea șl Marian 
Cosmescu, în prima zi. Dintre con- 
curenții care au evoluat ieri, se cu
vine a fi subliniată și performanța 
realizată de Sorin Crăciuneanu 
(Olimpia I), sportiv tînăr care, bene
ficiind de un cal bun (Cabotin), nu 
i-a forțat, spre a obține un timp 
foarte bun, preferind să meargă mai 
încet, însă fără a doborî obstacole. 
Și așa s-a și întîmplat. Crăciuneanu 
a depășit cu cinci secunde timpul 
pentru care se acorda punctajul 
maxim, dar asta reprezintă doar 
zece puncte penalizare. Astfel, spor
tivul bucureștean și-a adus contribu
ția la succesul echipei sale, clasată 
pe primul loc după prima probă, cu 
un punctaj de 3 290 p.

Deși traseul, după cum remarcam 
în cronica noastră de ieri, nu ridica 
probleme prea grele participanților 
la concurs, totuși, ...................
nu au putut duce 
fiind abandonați 
punctaj redus din 
lor penalizări.

înaintea probei de scrimă, progra
mată azi, de la • ora 10, la sala Flo- 
reasca li, clasamentul arată astfel i 
individual : C. Călina (1:22,4), D. Spîr
lea (1:28,0), M, Cosmescu (1:29,0) toți 
1100 p ; Sorin Crăciuneanu 1 090 p, 
Alex. Naghi' 1 084 p. A. Covaci, L. 
Pătrașcu și S. Olariu — toți cu 
1 068 p; echipe: Olimpia I 3 290, 
Universitatea Timișoara I 3 212, Șc. 
sp. I 3140 p.

Constantin MACOVEl

mulți dintre tineri 
pînă la capăt cursa, 
sau obținînd un 
cauza numeroase-

Dincuță, in ciuda bunăvoinței, nu a mai fost, în partida cu „Poli" Timi
șoara, atacantul impetuos din intîlnirea cu U.T.A. Iată-l, surprins de foto

reporterul Virgil ONES A, duelindu-se cu apărarea adversă.

• Meciurile de la Arad și Constanța

satisfăcut • Liderul a fost

descumpănit • Prea mu'ți nervi,

prea multă incordare • Eficacitatea

a scăzut • Arbitrajele— in general

la cota lui „bine

nostru, „ora rna- 
venit. Patru din 
iau startul in a- 
în Cupele euro- 

reprezentative

MARGINALII LA C. M. DE GRECO-ROMANE

0 mare performanță românească, dar bilanțul general

al echipei noastre invită la
• Luptătorii sovietici și-au confirmat valoarea, dominind 

competiția • Surpriza campionatelor — echipa Poloniei, in evi
dent progres • Nivel tehnic ridicat, în ciuda problemelor create 
de acomodarea cu altitudinea, presiunea ți temperatura

Modernul complex sportiv „Fa- 
rah“ din Teheran, care — pentru 
cîteva zile — a cedat luptelor pri
ma sa scenă, a fost, după apre
cierea tuturor specialiștilor, gazda 
celei mai valoroase și în același 
timp, dificile ediții din istoria cam
pionatelor mondiale de greco-ro- 
mane. Este principalul punct de re
ferință al comentariilor și evaluă
rilor care se fac acum pretutindeni, 
după decernarea titlurilor și stabi-

lirea Ierarhiilor valorice la toate 
categoriile. In această ordine de 
idei, trebuie amintite — după o- 
pinia noastră — PREZENȚA UNUI 
MARE NUMĂR DE ECHIPE (31) 
SI PARTICIPANT (158), SELEC
ȚIONAȚI MAI RIGUROS CA ORI- 
CîND, ambițiile îndreptățite de a- 
firmare ale celor mai mulți dintre 
aceștia, căutările si verificările alit 
de importante pentru toate forma
țiile In primul an al noului

meditație
CICLU OLIMPIC. Să adăugăm, la 
toate acestea, faptul că la Teheran 
problema ACOMODĂRII cu altitu
dinea, presiunea scăzută, căldura 
excesivă (32—40°) etc. a constituit o 
problemă extrem de grea, în multe 
cazuri nerezolvată, chiar de către 
luptătorii iranieni.

Se înțelege, așadar, că drumul 
spre podiumul de la „Farah" a fost 
accesibil numai celor care au pu
tut să demonstreze la Teheran o 
pregătire completă, superioară, rea
lizată la cotele maxime în toate 
planurile, precum și o mare putere

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Pentru fotbalul 
rilor examene" a 
formațiile de club 
ceasta săptămînă 
pene. Pentru loturile 
(de seniori și tineret) au venit zi
lele intenselor pregătiri 
rile se îndreaptă, îndeosebi, 
partida de la Leipzig, 
pionatul s-a întrerupt 
corela prioritate acestor 
Nu o vom face, însă, 
de a ne opri și asupra ultimei e- 
tape (a 7-a) a Diviziei A, desfășu
rată, după cum 
Așadar...

...CE SPUNE

și gîndu- 
spre 

Deci, cani
și vom a- 
evenimente. 
mai înainte

se știe, sîmbătă.

CLASAMENTUL?

o etapă a gazde-N-a mai fost
lor, pe toată linia. Jiul și Politeh
nica Timișoara au obținut primele 
lor puncte în deplasare, cînd, poate, 
nu prea mulți se gîndeau Ia a- 
ceastă ispravă, dacă avem în ve
dere comportările anterioare ale Pe
trolului și Sportului studențesc. 
Dar fotbalul fără surprize nu e 
fotbal '.

Universitatea Craiova a cîștigat 
un punct de la Rapid, iar Dinamo 
a obținut singura victorie în de
plasare. .Și așa, în urma celor nouă 
rezultate, clasamentul s-a mai ștrîns, 
într-un fel, avînd, deocamdată,
două masive plutoane cu 7 și, res
pectiv, 6 puncte. Liderul a rămas 
lider, grație remizei de
rești, dar în spatele său
puternic F. C. Constanța, 
cum, doar la un punct
Dinamo, după succesul din Copou, 
ocupă locul 3, la trei puncte de 
lider. Acesta ar fi grupul frunta
șelor. Locurile 4—10 sînt atribuite 
în urma golaverajului, pentru că 
Sportul studențesc, Steaua, C.S.M. 
Reșița, „U“ Cluj, Steagul roșu. Po
litehnica Timișoara și Petrolul, au 
toate cîte 7 puncte, cu unul mai 
mult decît plutonul următor, for
mat din Rapid, F. C. Argeș. S. C. 
Bacău, Politehnica Iași, U.T.A. și 
A. S. Armata, toate cu golaveraj 
negativ, ca, de altfel, și Politehnica 
Timișoara și Petrolul. în sfîrșit, 
C.F.R. Cluj (cu 5 puncte) și Jiul

la Bucu- 
a sprintat 
ajunsă, a- 
diferență.

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. a 3-a)



Pag. a 5-a Sportul
PROGRESUL BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ A ȚĂRII IN PRIMA

S-au încheiat întrecerile turneu
lui final ai campionatului de tenis 
pe echipe, rezervat juniorilor. In ul
tima zi a întîlnirilor, dispunînd cu 
9—8 de formația bucureșteană Di
namo, echipa Progresul a intrat în 
posesia titlului de campioană a ță
rii. In această partidă am — 
la cîteva meciuri strînse, de 
calitate, Coste! Curcă, după 
ticjă maraton de trei seturi, 
pus cu 6—1, 2—6, 13—11 de 
Manea, iar Mariana Hadgiu 
trecut-o, în urma unei frumoase 
și promițătoare evoluții, pe Florența

asistat 
o bună 
o par-.
a dis-
Flo'rin
a în-

ECHIPELOR DE JUNIORI
Mihai. Alte rezultate : Tăbăraș — 
Bădin 6—3, 6—4 ; Ioana Nichița. 
Florența Mihai l-r-6, 1—6; Curcă 
A. Bădin 6—3, 6—4.

In celelalte meciuri s-au înregis
trat următoarele rezultate ; Dinamo 
București — Dinamo Brașov : 10—7 ; 
Progresul — Cutezătorii : 15—2 : Cu
tezătorii — Dinamo Brașov : 7—10.

Așadar, după încheierea primei 
ediții a campionatului de tenis pe 
echipe, rezervat juniorilor, clasa
mentul arată astfel : 1. PROGRESUL 
BUCUREȘTI, 2. Dinamo București, 
3. Dinamo Brașov, 4. Cutezătorii.
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CONTINUĂ CAMPIONATUL DIVIZIONAR PE ECHIPE

La grupul școlar sanitar din Capitală, viitoarele cadre medicale încep un nou an de studiu.
Foto: P. ROMCȘAN

FESTIVITĂȚI LA IAȘI
IAȘI, 17 (prin telefon). în cadrul 

festivităților prilejuite de deschide
rea noului an universitar, luni am 
asistat la o frumoasă manifestare 
be a avut loc la Facultatea de e> 
ducație fizică a Universității ieșene. 
După ce s-a dat citire Mesajului 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, stu
denții au fost felicitați de conf. 
univ. Alexandru Merică, decanul 
facultății de educație fizică care a 
scos în evidentă sarcinile sporite 
ale procesului de instruire, în lu
mina documentelor de partid. în 
continuare, lectorul C. Ioanițescu a 
ținut lecția inaugurală de educație 
fizică, arătînd obiectivele noi ce 
revin facultății în spiritul Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februa- 
rie-martie a.c.

în încheierea festivității, studen
ților cu cele mai bune rezultate în 
activitatea sportivă le-au fost în- 
mînate premii.

EMOȚIONANTA ÎNTÎLNIRE (SAU REÎNTÎLNIRE) CU ȘCOALA• ••

17 septembrie. Careu la Liceul 
' 35 din Capitală. De la întîlnirea

sau reîpHlwrea /CU.^s^pala nu lip- ,............ ..............
sește nimeni, nici elevii, nici pro- feso'ăfâ dd biologie Elena Ghcnghea 
fesorii. Acest moment festiv, de 
start în noul an școlar este punctat 
printr-o prezență integrală. Așa va 
fi și în continuare, la orele de 
clasă sau de activități practice, de 
pregătire sportivă, își exprimă nă
dejdea — în cuvîntul ei — prof. 
Constanța Teodorescu, director-ad
junct al liceului, secretara comite
tului de partid.

Cu alte cuvinte, de la început se 
anticipează o muncă disciplinată, 
așa cum stă bine' unor elevi spor- 

;.țivi. ,O ;muncă disciplinată Și rod-, 
nică, potrivit .“tradiției’ făurite de 
generațiile care au terminat acest 
Ticeit de frunte, ah,-Școlii românești,. 
-Mji»eăurodnică' înseamnă continua- 

, ,5^,, nerse-vgreg-tg,,. a a-cestui efort
la o scară fn:ii pretențioasă;

D. DIACONESCU, coresp. jud. așa’’ tetitn o dovedește promoția

din 26 de absolvenți, 16 au 
eu brio concursul de adini-

1973 :
trecut 
tere în învățămîntul superior. Pro-

CU GINDUL LA J.O. DE LA MONTREAL
• Unitate de elită a sportului nos
tru de performanță, Liceul eu pro
gram de gimnastică din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a des
chis cursurile sub semnul obliga
țiilor. sporite ce-i revin pe linia 
depistării și creșterii unor talente 
autentice în populara disciplină a 
forței și' grației.

Trecînd în revistă rezultatele ob
ținute anul trecut, prof. Gheorghe 
Brașoveanu, directorul liceului, s-a 
oprit asupra cîtorva succese sem
nificative obținute la campionatele 
naționale de copii și juniori (locul 
I), ’ “ ................
dia

strălucit al acestui lăcaș de învă
țămînt, a cucerit 3 medalii de aur ! 
Dar, vorbitorul a vizat — în cuvîn
tul său — mai ales viitorul, apre
ciind că liceul poate și trebuie să 
dea reprezentanți de valoare Ia 
viitoarele Jocuri Olimpice de Ia 
Montreal. Cu aceste gînduri, cu do
rința de a-și apropia cit mai multe 
cunoștințe, pentru a deveni cetă
țeni destoinici ai țării, s-au așezat 
în bănci elevele și elevii prestigio
sului liceu moldovean.

poate ■ fi' fericită : proaspeții stu- 
denți au fost elevii ei. I-a condus, 
în calitate de dirigintă, pe căile 
științei, încă din clasa a V-a, ie-a 
deschis orizontul pentru o anumită 
profesiune, către aceea care consi
dera educatoarea că elevii respec
tivi au cele mai mari aptitudini. 16 
studenți din 26, iată un coeficient 
excelent pentru Liceul 35 și, la fel, 
o carte de vizită onorantă pentru 
apreciata profesoară.

— Cîțî dintre ei au optat pen
tru sport, pentru institutul de spe
cialitate ?

Răspunul inițial ne surprinde :
-—7. Printre ei, sportivii de 

frunte- ăi liceului, Eduard Neagu, 
Roxana Vulescu, Paul Neagu, Mu- 
gur' Garlesteanu, Gabriel Popescu.

— ceilalți ?...
— fcâ Politehnică — Oiivian 

Ghimbășan. Sandu Florin, Dan Ca- 
tone; la Medicină — Cătălin Be- 
eheru; la Științe Economice — 
Miliaeia Șurăianu. Avem șl un fost 
elev, clasificat primul Ia Arhitec
tură — Virgil Mangiulea.

Apare limpede că la Liceul 35 
preocuparea pentru o activitate de 
înaltă calitate se face permanent 
simțită. Consemnăm un ultim exem 
plu : în clasa a IX-a a fost selec
tat pentru noul an școlar, un tînăr 
de 1,93 m., Virgil Căpușan, Un u- 

( riaș în puterea cuvîntului ! Ce va 
însemna el, mîine, în baschetul de 
performanță, este lesne de imagi
nat. Și ca Virgil Căpușan, la „35“ 
se mai află foarte mulți alți tineri 
și tinere, cu o excelentă dotare 
pentru mari împliniri, și în sport

*

la „Cupa Prietenia", unde 
Comăneci, produsul cel

BJa- 
mai

PlANtim FRUMOASE

DIN PRIMA ZI, 
SPORT!

---- șt, 4ar4nvăță-tură !
O Tiberiu STAMA

» Tț e T

IA LICEUL k 2 DIN SIBIU
La Liceul de cultură generală 

’ nr. 3- din Sibiu, cu limbă germană 
cla, «predare,. 17 septembrie a fost, 
pentru cei 580 de elevi, o zi de 
sărbătoare. A reînceput școala.

Stind de vorbă cu directoarea li
ceului, Edda Gross, fostă gimnas
tă de performanță (dar și acum o 
susținătoare a ideii că tinerii tre
buie să practice sportul), am aflat 
cp, la acest liceu se vor face lu
cruri dintre cele mai frumoase pe 
linia îmbunătățirii activității de 
educație fizică. Astfel, pe lîngă o- 
reie obișnuite de educație fizică 
(de predarea cărora se ocupă prot. 
Francisc Breitenstein și Sigrid A- 
vram), elevii vor practica atletis
mul. gimnastica, schiul, turismul 
(inclusiv orientarea turistică). A- 
nul acesta se vor forma, pentru 
prima oară în școală, echipe 
baschet — băieți și fete.

•Liceul are la dispoziție o sală 
de sport, în fosta aulă Brucken- 
thal, iar pentru activitatea în aer 
liber, terenurile de la baza Școlii 
sportive din localitate. Noul 
de învățătură 
auspiciile cele

La Liceul Papiu Ilario n, o unitate 
de învățămînt cu o mare pondere în 
sportul orașului Tg. Mureș, cei 800 
de elevi au început cursurile nou
lui an de învățămînt după tradi
ționala festivitate de deschidere. 
Chiar în primele recreații, terenu
rile din curtea școlii au fost luate 
cu asalt de copii, care mai trăiesc, 
parcă, zilele de vacanță, pline de 
sport și joacă. Elevii de la „Papiu 
Ilarion" se numără printre cei mai 
buni sportivi școlari mureșeni, ei 
sînt prezenți în număr mare în sec- 

ale Șco- 
e- 
în 

juniori,, 
de per-

țiile de atletism, în special, 
iii sportive din localitate, 
chipa de volei băieți actr 
cămpipnatul . republican de 
Se practică aici, 'la nivel 
form ariță, banchetul, handbalul, fot- 
, ...... ... .■ Microstadiorful' 

icbperit cu bitum, 
de 
tot 
de

iar 
ează

de

an 
începe, așadar, sub 
mai bune.

balul și atletismul, 
școlii, un careu 
cuprinde terenuri (suprapuse) 
handbal, baschet,, volei și tenis, 
ce trebuie unor tineri doritori 
mișcare.

