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ECHIPA MASCULINĂ A 
A ÎNTRECUT NORVEGIA

cu toate a- 
valoare au 
convingerea

CONSTANTA, 23 (prin telefon) 
în ziua a doua a triunghiularu

lui atletic dintre reprezentativele 
masculine ale României, Belgiei și 
Norvegiei condițiunile atmosferice 
au fost excelente. Și 
cestea rezultatele de 
lipsit, ceea ce a creat 
că nu numai vîntul (sau cînd e 
cazul, ploaia) — așa cum se justi
fică de cele mai multe ori — ti 
împiedică pe atleți să obțină per
formanțele scontate, rezultate no
tabile !

Sportivii români care, In baza 
calculelor hîrtiei, începuseră con
cursul în postură de favoriți, au 
confirmat pronosticurile și au ob
ținut două victorii nete : ROMA
NIA — NORVEGIA 116,5—95,5 pși 
ROMÂNIA — BELGIA 129—82 p. 
Celor șapte succese individuale 
din prima zi a concursurilor ei 
le-au mai adăugat duminică încă 
trei. Campionul țării la 110 m gar
duri Nicolae Perța și-a făcut 
cursa oișnuită și împreună cu „lo
cotenentul" său Ervin Sebestien au 
adus echipei 
primele dcuă 
tului 
facții 
după 
Doar 
obstacole, iar Vasile Dumitrescus 
„prins" o săritură de peste 16 me-

8 puncte, ocupînd 
locuri ale clasamen- 
Dar asemenea satis-
ma,i avut duminică 

pe stadionul 1 Mai.

probei.
nu am
amiază
Cefan a cîștigat la 3000 m

„Recordul" campionatelor: VIRGINIA RUZICI,
Seria înnoirilor pe lista campioni

lor de tenis ai țării a fost defini
tivată ieri, în ultima după-amiază 
de întreceri pe zgura roșie a Pro
gresului. Avem un nou campion și 
la simplu bărbați, pe Toma Ovici. 
în schimb, ultimele două finale, 
cela de dublu femei și mixt, au 
fost singurele în care deținătorii de 
anul-trecut reușesc să-și păstreze 
titlurile. Virginia Ruzici ridică la 
3 totalul victoriilor sale, împărțin- 
du-le de data aceasta cu Mariana 
Simionescu și Traian Marcu.

în primul rînd. finala băieților. 
Aci, erau față în față doi debutanți 
în manșa decisivă a „naționalelor", 
atît învingătorul cît și învinsul 
fiind pentru prima oară așa de a- 
proape de satisfacția victoriei. Pa
sul ultim l-a reușit Ovici, așa cum 
se pronostica în toate cercurile 
avizate. Categoric chiar, la scor 
net, cu trei seturi cîștigate consecu
tiv. Dar Viorel Sotiriu i)-a fost 
un învins facil. A lăsat impresia, 
în primul set, că poate mai mult, 
a avut chiar un setbal...

Acest set întîi al finalei a fost 
și cel mai interesant. S-a mers pe 
ghemuri 
în start, 
pînă la 
serviciul

cîștigate la serviciu (deși, 
Sotiriu avusese un 0—40) 

2—2. Același, își cîștigă 
la 0, dînd semnalul luptei (Continuare in pag. a 4-a)

Declarațiile jucătorilor

DE LUPTE
BUDAPESTA

Iată-l pe Toma Ovici in timpul fi
nalei cîștigate, ieri, la Progresul

Foto : S. BAKCSY

BUCUREȘTI — 
(JUNIORI) 6—3

Tînăra formație a 
trecut și în partida 
zentativă de juniori 
a Budapestei (6—3). 
din selecționata 1

(70 kg).
— SZONDI 
(UNGARIA)

în finalul re
contribute în- 

echipei de șta- 
a țării sale. In 

cu o se- 
atletismul 
cursa de

tai la triplu impunîndd-se autoritar.
întrecerile de duminică au fost 

dominate de atleții belgieni. Dacă 
6Îmbătă el nu reușiseră nioi o vic
torie, In schimb In reuniunea a 
doua a competiției au obținut pa
tru succese individuale. Herman 
Mignon și-a etalat doar o parte 
din calitățile sale de redutabil se- 
mifondist, rezistînd atacului fur
tunos al lui Nicolae Onescu, omul 
de ultimă sută de metri.

învins, sîmbătă, la 400 m, BriJ- 
denbah — campionul european de 
juniori al acestei probe — s-a re
vanșat In cursa de 200 m în care 
a sosit cu un piopt înaintea lui 
Toma Petrescu, iar 
uniunii el a avut o 
semnată la succesul 
fetă, 4x400 m. 
fine, Poleunis, alergător 
rioasă carte de vizită în 
mondial, a cîștigat lejer 
5000 m, în care recordmanul nos
tru Petre Lupan n-a avut decît, 
pur și simplu, o prezență fizică! 
Și pentru a oferi celor prezenți în 
tribune și un mic divertisment, a- 
runcătcrul belgian George Schro
der, 
după 
bilit 
țării 
17,89 

clasat al doilea la greutate, 
norvegianul Anderșen, a sta- 
un nou record național al 
sale cu o performanță . de 
m. Divertismentul

cu 3 titluri cîștigate
Face break, la ghe-acerbe : 2—3.

mul următor, învingîndu-1 pe Ovici 
pe „teren propriu", la joc de regu
laritate : 2—4. își pierde însă ime
diat serviciul: 3—4. De aci încolo, 
fiecare ghem a avut egalități, dîrz 
disputate, de fiecare dată Sotiriu 
rămînînd cu avansul de un ghem 
din start. La 4—5, servește Ovici 
și la egalitate — din nou — face 
dublă-greșeală... Setbal pentru Soti
riu, care trimite în fileu la schim
bul următor, irosind o bună oca
zie. De aci încolo, Ovici pune tot 
mai accentuat stăpînire pe joc. 
Break în ghemul al 11-lea și set 
cîștigat la cel următor.

Rezistența lui Sotiriu se destra
mă, în fața jocului de precizie al 
virtualului campion, care rar gre
șește cîte un pasing sau drive-lob, 
arme cu care îl oprește mereu din 
atac. Setul al doilea este cîștigat 
de Ovici fără emoții deosebite, 
iar următorul începe în aceeași 
notă. Abia în ultimele secvențe, So
tiriu — în disperare de cauză — 
încearcă să riște mai mult, dar

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

GIMNASTELE ROMÂNCE ÎNVINGĂTOARE
IN R. F GERMANIA

(prin te-BAD BERLEBURG, 23 _ 
leton). în frumoasa stațiune balnea
ră Bad Berleburg, situată nu departe 
de Koln, s-a desfășurat sîmbătă 
după amiază, In noua’ sală de sport 
inaugurată recent aici, meciul ami
cal de gimnastică dintre echipele fe
minine ale R.F. Germania și Ro
mâniei. Așa cum a fost stabilit în
tre cele două federații, ambele e- 
chlpe s-au prezentat cu exercițiile 
liber alese. Meciul a sttrnit aici un 
mare interes, fiind urmărit de nu
meroși specialiști, iar televiziunea a 
Înregistrat și a transmis în culori 
fragmente din evoluțiile celor două 
echipe. Fără a putea alinia cea mal 

aminteam se referă la stilul d'c 
aruncare a acestui atlet care, în 
elan, folosește o veritabilă piru
etă ca la diso !

Succesul echipelor noastre, așa 
cum am spus, a fost deplin 
și el confirmă superioritatea atle- 
ților români, în special în probele 
de sărituri unde au obținut 3 
victorii din patru posibile. La a- 
runcărl am notat 2 victorii din 
cele patru probe iar la alergări la 
5 din cele 12 curse.

Și acum iată rezultatele înscrise 
pe foile de concurs. Mai întîi cele

Adrian VASILIU

(Continuare in pag, a 4-a)

FOTBALIȘTII NOȘTRI PLEACĂ AZI, LA LEIPZIG

DRUM BUN DRAGI TRICOLORI 
SI SUCCES DEPLIN ÎN TENTATIVA

DE CALIFICARE LA W. M. 74!

A NOULUI AN SPORTIV
DESCHIDEREA FESTIVĂ

ieri, la Snagov,
Astăzi după-amiază, la ora 15, un 

avion special va transporta lotul re
prezentativ de fotbal la Berlin, ur- 
mînd ca, de acolo, și pină la Leipzig, 
seiecționabilii să parcurgă cei* 1 170 km 
cu autocarul.

Capitalei a In-
i revanșă repre- 

la lupte libere 
. Cei mai buni 
bucureșteană au 

fost : N. Eremia (cat. 52 kg), Gh. An
gliei (57 kg) si C. Fodore ' ’
GH. BURLEA — coresp.

DINAMO BRAȘOV 
SZEKESFEHERVAK 
6,5—4,5.

în cea de a doua partidă dintre 
echipele de lupte libere Dinamo 
Brasov șl Szondi Szekesfehervar 
(Ungaria), disputată la Brașov, spor
tivii români au avut o comportare 
frumoasă, cîștigînd cu 6,5—4,5. Punc
tele brașovenilor le-au obținut i V. 
Ignat (cat. 52 kg), N. Parepa (57), 
Gh. Dobrănel (62), Gh. Catrina (68), 
Em. Cristian (74), I. Cornuta (90) și 

Limbă (90) — egal sw D. Bayer.

Așadar, „tricolorii" și-au încheiat 
practic pregătirile în vederea celui 
mai important meci al grupei a IV-a 
preliminare. Sîmbătă, Ia Snagov, a 
avut loc ultimul joc-școală, în com
pania selecționatei de tineret, (sub 21 
de ani). Ușor accidentați, Dobrin și 
Dumitrache au fost menajați și nu 
au participat la această din urmă ve
rificare. După asigurările date de 
dr. D. Tomescu, atît Dobrin cît și Du
mitrache vor fi apți de joc în par
tida cu R.D. Germană. Ieri, selecțio
nabilii au efectuat un ușor antrena
ment cu conținut fizico-tehnic. In 
cursul dimineții de azi are loc o 
nouă ședință de pregătire combinată, 
cu caracter tehnico-tactic, și de men
ținere a dispoziției fizice. Datorită in
disponibilității lui Troi, căruia i s-a

VOM FACE TOT CE ESTE POSIBIL
PENTRU UN REZULTAT FAVORABIL

noștri înaintea plecării
Duminică, a 7-a zi a săptămînii, 

notată în calendar cu roșul sărbă
torii și al odihnei, nu a fost mai 
ușoară pentru „tricolorii" noștri 
aflați în ultima linie a cursei pen
tru calificarea la turneul final al 
C.M. Mai mult chiar, ziua de ieri 
a fost o zi plină, primind, prin fe
lul cum a fost organizată de con
ducerea lotului reprezentativ, un 
plus de semnificație, de greutate.

în cursul dimineții, cînd jucă
torii noștri se aflau într-o ședință 
teoretică de pregătire, în care au

A

bună echipă, reprezentativa Români
ei a concurat bine, obținind un fru
mos succes : 182,75 față de 181,35
puncte realizate de echipa gazdă. 
La individual compus pe primele 
două locuri s-au clasat cele mai 
bune sportive din ambele formații > 
Anca Grigoraș și, respectiv, Uta 
Schorn, ambele cu 37,65 p. O evo
luție remarcabilă a avut, de aseme
nea, Iuliana Simonfl din echipa 
noastră, situată pe locul 3 cu 36,70. 
Iată următoarele clasate la indivi
dual : Cizela Wbhrle — 36,35, An
drea Bieger 36,25, Gabriela Trușcă 
ți Rodica Sabău ambele țu 36,10,

în
mană, s-a desfășurat timp 
zile Dinamoviada de tir la care au 
participat trăgători din U.R.S.S., 
România, Ungaria, Cehoslovacia, 
R.P. Mongolă. Bulgaria, Polonia și 
R.D. Germană. La întrecerile de 
armă standard reprezentanții clu
bului Dinamo București, Veronica 
Stroe și Tiberiu Alberti au avut 
o comportare foarte bună cîștigînd 
proba de 3x20 focuri cu 573 p 
(record românesc egalat) și, respec
tiv 60 focuri culcat juniori cu 593 p. 
Bine s-a mai comportat și N. Ro
tam, care la probele de armă li
beră calibru redus 3x40 f și 60 f 
culcat a ocupat locul 3 (1157 p), 
respectiv, locul 5 cu 598 p (!) la e- 
galitate cu cîștigătcrul.

ultimele secvențe de pregătire a meciului înaintea plecării. 
pus din nou piciorul în ghips (piteș- 
teanul nu va putea face deplasarea), 
lotul a fost completat cu craioveanul 
Marcu. Antrenorii V. Stănescu și R. 
Cosmoc au la dispoziție următorii 17 
jucători, care fac deplasarea: Rădu- 
canu, londache — portari; Sătmărea- 
nu, Dinu, Antonescu, Sameș, Delea- 
nu, Velea — fundași; Dumitru, R. 
Nunweiller, Beldeanu — mijlocași ; 
Dembrovschi, Dobrin, Dumitrache. 
lordănescu, Țarălungă și Marcu — 
ata cânți.

