
Marți seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit o delegație a sindicatelor 
peruane, compusă din reprezentanți 
ai Confederației Generale a Oamenilor 
Muncii din Peru și ai Centralei Oa
menilor Muncii ai Revoluției Peruane.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
La Palatul guvernamental din Lima 

au avut loc, în cursul dimineții de. 
miercuri, convorbiri oficiale între 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Peru, Juan. Velasco Alvarado.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
probleme privind evoluția relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre Ro
mânia și Peru, relevîndu-se realiză
rile dobîndite pînă acum. S-a subli
niat totodată că noile acorduri și 
înțelegeri convenite în timpul vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Peru dovedesc noile posibilități . de 
dezvoltare, în perspectivă, a legătu
rilor dintre cele două țări și popoare.

Au fost abordate totodată probleme 
importante ale vieții internaționale 
actuale, constatîndu-se poziții apro
piate sau similare. Cei doi președinți 
și-au exprimat convingerea că toate 
problemele internaționale, oricît de 
complexe și dificile, pot fi soluțio
nate, în interesul popoarelor, al cau
zei destinderii și păcii în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu l-a 
invitat pe președintele Juan Velasco 
Alvarado să facă, împreună cu doam
na Consuelo Gonzales de Velasco, o 
vizită în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

★
După încheierea convorbirilor între 

cei doi președinți, în biroul de lucru 
al președintelui peruan s-a desfășu
rat, în continuare, solemnitatea acor
dării unor înalte decorații.

Inmînînd președintelui Nicolae 
^Ceaușescu Marea Cruce a Ordinului 
Soarelui — cea mai înaltă distincție 

•a Republicii Peru — președintele 
Juan Velasco Alvarado a declarat;

Decorația pe care v-o înmînează 
astăzi Peru, prin intermediul meu, 
este cea mai înaltă distincție pe care 
poporul nostru o acordă oamenilor 
iluștri, care s-au dovedit prieteni 
adevărați ai națiunii peruane.

In această decorație sînt înmănun-

cheate sentimentele acestei patrii la- 
tino-americane față de poporul ro
mân și, în mod deosebit, față de con
ducătorul său suprem.

Mulțumind, președintele 
lui de Stat al Republicii 
România, tovarășul Nicolae 
a spus ;

Doresc să exprim cele 
mulțumiri pentru înalta decorație pe 
care mi-ați înmînat-o, astăzi, în nu
mele poporului peruan, Marea Cruce 
a Ordinului Soarelui ai ~ 
Peru.

Văd în aceasta o cinstire 
a mea, ci, în primul rînd, 
lui român, o expresie a relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre 
rele noastre.

In continuarea ceremoniei, 
ședințele Nicolae Ceaușescu a 
rit președintelui Republicii 
Juan Velasco Alvarado, Ordinul Stea
ua Republicii Socialiste România 
clasa I, declarînd cu acest prilej :

Este o deosebită plăcere pentru 
mine să vă înmînez Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", cel 
mai înalt ordin al patriei mele, în 
numele Consiliului de Stat.

Această înaltă decorație simboli
zează cuceririle revoluționare ale 
poporului meu, independența și su
veranitatea țării, voința poporului 
de a dezvolta larg colaborarea cu 
toate țările și este acordată . șefilor ._  „
de stat, acelor personalități străine eforturilor depuse ’de*'speciaHsti'i mi- 
care prin activitatea lor contribuie - ...................................
la dezvoltarea colaborării între po
poarele noastre, la prietenia și pacea 
în lume.

Mulțumind călduros pentru distinc
ția acordată, președintele Republicii 
Peru a spus:

Ingăduiți-mi a exprima în cîteva 
cuvinte sentimentele mele cele mai 
sincere de a fi primit din mîinile 
dumneavoastră „Steaua Republicii 
Socialiste România", decorație pe care 
o primesc în numele tuturor perua
nilor, care astăzi, prin glasul meu, 
fac cunoscută recunoștința pentru 
această distincție, care, mai presus 
de orice, onorează Peru.

Cei doi președinți s-au felicitat 
reciproc și s-au îmbrățișat cu căl
dură.

Consiliu-
Socialiste 

Ceaușescu

mai calde

Republicii
nu numai 
a poporu-

popoa-
pre- 

confe- 
Peru,

Miercuri 
Consiliului

★
dimineața, președintele 

de Stat al Republicii So-
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cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a vizitat Serviciul Industrial al Ma
rinei (Sima) din Lima.

La sosirea șefului statului român, 
o gardă militară a forțelor maritime 
peruane a prezentat onorul.

Comandantul bazei militare Cal
lao, contraamiralul Lopez de Castilia, 
a făcut o amplă expunere asupra is
toricului acestei baze militare, ca și 
asupra șantierelor navale, asupra 
perspectivei dezvoltării lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
vizitat șantierele, primind ample ex
plicații asupra modului de organi
zare a producției și a metodelor de 
fabricație.

în timpul vizitei, muncitorii șan
tierelor salută călduros pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care le răs
punde prietenește, strînge mina mul
tora dintre ei.

La plecare, președintele Consiliu
lui de Stat . a semnat în ~ '
onoare a „Sima".

Subliniind sentimentele 
stimă ce le poartă 
Nicolae Ceaușescu, ca emihent om 
politic, și comandant suprem al for
țelor armate ale României, contra
amiralul Lopez de Castilia a înmî- 
nat șefului statului român bustul 
amiralului Grâu, unul din eroii na
ționali ai Perului.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a dat o înaltă apreciere

Cartea de

de înaltă 
tovarășului

litarr și civili ai bazei,, de muncitorii 
șantierului pentru dezvoltarea unei 
industrii navale proprii.

La părăsirea bazei militare Callao, 
au fost prezentate din nou onoruri 
militare. Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două state. ;

★
Președintele Republicii Peru, Juan 

Velasco Alvarado, și doamna Consu
elo Gonzales de Velasco au oferit, 
miercuri, la Palatul guvernamental 
din Lima, un dejun oficial în cin
stea președintelui Consiliului de Stat 

' al Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

In timpul dejunului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
președinții Juan Velasco Alvarado și 
Nicolae Ceaușescu au rostit cuvîntări.
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In jocul dl verificare de aseară

LOTUL BHUf ZDVTAIIV - A. B. C. NATAL l-l (0-0)

Dumitrache încearcă o pătrundere Foto! V. BAGEACprintre apărătorii brazilieni

Ponderea tineretului universitar 
în performanța sportivă mondială 
este foarte mare. Statisticile întoc
mite la încheierea J.O. de la Miin- 
chen atestă faptul că studenții au 
reprezentat peste 50 la sută din 
participanți, fiind punctul forte al 
unor delegații care au cucerit cel 
mai mare număr de medalii, ocu- 
pînd locurile fruntașe în clasamen
tul general pe națiuni : U.R.S.S.,
S.U.A., R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Japonia, Anglia ș.a.

O parte dintre acești laureați am 
avut prilejul să-i revedem, recent, 
la Universiada de la Moscova, dar 
acolo am făcut și o altă consta
tare : „In majoritatea delegațiilor 
prezente la marea competiție din 
capitala Uniunii Sovietice au apă
rut numeroase elemente noi, talen
tate, cu perspectiva unui progres 
considerabil pînă la ediția cana
diană a Jocurilor Olimpice. în e- 
ehipa de înot a S.U.A. a evoluat o 
singură înotătoare consacrată, 
Cathy Karr, și nici unul din cei 
care au luat startul la C.M. din 
Iugoslavia. Același TUcru se poate 
spune despre garniturile de lupte ale 
Bulgariei, cele de scrimă ale Polo
niei și Japoniei, despre întreaga de
legație a R.D.G., despre echipa de 
polo a Iugoslaviei ș.a.

Dacă studenții reprezintă, prin ei 
înșiși, o mare forță în sportul de 
performanță, atunci este normal și 
logic ca aceia care urmează institu
tele sau facultățile de educație fi
zică, deci de pură specialitate, să 
fie niște vîrfuri între vîrfuri. Ceea 
ce nu este prea departe de ade
văr și, recurgînd la statistica Uni
versiadei de la Moscova, putem a- 
răta că 975 din cei 3 757 de concu- 
renți, aproape 30 la sută, sînt stu- 
denți la facultăți de educație fizică, 
Ei au cucerit peste 60 la sută din 
medalii, restul de 40 la sută reve
nind reprezentanților unor facultăți 
cu profil umanistic (876 la J.M.U.), 
tehnic (858), sau elevi (admiși la 
competiție în delegațiile unor țări 
unde sportul școlar și universitar 
fac parte din aceeași organizație).

Se prezintă, oare, lucrurile ase
mănător și în cazul sportivilor noș
tri ? Numai parțial. Dacă I.E.F.S. a 
avut o contribuție la succesul ge
neral al echipei noastre (locul III 
în clasamentul neoficial — pe na
țiuni), în schimb reprezentanții fa
cultăților de educație fizică și-au a- 
dus un aport cu totul palid la al
cătuirea loturilor și a echipelor ro
mânești.

Dar, și în cazul I.E.F.S.-uIui pre
tențiile pot și trebuie să fie mult 
mai mari, ținînd seama de faptul

|

8

A
/
. A

< >'

■
Sg®

■ rft*

K

jas
4

nn

l
ă

Cinci florete „de aur- ale scrimei românești. Ana Pascu, Olga Szabo, 
Ecaterina Stahl, Ileana Gyulai și Suzana Ardeleanu, au cunoscut consa
crarea sportivă in anii studenției. Patru dintre ele (exceptînd-o pe Olga 
Szabo — absolventă a facultății de limba franceză din Cluj) au fost sau 

sînt studente la I.E.F.S.
Foto : Paul ROMOȘAN

că e vorba despre o unitate de e- 
lită a învățămîntului superior, în 
domeniul educației fizice, benefi
ciind de cadre didactice cu o înaltă 
calificare și o vastă experiență 
practică.

Analizînd obiectiv situația con
cretă din activitatea de performanță 
ce se desfășoară în țara noastră 
vom observa că, chiar pe plan na
țional, I.E.F.S. nu deține o poziție 
fruntașă. Se va spune, poate, că

Valeriu CHIOSE

(Continuare tn pag. a 3-a)

IMPORTANTE INTILNIRI INTERNAȚIONALE
ALE GIMNASTELOR NOASTRE

Aseară a plecat spre Sofia echi
pa de gimnastică modernă a țării 
noastre, care sîmbătă va întîlni în 
capitala țării vecine selecționata 
Bulgariei. Antrenoarea Ileana Iosif 
s-a oprit la următoarele sportive : 
Maria 
Cristina 
noveanu, 
Cozia, 
unor

Rodica
Mihaela 
State, 

din 
la coloană,

Pintea, 
Tir- 

Mioara 
cauza 

Sabina

Preda,
Sima, 
Elena

Indisponibilă 
dureri

Șerbănescu nu a participat la ulti
mei-- antrenamente, neintrînd ast
fel in vederile selecției. Delegația

este însoțită de Victoria Vîlcu și 
Ana Moțet (arbitre) și Julicta Ros
man (pianistă).

★
Mîine, cu avionul, urmează să 

plece în R.F.G. echipa reprezenta
tivă feminină, care va întîlni sîm- 
bătă, la Berlebury, selecționata 
R. F. Germania. Antrenorii au sta
bilit următoarea echipă: Anca 
Grigoraș, Gabriela Trușcă, Rodica 
Sabău, Iuliana Simonfi, Ileana Co- 
man, Aurelia Dobre și Maria An- 
tinie.

Ultimul
re a lotului reprezentativ 
bal înaintea întîlnirii de la Leip
zig, de miercurea viitoare, cu re
prezentativa R. D. Germane, s-a 
desfășurat aseară. „Tricolorilor" 
ie-a fost opusă echipa braziliană 
A.B.C. Natal, o formație remarca
bilă prin tehnicitatea ridicată a 
majorității componenților săi, prin 
viteza atacanților (mai ales a ce
lor două aripi), prin acuratețea 
jocului său, dar — în același 
timp — și printr-o anumită tena
citate, am zice chiar ambiție de 
a nu pierde. Din acest ultim punct 
de vedere, verificarea de aseară 
a fost utilă echipei

Trebuie să arătăm 
lași timp, că jocul 
echipei oaspe, faptul 
atacat decît cu 3—4 jucători, 
fost de natură a solicita 
deajuns echipa română, tocmai în 
compartimentul apărării, despre 
care se presupune că va avea la 
Leipzig (ca la orice joc în depla
sare și mai ales în fața unui ad
versar pentru care singura 
ție este victoria) foarte mult 
lucru".

Cum era și normal, lotul repre-

joc public de verifica- 
de fot- • de joc, 

ultime- 
autori- 
mult în

noastre, 
însă, în 
prudent 
că ea

ace- 
al 

n-a 
n-au 

în-

solu-
„de

zentativ a avut inițiativa în 
mai mare parte a timpului 
pe alocuri — mai ales în 
le minute — chiar foarte 
tar. Neinsistînd însă prea
atac, poate și dintr-o firească do
rință de a evita riscul unor 
cidentări 
ționabilii 
dominare 
egalitate : 
tabela de

Faptul
Stănescu a menținut tot timpul în 
teren „unsprezecele" cu care a în
ceput jocul, neoperînd nici un fel 
de modificare, ne face să credem 
că el se va opri pentru miercurea 
viitoare (dacă nu va interveni 
nimic deosebit pe parcursul aces
tei ultime săptămîni) la 
de echipă prezentată 
adică :

Răducanu—Sâtmăreanu, 
nescu, Dinu, Velea—Dumitru, Nun- 
weiller—Dembrovschi, Dobrin, 
mitrache, Iordănescu.

După cum se vede, față 
garnitura aliniată la Novisad, 
intervenit unele modificări, 
sensul reintroducerii lui Sătmă- 
reanu restabilit după accident și

ac- 
de ultimă oră, selec- 
n-au fructificat această 
și jocul s-a încheiat la 
1—1. după ce la pauză 
marcaj arăta 0—0.
că antrenorul Valentin

al utilizării pe-aripa dreapta a lui 
Dembrovschi, în locul lui Troi 

■ care nu putea juca în nici un caz 
aseară, deoftrece i s^a scos 
sul de-abia acum cîteva zile.

Debutul meciului a fost 
rabil echipei române, care a 
o bună ocazie de gol în min. 6

ghip-

favo- 
avut

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

DUPĂ CELE DOUA PROBE DE IERI

formula 
aseară,

Anto-

Du-

de 
au 
în

MARGINALII LA C. M

D. SPÎRLEA-LIDER ÎN CAMPIONATUL
DE PENTATLON MODERN

în campionatul de pentatlon mo
dern. au fost programate' ieri două 
probe. La ora prînzului, participan- 
ții s-au reunit la poligonul Tunari 
spre a efectua proba de pistol vi
teză, iar seara, la lumina reflec
toarelor, la bazinul Dinamo a avut 
loo cursa de înot, 300 m liber. Iată 
scurte relatări de la disputele de ieri, 
în urma cărora în fruntea clasa-

mentului a trecut Dumitru Spîrlea, 
campionul țării, care are mari șanse 
de a-și păstra titlul. Proba de tir 
nu ă beneficiat de condiții atmosfe
rice- prea favorabile. Pe poligonul 
Tunari batea un vînt puternic iar 
frigul se împotrivea parcă anume 
Obținerii unor rezultate bune. To
tuși, finaliștii și-au mobilizat toate 
forțele, luptînd din răsputeri pentru 
fiecare punct. Un meritat succes a 
obținut Constantin Călina, din pri
ma echipă a Olimpiei, care a rea-

DE GRECO-ROMANE

ESTE NECESARĂ-IN CONTINUARE

încercînd o sinteză a concluziilor 
prilejuite de desfășurarea recentelor 
campionate mondiale de lupte gre- 
co-romane, ne gîndim — desigur — 
la viitoarele ediții ale acestei com
petiții, la „europene" și, mai ales, 
la Jocurile Olimpice din 1976. De a- 
ceea APRECIEM, DE LA BUN ÎN
CEPUT, CA SALUTARA MĂSURA 
FORURILOR DE RESORT DE A 
PREZENȚA LA TEHERAN O ECHI
PA COMPLETĂ ; era — și după opi-. 
nia noastră — absolut necesară o 
verificare a potențialului existent 
pentru fiecare din cele zece cate
gorii, în condițiile de mare dificul
tate ale unor campionate mondiale.

Rezultatele obținute de echipa 
noastră sînt cunoscute și într-un 
comentariu anterior am făcut apre- 
ciereș că, exceptînd succesul de 
mare prestigiu realizat de tînărul 
Nicu Gîngă, ele se situează SUB NI
VELUL AȘTEPTĂRILOR ȘI AL PO
SIBILITĂȚILOR.

Firească, deci, întrebarea : „Ce 
anume a determinat o asemenea 
evoluție ?“ Vom căuta să răspun
dem...