Directorul liceului, Simian Vasieș. 
precum și profesorii de educație fi
zică Mariana Bichiann, Ion Ehedi 
și Zoltan Rackovi sînt animați de 
dorința ca în noul an școlar ele
vii să aibă condiții dintre cele mai 
bune pentru orele de educație fi
zică, pentru activitatea extrașcolară. 
Titlul de școală fruntașă și in sport 
trebuie menținut.I.E.F.S. ȘI MARILE IMPERATIVE

(Urmare din pag l)

In cuvîntul sâu, prof. univ. Ion 
Șiclovan a salutat cu căldură pe 
cei prezenți, a evocat momente din 
activitatea I.E.F.S. și s-a angajat, 
în numele studenților și cadrei-or 
didactice,• ca această instituție să-și 
aducă în noul an o contribuție și 
mai mare la dezvoltarea educației 
fizice și sportului din țara 
ia ridicarea permanentă a 
manțelor românești.

în încheierea adunării
a luat cuvîntul general

noastră.
perfor-

festive,
lt.

Dragnea: prim-vicepre**
care a 

stu- 
de la 
anu- 

că 
o 

uni-

Ma rin g 
ședințe.. al 
adresat 
denților 
I.E.F.S.
Iul de 
documentele de partid acordă 
importanță deosebită acestei 
tați, legată indisolubil de educația 
fizică, de sportul de performanță, 
și și-a exprimat convingerea că 
studenții, întregul corp profesoral 
vor aduce în continuare o contri
buție de seamă la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid mișcării 
sportive.

C.N.E.F.S.,
un călduros salut 

și cadrelor didactice 
cu ocazia deschiderii 
învățămînt, amintind

POLITEHNI CLUJ — DINAMO
■ ”

CLUJ, (^i3fitiAelef«n)»a -*» îw compa
nia redutabilei echipe de tenis Di
namo București, Politehnica Cluj nu 
a reușit să obțină decît 
fost o întîlnire în care 
— cu V, Marcu, Sântei, 
bună formă de joc — 
chiar de la început. De 
și o surpriză : victoria Luciei Suciu 
în întîlnirea cu Mariana Simionescu. 
Deci, Politehnica Cluj — Dinamo 
București : 3—14.

Cîteva rezultate : Lucia Suciu — 
Mariana Simionescu 3—6, 6—2, 6—4 ; 
Vera Pura — Manana Nunweiller 
6—0, 6—3 : Boldor — V. Marcu 4—6, 
4—6 ; Komoroezi — Sântei 2—6, 6—8 ; 
Giurgiu — Mureșan 2—6, 8—10 ; 
gru — Almăjan 1—6, 3—6 ;
Pura — Mariana Simionescu 2—6, 
4—6; Lucia Suciu — Manana Nun- 
weuler 4—fi,' '3—& Komoroezi — 

SJ- 6,' 4-^6. <1. FOCUL
coresp,),.... ...

3 puncte. A 
bucureș tenii 
Mureșan în 
s-au impus 
notat, însă,

Ne- 
Vera

AZI, LA SIBIU

INTERESANT CONCURS
INTERNATIONAL

OE DIRT-TRACK
Se 

mai 
tor român îri vreun concurs interna
țional - de ..diEt-ti-ack. ..piumțnică însă, 
pe pista; stadionului Metalul din Ca
pitală: s-a produs tth reviriment, pe 
cea 'mai înaltă treaptă a podiumului 
premiaților urcî.nd cunoscutul ■ aler
gător bucureștean ion Marinescu, ducă 
o captivantă întrecere cu cei mai buni 
specialiști al vitezei pe zgură din Un
garia. Urmărind evoluția gazdelor ta 
disputele eu valoroșii lor adversari s-a 
observat un evident 
pregătirea mașinilor 
cît șl ta procesul de 
cicliștilor noștri. La
buit. in orele Iul de răgaz, șl antre
norul Gh. Voiculescu, care se ocupă In 
mod voluntar de cîțiva dintre membrii 
lotului republican din București.

Revanșa concursului de duminică are 
loc astăzi pe stadionul Voința din Si
biu, după o formulă 
din 13 manșe. Primul start se va 
la ora 16. Forma bună manifestată 
marea majoritate a eoncurenților 
confruntarea de la București, ne 
dreptățește să sperăm că sibenil vor 
pu.te& ajjișta.jJji,Ji^ra.ctlv^ Jta'țra<ie_ri Pen
tru locurile fruntașe în clasament.

știe că. de multă vreme, n-am 
consemnat victoria unui alergă-

PENICILINA A CIȘIIGAT „CUPA IA$ULUI“ LA VOLEI

DINAMO BRAȘOV — PROGRESUL 
BUCUREȘTI: 7-10

BRAȘOV, (prin telefon). — ’Scorul 
cu care ș-â terminat întîlnirea d.e 
tenis din turul seriei I a campiona
tului divizionar, dintre echipele Di
namo din localitate și Progresul 
București, este o surpriză din naaî 
multe considerente : de cițiva ani 
Progresul nu a mai cîștigat ta Bra
șov ; calculul teoretic al șanselor in
dica, în continuare, un avantaj pen
tru echipa brașovean» și, în sfîrșit, 
mai era vorba și de avantajul te
renului. Explicația victoriei bucu- 
reștene rezidă în forma bună, pe an
samblu, a echipei Progresul, precum 
și în indisponibilitatea de ultimă oră 
(din cauza unei luxați! la antebrațul 
drep.t, cu un fond reumatic) a ju
cătoarei Iudith Gohn,

Cîteva rezultate : Kerekes 
5-7,.....................

Ovlci
Viziru
Ovici

2—6; Kerekes — A.
6—2, 4—6, 6—3;. T. Marcu -
5— 7, 3—6; Vllcioiu — Tăbăraș 8—6,
6— 1 ; Marcu, Iudith Gohn—n Vi- 
zțru, Mariana. Radglu
Kerekeș, Mălina Migea
Ecaterina Roșianu 6—2, 
Vîlcioiu, Dumitrescu —
Nemeth 2—6, 6—4, 6—4.

6—4, 6-2;
— Nemeth, 
2—6, 3—6 ;
A. Viziru, 

(M. BARA).

s-a născut la Cimpina. la ÎS iunie 
19U. Este căsătorit. Profesiunea : su
dor Are o înălțime de 1.3S m și o 
greutate de 52 kg, fiind concurent la 
categoria țnuscă. A început să practice 
halterele în 1959, sub îndrumarea an
trenorului Ilie Ienciu. Campion na
țional la categoria muscă în anii 1972 
șl 1973. La campionatele europene a 
ocupat locul V (1971), locul VI (1972) 
și locul IV (1973) ; la J.0. din 1972 J-a 
clasat pe poziția a Vin-a, iar la 
plonatele mondiale din 1973 -» 
VI - la total.

Deține recordurile naționale la 
cu 180 kg și la total cu 217,5 kg. 
maestru al aportului.

Cam- 
locul

•muls

Ion Hortopan face parte din 
generația halterofililor mai vîrst- 
nici din țara noastră. Dar, cu 
toate acestea, el s-a afirmat pe 
plan internațional, abia in ulti
mii ani, îndeosebi după ce pro
ba împins a fost exclusă din re
gulament.

în acest an el a cucerit două 
medalii de bronz la marile com
petiții internaționale : la C. E. 
de la Madrid și la C. M. de la 
Havana, ambele la stilul smuls.

Faptul că la stilul smuls Ion 
Hortopan face parte din „elita 
mondială" se explică prin teh
nica sa bună, dirzenia și conști
inciozitatea cu care se pregă
tește. Păcat că la stilul aruncat 
el este mai slab datorită unei 
deficiențe de forță, fn urmă cu 
cițiva ani, cînd nu a existat ca-

muscă, el a fost nevoittegoria
să concureze la o categorie mai 
mare (cat. cocoș — 56 kg), deși 
greutatea sa corporală era sub 
limita prevăzută de regulament. 
Firește, în asemenea condiții, el 
nu s-a puțut afirma in compa
nia ^adversarilor săi. Prin intro
ducerea categoriei muscă și apoi 
prin excluderea stilului împins, 
Ion Hortopan a putut să-și pună 
mai bine în valoare calitățile 
sale.

Deși a împlinit 32 de ani, 
după afirmațiile specialiștilor 
Ion Hortopan va mat putea 
practica cu succes sportul halte
relor, si realizeze alte recorduri 
și să se afirme în marile între
ceri internaționale.

CARAIOSIFOGLU-CAMPION REPUBLICAN SI1

în pădurea Băneașa s-a desfășu
rat duminică campionatul republi
can de marș 50 km. Au fost par
curse 10 ture, fiecare tur măsurînd 
5 km. La startul probei au fost 
prezenți 21 de mărșăluitori, dintre 
care unul singur din țară, restui 
fiind bucureșteni. Abia la kilome
trul 8 diițamovistul Leonida Cară- 
tosifoglu — campion republican și 
în cursa de 20 km — a reușit să

LA 50 Km. MARS
Iată, acum, ordinea sosirii primi

lor 10 clasați ; 1. Leonida Caraioși- 
foglu (Dinamo) 4.17:44,0 — campion 
republican, nou record de seniori, 
2. Rudolf Csunderiik (C.S.M. Re
șița) 4.26:41,0, 3. Ion Găsitu (Stea
ua) 4,27:41,0, 4. Tănase Brandt (Di
namo) 4.33:39,0, 5. Silviu Odobasian 
(P.T.T.) 4 34:40,0, 6. 
(Dinamo) 4.37.46,0, 7. 
(Dinamo) 4.39:59,0, 
(P.T.T.) 4.53:10,6, 9.
(Dinamo) 5.01:540, 
Chiose (P.T.T.),

Clasamentul pe echipe : 1. Dina
mo I — campioană republicană, 2. 
Dinamo II, 3. P.T.T.

se desprindă de plutonul fruntaș 
și să întoarcă cu un avans de 
lOO metri, pe care l-a mărit con
tinuu pînă la sosire. La km 9 el 
avea un avans de 8 minute căruia 
i-a mai adăugat, pe ultima parte a 
cursei, încă aproape 4 minute.

La capătul întrecerii, cronometro- 
riî au înregistrat pentru Leonida 
Caraiosifoglu un nou record repu
blican de o bună valoare interna
țională : 4.17:44,0 (vechiul record îi 
aparținea, din 1969. cu 4,19:18,4), 
Tot un nou record al țării a obți
nut și juniorul Alexa Ștefan, de la 
P.T.T.. cu timpul de 5,04:16,2 (v.r. 
data din anul 
aparținea lui 
veseli).

C-tin Enache 
Florea Tufan 

8. Ion Urs?
C-tin Băluță 
10. Dumitruprogres, atit în 

pentru concura, 
instruire a moto- 
aceasta a contri-

de desfășurare

LEONIDA CARA1OSIFOGLU

3—1 de Iskra Voroșilovgrad. Vo
leibalistele sovietice au ocupat lo
cul ai doilea în clasamentul final, 
ca urmare a victoriilor cu 3—0 
obținute în partidele cu I.E.F.S- 
București și Selecționata secundă a 
Slovaciei, în partida pentru locul 
III, Selecționata secundă a Slova
ciei a dispus cu 3—2 de I.E.F.S. 

în timpul competiției s-au dis
tins jucătoarele Aurelia Ichim, A- 
driana Albiș, Ana Chirițescu, Caro
lina Hatură ' (Penicilina), Olga Ko
novalova și Olga Lobonova (Iskra). 
Arbitrajele, meciurilor programate

■ la această, competiție au. fbst asi
gurate de Gheorghe „Ionescu- Ni- 

Ș> colac C-ăleșeanu. apibii. din Bjjcu-

IAȘI, 16 (prin telefon, de la co
respondentul nostru județean).

Timp de trei zile, lașul a găz
duit o interesantă competiție vo- 
leibalistică, la care au luat parte 
două echipe feminine de divizia A 
din țara noastră, Penicilina din lo
calitate și I.E.F.S. București, pre
cum și două invitate străine : 
Isiîra Vorașilovgrad (U.R.S.S.) și 
Selecționata secundă a Slovaciei. 
Este vorba de prima ediție a „Cu
pei lașului”, organizată de Consi
liul județean al sindicatelor și 
C,J.E.F.S. Iași.
: •!)■ -Vecilnd o pregătire mai com- 
pl<ă.,.și <> mai bună mișcare înte- 
ren.f;7prac>ieînd ,,.pn joc variat . ..
spectaculos, divizionara A ieșeană, ; vești, Nelq Daniel din lași și.Mi- 
FEN'lClLINA,’ ’ ă 'intrat în posesia j • - °--
trofeuiili. Voleibalistele 
de N. Roibescu au dispus cu 3—0 credințată. 
de Selecționata secundă a Slova-, 
ciei și de I.E.F.S. București și cu Dumitru DIACONESCU

lan Vlc.ik (Cehoslovacia), care s-au 
antrenate achitat foarte bine de misiunea în-

A ÎNCEPUT DIVIZIA B LA BUGBY
Cu excepția echipelor din seria 

a Il-a, care vor lua startul la 23 
septembrie, toate celelalte forma
ții’ înscrise în Divizia B a campio
natului de rugb^.au. susținut par- 
tldele primei' etape.■ ■ -< -aDupă cum ,,ng-au transmis 
f&spdn'dânț’i'i 
partidelor au fost viu disputate, 
rugbyștii luptînd cu multă dîrze- 
nie pentru victorie. De menționat, 
succesele categorice realizate de 
fostele divizionare A, Constructorul 
București și Rapid, care se anun
ță, de pe acum, serioase preten
dente la un loc fruntaș în serie.

Sperăm, acum cînd întrecerile 
au început, să nu mai avem neplă
cuta „misiune" de a consemna ne- 
prezentări, retrageri, abateri de la 
disciplină, așa cum s-a întîmplat

1 co-
hbștri. majoritatea

— din păcate, destul de des — în 
ediția precedentă.

Iată rezultatele înregistrate :
Seria I: Constructorul București

— Dunărea Giurgiu, 40—8, Ș.N. 01- 
; tenița — Olimpia București 6—13,

Rapid BucureștiPetrochimistul 
Pitești 34—0. Tînărul Petrolist Plo
iești — A.S.E. București 10—15 ; .

SeriaaIII-a: Farul II Constanța
— Portul Constanța 12—17, Con
structorul Constanța — Șc. sp. 2 
Constanța 11—3, Albatros Eforie 
Sud — I.T.C. Constanța 6—27, Chi
mia II Năvodari — Voința Con
stanța 8—10 ;

SeriaalV-a: Electroputere Cra
iova — Precizia Săcele 3—6, Șoi
mii Sibiu — Șc. sp. Timișoara 
16—0.
Corespondenți : C. POPA, A.
SILESCU, L IONESCU.