Cu același avion va pleca și selec
ționata de tineret (sub 23 de ani), 
care va întîlni marți, la Halle, repre
zentativa similară a R.D. Germane. 
Partida se joacă în cadrul Campio
natului european rezervat echipelor 
de tineret. Pentru calificarea în faza 
superioară a competiției, tinerii 
noștri fotbaliști au nevoie de o vic
torie, fie chiar și la limită. Elevii 
antrenorului C. Drăgușin au susținut 
sîmbătă un joc de verificare, cu Ra-

mai multe filme de la 
i efectuate, au pri- 
tovarășului general 

Marin Dragnea, prim-

vizionat 
jocurile-școală 
mit vizita 
locotenent 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

După ședința teoretică de pregă
tire a meciului de miercuri, cu 
selecționata R.D. Germane, au con
tinuat discuții despre importantul 
meci de la Leipzig.

Jucătorii au afirmat că s-au pre
gătit cu conștiinciozitate, că sînt 
pătrunși de importanța acestui e- 
veniment sportiv, gata să facă tot 
ceea ce este posibil pentru a a- 
duce iubitorilor de fotbal din ța
ra noastră o mare satisfacție. De
clarațiile lor sînt revelatoare pentru 
atmosfera de încredere și hotărîre 
pe care o manifestă întregul lot 
reprezentativ de fotbal al țării.

Prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., 
general locotenent Marin Drag
nea a arătat că toți iubitorii de 
sport din țara noastră au îndrep
tată atenția spre acest joc de la 
26 septembrie, meci-cheie pentru 
calificarea echipei naționale de 
fotbal în turneul final al campio
natului mondial — W.M. ’74, și, 
de aceea, este de datoria fiecărui 
component al lotului să se com
porte la cel mai bun nivel posibil,

Dumitru GRAUR

(Continuare in pag. a S-a)

D
Cei mai mici concurenți au plecat

eschiderea sezonului da toamnă al marilor 
ceri sportive de masâ din Capitală a avut 
decor o zi... de vară, cu cer imaculat, cu ____

fierbinte, cînd locurile de agrement erau luate cu asalt 
de iubitorii plajei și ai înotului.

Această răbufnire tîrzie a anotimpului cald a venit 
Tn întîmpinarea întrecerilor, concurenți! fiind, bineînțe
les, ademeniți nu numai de lupta sportivă dar și de 
timpul admirabil.

Aproape 1 500 de elevi au luat 
startul, ieri dimineață, în Parcul 
Tineretului, la „Crosul de toamnă", 
organizat de Consiliul pentru edu-

pid. Ieri și azi dimineață au avut 
loc antrenamente ușoare. Fac depla
sarea jucătorii : Cavai, Rămureanu — 
portari; Anghelini, Smarandache, Fi. 
Marin, Tănăsescu, Hajnal — fun
dași ; M. Stelian, Ghergheli, Crîn- 
gașu, Ion Ion — mijlocași ; Atodi- 
resei, Angliei, Răducanu, Năstase, D. 
Georgescu - atacanți.

IERI S-A INAUGURAT Al 57-lea CAMPIONAT DE RUGBY
STEAUA A REALIZAT SINGURA VICTORIE ÎN DEPLASARE : 10-6 CU FARUL!

A început campionatul de rugby, 
al 57-lea din. lunga istorie a balo
nului oval în România și odată cu 
el au reînnăscut pasiunile și spe
ranțele în ridicarea rugbyului ro

Duel la margine intre Galanda (Sp. studențesc) și Boroi (Dinamo), cei 
mai îndlți jucători ai cuplajului din Parcul Copilului

Foto i Paul ROMOȘAN 
întrecut în a ne oferi cît mai mul
ta momente de rugby autentic. 
Dacă n-au reușit în întregime în 
tentativa lor vom pune totul pe 
seama,.. începutului de campionat, 
ou gale căutări de ordin

mânesc la un standard cît mai 
înalt.

• Timpul însorit și calitatea 
programului au atras în Parcul 
Copilului mulți spectatori, care au 
luat un prim contact qj e^pele '78- 

in cursa
între- 
drept 
soare

cație fizică și sport al__ i___1„; „,
în colaborare cu Comitetul U-T.C. 
de sector și Consiliul organizației 
pionierilor. „Și totuși — ne spu
nea tov. Gh. Dumitru, prim-vice- 
președinte al C.E.F.S., numărul este 
mai mic față de ceea ce ne aștep
tam, dar să nu uităm că tot azi 
(n.n. ieri) a avut loc și deschiderea 
festivă a noului an sportiv școlar, 
la care, bineînțeles, au fost pre
zenți mulți elevi din școlile și li
ceele sectorului. La buna organiza
re a. crosului și-au adus contribu
ția și profesorii de educație fizică 
din școli, ca Marin Savu, Doru 
Iliescu, Ion Pădureanu sau Ghizela 
Rostaș, totdeauna promptă la che
mările C.E.F.S.".

Cîștigătorii : 11—12 ani, fete (600 
m) — Valeria Tomulescu (Șc. gen 
102), băieți — G. Preda (Șc. gen. 
111), 13—14 ani, fete (600 m) — 
Victoria Ivan (Șc. gen. 97), băieți 
(800 m) — s. Mocea (Șc. gen. 113), 
15—16 ani, fete (800 m) — Stana 
Oprea (Adesgo), băieți (1000 m) —

IERI, LA ȘCOALA GENERALĂ 120 DIN CAPITALĂ

privit exercițiul 
sportul de către 

de a pune la dis- 
elevelor cele mal

Duminică. Dimineață însorită de 
toamnă. Spre Școala generală 120, 
din sectorul 5 al Capitalei, se în
dreaptă grupuri de elevi și părinți, 
încet, încet, curtea acestei unități 
de învățămînt se umple. Pe terenul 
de sport — animație deosebită. Este 
explicabilă. Intr-un cadru sărbăto
resc a avut loc deschiderea anului 
sportiv la • școala 120. în timp cc 
colegul fotoreporter se ocupă cu 
luarea imaginilor, noi încercăm să 
aflăm cum este 
fizic, mișcarea și 
cei ce au datoria 
poziția elevilor și 
bune condiții pentru o dezvoltare 
armonioasă, în care învățătura sâ 
meargă mînă în mînă cu sportul.

O impresie deosebită ne-a produs 
vestea că „sufletul" sportului din 
Școala 120 este chiar directorul ei,

Dintr-un început vom preciza, că 
ne declarăm mulțumiți de calita
tea ambelor partide și, mai ales, 
de aceea care constituia vedeta cu
plajului. Dinamo și Sportul

„Crosul de toamnă*, desfășurat in șapte sectoare bucu- 
reștene, a constituit, în general, un succes. Au fost par- 
ticipanți mulți și curse frumoase dar, pe viitor, va tre
bui acordată mai multă atenție amănuntelor de ordin 
organizatoric : alegerea traseelor, locurilor de start și 
de sosire, arbitrajul pe parcurs, asistența medicală. Ne
glijarea acestor detalii a făcut ca pe baza sportivă din 
Calea Plevnei, de pildă, să asistăm la momente nedo
rite de dezordine și chiar la unele accidentări.

lată cîteva relatări ale corespondenților noștri : 

al sectorului 5, I. Stanca (Șc. gen. 98), 17—18 ani, 
fete (1000 m) _ călina Marcu 
(Adesgo), băieți (2 000 m) — I, 
Păun (Liceul economic nr. 1).

Pavel PEANĂ

Peste 2 500 de concurenți la cro
sul sectorului 6, disputat în incin
ta bazei hipice din calea Plevnei. 
Competiția s-a bucurat de succes 
în pofida cîtorva deficiențe de or
ganizare. Alegerea în ultimul mo
ment a traseului, lipsa de supra
veghere a elevilor, cît și încurcă
turile provocate de secretariatul 
concursului în stabilirea locurilor 
de sosire au fost factorii care au 
impietat asupra unei reușite de
pline. REZULTATE: cat. 11—12 
ani, fete: Ana Andrei (Șc. gen. 
140), cat. 11—12 ani, băieți: Florea

(Continuare în pag. a 3-a) 

prof. Emanuel Apostol. Acest fapt 
a fost remarcat nu numai de ca
drele didactice de specialitate, ci ți 
de școlari, cărora le-a fost pusă la 
dispoziție o bază sportivă de toată 
frumusețea. Terenuri de handbal, 
volei și baschet bituminizate, o 
minibază pentru atletism, cu sec
toare de sărituri și aruncări pe 
care sînt prezenți în permanență 
sportivii și sportivele. C.N.E.F.S. a 
acordat un sprijin substanțial pen
tru dotarea acestei școli cu mate
rial și echipament sportiv. Cele două 
profesoare de educație fizică Maria 
Vasiliu și Silvia Tupița (foste co
lege de facultate), depun o muncă 
susținută pentru buna desfășurare

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 3-a)

val 
luna

de căldură 
care mar-

tactic, și a unui 
neobișnuit pentru 
chează debutul toamnei. Jocul, așa 
cum spuneam, a fost curgător, fă
ră pauze mari și dacă s-au marcat 
puține puncte (doar trei de fiecare 
parte), faptul se datorește unei apă
rări stricte, ca și unor gafe în 
fazele de finalizare. La început Di
namo a preluat inițiativa, confir- 
mîndu-ne părerea că acest team 
va juca în noul campionat un rol 
mult mai însemnat decît în anii

REZULTATE TEHNICE (etapa 
I) : Vulcan — Politehnica lași 
4—0 (4—0) ; Grivița roșie — 
Chimia Nâvodari 25—9 (13—3); 
Sportul studențesc — Dinamo 
3—3 (0—0) ; Farul — Steaua 
6—10 (6—7) ; Universitatea Ti
mișoara — CSM Sibiu 14—6 
(6—3) ; Rulmentul Birlad — 
Agronomia Cluj 22—9 (8—3) ; 
Știința Petroșani — Gloria 
11—7 (4—0).

din urmă. Roș-albii, deși fără com
partimentul lor consacrat —■ des
chiderea (Florescu, plin de mofturi 
și Nicolescu, transferat la Sportul 
studențesc) — și cu Nica pe post 
de fundaș improvizat prin acci
dentarea lui Dăiciulescu, au fost 
la înălțimea reputației lor și, sur
priză plăcută, s-au prezentat ca o 
adevărată echipă. Cîteva atacuri 
spectaculoase plecate de la aripile 
liniei a treia (Stoica și Roman) 
au periclitat buturile Sportului și 
doar neșansa i-a privat pe dina- 
moviști de satisfacția de a con
duce la scor după primele 40 de 
minute de ioc. Am notat în aceas
tă parte patru ocazii clare de mar
care pentru dinamoviști, față doai’ 
de una de partea studenților, toa
te însă irosite în final, ca și cî
teva lovituri de pedeaptă.