Ne exprimăm convingerea că; la 
Teheran, echipa României, judicios 
alcătuită, s-a prezentat bine pregă
tită atît din punct de vedere fizic 
(printre altele, am remarcat — în 
condițiile de dificultate ale acomo
dării cu clima Teheranului —rezis
tența superioară a luptătorilor noștri 
față de muiți dintre adversari), cit 
și tehnic (ne amintim de primul tur 
în care au fost înregistrate șapte 
victorii, prin tuș și descalificare — 
deci 0 puncte rele, dar și de multe 
alte partide care au evidențiat stă- 
pînirea procedeelor tehnice, uneori 
perfecțiunea executării lor). ,

Cauzele unor insatisfacții ar tre
bui căutate, după părerea noastră, 
în alte două domenii ale pregătirii . 
— în cel al DISCIPLINEI TACTICE 
si în cel al CULTIVĂRII ȘI VALO
RIFICĂRII MAXIME A CALITĂȚI-

ASTĂZI

PISTARZII SE PREZINTĂ LA STARTUL 
FINALELOR CAMPIONATELOR REPUBLICANE

începînd de astăzi, ciclismul de 
pistă trăiește momentul de maximă 
importanță al sezonului. El este 
prilejuit gle finalele campionatelor 
naționale, programate pe velodro
mul Dinamo din Cap:tală în pe
rioada 20—27 septembrie.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

Azl, de la ora 16, VITEZA ; 
Sîmbătă, 1 000 M CU STAKT DE 
PE LOC; luni — 24 septembrie 
— URMĂRIRE individuala 
(4000 m); miercuri — 26 septem
brie — URMĂRIRE PE ECHIPE 
(4000 M); joi — 27 septembrie — 
CURSA CU ADITIUNE DE PUNC
TE (SEMIFOND).

Ne exprimam — nu cu multă 
vreme în urmă — speranța că 
pistarzii vor reuși să iasă din zona 
mediocrității, să realizeze perfor
manțe care să le dea dreptul să 
aspire la participarea în principa
lele întreceri ale activității inter
naționale : camnicr-tele mondi0’’ și 
Jocurile Olimpice. întrezăream a-

ceastă posibilitate îndeosebi în pro
bele în care suveran este crono
metrai : 1 000 m cu start de pe loc, 
urmărirea individuală și urmărire 
pe echipe. Suportul 
cîteva incontestabile 
fan Laibner, Anton
Telegdi.

A sosit timpul să
— împreună cu specialiștii federa
ției și antrenorii principalelor sec
ții— valabilitatea acestor anticipa
ții. Finalele campionatelor naționale 
trebuie să demonstreze existența 
sau inexistența șanselor de progres. 
Dacă vremea va... consimți să de
vină un aliat al pistarzilor (din 
păcate, în fiecare an amintim fo
rului de specialitate că datele alese 
pentru aceste finale nu sînt cele 
mai nimerite), atunci testul va de 
veni edificator.

Ce se așteaptă în fond ? Alcătui
rea unor formații omogene în proba 
Je urmărire pe echipe, performanțe 
în jurul a 4:35 la această probă, de 
5:C3 H urmărire individuală și 1:0!) 
la 1300 an cu start pe loc — 
iată cnre sînt d^’d.e" '■'?’?
Fc-ate că unii se v?r Le a-

îl constituie 
talente : Ște- 
Neagoe, Atila

ne verificăm
Dan GARLEȘTEANU

LOR MORALE, de mobilizare și pu
tere de luptă, de voință și dîrzenie. 
Or, tocmai la aceste importante ca
pitole ale pregătirii — în care răs
punderea sportivului trebuie să fie 
maximă — am constatat, desigur cu 
regret, lacune serioase. Au fost me
ciuri decisive, care hotărau chiar 
lista medaliâților în care luptătorii 
noștri au comis greșeli nepermise 
(Constantin Alexandru, Ion Păun, 
Nicolae Martinescu), au nesocotit in
dicațiile tactice date de antrenori 
înaintea, dar, și în timpul întîlniri- 
lor (Constantin Alexandru, Adrian 
Popa, Nicolae Neguț), nu s-au mobi
lizat suficient pentru a realiza o 
comportare frumoasă și un rezultat 
bun (Victor Dolipschi).’ Și astfel ca
litățile fizice și tehnice, în general 
pregătirea făcută, multă vreme, cu 
strădanii și eforturi, n-au putut să 
asigure luptătorilor români bilanțul 
pe care, neîndoielnic, l-ar fi meri
tat. Ajungem lesne la concluzia că 
antrenorii, dar îndeosebi sportivii 
cărora li se face cinstea de a fi se
lecționați în echipa reprezentativă a 
țării, Vor trebui să se ocupe mult mai 
atent — pe lîngă pregătirea fizică 
și tehnică de capitolul hotărîtor 
pentru obținerea rezultatelor dorite 
— acela al participării în competiție. 
Pentru că, de exemplu, ne este greu 
să credem că alta ar putea fi cauza 
înfrîngerilor — prin tuș — suferite 
de Nicolae Martinescu, cu un an în 
urmă campion olimpic, iar acum ne
clasat între primii șase luptători ai 
categoriei.

Firește, ne-am oprit doar asupra 
unora din, multiplele aspecte privind 
pregătirea complexă șl responsabilă 
în vederea participării la o compe-

Constantin Călina. învingătorul 
probei de tir

lizat 195 p — 1022 p, performanță 
remarcabilă în condițiile concursului, 
învingătorul a folosit la maximum 
cele trei secunde acordate de re
gulament, obținînd serii bune : 49,
47, 49, 50, în aceeași serie cu Că
lina a tras și Francisc Rolik, liderul 
clasamentului, care a încheiat proba 
cu 185—802 p. I s-au scăzut însă 11 
puncte deoarece a primit avertisment, 
ca urmare a ridicării prea sus a bra
țului înainte de întoarcerea țintelor 
pentru tragere. Dumitru Spîrlea n-a 
mai repetat performanțele bune în
registrate în această probă în con
cursurile precedente, obținînd un re
zultat sub valoarea sa: 191 — 934 p. 
Ca urmare a rezultatelor acestei, 
probe, în fruntea , clasamentului a 
trecut pentru cîteva ore Constantin 
Călina.

La bazinul Dinamo, la ora 20. a 
avut loc proba de natație. care a 
dat cîștig de cauză 
Covaci, învingător 
locurile următoare 
mitru Spîrlea cu 
Rolik cu 1072 p. 
făcut și C. Călina 
probei de cros, programată 
tradiționalul traseu de la Căiugâ- 
reni, în clasamentul individual . con
duce D. Spîrlea cu 4126 p, urmat 
de Constantin Călina — 4109 o, 
Francise Rolik — 4084 p, Marian Cos- 
mescu — 3752 p, Albert Covaci — 
3692 p și Alexandru Naghi — 3650 r>. 
Pe echipe conduce Olimpia I cu 
11 885 p secondată de Universit tea 
Timișoara I cu 11 189 p.

lui Albert
1152 p. Pecu

s-au clasat Di
1092
O cursă
— 932 p.

p. Francine 
bur.ă a 
înaintea 
azi, pe

(Continuare fr» pag. a 2-a) Constantin MACOVEI

mințim, însă, că nivelul exigențe
lor internaționale a crescut, că șan
sele de afirmare sînt minime în 
condițiile în care nu se ating aceste 
cote valorice. Sportivi și antrenori, 
laolaltă, trebuie să facă eforturi 
sporite pentru ca aceste obiective să 
devină realități pe foile de rezul
tate. Le dorim s"c?es !

ll.'J.in'.e NAUM

Marți au plecat peste hotare două 
loturi de trăgători români, care, zi
lele acestea, vor participa la cam
pionatele europene de talere și la 
întrecerile Dinamoviadei.

La competiția continentală de ta
lere (Torino — Italia, 22—29 sep
tembrie) reprezentanții noștri vor fi 
prezenți la întrecerile de skeet, pe 
echipe și individual (Gh. Senco- 

vlci, G. Plntilie, D. Budura și V.

Petrovan — ultimul la juniori) . și 
la trap (M. Ispasiu, la juniori).

Pentru întrecerile Dinamoviadei 
(Suhl — R. D. Germană, 20—23 
septembrie) clubul Dinamo Bucu
rești, a deplasat pe cei mai buni 
trăgători ai săi, printre care D. 
luga, medaliat cu argint la J.O., 
M. Roșea, Șt. Caban, Mariana Feo- 
dot, Mel^pifț Petj'escu și Veronica 
Stroe, - ------



Pag. a 2-a Sportul Nr. 7539

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS ’73

UNU LUPTĂ CU VÎNTUL ȘI MINGILE, 
ALȚII PREFERĂ SĂ ABSENTEZE...

' Vremea rece, care a dăinuit și 
îeri, făcînd posomorite în special 
orele dimineții, pare să gonească 
și pe cei mai tenaci dintre specta
torii campionatelor noastre de te
nis. Și nu' numai pe ei. Am notat 
„dispariții", nejustificate prin cifre 
de scor, chiar în rîndul concuren- 
ților și încă nu puțini. Vreo 15 
sînt consemnate oficial, î-n tablou
rile de arbitraj prin clasicele ini
țiale „w.c.“ (termen tehnic specifi- 
cînd victoria fără efort; din en
glezescul „walk-over") atît de ne
dorite într-o întrecere sportivă. Nu 
vom analiza fiecare caz în parte 
— unele au justificări obiective — 
dar este de reținut că fenomenul 
se repetă, prindă rădăcini în te
nisul nostru, ceea ce'’ar trebui fă

TREI... OVICI

LA PROGRESUL
Tiberiu, decanul de vîrstă, 

antrenorul și tatăl; Ivor și To
ma, fiul și, respectiv, nepotul. 
Toți trei... Ovici sînt prezenți, 
în aceste zile la „naționalele" 
de tenis. Pe un teren joacă Ivor, 
pe un altul, Torni. Ovici-senior 
face curse între cei doi. îi sur
prind privirile. Pare nemulțu
mit, mai ales cînd se oprește, 
pentru cîteva clipe, supraveghin- 
du-l pe Torni. Nu l-a mai văzut 
jucînd din meciurile de „Cupa 
Davis" de la București. între 
timp talentatul nepot a fost pre
zent la cîteva turnee în Ame
rica. Tiberiu Ovici face o ob
servație cu glas tare, ca și cum 
ar adresa o apreciere fără vreo 
țintă precisă: „Fiecare minge 
trebuie s-o joci serios ! Pe te
ren să stai numai atît cît să-ți 
depășești adversarul. Nici o cli
pă mai mult. Campionatul abia 
a început. O săptămînă să tot 
stai pe teren..."

Mai întîi apare Ivor. A trecut 
de turul intîi. Tatăl este mulțu
mit : fiul, la 18 ani neîmpliniți, 
a ajuns în „primii 32“ din țară. 
Apoi vine Torni. L-a întrecut 
în trei seturi pe juniorul Sorin 
Orășanu. îi spune unchiului: 
„E foarte talentat „puștiul". Are 
mînă fină. Nu m-am... jucat, ci 
a trebuit să joc cu el". Probabil 
Tiberiu Ovici crezuse că Torni 
ar fi putut termina mai repede 
cu campionul categoriei de 16— 
17 ani. Dar n-a fost așa.

Ovici-senior pleacă discutînd 
aprins cu fiul și nepotul...

' I. Gv.

dea de gîndit tuturor, sportivilor 
— în primul rînd — dar și clubu
rilor lor, forurilor de care depind. 
Este aci și o problemă de educație, 
pe care ne rezervăm dreptul de a 
o aborda ulterior.

Acum, să vedem ce fac cei ce 
nu dezertează din fața fileurilor de 
tenis, chiar în condiții atmosferice

Daraban 6—1, 6—3, 4—6, 6—4 : Ro
șianu, Boaghe — Curcă, M. Mîrza 
6—0. 3—6. 6—1, 6—0 ; Bolder, Ko- 
moroezi — Miilfay I. Ovici 6—21 
6—2 6—0;
turul I : Popovici, Nemeș — R. Bă
diți, Rusu 7—5, 6—3, 6—2 ; Almă- 
jan, Kerekeș — Negru, Gh. Giurgiu 
6—3, 6—4, 6—3 ; Spătaru, Dumires-

Înaintea startului în „naționalele" de seniori s-a încheiat campionatul de 
juniori pe echipe al țării. Iată formația campioană — Progresul Bucu
rești (de la stingă la dreapta): antrenorul A. Schmidt, M. Tăbăraș, 
P. Bozdog, D. Mîrza, I. Russen, C. Curcă, M. Mîrza, Mariana Hadgiu, 
Ioana Nichita Foto : Florin FIRULESCU

eu — Roșianu, Boaghe 6—1, 3—6, 
3—6, 7—5, 6—3 ; V. Marcu, T. Mar- 
cu — Manea, Dumirescu 6—4, 4—6, 
6—1, 6—4 ; Boldor, Komoroczi — 
Viziru, Nemeth 7—5, 6—4, 8—6 ; 
Mureșan, Ovici — Siito Hîrju 6—3, 
6—4, 6—4 : turul II ; Hărădău, So- 
tiriu — Mirea, Galamboș 6—0, 
6—3, 6—2 ; dublu fete, turul I : 
Pura, Suciu —- Karaiosifoglu, Butoi 
6—1, 9—11, 6—3 : dublu mixt, tu
rul I: Mihai, Almăjan — Karaiosi
foglu, Nemeș 7—5, 6—2 ; M. Roma
nov, Boaghe — Hadgiu, Curcă 
3—6, 7—5, 8—6 ; Turea, Spătaru — 
Guruiatiu; Siito 3—6, 6—3, 11—9 ; 
Butoi, Roșianu — Fărcășan, Gh. 
Giurgiu 6—2, 6—2; Ptira, Boldor — 
L. Romanov, R. Bădin 6—3. 6—0.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

vitrege. în primul rînd fetele. în 
ultima secvență a programului de 
marți după amiază, s-au disputat 
și optimile de finală la simplu 
feminin. Calmul „plat" al rezul
tatelor de pînă acum a fost de
viat, nu numai de rafalele de vînt, 
Ci și de importanta mizei. spre 
luptă dîrză într-o serie de me
ciuri. Așa a fost cel dintre Elena 
Trifu și Mariana Nunweiller, în
cheiat în favoarea primei cu 7—5. 
1—6, 6—3. Tot în trei seturi a
putut să cîștige Mariana Hadgiu în 
fața Feliciei Bucur : 6—2, 4—6, 
6—1. In rest scoruri mai nete : 
Florența Mihai — Elena Cotuna 
6—1, 6—4 ; Ecaterina Roșianu — 
Adriana Karaiosifoglu 6—4, 6—3 ; 
Mariana Simienescu — Constanta 
Turea 6—2, 6—2 ; Valeria Balaj
-— Lucia Suciu 6-—4, 6—0. Din nOu 
fără joc a trecut în turul următor 
campioana țării. Iudit Gohn, ca și 
a două favorită. Virginia Ruzici. 
Șă sperăm ca măcar în „sferturi" 
ele să aibă în față adversare mai 
curajoase...

Ieri a fost o zi rezervată exclu
siv probelor de dublu. Iată re
zultatele înregistrate, pînă _ la că
derea serii. Dublu masculin : tur
preliminar : Mirea. Galambos —
Vîrcolici, Bdzdog 6—1, 6—4, 6—4 ; 
Negru. Gh. Giurgiu — Vîicioiu,

MARGINALII LA C.M.
DE LUPTE GRECO-ROMANE

(Urmare din pag. 1)

tiție de asemenea amploare, dar mai 
sînt și altele pe care nu ne îndoim 
că antrenorii noștri le-au reținut și 
vor lua măsurile cuvenite.