VA-

„CUPA DE TOAMNĂ“
SERIA IFEMININ,

1. I.E.F.S. București 4 4 0 0 40—33 8
2. Rapid București 4 2 0 2 53—44 4
3. Textila Buhuși 4 2 0 2 41—39 4
4. Univ. București 4 2 0 2 53—57 4
5. Universitatea Iași 8 1 0 3 43—33 3
6. Confecția 4 1 0 3 46—55 2

SERIA a Il-a
1. Constructorul Tîm. 4 3 0 1 35—27 6
2. Univ. Timișoara 4 3 0 1 42—36 6
3. Mureșul Tg. Mureș 4 2 0 2 41—37 4
4. Voința Odorhei 4 2 0 2 30—31 4
5. C.S.M. Sibiu 4 1 0 3 28—85 2
6. Rulmentul Brașov 4 1 0 3 37—47 2

MASCULIN, SERIA I
1. Dinamo Brașov 4 3 1 0 53—41 1
2. C.S.U. Galați 4 2 1 1 63—56 5
3. Dinamo București 4 2 0 2 59—61 4
4. Univ. București 3 1 0 2 34—33 2
5. S.C. Bacău 3 1 0 2 41—48 2
6. Steaua 2 0 0 2 28—37 0

SERIA a II-a
1. Minaur Baia Mare 4 3 0 1 75—57 6
2. Univ. Cluj 4 3 0 1 56—48 6
3. Poli. Timișoara 4 2 0 2 61—62 4
4. A.S.A. Tg Mureș 4 2 0 2 71—73 4
5. independența 4 2 0 2 65—68 4
6. C.S.M. Reșița 4 1 0 3 48—63 2

,W‘ DE

1943 — 5.04:22,0 și-l
Dumitru Paraschi-

Nicolae D. NICOLAE

NOI MECIURI INTERNAȚIONALE
ALE ECHIPELOR ROMÂNIEI

La sfîrșitul acestei săptămîni 
atleții și atletele din echipele re
prezentative ale țării iau startul în 
întîlniri internaționaleanver
gură. Astfel, în timp ce formația 
feminină a României va evolua, la 
Varșovia, în compania echipei Po
loniei (aceasta susține un meci și 
cu R. F. Germania), băieții vor 
evolua la Constanța în cadrul unei 
întîlniri triunghiulare în care-i vor 
avea ca adversari pe atleții din 
echipele Belgiei și Norvegiei. Tot

sîmbătă și duminică va avea Ioc. la 
Trosbach, în R. F. Germania, me
ciul dintre echjpele de decatlon ale 
R. F. Gernțaniahși României.

In triunghiularul de la Constan
ța, care încheie seria marilor com
petiții internaționale organizate 
anul acesta în România, vor fi pre
zenți cîțiva atleți de mare valoare, 
în frunte cu belgianul Emile Pu- 
temans, multiplu recordman mon
dial în cursele de fond.

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR DIVIZIONARI
în zilele de 14 și 15 septembrie 

a avut loc la București consfătuirea 
arbitrilor divizionari, la care au 
luat parte 68 de cavaleri ai fluie
rului din aproape toate județele 
țării. Organizată cu scopul de a 
pune în discuția plenului arbitrilor 
divizionari principalele ; probleme 
reieșite din analiza activității sezo
nului trecut, consfătuirea a prile
juit un rodnic schimb de experi
ență. Un accent 
pus pe discutarea 
problemelor legate de creșterea 
durității in joc și mijloacele de re
primare a acestei dăunătoare ten
dințe, ca și pe uniformizarea inter
pretărilor în acordarea aruncărilor 
de Ia 7 m.

De asemenea, s-au făcut expuneri 
referitoare la recentele modificări 
ale regulamentului de joc. încercîn- 
du-se ca încă de pe acum lucrurile 
să fie clare și aplicarea acestor 
modificări să se facă uniformizat.

deosebit s-a 
și elucidarea

Așa cum 
Colegiului
Vasile Sidea, participarea la discu
ții a arbitrilor și modul în care ei 
s-au pregătit pentru această cons
fătuire reprezintă o garanție că în 
acest sezon se va realiza un pro
gres în acest domeniu. In încheie
rea lucrărilor a luat cuvîntul prof, 
tiriiv. Ioan Kunst Ghermănescu, 
președintele Federației de handbal, 
care ?i-a exprimat convingerea că 
arbitrii vor contribui prin activita
tea lor la ridicarea nivelului hand
balului românesc

ne declara președintele 
central de arbitri, ing.

seu- ”

LOTO-PRONOSPORT
LOZ ÎN PLIC

SURPRIZE IN DIVIZIA B

Programul campionatului de rugby divizia
Știința Petroșani 
Sportul studențesc 
Dinamo
Agronomia Cluj

Etapa

Etapa I. 23 septembrie

Grivița Iioșie
Vulcan București 
Farul Constanța 
Univ. Timișoara 
Rulmentul Bîrlad 
Sportul studențesc 
Știința Petroșani

Etapa a ll-a,
Agronomia Cluj
Steaua
C.S.M. sibiu 
Dinamo
Gloria
Chimia Năvodari 
Politehnica Iași

Chimia Năvodari
— Politehntoa lași 
-r- steaua București
— C.S.M. Sibiu
— Agronomia Cluj 
-r Dinamo Buc.
— Gloria București

30 septembrie
— Știința Petroșani
— Grivița Roșie
— Vulcan
— Rulmentul Bîrlad
— sportul stud,
— Farul Constanța
— Univ. Timișoara

Dinamo
Steaua
Știința Petroșani
Grivița Rosie
C.S.M. Sibiu

— Gloria
— Sportul stud.
— Rulmentul Bîrlad
— Vulcan
— Politehnica

Etapa a Vill-a. 2 decembrie

lași

Etapa a V-a, 18 noiembrie

Etapa a lli-a, 7 octombrie

politehnica Iași 
Farul Constanța 
CÎrivlța Roșie 
Chimia Năvodari 
Vulcan
Rulmentul Btrlad 
Sportul studențesc

— Dlnamo
— știința Petroșani
— Unjv. Timișoara
— C.S.M. Sibiu
— Steaua
— Gloria
— Agronomia Cluj

Etapa a IV-a, 14 octombrie
Univ. Timișoara — Farul Constanța 
Agronomia Cluj — Chimia Năvodari

Gloria
Rulmentul Bîrlad
Știința Petroșani
Farul Constanța
Dinamo 
steaua 
Chimia Năvodari

Etapa a Vl-a, 25 noiembrie

— C.S.M. Sibiu
— Sportul stud.
— Politehnica lași
— Grivița Roșie
— Agronomia Clu.1
— Univ. Timișoara
— Vulcan ...

Agronomla Cluj
Gloria
C.S.M. Sibiu
Farul Constanța
Sportul studențesc
Rulmentul Bîrlad
Dinamo

— Steaua
— Chimia Năvocjari
— Grivița Roșie
— Politehnica Iași
— Vulcan
— Univ. Timișoara
— Știinta Petroșani

S K i. •
— Grivița Roșie
— Farul Constanța

• — Steaua
— C.S.M, Sibiu

a Xll-a

Vulcan
Unii’, Timișoara 
Sportul studențesc 
Agronomia Cluj 
Grivița Roșie 
Chimia Năvodari 
Politehnica Iași

— Farul constanța
— Dinamo
— C.S.M. Sțbiu
— Gloria
— Rulmentul Bîrlad
— Știința,. Petroșani
— Steaua

Etapa < Vll-a, 28 noiembrie

Știinta Petroșani 
Politehnica Iași 
Steaua
Vulcan
Univ. Timișoara 
C.S.M; Sibiu 
Gloria

— Sportul stud.
— RUlmentul Bîrlad
— Chimia Năvodari
— Dinamo ■
— Agronomia Cluj
— Farul Constanța
— Grivița Roșie

Etapa a IX-a, 5 decembrie
— C.S.M. Sibiu
— Sportul stud.
— Agronomia Cluj
— Univ. Timișoara
— Gloria
— Dinamo
— Farul Constanta

Știinta Petroșani 
Grivița Roșie 
politehnica Iași 
Vulcan
Steaua
Chimia Năvodari 
Rulmentul Bîrlad

C.S.M, Sibiu
Farul Constanța
Grivița Roșie
Sportul studențesc
Vulcan
Rulmentul Bîrlad
Univ, Timișoara

Etapa

— Steaua
— Dinamo
— Agronomia Cluj
— Politehnica Iași

Știința Petroșani
— Chimia Năvodari
— Gloria

a Xlll-a

Etapa a X-a, 9 decembrie
G rivița Roșie
Farul Constanța
Univ. Timișoara
Politehnica Iași
C.S.M. Sibiu
Vulcan' r“
Steaua

Etapa a Xl-a, 16 decembrie
— Vulcan
— Univ. Timișoara
— politehnica lași

— Dinamo
— Agronomia Cluj
— Sportul stud.
— Chimia Năvodari
— Rulmentul Bîrlad
— Gloria
— Știinta petro5t.nl

Rulrhentut Bîrlad
Chimia Năvodari 
Gloria

Știința Petroșani . — Univ. Timișoara 
Agronomia Cluj - " "
Steaua
Dinamo
Gloria
Politehnica Iași ... ...
Chimia Năvodari — Sportul stud.

vulcan
Rulmentul Bîrlad

— C.S.M. Sibiu
— Farul Constanța
— Grivița Roșie

NOTA u p.lțimele,.d<?il,4,. «tape, ale- turu
lui campionatului se vor juca (dacă 
tlmpuWai’■pesdilte) ■ -parte' - -»
lunii decembrie șau.— .In caz contrar— 
in primăvara anului 1074.

între H octombrie și. 18 noiembrie 
campionatul se va Întrerupe pentru a 
race loc . pregătirilor în, vederea parti
delor cu R. F. Germania (Heidelberg, 
S7.X.) ți Franța (Valence, ll.XI.).

Duminică s-au desfășurat 
din cadrul celei de a III-a 
diviziei B la handbal. Și de această 
dată, surprizele s-au ținut lanț, un 
exemplu edificator 
culină, unde toate 
s-au încheiat cu 
tate

FEMININ’, Seria
Tamistex Constanta 11—6 (5—3), Vul
turul Ploiești — Progresul București 
7—8 (4—6), Voința Craiova — Știința 
Bacău 9—7 (i—4), Constructorul 
București — C.S.M. Buzău 7—7 (4—4), 
C.S.U. Construcții — Voința Bucu
rești 18—9 (10—5) ! ; Seria a Il-a : 
Victoria Timișoara — C.I.L. Tr. Se
verin 18—13 (13—6), Teba Arad —
Universitatea Cluj 9—11 (3—6), Vo
ința Sf. Gheorghe — Sparta Mediaș 
6—13 (3—7), Nltramonia Făgăraș «— 
Voința Sighișoara 9—8 (2t-4)y Con-, 
structorul Baia Mare — Textila 
Sebeș 19—8 (12—3). ’

jocurile 
etape a

fiind seria I mus
cele cinci partida 
rezultate neaștep-
I : Voința Iași —

MASCULIN, Seria I: C.S.U. Su
ceava — Voința București 17—14 
(9—7)!, Relonul Săvinesti — Carom 
19—15 (12—5) ! Știința Bacău — Ra
pid București 29—17 (17—10) !, C. S. 
Pitești — Rafinăria Teleajen 14—14 
(10—8) I, Comerțul Constanța — A- 
gronomia Iași 18—18 (10—9) ! : Seria 
a Il-a : Tractorul Brașov — Metalul 
Copșa Mică 20—12 (11—6), Știința
Petroșani — Nitramonia Făgăraș 
18—14 (10—6), Constructorul Oradea — 
Universitatea Craiova 17—12 (10—6) !, 
Știința Lovrin — Banatul Timișoara 
13—10 (8—4) ; Timișul Lugoj — Glo
ria Arad 21—19 (13—12).

Corespondenți : T. Costin, F. Man
fred, C. Crețu, A. Vasilescu, O. Guțu, 
T. Tudose, C. Gruia, E. Suranyi, I. 
Zamora, I. Iapcu, G. Tamaș, C. Alexa, 
f. Fețeanu, D. Nemțeanu, G. Rosner, 
Gh. Briotă, A- Herman, T. Tohătan, 
C. Olaru.

Lozul în Plic, sistemul cel mai 
simplu și cu o largă răspîndire în 
toate colțurile țării a atribuit de 
la începutul anului și pînă în pre
zent zeci șt «acf> de cîșMgari
in autoturisme, butelii de aragaz și 
bani.

De remarcat faptul că o bună 
parte dintre marii cîștigâtcri sînt 
din mediul rural, acest sistem cu- 
noscînd q tot mai mare apreciere.

Această avalanșă de cîștigurî se 
datorează și faptului că la seriile 
care se găsesc în vînzare, au fost 
introduse cîștigurî suplimentare de 
autoturisme, butelii de aragaz și 
bani.

PRIMELE JOCURI OFICIALE DE HOCHEI
(Urmare din pag I)

mâniei". în cadrul căreia se joacă 
sistem turneu, cu tur și retur, a doua 
parte 3' competiției, urmînd să aibă 
lac la Miercurea Ciuc între 6 și 
14 octombrie. Celelalte două locuri 
ale primei grupe pot fi ocupate 
de oricare din formațiile prezente, 
exceptînd, pcate pe Tîrnava Odor- 
hei, care nu are încă forța nece
sară realizării unei asemenea per
formanțe și echipa Liceului nr. 1 
Miercurea Ciuc parcă prea „crudă" 
pentru o dispută atît de aspră. în 
acest sens, nu este lipsit de inte
res să reamintim faptul oă anul 
trecut una din marile favorite, 
Agronomia Cluj, a ratat califica
rea în dauna proaspetei divizio
nare Dunărea Galați, care pînă 
la urmă și-a confirmat performan
ța, ocupînd un surprinzător, dar

meritat, loc III în clasamentul fi
nal al campionatului.

în încheiere, cîteva amănunte 
despre schimbările survenite în lo
turile formațiilor divizionare. în 
această direcție, o primă și îm
bucurătoare constatare : infuzia
masivă de tineret Ia echipele frun
tașe. Deci Dinamo București va 
beneficia de aportul a trei jucă
tori tineri: Ciobanu, Pisaru și Vi- 
șan — toți provenind de la 
I.P.G.G., Steaua tot de jucători ti
neri : Nistor, Curelaru, Hîncu (foști 
Ia Dunărea Galați), Mardare, Le- 
onte (d'e Ia f.P.G.G:). Uh Junior cit 
perspective aite^tnv-i»W'său ăetim 
și S. C. M. Ciuc: Teodor Gherman 
(fost la Liceul nr. 1 M. Ciuc). La 
Dunărea Galați vor juca în acest 
an Boîdescu (Dinamo București), 
Fodorea (Steaua), Lucaci (Steaua), 
Gh, Vlad (Dinamo București).

Desigur că aceste mari avantaje 
oferite participanțiior fac mai in
teresant și atractiv LOZUL ÎN 
PLIC, un sistem extrem de simplu 
și Ia îndemina oricui.

Numai cine joacă ‘ poate cîștiga I
• Tragerea extraordinară Loto de 

astăzi va avea loc la București, 
în sala Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 18.00. Tragerea Va fi 
radiodifuzată, iar panoul cu rezul
tate va fi televizat în cursul serii. 
După tragere va urma filmul ame
rican „DRUMUL SPRE VEST". 
Intrarea liberă.

PREMIILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 12 SEPTEMBRIE

Extragerea I : Categ. 2 : 1 vari
antă 50% a 36.836 lei și 4 variante 
10% a 7.367 lei ; a 3-a : 7,65 a 8.637 
lei ; a 4-a : 26,65 a 2 488 lei ; a 5-a : 
90,95 a 729 lei ; a 6-a : 3.639.45 a 40 
lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
590.107 lei.

variante 10% a 29.372 lei ; B:9,60 
a 6.119 lei; C: 44,20 a 1.329 lei; 
D : 2.368,80 a 60 lei : E : 137 a 200 
lei ; F: 2.786,60 a 40 lei.
Rubrică redactată do Loto-Prono- 
sport.

petro5t.nl
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PRINTR-0 TEMEINICĂ PREGĂTIRE, SPRE

VALORIFICAREA UNOR ȘANSE REALE

„TRICOLORII", LA SNAGOV, ÎNAINTEA MECIULUI DE LA LEIPZIG

Am intrat într-o „săptămină de foc" a fotbalului 
noștru.

O numim așa nu numai pentru că mîine patru 
echipe românești debutează într-o nouă ediție a cu- 
p">țor europene, iar a cincea susține prima manșă a 
finalei Cupei Balcanice intercluburi, ci și dintr-un 
alt motiv, ușor de bănuit, de altfel : este ultima săp- 
tămină de pregătire a lotului național înaintea în- 
tîlnirii de la Leipzig, cu reprezentativa R. D. Germa
ne, meci cu caracter decisiv pentru obținerea unui 
loc pe lista celor 16 finaliste ale Turnelui. 
Campionatului mondial.

„Tricolorii" s-au reunit la București după 
șaptea a Diviziei A.

■ Ieri,, ia Snagov, a fost prima zi plină de ___
și antrenamente, in ciuda faptului că unele echipe 
joacă mîine în cupele europene, selecționabilii sînt 
cu toții împreună, Valentin Stânescu îi are sub o- 
chiul său exigent șL în mîna sa fermă pe toți cei 
susceptibili de a îmbrăca, miercurea viitoare, tricoul 
național. Jucătorii au venit la lot cu bună dispoziție, 
cu poftă de lucru, cu încredere în posibilitățile lor. 

pregătiri fryc-

final al

etapa a

pregătiri

Premise, deci, pentru o săptămînq de 
tuoase, eficiente.