Repriza a doua aduce o schim-
Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag, a 2-a)



PE MARGINEA C.E. DE JUNIOARE LA VOLEI

CONFUZII ORGANIZATORICE CU CONSECINȚE GRAVE...
Anul acesta — de „respiro" în marile întreceri voleibalistice la nivel de 

reprezentative de seniori — a proiectat în prim planul scenei competiționale, 
mai limpede și mai precis, tinerele generații de jucători și jucătoare, chemate 
la cîteva teste de însemnătate neîndoielnică pentru ilustrarea rezervelor de 
care dispun principalele forțe ale voleiului actual. La aceste examene, cu 
caracter definitoriu în cîmpul „perspectivei", au fost prezente — firește — și 
selecționatele țării noastre, exponente ale „noului val”. Și iată că acest an, 
cel mai placid din ciclul olimpic, ne provoacă — in toamna... numărării 
bobocilor — neliniști adinei, îngrijorări presante, îndoieli justificate în pri
vința voleiului nostru. Un scurt rezumat al competițiilor oficiale onorate de 
echipele române de juniori — mai mici sau mai mari — îndreptățește o ase
menea stare de spirit. Băieții, pe linia unei incredibile dar, în ultima vreme, 
statornice simpatii pentru locurile codașe — ne-au creat cele mai ciudate 
surprize : locul penultim, la Balcaniada de la Atena (într-o companie de loc 
valoroasă), locul opt din tot otitea reprezentative participante la „Turneul 
Prietenia”, desfășurat la Pernik și — în fine — poziția a zecea, ocupată cu 
cestuia greutate, la recentul campionat european din Olanda. La rindul lor, 
fetele (junioare mici) au înregistrat o „performanță” nu lipsită de haz (dacă 
în această situație se mai poate face haz), cu prilejul „Turneului Prietenia* 

Fenian : din nouă națiuni participante, s-au situat pe locul al zecelea 
x'i C°reeană, ca țară organizatoare, a prezentat în concurs două echi- 

pe). La Balcaniada, junioarele mari au fost învinse clar, în singurul meci im- 
portant : cel cu echipa Bulgariei, iar la „europenele" din Olanda, unde am 
prezentat o garnitură alcătuită aproape în întregime din jucătoare (sub 20 
de ani) care au evoluat și evoluează în prima divizie a țării (Liliana Pașca, 
Paula Cazangiu, Carmen Puiu, Constanța Dinculița, Emilia Cernega, Maria 
Antonescu, Rodica Cilibiu, Doina Botezan, Petruța Tache, Margareta Bako, 
Ileana Teodorescu), iar unele dintre ele echiar în primul lot reprezentativ, 
nu s-a obținut nici măcar calificarea în turneul pentru locurile 1—6 I

Firește, cel mai important și mai încărcat de semnificații dintre aceste ne
reușite examene ale tinerilor voleibaliști și voleibaliste este cel din Olanda 
— campionatele europene — asupra căruia ne-am propus să stăruim astăzi. 
Și, doarece marile speranțe se îndreptau exclusiv asupra echipei feminnie — 
ca fiind superior dotată și, în plus, beneficiind de o serie mai ușoară decît 
a avut formația de băieți — le vom acorda, astăzi, prioritate fetelor....

Interlocutor ne este prof. RODICA 
ȘICLOVAN, membră a Biroului F.R. 
Volei, care a însoțit echipa în caii- 
tate de observator.

— La plecarea in Olanda, an tren o- 
rul echipei de junioare, praf. Leotiid 
Serbată, ne-a declarat că fetelor 
noastre le stă în putință clasarea pe 
unul din primele locuri, poate chiar 
cucerirea medaliilor de aur. Consi
derați că afirmația avea temeiuri 
reale ?

— Sigur că da. Dat fiind faptul că 
Ia ediția precedentă a C.E., In Italia, 
echipa, aproape aceeași, obținuse me
daliile de argint și, mai ales, art nd 
Jn vedere că lotul actual de junioare 
beneficia de elemente excepțional do
tate, se putea avansa fără teamă 
o astfel de ipoteză. Cel mal greu 
meci al seriei, cu formația Ungariei, 
cu ne crea griji, iar o dată califi
cată între pf-imele 6, echipa noastră 
avea toate șansele să ocupe unul din 
locurile podiumului...

— Totuși, cum se explică surpriza 
neplăcută in meciul de care spuneți 
că nu trebuia să creeze motive de 
temere ?

— Cauzele insuccesului au, după 
părerea mea, o dublă natură. Unele 
decurg din modul de pregătire a 
echipei noastre in vederea competiți
ei, altele sînt de ordin conjunctural. 
Referitor la acestea din urmă, amin
tesc mai întîi de accidentarea uneia 
dintre jucătoarele noastre de bază, 
Maria Antonescu, chiar în meciul 
precedent (cu Danemarca). Indisponi
bilitatea avea să pună probleme noi 
sextetului și antrenorilor, dat fiind 
faptul că Intre titulare și rezerve 
(care au totuși o Insuficientă expe
riență internațională) există un deca
laj apreciabil. Echipa a făcut Insă

două seturi excepționale, deși a pri
mit o replică puternică (ceea ce re
zultă șl din. durata de peste o oră a 
celor două seturi), ciștig!ndu-le la 
o diferență concludentă. Din startul 
setului III, fetele s-au relaxat, nepu- 
tind să mai facă față efortului fizic 
impus de desfășurarea partidei. Clfe- 
va neatenții la preluare declanșează 
întoarcerea rezultatului: maghiarele 
au preluat inițiativa, impunind un 
ritm susținut și combinații rapide. în 
această parte a jocului ieșea în evi
dență trădătoarea Agnes Iuhasz, pe 
care o cunoșteam și care nu se în
cadra în limitele de virstă impuse 
de regulament. Am atras atenția ju
riului de apei, dar aveam să descope
rim ță. de fapt, ea nici nu figura pe 
foaia de arbitraj, ci juca cu numărul 
de concurs al altei sportive 1 Desca
lificarea echipei maghiare, tardivă 
pentru noi, nu putea să ne consoleze 
pentru ratarea calificării Intre cele 
mai bune șase echipe...

— Vorbeați de existența unor cau
ze și de altă natură...

— Intr-adevăr, alături de aceste 
elemente conjuncturale, la necalifi- 
care a concurat și harababura din 
pregătirea echipei noastre, care a 
manifestat o inadmisibilă lipsă de 
coeziune în joc, mai cu seamă in 
partea a doua a meciului, precum șl 
o precară pregătire fizică. Nici nu 
putea să se realizeze o echipă pe mă
sura posibilităților reale ale jucătoa
relor în condițiile pregătirii făcute. 
Să revedem fazele ei. Mai întîi tre
buie să spun că, datorită faptului că 
în vară șase dintre fete susțineau 
examene de admitere și că mai mul
te urmau să împrospăteze lotul de 
senioare, s-a ajuns la o serie de dis
cuții in legătură cu alcătuirea lotu

rilor in vederea celor trei acțiuni 
ale anului: Balcaniada de junioare 
(plasată in timpul examenelor I), Uni
versiada și apoi, la puține zile, euro
penele de junioare. Personal am ple
dat pentru loturi distincte, cu pla
nuri proprii de pregătire. în fapt, 
lucrurile s-au petrecut altfel. Cre
dincioasă principiilor sale că totul se 
subordonează intereselor echipei de 
senioare (care, in afară de Universi
adă, nu mai avea alte obiective deo
sebite), Federația a ignorat echipa 
de junioare ale cărei jucătoare de 
bază au trebuit să facă naveta Intre 
cele două loturi și să nu se aleagă 
cu mare lucru de nicăieri. Ca echipă 
a putut efectua, astfel, doar patru 
antrenamente comune înainte de 
Balcaniadă șl 6 antrenamente și două 
meciuri de verificare înainte de C.E. 
în timp ce titularele (cu ■ o singură 
excepție — Carmen Puiu) făceau tușă 
la Moscova, la Universiadă, rezervele 
efectuau pregătirea pentru a face 
tușă la europene ! Căci, știindu-se că 
tinerele luate la Moscova nu vor pu
tea să joace în sextetul de bază s-a 
dat indicația ca antrenorii lotului de 
senioare să efectueze cu acestea per
manent antrenamente pentru menți
nerea în formă. Ceea ce nu s-a în- 
tîmplat, după cum aveam să ne du
mirim în Olanda, cînd ne-am dat 
seama că titularele noastre dau sem
ne vădite de lipsă de rezistență In 
sărituri și de orientare in teren, că 
apar primele simptome ale... febrei 
musculare!..

— Așadar, rezultă că insuccesul 
de la europene se datorează, în pri
mul rînd, ncraționalizării și disconti
nuității în pregătire-,

— Bineînțeles. S-a pierdut din ve
dere cerința stringentă impusă de 
orice Joc colectiv; aceea de a rea
liza un ansamblu perfect, dacă se 
urmărește un țel înalt. Nu este su
ficientă doar buna pregătire indivi
duală. Oricum, In privința modulul 
in care a fost tratată echipa de ju
nioare, echipă ce avea de apărat In 
Olanda un prestigiu, precizez că au 
fost ignorate pur șl simplu indicați
ile colegiului de antrenori. De altfel, 
nu este prima oară cînd se întîmplă 
așa, cînd se lucrează sectar, cînd nu 
se respectă hotărlrile. Și rezultatul 
e acesta.

— Pe ce căi credeți că se poate 
îndrepta situația precară a voleiului 
feminin?

— In primul și în ultimul rînd 
prlntr-o analiză serioasă și temei
nică, cit mai repede posibil, a situa
ției voleiului nostru feminin la scară 
națională, urmată neîntîrziat de mă
suri care să ducă la eliminarea nu
meroaselor deficiențe existente. Nu
mai așa ne vom putea da mai bine 
seama de ce nu izbutim să creăm o 
bază mai largă de jucătoare valoroa
se și de ce nu putem fructifica talen
tul și capacitatea fizică a unor volei
baliste valoroase, cum sînt cele din 
generația care depășește acum limita 
junioratului. Căci, orice s-ar spune, 
ele sînt individualități de nivel inter
național, însă nejudicios conduse pe 
drumul marilor performanțe...

Interviu realizat de 
Aurelian BRESEANU

A început campionatul divizionar de popice

FAVORITELE S-AU IMPUS
Sîmbătă și duminică s-a disputat prima etapă a campionatului diviziei A, 

ediția 1973—1974. lată rezultatele înregistrate în manșa
. petiției :
t 
h 
’ Rapid . .
arești 2391—2324 p.d. Sorții au decis 
[ca din start să se întilnească două 
[echipe cu renume în arena compe- 
kițională : Rapid București, (dețină
toarea titlului) și Voința București 
Mfostă campioană republicană). în- 
rtrucît sala feroviarelor din Giulești 
[se află în renovare, elevele antre
norului Tudor Buzea și-au mutat de 
Vîteva săptămîni sediul pe o arenă 
:din Calea Griviței, care, datorită 
’denivelării pistelor de joc, a dat 
fmult de furcă atît gazdelor, cît și 
[osspetelor. Deformațiunile arenei, 
.care adesea făceau ca bila să sară 
[pe piste ca o... minge de ping-pong, 
Țau solicitat la maximum jucătoare
le, acestea fiind nevoite să facă uz 
?<je întreaga lor capacitate fizică și 
îtehnică. Rapidul, avînd componente 
’ de forțe sensibil egale, a constituit 
jo formație mai omogenă decît echi- 
:pa adversă, și, în consecință, a ob- 
iținut rezultate bune, apropiate ca 
[valoare,. în schimb, antrenorul eme- 
’rit Alexandru Andrei a avut în sex
tetul său două... căderi, pe cît de 

’■neașteptate, pe atît de hotărîtoare 
.In stabilirea scorului final. Astfel, 
waestra emerită a sportului Elena 
Cernat a acționat cu nesiguranță, 
mai ales în ultimele manșe (125 și 
43 p.d.) și a realizat 367 p.d.,
Eva Litasi, membră a iotului 
prezenta tiv de junioare, a jucat 
pat și a tras de 7 ori în... gol, 
marcată eu 355 p.d. Dar pentru 
face o imagine clară asupra

inaugurală a com-

*
FEMININ

București Voința Bucu

a clubului Con- 
București. Arena...

In ultima etapă din turul „cupei de TOAMNĂ1' la handbal

INTR-UN DERBY... FĂRĂ VEDETE,
STEAUA A ÎNVINS PE DINAMO BUCUREȘTI

Duminică s-au desfășurat jocurile celei de a V-a etape din cadrul „Cu- 
de toamnă* la handbal, cu această rundă_ luînd sflrșit tuiul competiției. 

In fruntea clasamentelor se 
se reiau duminica viitoare, 
lată rezultatele înregistrate

FEMININ

pei
află Î.E.F.S. (f) și Dlnamo Brașov (m). Întrecerile 
cînd

ieri :
este

- Mu-
(9-5). 

acțiuni

programată prima etapă a returului.