★
Poate încă din serile In care lu

minile de neon străluceau la „Farah" 
mulți dintre cei prezenți — antrenori 
și sportivi — se gîndeau la campio
natele viitoare și îndeosebi Ia Jocu
rile Olimpice. Aceștea au fost și gîn- 
durile noastre pe care am dori să le 
exprimăm acum cînd, în mod firesc, 
se naște întrebarea: „Ce perspective 
de afirmare olimpică are echipa de 
lupte greco-romane a țării noastre ?“ 

Credem cu convingere, în ciuda 
unor insatisfacții prilejuite de „bi
lanțul Teheran" că LUPTĂTORII 
ROMANI (incluzîndu-1, absolut me
ritat, si pe cei de la „libere") AU 
REALE ȘI MULTIPLE POSIBILI
TĂȚI DE A OBȚINE LA VIITOA
REA EDIȚIE A JOCURILOR OLIM
PICE, REZULTATE SUPERIOARE, 
un mai mare număr de medalii și 
puncte. Sînt mal mulți factori care 
(justifică o asemenea afirmație. Nu 
ne vom mai referi la lucruri bine
cunoscute (talentul sportivilor, com
petența antrenorilor, valoarea școlii 
românești de depistare și pregătire, 
pozițiile de prestigiu cucerite de-a 
lungul anilor), socotindu-le, totuși, 
fundamentul pe care pot fi clădite 
noi și tot mai însemnate succese. In 
plus,’ revenind la recentele campio
nate mondiale de Ia Teheran, tre
buie să avem în vedere faptul că la 
această dificilă competiție România 
a prezentat una din cele mai tinere 
echipe, cu nu nțai puțin de șapte 
debutanți, dintre care unul — Nicu 
Gingă — a cucerit titlul suprem și 
medalia de aur. Fără îndoială că toți 
acești tineri — 
dru (20 de ani). . ..
'Dumitru Marin (23), Ion Păun (22), 
Adrian Popa (21), Victor Dolipschi 
(23) pot progresa mult pînă la Jocu
rile Olimpice, pot căpăta experiența 
care s-a văzut că lipsește în unele 
cazuri, sporindu-și șansele la meda
lii și la locurile de frunte în cate
goriile respective. Rămîne ca pre
gătirea lor, cu o exigență mereu 
crescută, în raport cu posibilitățile 
(ie care dispun si de condițiile crea
te, să fie atent' asigurată de antre
norii cluburilor respective și de cei 
ai lotului național.

întinerirea echipei înaintea cam
pionatelor mondiale de la Teheran, 
promovarea curajoasă a unor ele
mente talentate, fără prea multă ex
periență, chiar cu riscul înregistrării 
unor rezultate de moment mai slabe, 
ini se pare o acțiune salutară, dar 
ar fi o greșeală dacă procesul selec
ției s-ar opri aici, mai ales că la 
unele categorii — 57, 62, 90 și chiar 
100 kg — am văzut că este necesar 
să se caute și alte soluții pentru o 
reprezentare de prestigiu în viitor. 
O spunem deschis, cu tot respectul 
pentru marile merite ale unor luptă
tori, citîndu-1 în primul rînd pe 
multiplul campion Nicolae

selecția și pregătirea lotului repre
zentativ vor analiza cu răspundere 
și competență posibilitatea unor noi 
titularizări, promovînd -— așa cum 
au făcut-o pentru C.M. de la Tehe
ran. — cele mai talentate elemente. 
Nu este doar opinia noastră ci a 
antrenorilor înșiși, de altfel, cu aju
torul lor am întocmit o listă destul 
de bogată a speranțelor olimpice : 
Secoșan, Auras (48 ’
Ghionghioș, Răduț (52 kg), 
Boțită (57 kg), Szabo, Rusu, Arcadie 
(62 kg), Ciobotaru, Prențiu (74 kg), 
Fiscuteanu, Paraschiv (82 kg), Szilag, 
Manea (90 kg), Șablovschi (100 kg), 
Codreanu (_(-100 kg).

Să nu uităm că titularilor de as- 
tăzj ai echipei naționale, ca și tine
rilor incluși pe lista speranțelor 
olimpice, trebuie să le adăugăm nu
mele altor luptători consacrați care 
n-au participat la C.M. și în primul 
rînd numele lui Gheorghe Berceanu 
pe care dorim cu toții — după boala 
care l-a obligat să absenteze de la 
întrecerile din Iran — să îl revedem 
luptînd, cu înalta lui măiestrie, pen
tru titlul olimpic.

„TEHERAN ’73“ a prilejuit, așa
dar ,nu numai o întrecere pentru cu
cerirea titlurilor mondiale și a me
daliilor, ci și o etapă extrem de 
importantă pentru munca pe care 
federația de specialitate, antrenorii, 
sportivii vor trebui să o desfășoare 
de acum înainte pentru ca la J.O. 
din. 1976, echipa reprezentativă să 
cucerască noi și cît mai multe po
ziții de prestigiu, confirmînd total 
acele valori, calități și însușiri care 
i-au adus stima și prețuirea tuturor 
iubitorilor de . sport din țara noastră.

kg), Botez,
Dulică

Constantin Alexan- 
Nicu Gingă (20),

Marti- 
nescu, dar, în același timp, cu con- 
vingera fermă că, pentru Jocurile 
Olimpice, INCA DE PE ACUM TRE
BUIE CAUTATE ȘI APLICATE, CU 
GRIJA MASURILE DE ACOPERIRE 
VALORICA A TUTUROR CATEGO
RIILOR, corespunzător sarcinilor 
deosebite ce revin sportului luptelor 
din țara noastră.

Problema are, însă, un caracter 
general și ne exprimăm convingerea 
că reputații specialiști însărcinați gu

IN VEDEREA PRIMELOR JOCURI DIN „CUPA ROMÂNIEI"

PE PATINOARUL DIN BUC ONEȘTI ANTRENAMENTELE
SE DESFĂȘOARĂ

Deci, sîmbătă dimineața, ho
cheiul reint.ă în circuitul compe
tițional intern, programînd pe pa
tinoarul artifical „23 August*1 din 
Capitală primele jocuri din între
cerea de deschidere a noului sezon: 
etapa inaugurală a „Cupei Româ
niei, dispută care prinde din ce în 
ce mai mult rădăcini în tradiția 
hocheiului nostru și care are, prin
tre alte scopuri, și pe acela de a

Programul de sîmbătă : ora
9 : Steaua — Tîrnava Odorhei; 
ora 11,30 : Dinamo București — 
Liceul nr. 1. M. Ciuc ; ora 17 ;

| Dunărea Galati — I.P.G.G. ; ora 
19,30: S.C. Miercurea Ciuc — 
Agronomia Cluj.L................ ...................

asigura un prim contact între for
mațiile participante și sirupatizan- 
ții lor.

Nu ne rămîne decît să sperăm 
că această reîntîlnire va fi pe mă
sura așteptărilor și că primele 
jocuri de hochei ale sezonului ne 
vor oferi prilejul de a face numai 
constatări pozitive. Pînă atunci, 
iată însă ultimele știri din taberele 
celor 8 formații participante, care 
— după cum se știe — își vor dis-

CU INTENSITATE
pută nu numai trofeul pus în joc, 
ci și șansa de a face parte din pri
ma sau din a doua grupă valorică 
a campionatului diviziei A. Pe pa
tinoarul artificial, de cîteva zile, 
echipele se succed una după alta 
la antrenamente, folosind piuă la 
ore tirzii din noapte gheața aces
tei baze sportive. Se lucrează in- ; 
tens, deoarece timp pentru a com
pleta pregătirile în timpul sezonu
lui nu a prea mai rămas, știut fiind 
faptul că din această toamnă cam
pionatul Diviziei A se dispută, în 
ambele grupe valorice, sistem di
vizie. In cursul zilei de ieri, de 
pildă, s-au antrenat Steaua, S.C. 
Miercurea Ciuc., I.P.G.G., și Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc, iar seara 
au luat un prim contact cu supra
fața de joc și hocheiștii de la Du
nărea Galați. Tot ieri au sosit și 
jucătorii de la Agronomia Cluj, iar 
în cursul zilei de azi se va reîn
toarce și Dinamo București, după 
un scurt turneu de jocuri de veri
ficare în R.F. Germania. După 
cum se vede, treptat, elita hocheiu
lui nostru se reunește la București, 
unde nu ne îndoim că începutul de 
simbătă și pină duminică 30 sep
tembrie ne va oferi spectacole de 
calitate.

HOCHEIȘTII GĂLĂȚfNI ÎN CEHOSLOVACIA
Formația Dunărea Galați, revelația 

sezonului trecut, cînd a reușit să 
„scoată" din grupa primelor patru 
echipe ale Diviziei A pe Agronomia 
Cluj, după care s-a clasat în final 
pe locul al III al clasamentului (îna
intea redutabilei S.C. Miercurea 
Ciuc) a întreprins recent un turneu 
de pregătire și de mai multe jocuri 
în Cehoslovacia. Hocheiștii gălățeni 
s-au antrenat pe gheața patinoaru
lui artificial din Opava o scurtă pe
rioadă de timp, iar în continuare 
au efectuat și cîteva partide de ve
rificare in compania unor formații 
de categorie secundă din campionatul 
cehoslovac.

In prima parte a acestui turneu, 
lotul sportivilor gălățeni a luat parte 
ia cite două antrenamente pe zi, an
trenorii Ion Tiron și R. Tomovici, 
insistînd în mod deosebit pe îmbu
nătățirea tehnicii patinajului și pe 
omogenizarea perechilor de fundași 
și a liniilor de atac. Această a doua 
temă a ședințelor de pregătire a fost 
cu atît mai utilă cu cît Dunărea 
Galați va beneficia în noul sezon de 
aportul a doi jucători cu experiență:

Boldescu (fost la Dinamo) și Fodo- 
rea (fost la Steaua). Alături de ei 
au fost promovați și doi tineri jucă
tori, crescuți în pepiniera proprie ; 
Stoica (un fundaș de real talent) și 
atacantul Brandabur. De asemenea, 
este de subliniat forma din ce în ce 
mai bună manifestată de Bălăneanu. 
Dar iată formația standard, utilizată 
de cei doi antrenori în meciurile 
din Cehoslovacia : Huțanu — Cordu- 
ban. Stoica ; Bălăneanu, Kusu ; Ole- 
nici, Moroșan, Boldescu ; Ciobotaru, 
Iordan, Fodorea ; Brandabur, Cher- 
ciu, Trăușan. Ultimul a revenit la 
echipă, se pare că de. această dată 
(în ceasul al 12-lea !...), disciplinat și 
dornic de muncă.

Și acum rezultatele obținute de 
hocheiștii gălățeni în Cehoslovacia : 
eu Slezan Opava (echipa de juniori- 
tineret) 9—2 (2—0, 5—0, 2—2); cu 
AZ HaVirov 2—7 (1—3, 1—2, 0—2) : 
cu Tatran Koprivnice 4—9 (3—3, 0—2, 
1—4). Echipa se află de ieri la Bucu
rești, unde își continuă pregătirile, 
dorind să confirme bunele rezultate 
din sezdnul anterior. ,

T. SIRIOPOL — coresp.

ECHIPELE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI
PENTRU ÎNTÎLNIRILE INTERNAȚIONALE 

DE SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

TOMA PETRESCU
Federația română de atletism a alcă

tuit echipele reprezentative pentru cele 
trei întîlniri internaționale programate la 
sfîrșitul sâptămînii.

9 pentru meciul de decatlon R. F. 
GERMANIA — ROMÂNIA, care va avea 
loc în R.F. Germania, vor face deplasa- 
rea în cursui zilei de astăzi următorii 
atleți : Mlhai Nlcolau, Radu Gavrllaș, 
Gheorghe Lixandru șl Gabor Bara.

• La Varșovia va avea loc întrecerea 
dintre echipele feminine ale POLONIEI 
șl ROMÂNIEI (separat, gazdele vor sus
ține un meci șl cu formația R.F. Ger
mania). Reprezentativa noastră, care va 
pleca astăzi pe calea aerului, este alcă
tuită din următoarele sportive ; 100 m:

IOSIF NAGHI
Marioara T.azăr, Adriana Surdu; 200 m: 
Laura Ratz, Surdu; 400 m: Doina Bâ- 
descu, Mariana Suman; 800 m: Ileaița f 
Silai. Natalia Andrei; 1500 m: Silai, Ma
ria Lincă; 100 mg : Elena Mîrza, Marta 
Szatmari; lungime : Viorica Viscopolea- 
nu, Alina Gheorghiu; înălțime : Virginia 
Ioaig Cornelia Popescu; greutate : Mi- 
haela Loghin, Olimpia Cataramă; disc : 
Argentina Menis, Olimpia Cataramă; su
liță : Eva Zorgo, Ioana Stancu; 4xli)0 m: 
Ene, Lazăr, Ratz, Surdu; 4x400 m : Lun
git. Suman, Bădescu, Silai.

Nu vor face deplasarea Mariana Coh- 
dovici (bolnavă) și Valentina Cioltan (re
ținută de examene).

Intîlnlrea de la sfîrșitul săptăminii 
este al 6-lea meci dintre echipele Ro
mâniei și Poloniei. Palmaresul acestor 
întîlniri este :

CAMPIONUL EUROPEAN
CONSTANTIN GRUESCU

Șl COLEGII SĂI OE LA „STEAUA», 
GATA DE START

• 12 boxeri militari vizează titlurile de campioni naționali
• Alee Năstac: „Nu văd cine să mă bată..." •  Sperăm 
că spectatorii ne vor susține și ne vor aplauda pentru boxul nostru

frumos" —declară antrenorul Ion Chiriac
Sălile de box din întreaga țară cu

nosc în aceste zile o animație puțin 
obișnuită. Se simte peste tot apropie
rea „zonelor", examen dificil prin 
care trebuie să treacă toți cei care 
vor să participe la lupta pentru cele 
11 centuri de campioni naționali. 
Respectînd o bună tradiție, federația 
de specialitate a hotărît ca și anul 
acesta să treacă prin sita „zonelor" 
absolut toți sportivii ce rîvnesc la 
titlurile de campioni. Nu sînt scutiți 
nici măcar campionii europeni !

în aceste condiții, examenele de 
selecție care vor avea loc la Iași, 
Turnu Severin, Constanța și Arad se 
anunță neîndurătoare, mai ales pen
tru cei care în această vară s-au 
pregătit superficial. Antrenamentele 
ce se fac In aceste zile sînt de ma
ximă intensitate. O parte dintre 
sportivi doresc să recupereze prin 
eforturi suplimentare timpul în care 
nu s-au prea întîlnit cu sacul de an
trenament, alții își continuă cu am
biție pregătirile începute demult. 
Toți sînt animați de aceeași dorință : 
succesul la „zonele" ce vor începe 
la 25 septembrie, pentru a putea fi 
prezenți la finalele campionatelor 
naționale care vor avea loc, in luna 
octombrie, la Cluj.

I-am vizitat zilele trecute pe pugl- 
liștii clubului Steaua. în sala bucu- 
reșteană din Calea Plevnei, antre
norii Ion Chiriac, Marcu Spacov, 
Șerbu Neacșu și Constantin Ciucă 
conduceau antrenamentele unui mare 
grup de sportivi. Vreo 26...

— Cu toți aceștia vă prezentați la 
„zone" ? — l-am întrebat, surprins, 
pe Ion Chiriac.

— La anul, da. Și încă cîțiva în 
plus. Acum, însă, vom ataca titluri
le de campioni numai cu 12 boxeri.

Victor Zilberman și 
Alee Năstac in prim- ■ 
planul unei zile obiș
nuite de antrenament 
la „Steaua".

Și antrenorul emerit Ion Chiriic 
ni i-a numit pe pugiliștii militari 
care vor urca pe ringurile „zonelor" : 
campionul european Constantin Gru- 
escu (la categoria muscă), proaspătul 
medaliat cu aur la Spartachiada ar
matelor prietene Lazăr Marian, Dinu 
Condurat și Memet Aii Iuseim (la ca
tegoria cocoș), Gheorghe Ciochină și 
Ion Adam (la pană), Petre Anton (la 
semiușoară), Victor Zilberman (la sc- 
mimijlocie), un alt medaliat cu aur 
la Spartachiada armatelor prietene 
Florea Ștefan (la' mijlocie mică), Alee 
Năstac și Gheorghe Chivăr (la mij
locie) și Vasile Croitoru (la semi
grea).

După cum se poate vedea, pugi
liștii militari vor boxa și in acest 
campionat la categoriile la care s-au 
consacrat. In formația lor, doar două, 
nume noi : Memet Aii Iuseim (de la 
Farul) și Petre Anton (Rapid Bucu
rești), care își satisface în prezent 
stagiul militar. Ne surprinde absen
ța din programul „zonelor" a „semi
greului" Marian Culineac, pe care îl 
vedem în sala de antrenamente pe 
banca „scutiților medical". Aflăm că 
este bolnav și nu va participa anul 
acesta la campionate.

Singurii dintre boxerii . militari 
care dețin în prezent titlurile de 
campioni naționali sțnt Victor Zilber
man și Alee Năstac, care în timpul 
vizitei noastre făceau împreună un 
antrenament la mănuși. Am profitat 
de o' pauză pentru a Ie cere părerea

despre apropiatele întreceri. „în sfîr
șit, reintru și eu în atenția presei 
— ne spune Zilberman referindu-se, 
desigur, la perioada sa de suspenda
re. Să știți că „vacanța" asta, pe 
care nu mi-am dorit-o, mi-a folosit. 
Am înțeles multe lucruri care nu țin 
neapărat de box, dar care îmi vor 
folosi în viață. Cum va fi la cam
pionate ? Greu, ca de fiecare dată. 
Sper insă că voi apăra cu succes 
culorile clubului și imi voi păstra 
centura de campion". Alee Năstac e 
și el optimist : „Nu văd cine să mă 
bată. Poate să se intimple vreun ac
cident... Cred că spectatorii regretă 
faptul că nu vor mai putea vedea o 
finală Năstac — Gybrfi. Nu am insă 
nici o vină. Ce pot să fac dacă co
legul de ia Dinamo a preferat să se 
lupte cu semigreii ?“

I-am cerut, în încheierea vizitei, 
antrenorului Ion Chiriac un pronostic 
privitor la evoluția elevilor săi la 
campionate. Iată răspunsul său : „Nu 
îndrăznesc să fac pronosticuri. Vă 
pot guranta, însă, că boxerii clubului 
Steaua se vor prezenta la întreceri 
bine pregătiți. Sperăm că spectatorii 
ne vor susțin.e și ne vor aplauda 
pentru boxul nostru frumos".