Meciul acesta — toată lumea e de 
Unul din cele mai grele pe care le-a 
nut echipa României
R. D. Germane este ____
sa a crescut sensibil în ultimii ani. In plus, are avan
tajul de a juca, la 26 septembrie, pe teren propriu.

Cu toate acestea, considerăm că „tricolorii" noștri 
au șanse reale de a depăși cu bine obstacolul de 
miercurea viitoare. Valoarea lor tehnică, faptul că ei 
joacă de multă vreme împreună, experiența marilor 
competiții internaționale în care au evoluat remar-

în ultimii
o echipă puternică.

ani.

acord — este 
avut de susți- 
Reorezentativa 

valoarea

cobii, co să nu mai amintim de superioritatea de 
ansamblu, pe mai multe planuri, pe care au arătat-o 
in luna mai, in meciul cîțtigat la București mai ușor 
decit a arătat-o scorul de 1—0, toate acestea consti
tuie importante puncte de sprijin în formularea pă
rerii noastre că echipa României poate obține la 
Leipzig o victorie sau un rezpltat egal, care să-i 
aducă, practic, cea de-a doua calificare 
într-un turneu final al C.M,

Manifestîndu-ne, deci, încrederea în 
lotului și în antrenorii lor, trebuie să

consecutiva

componenții 
. arătăm, in

același timp, că actuala perioadă de pregătire este 
de o mare importanță. Trebuie, așadar, folosită 
din piin, fiecare,-; ședință de antrenament ; fiecare 
partidă de verificare trebuie fructilicată la maximum, 
pentru ca luni, după-amiază, cind avionul va decola 
pentru Leipzig, reprezentanții noștri să fie apți din 
teate punctele de vedere pentru a angaia o între
cere sportivă la capătul căreia să Ie suridă succesul. 

Repetăm, opinia noastră este câ obținerea rezul
tatului dorit la Leipzig stă realmente în puterile e- 
chinei noastre naționale. O formație cere a ieșit cu 
fruntea sus de pe Wembley, de pe stadioanele din 
Lausanne, Frankfurt am Main. Atena. Guadalajara, 
etc. prezintă suficiente garanții că știe să lupte și 
să se impună în orice împrejurare. Numai că. nici
odată rezultatele bune nu vin de la sine. Ele sînt 
rodul pregătirii temeinice și multilaterale, al tratării 
meciului cu toată seriozitatea, al disciplinei tactice, 
al concentrării pe toată durata partidei...

lată ce am crezut că trebuie să amintim acum, 
cind la Snagov, lotul reprezentativ al țării noastre, 
eșțo însoțit, în mținca sa de preaătire, de aîndurile 
pline de dragoste și de speranțele îndreptățite ale 
sutelor de mii d» Iubitori ai fotbalului.

Studenții cîiifeni au deschis scorul! Fundașul Grigore a trimis defectuos o minge în stilpul propriei porți, 
care a revenit în teren și Barbu prompt, a reluat-o în plasă. (Fază din 
Mureș 2—0),

meciul „Uu Cluj — A. S. Armata Tg. 
Foto: A. KALMAN

a ■ «

F. C. , 
a oferit o partidă bună, 
a rulat 13 jucători, nu 

echipa nu mel’gea, ei în 
a asigura cftevă minute

nieră de joc și eficacitate. 
Constanța 
iar Hașoti 
pentni că 
scopul de 
de joc lui Bălosu și Negoescu. Și 
la Arad, meciul a fost mai bun 
(avertismentele, însă, n-au. lipsit 
nici aici), dar partida, arătînd re
venirea U.T.A.-er, a scoS la iveală 
și inconstanța 
Ia alta.

sa de la o etapă

CE SPUN ARBITRAJELE ?

comis greșeli gravei .Că nu s-au
Doar R. Stîncan (3 stele) a refuzat 
oaspeților un 11 m la scorul de 
1—0 pentru U.T.A., la faultul fără 
dubii comis de Pojoni. Credem că 
lipsa de curaj a lui R. Stîncan se 
datorează doar tinereții acestui ar
bitru și nu altor considerente. Ar
bitrajele, însă, în general, s-au sir 
tuat la limita calificativului bine, 
șase cavaleri ai fluierului fiind no
tați cu 
si așa.

cite patru stele. E bine

SPUNE NUMĂRUL 
GOLURI MARCATE?

(Urmare din pag 1)

MÎINE, EXAMENE DIFICILE ALE ECHIPELOR NOASTRE,
Șl CUPA BALCANICĂÎN CUPELE EUROPENE

(4 puncte — dar cu un moral mai 
bun după egalul de la București), 
încheie acest clasament, care, cu 
excepția detașării primelor trei, nu 
prea spune multe.

CE SPUN JOCURILE ETAPEI 
A 7-a?...

© Amănunte în legătură cu cele cinci partide s-a 
ieri

fronturi (Cupa 
cupelor, Cupa

Mîine, pe patru 
campionilor, Cupa. 
U.E.F.A. și Cupa Balcanică), cinci 
echipe românești se vor alinia la 
startul unor importante confrun
tări- Dinamo București, Chimia Rm. 
Vîlcea, Universitatea Craiova și 
F. C. Argeș ne vor reprezenta în
tr-o nouă ediție a unor competi
ții de mare interes ale soccerului 
continental, iar A. S. Armata Tg. 
Mureș, ajunsă în finala Cupei Bal
canice, va încerca să ia un avan
taj consistent pentru intrarea în 
posesia trofeului.

Prima manșă, cea de mîine (par
tidele retur au ca dată de desfă
șurare ziua de 3 octombrie) 
dă posibilitatea să urmărim 
reprezentantele fotbalului nostru 
focul unor dificile confruntări 
care sperăm să Ie depășească
succes. Trei dintre echipe vor sus
ține jocul-tur în deplasare: Dina
mo cu Crussaders, la Belfast, U- 
nlversitatea Craiova cu Fiorentina, 
la Florența și F. C. Argeș cu Fe
nerbahce, la Istanbul, în timp 

Cupei Româ- 
Rm. Vîlcea, își 

forțele pe teren 
formația irlandeză

ne 
pe 
în 
pe 
cu

la
deținătoarea 

Chimia
măsura

cu

ce 
nei, 
va 
propriu, 
Glentoran Belfast. In rîndurile care 
urmează, iată unele amăn.xnte re
feritoare la respectivele întîlniri.

• DINAMO — CRUSSADERS.
Fotbaliștii bucureșteni au plecat 

ieri dimineață, pe calea aerului, 
spre capitala Irlandei, pe ruta 
București — Amsterdam — Lon
dra — Belfast unde au ajuns în 
după-a miaza aceleiași zile. Antre
norii I. Nunweiller și Gh. Timar 
au deplasat un lot care cuprinde 
multe elemente 
plecare, pe 
Nunweiller 
în privința

Au. făcut 
jucători: 
Duha, 
G. Sandu, Lucuță 
măreanu II, Săleeanu, Pamfil, Mol
dovan — mijlocași ; D. Georgescu, 
Fl. Dumitrescu, Custof, Vrînceanu 
— înaintași.

tt CHIMIA KM. VÎLCEA — 
GLENTORAN

Sîmbătă, după meciul de campi-

tinere. Ieri, la 
aeroportul Otopeni, I. 

își exprima optimismul 
partidei de la Belfast: 
deplasarea următorii 
Cavai, Constaniinescu, 

portari; Deleanu» Dobrău, 
fundași ; Săt-

Mîine pe stadionul „23 August**

LOTUL A ÎNTÎLNEȘTE
FE ABC NATAL (Brazilia) 

© In deschidere, o partidă

Intre loturile de tineret

Mîine, pe stadionul „23 August", 
va avea loc un cuplaj fotbalistic, în 
care iubitorii fotbalului au prilejul 
să-i vadă la lucru pe jucătorii che
mați să poarte săptămîna viitoare, 
culorile naționale.

Meciul vedetă, care va începe la 
ora 18, va aduce în prim plan LO
TUL A, aflat In cursa pregătirilor 
pentru Leipzig. Venind în Capitală 
de la Snagov, unde se pregătesc în 
aceste zite, tricolorii vor întîlni un 
adversar recomandat de rezultatele 
recentului turneu din Europa, 
braziliană ABC NATAL, care 
putat,. recent, două partide în 
și două în Grecia, obținînd 
torie ' (I—0 cu Fenerbahce) , i 
rezultate de egalitate (2—2 cu Altay 
Izmir, 2—2 cu Panathinaikos și 0—0 
cu PAOK Salonic).

în deschidere, (ora 16), vor evolua 
cele două loturi de tineret, sub 23 
și sub 21 de ani, într-un meci, care 
va putea da posibilitatea antrenori
lor Cornel Drăgușin și Ion Voica 
să-i aleagă pe cei „11“ în vederea 
întîlnirilor cu selecționatele similare 
ale R.D. Germane.

echipa 
a dis- 
Turcia 
o vic- 
și trei

LOTUL DE JUNIORI 
ÎN DRUM SPRE DONETK

național de juniori aIeri, 
plecat 
pentru 
a tradiționalului Turneu

Au făcut deplasarea următorii ju
cători : Ioniță și Gh. Cristian — 
portari ; Cotigă, Agiu, Corneliu, 
Elisei, Popa, Boldici — fundași ; 
Kurloi, Solomon, Augustin, Șerbăni- 
că, Dragu — mijlocași ; Roșu, Asaf. 
tei, Grosu, Popescu șl FițurcS — 
atacar.ți.

Primul meci al echipei noastre se 
dispută joi,

lotul
spre Donețk (via Moscova),
a participa la a VII-a ediție

Prietenia.

cu Carpați Brașov, fotbaliștiionat
vîlceni au plecat cu autocarul spre 
Valea Oltului, stabilindu-și cartie
rul general al pregătirilor la Că- 
limănești. îmbucurător este fap
tul că toți jucătorii sînt valizi, 
în ultimele zile formația da pe 
Olt manifestînd o satisfăcătoare 
ascensiune de formă. Meciul cu 
Glentoran este așteptat cu uri viu 
interes la Rm. Vîlcea. Stadionul 
din localitate va fi mîine neîncă
pător, dovadă cererea mare de bi
lete din aceste zile. Fotbaliștii ir
landezi au sosit aseară în Capitală 
unde au înoptat, iar astăzi și-au 
continuat drumul cu autocarul la 
Rm. Vîlcea.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

FIORENTINA
Rămasă în Capitală, după meciul 

de campionat susținut sîmbătă, cu

Rapid, Universitatea Craiova 
antrenat în cursul dimineții de 
pe un teren din Parcul Herăstrău 
(la antrenamentul proiectat în noc
turnă pe stadionțil „23 August- s-a 
renunțat, avînd în vedere progra
mul foarte încărcat pe care îl vor 
avea astăzi jucătorii). Lotul craio- 
vean va 
dimineți, 
Roma și 
auteearul, 
deplasarea următorii 16 jucători : 
Manta. Oprea, Niculeseu, Deselni- 
cu, Bădin. Boc. Berneanu, Strîm- 
beanu, Ștefănescu, Bălăci, Niță, 
Ivan, Tarălungă, Oblemenco, Bă
lan și Marcu.

• F. C. ARGEȘ 
RAHCE

Ieri dimineață, au plecat spre 
Istanbul jucătorii argeșeni. Antre
norul Ștefan Coidum are proble
me în alcătuirea formației, întru-

pleca în cursul acestei 
pe calea aerului spre 

de* aici mai departe, cu 
spre Florența. Vor face

FENER-

cît Barbu este accidentat, 
teanu suspendat.
fi opus echipei de . _ 
Bosforului va fi alcătuit 
maiorii jucători : Stan, Ariciu, Pi- 
gulea, Ciolan, Cîrstea, Vlad, 
Nedelcu, 
Mustățea,
Jercan și Burcea.

® A.S. ARMATA TG. MUREȘ— 
LOKOMOTIV SOFIA

Fotbaliștii mureșeni știu că au 
de înfruntat un adversar reduta
bil, o formație bine cotată în cam
pionatul Bulgariei, care cuprinde 
mai mulți internaționali. Tocmai 
de aceea întîlnirea este privită cu 
toată atenția. Sînt speranțe ca fun
dașul central Ispir să-și poată re
lua locul în echipă, 
litarilor va fi decisă 
jocului.

„ll”-le 
Pe

iar Ol- 
care va 
malurile 
din ur-

Ivan,
Prepurgel, M. Popescu, 
Radu, Toporan, Roșu,

Formația mi- 
mîine în ziua

OUI

m divizia c, 0 ETAPA CALMA,
SERIA i SERIA A IV-A

— Constructorul Iași
— Danubiana Roman

Metalul Rădăuți
Unirea lași 3________ . ____
Constructorul Botoșani — Minobradul V. Dome! 
Foresta Fălticeni
Textila Botoșani
Cristalul Dorohoi
Universitatea lași
Avîntul Frasin

— Minerul Gura Humorului
— Nicolina Iași
— A.S.A. Cîmpulung
— Sportul muncitoresc Suc.
— Vict.---------- ----- '

(Corespondenți : M.
Ungurcanu, D. Crăciun, 
Onelul și I. Bodnar).

P.T.T.R. Botoșani 
Corătariu,
U. Teodor, I.

(1-9) 
(O-l) 
(0—0) 
(1-fl) 
(2—1) 
(1-0) 
(1-1) 
(3-2)

V. piaconescu, 
Mandache,

Electrica Constanța
Granitul Babadag 
Știința Constanța 
Tehnometal Galați 
I.M.U. Medgidia 
Dunărea Tulcea 
Arrubium Măcin 
Viitorul Brăila

T. 
D.

— Chimia Brăila
— Voința Constanța
— Rapid Fetești
— Marina Mangalia
— Portul Constanța
— Ancora Galați
— Cimentul Medgidia
Constructorul Tulcea

1. UNIREA Iași
2. Textila Botoșani
3. Danubiana Roman
4. Metalul Rădăuți
5. Foresta Fălticeni
6. Avîntul Frasin
7. Cristalul Dorohoi
8. A.S.A. Cîmpuhing
9. Constructorul Botoșani

10. Minobradul Vatra Domel
11. Ni coli na Iași
12. Minerul Gura Humorului
13. Soortul muncitoresc Suceava
14.
15.
16.

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4

1
2
1
1
1
1
1
1
0
0
2
0
1
1
0
1

7- 2
4
2
6
3

12—10
6— 6

8— 9
4— 7
8— 7

Constructorul Iași
Victoria P.T.T.R. Botoșani
Universitatea Iași

Etapa viitoare — 30 septembrie
Constructorul Botoșani, Sportul muncitoresc Suceava — 
Cristalul Dorohoi, Minerul Gura Humorului — Unirea Iași, 
Victoria P.T.T.R. Botoșani Universitatea lași, A.S.A. Cîm- 
pulung — Metalul Rădăuți, Nicolina Iași — Minobradul Va
tra Dornei, Constructorul iași — Avîntul Frasin, Foresta 
Fălticeni — Textila Botoșani.

Cimentul Bicaz
Energia Gh. Gh.-DeJ 
Minerul Comănești 
U.R.A. Tecuci 
Hușana Huși 
Rulmentul Bîrlad 
ConSifr. Gh. GIL-Dej 
□it uz Tg.

c. 
A.

Danubiana Roman

(Corespondenți î N. TeodOreseu, 
Niculescu, S. Constantincscu, 
Dima și D. Cristache).

MARINA Mangalia 5
Viitorul Brăila 5
Portul Constanța 5
Electrica Constanța 5
Chimia Brăila 4
Ancora Galați 5
T.M.U. Medgidia 5

8. Dunărea Tulcea 5
9. Rapid Fetești 5
ll. Cimentul Medgidia . 5
11. Stiinta Constanta , 5
12. Granitul Babadag 5
13. Constructorul Tulcea 5
14. Voința Constanta 5
!5. Tehnometal Galați 5
16. Arrubium Măein 5

N.
R. Avram,

Fugiciu, 
Turșie,I.