Universitatea Timișoara 
reșul Tg. Mureș 12—11 
Printr-un joc simplu, eu 
precise și multe șuturi pe poartă,

Stănescu șl V. Armeano (Bacău). 
D, DIACONESCU * *
țe*n.

C.SM. Sibiu - 
șov 15—11 (5—4). 
la un capăt la celălalt de echipa

— coresp. jude-

Rulmentul Bra- 
Joc dominat de

chipei gazdă au făcut însă, ca for
mația din Buhuși să reușească e- 
galarea pînă la pauză. A doua re
priză a fost mult mai echilibrată, 
oaspetele, deși ratează mult, reu
șesc să se desprindă și să cîștige 
cu un avantaj minim. Principalele 
realizatoare: Serediuc (5) și Gri- 
goraș (4) — Confecția, respectiv 
Rada Șerban (8). Au condus R. An- 
tohi (bine) și H. Boschner (cu scă
pări) — ambii din Brașov.
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Fază „caldă* la poarta dinamoviștilor. Juniorul Enea șutează și va

studentele au dominat prima re
priză, dar după pauză Mureșul e- 
chilibrează disputa și preia chiar 
inițiativa, în timp ce timișorence- 
le încep să rateze ocazie duj" 
cazie. în final, însă, victoria 
reveni echipei gazdă, în mare par
te datorită avantajului acumulat 
în primele 25 de minute. Principa
lele realizatoare: Iordache (6) 
— Universitatea, respectiv Frtacu 
(3). Au condus 
Bodgan (Cluj), 
județean

Universitatea 
curești 12—14 
decise în atac, cu acțiuni mai bine 
canalizate spre poarta adversă, ra- 
pidistele au condus o mare parte 
a meciului, însă la scorul de 9—9 
ieșencele au înregistrat o puternică 
revenire. Experiența echipei bucu- 
ieștene și-a spus totuși cuvîntul, 
Jn cele din urmă formația gazdă 
fiind nevoită să se recunoască în
vinsă. Principalele realizatoare: 
Stănișel (7) — Rapid, respectiv 
Stamatin (4). Au condus bine Gh.

să rateze ocazie după o-
’' ' ' i. va

bine I. Luca și C. 
P. ARCAN, coresp.

Iași — Rapid Bu
ffi—8). Mult mai

sibiană care, dacă ar fi jucat mai 
atent în prima repriză, putea ob
ține o victorie și mai clară. Prin
cipalele realizatoare : Georgeta Bă- 
descu (6) 
Adriana, 
bine, D.
(Pitești), 
coresp.

Constructorul Timișoara ■— Voin
ța Odorhei 12—7 (5—5).

Confecția — Textila Buhuși 15— 
16 (7—7). După cum începuseră jo
cul, se 
cîștiga 
scorul 
primul 
Pripelile dese în 
roasele neatenții

— C.SM. Sibiu, respectiv 
Căciulă (5). Au arbitrat 

Ionescu și !• Grigoriu 
GH. TOPÎRCEANU —

părea că bucureștencele vor 
fără emoții, 
le-a fost

sfert de

mai ales că 
net favorabil în 
oră (4—2, 6—2). 
atac ca și nume- 
în apărare ale e-

(Urmare din pag. 1)
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înscrie încă un punct pentru Steaua
Foto: V. BAGEAC

MASCULIN

Dinamo Brașov — S.C. Bacău 
25—18 (14—11). Confirmînd forma 
bună din acest sezon, echipa bra- 
șoveană — neînvinsă pî-nă acum 
în „Cupa de toamnă" — a reali
zat o nouă victorie, la capătul u- 
nui joc agreabil, plin de faze 
spectaculoase. Principalii realiza
tori : Messmer (3) și Dumitru (5) 
— Dinamo Brașov, respectiv Co- 
china (7). Au condus bine V. Si- 
dea și Gh. Vîrtopeanu (București). 
C GRUIA — coresp. județean.

C.S.U. Galați — Universitatea Bu
curești 22—19 (12—9). Elevii an
trenorului Cezar Nica au practicat 
un joc frumos, cumulte combinații

ternica formație 
struetorul din 
neutră (pistele popicăriei Construc
torul au fost recent returnate) a dat 
cîștig de cauză echipei care a avut 
jucători mai tehnici, și aceasta a 
fost sextetul gălățean, din rîndurile 
căruia s-au detașat cei doi compo
nent! ai reprezentativei naționale — 
Ilie Băiaș și Iosif Tismănaru.

Jocul a început in nota de domi
nare a oaspeților.
două schimburi 
1693—1678 p.d.,

După primele 
ei conduceau 

următorii

reștl) — 811 p.d. si C. Lebădă (Ga
lați) — 829 p.d. (T. RABȘAN).

Flacăra Cîmpina — P— 
5262—5046 p.d. Echipa 
debutantă In divizie, n-a 
formației cîmpinene, care a 
Dumitru (957) și Klein (932) 
buni jucători. De Ia Dacia 
marcat Todică (901 p.d.). (C. 
GHIE — coresp).

Gloria București — Rapid 
rești 5546—4929 p.d. Gloria a 
cut orice așteptări, depășind 
scor foarte sever formația ferovia
rilor (diferență de 617 puncte). Cei 
mai eficace au fost, de la învingă
tori, Dumitrescu — 959 și Cătineanu 
— 935 p.d. De la învinși, doar vete- -------- • _ _ ------ ._X

896

Dacia Ploiești 
i ploieșteană, 

rezistat 
avut în 
cei mai 
s-a re- 
VIRJO-

Bucu- 
între- 
la un

Campionatele de ciclism pe pistă

ASTĂZI, PROBA DE

reușite în atac și cu o apărare bine 
organizată. Datorită acestui fapt, 
el au obținut o victorie pe deplin 
meritată în fața echipei bucureș- 
tene. De notat că Universitatea a 
beneficiat de 9 aruncări de la 7 
m (dintre care a ratat două). Prin
cipalii realizatori : Văduva (8) de 
la gazde, respectiv Vărgălui _ (8). 
Au condus cu greșeli N. Dumitres
cu șl T. Ene (Buzău). T. SIRIOPOL 
— coresp. județean.

A.S.A. Tg. Mureș — 
tea cluj 15—12 (9—8). 
tractivă, de bun nivel 
care mureșenii au obținut o vic
torie meritată. Principalii realiza
tori :Boroș (4) — A.S.A., respectiv 
Chircu (5). A. SZABO — coresp. 
județean.

Minaur Baia Mare — Indepen
dența Sibiu 21—13 (11—4). Băi-
mărenii au jucat excelent în pri
ma repriză, luînd un avans con
sistent. Ei au slăbit însă ritmul 
după pauză, meciul devenind e- 
chilibrat. Principalii realizatori: 
Rotaru (4) și Alboaica (4) — Mi
naur, respectiv Sehmidt (5). Au 
condus bine N. Maghețlu și V. 
Iepure (Timișoara). T. TOHĂTAN 
—1 coresp.

C.S.M. Reșița — Politehnica Ti
mișoara 11—12 (5—7). Partidă plă
cută, 
porți. 
căzii 
naiul 
tor! :

Unlversita-
Partidă a- 
tehnic, în

cu faze rapide la ambele 
Reșițenii au ratat multe o- 
clare, mai ales în spre fi- 
partidei. Principalii realiza- 
Schranger (6) — Politehnica, 

respectiv Reicher (2) și Rotko (2). 
Au condus I. Mîhăilcscu și V. . 
Rădulescu (Craiova). D. GLAVAN 
— coresp. județean.

Steaua — Dinamo București 24— 
18 (14—11). Un derby Steaua — 
Dinamo fără vedete, iată ceva ine
dit, care a atras în tribunele tere
nului Dinamo peste 1000 de spec
tatori. Și chiar dacă meciul nu s-a 
ridicat Ia cele mai înalte cote spec
taculare, el a plăcut totuși, mai 
ales datorită grijii cu care „vetera
nii" (Goran, Marinescu și Coasă 
de la Steaua, Moldovan, Dinea și 
Papp de la Dinamo) și-au ajutat 
în joc foarte tinerii coechipieri. A 
cîștigat Steaua la capătul unei în- 
tîlniri mal echilibrate decît o ara
tă scorul și, merită să consemnăm, 
prima victorie a echipei campioa
ne în „Cupa de toamnă" se dato
rează în mare parte și încrederii 
cu care antrenorul C. Oțelea a tri
mis în teren cinci... juniori ! Prin
cipalii realizatori: Moldovan (6) — 
Dinamo, respectiv Coasă (7) și Go
ran (6). Au condus slab I. Dobre 
și O. Velicu (Ploiești). AL. II.

iar 
re- 

cris- 
fiind 
a vă 

______ . com
portării celor două favorite ale ac
tualului campionat, vă redăm rezul
tatele individuale în ordinea intră
rii jucătoarelor pe pistă Alexandri
na Navon (R) — Constanța Marin- 
cea (V) 407—392 p.d., Florica Filip 
— F.va Lita.și 393—355, Elena Irod — 
Elena Cernat 400—367, Angela Sofro- 
nie — Cornelia Grecescu 388—405, 
Vasilica Pințea — Valeria Dumitres
cu 391—389, Maria Popesțu — Cor
nelia Petru.șcă 412—416. Scor 
2391—2324 p.d. pentru Rapid. 
IOANIȚESCU).

Metrom Brașov — Voința 
stanța 2346—2291 p.d. Pe arena 
tată de curînd, echipa gazdă a 
cit mult pentru 
marcat» „.................
Margareta Rotter — 412 de la Me
trom, respectiv, ‘ ‘ ~
și Aurelia Ivan 
coresp).

Voința Galați 
rești 2308—2272 . _ __
debutat cu o frumoasă victorie în 
divizie, depășind sextetul bucu- 
reștean în care a evoluat și dubla 
campioană mondială Elena Tranda
fir (420 p.d. — cel mai bun rezultat 
al reuniunii). De la învingătoare s-a 
detașat Elena Radu cu 411 p.d. (T. 
S5RIOPOL — coresp).

U.T. Arad — C.S.M. Reșița 2299- 
2205 p.d. Princinalele realizatoare 
ale cetor două divizionare au fost 
Maria Stanca (Reșița) și Ileana Cra- 
iovean (Arad) fiecare cu cîte 406 p.d. 
(I. ȘTEFAN — coresp).

Voința ' Craiova — Voința Mediaș 
2359—2198 p.d.

Voința Tg. Mureș — Voința Ora
dea 2311—2289 p.d.

Dermagant Tg. Mures - 
Tg. Mureș 2293 — 2166 p.d.

Voința Ploiești — Gloria 
rești 2239—2263 p.d.

final : 
(TR.

Con- 
asfal- 
mun- 

victorie. S-au re- 
Margareta Nagy — 416,

Anica Dobre — 414
— 401 (C. GRUIA —
— Laromet Bucu-
p.d. Gălățencele a.i

C.F.R.
BUCU-

Cetatea Giurgiu — Petrolul
2320—2287 p.d.

Baicoi

MASCULIN

Con-
Po- 

__  o._„ . titlul 
<a campioni ai țării, întrecind pu-

Constructorul 
struetorul Galați 5064- 
pisarii gălățfn!

București — 
1—5137 P-d. 

și-au onorat

ranul Vrînceanu ' s-a apropiat 
valoarea adversarilor, doborînd 
de popice. (O. GUȚU — coresp).

Vasilica Pințea, tripla campioană 
european^ la junioare, a fost în 
etapa inaugurală a diviziei una 
dintre cele mai bune jucătoare ale 

echipei Rapid București

jucători de la bucureșteni, C. Tar- 
cău și juniorul C. Marin și-au de
pășit adversarii și avantajul a tre
cut de partea gazdelor, la o diferen
ță destul de mare — 52 de „bețe". 
Schimburile 5 și 6 de la gălățeni, 
Băiaș și Tismănaru, au evoluat insă 
fără greșeală, doborînd un număr 
mare de popice, atît la manșele 
„pline" cit și la „izolate", surcla- 
sindu-și astfel adversarii, cu toate 
că aceștia au fost cei mai buni oa
meni ai bucureștenilor. Băiaș, care 
a stabilit și cel mai mare punctaj 
individual ai reuniunii, a întrecut 
pe I. Popescu cu 957—884 p.d., iar 
Tismănaru pe I. Dumitru cu 922— 
870p,d. Victoria a revenit pe merit 
formației campioane, care porneș
te în noul sezon cu o garnitură pu
ternică, exceptînd pe jucătorul D. 
Hriscoschi, care nu are nivelul coe
chipierilor săi (la acest joc el a 
punctat 753, 544 la „pline" și nu
mai 209 la „izolate", ceea ce pen
tru un popicar dintr-o echipă divi
zionară este cu totul insuficient).