Iubitorii sportului cu mănuși din 
întreaga țară așteaptă cu nerăbdare 
„zonele" și finalele campionatului, 
întreceri în care, sîntem siguri, pugi- 
liștii de la Steaua vor juca un rol 
Important, ca în fiecare an.

Petre HENJ

In competiția de selecție a loturilor de tenis dc masâ

PREA MULTE EVOLUȚII INEGALE
Fruntașii tenisului de masă s-au 

reîntîlnit ieri, în sala Floreasca, 
după lunile de vară de pauză com- 
petițională. La primul concurs de 
verificare și selecție dinaintea nou
lui sezon, cei mai mulți dintre 
concurenți s-au prezentat cu o ins
truire insuficientă. Și ca urmare, 
numeroase - ratări, fluctuație mare 
în rezultate. Desigur, nu ne aștep
tam ca participanții să fi atins 
încă de pe acum o formă de vîrf, 
dar am fi dorit totuși să putem 
consemna o pregătire cît de cît 
satisfăcătoare. Ceea ce nu ne-a fost 
însă . dat să constatăm decît în 
cîteva cazuri de excepție. Deci, din 
nou sîntem nevoiți să menționăm 
că în cadrul secțiilor nu s-a lucrat 
cu răspunderea cuvenită. Asupra 
acestui lucru vom mai avea însă 
ocazia să revenim.

Dintre evoluțiile primei zile, vom 
sublinia pe cea a fostului campion 
al țării, Șerban Doboși, serios și 
cu un start promițător. în vervă 
s-a arătat și Ion Panait, același 
tenace jucător. In. nota obișnuită 
s-a prezentat Și experimentatul Do
rin Giurgiucă. In schimb, din ple
iada de tineri care concurează la 
Floreta ne este destul de dificU

să facem vreo subliniere. Nici In 
privința vreunui progres și nici 
relativ la modul mai tineresc de 
a aborda întîlnirile pe toată du
rata lor.

Un aspect asemănător a caracte
rizat și întrecerile feminine tinde 
am reținut comportarea Vioricăi 
Moldovan și doar puterea de luptă 
a Eleonorei Vlaicov, Magdalenei 
Lesai, Lidiei Ilie, Cameliei Fili- 
mon și Măriei Korodi. Ceea ce, să 
recunoaștem este încă prea puțin...

★
Rezultate, reuniunea de dimineață: tur

neul feminin : Șinteoan cu Lupu 3—0. 
Negoescu 3—1, Pinciuc 3—0, Filimon cu 
Korodi 3—2. Lunțeanu 3—2. Ilie 3—2, 
Condicaru cu Ilie 3—0. Lupu 3—1, Ne
goescu 3—0. Vlaicov cu Lesai 3—1, Mi- 
huț 3—0, Korodi 1—3, Moldovan cu Lun
țeanu 3—2. Ilie 3—2, Lupu 3—0. Pinciuc 
cu Negoescu 3—2. Lesai 0—3, Gyongyosi 
cu Mihuț 3—2, Korodi 0—3. Lunțeanu 
3—0, Lesai 1—3, Lesai — Mihuț 3—0.

Turneul masculin : Popovici cu Roma- 
nescu 3—1, Doboși 1—3, Gheorghiu 3—1. 
Doboși cu Giurgiucă 3—1, Stamatescu 
3—0, Buzescu cu Moraru 3—2, Gheorghe 
0—3, Luchian 3—0, Panait cu Stamatescu 
3—1, Moraru 3—0, Gheorghe 3—1. Ova- 
nez cu Luchian 3—2. Firănescu 3—2, Sîn- 
deanu 3—1, Firănescu cu Gheorghiu 3—2, 
Giurgiucă 1—3, Sîndeanu cu Gheorghe 
3—2, Luchian 3—1, Giurgiucă — Gheor
ghiu 3—0, Stamatescu — Fomanescu 3—0,

= «Qffîanescu <-1.

Elevul antrenorului emerit F. Paneth, clujeanul Șerban Doboși. este unul 
dintre puținii concurenți la actuala competiție care manifestă o formă 
constantă Foto: V. BAGEĂC

Alte rezultate, reuniunea de după a- 
miază : turneul feminin : Moldovan cu 
Pinciuc 3—0, Negoescu 3—0, Ilie cu 
Gyongyosi 3—0, Vlaicov 0—3, Filimon 
cu Negoescu 3—0, Lupu 1—3, Vlaicov 
cu Lunțeanu 3—0, Gyongyosi 3—1. Lesai 
cu Șinteoan 3—0. Korodi 3—0, Condicăru 
cu Pinciuc 3—1, Șinteoan 1—3, Korodi — 
Mihuț 3—0, Lunțeanu — Mihuț 3—0 ; 
turpeul masculin ; Luchian cu Fanait

3—1, Romanescu 3—1, Gheorghe cu Ro- 
manescu 3—1. Doboși 1—3, Stamatescu cu 
Gheorghiu 3—1. Firănescu 0—3. Doboși — 
Moraru 3—0, Sîndeanu cu Buzescu 3—2, 
Panait 0—3, Firănescu — Popovici 3—2. 
Giurgiucă cu Ovanez 3—2, Popovici 
3—0, Buzescu — Ovanez 3—0.

Astăzi, competiția continuă, de la 
ora 9 și ora 16, tot în sala Floreasca. 
Seara vor fi cuncscuți cîștigătorii.

(14—16.7) Moscova: România — Po- 
49—75 *

1951
lonia 4»—va

1963 (23,6) Oradea: România — Polonia 
50—67

1970 (• ‘ 
nia 72—63

1971 (26,9) Szeczin: România — Polonia 
63—72

1972 (11.7) București : România — Po
lonia 66—69.

(3—4,10) Pitești: România — Polo-

în 1970 cele două echipe s-au întîlnit 
și în cadrul semifinalei Cițpei Europei, 
la București, formația poloneză obținînd 
atunci 71 p față de cele 66 p ale echipei 
noastre.

• în sfîrșit, pentru triunghiularul 
masculin ROMANIA — BELGIA — NOR
VEGIA, de la Constanța, au fost stabiliți 
următorii atleți : 100 m și 200 m : Toma 
Petrescu, Gh. Dulgheru; 400 m : C-tin 
SUn, P. Vasile; 800 m : Gh. Ghipu, 
D-tru Tit; 1500 m : Ghipu, Nicolae O- 
nescu; 5000 m : Petre Lupan, Florea San- 

Nicolae Mustață, Ilie 
obst. : Gh. Cefan, Va- 

mg : Nicolae Perța, Er- 
400 mg : Viorel Suciu, 
lungime : Vasile Săru-

dru; 10 000 m : 
Floroiu; 3000 m 
sile Bichea; 110 
vin Sebestien ;
Dorin Melinte ; ___„___ _ _____ ____
can, Șt. Lăzârescu; triplu : Vasile Du
mitrescu, Paul Gheorghiu; înălțime: Mi
hai Purice, Lad. Torok; prăjină: Cornel 
Anton, Nichifor Ligor; greutate : Marin 
Iordan, Ad. Gagea; disc : Iosif Naghi, 
Vasile Sftlăgean; ciocan : Frederic Sch
neider, Tudor Stan; suliță ; C-tin Gri
goraș, Gh. Megelea; 4x100 m : Petrescu, 
Munteanu, Dulgheru, Zamfirescu; 4x400 
m : C. Stan, Vasile, S&lcudeanu, Puiu.

TOATE SPdRTURjLEJ
BASCHET z Ultimele teste ale lotului 

național de sewiori, înaintea plecării la 
Badalona, au loc astăzi și mîine la Bra
șov, în compania campioanei Albaniei, 
echipa Partizan Tirana. Formația oaspe
te, în rîndul căreia evoluează aproape 
toți componenții reprezentativei alba
neze, se află la Brașov, unde joacă astă 
seară prima partidă cu selecționata Ro
mâniei, urmînd ca vineri să aibă loc 
meciul revanșă. în continuare, baschet- 
baliștii albanezi vor mai evolua la Dej 
(duminică) și la Zalău (luni), de fie
care dată avînd ca parteneră de între
cere echipa Universitatea Cluj • TRA
DIȚIONALA „CUPA CHINDIA", aflată 
la ediția a V-a, s-a disputat de curînd 
la Tîrgoviște. în condiții organizatorice 
excelente asigurate de comisia de bas
chet a județului Dîmbovița. După dispute 
interesante, echilibrate. în cursul cărora 
echipele de juniori' participante au do
vedit o bună pregătire, a fost stabilit 
următorul clasament : 1. Știința Tîrgo
viște, 2. Șc. sp. Buzău, 3. Șc. sp. Pi
tești, 4. Șc. sp.. Suceava, 5. Comerțul 
Tîrgoviște. în afara echipei cîștigătoare, 
au mai fost oferite cupe celui mai teh
nic jucător (I. Caba —- Știința Tîrgoviște) 
și coșgeterulul (V. David — Șc. sp. Bu
zău).

locuri din grupa a Il-a retrogradează. 
De menționat faptul că in cele două tur
nee finale nu se ține seama de rezul
tatele obținute în Jocurile din prima 
parte a campionatului. • S-AU ADUS 
MODIFICĂRI ȘI REGULAMENTULUI DE 
DESFĂȘURARE A ' CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI B. Astfel, în loturile echipelor 
nu vor putea figura mal mult de doi 
Jucători (jucătoare) peste 27 ani. Pen
tru desemnarea celor patru finaliste în 
vederea promovării în divizia A. echl- 

' pele clasate pe primele două locuri în 
fiecare serie (după consumarea a patru 
tururi) se vor întîlni între ele în cîte 
un Joc tur-retur.

TALERE, Sîmbătă și duminică
se va desfășura pe poligonul Tunari din 
Capitală tradiționala întrecere cu arma 
de vînătoare „Cupa Olimpia". în pro
gramul competiției sînt prevăzute con
cursuri la skeet (talere aruncate din 
turn) și trap (talere lansate din șanț) 
pentru trăgători consacrați (seniori și 
juniori) și începători. Ziua de vineri e 
rezervată antrenamentelor, pe standurile 
pe care vor avea loc întrecerile, iar 
sîmbătă vor concura începătorii, la pro
bele de 25 și 50 de talere, iar duminică 
sportivii fruntași, la proba de 100 de 
talere, atît la skeet cît șl la trap. Com
petiția este importantă și pentru faptul 
că la ea se pot obține haremuri pentru 
clasificarea sportivă. La categoria înce
pători au prilejul să participe și membrii 
filialelor de vînătoare. juniori și seniori, 
care pot să se înscrie la concurs pină 
în dimineața zilei de 22 septembrie. Ei 
vor trebui să aibă asupra lor arma și 
cartușele respective. La avansați vor fi 
prezenți taleriștii de la cluburile Steaua, 
Școlarul, Olimpia ș.a.

HANDBAL Programat în cadrul
„Cupei de toamnă", jocul masculin, din
tre Steaua și Universitatea București, 
restant din etapa ă IlI-a, se va des
fășura astăzi după amiază, cu începere 
de la ora 16.30, pe terenul Ghencea din 
Capitală. în cadrul aceleiași competiții, 
sîmbătă de la ora 17, terenul Tineretului 
va găzdui un alt joc interesant — cel 
dintre formațiile feminine I.E.F.S.. ac
tuala campioană a țării, și Universitatea 
București.

VOLEI După cum am mai anun
țat, campionatul de volei al diviziei A 
se va desfășura în anul competițional 
1973—1974 după o formulă nouă. Recent, 
formulei anunțate de noi i s-au adus 
cîteva modificări, motiv pentru care 'o 
prezentăm din nou. Cele 12 echipe mas
culine și feminine au fost repartizate, 
după criteriul valoric, în două serii. In 
cadrul lor, echipele se vor întîlni în 
jocuri tur-retur. în etape săptămînale (și 
una intermediară). între 14 octombrie 
și 23 decembrie. Primele trei clasate în 
fiecare serie (nu primele două, cum se 
stabilise inițial) vor alcătui o grupă, 
iar următoarele trei — o altă grupă, 
jucînd sub formă de turnee finale, între 
18 și 24 februarie 1974 (turul) și 4—10 
martie 1974 (returul). Echipa clasată pe 
primul loc în grupa I devine campioană 
națională, lai cele de pe ultimele două

ORIENTARE TURISTIC* a. s. aVis- 
coza“ din București a organizat la Pi
tești, în pădurea Trlvale, cea de a XXl-a 
ediție a competiției dotată cu „Cupa 
Vîscoza". In cele 7 categorii de între
ceri au luat startul peste 80 concurent!. 
Rezultate tehnice. — FEMININ — Seni
oare (8 525 m — 150 m d.n. — 8 p.c.) : 
1. Georgeta Țlcleanu (Dacia București) 
88,15; î. Ioana Stroie (Dacia Buc.) 91,07; 
3. Ileana Scully (Voința Buc.) 105,08. 
Junioare (7 800 m — 145 m d.n. — 7 p.c.): 
1. Unirea Giurgiu (Lucia Piepteanu, Ste
la Vlad) 103.21. Copii (3 875 m — 48 m 
d.n. — 8 p.c.) : 1. Unirea Giurgiu (Ma
ria Crăciun, Melania Sfetcu (87,13; 2. 
Voința Brașov 91,59; 3. Voința Brașov II 
107. MASCULIN — Seniori A (11 700 m 
— 340 m. d.n. — 9 p.c.) : 1. A. Feneșan 
(Voința Timișoara) 115,45: 2. M. Țlcleanu 
(Dacia Buc.) 117; 3. I. Scully (Voința 
Buc.) 133,30. Seniori B (9 250 m — 190 
m d.n. — 7 p.c.) : 1. C. Angheluță (Vo
ința Buc.) 72,20; 2. N. Tănase (U.Z.U.C. 
Ploiești) 86.40; 3. E. Iosif (Voința Buc.) 
87.15. Juniori (9 250 m — 190 m d.n. — 
7 p.c.): 1. Dumbrava Sibiu (N. Pișu — 
D. Ragindorfer) 103,11; 2. Unirea Giur
giu 103.20; 3. Voința Brașov 106.05. Copil: 
(4 800 m — 60 m d.n. — 9 p.c.): 1. voin
ța Brașov (G. Nisler, Șt. Laszlo) 
* Unirea Giurgiu 60.05; 3. voința

?- C~-~. 13 Brașov 68,45.
2. 1____________
4- Șc. gen. 18

54,15;
Buc.

SCRIMA.
loc ultimul act —___ r________ ___ ___
liîicare în divizia B. în urma rezulta
telor înregistrate (tur-retur), au promo
vat în campionatul național pe echipe 
al diviziei B următoarele formații : 
C.P.M. București (floretă masculin), U- 
niversitatea Craiova (floretă feminin), 
Crișul Oradea (sabie) și Farul Con
stanța (spadă). De remarcat numărul 
mare de echipe absente (7 la toate ar
mele) și bunele posibilități de organi
zare ale orașului de pe Bega.

avutLa Timișoara a _ 
al campionatului de ca-

HALTERE. cu prilejul unei reu
niuni de verificare a halterofililor ro
mâni și albanezi, care a avut toc la 
București, halterofilii celor două țări, au 
obținut mai multe recorduri naționale. 
Marian Grigoraș a smuls 100 kg la cat. 

la cat.
nou re-

pană, iar Gh. Groapă a reușit 
grea, la stilul smuls, 125 kg — 
cord național de juniori.