T. 
A.

SERIA A l!-a
— Constructorul Vaslui
— Letea Bacău
— Relonul Săvineștl
— Bradul Roznov
— Trotușul Gh. Gh.-Dej 
—■ Textila Buhuși
— Locomotiva Adiud
— Foresta Gugești

o—»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4
4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0

1 
0 
0
2 
0
2 
0
2
1 
0 
0 
0
1 
o
1 
o

ii
6
3
8
6
8
9

— Marina
Granitul Babadag

Mangalia, Dună- 
Flec-

Etapa viitoare : Ancora Galați
rea Tulcea —- Arrubium Măcin __ . . .
trica Constanta, Voința Constanța — Viitorul Brăila. Cnimia 
Brăila — Stiinta Constanța, Portul constanta — 
Galați, I.M.U. Medgidia — Constructorul Tulcea.
testi — Cimentul Medgidia.

SERIA A V-a

Tehnometal
Rapid Fe-

...Că întrecerea e dîrză și antre
nantă. A fost, poate, cam singura 
calitate, dar nu de puține ori, dîr- 
zenia a cam depășit limita admisă. 
„A plouat", din nou, cu avertis
mente. împricinații : Romilă II, 
Aiioaie, Sătmăreanu II, Axente, 
Birău, Nestorovici, Naghi (A.S.A.), 
Tonca, Manca, I. Constantin, 
năsescu, Ion Ion, Șerbănoiu, 
gheiini, N. Xonescu, Cîrstea și Ghiță. 
Cîteva nume au mai fost întîlnite 
și cu alte ocazii Au pus capac, 
însă, la acest șir de iregularități cei 
trei eliminați, M. Sandu, Stocker 
și Codrea. La Sportul studențesc, e- 
chipa remarcată pentru revirimen
tul și fotbalul practicat pînă sîm
bătă, cam curg... avertismentele, 
după cum în meciurile de la Iași, 
Brașov și cel de la București (Spor
tul studențesc — Jiul) arbitrii au 
trebuit să stea mai tot timpul cu 
mîna la buzunarul cu cartonașe. 
Desigur, este un nou prilej de me-

Tă- 
An-

ditație, și chiar de alarmă, pentru 
cei în cauză, căci fotbalul are de 
suferit. Chiar sîmbătă s-a întîm- 
plat acest nedorit lucru. Prea multe 
partide au dezamăgit în privința 
calității jocului prestat, al spectacu
lozității, care au rămas un dezide
rat neîmplinit. La București, des
chiderea cuplajului a lăsat de do
rit. „Meci fără ritmuri deosebite și 
fără nerv — dar cu mulți nervi1*. 
Nu e prea devreme ? Derby-ul din 
Capitală a oferit mai puțin decît. 
promitea, dintr-o inexplicabilă re
ținere a liderului, pe care meciurile 
mai „cu miză“ îl cam dezechili
brează și îi frîng elanul’, «ă să. nu 
mai vorbim că Universitatea a a- 
rătat, din nou, că nu știe să be
neficieze de superioritatea nume
rică. „Meci slab la Iași" și „de 
slab nivel tehnic și spectacular" Ia 
Cluj ; „90 de minute de mediocri
tate" la Ploiești, „partidă de va
loare scăzută" la Bacău (am citat 
din relatările trimișilor ziarului 
nostru), după cum, sub raportul 
șuturilor la poartă (3—5) și pe spa
țiul porții (1—1), Steagul roșu și 
Steaua nu pot considera că au ab
solvit examenul. Despre C.F.R. Cluj, 
ce să mai spunem ? A evoluat slab 
din toate punctele de vedere și ju
cătorii săi se pot „felicita" că n-au 
mai p-irnit și alte goluri. F.C. Cons
tanța a confirmat — in schimb — jo
cul bun de la Reșița, fiind, se pare, 
capul de afiș al etapei. Prin ma-

...Că eficacitatea a scăzut față 
etapa a 6-a.
M la 20 de 
părările mai 
dere unii ar 
ar fi vorba 
nînd seama 
jocurilor, de 
înainte, nu se poate să nu recu
noaștem că slaba eficacitate este 
o urmare firească a calității fotba
lului practicat. La Brașov s-a mar
cat un gol ! Din două șuturi trase 
pe spațiul porții, am putea spune 
că „procentul" este excelent (mat 
ales pentru stegari). Și Ia Cluj, la 
un moment dat, se uitase de ceie 
două porți, fiindcă echipele erau 
angajate într-un joc de uzură, la 
mijlocul terenului; în cate pitșa la
terală devenise singurul argument 
pentru a depăși adversarul. Or, așa 
stînd lucrurile, victoria nu poate fi 
decît un vis frumos și nimic altceva.

Cam acestea sînt cîteva din da
tele oferite de etapa a 7-a a Di
viziei A. Desigur ăF mai fi'multe 
de spus. Noi ne oprim, aicp' cohsi- 
derînd că, în această perioadă de 
întrerupere, divizionarele A au 
toate condițiile să tragă concluziile 
de rigoare. Și, bineînțeles, că vor 
lua și măsurile ce se impun. Chisr 
de la antrenamente, unde, ne place 
să spunem, se pun bazele viitoa
relor succese. , .—... ... . ........

de
la
a-

Deficitul este de 
goluri. Să fi jucat 
bine ? La prima ve- 
fi tentați să spună că 
de așa ceva. Dar ți- 
de nivelul tehnic al 
care am vorbit mai

¥

NET FAVORABILA GAZDELOR
SERIA A VII-A SERIA A X-A

Minerul Lupeni
A.S. Victoria Craiova 
Progresul Strehaia 
Cimentul Tîrgu Jiu 
Metalul Topleț 
Energia Rovinari 
MEVA Drobeta Tr.
Știința Petroșani

(Corespondenți : I. 
P. Cristea, C. Avram, 
Zamora).

Sv.

— C.F.R. Craiova
— Victoria Câlan
— Metalurgistul Sadu
— F.O.B Balș
— Petrolul Ticlenl
— C.I.L. Drobeta Tr.
— Dunărea Calafat
— Steagul roșu Plenița 

Cotescu, G. Ștefan.
~ Gherguș, — *

1.
2.
3.

10.
11.

12—13.

Sv.

N. M.

2-1
2—0
1— o
1—0
4— 1
5— 1
1—0
2— 0

C. Bărboi, 
Focșan și

(2-1) 
(1-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-1) 
(1—1) 
(0-0) 
(G—0)

i» 
I.

Sv.MEVA Drobeta Tr. 
Cimentul Tg. Jiu 
Steagul roșu Plenița

4. Victoria Călan
5. Energia Rovinari
6. Progresul Strehaia
7. F.O.B. Balș
8. Minerul Lupeni
9. C.F.R. Craiova 

Știința Petroșani 
Metalul Topleț 
Dunărea Calafat 
A S. Victoria Craiova 
C.I.L. Drobeta Tr. Severin 
Metalurgistul Sadu 
Petrolul Țicleni

14.
15.
16.

5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
I 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o

0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4

12—
10—
fl- 

lO—
7—
4—
fi

5—
4—
3—

Etapa viiotare : Energia Rovirarl
C.I.L. Drobeta Tr. Severin — Metalul
— Steagul roșu Plenița, Z__ Z_____ ______ _____________
Sadu. Minerul Lupeni — Știința Petroșani, F.O.B. Balș — 
iov£ C.F.R. Craiova

Tg. Jiu,— Cimentul ___
Topleț, Victoria Călan 

Dunărea Calafat — Metalurgistul
Progresul Strehaia* Cimentul Ticlenl ~ ~A.’s/ vicl’oria' cra- 
rc’.’c, CJT™. — MEVA Drobeta Tr. Severin.

SERIA A VIII-A

Someșul Satu Mare 
Bihoreana Marghita 
Oașul Negrești 
C.I.L. Sighetu Mar. 
Gloria Baia Mare 
Rapid Jibou
Unirea Zalău 
Voința Cărei

— Măgura Simleul Sllvaniei 6—2 (3—1)
— Bradul Vișeu
— Minerul Baia Borșa ,
— Topitorul Baia Mare
— Minerul
— Victoria
— Minerul Suncuiuș
— Minerul

Baița 
Zalău

Baia Sprie

6—1 (4—1)
3— 0. (l-ai).
4— 1 (2—0) 
" ' (2^-0)

(3-rlI a 
(0-0) 
(0—0)

Gh.

5—0
3—2
1—0 
0—1

hoș

(Corespondenți ; Z. Kovacs, A. Pașcalău,

— Voința Cărei, Bradul Vișeu — Unirea

Preda, V. Mi hali, L. Chira, B. Mihai, 
Tr. Silaghi).

, M. Bonțoțu ȘÎ

1. MINERUL Baia Sprie 5 3 2 0 6— 0 8
2., Bihoreana Marghita 5 3 1 1 19— 6 7
3. Someșul Satu Mare 5 3 0 2 12— 6 lî

f4» Gloria Baia Mare 5 2 2 W— 4 6
■ ftț-Unirea -.Zalăw. 5 12 -Oi

Oașul Negrești
7. Mînferuî Băra Borșa

a
5

2
2

1 ..
1

2
2

12—10
7— 6

5
3

.8. C.I.L, . Sighetul Marmației 5 2 1 . 2 10— 9 5
9. Voința Cărei 5 2 1 2 9—10 .5

IO., Rapid Jibou 5 2 1 2 9—11 5
tl. Topitorul Baia Mare 5 2 0 3 8— 9 4
12. Minerul Suncuiuș 3 2 0 3 7— 9 4
13. Bradul Vișeu 5 2 . .0 3 7—1J 4
14. Minerul Bâița 5 1 2 2 5—11 4
15. Măgura Simleul Sîlvanie. 5 1 2 2 4—13 4
16. Victoria Zalău 5 0 2 3 6—19 2

Etapa viitoare : Rapid Jibou — C.I.L. Sighet, Minerul
Baița — Someșul Satu Mare, Minerul Baia Sprie -- Bihorea-
na Marghita, Minerul Borșa — Minerul Suncuiuș. Tocitorul 
Bala Mare — Oașul Negrești. Măgura Simleu — Gloria Baia 
Mare, Victoria Zalău - •
Zalău.

SERIA A Xl-a
— C.F.R. Caransebeș
— Strungul Arad
— Metalul oțelu Roșu
— Progresul Timișoara
— Gloria Arad
— Minerul Ghelar
— Minerul Moldova Nouă
— Unirea Sînnicolaul M.

(Corespondenți t T. Țăranu, B. Crețu, :
— — _ .. ... £ Vladislav ș

A.S. Bocșa 
Dacia Orăștie 
Unirea Tomnatic 
Constructorul Arad 
Furnirul Deta 
Electromotor Tim. 
Minerul Teliuc 
C.F.R. Simeria

P. Iatan, I. 
și M. Alun

1—0 (0—0) Oltul Sf. Gheorghe — Forestierul Tg. Secuiesc 2—0
3—0 (2—0) Minerul Bălan — Lacul Ursu Sovata 1—0
3—0 (0—0) Mureșul Toplița — Carpați Covasna 1—1
2—1 (1—1) A.S. Miercurea Ciuc — Hebe Sîngeorz Băi 2—0
1—0 (1—0) Viitorul Gheorghieni — Unirea Sf. Gheorghe 1—1
2—0 (2—0) Viitorul. Tg. Mureș — Minerul Rodna 2—1
2—0 (1—0) Foresta Bistrița — Chimica 'Tîrnăveni 2—2
5-1 (1-1) -Unirea Cristuru Sec. — Avnîtul Reghin''-.- < 4—1-

Șoimli 
Unirea 
Triumf 
Azotul

^.Sirena
Argeșul Mihăilești

■: Voința București 
Laromet București

(Corespondenți : N. 
I. Matei, li. George, I.

TAROM Buc. 
Tricolor Buc.
București 
Slobozia 
București

— Flacăra roșie Buc.
— Tehnometal București
— Olimpia Giurgiu
— Sportul Ciorogîrla
— T.M. București
— Electronica București
— Dinamo Slobozia
— I.O.R. București

Tolsacek, 
Ion, Gh.

(0-0)
(1-0)
(0-0)
(L-0)
(0—0)

OT—0)
(1-0) 

1. jgirzan,

2—1
1—0 
î—o
1-0Ocna

(Corespondenți : G. Ștefan, Gh. Gruazu, .m __ „ soiomon> G he or g heFiliță, Gh. Dulău, 
Avei).

E.
O. Guțu, 
Vlad și I.

(0—0)
(3-0)

0—0
N. Stoc an,
Mărcuș). Ștefan, P. Toma, St. Marton, 

teanu).

1. TROTUȘUL Gh. Gh.-Dej
2. Energia Gh. Gh.-Dej
3. Relonul Săvineștl
4. URA Tecuci

5—6. Hușana Huși
5—6. Constructorul Gh. Gh.-Dej

7. Oituz Tg. Ocna
8. Minerul Comănești
9. Letea Bacău

10. Textila Buhuși
11. Rulmentul Bîrlad
12.
13.
14.
15.
16.

Cimentul Bicaz 
Foresta Gugești 
Locomotiva Adj ud 
Constructorul Vaslui 
Bradul Roznov

Etapa viitoare : Textila

5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5

4
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

o
1
2 
0 
0 
0 
0 
u 
1 
o 
o 
2
1
1
1 
1

11—
7— 

14— 
12—

9—

2—
6—
3—
2—1

1. VOINȚA București
2. Triumf București
3. Laromet București

4—5. T. M. București
I.O.R. București

6. Dinamo Slobozia
7. Olimpia Giurgiu
8. Sirena București
9. Tehnometal București

10. Electronica București
11. Flacăra roșie București
12. Șoimii TAROM București
13. Unirea Tricolor București
14. Argeșul Mihăilești
15. Azotul Slobozia
16. Sportul- Ciorogîrla

3

2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
0
2
1
0

Buhuși___Locomoțiva Adj u d, 
Relonul Săvinești — Oituz Tg. Ocna, Letea Bacău -« Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej, Foresta Gugești Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej, Bradul Roznov — Constructorul Vaslui, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Cimentul Bicaz, U.R.A. Te
cuci ■— Hușana Huși, Minerul Comânești — Rulnientul Bîrlad.

SERIA A III-A
Ollmpia R. Sărat
Poiana Cîmpina
Comerțul Brăila
victoria Floreștl
Luceafărul Focșani
Chimia Buzău
Carpați Sinaia
Prahova Ploiești

(Corespondenți : T. Budescu, E. Stroe,
" " " I. Stănescu,

— Unirea Focșani
— Petrolul Berea
— Avîntul Mîneciu
— I.R.A. Cîmpina
— Petrolistul Boldești 
—r Porțițl Brăila
— Carpați Buzău
— Chimia Brazi

N. Coman, N. Manoliu, 
A. Cristea).

V.

(0-0)
(3-0)
(0-1)
(1-9)
(0-0)
(0-0)
(2-1)
(0-0) 

, T- Enache, 
Feldman

1—1
6—0
0—4
1—3
1—1

București — 
Azotul Slobozia.

Etapa viitoare : I.O.R.
Electronica București — ------------- ------ . -
— T.M, București, Olimpia Giurgiu — Voința București, Fla
căra roșie București — Laromet București, Tehnometal Bucu
rești — Șoimii TAROM București. Unirea Tricolor București 

Sirena București,

2 0 15— 2 8
1 1 12— 7 7 1. C.F.R. Simeria 5 3 1 1 14— 5 7
2 1 6— 4 6 2. Minerul Moldova Nouă 5 3 1 1 11— 5 7
4 0 4— 2 6 3. Progresul Timișoara 5 3 0 2 13— 4 6
4 0 5— 3 6 4. Dacia Orăștie 5 3 0 2 8— 4 6
2 1 7—12 6 5. Minerul Ghelar 5 2 2 1 7— 5 6
1 2 12— 7 5 6. Unirea Tomnatic 5 3 0 2 6— 8 6
1 2 10— 8 5 7. Minerul Teliuc 3 2 1 2 8— 5 9
3 1 7— 7 3 8. Electromotor Timișoara 5 2 1 2 8— 6 5
1 2 4— 5 5 9. A. S. Bocșa 5 2 1 2 4— 8 5
3 1 5— 7 5 10. Furnirul Deta 5 2 1 2 3—10 5
0 3 10— 8 4 11. C.F.R. Caransebeș 5 1 2 2 4— 5 4
4 1 5— 6* 4 12. Constructorul Arad 5 1 2 2 3— 6 4
0 3 6—10 4 13—14. Strungul Arad 5 2 0 3 7—11 4
1 3 9—18 3 Unirea Sînnicolaul Mare 5 2 0 3 9—13 4
1 4 6—17 1 15. Metalul Oțelu Roșu 5 1 1 3 6—10 3

16. Gloria Arad 5 1 1 3 4—10 3
Argeșul Mihăilești,
Sportul Ciorogîrla Etapa viitoare : Minerul Moldova Nouă — Constructorul Tîrnăveni

(Corespondenți : Gh. Brî otă, R. Sortos, V. Co-
șarcă, V, Pașcanu, Cs. Maloasi. P. loan. I. Toma Ș*V. Lorinczl).