Remarcabil la ambele formații este 
faptul că cei doi juniori au cores
puns pe deplin : C. Marin (Bucu-

Tg. 
au 

(au 
doi

C.F.R. Tg. Mureș — Voința 
Mureș 5407—5009 p.d. Feroviarii 
avut în față o echipă modestă 
plecat de la Voința cei mai buni 
jucători) pe care au întrecut-o la o 
diferență severă. Primii jucători din 
cele două divizionare au fost Bar- 
tok 
Seres

I.C. 
—5005 
denii 
reuniunii :
925 p.d. De la învinși s-a evidențiat 
L. Celeriu cu 886 p.d. (I. GHIȘA — 
coresp).

Rafinăria Teleajen — Petrolul Plo
iești 5056—4877 p.d.

Jiul Petrila — Minaur Bala Mare 
5188—4954 p.d.

(928) de la C.F.R., respectiv, 
(949). (I. PAUȘ — coresp).
Oradea — Electrica Sibiu 5128 
p.d. Joc frumos, în care orâ- 

au fost superiori. Performerul 
orădeanul L. Kallo cu

Lemnul Satu Mare — Industria 
sirenei Cîmpia Turzii 4831—4784 pd

URMĂRIRE INDIVIDUALA
Inaugurate săptămîna trecută, 

întrecerile finale ale campionate
lor naționale de ciclism pe pistă 
continuă în aceste zile la Dinamo. 
Ele se bucură de atenția specia
liștilor și confirmă, prin rezulta
te, dorința pistarzilor de a se 
situa la cota înaltă a exigențelor. 
După ce joi am fost martorii u- 
nor dispute spectaculoase, în pro
ba de viteză, și am marcat fru
moasa victorie a stelistului Aure
lian Vulcu, sîmbătă după amiază 
am fost impresionați de suita de 
performanțe meritorii realizate în 
proba de 1 000 m cu start de pe 
loc. Ștefan Laibner — noul cam
pion (1:10,2) și juniorul Atila Te- 
legdi (1:11,6) ne-au demonstrat că 
velodromul nostru are resurse 
pentru a se reafirma în lume.

Astăzi, de la ora 16, pe ovalul 
de beton de la Dinamo se vor în
trece specialiștii în proba de ur
mărire individuală (4 000 m). Ca 
și miercuri, cînd se va disputa (tot 
de la ora 16) urmărirea pe echi
pe, tehnicienii vor trebui să de
cidă dacă această probă are, la 
noi, viitor.

V., .4.—“X> .44»'Ă.

bare aproape totală în joc și acei 
care preiau inițiativa sînt studen
ții care, la rîndu-le, trec pe lingă 
victorie, deși ocaziile loir nu sînt 
nici pe departe atît de clare ca a- 
celea ale dinamoviștilor din prima 
repriză. Scorul este deschis 
Crăciunescu în minutul 51, 
tnansformînd o lovitură de pedeap
să și Sportul conduce cu 3—0.
Vom asista la o victorie a studen
ților, împotriva cursului jocului de 
pînă acum ? Nu. fiindcă nu după 
multe minute, Nica va restabili e- 
galitatea pe tabela de marcaj, prin 
același procedeu tehnic, trimițînd 
balonul între bare după o obstruc
ție, în minutul 65 : 3—3. De acum 
încolo, din cauza căldurii, jucăto
rii ambelor echipe se resimt din 
ce în ce mai vizibil și jocul 
scade în intensitate și acura
tețe. Cei care se păstrează mai 
„proaspeți" sînt totuși studenții, 
oare atacă dar fără un rezultat 
concret. Cei de la Dinamo (care 
în prima Parte a meciului au scă
pat victoria printre degete) sînt 
mulțumiți acum și cu un scor egal.

Arbitrul 
dus corect

DINAMO 
Constantin, 
gomirescu. 
ȚUȚUIANU, I. STOICA — Boroi, 
Ion Aurel — BACIU, Caraiman, 
Țurlea (Gh. Stoica).

SPORTUL STUDENȚESC: Cră
ciunescu — Batter, Hariton, Ilie, 
Ianusievici (Iordănescu) — Călă- 
rașu, PARASCHIV — FUGIGI, Ga- 
Landa, Piștalu ATANASIU,

de 
el

Al. Lemneanu a con* 
și autoritar formațiile : 
; NICA — Ioniță, 
Aldea, Coravu — Dra- 
CATANA — ROMAN,

CHXFAN (Ene) — Stanculescu, IOR- 
GULESCU. Hulă.

, peschideren euplsdulur bu- 
cure'ștean s-au înfflnî? ecnfpa '^âz- 
dă. Gri vița roșie 'șî cea de a doua 
garnitură (ea forță) a Constanței, 
care activează la Năvodari. De la 
început vom menționa calitatea 
mai mult decît satisfăcătoare a 
partidei și aceasta datorită spiri
tului în care ea a fost abordată 
de ambele combatante. Pe de o 
parte, grivițenii cu experiența lor 
infinit mai 'mare, de unde o gamă 
mai bogată de posibilități tehnice 
și tactice, iar pe de alta, un XV 
dornic de afirmare și foarte in
teresat de a lăsa o bună impresie 
unui public în față căruia debuta 
într-o partidă oficială din campio
nat. Ei bine, cele două echipe și-au 
atins țelul și ne-au dat impresia 
că posibilitățile și pretențiile lor 
sînt și mai ridicate. Au învins, re
lativ lejer, grivițenii care au pro
fitat prompt de fiecare gafă în 
apărare a oaspeților. Au marcat 
în ordine : Al. Pop (o încercare, 
pe care Țibuleac a transformat-o), 
Ghiță (încercare), Comănici (lovi
tură de picior căzută), Cetea (lovi
tură de pedeapsă), Comănici (din 
nou din lovitură de picior căzută), 
Simion (lovitură de pedeapsă), Ți
buleac (o încercare după un atac 
în trombă, pe care tot el a trans
format-o) și în final Agavriloaîe 
(o splendidă încercare după o ac
țiune personală pe care Zamfires- 
cu a transformat-o). Deci, scor fi
nal : 25—9.

A arbitrat bine P. Declesis.
• CONSȚANȚA 23 (prin telefon). 

N-am văzut la Constanța meciul 
pe care-1 așteptam. Scontam pe e-

Boxerii de la Constructorul Galați 
speră să aducă pe malul Dunării

două titluri de campioni
Mircea Tone și Sandu Tîrîlă

De cînd boxul gălățean s-a re
lansat în arena internă și inter
națională, ne-am obișnuit să găsim 
in sala de antrenament a asociației 
Constructorul, condusă cu pricepere 
și migală de antrenorul emerit Pe
tre Mihai (secondat cu brio de 
colae Dobre), o atmosferă de in
tensă activitate. Nici acum 
mai ales acum — în preajma eve
nimentului care polarizează aten
ția iubitorilor sportului cu mănuși, 
lucrurile nu stau altfel. Cei 12 bo
xeri — dintre care șase sînt capi 
de serie — se pregătesc cu asidui
tate, manifestă poftă de muncă și 
un optimism nedisimulat.

Pe Amăzăroaie, Lehăduș. Ganca. 
Cojocaru i-am găsit efectuind obo
sitoare crosuri pe terenul acciden
tat din preajma sălii, pe Cojan, 
Ganea și Florea — lovind cu furie 
sacii de antrenament pentru dez
voltarea forței, pe Tone, Sandu 
Tîrîlă, Duminică și pe cei trei Boscu 
— corijîndu-și stilul în oglindă. în 
jurul ringului, tinerii care vin tare 
din urmă, Focaru, Porumb și alții, 
erau numai ochi, încercînd să „fure" 
din tainele nobilei arte de la

Ni

sa u

Tone și Tîrîlă, al căror palmares 
strălucește de argintul și bronzul 
recentelor campionate europene.

Cînd toți cei 12 titulari erau din 
nou adunați în sală maestrul Mi

« ’.V*

hai, a prezentat o lecție privind ca
racteristicile adversarilor pe care 
elevii săi îi vor întîlni la Iași, 
Constanța, Drobeta-Turnu Severin, 
Arad. După aceasta, antrenorii și-du 
trimis elevii să efectueze „supli
mentul de antrenament", metodă 
experimentată cu succes Ia Galați.

Am profitat de pauză pentru a-1 
aborda pe reputatul descoperitor 
de talente, rugîndu-1 să ne spună 
părerea despre pregătirea și șan
sele elevilor săi : „Practic, noi nu 
am avut vacanță. In luna iulie am 
efectuat procesul de pregătire la 
Pădurea Gîrboavele și la o sta
țiune de pe Valea Prahovei, iar in 
lunile august și septembrie 
susținut meciuri de verificare, 
afirma că stadiul pregătirilor 
avansat și băieții mei sînt în
mă. Sintem conștienți de faptul că 
toți boxerii angrenați în campio
natul individual vor lupta dîrz pen
tru a intra în posesia titlurilor. A-

Octavian Ăjnăzăroaie și Vasile Lehăduș se 
matele campionate naționale ei speră sȘ

antrenează intens. La apro- 
înregistreze numai victorii. 

lipto: Dumitru ALDEA-Galați

am 
Pot 
este 
for-

cestea sînt. însă, doar 11. Sper ca 
cel puțin doi dintre elevii mei — 
Tone și Tîrîlă — să se întoarcă la 
Galați cu titlurile de campioni".

în apropierea noastră se află te
nacele Amăzăroaie care, auzind de
clarația maestrului său, l-a com
pletat cu o țnină foarte afectată : 
„Vă rog să notați că titlul de la 
pană 
meu 
dacă 
cerit 
pion, 
gătit, 
ca acum, la 26 de ani să pot să 
intru în posesia titlului de cam
pion național".

L-am căutat apoi pe Vasile Le-, 
hăduș, njarea speranță — cu ani în

nu este apanajul veșnicului 
rival Gabriel Pometcu care, 
vă amintiți, anul trecut a cu- 
,.la mustață" centura de cam- 
De data aceasta, m-am pre- 
poate, ca niciodată și sper

urmă — a greilor noștri. Muncea 
cu sîrg și în tăcere. Am evitat să-i 
solicit o declarație tocmai pentru 
faptul că prea de multe ori și-a 
luat angajamente pe care — din 
vina sa — nu le-a justificat prin 
fapte. Există însă un om care mai 
crede în „fenomenul Vasile Lehă- 
duș“ și acesta este antrenorul Pe
tre Mihai.

Am părăsit sala boxerilor de la 
Constructorul Galați cu sentimentul 
că travaliul imens și ambiția. flă
căilor lui Petre Mihai și N. Dobre. 
vor fi din 
rificate la

plin exprimate și valo- 
apropiatele întreceri.

Telemac SIRIOrOL, coresp jud.

lanul și forța de joc a gazdelor, 
pe' replica dîrză a formației cam- 

». pioaner,Steaua, și de .aici.-- Dar n*a 
‘ fost așa ! In primul rînd din cauza 

echipei locale, care — nu înțe
legem T- a jucat tactic greșit, a- 
părindiu-se mai tot timpul în 
unei garnituri cu mulți jucători 
(13) veniți în ultima parte a săp- 
tămînii trecute din turneele între
prinse de echipele reprezentative 
în Argentina și Bulgaria.

Jocul l-au pornit gazdele pro
mițător : în min. 3 Bueos deschide 
scorul printr-o lovitură de picior 
căzută : 3—0 (Din min. 6 se joacă 
in 14, fiindcă Dumitru și Cioaree 
sînt eliminați pentru lovire reci
procă). Militarii au replicat prompt 
și în min. 13 Braga reușește o în
cercare : 3—4. După numai 2 mi
nute, Bucos trimite printre bare 
o nouă lovitură de picior căzută : 
fi—4. Jocul pare disputat. A fost 
doar un simplu foc de paie, pen
tru că în continuare Steaua a ata
cat, iar Farul s-a apărat (? !)• Du
mitru Alexandru stabilește scorul ’ 
reprizei tot printr-o lovitură de pi
cior căzută : 6—7. La reluare par
tida păstrează același aspect mo
noton. în această parte (pînă în 
min. 30) localnicii au trecut doar 
de trei ori în terenul advers. în 
min. ăl Cornelia stabilește scorul 
final printr-o lovitură căzută 
(6—10), aducînd victoria culorilor 
steliste> o victorie Pe deplin meri
tată față de aspectul general al 
partidei.