SĂRITURI ÎN APA. Intîlnlrea
dintre selecționatele României și ___
Rusă, desfășurată la Ștrandul tineretului 
din Capitală, a fost cîștigată de săritorii 
țării noastre, care au totalizat 2688,95 p, 
față de 2557,75 p. Clasamente pe probe. 
Masculin, trambulină : 1. j. Ganea (Ro
mânia) 490,15 p, 2. A. Cij (R.S.F.S.R.) 
477,90 p. 3. G. Fablch (România) 454,35 
p; platformă : 1. Ganea 470,95 p, 2. I. 
Uieș (România) 404,95 p, 3. F. Goliev 
(R.S.F.S.R.) 361,95 p; feminin, platformă: 
1. M. Decuseară (România) 301,30 p, 2. Ele
na Gorina (R.S.F.S.R.) 281.50 p, 3. Elena 
Rezenkova (R.S.F.S.R.) 279,20 p; tram
bulină : 1. Gorina 404,05 p, 2. Decuseară 
337,05 p, 3, Rezenkova 3SS.

amicală 
R.S.F.S.
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„DELFIN

fCHIPA NAȚIONALA
BILANȚ IN ACȚIUNEA

73“

activității 
sportive 
ae masă

O
C.M.E.F.S.
bucură, deopotrivă, <’ _
părinților și a copiilor — este 
ganizarea unor repetate cicluri „„ 

Tleeții pentru învățarea înotului. Nu 
de mult, unui număr de 450 
copii le-a fost îhmînat brevetul 
înotător, cu prilejul unor concursuri 
organizate la fiecare centru de în
vățare : bazinele A. S. Prahova, 
Rafinorul, Voința, Dorobanțul și 
Rafinăria Teleajen. Principalii ani
matori ai acestei utile acțiuni au 
fost profesoara de educație fizică 
Stela Nancu, precum și studenții 
de la I.E.F.S. îolanda Tună și Li
dia Hofman.

în același timp trebuie mențio
nată inițiativa profesorului Gh. Bai- 
zat si a învățătorilor Gh. Roman 
și M. Turețchi, de la liceul nr. 
din Ploiești, care .au 
învățat să înoate 40 
clasele I și a II-a.

constantă
— care 

de aprecierea

5 
instruit și au 
de copii din

STADION

din comunaTinerii și vîrstnicii
Frasin, județul Suceava, iubitori ai 
sportului au la dispoziție un sta
dion, cu tribună pentru 1 000 de 
locuri. Baza sportivă, compusă din 
terenuri de fotbal, volei, handbal, 
pistă circulară de atletism, sec
toare de aruncări și sărituri, este, 
în bună parte, rodul muncii patrio
tice a cetățenilor comunei, munci-

Pentru activitatea rodnica depusă 
în acțiunea „Delfin ’73”, merită e- 
logii centrul A. S. Prahova. Aici 
au învățat să înoate 157 de copii, 
iar la A. S. Voința și A. S. Rafi
norul 110 și, respectiv, 90.

învățarea înotului va continua și 
în timpul anului școlar, bineînțeles 
in bazinele acoperite ale Ploieștiu-
lui. Conducerile școlilor din oraș, 
profesorii de educație fizică și pă
rinții știu cît de utilă este această 
deprindere pentru fiii lor.

Florian ALBU

LA FRASIN

tori la întreprinderea forestieră, U- 
nitatea minieră, Trustul de con
strucții și întreprinderea de trans
porturi. Pentru aceștia consiliul a- 
sociației Avîntul (președinte — Gh. 
Gingolea) organizează, -cel puțin o 
dată pe lună, cîte o „duminică 
sportivă”, în care meciurile de fot
bal și oină constituie capul de afiș 
al întrecerilor.

Oină, sportul nostru național, 
cîștigă noi adepți în rîndu- 
rile tineretului de la sate

(lansat de Dobrin, Dumitrache a 
șutat însă în portar). Apărătorul 
buturilor lui Ă.B.C. s-a făcut re
marcat și în minutele 21 (cînd a 
respins în corner un șut al lui Du
mitru) și 29 
balon reluat 
cîțiva metri 
această fază,

fructifica două abile pase la în- 
tîlnire ale lui Dobrin (min. 74 și 
78), Nunweiller a șutat peste ba
ră la o minge pe care Dumitrache 
i-a trimis-o cu capul în urmă, 
Iordănescu a reluat cu capul la o 
lovitură liberă dar portarul a re
ținut (min. 80), Veludo s-a remar
cat din nou în min. 85 cînd a res
pins „in extremis” un șut al lui 
Dobrin. Cum spuneam, în aceas
tă perioadă oaspeții au întreprins 
unele periculoase contraatacuri, la 
cel din min. 79, de exemplu, An
tonescu salvînd în ultimă instanță 
din piciorul lui Jorge.

A.B.C. Natal a prezentat for
mația : Veludo—Tolino, Edson, Sa
hara, Maranho—Anchieta, Liba- 
nio—Menezis, Jorge (min. 85 Sua- 
res), Alberi, Moraes.

întîlnirea, la care au 
peste 20 000 de spectatori 
corect condusă de arbitrul 
stantin Petrea.

mișcare, atacurile au fost mai bine 
orientate spre poartă. în același 
timp însă, a scăzut uneorm.concen- 
trarea apărătorilor, care aii fost 
surprinși de cîteva contraatacuri 
ale oaspeților, mai ales pe aripa 
stingă, unde acționa excelentul 
Moraes. Scorul a fost deschis cu- 
rînd după reluare (min. 48), cînd 
Dobrin a transformat un penalty 
acordat în urma faultului în careu 
comis de Sahara asupra lui Nun
weiller. Fotbaliștii brazilieni au 
egalat însă după puțin timp (min. 
58): Moraes a centrat și Jorge a 
reluat spectaculos, din voleu, de 
la 6 metri, fără ca Răducanu să 
mai poată interveni. în continua
re, fotbaliștii noștri au avut ini
țiativa în joc. Ei n-au mai reușit 
însă să marcheze, deși ocaziile 
n-au lipsit ; Dumitrache a făcut 
cîteva driblinguri în plus ieșind 
din unghi (min. 70), Sătmăreanu 
— Intercalat în atac — n-a putut

EA TURNElll DE LA CANNES
Echipa reprezentativă de juniori 

a țării noastre a fost invitată să 
participe la ediția jubiliară 
neului internațional de la 
(Franța), care se va disputa 
măvara anului viitor.

cînd a parat la fel un 
de Nunweiller, de la 
de poarta sa. După 
a fost rîndul lui Ră

ducanu să intervină salutar, 
picioarele lui Alberi, pentru 
în ultimul minut al primei părți 
a jocului, Iordănescu să rateze 
și el deschiderea scorului.

Jocul echipei reprezentative a 
fost mai bun după pauză, cînd ea 
și-a construit mai inspirat acțiuni
le, 'grație mai aleș unor foarte 
bune pase date de Dobrin coechi
pierilor săi. în general, spre deo
sebire de prima parte, după pau
ză selecționabilii au acționat mai 
variat, în teren a fost mai multă

C.S.M. REȘIȚA JOACĂ 
ASTĂZI LA BELGRAD

Mar(i fotbaliștii reșițeni au evoluat 
la Virșeț

Profitînd de întreruperea cam
pionatului Diviziei A, echipa C.S.M. 
Reșița a contractat două jocuri în 
Iugoslavia.

în prima partidă, disputată marți, 
fotbaliștii reșițeni au evoluat în 
compania formației F. C. Vîrșeț 
(din Liga a III-a) pe care au în
trecut-o cu scorul de 9—1 (3—1). 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Doru Popescu (3), Voi- 
nea (2), Căprioru, Nestorovici, Flo- 
rea, Oiegeanu.

Astăzi, C.S.M. Reșița va juca la 
Belgrad și va întîlni, în nocturnă, 
cunoscuta formație Partizan.

Galațiul și-a sărbătorit metalur- 
giștii. Manifestarea, începută cu 
participarea unui număr de 400 de 
lucrători, împreună cu familiile, la 
excursiile organizate la Slănic Mol
dova și. Soveja, a continuat cu în
treceri sportive dotate cu „Cupa 
Metalurgistul” la care au evoluat 
peste 2 500 de tineri de la Combi
natul siderurgic, I.S.C.L. și L.T.S. 
în organizarea Consiliului munici
pal al sindicatelor și a Comitetului 
municipal al U.T.C. s-au desfășurat 
fazele finale la popice, orientare 
turistică, tir, șah, fotbal și tenis. 
Trofeele puse în joc au revenit e- 
chipei Trefilorul, la popice, iar la 
individual lui Costică Stoica. La 
orientare turistică învingător a fost 
Vasile Costache, iar pe echipe Com
binatul Siderurgic. La șah a în
vins formația laboratorului de la 
C.S.G., iar la tir secția transporturi 
din cadrul marelui combinat. La 
competiția de tenis au participat 88 
de tineri sportivi împărțiți pe cate
gorii de vîrstă.

D. ALDEA, coresp.

3-0 PENTRU LOTUL SUB 23 DE ANI

asistat 
a fost

Con-

»

„CUPA DE TOAMNA" LA COMEX

(Urmare din pag. 1) Foto: Vasile BAGE AC

16: SPORTUL STUDEN-

Iubitorii sportului, grupați în a- 
sociația „COMEX” a lucrătorilor 
din ministerul și întreprinderile de 
corrierț exterior, au început recent 
o nouă acțiune de masă — „Cupa 
de toamnă” — în al cărei program 
figurează întreceri la cinci disci
pline : volei, fotbal (și minifotbal), 
natație, atletism și tenis de masă.

Cîteva amănunte referitoare la 
aceste întreceri ni le-a furnizat se
cretarul asociației, Ion Șovăială. 
Am aflat astfel că la turneul de

volei participă 16 echipe, la mini- 
iotbal 7, iar la fotbal 9. La aceste 
ramuri de sport s-au și consumat 
două etape, evidențiindu-se echipele 
Exportlemn și Tehnoimportexport, 
la volei, Electronum, la minifotbal, 
ROMCHIM și I.N.S.C.I.N., la fotbal.

Pentru săptămîna viitoare sînt 
prevăzute întrecerile de atletism — 
un triatlon compus din următoarele 
probe : 100 m, lungime și aruncarea 
greutății. (D. N.).

Astăzi, pe stadionul Republicii 
A DOUA EDIȚIE 

CUPEI MEMORIALE 
IOACHIM POPESCU"

Astăzi, pe stadionul Republicii,- 
clubul Sportul studențesc organi
zează cea de a doua ediție a „Cu
pei memoriale’1 Ioachim Popescu, 
în amintirea fostului jucător. Par
ticipă echipele Sportul studențesc, 
Rapid, F. C. Constanța și Progre
sul București.

Iată programul jocurilor :
Ora 14 : RAPID — PROGRESUL
Ora

ȚESC — F. C. CONSTANTA
Pentru departajare, în cazul ega

lității, la sfrșitul jocurilor se vor 
executa cîte 5 lovituri de la 11 m.

mulți dintre studenții săi, la curs 
„...de zi sau fără frecvență, sînt dis

persați în secțiile altor cluburi. Dar, 
aceasta nu modifică prea mult fon
dul problemei : înseamnă că toți 
acești sportivi iși desfășoară acolo, 
în alte cluburi, activitatea de pre
gătire, primesc din partea specia
liștilor din secțiile respective asis
tența tehnică și nu în cadrul in
stitutului.

Această stare de lucruri a și de
terminat ca în Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie să se traseze următoarea 
sarcină : „Institutul pentru Educa
ție Fizică și Sport, facultățile de e- 
ducație fizică vor selecționa tineri 
talentați, cu reale aptitudini pentru 
a deveni sportivi de performanță, 
vor asigura pregătirea lor diferen
țiată, în strînsă legătură cu cerin
țele predării și practicării educației 
fizice și sportului”.

Iar în Planul de măsuri al 
C.N.E.F.S. acest aspect este dezvol-

arătîndu-se că în cluburile 
sportive universitare se vor dez
volta cu prioritate secțiile de atle
tism, sporturi nautice, inot, 
gimnastică, lupte, scrimă, box, tir, 
schi, handbal, volei, fotbal, baschet, 
tenis de masă. Nu este greu de 
văzut că atît I.E.F.S. cît și multe 
facultăți de educație fizică sînt se
rios deficitare la o bună parte din 
aceste ramuri de sport.

în primăvara acestui an, la 
Plenara C.M.E.F.S. București, clubul 
sportiv al studenților de la I.E.F.S. 
s-a angajat, prin cuvintele vice
președintelui său (care avea, fără 
îndoială, mandatul de a face o aseme
nea declarație publică) că va deveni, 
ca forță și pondere în alcătuirea lo
turilor naționale și olimpice, al 3-lea 
din țară, socotindu-le pe Dinamo 
și Steaua drept primele două. în
drăzneață tentativă, pe care am sa
lutat-o la timpul potrivit dar pe 
care așteptăm s-o vedem transpusă 
în practică.

Pentru aceasta sînt, însă, absolut 
necesare întărirea organizatorică a 
clubului, dotarea lui materială co-

respunzătoare, îmbogățirea secțiilor 
sale cu elemente de mare valoare. 
Anul acesta, printr-un examen de 
admitere mult mai riguros, au in
trat la I.E.F.S. o serie de tineri care, 
pot viza marea performanță. Este 
nevoie, însă, ca forțele dispersate 
în diferite alte cluburi să fie reu-

. nite sub ecusonul institutului, să re
prezinte

Prin
Plenara 
privind 
tului, de Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., prin Mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU e- 
levilor și studenților, I.E.F.S. și fa
cultățile de educație fizică, alături 
de toate instituțiile care slujesc in
strucțiunea tineretului patriei, por
nesc la drum, în noul an școlar, 
înarmate cu un program concret și 
eficient de muncă. Acest an este 
hotărîtor pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid școlii româ
nești. Acum trebuie clădită teme
lia viitoarelor succese !

culorile lui.
măsurile elaborate de 

C.C. al P.C.R. din iulie a.c., 
perfecționarea învățămîn-

Năstase (in tricou de culoare deschisă), șutează la poarta lui Lăzăreanu, dar portarul lui ,.Under 21 
va apăra de data aceasta.

Ultimul test public și pentru 
cele două loturi de tineret, ieri, 
în deschiderea cuplajului bucureș- 
tean. Meciul acesta af tinereții era 
important, în special pentru „under 
23” care va susține la 25 septem
brie, la Halle, un joc oficial, cu 
reprezentativa similară a R. D. 
Germane, în campionatul european 
de tineret, 
orgoliu și pentru lotul sub 21 de 
ani, chiar 
București, tot la 
într-un meci amical, revanșă la 
acel 0—1, din primăvară, de la Al
tenburg. Pe aceste coordonate tre
buia să apară un joc activ, plăcut 
și eficace.

Pînă la urmă, meciul acestor ti
neri n-a displăcut spectatorilor ve- 
njți să 
țională 
Pentru 
tat cu 
s-au înscris și trei goluri, toate de 
tinerii cei mari”, s-au ratat alte

Dar joc de ambiții și

dacă el va evolua Ja
15 septembrie 

revanșă

se întîlnească cu echipa na
și cu fotbalul brazilian, 

că partida tinerilor a debu- 
ambiții de ambele părți,

MECIURI INTERESANTE, 
SiMBĂTĂ, LA PLOIEȘTI

ocazii la ambele porți, iar cîteva 
din acțiuni au trădat maturitate și 
deosebit talent. Dar, acest ultim joc 
de verificare a relevat șj unele 
carențe, în special superficialitatea 
în fazele de atac, ceea ce nu scuză 
pe nimeni, însă acuză, în primul 
rînd, pe componenții echipei mai 
înaintată în vîrstă. La 3—0 pentru 
„under 23” ar trebui, poate, rele
vate, mai ales, calitățile echipei, 
dar nici antrenorul Cornel Drăgu- 
șin, realist, nu se declara, în final, 
prea mulțumit de evoluția, în an
samblu, a elevilor săi. „Under 23” 
începuse bine meciul, reușind o 
primă repriză ceva mai aproape de 
intenții și posibilități. Atunci, în 
primele 45 de minute, tinerii de 
23 de ani au și înscris două goluri 
(în min. 20, după un reușit un-doi 
Răducanu—Năstase, ultimul înscrie 
plasat, de la 6 m ; în min. 44 M. 
Stelian îl deschide pe Ghergheli 
și, doar cu portarul în față, bra
șoveanul nu greșește tirul), și au 
mai ratat alte două ocazii prin Ră
ducanu (min. 5 și 8).
„'under 21“ 
și amenințase, prin Mureșan 
Dănilă, poarta lui Rămureanu. Pe 
fondul acesta, repriza secundă pă
rea mai ușoară pentru favoriți, mai

vi-

trei 
tot
75, 
de 
un

Clubul Petrolul organizează sîm- 
bătă. cu prilejul retragerii din ac
tivitatea 
dintre sportivii de frunte ai clubu-

Ionescu. o 
fotbalis-

competițională a unuia

lui ploieștean, Mihai 
inlteresantă după-amiază 
tică.

Astfel, stadionul Petrolul 
dui, în deschidere, de la 
o partidă care va opune 
natei arbitrilor din lotul 
can o reprezentativă a ziariștilor 
bucureșteni. în continuare, meci 
de old-boys : combinata Steaua. Di
namo — Petrolul. în sfîrșit, de la 
ora 15,45, Petrolul va juca în com
pania unei Selecționate divizio
nare A.