1. OLTUL Sf. Gheorghe 5 4 1 0 14— 2 9
2. Chimica Tîrnăveni 5 4 1 0 12— 5 9
3. Avîntul Reghin 5 3 1 1 10— 5 7
4. Forestierul Tg, Secuiesc 5 3 0 2 13— e 6
5. Viitorul Gheorghieni 5 2 2 I 9— 8 6
6. Viitorul Tg. Mureș 5 3 0 2 6—11 6

7—8. A.S. Miercurea Ciuc 5 2 1 2 6— 4 5
Unirea Cristuru Secuiesc 3 2 1 2 10— 8 5

9. Minerul Rodna 5 2 0 3 11—10 4
10. Minerul Bălan 5 2 0 3 4— 4 4
11. Lacul Ursu Sovata 5 2 0 3 8— 9 412. Carpați Covasna 5 1 2 2 4— 6 4
13. Unirea Sf. Gheorghe 5 1 1 3 7— 6 3
14. Foresta Bistrița ■ 5 1 1 3 8—12 315. Mureșul Toplița 5. 1 1 3 6—15 3
16. Hebe Sîngeorz Băi 5 1 0 4 2—17 2

Unir-ea Cristur,

Dinamo Slobozia — Triumf.

SERIA A VI-A

București.

Arad, A.S. Bocșa — Minerul Teliuc, Unirea Sînnicolaul Mare 
— Progresul Timișoara, Gloria Arad — Minerul Ghelar, Elec
tromotor Timișoara — C.F.R. Simeria, Metalul oțelu Roșu — 
Furnirul Deta, C.F.R. Caransebeș — Dacia Orăștle, strungul 
Arad — Unirea Tomnatic. - --

SERIA A IX-A

Etapa viitoare ■ Chimica _________ v.
Hebe Singeorz Băi — Viitorul Gheorghienl, Minerul Rodna
— Oltul St. Gheorghe. Lacul Ursu Sovata — Avîntul Reghin, 
Foresta Bistrița — Mureșul Toplija, Forestierul Tg, secuiesc
— A.S. Miercurea ciuc, Carpați Covasna — Minerul Bălan, 
Unirea SI. Gheorghe — Viitorul Tg. Mureș.- t. Ut Țv x

SERIA A Xll-a

3
4
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
1
0
•

------------ ---------------------------Petrolul
Unirea Focșani, Victoria Flore|tl _-

1. poiana cîmpina
2. I.R.A. Cîmpina
3. Luceafărul Focșani
4. Carpați Sinaia

5—6. Olimpia Rm. Sărat
5—6. Unirea Focșani
7—8. Petrolul Berea
7—8. Avîntul MIneclu

9. Chimia Buzău
10. Petrolistul Boldești
11. Chimia Brazi
12. Prahova Ploiești
13. Victoria Floreșă
If. Comerțul Brăila- .ta*-
15. Portul Brăila16. carpați Buzău

Etapa viitoare : Chimia Buzău
sinaia — r’ ' z ^ :‘. '
iești, Portul Brăila — Carpați _____
Olimpia Rm. Sărat, petrolistul Boldești — <_____
Chimia Brazi — Avîntul Mîneciu, Luceafărul Focșani 
lana Cîmpina. .‘r...

0 17— 5 8
1 11—4 8
1 15—7 7
2 13—10 6
1 6—5 6
X 10— 9 6
2 9—13 6
2 5—9 6
2 9—7 5
2 8-7 5
2 3—3 5
3 8—7 4
r ' 7M0

feri».-, 2
4 1— 7 .1 
i MS 1

Berea, Carpați 
---------- ■ Prahova Plo- 

Buzâu, I.R.A. Cîmpina — 
Comerțul Brăila, 

l - PO-

2
0
1
0
2
2
0
0
1
1
1
0
o 

4)
1
1

2—0
2—0
3—0
2—1
1—0
1—1
1—1
1—1

—- Chimia Găeștl
_____ ..... ___ — Progresul Corabia 
ROVA Roșiorii de Vede—Recolta Stoicănești 
Petrolul videle_________ — ARO C-lung Muscel
Vulturii C-iung Muscel— Automatica Alexandria 
Unirea Drăgășani — Dacia Pitești
Cetatea Tr. Măgurele — Petrolul Tîrgoviște 
Cimentul Fieni — Chimia Turnu Măgurele

Gh. Donciu, T. Ne- 
F. Denghel, D. Gruia

Textilistuf Pitești 
Răsăritul Caraeal

zrșiorii
Videle

Someșul Beclean 
Cimentul Turda 
Aurul Brad 
Tehnofrig Cluj 
Arieșul Cîmpia r. 
Crișana Sebiș 
Unirea Alba iulia 
Recolta Salonta

(Corespondenți : A. Momete, 
gulescu, V. Pancu, D. Rădulescu, 
și I. Teodoroiu).

1—2. AUTOMATICA Alexandria 
1—2. Răsăritul Caracal

3. Progresul Corabia
4. Rova Roșiori
5. Dacia Pitești
6. Vulturii Câmpulung
7. Cetatea Tr. Măgurele

■ 3—9. Chimia Tr. Măgurele
8—9. Chimia Găeștl

10. AHO CImpulung
11. Textllistul Pitești 
' Petrolul Tlrgovtște

Recolta Stoicănești 
Cimentul Fieni 
Unirea Drăgășanl 
Petrolul Videle

12.
13,

15.
18.

u.

5
5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

3 
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1

1

1
1
2
1
1
2
1
2
2
3
3
2
2
2
i
4

1.
2.
3.
4.

Etapa viitoare l ROVA
Chimia Găeștl — Petrolul ______ _____ _____ _____ ____
ritul Caracal, Recolta Stoicănești — Automatica Alexandria, 
Textllistul Pitești — Chimia Tr. Măgurele, Cetatea Tr. Mă
gurele — Vulturii Ctmpulung. Progresul Corabia — Cimentul 
Fieni, Petrolul Tirgovîște — Dacia Pitești.

Roșiori — 
videle, ARO

Unirea DrăgSș&nL 
Cîmpulung — Rasă-

— Metalul Aiud
— Dermata Cluj 
— Uxiirea Dej 
— Minerul Bihor 

Turzii— Minaur ZIatna
— Constr. Alba Iulia 

i — C.I.L. Gherla
— Soda Ocna Mureș

(Corespondenți ; G. Platon, 
E. Fehervari, St. Giurgiu, C. “ 
Cotrăul.

UNIREA Dej 
Metalul Aiud 
Cimentul Turda 
Soda Ocna Mureș

5. Arieșul Cîmpia Turzi.
6. Recolta Salonta

7— 8. Aurul Brad
Minerul Bihor

9. Someșul Beclean
10. Minaur ZIatna
11. C.I.L. Gherla

11—13. Crișana Sebiș
Dermata Cluj

14. Tehnofrig Cluj
13—16. Constr. Alba lulls 

Unirea Alba iulia

Etapa viitoare : Minaur 
Mba Iul ta

P.
Braț,

0—0 
i—a 
3—0 
1—3
1— 0
2— 0 
1—0 
1—0

, M. Susan, 
Filipescu și

(0-0) 
(1-0) 
(0—1) 
(0-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(0-0)

C.F.R. Sighișoara 
Torpedo Zârnești 
Metalul Copșa Mică 
Vitrometan Mediaș 
Hidroenergia Rm. 
Chimia
I.C.I.M.
Textila

Lazăr, 
L Gh.

— U.P.A. Sibiu
— Carpați Mîrșa
— Oltul Rm. Vîlcea
— C.I.L. Blaj
— Precizia săcele
— Lotrul Brezol
— Textila Cisnădie 
— C.S.U. Brașov

(Corespondenți : I. Turjan, 
R. Zamfir, P. Giornoiu,
Bogdan).

Victoria
Brașov 

Sebeș

v.

Gh.
C. Chiriac, 
Matei, G.

(lr-0) 
(2-1) 
(1-0) 
(0—0) 
(1-0) 
(0—0) 
(2-0) 
(0-1)

. M. Faliciu, 
Lorac și P.

5
5
5
S
5
5
5
3
5
5
5
5
S

5
5
5

4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1

0
1

lă— 8
9— 1
5— 4
e— 5
7— 5
5— 4
»— 9
5— 5
6— 8
5— 5

10—12
3— 5
4— 6
7—10
4—10
4—10

1. C.S.u. Brașov
2. ” ■ ' ’ ’
3.
4.
5.
6.

Hidroenergia Rm. Vîlcea 
C.F. R. sighișoara 
Chimia Or. Victoria 
Textila Cisnădie 
Metalul Conșa Mică

7— 8. C.I.L. Blaj
Torpedo Zărneștl

9. Vitrometan Mediaș 
10. I.C.I.M. Brașov 

11-13. Textila sebeș
Precizia Săeele 

Lotrul Brezol
14. Carpați Mîrșa
13. U.P.A. Sibfu 
18, Oltul Rm, Vtlîce»

5
3
3
5
3
.8
5
5
5
3
5
5 
S8 s 
s

4
3
3
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1

0
2
1
2
0
2
1
1
1
2 
0 
0 
0
1
1 
o

11— 3
3— 0
3— 3
5— 4

, 6— 6
6— — 6
5— 3
6— 4
6— 5
5- 5
7— 8
4— 5
3— 4
6— 10
3— 9
3- 7

Zlatna Crlșima. _ . ______ __ _ _ ___ Sebiș, Unire»
___ _  ... Someșul Beclean, Recolta Salonta — Construc
torul Alba iulia, Dermata Cluj — C.I.L. Gherla, Soda Ocna 
Mureș — Tehnofrig Cluj, Aurul Bred —. Minerul Bihor, Me- 
;alul Aiud — Arieșul C. Turzii, Unirea Dej — Cimentul 
rurda.

_______ Mică
Vitrometan Mediaș,

CopșaEtap» viitoare t Metalul
Precizia Săcele 'Z'____ _ ____ _ _______ _
Chimia Victoria, Oltul Rm. Vîlcea — Carpal! Mirșa. Torpedo 
Zărnești — C.I.L. Blaj, Textila Cisnădie — Hidroenergia Rm. 
vîlcea, c.s.u. Brașov — C.F.R, Sighișoara, Lotrul Brezol — 
I.C.I.M. Brașov.

— Textile Sebeș, 
U.P.A, Sibiu —



FORMAȚIA ROMÂNIEI INTUITE AZI

TURNEUL FEMININ DE HANDBAL DE LA ZAPOROJE

SELECȚIONATA OE TINERET A U.R.S.S ECHIPA BULGARIEI - FAVORITA EDIȚIEI A Xl-a

TURNEE DE TENIS

Amatorii de handbal știu că pes
te cîteva luni echipele tării noa
stre, atît cea feminină, cit și cea 
masculină, se vor prezenta la star
tul campionatelor mondiale. Pri
mul start va fi cel al echipei femi
nine, care în luna decembrie a 
acestui an va evolua alături de cele 
maj bune formații din lume la în
trecerea pentru titlul suprem, găz
duită de mai multe orașe ale Iugo
slaviei.

Este, deci, firesc ca pregătirile și 
jocurile de verificare ale formației 
feminine să se afle în prezent la 
un grad de dificultate mai ridicat, 
propice intrării echipei într-o cît 
mai bună formă competițională. 
Noul cuplu de antrenori al lotului 
reprezentativ, prof. C. Popescu și 
prof. Dan Bălășescu au supus pe 
jucătoarele selecționate unor pre
gătiri intense, deoarece în prima 
parte a acestui sezon sînt prevă
zute cîteva verificări severe, me
nite să dea celor doi antrenori și, 
în general, tuturor celor ce urmă
resc activitatea din acest sport o 
imagine cît mai clară asupra 
lului valoric al selecționatei 
stre.

Unul din primele teste cu 
taie din acest început de
începe chiar azi în localitatea Za
poroje din Uniunea Sovietică, unde 
are loc un puternic turneu inter
national, la care și-au anunțat par
ticiparea unele dintre reprezentati
vele cu cele mai mari șanse la ocu-

nive-
noa-

greu- 
sezon

parca primelor locuri ale campio
natului mondial. Este vorba de 
echipele R. D. Germane (campioa
nă a lumii), Uniunii Sovietice, Ro
mâniei, R. F. Germania și Dane
marcei, cărora li se adaugă și se
lecționata de tineret a țării gazdă. 
După cum se vede, misiunea for
mației noastre nu este deloc ușoară. 
Apreciem, însă, că dificultatea tur
neului devine un lucru util, indi
ferent de rezultatele ce se vor ob
ține în această întrecere amicală, 
deoarece numai așa se poate face 
o exactă evaluare a potențialului 
lotului reprezentativ, depistîndu-se 
la timp eventualele fisuri în pre
gătirea tehnică și tactică.

Lotul care a efectuat deplasarea 
la Zaporoje (echipa a plecat, așa 
cum am anunțat, duminică dimi
neața) nu este mult diferit față de 
cel utilizat la începutul acestui an. 
Alături de cunoscute handbaliste ca 
Arghir, Cojocarii, Furcoi, Oancea, 
Sos. Metzenrath (ultimele două re- 
intrînd în forma lor obișnuită, 
după o perioadă de întrerupere), 
Dumitru, Mîkloș, au fost titulari
zate. după testele din primăvară, 
jucătoare tinere ca Boși și Mihăilă.

Astăzi, în cadrul acestui turneu 
sînt programate jocurile: U.R.S.S. 
(tineret) — România; Danemarca
— R. D. Germană; U.R.S.S. — 
R. F. Germania. Mîine echipa ro
mână întîlnește prima selecționată 
a Uniunii Sovietice.

SOFIA (prin telefon de la co
respondentul nostru).

A Xl-a ediție a Balcaniadei de 
baschet feminin se va desfășura 
între 19—21 septembrie în Sala 
sporturilor Slivinița din Sofia. Și 
de data aceasta, la startul actua
lei ediții vor fi prezente doar re
prezentative din trei țări balca
nice'-'; România, Iugoslavia și Bul
garia, întrucît baschetul feminin 
încă nu este suficient de dezvoltat 
în Grecia si Turcia. în afară de 
concurs Bulgaria va alinia și se
lecționata de tineret.

Cele zece ediții ale Balcaniadei, 
desfășurate plnă în prezent, au 
fost dominate de echipa Bulgariei 
care a cîștigat titlul de nouă ori, 
iar cel de-al zecelea a revenit 
Iugoslaviei în 1971.

Reprezentativa Bulgariei alinia
ză jucătoare din orașele Sofia și 
Plovdiv, patru dintre ele depășind' 
înălțimea de 1,80 m. Din lotul care 
a participat la ultimul campionat 
mondial au fost menținute doar pa
tru baschetbaliste: Petrova (căpi
tanul echipei), Stoianova, Dilova și 
Gheorghieva. Sub conducerea an
trenorilor I. Galabov și K. Semov, 
pregătirile echipei bulgare au în
ceput din luna martie, obiectivul 
principal constituindu-I o bună

DUPĂ C.M. DE GRECO-ROMANE

H. Traikov (Bulgaria) 
bulgar, deschizîndu-i 
Telefoto AGERPRES

In imagine aspect din meciul disputat intre
și H. Toranian (Iran) care a revenit luptătorului 
drumul spre medalia de bronz la categoria 57 kg.

(Urmare din pag. 1)
de luptă și voință de afirmare. Așa 
se explică, poate 
mai 2 din cei 10 
de la Miinchen 
apere titlurile.

Ce a arătat — 
— recent încheiata 
pionatelor lumii la 
romane ?