Sergiu Dragomirescu a condus 
bine pînă în min. 78, cînd la, o 
fază confuză a fluierat cu întîrzie- 
re, stîrmnd proteste.

STEAUA: R. Ionescu — Braga, 
Enache, Budică (Ciobănel), Telea- 
șă — Alex. Dumitru, Mateescu — 
Achim, Postolache, Comeliu — Pin- 
tea, Șerban — Ciornei. Munteanu, 
C'i.Ocii'SC

FARUL: Cristea — Dinu, Hol- 
ban, Motrescu, Caragea — Bucos, 
Olteanu — Podaru, Dărăban, Ca- 
raian — Dumitru, Mușat — Băcio- 
iu (Avrigeanu), Crăciun, Sîrbu.

Modesto FERRARINI
9 încă din primul minut de joc 

metalurgiștii bucureșteni de la 
Vulcan se instalează în terenul ie
șenilor, unde reușesc să-și creeze 
numeroase ocazii. Comiterea unor 
greșeli de finalizare, nu le va 
permite gazdelor să deschidă sco
rul decît în minutul 28. După o 
cursă, printre apărătorii ieșeni, a 
lui Florescu, balonul ajunge la 
Ghica care, după un dribling scurt 
înscrie : 4—0. Pînă la pauză, deși 
jocul s-a înviorat, nu se mai punc
tează în repriza a doua studenții 
ies mai mult la atac dar bucureș- 
tenii — de la care s-au remarcat 
Florescu, Cantea și Moraru — reu
șesc să stopeze numeroasele 'or 
contraatacuri. A arbitrat bine P. 
Niculescu.

George ROSNER
O Timișorenii au.abordat uarti 

cu CS.M. Sibiu cu mult ank' 
astfel că în min. 12 ei cond 
cu 6—0 prin punctele marc 
Duță (două 1 p.). Spre fîru.l . 
prizei, Munteanu. transformind 
lovitură de pedeapsă reduce di 
scor. După pauză sibienii vin t? 
mai des în atac, reușind să și 
galeze, prin același Munteanu (1- 
p.). Jucînd mai mult la mina, s ire 
finalul partidei, studenții concre
tizează din numeroasele ocazii a- 
vute, numai două : Chiciu și Kăș- 
canu cîte o încercare. A arbitrat 
competent Dumitru Udrea din Bu
curești. Petre ARCAN — co.esp. 
județean,

a 
b.



Nr. 7543 Sportul ————-. —. Pag. a 3-aMENTALITĂȚI ANACRONICE ‘ȘI MASURI CARE ÎMPIEDICĂ iDEZVOLTAREA EDUCAȚIEI FIZICE [ REZULTATE DIN ETAPA
Avem în față copia unei adrese 

(nr. 56462) pe care „Direcția asis
tenței medicale, învățămînt șt per
sonal" din cadrul Ministerului Să
nătății a trimis-o conducerii Gru
pului școlar sanitar din Capitală. 
Textul ei este de-a dreptul surprin
zător. Iată-1 ce spune:

„Conform rectificărilor făcute la 
15 septembrie a.c. de Direcția în- 
vățămîntului superior și cercetării 
științifice din Ministerul Educației 
și Invățămîntului, vă facem cunos
cut că la școlile de specializare 
postliceală s-au suprimat:

® Educația fizică din programa 
anului II și

® Activitățile sportive din pro
grama anului I.

Rămîn valabile celelalte preve
deri din planurile de învățămînt 
ale școlilor de specializare postli
ceală sanitară aprobate 
cu nr. 12.360, din 6 
1973".

Rezultatul practic al 
acestor „rectificări" ar fi acela că, 
la toate' grupurile sanitare școlare 
din țară, elevii din anul II nu vor 
avea nici un fel de activitate pe 
linia educației fizice și sportului, 
iar în primul an ea se va reduce 
doar la cele cîteva ore săptămî- 
nale prevăzute în programă I

Măsura stîrnește uimire, indife
rent din ce unghi am privi-o.

Așadar, într-un moment cînd 
documente de partid trasează edu
cației fizice și sportului sarcini de 
cea mai mare însemnătate, insis
tând în mod deosebit asupra nece
sității îmbunătățirii activității în 
școli și facultăți, cînd acest com
partiment al vieții noastre sociale 
este ridicat la rangul unei proble
me de stat, o direcție a M.E.I. (de... 
cercetare științifică, nota bene!)

de M.E.I. 
septembrie

aplicării

găsește cu cădere să amputeze 
programul de educație fizică (și 
așa destul de anemic), în niște 
unități menite să pregătească pro
moții de cadre necesare ocrotirii 
sănătății populației. Aceasta, în 
timp ce toată lumea este de acord 
că activitățile de mișcare și spor
tul fac parte nemijlocită din arse
nalul mijloacelor profilactice și 
curative ale medicinii moderne.

Este evident că, pe lîngâ preju
diciul personal adus elevelor și 
elevilor școlii (obligați prin natura 
profesiei la o muncă Statică și ati
tudini vicioase — vezi cazul asis
tentelor medicale de- laborator), 
apare a doua pierdere — și mai 
mare, poate — anume aceea că 
viitori absolvenți sînt lipsiți de o 
serie de cunoștințe practice, ce 
Iț-ar fi foarte trebuincioase in 
aplicarea diferitelor proceduri ale 
culturii fizice medicale, disciplină 
devenită o știință prin evantaiul 
foarte larg de probleme abordate.

în tot acest context, rămîne ab
solut inexplicabilă docilitatea cu 
care Direcția asistenței medicale, 
învățămînt și personal din cadrul 
Ministerului Sănătății a acceptat 
măsura, al cărei caracter anacro
nic, contravenind spiritului Hotă- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R., din 
28 februarie — 2 martie a.c., este 
foarte ușor de întrevăzut.

Nutrim speranța că conducerea 
Ministerului Educației șl învăță- 
mtntului, totdeauna receptivă la 
nevoile activității sportive a elevi
lor și studenților, va analiza situa
ția și va dezavua această măsu
ră, repunînd educația fizică în 
drepturile ce i se cuvin la toate 
unitățile de specializare postliceală.

Valeriu CH1OSE

I 
I
I
I

I

I 
I

DESCHIDEREA FESTIVĂ i

A NOULUI AN SPORTIVI
I 
t

4 început un nou an școlar! Micuții elevi ai Școlii nr. 120 din Capitală 
yarticipă cu toată voioșia lor la prima oră de educație fizică, intrecin- 

cursă de viteză,du-se într-o
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(Urmare din pag 1)

activității de educație fizică ț> 
port din școala 120.
Dar, festivitatea, la care asistă 
mare masă de tineri și vîrstnici, 
început. S-a anunțat calendarul 

portiv pe anul de învățămînt. Au 
ist prevăzute multe competiții și 
1 treceri pentru toate clasele școlii. 
1 continuare, am asistat la o fru- 
loasă demonstrație de gimnastică, 
i aprige meciuri de handbal și

minifotbal, la întreceri pe patine 
cu rotile și dispute interesante de 
cros. A fost o zi sportivă minunată 
pentru elevii școlii 120 din Bucu
rești. Am părâsit-o cu convingerea 
că sportul și învățătura fac casă 
bună, aici, că tovarășul director 
Emanuel Apostol, împreună cu pro
fesoarele de specialitate vor munci 
și în continuare cu aceeași pasiune 
pentru formarea unor cetățeni să
nătoși, armonios dezvoltați, în care 
exercițiul fizic, mișcarea și sportul 
au un rol de prim rang...
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.CROSUL DE TOAMNAii I

A RELUAT SERIA I

MARILOR COMPETIȚII I
(Urmare din pag. 1)

etrișor (Șc. gen. 130), cat. 13—14 
tii fete: Constantina Stanciu (Șc 
m. 144), cat. 13—14 ani, băieți ; 
lorea Ștefan (Șc. gen. 125), cat. 
>—16 ani, fete: Floriea Mustici 
Jlectromagnetica), cat. 15—16 ani, 
iieți : Mircea Moraru (Lie. 36). 
it. 17—18 ani, fete: Elena Grosu 
ilectromagnetica), cat. 17—18 ani 
Iieți; Petre Gheorghe (Șc. gen. 
12).

Ion Șerbănescu (Șc. gen. 19), cl. 
9—10 fete — Anca Răducu (Lie. 
24), băieți — Valentin Curduc (Șc. 
gen- 9), cl. 11—12, fete — Rodica 
Sandu (Lie. 28), băieți — Corneliu 
Cedru (Lie. 28).

Nieolae TOKACEK

Corneliu PUFU

tn decorul îmbietor al Parcului 
erăstrău, „Crosul de toamnă” al 
sctorului l s-a bucurat de pre- 
;nța la starturi a peste 1000 de 
evi și eleve.
La buna organizare a competi- 
ei și-au adus o substanțială con- 
ibuție profesorii de educație fi- 
că Gh. Pădureanu (Lie. 32), I. 
prescu (I. L. Caragiale), Gabriela 
larcu (Șc. gen. 17) precum și co- 
gi de-ai lor de la alte materii. 
Cursele s-au disputat pe cinci ca- 
gorii de clase, furnizînd următo- 
i cîștjgători : cl. 3—4, fete — Ma- 
a Chiriță (Șc. gen. 4), băieți — 
drian Dumitru (Șc. gen, 9), cl. 
—6, fete — Adela Negrea (Șc. 
m. 4), băieți — Ion Dichiu (Șc. 
m. 10), cl. 7—8 fete — Daniela 
ijvelescu (Șc. gen. 6), băieți —

Parcul sportiv al tineretului a 
cunoscut din nou atmosfera mari
lor întreceri de masă cu prilejul 
„dresului de toamnă" al sectorului 
2. Participarea numeroasă (peste 
2 000 de concurenți) demonstrează 
că alergarea se află pe primul loc 
al preferințelor sportive ale tineri
lor. Printre organizatori l-am re
marcat din nou pe inimosul și neo
bositul profesor Ion Odobasian, care 
lucrează ca activist voluntar petă- 
rîmul sportului de peste 25 de ani 
în acest sector al Capitalei. CÎȘTI- 
GATORII: 600 m băieți, 11—12 ani 
— Nicușor Ianin (Șc. gen. 10), 800 
m, băieți, 13—14 ani — Alex. Ghi- 
culescu (Șc- gen. nr. 25), 1000 m 
băieți 15—16 ani — Dan Ripu (Lie. 
Spiru Haret), 1500 m băieți 17—19 
ani — Cristian Rljală (Lie. Spiru 
Haret), 600 m fete, 11—12 
Floriea Supa (Șc, gen. 40), 
fete, 13—14 ani — Mariana 
(Șc. gen. 41), 800 m fete, 
ani — Victoria Boțea (Gr. șc. Elec
tronica), 1000 m fete 17—19 ani — 
Floriea Anghel (Lie. nr. 37).

ani —
600 tu
Novac
15—16

DE IERI A „CUPEI ROMÂNIEI"
Numeroase divizionare B au părăsit competiția după primul lor meci

Partidele din „Cupa României" sînt întotdeauna disputate, așa cum se poate vedea și din această fază de poartă, 
surprinsă de fotoreporterul S. Balccsy la meciul T.M.B. — Ș, N. Oltenița

In populara competiție dotată cu 
„Cupa României" s-a disputat ieri 
o nouă etapă, în care au evoluat 
și divizionarele B. Iată rezultate 
înregistrate în partidele de ieri ;