Smarandache — Fi. Marin. „Cei 
mari” preferă contraatacul și 
cursele torent ale lui Âtodiresei, 
însă fie că trag în bară (Ion Ion în 
min. 50), fie că Lăzăreanu e inspi
rat și sigur (min. 72), sau Rădu
canu complică cu „arta” sa 
faze simple ce puteau însemna 
atîtea goluri (aceea din min. 
cînd a fost deschis excelent 
Tănăsescu, dar a mai preferat
driblig, fiind cea mai reprezenta
tivă). „Under 21“ domină terito
rial, însă ratează, și fotbalul se 
răzbună : era ultimul minut de joc 
cînd un șut de la distanță al lui 
Crîngașu îl surprinde neatent pe 
Lăzăreanu. Și, de aici, un scor care 
nu spune adevărul dacă 
izolat.

Arbitrul Gh. Limona 
următoarele formații:

LOTUL DE TINERET
23 DE ANI: Rămureanu—ANGHE- 
LINI, Smarandache, Fi. MARIN, 
Tănăsescu—Crîngașu, M. Stelian, 
Ghergheli (min. 46 Ion Ion) — An- 
ghel (min. 46 ÂTODIRESEI), NAS- 
TASE, Răducanu (min. 84 Gher
gheli).

LOTUL DE TINERET PÎNĂ ÎN 
21 DE ANI: LĂZĂREANU—PORAȚ- 
CHI, GRIGORAȘ, Matei, Nițu 
(min. 46 Moisescu) — Rîșniță 
(min. 46 Batacliu), Iovănescu (tnin. 
46 Dobre), MUREȘAN—Crișan, M. 
Sandu, DANILA.

îl privim

a condus

P1NA ÎN

va găz- 
ora 13, 
selecțio'- 
republi-

Mircea M. IONESCU

ACȚIUNE DE SELECȚIE
In replică, 

se apărase bine, dar 
Și

Al

LOTO PRONOSPORT
a 390

vor primi — operativ — pe plan 
local aceste cîștiguri și nu vor mai 
trimite lozurile ea în trecut la Cen
trala Administrației de Stat Loto- 
Pronosport.

ÎN ATENȚIA CÂȘTIGĂTORILOR 
DE BUTELII DE ARAGAZ LA 

LOZ ÎN PLIC

CUPA CLUJULUI 
LA AEROMODELISM

Pe aeroportul Aeroclubului 
meș de la Dezmir s-a desfășurat
cea de a III-a ediție a tradițio
nalului concurs inter-asociații de 
aeromodele planoare A2 dotat cu 
Cupa Clujului. Iată rezultatele ob
ținute la individual : 1. George Ar- 
ghir (Tehnofrig Cluj) 1151 sec. ; 2. 
Dardu Petrescu (AVIA București) 
1146 sec. ; 3. Crîngu Popa (AVIA 
București) 1117 sec.; 4. Bogdan 
Neagu (AVIA 'București) 1063 sec.; 
5. Eugen Pop (Tehnofrig Cluj) 1040 
sec. ; 6. Levente Aved (Avîntul 
Gheorghieni) 1028 sec. Pe echipe : 
1. AVIA București 3326 sec. ; 2.
Tehnofrig Cluj 3(131 sec. • 3. Avîn
tul Gheorghieni 2551 
Tg. Mureș 1734 sec.

Ștefan 
maestru

• Se prefigurează un nou punct 
turistic : Săcălaia (comuna Fizeș) 
din județul Cluj, unde, la „lacul 
Stîncilor” ■— declarat cu ani în 
urmă monument al naturii — s-au 
pus la dispoziția celor interesați 
22 bărci cu vîsle, 7 căsuțe de mun
te. Un loc minunat pentru cei ce 
vor să facă canotaj sau să pes
cuiască.

Dumitru VATAU, coresp.

sec. ; Voința

BENEDEK, 
al sportului

PE BICICLETĂ, 3 500 KM 
IN TREI ȚĂRI

Doi iubitori ai sportului cu 
'dale s-au hotărît să-și ia concediul 
de odihnă în același timp și, îm
preună, pe biciclete, să plece In
tr-o excursie. Zis și făcut. Proiec
tul a fost tradus în viață și s-a 
pornit la dum. Pe ploaie, vînt sau 
soare arzător, cei doi cicliști au 
străbătut traseul: Sibiu—Oradea— 
Budapesta—Bratislava—Brno— Pra- 
ga—Omoluc—Zilina—Kosice— De
brecen—Oradea—Sibiu.

Cine-s încercați! cicloturiști care 
au parcurs în total peste 3 500 km, 
rulînd zilnic, în medie, 140 km ? 
Vi-i prezentăm : maestrul marochi- 
ner Vasile Olaru și lăcătușul me
canic Mihai Munteanu de la în
treprinderea sibiană „13 Decem
brie". Evident cei doi sînt, acum, 
la sosire, foarte mulțumiți de 
isprava lor. Au făcut mișcare în 
aer liber, au văzut locuri frumoase, 
monumente istorice, puncte de in
teres turistic. Bineînțeles, s-au și 
făcut deja planuri pentru ... O vii
toare călătorie în 1974.
Die IONESCU, coresp. județean

pe-

PRIMUL CONCURS DE TENIS 
LA GURA HUMORULUI

Locul de agrement din Lunca 
Moldovei (orașul Gura Humorului) 
prinde din ce în ce mai mult per
sonalitate. Recent s-a dat în fo
losință, aici, un teren de tenis de 
cîmp — primul din oraș. Și cu 
acest prilej, la deschiderea ofi
cială, a avut loc o demonstrație 
între două cupluri, după care a 
urmat un concurs oficial — pri
mul din istoria orașului. Pentru 
viitor, s-a preconizat să se orga
nizeze și un campionat orășenesc.

La acest loc de agrement, numit 
Lunca Moldovei, s-a mai dat în 
folosință al doilea bazin de înot 
(pentru copii). Dar, prin munca 
asiduă depusă de către organele 
de partid și de stat din oraș, per
sonal a primarului Petru Țăranu 
și a președintelui COEFS ing. Da
niel Catargiu, a cetățenilor, aici ur- 

folosință 
handbal,

mează să se mai dea în 
și alte terenuri, de volei, 
baschet.

C. FILIPOVICI, coresp.

Șl IN COMUNELE 
JUDEȚULUI IAȘI...

...ca de altfel pretutindeni 
țară, se pune un mare accent . 
dezvoltarea sportului. în această 
vară peste 30 de asociații sportive 
sătești din județul Iași au primit 
mese de tenis. în multe localități 
au luat naștere adevărate șantiere 
unde tineri — mai ales — și vîrst- 
nici, au lucrat cu multă tragere de 
inimă la amenajarea unor baze 
sportive. După 0 campanie reușită

în 
pe

Plecare în concurs de orientare (Oradea)
organizată de către Comitetul jude
țean U.T.C. sub numele de Luna 
întreținerii șl amenajărilor de baze 
sportive, în diverse comune au 
apărut acum baZe frumoase pe care 
tinerii săteni le „ostenesc” de di
mineață pînă seara. Astfel, în co
munele pe care le vom aminti s-au 
obținut rezultatele cele mai bune 
în această direcție : Ruginoasa (aici 
s-a amenajat un teren de fotbal, 
împrejmuit, vestiare, un teren de 
volei și o pistă de atletism) ; corn. 
Costuleni — sat Covasna (teren 
de fotbal gazonat, de volei și hand
bal), Corn. Grozești (terenuri de 
fotbal și volei), com. Plugari (te
renuri de fotbal, două de volei și 
portic de gimnastică), corn. Andrie- 
șeni (terenuri de fotbal, baschet, 
volei, pistă de atletism), corn. Vlă- 
deni (terenuri de volei, handbal, 
baschet, tenis de cîmp), ș.a.

Un necaz, însă, al sătenilor (dar 
Și al orășenilor din județul Iași). A 
crescut considerabil dragostea de 
tenis, s-au amenajat multe tere
nuri, dar... mai rămîne. o proble
mă: lipsesc din magazinele de spe- * 
cialitate atît rachetele de 
cît și mingile.

Mare, Timiș, și Bihor. Am reali
zat cu acest prilej o fotografie pe 
care, socotind-o reușită, v-o trimit.

Ștefan TOTH

M.

tenis

FR.

Pod-• Am asistat, în pădurea 
goria, situată la cîțiva kilometri 
de Oradea, la un 
rientare turistică
A.S. Tipo din Oradea, 
Cupa de vară. Participau 
gentanți ai județelor

concurs de o- 
în organizarea 

dotat cu 
ropre- 

Arad, Satu

NOI BAZE SPORTIVE 
ÎN JUDEȚUL SATU MARE

Sub tribunele stadionului muni
cipal din Satu Mare au fost ame
najate două săli mari de antrena
mente — realizate după o concep
ție modernă — dotate cu apara
tele necesare efectuării exercițiilor 
pentru dezvoltarea fizică generală 
și specială. Una dintre săli este 
destinată antrenamentelor boxeri
lor de la asociația sportivă Voința, 
iar alta va servi antrenamentelor 
echipei de lupte a asociației spor
tive Olimpia 
culturism al 
Mare.

în mediul 
se constată un reviriment în acțiu
nea de amenajare a bazelor spor
tive. Astfel, în comuna Odoreu este 
in curs de amenajare un complex 
sportiv ce cuprinde terenuri de fot
bal, handbal, volei, tenis de cîmp, 
popicărie, sectoare de 
portic de gimnastică ș.a. 
alte terenuri se amenajează 
calitățile Petrești, Moftinu 
Craidorolț, Sanislău, Pomi, 
Bogdand, Hodod, Viile Satu 
Păulești, Livada, Orașu
Turul ung.

cit și colectivului de 
clubului sportiv Satu

rural, de asemenea,

atletism, 
Diverse 

în lo- 
Mic, 

Acîș, 
Mare, 

Nou și

O.idiu SUCIU

ales că Âtodiresei venise cu 
goare și centrări ideale. Dar, con
trar anticipațiilor, elevii .lui Ion 
Voica și Paul Popescu domină te
ritorial, .șutează incomparabil mai 
mult la poartă (și pe spațiul por
ții), dar fără prea multă convin
gere, poate și datorită „barajului”

la

Pentru o mai mare operativitate 
în servirea participanților, se apli
că un nou sistem de remitere a 
buteliilor de aragaz cîstigate 
LOZ ÎN PLIC.

în acest scop, vă reamintim că 
lozurile cîștigătoare de butelii 
aragaz vor fi completate cu datele 
personale ale cîștigătorilor, iar 
după completarea lozului cîștigă- 
tor, participantul se va prezenta 
personal la sucursala Loto Prono
sport din raza domiciliului, unde 
va primi formele necesare ridică
rii buteliei de la 
I.L.P.P. din județ.

Deci, participanții 
butelii de aragaz la

de

orice depozit

cîstigători de
LOZ ÎN PLIC

CU STUDENȚII ANULUI I

FACULTĂȚILOR DIN CAPITALĂ

Clubul Sportul studențesc anunță
că, în perioada 24 septembrie — 6 
octombrie, organizează o acțiune de 
selecție cu studenții anului I de ia 
toate facultățile din Capitală, care 
au practicat fotbalul la unele echipe 
de Divizia B sau C.

Doritorii se pot prezenta, zilnic, 
Ia stadionul Politehnica (cartierul 
Regie), între orele 10—12 și 15—18.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 19 

SEPTEMBRIE 1973
Fond general de premii : 1.372.622 

lei din care 590.107 lei report.
Extragerea I : 34 4 41 42 23 26
Extragerea a II-a : 29 38 18 31 14
Plată premiilor se va face în Ca

pitală începînd din 27 septembrie 
pînă la 19 noiembrie, iar în țară 
începînd din 29 septembrie pînă la 
19 noiembrie 1973 inclusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO

14 SEPTEMBRIE 1973
Extragerea I : cat. 1 : 2 variante

10»/, a 51.364 lei ; cat. 2 : 1,60 a 
38.522 lei ; cat. 3 : 5,85 a 10.536 lei; 
cat. 4 : 21,10 a 2.921 lei : cat. 5 : 
73,50 a 839 lei; cat. 6 : 158 
lei.

Extragerea a II-a : cat. A 
variante a 67.455 lei ; cat. 
variante 25% a 14.615 lei și 
riante lO^/o a 5.846 lei ; cat. C : 2,2_’ 
a 5.481 lei ; cat. D : 32,70 a 1.609 
lei ; cat. E : 91,40 a 576 lei ; cat. F: 
138,10 a 381 lei ; cat. X : 1.621,65 a 
100 lei.

Premiile de 51.364 lei de la cate
goria 1 jucate 10o/o au fost obținute 
de Belcin Costică din Brașov și 
Savin Ioan din Bacău, iar premiul 
de 67.455 lei de la categoria A a 
fost obținut de Cimpoeru Elena din 
Galați.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

: 1,30
B : 2 
4 va- 
: 9.60

DIN



D ebutînd ieri în actuala ediție 
a competițiilor europene inter- 
cluburi, echipele noastre de 

fotbal au avut comportări foarte di
ferite.

Astfel, la Belfast, în fața campioa
nei Irlandei de Nord, formația Cru
saders, campionii noștri, dinamoviș
tii bucureșteni, au repurtat o fru
moasă victorie cu 1—0, luind o 
mare opțiune asupra calificării în 
turul secund.

Foarte bun este și rezultatul Uni
versității Craiova în Cupa U.E.F.A. ; 
actualul lider al campionatului nos
tru a terminat la egalitate cu Fio- 
„rentina (0—0) ceea ce îi conferă 
mnri șanse pentru partida retur.

în schimb, divizionara B, Chimia 
Rm. Vîlcea, deși a jucat pe teren 
propriu, n-a putut întrece pe Glen- 
teran Belfast, deși a condus cu 2—1 
către finalul partidei.

Un eșec de 
însă, în Cupa 
teșteană, F. C. 
la scor (1—5), 
lui Fenerbahce.

Reamintim că 
niri este programat la 3 octombrie.

proporții a suferit, 
U.E.F.A, formația pi- 
Argeș, care a cedat 
la Istanbul, in fața

returul acestor întîl-

LUCIDITATEA TACTICĂ A LUI DINAMO A ÎNVINS
VITALITATEA LUI CRUSADERS: 1-0 (1-0)

BELFA5T, 19 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Foarte bună com
portare și, mai ales, foarte bun re
zultat, obținut de echipa 
campioană în această seară, 
stadionul Windsor Park din 
Dinamo București venise în 
Irlandei de Nord fără trei dintre 
oamenii săi de bază (Dinu, 
trache, Radu Nunweiller), ia» un al 
patrulea titular (Dobrău) nu putuse 
fi recuperat pentru acest joc. Și, 
totuși, tinerii care i-au înlocuit au 
evoluat peste așteptări, fără trac, 
cu multă luciditate și ambiție în 
fața acestei viguroase formații care 
a fost Crusaders. Plusul de tehnică 
și clarviziunea tactică ale dinamo- 
viștilor au fost hotărîtoare în aceas
tă partidă de mare luptă, mai ales 
In. repriza secundă cînd echipa gaz
dă, cu o, pregătire fizică excelentă,

noastră 
aici, pe 

Belfast, 
capitala

Dumi-

UN REZULTAT CARE-I AVANTAJEAZA PE OASPEȚI

a atacat continuu cu gîndul la un 
succes. Dar dinamoviștii au știut să 
se apere, uneori cu cite două linii 
de patru fundași, plasate abil în 
fața lui Cavai, au știut să-și grupeze 
toate ambițiile și eforturile si la 
mijlocul, terenului, neuitînd, însă, să 
atace prin surprindere, prin infil
trările nebănuite de nimeni, ale lui 
Moldovan, Custov și' Sălceanu.

Dinamo București și-a deschis dru
mul spre victorie chiar din primul 
minut. Atunci, Florian Dumitrescu a 
trecut foarte bine de Coke, a cen
trat, Dudu Georgescu a făcut o fentă 
în mișcare derutînd defensiva nord- 
iriandeză, mingea a ajuns la Sălcea
nu, Coke a revenit încercînd să de
vieze balonul în 
torul bucureștean 
După acest start 
în min. 8 Florian 
ză o mare ocazie, 
18 să-1 ■ imite Moldovan, 
gur în fața portarului. Finalul re
prizei prime aparține gazdelor, de 
o vitalitate nebănuită, dar. în min. 
33, se opune bara la șutul lui Bec
ket, iar Cavai în min. 37 parcă îl 
hipnotizează pe Cullen. După pauză, 
aceeași dezinvoltură tactică și preci
zie în joc din partea echipei noastre 
care știe să se apere, dar și contra
atacă periculos, ratînd. din neferi
cire, cîteva ocazii excelente. In min. 
60, de exemplu, Florian Dumitrescu 
singur în careu, trage în portar ; în 
min. 65, Dudu Georgescu ezită tot 
singur kn fața portarului, pentru ca, 
imediat, Florian Dumitrescu să tra
gă, din nou, în Nicholson. In min. 
75, o altă mare ocazie pe care Dudu

corner, însă jucă- 
mai abil a înscris, 
atît de favorabil, 
Oumitrescu ratea- 
pentru ca în min. 

aflat sin-

BALCANIADA DE BASCHET FEMININ

Georgescu o ratează, trimițînd din 
poziție favorabilă balonul peste 
poartă. Aceste situații bune create de 
echipa noastră nu trebuie să creeze 
cumva imaginea că gazdele ar fi 
slăbit ritmul în ultima parte a jo
cului. Dimpotrivă. Finalul lor a fost 
vijelios. Cu cite 7—8 oameni în atac, 
însă jocul inteligent al tinerei echi
pe dinamoviste a făcut față cu brio 
iureșului nord-irlandez, mai ales 
ultimele 10 minute cînd Cavai 
mai ales, Sătmăreanu II (care 
scos de pe linia porții în min. 
balonul) s-au opus egalării.