Neîndoielnic, principala consta
tare pune în evidență VALOAREA 
TEHNICĂ și SPECTACULOZITA
TEA deosebită a celor mai multe 
dintre întîlniri (îndeosebi la cate
goriile de 52, 62, 100 și +100 kg) 
ceea ce arată că, în ciuda dificul
tăților amintite, majoritatea concu
rențelor au atins la Teheran forma 
sportivă maximă, după o intensă și 
complexă pregătire. Comentînd a- 
ce'asță’ superioritate tehnică a edi
ției “73 fa*â de toate celelalte la 
care a participat sau le-a urmărit, 
maestrul emerit Ion Cernea preciza, 
printre altele, că „Ia Teheran toate 
meciurile au prilejuit dispute ex
trem de tehnice, eh multe acțiuni, 
airoape toate 
litate s-au 
te realizate 
diferitelor 
care au încercat să obțină prin 
avertismente de pasivitate decizia 
celor două puncte fiind puțini și 
plătind cu descalificarea o aseme
nea tentativă, altădată cu posibili
tăți de reușită".

înaintea campionatelor toți spe
cialiștii erau de acord că la Te
heran lupta titlurilor, mai ales, și 
medaliilor este în principal des
chisă echipelor Uniunii Sovietice și 
Bulgariei, admițînd însă că, de a- 
semenea/ âu șanse și alte cîțeva re
prezentative, printre care cea mal 
bine cotată era echipa țării noas
tre. Acum, cînd se cunosc toate re
zultatele finale, concluziile se des
prind cu claritate, confirmînd sau 
infirmând anticipațiile.

Intr-adevăr, echipa Uniunii So
vietice s-a impus autoritar cucerind, 
la Teheran, 5 titluri, două medalii 
de argint, una de bronz — în total 
47 de puncte și, bineînțeles, pri
mul loc în clasamentul pe națiuni. 
Marea surpriză a C.M. a furnizat-o 
echipa Poloniei care, deși dispunea 
de cîteva individualități consacrate, 
nu era creditată cu șansa de a 
ocupa locul secund, majoritatea 
specialiștilor socotind că formația

și faptul că nu- 
campioni olimpici 
au reușit să-și

in aceste condiții 
ediție a cam- 

lupte greco-

întîlnirile de ega- 
terminat 

prin 
procedee,

cu punc- 
executar«a 

luptătorii

Bulgariei își 
rință locul II 
ral. Luptătorii polonezi s-au pre
zentat, însă, excelent pregătiți și 
— în plus — cu o remarcabilă pu
tere de luptă și ambiție, realizînd 
un bilanț excelent : 2 medalii de 
aur, 3 de argint, una de bronz — 
35 de puncte, față de 2 medalii de 
aur, una de argint și 2 de bronz — 
29 puncte, cîte au cucerit luptă
torii bulgari clasați pe locul 3.

Referindu-ne la celelalte echipe, 
ni se pare necesar să remarcăm 
confirmarea valorică a individuali
tăților consacrate din formațiile 
Suediei, Iugoslaviei, Ungariei, Ira
nului, R. D. Germane și Cehoslova
ciei, dar și declinul altor echipe, 
cum ar fi cele ale Turciei, Japoniei 
și S.U.A.

Echipa ROMÂNIEI — a cărei e- 
voluție o vom comenta pe larg în 
numărul urinătof — a ocupat lo
cui 4. cîștigînd, se știe, un titlu 
mondial (la categoria 52 kg) prin 
valorosul NICU GINGA și totalizind 
16 p. Aprecierea rezultatului obți
nut de 
de data 
primat, 
bucurie 
tie luptătorii români a reușit, la 
capătul unei evoluții excelente, să 
urce treapta cea mai înaltă a po
diumului de la Farah" și să-și în
scrie numele pe tabelul de onoare 
al acestei atît de grele competiții 
mondiale. Am trăit, împreună cu 
întreaga delegație, clipe emoțio
nante, de supremă satisfacție, a- 
tunci cînd deasupra-stadionului ira
nian, în aplauzele miilor de spec
tatori, în seara finalei au răsunat 
acordurile imnului de stat al țării 
noastre. E greu de spus dacă aurul 
de la Teheran este tot atît sau 
mai valoros chiar decît cele două 
medalii de argint de la ediția tre
cută a campionatelor mondiale. Ar 
trebui, apoi, să nu uităm că — deși 
a prezentat luptători la toate cate
goriile — echipa României a fost 
handicapată de absența principalu
lui favorit al categoriei 48 kg, ma
rele campion al titlurilor -și me
daliilor care este Gheorghe Ber- 
ceanu, precum și de accidentarea cu 
totul nedorită a lui Dumitru Marin 
și Eugen Htipcă, practic scoși din 
lupta pentru primele locuri chiar 
ia începutul competiției. Putem lua, 
de asemenea, în considerare și si
tuațiile excelente pe care le-au a-

va adjudeca cu ușu- 
în clasamentul gene-

reprezentativa noastră este, 
aceasta, mai dificil de ex- 
Simțim, desigur, o mare 

pentru faptul că unul din-

LUPTĂ STRÎNSÂ ÎN TURNEUL
DE BARAJ DE LA PORTOROZ

BELGRAD, 17 (Agerpres). — 
drul turneului de baraj de la 
roz (Iugoslavia), care urmează 
lifîce doi jucători în turneul
ților la titlul mondial de șah, marele 
maestru maghiar I^ajos Portisch a re-

In ca-
Porto- 
să ca- 

candlda-

; în 27 de mutări cu marele ma- 
sovietic Lev Polugaevski.

clasament conduce Lajos Portisch

mizat 
estru

în i .. . _____ _______ _____ ________
cu a 1/2 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Lev Polugaevski — 2 1/2
puncte șl o partidă întreruptă și Eflm 
Gheller (U.R.S.S.) — 2 puncte.

u

MOSCOVA, 17 (Agerpres). — In ca
drul turneului internațional de șah 
,.Memorialul Cigorin“, care se desfă
șoară la Soci, s-au disputat partidele 
întrerupte în rundele anterioare. Fos
tul campion mondial, marele maestru 
sovietic Boris Spasski, a acumulat două 
puncte, cîștigînd partidele cu compa
triotul său Holmov și cu maestrul olan
dez Timman, Szabo l-a învins pe Ko- 
renski. A fost consemnată remiza în 
partidele : Holmov — Andersson, Spiri

donov — Rukavina, Balașov — Szabo, 
Korenski — Krogius. Tai — Timman, 
Filip — Hennings, Suetin — Smejkal și 
Rukavina — Rașkovski.

Tn clasament după 11 runde, con
duce Boris Spasski (U.R.S.S.) cu 8 
puncte, urmat de Tai (U.R.S.S.) — 7 1/2 
puncte, Andersson (Suedia), Krogius și 
Suctin (ambii U.R.S.S.) — 6 1/2 puncte, 
Smejkai (Cehoslovacia) și Timman (O- 
landa) — 6 puncte.

APTOS. — Victorie surprinză
toare a tînărului jucător american. 
Jeff Austin. în partida finală, 
Austin l-a întrecut cu 7—6, 6—4 pe 
neozeelandezul Onny Parun. In fi
nala probei de dublu, cuplul ame
rican Jeff Austin—Fred McNair a 
dispus cu 6—2, 6—1 de perechea 
Onny Parun (Noua Zeelandă) — 
Ray Moore (R.S.A.).

SEATTLE. — Finala se va dis
puta între campionul olandez Tom 
Okker și australianul John Ale-

vut Ia un moment dat unii dintre 
reprezentanții noștri — Păun, Popa, 
Neguț, Dolipski — care au ratat 
de puțin cucerirea de medalii, ceea 
ce, desigur, ar fi modificat în bună 
măsură aprecierea generală. De a- 
ceea, fără receptarea justificărilor 
nefondate, dar însumînd toate ex
plicațiile — din care am enumerat 
doar o parte — credem că se poate 
afirma că SUCCESUL DE PRESTI
GIU REALIZAT DE NICU GINGĂ, 
PERFORMANȚA PE CARE O NO
TAM CU MAJUSCULE ÎN CAR
TEA DE AUR A SPORTULUI RO
MANESC, NU NE POATE FACE, 
TOTUȘI, SA UITAM CĂ ACEASTA 
A FOST — LA TEHERAN — SIN
GURA PERFORMANTA AUTEN
TICA și că de la echipa reprezen
tativă a țării noastre se aștepta, în 
mod îndreptățit, mai mult. După o- 
pinia noastră — NU NE POATE 
MULȚUMI NICI LOCUL 4 ÎN 
CLASAMENTUL PE NAȚIUNI, 
NICI CELE 16 PUNCTE ACUMU
LATE DE LUPTĂTORII NOȘTRI. 
Este cert că tradiția acestui sport, 
talentul, valoarea și pregătirea lup
tătorilor români justificau speran
țele într-un bilanț mai bogat în 
care medalia — de aur — a lui 
Nicu Gingă să nu fie o prezență 
singulară. Fără îndoială, o aseme
nea apreciere generală însumează 
analiza evoluției și 
individuale obținute 
noștri la fiecare din 
prinse în programul 
mondiale. Este ceea
nem să facem într-un comentariu 
viitor.

a rezultatelor 
de sportivii 
categoriile cu- 
campionatelor 
ce ne propu

xander. In semifinale, Okker l-a în- 
vins cu 6—3, 7—6 pe americanul 
Tom Gorman, iar Alexander a dis
pus cu 7—6, 0—6, 7—6 de Cliff 
Richey (S.U.A.)
ț CHARLOTTE. — Cunoscuta te- 
pismană australiană Evonne Goola- 
gong a terminat învingătoare, în- 
treeînd-o, în finală, cu 6—2, 6—0 
pe jucătoarea sovietică Evghenia 
Biriukova.

ST. LOUIS. — în 
cătoarea americană 
sals a întrecut-o cu 
pe Kerry Melville (Australia). în 
finală, Rosemary Casals o va întîlni 
pe tenismana australiană Karen 
Krantzcke, învingătoare cu 7—6,
4—6, 7—6 în partida susținută cu 
Pam Teeguarden (S.U-A.)

semifinale, ju* 
Rosemary Ca- 

6—3, 1—6, 6—4

u.r.s.s. Învinge r.o.g:Ca arbitru neutru la meciurile 
actualei ediții a fost invitat N. 
Lalos (Grecia).

Programul de 
următorul: 19
17,30 România 
ret), Iugoslavia 
de la era 17,30 
garia (tineret), Komânia 
slavia ; vineri, 
Iugoslavia 
Bulgaria

comportare Ia principalele compe
tiții de 
precum 
pene ce 
itor în 
balistele 
Polonia, 
gram comun de pregătire cu re
prezentativa acestei... țărj, șusținînd' 
și mai multe meciuri amicale. Rea
mintim că la întrecerile Universia
dei de la Moscovă echipa Bulga
riei s-a clasat pe locul cinci, iar 
la recentul turneu internațional de 
la Plovdiv a ocupat primul loc.

Antrenorul principal al repre
zentativei Bulgariei, I. Galabov, 
ne-a declarat următoarele în legă
tură cu actuala ediție a Balca
niadei : „întrecerile de la Sofia se 
anunță deosebit de disputate, de
oarece cele trei participante pre
zintă formații echilibrate din punct 
de vedere valoric. Cred că repre
zentativa României este avantajată 
de faptul că aliniază o echipă o- 
mogenă, în rîndurile ei intervenind 
cele mai Puține modificări. Selec
ționatele Bulgariei și Iugoslaviei au 
fost întinerite, iar jucătoarele noi 
încă nii’âit atins nivelul valoric a! ........
celor mai vechi Componente, Acest Suzana Szabados, Gabriela Ciocan, 
decalaj va fi compensat însă de 
puternicele individualități de care 
dispun cele două team-uri. Firește, 
că baschetbalistele bulgare, avanta
jate și de faptul că joacă acasă, 
au cele mai mari șanse de a ocupa 
primul loc.

amploare din anul acesta, 
și la Campionatele euro- 
se vor desfășura anul vi- 

Italia. în aprilie, baschet- 
bulgare s-au deplasat în 
unde au urmat un pro-

este 
ora

desfășurare 
septembrie,
- Bulgaria (tine-
— Bulgaria ; joi, 
Bulgaria — Bul- 

lugo- 
de la ora 17,30 : 
Bulgaria (tineret), 

România.

REPREZENTATIVA FEMININA

A

PLEACA

ROMÂNIEI

AZI LA SOFIA
zilei de astăzi urmeazăîn cursul 

să plece, pe calea aerului, la Sofia, 
lotul feminin de baschet al Româ
niei, care în perioada 19—21 sep
tembrie va participa la întrecerile 
celei de-a Xl-a ediții a Balcaniadei, 
în vederea acestei importante com
petiții vor face deplasarea urmă
toarele jucătoare : Ecaterina Savu,

I» 
Ileana Gugiu, Angelica Tita, Rodica 
Goian, Clara Szabo, Diana Mihalic, 
Viorica Ballai, Eugenia Salcu, Ște- 
fania Giurea și Mariana Andreescu, 
care vor fi însoțite de cei doi an
trenori, Sigismund Ferencz și loan 
Nicol au.

STUDENȚII TIMIȘORENI AU CIȘTIGAT

„CUPA UNIVERSITATEA14.
In 

avut 
drul 
chct
U.S.T. Kosice

sala Olimpia din Timișoara au 
loc ultimele meciuri din ca- 
turneului internațional de bas- 
masculin, „Cupa Universitatea" :

Voința Timișoara

LA baschet masculin
(37—28, 61—61), Universitatea

Lodz 69—68
76—62
Timișoara — L.K.S.
(40—30). Clasamentul final : Univer
sitatea Timișoara 6 p, 2. U.S.T. Ko
sice 5 p, 3. L.K.S. Lodz 4 p, 4. Vo
ința Timișoara 3 p.

TELEX•TELEX•TELEX
în cadrul turneului pe care-1 întreprin
de in Polonia, echipa feminină de bas
chet Universitatea Iași a jucat cu for
mația A.Z.S. Liublin. ~ 
poloneze au obținut 
de 54—46 (24—17).
3
Pe stadionul olimpic 
cursul internațional 
de 400 mg., victoria ... ______ __________
Akii-Bua, cu 50,4. Ricky Bruch a cîș- 
tigat aruncarea discului cu 62,64 m, iar 
italianul Franco Arese a terminat în
vingător în cursa de 800 m. cu 1:47,3. 
La prăjină... a țjștigaț, suedezul . Blom
qvist, Cu 5,'28 ni. Cel mai bfîfn rezuHKt 
din .concisul fem.ta.jn ș^fosț,.. realizat 
de Sara Simeon! (Italia), care a sărit 
în înălțime 1,86 m (record național) 
Alte rezultate : masculin • 100 m :
Chuck Smith (S.U.A.) — 10,5 ; 200 m : 
Luigl Benedetti (Italia) — 20,8 ; 3 000 m 
obstacole : Mohammed Johannes (Etio- 

Serglo 
înălți- 

m ;

Baschetbalistele 
victoria cu scorul

din Roma, la con- 
atletic, în proba 

a revenit lui John

cnucK amitn (s.u.a.) — iu,5 ; 
Luigi Benedetti (Italia) — 20,8 ;

pia) — 8:37,6 ; 110 m garduri ; 
Liani (Italia) — 13,9 ; săritura în 
me : Del Forno (Italia) — 2,15

La Luxemburg s-a disputat primul meci 
dintre echipa H.B. Dudelange (Luxem
burg) și formația franceză C.S.L. Dl-

Șl FINLANDA LA ATLETISM
HELSINKI, 17 (Agerpres). — Desfă

șurat timp de două zile pe stadionul 
olimpic din Helsinki, meciul triunghiu
lar de atletism dintre selecționatele 
masculine ale U.R.S.S., R. D. Germa
ne șl Finlandei s-a încheiat cu urmă
toarele scoruri : U.R.S.S. — R.D.G. 
210—199 p ; U.R.S S. — Finlanda 221— 
187 p ; R.D.G. — Finlanda 227,17—181,83 p. 
In ziua a doua de concurs, sportivul 
sovietic Viktor Saneev a- cîștigat pro
ba de triplusalt cu performanța de 
17.03 m. finlandezul Tapio Kantanen 
s-a clasat pe primul loc în cursa de 
3 000 m obstacole, cu timpul de 8:33,18, 
iar Hans Jurgen Bombaeh (R.D.G.) a 
fost cronometrat în proba de 200 m 
în 20,93. Alte rezultate : 110 m garduri: 
Thomas Munkelt (R.D.G.) — 13,87 ; 800 
m: Evghenl Arzanov (U.R.S.S.) —
1:47,16 ; aruncarea discului : Pentti
Kahma (Finlanda) — 65,24 m ; săritura 
cu prăjina : Iuri Isakov (U.R.S.S.) — 
5,20 m ; aruncarea suliței ; Ianis Lusis 
(U.R.S.S.) — 85,58 m: 5 000 m: Pekka 
Păivărinta (Finlanda) — 13:28,51 ; șta
feta 4x400 m : U.R.S.S. — 3:07,64. In 
paralel, s-a disputat și un concurs de
monstrativ feminin. Iată principalele 
rezultate : aruncarea discului : Faina 
Melnik (U.R.S.S.) — 66.28 m ; săritura 
în lungime’: Kapitolina Lotova (U.R.S.S.) 
— 6,48 m ; aruncarea suliței : Jacque
line Todten (R.D.G.) — 63,14 m ț 100 m: 
Mona Lisa Pursiainen (Finlanda) — 
11,45 ; aruncarea greutății: Nadejda
Cijova (U.R.S.S.) — 20,01 m.