Minerul' Suncuiuș — F.C. Bihor 
2—1 (0—0), T.M. București — S.N. 
Oltenița 2—3 (1—1, 2—2), I.C.-
S.I.M. București — Chimia Găești 
2—3 (2—1), Metalul Î.O. Sibiu — 
Vitrometan Mediaș 2—1 (2—1), Vîs- 
coza București — Olimpia Giur
giu 1—3 (0—1), Constructorul Arad
— C.F.R. Timișoara 2—1 (1—1),
C.F.R. Brașov — Chimia Orașul 
Victoria 0—1 (0—0), C.F.R. Sighi
șoara — Tractorul Brașov 5—3 
(0—0, 0—0) — după executarea
loviturilor de la 11 m, Minerul 
Baia Borșa — Gloria Bistrița 1—2 
(0—1), Metalul Oradea — Voința 
Cărei 1—2 (1—0), Minerul Comă- 
nești — F.C. Galați 2—0 (2—0),
Metalurgica Sibiu — Metrom Bra
șov 0—1 (0—1), Portul Constanța
— Delta Tulcea 0—2 (0—0), Loco
motiva Adjud — Oțelul Galați 
1—0 (1—0), Știința Petroșani — 
Cimentul Tg. Jiu 1—0 (0—0), Aro 
Cîmpulung Muscel — C.S. Tîrgo- 
viște 1—4 (1—3), Unirea Tomnatie
— C.F.R. Arad 2—0 (0—0), Mine
rul Moldova Nouă — Minerul A- 
nina 2—1 (0—0), Electromotor Ti
mișoara — Vulturii Textila > Lugoj 
1—0 (0—0), Chimica Tîrnăveni — 
Nitramohia Făgăraș 3—1 (2—0), 
Frigero Găești — Șoimii TAROM 
București 0—2 (0—1), 
Bacău 
(0—0), Bradul Vișeu 
Cavnic 3—2 (2—2), Soda Ocna Mu
reș 
Energia Rovinari 
tru 1—0 (0—0), Progresul Strehaia
— Metalul Drobeta Tr. Severin
1—0 (0—0), Minerul Gura Humo
rului 
venesc 3—0 (1—0), Textila Cisnă- 
die — 
(0-0), 
Celuloza Călărași 3—2 (0—0, 2—2), 
Vulturii Mintiul Gherlei — Unirea 
Dej 2—6 (2—3), C.I.L. Gherla — 
Ind. sîrmii C. Turzii 2—1 (1—0), 
Metalul Oțelul Roșu — Minerul 
Ghelar 1—3 (0—1), Topitorul Baia 
Mare — Minerul Băița 5—2 (3—0), 
Aurul Brad — Mureșul Deva 1—2 
(0—1), Autobuzul Bîrlad — Tehno- 
metal Galați 2—3 (0—2), Rulmen
tul Bîrlad — Viitorul Vaslui 1—0 
(1—0), Recolta Salonta — Strun
gul Arad 3—0 (1—0), Minerul Baia 
Sprie — Victoria Cărei 2—1 (1—0), 
Dierna Orșova — M.E.V.A. Drobe
ta Tr. Severin 1—0 (1—0), Lamino
rul Roman — Letea Bacău 1—2 
(0—0, 1—1), Furnirul Deta — U.M. 
Timișoara 0—1 (0—1), Stăruința
Aleșd — Bihoreana Marghita 1—0

Partizanul
Textila Buhuși 1—0

Minerul

Arieșul Turda 2—3 (0—1),
Minerul Mo-

A.S.A. Cîmpulung Moldo-

Metalurgistul Cugir 4—1 
Automatica București —

(1—0), Unirea Iași — C.F.R. Paș
cani 0—3 (0—1), Moldova Cristești
— Forests Fălticeni 1—2 (0—2), 
Oltul Sf. Gheorghe — Carpați Bra
șov 1—0 (0—0), Venus Ozun — 
Forestierul Tg. Secuiesc 1—5 
(0—1), C.S.U. Brașov — Metalul 
Mija 2—1 (0—1), I.C.I.M, Brașov
— Caraimanul Bușteni 2—0 (1—0),
Precizia Săcele — Flacăra Moreni 
0—2 (0—0, 0—0), Lotrul Brezoi — 
C.S.M. Sibiu 1—3 (0—2), Construc
torul Vaslui — Victoria Roman 
0—2 (0—2), Minerul Lupeni — Mi
nerul Teliuc 4—1 (1—1), Victoria 
Urlu — Someșul Beclean 6—7 
(1—1, 2—2) — după executarea lo
viturilor de la 11 m, Oltul Rm. 
Vîlcea — Vulturii Cîmpulung Mus
cel 3—5 (1—2, 2—2) — după exe
cutarea loviturilor de la 11 m, Po- 
beda Dudeștii Vechi — Progresul 
Timișoara 1—4 (0—1), Cimentul 
Fieni — Progresul București 1—2 
(1—0), Unirea Tulucești — Olim
pia Rm. Sărat 2—3 (0—2), Avîntul 
Liești — Chimia Buzău 2—3 (0—3), 
A.S. Miercurea Ciuc — Textila O- 
dorhei 2—0 (0—0, 0—0), Mureșul 
Toplița — Avîntul Reghin 4—2 
(1—1), Steagul roșu Plenița — A.S. 
Victoria Craiova 1—0 (0—0), So
meșul Satu Mare — Olimpia Ora
dea 2—4 (0—0, 0—0) — după e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m, 
Textila Botoșani — C.S.M. Suceava 
0—2 (0—0, 0—0), Gloria Reșița — 
A.S. Bocșa 3—1 (1—1), Recolta
Smeeni — Progresul Brăila 1—2 
(1—1), Automatica Alexandria — 
Dunărea Giurgiu 3—0 (2—0), Vic
toria Bujoreni — Dacia Pitești 
3—2 (1—1), Voința Miercurea Ni- 
raj — Viitorul Tg. Mureș 1—0 
(1—0).

ADEVĂRATUL CURAJ...
ricolorii decoleaîă astăzi spre Leipzig.

Zarurile au fost aruncate. Echipa e gata de start Orele care 
au mai râmas sînt doar ore de așteptare, cu care purtătorii cti

tor și atîtor tricouri tricolore s-au obișnuit în ultimii cinci ani.
Se obișnuiește, în asemenea momente, să se facă pronosticuri, să 

se cerceteze palmaresuri, să se cîntărească jocul șanselor, condiție ine
vitabilă a fotbalului. Dar, în preajma unui asemenea meci, toate aceste 
calcule tradiționale intră în zona rutinei.

In această zi de început de toamnă, .tricolorii' se angajează su
fletește intr-un meci care, vrînd-nevrînd, va trebui să însemne sinteza 
unor eforturi de ani și ani. In meciul de la Leipzig, mai mult ca ori- 
cînd, echipa națională are sentimentul unei depline regăsiri.

încă de la începutul anului 1973, echipa națională a fost obligată 
să ridice o ștachetă care a trepidat primejdios, acum un an, la Helsinki. 
Gestul a fost plin de curaj, într-un moment cînd punctul pierdut în 
Finlanda ar fi putut produce mai curînd o stare de neliniște, care să 
invite la improvizație.

La capătul unei gestații de aproape nouă luni, echipa națională, 
șl în primul rind antrenorii ei, ne oferă măsura unei reale maturități. 
Valentin Stănescu și Robert Cosmoc, avînd în față doar obiective maxi
male, au făcut inventarul tuturor variantelor tehnico-tactice care să înles
nească saltul peste ștacheta ridicată sus și care nu mai avea dreptul 
să trepideze. Ei au filtrat soluțiile posibile, antrenînd în arenă idei și 
oameni apți să depășească rutina în care echipa națională părea să 
fi Intrat ia sfîrșitul anului trecut. Această licitație (normală) a trezit 
orgoliul multora dintre tricolorii care păreau să se afle în pragul unei 
istoviri. Am asistat astfel la resurecția jucătorilor care lăsaseră uneori 
impresia că își trăiesc crepusculul fotbalistic. Așa a început bătălia — 
a cita oare ? — pentru un loc în echipa națională, o bătălie pe care 
consacrații și mai tinerii lor rivali au purtat-o într-o deplină loialitate.

Astăzi, în preajma startului spre Leipzig, avem senzația unei veri
tabile renașteri a echipei naționale. Deși formula este aproximativ ace
eași, starea de spirit pare complet nouă. Tn numai cîteva luni, jucătorii 
șl antrenorii au reușit să se cunoască și să se stimeze intr-o proporție 
mult mai mare decit am fi putut spera. Așa se face că sîntem martorii 
unui moment greu de întrevăzut, ieri. Intre tentația juvenilă a regizo
rului care vrea să schimbe pentru a ieși în evidență și atitudinea băr
bătească de a oferi echipei, cu discreție, un suflu nou, Valentin Stă
nescu și Robert Cosmoc au adoptat soluția a doua, care nu e decit 
soluția adevăratului curaj.

Procedind astfel, antrenorii echipei naționale au oferit „tricolorilor* 
de la Guadalajara și Budapesta șansa unică de a încheia un ciclu 
pe care istoria fotbalului nostru nu-l v« p^tea» scrie cu litere difuze.

Miercuri, la Leipzig, se joacă cele mai pasionante 90 de minute 
din acest frumos meci al încrederii reciproce, un meci greu, care a 
durat timp de nouă luni șl care are marea calitate de o se fi jucat 
cu cărțile pe față.

loan CHIRILA

FOTBALIȘTII NOȘTRI PLEACA AZI, IA LEIPZIG
(Urmare din pag 1)

așa cum de altfel s-a angajat fie
care purtător al tricoului național.

In continuare, prim-vicepreșe- 
dintele C.N.E.F.S. a subliniat 
necesitatea unei dăruiri totale, dar 
lucide, a întregii echipe, ca un co
lectiv puternic și sudat, abordlnd 
această dificilă partidă cu calm, 
disciplinat, premise absolut nece
sare obținerii scopului propus.

In încheiere, a urat lotului re
prezentativ succes deplin în tenta
tiva de calificare la W.M. ’74.

După-amiază, conducerea tehni
că (antrenorii Valentin Stănescu, 
Robert Cosmoc și doctorul Dumi
tru Tomescu) au programat un 
nou antrenament cu caracter teh- 
nico-tactic, foarte susținut. S-a in
sistat mai ales asupra sprinturilor, 
a centrărilor de pe extreme, a șu
turilor la poartă și pe antrena
mentul (foarte tare) al portarilor.

Am folosit prilejul pentru a ob
ține, de la fiecare, membru al lo
tului reprezentativ, 
nală despre meciul de miercuri.

DINU, căpitanul echipei : 
portant este că la 
am fost superiori.. De ce .nu am 
fi Și de această dată ?“ SÂTMĂ- 
REANU : „Ce să spun ? Un singur 
lucru îmi vine în minte: trebuie

părerea perso-

„Im-
București noi

să ne calificăm RADUCANU : 
„Foarte greu meci. Sînt convins 
însă că voi menține plasa porții 
mele intactă". ANTONESCU: „Vom 
face absolut totul pentru obține
rea celui mai bun rezultat posi
bil". ȚARĂLVNGĂ: „Sper să ne 
întoarcem acasă cu calificarea in 
buzunar. Am încredere în linia 
noastră de atac". SAMEȘ: „Avem 
avantajul a două șanse din trei 
pentru calificare..." DOBRIN: 
„Grele vor fi primele minute. Da
că nu primim gol, sînt convins că 
vom înscrie noi unul!" DUMITRA- 
CHE: „Va fi un meci de uzură, 
probabil, fără spectacol. Cred, în
să, că vom înscrie și vom obține 
un rezultat pozitiv". DUMITRU: 
„Dacă echipa se va mobiliza ca 
anul trecut, la Budapesta, nu se 
poate să nu obținem calificarea". 
DEMBROVSCHI: „Vrem ca cro
nica de a doua zi să sintetizeze: 
«Meci greu — bine pregătit — 
foarte muncit — victorie DE- 
LEANU: „Vom face totul ca să 
iasă bine...". 1ORDANESCU : „Par
tidă foarte grea. Prin dăruirea 
noastră, a tuturor, sper să obținem 
calificarea". BELDEANU : „E foar
te dificil, dar am încredere depli
nă în băieți". VELE A : „Este foar
te greu, dar ne-am pregătit foarte bi - 
ne“. MARCU : „Echipa adversă va 
juca pentru victorie. Să sperăm că 
vom izbuti să contracarăm tacticaMECIURI AMICALE

ei". NUNWEILLER: „Voi căuta 
să justific pe deplin încrederea pe 
care antrenorii au avut-o încă o 
dată în mine. Voi juca cu cea mai 
mare dăruire". IORDACHF.: 
„Cred în calificarea noastră. Echi
pa noastră e mai bună".