Prin luciditate, calm și un 
eoleețtv foarte legat, bazat pe 
schemă care s-a dovedit nimerită 
(1—4—1—2), și printr-o dăruire to
tală, echipa noastră campioană reu
șește în primul meci din. actuala e- 
ditie a C.C.E. un ioc bun și un re
zultat favorabil care-i mărește con
siderabil șansele pentru saltul în 
turul II, după revanșa de la Bucu
rești.

Arbitrul P. Wouter (Belgia) ■ con
dus foarte bine 
ții :

CRUSADERS:
MC. FARLAND, Feamagan
POLIN. Mc. Feely (min. 15 Woods) 
— Cullen (min. 46 Mack Lin), MC. 
QUILAN. Tod, LENOX.

DINAMO : CAVAI — DELEANU, 
G. SANDU. SĂTMĂREANU II, Lu- 
cuță — RADU PAMFIL, CUSTOV, 
Moldovan — SĂLCEANU, Dudu 
Georgescu. Florian Dumitrescu (min. 
87 Vrînceanu).

in 
Și, 

a
80

joc
o

următoarele forma-

Nicholson — Coke; 
MC.

ÎN MECI NEOFICIAL, ROMÂNIA-BULGARIA (tineret) 61-65
SOFIA, 19 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
în vederea participării la între

cerile celei de a Xl-a ediții a Bal
caniadei de baschet feminin, re
prezentativa României a sosit marți 
seară la Sofia, unde a fost găzdui
tă la hotelul sportiv Diana. Tot 
aici se află și formațiile Iugosla
viei și Bulgariei, precum și lotul 
de tineret al țării gazdă-

După obositoarea rută Poiana 
Brașov (aici baschetbalistele noas
tre au efectuat pregătirile în ve
derea acestui dificil examen) — 
București — Sofia, 
României a renunțat 
mentul de acomodare 
efectuîndu-1 miercuri 
sub conducerea antrenorilor 
gismund Ferencz și loan Nicolau, 
în sala Slivnița (capacitate 1.000 
locuri), unde se vor desfășura în
tîlnirile campionatului balcanic.

în cadrul ședinței tehnice care a 
avut loc miercuri la prînz, Ale-

selecționata 
la antrena- 
de marți, 

dimineață, 
Si-

xandru Mogoș, conducătorul dele
gației române, a fost ales membru 
în Juriul 
principal 
rencz, în 
niadei.

în partida inaugurală, echipa 
României a primit replica forma
ției de tineret a Bulgariei, care 
participă în afară de concurs. 
Pentru sportivele țării noastre, a- 
ceastă întrecere a constituit o uti
lă verificare în vederea partidelor 
oficiale ce le vor susține joi și vi
neri. Testul de miercuri seară și-a 
atins scopul mai ales prin faptul

de apel, iar antrenorul 
al lotului, Sigismund Fe- 
Comisia tehnică a Balca-

că tinerele baschetbaliste bulgara 
au evoluat excelent, izbutind chiar 
să obțină victoria cu 65—61 (33— 
33). Punctele echipei române au 
fost înscrisa de Szabados 20, Gu- 
giu 16, Tita 7, Mihalic 7, Savu 5, 
L. Rădulescu 2, Andreescu 2, Balai 
> (au mai jucat Goian și Giurea).

La ora închiderii ediției, se dis
pută partida Iugoslavia — Bul
garia.

Debutul oficial al selecționatei 
române are loc joi, dnd întîlnește 
formația Iugoslaviei.

Adrian VASILESCU

LUPTE GRECOROMANE

Turneul de tenis de la Los Angeles

SMITH Șl ASHE

ÎNVINGĂTORI
RM. VÎLCEA, 19 (prin telefon). 

Chimia Rm. Vîlcea, această echipă 
de Divizia B, a trecut pe lîngă o 
frumoasă victorie internațională în 
jocul de debut în Cupa Cupelor. 
Cu puțină șansă* echipa de pe Olt 
ar fi terminat învingătoare.

Fără să se teamă de adversarul 
dintr-o parte a Europei unde se 
joacă un fotbal bun, jucătorii noștri 
au început debordant partida. Chiar 
în min. 3, Șutru a avut o bună 
situație, dar s-a împiedicat la mar
ginea terenului. După două minute, 
acest mărunțel dar excelent Goj- 
garu (și care avea să fie cel mai 
bun, credem, de pe teren) a șutat 
la poartă, dar Gorman a scos de 
lîngă bară. Glentoran, cu 
McKullough — libero șî alți cinci 
pe lîngă el, se apăra la disperare. 
Dar deschiderea scorului se produce 
în min. 9 : Șutru recuperează o 
minge în apropierea careului, pa
sează lui Cincă, urmează o degajare 
lungă și Gojgaru, pornit cam de 
la centru, își încheie acțiunea cu 
un gol marcat pe lîngă portarul 
Patterson. Oaspeții au acuzat ofsaid, 
dar Hill era mult în spate. Chimia 
joacă debordant și ne întrebam 
dacă va rezista ritmului impus 
chiar de ea. Dar, iată, în min. 27 
se produce o fază de nimeni bănui
tă. Stana a aruncat greșit pînă la 
McCreary, acesta i-a driblat cu 
ușurință pe Lepădatu, Bortz și Pin
ts'ie și a' înscris pe lîngă Stana un 
gel împotriva cursului jocului. Chi
mia ă avut tăria să răspundă aces
tei lovituri neprevăzute și să îns
crie în minutul următor. A centrat 
Ilaidu, lung și înalt, și 
de necrezut, i-a învins în 
pe uriașii McKullough și 
a trimis cu capul spre 
Parcă speriat, Patterson 
mingea din mină : 2—1.

Gojgaru, 
detentă 

Stewart și 
poartă, 

a scăpat 
Și acest 

scor putea fi majorat în min. 37 și

39, cînd Șutru a trimis pe lîngă 
bară sau cînd șutul lui Gojgaru a 
fost reținut de portar ca prin mi
nune.

După pauză, aspectul meciului 
s-a schimbat. Chimia și-a pierdut 
din elan, a aglomerat jocul pe cen
tru, căutîndu-1 cu insistență pe Goj
garu. Jucătorii noștri au încercat 
să-și scoată adversarul din propriul 
teren, pasînd lateral, dar încetinind 
ritmul. Nu mai șutează la poartă 
ca în prima repriză, deși Patterson 
se arată nesigur. Și oaspeții sînt 
invitați în atac. Și nu refuză. Dar, 
aveau să egaleze în min. 74 prin- 

. tr-un gol care are la origine o gre
șeală a apărării vîlcene și una a 
arbitrului de tușă, E. Reires, care 
n-a semnalizat poziția de ofsaid a 
lui Jamison, care, la 6 m, a primit 
mingea de la McCreary și a trimis-o 
pe lingă Stana, în gol, lingă bară. 
Acest moment constituia, de fapt, 
punctul critic al perioadei mai slabe 
de joc a vîlcenilor. în final, Chimia 
mai încearcă o dată șansa, dar, în 
min. 86, mingea șutată de Gojgaru 
este scoasă de pe linia porții de 
Hill. Și astfel victoria pe care 
Chimia o merita n-o realizează în 
ciuda ocaziilor, a raportului de cor- 
nere (8—0) și a șuturilor la poartă 
(19—4).

A arbitrat bine (cu excepția deci
ziei de la golul doi) C. Xanthoullis, 
ajutat la linie de E. Reires și S. 
Atxentiou (toți din Cipru).

CHIMIA : Stana — CINCA, Pin- 
tilie, BORTZ, LEPĂDATU — 
HAIDU, Donose. Ionescu — Șutru, 
GOJGARU, Iordache (min. 85 : 
Orovitz).

GLENTORAN : Patterson — Hill, 
Stewart, MCKULLOUGH, Gorman 
(min. 46 Wallsh) — MCCREARY, 
Dougan, ANDERSON — JAMISON, 
Hall, Feeney.

Constantin ALEXE

FLORENȚA, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Peste 40 000 de spec
tatori au luat loc astă-seară în 
tribunele lui „Stadio Comunale" 
pentru a urmări prima manșă din 
cadrul „Cupei U.E.F.A." a partidei 
Fiorentina — Universitatea Cra
iova.

După o scurtă perioadă de tato
nare, cele două echipe și-au dez
văluit intențiile: formația gazdă a 
pus accentul pe ofensivă, dirijată 
de Marlo și De Sisti (acesta a fost 
înlocuit însă în min. 31), în timp 
ce echipa craioveană, cu o defen
sivă judicios grupată în fața por
ții lui Manta, a încercat să punc
teze, cu arma-i specifică, contra
atacul. Una pește alta însă, se în
registrează un echilibru în fazele 
de real pericol la cele două porți 
și fluierul arbitrului consfințește 
la finele primei reprize un just 
0—0.

Partea a doua a meciului are un 
aspect oarecum diferit, acum for
mația oaspete îndrăznind mai mult 
în atac. Antrenorul Rădice se vede 
nevoit să introducă forțe proaspe
te în teren, Desolati înlocuindu-1 
în min. 67 pe Guerini. O modifica
re se produce și în echipa craio-

Eftimie IONESCU
ÎN PRIMUL TUR

PRIMA MANȘĂ A FINALEI CUPEI BALCANICE

A.S. ARMATA N-A ȘTIUT
SĂ ȘI VALORIFICE OCAZIILE DE GOL

1-1 (1-0) CU LOKOMOTIV SOFIA

TG. MUREȘ, 19 (prin telefon). — 
Probabil că în cîteva mii de locuințe 
din acest frumos oraș al Transilva- 

se va discuta multe zile de 
încolo despre partida 
formația locală A. S. Ar- 
n-a știut s-o cîștige în fața

ni&i 
aici 
carp 
mata ... - ------ - - — --
ambițioasei echipe Lokomotiv Sofia. 
Am spus „cîteva mii de locuințe" 
întrucît stadionul „23 August" 
Tg. Mureș a cunoscut astăzi o 
fluență de spectatori care poate fi 
considerată cifră record. în fața 

acestui public numeros și fierbinte, 
care a dorit un start cit mai bun 
al formației favorite în finala celei 
de a XI-a ediții a „Cupei Balca
nice", foțbaliștii de la A.S. Armata 
nu au arătat decît cel mult jumă
tate din posibilitățile lor. Probabil 
că foarte mult a contat la această 
reducere a... motoarelor golul înscris 
în secunda 40 a jocului de excelen
tul Caniaro : Naghi execută o lo
vitură liberă de pe dreapta, mingea 
ajunge la Czako, infiltrat în atac, pe 
aripa stingă, urmează o centrare 
perfectă, exact acolo unde se aflau 
Caniaro și Mureșan și talentata^ ex
tremă dreaptă înscrie cu toată o- 
poziția lui Kostadinov ; 1—0. Deci un 
avantaj luat din start care i-a făcut 
pe reprezentanții noștri In această 
competiție internațională să crea
dă că golurile vor veni, In conti
nuare, cu ușurință. Din acest motiv 
apărarea militarilor se oomplică inu
til, Czako și Kiss, dar, mai ales, 
primul, pasează, contraindicat, în 
careu, în loc să transmită mingea 
cît mai repede. La o astfel de ,Jază“, în 
min. 69, asistăm la un contraatac 
al formației sofiote i Czako are po
sibilitatea să degajeze balonul dar 
preferă un dribling, alunecă și cade, 
internaționalul Mihailov îl depose
dează și centrează imediat în mijlo
cul careului, de unde Hadjiev în
scrie fără dificultate : 1—1.

Firește, un scor care nu reflectă, 
nicidecum, desfășurarea jocului în 
care A.S. Armata a avut nouă mari 
ocazii de gol (față de numai două ale 
oaspeților) și a beneficiat, totodată, 
de 13 lovituri de colț, In timp ce 
feroviarii sofioți au executat, doar 
două. în special în partea ultimă a 
meciului am asistat la un adevărat 
asediu al porții oaspeților, dar su
perioritatea teritorială nu s-a mate
rializat pentru că toate aceste atacuri 
furibunde nu au fost gîndițe, au fost 
concepute mai mult după instinct, 
fără nici un fel de orientare tactică. 
Credem că, într-o oarecare măsură, 
a contribuit la acest rezultat de 
egalitate eliminarea, în min. 64, a 
jucătorului Sokolov, pentru proteste 
la deciziile arbitrului. Ambiționați,

pe

din
a-

fotbaliștii bulgari au luptat din răs
puteri și au reușit să mențină ega
litatea. In min. 89 au fost cit p-ari 
să marcheze golul victoriei la un 
contraatac ce surprinsese descope
rită apărarea militarilor.

Arbitrul Iosif Strmetcki (Iugosla
via) a condus foarte bine formațiile :

A.S. ARMATA: Nagel — Szblldszi, 
GHINEA, Kiss, Czako — Varodi 
(min. 73 Pîslaru) BOLONI — CA
NIARO, Naghi, MURESAN. Ha.jnai.

LOKOMOTIV SOFIA : KOSTADI
NOV — Ghierov, HRISTAKIEV, An- 
ghelov, Stoikov — Dimitrov A. MI
HAILOV — Doicev, Gheorghiev, SO
KOLOV, HADJIEV.

Mircea TUDORAN

veană, Bălăci luîndu-i locul, în 
min. 70, lui Marcu. în min. 79, o 
acțiune ofensivă a elevilor lui Cer- 
năianu crează pericol la poarta 
lui Superchi: Țarălungă îl deschi
de, în careu, pe Oblemenco și 
acesta, scăpat pentru o clipă de 
sub paza lui Galdiolo, șutează pii- 
ternic; portarul gazdelor plonjează 
spectaculos și respinge in extremis. 
A fost marea ocazie în această 
partidă, ratată de fotbaliștii ro
mâni. în ultimele minute, Fioren
tina revine cu un ultim efort în 
atac și în min. 83 și 87 produce 
emoții la poarta lui Manta.

Arbitrul bulgar Atanasie Mateev 
a condus corect formațiile:

FIORENTINA: Supercjii — GAL
DIOLO, Roggi, 
Guerini (min.
TOGNONI — 
RIN, De Sisti 
Saltutti.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
MANTA — NICULESCU, BÂDIN, 
DESELNICU, BERNEANU — 
SRÎMBEANU, BOC, Ștefănescu — 
Țarălungă, Oblemenco, Marcu 
(min. 70 Bălăci).

F.C. ARGEȘ
LA SCOR

ISTANBUL, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

încurajată puternic de cei pes
te 40 000 de spectatori care au 
umplut tribunele stadionului Mit- 
hat Pașa, Fenerbahce atacă în 
forță, asediind careul echipei 
noastre. Incepînd din min. 14 jo
cul se echilibrează și mijlocașii pi- 
țeșteni inițiază primul contraatac 
soldat cu corner la poarta adversă, 
în min. 31, Roșu deschide scorul, 
marcînd. spectaculos, din plonjon, 
cu capul, un gol la realizarea că
ruia o contribuție substanțială a 
avut-o Radu. Fenerbahce acuză 
pentru moment lovitura apoi își 
reia cu vigoare atacurile și în 
min. 43 Cernii profită de faptul că 
apărarea echipei piteștene era 
mult avansată, înaintează. per
pendicular pe poartă și înscrie pe 
lîngă Ariciu care, la această fază, 
se accidentează.