Campionatele mondiale de haltere

Două noi recorduri mondiale
a doua a în* 
campionatelor 

și-au disputat
La Havana, în ziua 

trecerilor din cadrul 
mondiale de haltere, 
întîietatea sportivii de la categoria 
cocoș. Un succes remarcabil l-au ob
ținut halterofilii bulgari, clasați pe 
primele două locuri 1 Iată primii 
clasați : 1. A. Kirov (Bulgaria) 257,5 
kg — record mondial ; 2. Gh. Todo
rov (Bulgaria) 255 kg ; 3. A. Miki 
(Japonia) 255 kg. 4. I. Foldi (Ungaria) 
247,5 kg ; 5. K. Prohl (Cehoslovacia) 
245 kg ; 6. Lastre (Cuba) 240 kg. Au 
obținut medalii pe stiluri s smuls—*
1. Miki 117,5 kg — record mondial,1
2. Todorov 112,5 kg ; 3. Prohl 110 kg. 
Aruncat : 1. Kirov 147,5 kg ; 2. Todo* 
rov 142,5 kg ; 3. Prohl 142,5 kg. în
trecerile continuă..

jon, contînd pentru primul tur al ,,Cu
pei campionilor europeni14 la handbal 
masculin. Victoria a revenit gazdelor, 
cu scorul de 18—17.

Reprezentativa 
poniei, aflată 
întâlnit la Lodz selecționata țării gaz
dă. Voleibaliștii polonezi au -terminat 
Învingători cu scorul de 3—2 (9—15,
15—7, 15—13, 8—15, 15—3).

masculină 
în turneu

dc volei a Ja- 
în Polonia, a

Etapa a 2-a a Turului ciclist al Bulga
riei s-a desfășurat pe traseul Trojan — 
Gabrovo (105 km) șl a fost eîștigată de 
Kletcin (R. I). Germană), care i-a în
trecut la sprint, pe- italianuli-Stitet t>și 
bulgarul Popov, toți trei fiind crono
metrați cu timpul de 2h24:10. In clasa
mentul general individual, pe primul 
loc se află Skosirev (U.R.S.S.), urmat 
de Vasiliev (Bulgaria) — la 30
Van Linden (Belgia) — Ia 45 sec. șl 
Masslerl (Italia) — la 1:01.

sec..

După desfășurarea a 4 etape, tn Tu
rul ciclist al Cataloniel continuă să 
conducă spaniolul Luis Ocana, urmat 
de campatrioții săi Margos — la 7 sec. 
șl Perurena — la 39 sec.

LOTUL ECHIPEI „LOKOMOTIV™. Rîndul de Metodiev (antrenorul principal). Goranov, Anghelov, Hristarciev,
T. Kolev, Gherov, Iv. Gheorghiev, Manolkov. Koțev (antrenor secund) ; rîndul de mijloc : Bocev, A. Kolev, Borisov, At. Mi
hailov, Stoikov, Harizanov, Dimitrov ; rîndul de jos : Sokolov, Doicev, Asenov, Kostadinov, Hadjiev, Petrov, Arsov.

Mona-Lisa Pursiainen (Finlanda) ciștigă proba Me 400 m în care record 
mana lumii Monika Zehrt (R.D.G.) nu s-a clasat

Telefoto i A. P. — AGERPRES

ÎN „CUPA BALCANICĂ*

LOKOMOTIV SOFIA 0 ADVERSARĂ
REDUTABILA PENTRU A.S.A. TG. MURES

mig

I» '
Corespondență specială „SPORTUL"

•wl

■ *

Echipa de fotbal a clubului sportiv 
„Lokomotiv" din Sofia — adversara de 
mîine a formației A.S.A. Tlrgu Mureș 
în Cupa balcanică, cunoscută plnă în 
anul 1945 sub denumirea da J.S.K., a 
luat ființă la 20 mal 1929. In primii ani 
de existență a noului club, rezultatele 
obținute de fotbaliștii feroviari au fost 
modeste.

După eliberare, sub denumirea de Lo
komotiv, echipa feroviară a fost cam
pioană în 1945 Și în 1964. De la promo
varea în prima divizie a țării, fotbaliștii 
feroviari au fost de 6 ori vicecampionl. 
In două rîndurl — în anii 1948 și 1953 
— ei au cucerit Cupa.

In actualul campionat, Lokomotiv a 
debutat nesatisfăcător, terminlnd la ega
litate pe teren propriu cu .J.S.K.-Spartak 
(2—2) și Minior (0—0), Iar în partida de 
la Plovdiv cu formația feroviară a fost 
învinsă cu 1—0. In următoarele două 
etape însă, Lokomotiv a întrecut pe 
campioana Ț.S.K.A. cu 1—0 și a surcla
sat pe Beroe cu 6—1. In aceste două 
partide, sofioții au prestat un joc tn vi-

CAMPIONATE ÎN EUROPA
IUGOSLAVIA (etapa a 6-a) : Zagreb

— Partizan Belgrad 3—1 ; Vardar Sko- 
plie — Velez Mostar 2—3 ; 
Liubliaha — Proletar 2—0 ; 
Splitf*—7’Sarajevo 1-H) ; Borae 
Luka — Radnicki 1—1 ; O.F.K. Beo
grad — Bor 4—0 ; Vojvodina Novi Sad
— Dynamo Zagreb 0—1 ; Steaua Roșie 
Belgrad — Sloboda Tuzla 2—2 ; Zelez- 
niciar Sarajevo — Celik Zenica 1—1. 
Clasament : 1. Dynamo Zagreb — 10 p; 
2 Hajduk Split — 9 p ; 3. O.F.K. Beo
grad — 8 p.

SPANIA (etapa a 3-a) : Castellon — 
Granada 1—1 ; Real Madrid — Mur
cia 1—1 ; Real Sociedad — Atletico Bil
bao 2-vl ; Espanol Barcelona — Sara
gossa 3—1 ; Celta Vigo — C.F. Barce
lona 2—1 ; Elche — Ovideo 1—1 ; Las 
Palmas — Atletico Madrid 1—0 ; Gijon
— Valencia 1—2. Clasament : 1. Atleti
co Madrid — 4 p ; 2. Granada — 4 p ; 
3. Castellon — 4 p.

UNGARIA (etapa a 5-a) : Tatabanya 
Haladasz 1—1 ; Vasas — Egyetertes 
1—1 ; M.T.K. — Ferencvâros 0—2 ; Hon- 
ved — Ujpest Dozsa 2—4 ; Dorog — 
Salgotarjan 0—0 ; Szeol — Pecs 4—0 ; 
Raba Eto — Csepel 1—1 ; Viedeoton — 
Zalaegerzeg 1—0. Clasament : 1. Ferenc- 
varos — 8 p ; 2. Ujpest Dozsa — 8 p; 
3. Salgotarjan — 7 p.

PORTUGALIA (etapa a 2-a) : C.U F.
— Beira Mar 4—1 ; Montijo — Farenșe 
0-t2 ; F.C. Porto — Oriental 1—0; 
Guimaraeș — Belenenses 1—1 ; Benfica
— Leixoes 3—0 ; Sporting Lisabona — 
Boavista 3—1 ; Olphanense — Barrei- 
rense 1—0 ; Vitoria Setubal — Acade
mica 3—0. Clasament ; 1. Vitoria Setu-

Olimpia
Hajduk

Banja 
“ Beo-

2. Guimaraes — 3 p ; 3.
3 p.
(etapa a 6-a) 1 Ț.S.K.A. 
Zname. Sofia, — Trakia 
Botev Vrața — Lokomo- 

Akademik Sofia —

bal — 4 p ; 
Belenenses —

BULGARIA 
Septemvrisko 
Ploydiv 4—2 ; 
tiv Sofia 3-r-l ;
Spartak Pleven 1—1 ; Lokomotiv Plov
div - —t 
gora
Spartak Sofia
4—0 ; Spartak Varna
3—1 ; “
1—1.
12 p ; Ț.S.K.A. 
Sofia — 9 P.

BELGIA (etapa a 3-a) : Berchem — 
Beringen 2—0 ; Beveren — Cercle 
Bruges 0—0 ; Anderlecht — Diest 3—2; 
St. Trond — F.C. Liege 1—1 ; S.K. Ll- 
erse — Beerschot 0—0 ; Standard Liege 
— F.C. Malines 1—0 ; Molenbeek — 
Anvers 2—0 ; F.C, Bruges — Waregem 
6—1. Clasament : 1. Molenbeek — 5 p ; 
2. Standard Liege — 5 p ; 3. S.K. Li- 
erse — 4 p.

în meci amical

Slavia Sofia 1—0 ; Beroe Stara Za- 
- Cemo More Varna 3—1: Levski 

Firln Blagoevgrad
Etîr Tlrnovo 

Miner Pernik — lantra Gabrovo 
Clasament : 1. Levski Spartak — 

----------  9 p ; 3. Lokomotiv

FI0R.NT1NA - BOLOGNA 1-0 (1-01
Ieri. Fiorentina a susținut un meci a- 

mical în compania Bolognlei, la Floren
ța. Intilnirea- 's'-â îh+TWflaț eu ■ ■v’W'V'rin 
gazdelor, cu scorul uje 1—0, prin golul 
marcat de Merlo. în prima repriză.

Florentina a aliniat formația : Superchi 
— Galdiolo, Roggi. Beatrice, Brigi. Gue- 
rlni. Antognoni, Merlo, Speggiorin, De 
Sisti, Saltuttl.

MÎINE, START ÎN CUPELE EUROPENE7

Așadar, începe o nouă, ediție »-'ma evoluției internaționalilor din
“ " ’ ’ ' — care vor

mai tîrziu, 
Kreische). 
partide de 
Belgrad — 
Madrid — 
Sofia —

a Cupelor europene la fotbal. 
Mîine după amiază și seara, sute 
de mii de spectatori își vor ocu
pa locurile pe stadioanele din 
orașele lor pentru a-și urmări 
echipa favorită, iar alte milioane 
de iubitori ai fotbalului vor ur
mări, prin intermediul aparatelor 
de radio sau de televiziune, trans
misiile meciurilor din prima eta
pă în cele trei cupe continentale, 
devenite atît de populare : Cupa 
campionilor. Cupa cupelor și 
Cupa U.E.F.A.

Din prima etapă chiar, se întîl- 
nesc unele echipe de certă va
loare. ceea ce aduce competițiilor, 
încă din start, un plus de atrac- 
tivltate. In afară de partidele pe 
care le susțin formațiile româ
nești, unele prezintă un deosebit 
interes. Să le enumerăm doar pe 
cele mai importante.

In C.C.E., capul de afiș îl cons
tituie partida de la Dresda, din
tre campioana R.D. Germane, 
Dynamo și cea a Italiei, Juven
tus. Pentru noi, acest meci este 
deosebit de interesant prin pris-

,. echipa R.D. Germane, 
juca cu o săptămînă 
la Leipzig (Sammer, 
Dar mai sînt și alte 

, atracție : Steaua roșie 
Stahl Mielec ; Atletico 
Galatasarai; Ț.S.K.A. 
Wacker Innsbruck.

Campioana Olandei, 
liberă, calificîndu-se 
etapa următoare.

In Cupa cupelor, 
anunță mai echilibrate : Sunder
land — Vasas Budapesta, Milan — 
Dinamo Zagreb, Sporting Lisabo
na — Cardiff City și Legia Varșo. 
via — P.A.O.K. Salonic.

In fine, Cupa -U.E.F.A. progra
mează de asemenea, întîlniri 
care sînt angrenate formații 
primă valoare. Rea] Madrid 
Ipswich Town, Internazionale 
Admira, Gwardia cu Ferencvâros 
etc. Acestea ar fi doar cîteva din
tre jocurile maippa6is©flnt^n®gr, 
nu este exclus ca ouțsiderii șă 
producă, încă de mîine, primele 
surprize. Să așteptăm deci, rezul
tatele...

Ajax, este 
direct' în

4 jocuri se

în 
de 
cu 
cu

pentru
teză, cu multă 
ținînd un ritm 
celor 90 de minute. Apărarea a marcat 
sever pe cei mai periculoși atacanți ad- 
verși, linia de mijlocași a fost la fel 
de bună în apărare și atac, iar înaintașii 
au desfășurat acțiuni rapide și variate 
încheiate cu șuturi la poartă. Nu încape 
îndoială că practicînd în continuare 
joduri ca cele din partidele cu Ț.S.K.A. 
și Beroe, Lokomotiv va deveni una din 
formațiile protagoniste ale campionatu
lui.

In prezent. Lokomotiv evoluează cu 
un lot întinerit, vîrsta medie a forma
ției de bază fiind de 23 ani și 6 luni, 
în poartă se află, de obicei titu
larul reprezentativei naționale, R. 
Goranov, remarcat în Balcaniada de 
tineret de la Skoplje. In apă
rare întîlnim numele căpitanului echi
pei Hristarciev, fundaș central, selecțio
nat de cîteva ori în prima echipă a Bul
gariei și component de bază al repre
zentativei de tineret și secunde. Funda
șul lateral Anghelov’ se remarcă prin 
desele sale incursiuni în atac, fiind au
torul unuia din cele 6 goluri înscrise 
în poarta echipei Beroe. Linia de mijlo
cași B. Dimitrov — Doicev formează o 
pereche tînără, dar deosebit de comba
tivă. în compartimentul ofensiv cea mai 
bună comportare în actualul campionat 
o are Borisov, care joacă extremă pe 
ambele părți. Forma sa bună n-a ră
mas neobservată de antrenorul naționa
lei Hr. Mladenov care l-a inclus în lotul 
reprezentativ. înaintașul central At. Mi- 

‘hailov, tunarul echipei, a fost pînă la 
sfîrșitul sezonului trecut titular al na
ționalei. Ceilalți atacanți, Hadjiev si So
kolov, sînt jucători tineri, de perspectivă, 
component! ai loturilor „B“ și de tine
ret. Dar iată formația care a evoluat în 
ultimele două meciuri de campionat : 
Goranov — Gherov, HrisraVSfev, Stoikov, 
Anghelov — B. Dimitrov. Doicev — Had
jiev, Sokolov, At. Mihailov, Borisov.

La Tîrgu Mureș nu vor fi prezențî 
portarul Goranov și atacantul Borisov, 
care au fost reținuți pentru pregătirile 
lotului reprezentativ.

De un an Lokomotiv este antrenată 
de fostul fundaș dreapta al echipei fe
roviare și al naționalei bulgare Vasil 
Metodiev, ajutat de A. Koțev.

mișcare pe teren, men- 
constant de-a lungul

TOMA HRISTOV

IN PRELIMINARIILE CM.:
PARAGUAY-ARGENTINA 1-1

La Asuncion s-a disputat 
dintre selecționatele Argentinei 
raguay, contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1—1). Fotba
liștii argentinieni au deschis scorul în 
mln. 33 prin Ayțila, iar., gazdele,au e- 
galat '_  ____ ..__
Ârrua. In clasamentul 
sud-amerlcane :

meciul 
și Pa-

33 prin Ayala, iar., gazdele .au 
în min. 40, prin golul înscris de 

a ‘

1. Argentina
2. Paraguay
3. Bolivia

T

grupei Il-a
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