După pauză, în min. 47, Cernii 
înscrie din nou în poarta părăsi
tă neinspirat de Ariciu. Golul dă 
aripi echipei lui Didi, care atacă 
în valuri, pe tot frontul, obligînd 
echipa argeșeană să se acere cu dis
perare și să... greșească. în min. 50,

LOS ANGELES 19 (Agerpres).
Turneul internațional de tenis de 
Los: Angeles a programat alte partide 
eontînd pentru primul tur, Stan 
Smith (S.U.A.) l-a învins cu 6—4, 
6—4 pe compatriotul său Mike Ma- 
chette, iar Arthur Ashe (S.U.A.) a 
dispus cu 6—1, 6—2 de suedezul Ove 
Anderșon. Alte rezultate mai impor
tante : Rosewall (Australia) — Chan- 
freau (Franța) 6—2, 6—4; Tanner
(S.U.A.) — Austin (S.U.A.) 7—6, 7—6; 
Van Dillen (S.U.A.) — McKinley
(S.U.A.) 6—3, 6—2; Riessen (S.U.A.) 
— Ralston (S.U.A.) 6—2, 7—5.

la

Zilele trecute reprezentativa de 
tineret la lupte greco-romane a în- 
tîlnit la Belgrad echipa similară a 
Iugoslaviei. Meciul s-a desfășurat 
la „Casa Sportului", fiind urmărit 
cu viu interes, deoarece el consti
tuia pentru ambele formații un pri
lej de verificare înaintea partici
pării la Balcaniada de la Timișoara 
(29—31 septembrie). întîlnirea a luat 
sfîrșit cu victoria luptătorilor ro
mâni, cu scorul de 11—9. De re
marcat că s-au disputat doar 
meciuri, din cele 10 categorii 
greutate.

în ansamblu echipa noastră a 
evoluat bine, majoritatea concu- 
renților fiind preocupați de reali
zarea unor acțiuni ofensive, care 
să le faciliteze cîștigarea disputelor. 
S-au remarcat I. Dulică, I. Gibu, 
M. Botilă, Z. Szilag și A. Sablovski.

IATÂ REZULTATELE ÎNREGIS
TRATE eat. 48 kg: A. Tănase 
(România) cîștigă fără adversar; 
cat. 52 kg ; I. Gibu b.p. I. Iakob 
(Iugoslavia) ; cat. 57 kg : M. Bo- 
țilă b.p. R. Servlic (Iugoslavia) ; I. 
Dulică b.p. I. Ivanovic — în afară

8 
de

de concurs ; cat. 62 kg : Al. Szabo 
b.p. Al. Varga (Iugoslavia) ; cat. 68 
kg: T. Horvath p.p. M. Kiss (Iu
goslavia) ; cat. 74 kg: Gh. Ciobo- 
taru p.p. V. Tabacki (Iugoslavia) ; 
cat. 82 kg: D. Cucnovic (Iugosla
via) cîștigă fără adversar ; cat. 90 
kg: D. Manea p.p. M. Petkovic 
(Iugoslavia) ; cat. 100 kg : Z. Szilag 
b.p. R. Memisevic (Iugoslavia) ; 
cat. + 100 kg : A. Sablovski egal cu 
P. Ilic (Iugoslavia).

Întîlnirile au fost arbitrate cu 
competență de I. Arșic (Iugoslavia) 
și I. Marinescu (România).

Campionatele mondiale de haltere

M. KIRJINOV (U.R.S.S.)
Învingător

Constantin FIRANESCU

A PIERDUT

Beatrice, BRIGI — 
67 Desolati), AN- 
Mario, SPEGGIO- 
(min. 31 Casso),

r

v.-.--Ivan pierde balonul care, pînă 
ia urmă, ajunge la Osman și 
acesta îl trimite în plasă. După 
acest al treilea gol al lui Fener
bahce. Ariciu, marcat vizibil de 
lovitura primită' la sfîrșitul pri-- 
mei reprize, este înlocuit cu 
Stan. F. C. Argeș combină ceva 
mai precis cîteva minute, Mustățea 
șutează slab (min. 61). ratînd o 
bună ocazie și. imediat, în min. 62, 
la un 
Cemil, 
echipei 
careul 
cat tot 
poziția 
sul atacant al lui Fenerbahce ni 
s-a părut a fi de ofsaid.

F. C. ARGEȘ : Ariciu (min. 53 
Stan) — Pigulea. Ciolan (min. 74 
Burcea), Vlad, Ivan — Nedelcu, 
Mustățea. Prepurgel —• Radu, Ro
șu, Jercan-

FENERBAHCE : Datcu — Ti-
mucin. Myanzi. Ilmaz, Alpaslan — 
Mustafa (min- 74 Ibrahim). Zya, 
Ersoi — Cemil, Osman, Ender.

A arbitrat Erich Linemayer 
(Austria).

Stelian TRANDAF1RESCU

atac inițiat de excelentul 
Mustafa mărește avantajul 
sale rehiînd. cu capul, din 
mic. Ultimul gol e mar- 
de Cemil (min. 68). dar 
din care a plecat impetuo-

disputat triunghiularulLa Helsinki s-a 
masculine ale Finlandei, U.R.S.S. și R. 
a fost ciștigată de Thomas Munkelt (R.D.G.)

de atletism dintre selecționatele
D. Germane. Proba de 110 mg 

în dreapta imaginii
Telefoto : A.P.-AGERPRES

MECIUL ATLETIC
CEHOSLOVACIA - UNGARIA

PKAGA 19 (Agerpres). — La Os
trava s-a desfășurat dubla întîlnire 
.internațională de atletism dintre se
lecționatele masculine șl feminine ale 
Cehoslovaciei și Ungariei. La mas
culin, victoria a revenit gazdelor cu 
ș.cprul de 113—97 p, iar la feminin 
au cîștigat atletele maghiare cu sco
rul de 78—68 p. Cu un rezultat bun 
s-a încheiat proba feminină de arun
care a greutății, ciștigată de cunos
cuta campioană cehoslovacă Fibin- 
gerova cu 20,62 m. Sportivul ma-

Rezultate din Cupele europene la fotbal
Prima etapă a Cupelor europene la fotbal a . programat meciurile 

tur, urmînd ca Ia 3 octombrie,
Iată rezultatele

ediției.
întîlnirilor

CUPA

Waterford
Bayern Miinchen
Turun Pallouseura 
Dynamo Dresda 
Zaria Voroșilovgrad 
Steaua roșie Belgrad
F. C. Bruge
Jeunesse d’Eseh (Lux.) 
Viking Stavanger
Vejle B. K. (Dan.)
Ț.S.K.A. Sofia 
CRUSADERS BELFAST
F. C. Basel

(Fini.)

Ajax Amsterdam

Legia Varșovia
Anderlecht
Vasas Budapesta
Ankaragiicii
A. C. Milan 
Torpedo Moscova 
Gzira F. C. (Malta)
N. A. C. Breda 
Randers Freja (Dan.)

să aibă loc partidele revanșă, 
care ne-au parvenit pînă la închiderea

CHIMIA RM. VÎLCEA
Pezoporikos Larnaka (Cipru)
Beroe Stara Zagora
Banik Ostrava
Reipas Lahti
Cardiff City

— GLENTORAN BELFAST
— Malmo F. F.
— Fola Esch (Lux.)
— Cork Hibernians
— Olympique Lyon
— Sporting Lisabona

2—2
0—0
7—0
1—0
0—0
0—0

CAMPIONILOR
CUPA U.E.F.A.

la CATEGORIA UȘOARĂ
La Havana continuă campionatele 

mondiale de haltere. în ziua a pa
tra a întrecerilor s-au întrecut hal
terofilii de la categoria ușoară. Pe 
primul loc s-a clasat Muharbi Kir
jinov (U.R.S.S.) cu 305 kg, urmat 
de Mladen Kucev (Bulgaria) cu
302.5 kg, Dimităr Ianev
292.5 kg și Jânos Bagocs 
Medalii au cîștigat : la 
Kucev 132,5 kg, Kirjinov 
Ianev 130 kg ; la aruncat 
175 kg, Kucev 170 kg șl 
ponia) ,165 kg. întrecerile continuă 
cu probele de la categoria semi- 
mijtocie.

(Bulgaria) 
(Ungaria), 
smuls — 
130 kg și 

: Kirjinov 
Kato (Ja-

TURURI CICLISTE

IN EUROPA
SOFIA, 19 (Agerpres). — Turul 

ciclist al Bulgariei a continuat cu 
desfășurarea etapei a 4-a pe dis
tanța : Șumen — Burgas (153 km). 
Victoria aj revenit ciclistului sovie
tic Kiricenko, care a fost cronome
trat în 3h42:50. Dirs (R. D. Ger
mană) a ocupat locul 2, cu același 
timp, urinat de bulgarul Mihailov 
— la 12 sec. în clasamentul gene
ral individual, pe primul loc a tre
cut bulgarul Ivan 
14h05:53, urmat de 
Bartolicz — 14h06:12 
Masiero

Vasili ev — 
cehoslovacul 

și de italianul
14h06:23.

■A-
MADRID, 19 (Agerpres). — Tu

rul ciclist al Cataloniei a continuat 
cu desfășurarea etapei a 6-a pe 
distanța: Organa —• Viella (189 
km). Primul a trecut linia de so
sire spaniolul Manzaneque, crono
metrat în 5h50:34. După 9 sec. a 
sosit compatriotul său Perurena, 
iar după 11 sec. — marele favorit, 
Luis Ocana (Spania). In clasamen
tul general, pe primul loc se află 
Perurena, urmat la 4 sec. de Man
zaneque, și la 8 sec. de Martos 
(Spania). Ocana ocupă locul 4 — 
la 19 sec.

— Ujpesti Dozsa
— Aatvidaberg F. R.
— Celtic Glasgow
— Juventus Torino
— Apoel Nicosia
— Stal Mielec
— Floriana La Valetta
— F. C. Liverpool
— Spartak Trnava
— F. C. Nantes
— Wacker Innsbruck
— DINAMO BUCUREȘTI
— Fram Reykjavik

se califică direct în turul al

CUPA CUPELOR

— P.A.O.K. Salonic
— F. C. Ziirich
— F. C. Sunderland

■ — Rangers Glasgow
— Dinamo Zagreb
— Atletico Bilbao
— S. K. Brann Bergen
— F. C. Magdeburg
— .Rapid Viena

doilea-

2— 3
3— 1
1—6
2—0
2—0
2—1
8—0
1—1
1—2
2—2
3—0
0—1
5—0

Fredrikstad (Norv.)
Ruch Chorzov
B. K. 1903 Copenhaga
F. C. Carl Zeiss Jena 
Stromsgodset (Norv.) 
Oesters I. F. Văxjb (Sued.) 
Ards Belfast
Hibernian Edinbungh
Fortuna Dusseldorf 
Grasshoppers Zurich
F. C. Aberdeen
F. C. Dundee
U. S. Luxemburg
Vitoria Setubal
Ipswich Town
Lazio Roma
FIORENTINA
Ferencvaros Budapesta
V. f.B. Stuttgart
Tatran Presov
Dinamo Tbilisi 
Panathinaikos Atena 
Admira Wacker Viena 
FENERBAHCE ISTANBUL 
VS.S. Kosice
A. C. Torino
Sskișehirspor (Turcia)

— Dinamo Kiev
— Wuppertaler S. V.
— A.I.K. Stockholm
— Mikkelin Palloulijat JUn-)
— Leeds United
— Feyenoord Rotterdam
— Standard Liege
— I.B.K. Keflavik (Isl.)
— Naestved I. F. (Dan.)
— Tottenham Hotspurs
— Finn Harps (Irl.)
— Twente Enschede
— Olympique Marseille
— Beerschot Anvers
— Real Madrid
— F. C. Sion (Elv.)
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— Gwardia Varșovia
— Olympiakos Nicosia
— Velez Mostar

•— Slavia Sofia
— O.F.K. Belgrad
— Internazionale Milano
— F. C. ARGEȘ PITEȘTI
— Honved Budapesta
— Lokomotive Leipzig
— F. C. Koln

ghiar Major a terminat învingător în 
proba de săritură în înățime cu 
2,19 m, iar compatriotul său Gresza 
s-a situat pe primul loc în 
de 100 m plat cu timpul
Alte rezultate : masculin :
obstacole : Molnar (Ungaria) — 8:51,4;
200 m: Matousek (Cehoslovacia) — 

■ 21,1; aruncarea discului : Fejer (Un
garia) — 63,40 m; săritura în lun
gime: Broz (Cehoslovacia) 7,62 m: 
1 500 m : Penkava (Cehoslovacia) — 
3:44,5; feminin : săritura în lungime : 
Bruzsenyak (Ungaria) 6,42 m; 200 m: 
Knapova (Cehoslovacia) — 24,4;
100 m plat s Karoly (Ungaria) — 11,7; 
săritura în înălțime : Karbanova 
(Cehoslovacia) — 1,80 m.

cursa 
de 10,2. 
3 000 m

CAMPIONATUL CEHOSLOVAC

DE HOCHEI PE GHEATĂ
PRAGA, 19 (Agerpres). 

nuat întîlnirile din cadrul 
de hochei pe gheață al _ 
Principalele rezultate înregistrate : VSJ 
Kosice — Skoda Plsen 1—3; Slovan Bra
tislava — VTJ Homutov 12—2 ; Sonp 
Kladno — VJKG Ostrava 5—1; Dukla 
Jihlava — ZKL Brnofc 2—2; HZ Litvinov 
— Tesla Pardubice 3—1. în clasament 
conduce Sparta Praga, cu 8 puncte, ur
mată de Skoda Plsen, cu 6 puncte, Du
kla Jihlava și Tesla Pardubice, cu cite 
5 puncte.

— Au conti- 
campionatului 
Cehoslovaciei.

TELEX•TELEX•TELEX
La Dfisseldorf s-a disputat meciul retur 
dintre formațiile E.G. Dusseldorf și 
Brynaes Gaevle (Suedia), eontînd pentru 
semifinalele „Cupei campionilor euro
peni" la hochei pe gheață — ediția 
1972—1973. Întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (1—1, 1—1, 
0—0). Au înscris : Schneitberger și Hej- 
ma, respectiv Canderyd șl Nilsson. în
vingători în primul meci cu scorul de 
7—3, hochelștii suedezi vor juca în fi
nala competiției cu cîștigătoarea meciu
lui dintre formațiile ȚSKA Moscova și 
Dukla Jlhlava.
■
In prima rundă a turneului internațio
nal de șah de la Vîrșeț, marele maestru 
iugoslav Parma l-a învins pe compatrio
tul său Krnici. A fost consemnată re
miza în partidele Buljovlcl (Iugoslavia) 
— Forintos (Ungaria), Quinteros (Ar
gentina) — Tringov (Bulgaria) și Radu
lov (Bulgaria) — Kirov (Bulgaria). Par
tidele Ivkovici (Iugoslavia) — Hecht 
(R.F. Germania) și Uhlmann (R. D. Ger
mană) — Zuckermann (SUA) s-au în
trerupt.

In prezent se află în turneu în U.R.S.S., 
echipa feminină de volei a Japoniei, 
într-un meci desfășurat la Riga, echipa 
U.R.S.S., a învins cu 3—2 (13—15, 15—7, 
11—15, 15—8, 15—10) echipa oaspete.

Campionul mondial de box la categoria 
mijlocie, argentinianul Carlos Monzon, 
a sosit la Roma. El își va continua, 
aici, pregătirile în vederea meciului ofi
cial care-1 va susține la 29 septembrie, 
la Paris, cu șalangerul său, francezul 
Jean Claude Bouttier. în cadrul unei 
conferințe de presă,, Monzon a declarat

că această a doua ediție a întîlnirii. cu 
Bouttier se anunță deosebit de dificilă, 
deoarece pugilatul francez a făcut în
semnate progrese. în prima •partidă, dis
putată cu doi ani în urmă, Monzon a 
cîștigat înainte de limită, în repriza a 
12-a.

La Bruxelles s-a disputat primul meci 
dintre echipa belgiană Avânți Lebbeke 
și formația portugheză Sporting Lisabo
na, eontînd pentru primul tur al „Cu
pei campionilor europeni11 la handbal 
masculin. Partida s-a încheiat Ia egali
tate : 16—16 (5—8).
■
Campionatele mondiale de schi nautic 
s-au încheiat la Bogota cu desfășurarea 
probelor de sărituri. La feminin, victoria 
a revenit sportivei americane Liz Allan 
Shetter, care a realizat sărituri de 35.15 
șl 34,20 m. Pe locul secund s-a clasat 
Sylvie Maurial (Franța), iar locul trei 
a fost ocupat de Karen Morse (Canada). 
Proba masculină a fost ciștigată de ame
ricanul Robert McCormick (50,85 m și 
50,80 m), urmat de George Athans (Ca
nada) șl Wayne Grimdltch (SUA).

Cursa internațională automobilistică, 
desfășurată pe circuitul de la Zeltweg 
(Austria), s-a încheiat cu victoria engle
zului Guy Edwards. La volanul unei 
mașini „Lola“, învingătorul a fost crono
metrat în cele două manșe (total 354.660 
km) cu timpul de îh 46:11,90. Pe locu
rile următoare s-au clasat compatriotii 
săi Martin Raymond („Chevron") — îh 
46:44,98, John Burton („Chevron") — lh 
46:52,12 și austriacul Dieter Quester 
(„Abarth Osella") — lh 46:57,84.
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