Antrenorii echipei reprezentative 
a României ne-au declarat urmă
toarele : VALENTIN STĂNESCU; 
„Meciul de la Leipzig este extrem 
de important pentru întreg fotba
lul nostru. Pot spune că jucătorii 
noștri vor face imposibilul pentru 
calificare. Am mare încredere în 
experiența, dar și în dorința de 
victorie, în starea de spirit exce
lentă a jucătorilor mei". ROBERT 
COSMOC: „Două tipuri de rezul
tat ne aduc în fața calificării: 
victorie sau meci nul. Sperăm ca 
organizarea jocului 
chipei noastre să 
superioară".

Medicul lotului
DUMITRU TOMESCU, ne-a spus: 
„Avînd în vedere potențialul bio- 
fiziologic al componenților echipei, 
starea de spirit bună și mobiliza
rea existentă, cred în calificarea 
noastră, cu toată greutatea aces
tui joc". FLORE A TANASESCU. 
secretar general al F.R.F., a ținut 
să adauge : „Cunoscînd buna pre
gătire a jucătorilor, dorința lor de 
a învinge, cu toate că avem un 
adversar dificil (lucru pe care iu
bitorii fotbalului de la noi îl cu
nosc destul de bine), consider că 
echipa noastră are, față de selec
ționata R.D.G., atu-ul tehnicității, 
care cred că îi va da ciștig de 
cauză".

din partea c- 
se dovedească

reprezentativ,

F. C. CONSTANTA — SPORTUL 
STUDENȚESC 2—2 (0—0)

Joc echilibrat, în care ambii an
trenori au rulat întregul efectiv de 
jucători. Au înscis : 
(min. 55) 
tru P. C. 
lea (min. 
A condus 
stanța).

C. POPA — coresp. județean

IX-a a Diviziei C) a dat o replică 
neașteptat de dîrză fotbaliștilor din 
Petroșani.

I. FILIPESCU - coresp.

Mărculescu 
și Oprea (min. 70) pen- 
Constanța, respectiv Țo- 
72) și Lucaci (min. 78). 
bine Gh. Manolo (Con-

UNIREA ALBA IULIA —
JIUL PETROȘANI 0—0

Meci interesant, în care forma
ția locală (activează în seria a

TUBNEUL PRIETENIA LA JUNIORI
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

Donețk, au continuat meciurile 
competiției internaționale de fot
bal „Turneul prietenia", rezervat 
echipelor de juniori. Selecționata 
României, care a învins in primul 
joc cu 4—1 formația Ungariei, a 
întîlnit echipa R.P.D. Coreene. Par-

tida s-a terminat la egalitate : 1—1 
(1—1). Au marcat Petre Grosu, res
pectiv An Den Ok. Iată și cele
lalte rezultate: Polonia — Bulga
ria 2-1 (1-0) ; U.R.S.S. (echipa 
secundă) — Cuba 1-0 (0—0) ; Un
garia — Cehoslovacia 4—1 (1—1).

Miine, la ora 16, pe stadionul Dinamo, se întilnesc

SELECȚIONATELE DE TINERET (SUB 21 DE ANI)
ALE ROMÂNIEI Șl R.D. GERMANE

z

GLORIA BISTRIȚA — 
POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—1)

Joc echilibrat în prima repriză, 
după care gazdele au atacat conti
nuu, reușind să înscrie 
riei, în min. 54, prin 
înscris : Sovejan (min. 
can (min. 54) pentru 
pectiv Romilă II (min. 5).

I. TOMA-coresp.

golul victo- 
Ciocan. Au 
43) și Cio- 
Gloria, res-

ELECTROPUTERE CRAIOVA —
LOKOMOTIV STARA ZAGORA

7—3 (4—1)

Craiovenii s-au dovedit extrem 
de eficaci în fața fotbaliștilor bul
gari. Un rol important în stabili
rea scorului final l-a avut înainta
șul central Felea, autor a patru 
goluri. Au înscris: Mîncioagă (min. 
1), Pelea (min. 2, 13, 77 și 88), Cio- 
rîia (min. 10) și Toma (min. 82) 
pentru gazde, respectiv Iancev 
(min. 35 și 75) și Ahmedam (min. 
7). A condus bine Alex. Ene (Cra
iova).

ȘTEFAN GURGUI-coresp. jud.

C.F.R. CLUJ —
A.S.A. TG. MUREȘ 1—3 (0—1)

pectiv Adam (min. 89 din 
A arbitrat bine Aurel Pop

C.F.R. : Gadja — Lupu, 
Mir, S. Bretan, Câtor.a (Sziike) — 
M. Bretan. Vișan (Cojocarul — 
Bucur, Adam, Boca, (Soporan). Te- 
gean.

A.S.A. : Nagel (Sol.vom) — Onu- 
țan (SzSllosi), Pintca, Kiss, Czako 
— Varodi. Boliini — Both, Pislaru, 
Naghi (Orza), Fazekaș (Sultănoiu).

V. CACOVEANU-coresp.

11 m). 
(Cluj). 

Drago- Plecind din mijlocul tricolorilor, 
atunci cînd.primele umbre ale în
serării se lăsau, am înțeles că ju
cătorii noștri nu vor precupeți nici 
un efort pantru obținerea 
doritei calificări. Le urăm 
bun și succes deplin în tentativa 
de calificare la W.M/74.

mult 
drum

Mîine, pe 
începere de 
tineret (sub 
noastre va întîlni, într-un meci a- 
mical, selecționata similară a R.D. 
Germane. Partida reprezintă, de 
fapt, revanșa jocului din această 
primăvară, de la Altenburg. A- 
tunci. victoria a revenit tinerilor 
fotbaliști din R.D. Germană cu 
1—0. Este lesne de înțeles că a- 
cum tinerii noștri jucători sint 
dornici să obțină un succes. In a- 
cest scop, ei s-au pregătit, cu 
toată atenția, sub conducerea an
trenorului I. Voica. Sîmbătă a a- 
vut
re, 
lui 
rea _ 
nală) lasă să se întrevadă că ti
nerii fotbaliști dețin o formă co
respunzătoare.

I Duminică, la București, a avut 
loc un antrenament cu conținut

Ifizico-tehnic, în care au fost re
tușate și unele deficiențe de or
din tactic. După toate probabilită
țile, antrenorul Voica intenționea- 

i cu următoa- 
Lăzăreanu (Costaș)

— Porațchi, G. Sandu, Matei, Lu- 
cuță — Rîșniță, Batacliu — Ca-

stadionul Dinamo, 
la ora 16, lotul 
21 de ani) al

cu 
de 

țării

Dă-

I 
I
I
I 
I 
i
I

loc ultimul meci de verifica- 
la Snagov, în compania lotu- 
A. Rezultatul (2—1 în favoa- 
jucătorilor din echipa națio-

cin lx luui ui v uita 
ză să înceapă partida 
rea formație : Lăzăre

I

aș- 
zilei

niaro, M. Sandu, V. Mureșan, 
nilă (Crișan).

Fotbaliștii din R.D.G. sînt 
teptați să sosească în cursul 
de astăzi. Din informațiile primi
te, majoritatea jucătorilor sînt 
componenți ai formațiilor din pri
ma divizie a campionatului R. D. 
Germane, întîlnirea va fi condu
să de arbitrul polonez Jerzy Swis- 
tek,

Un meci obositor, fără ritm, și 
culoare, în care gazdele au atacat 
continuu, dar confuz și fără forță, 
ratînd în primele 20 de 
cinci ocazii clare de gol, 
care și o lovitură de la 11 
dam). Oaspeții s-au apărat 
zat, au pasat mai bine și mult la 
mijlocul terendlui, fructificînd a- 
proape toate ocaziile pe care le-au 
avut. Au marcat : Naghi (min. 34 
din 11 m), Orza (mir.. 83) și Pîs- • 
laru (min. 85) pentru oaspeți, res-

O PRECIZARE A F.R.F.
Inițiativa F.R.F., privind întine

rirea, în mare măsură, a eșaloane
lor inferioare ale fotbalului nostru, 
nu și-a găsit, din păcate, ecoul aș
teptat la cel vizați, echipele din 
Diviziile B și C căutînd diverse 
modalități de a se eschiva de la 
aplicarea întocmai a indicațiilor 
torului de specialitate.

Astfel, toate aceste formații, plus 
cele din campionatul de tineret- 
rezerve, au obligativitatea să tri
mită în teren cîte un jucător care 
încă n-a împlinit vîrsta de 18 ani ; 
un junior deci. Dar ce fac antre
norii In cazul respectiv ? Introduc

minute 
printre 
m (A- 
organi-

în formație 
gulament, îl 
minute (uneori nici atît, modifică
rile fâcîndu-se chiar în primul 
minut! ?), după care îl schimbă cu 
un alt jucător din lot, de 25, 26 
sau 30 de ani I Constatîndu-se că 
aproape toate echipele procedează 
așa, Biroul federal a hotărît :

„Juniorii folosiți în jocuri nu 
pot fi înlocuiți decit în caz de ac
cidentare constatată de medic",

O completare binevenită.
Rămîne de văzut cum o vor... 

primi echipele de „B“, „C“ și ti- 
neret-rezerve.

juniorul cerut de re
iasă să joace două-trei

Tătaru trece de un apărător advers. Fază din întîlnirea amicală desfă
șurată ieri, Triumf — Steaua, încheiată cu scorul de 2—2 (0—0)

Ieri, la Pitești

F.C. ARGEȘ—A.B.C. NATAL (BRAZILIA) 3-3 (1-2)
Stadionul 1 Mai din Pitești, a 

găzduit ieri, întîlnirea internaționa
lă amicală dintre F. C. Argeș și 
formația braziliană A.B.C. NataJ. 
Cel 2 000 de spectatori au avut 
ocazia să asiste la un joc de bun 
nivel tehnic și spectacular. Fotba
liștii sud-americani care au susți
nut cu această ocazie al doilea 
meci al turneului pe care ;I între
prind în țara noastră au încintat 
asistenta prin execuțiile tehnice de 
mare finețe. La fel de bună a fost 
și replica echipei gazdă. întîlnirea, 
a purtat amprenta unui permanent 
echilibru, fiind presărată cu nume
roase faze la ambele porți. După

90 de minute de joc partida s-a 
încheiat la egalitate 3—3 (1—2), 
toate golurile fiind de o rară fru
musețe. Au înscris : Jercan (min. 
16), Olteanu (min. 55) și Radu 
(min. 86 din 11 m) respectiv Me
nezes (min. 35 și 68) și Jorge (min. 
36). A arbitrat foarte bine : Gheor- 
?he Popovici (București).

F. C. Argeș a folosit următoarea 
formație : Stan (min. 45 Ariciu) — 
Pigulea, Olteanu. VlacI, Jercan — 
Mustățea, 
(min. 
(min.
Min).

M. Popescu, Prepurgel
65 Burcea) — Radu, Roșu
65 Toporan), Jercan (mfn. 73

I. FEȚEANU-corespondent



„CUPA ROMÂNIEI" NU SE DEZMINTE NICI EA HOCHEI!
— Surprizele continuă: ieri, Dunărea Galați a învins Agronomia Cluj
Capriciile programului alcătuit 

de organizatori au făcut ca prime
le două etape ale „Cupei Româ
niei" la hochei să semene ca două 
picături de apă. Mal precis, attt în 
etapa de sîmbătă, cea care a inau
gurat această dispută și, totodată, 
noul sezon de activitate în acest 
sport, cît și în cea de duminică, 
cuplajele de dimineață au așezat 
față-n față pe fruntașele hocheiu
lui nostru (este vorba de echipele 
bucureștene Dinamo și Steaua) cu 
acele formații care se anunță drept 
sigure candidate la ultimele două 
locuri ale întrecerii, în speță Tîr- 
nava Odorhei și, proaspăta promo
vată în divizia A, Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc. După amiază, în 
schimb, au fost oferite spectatori
lor cele mai atractive dispute ale 
competiției, acelea în care s-au în
fruntat patru echipe de forțe sen
sibil egale : Agronomia Cluj, Du
nărea Galați, I.P.G.G. București și 
S.C. Miercurea Ciuc. Mai mult de-

Prin prisma celor precizate mal 
înainte este, deci, evident că me
ciurile din... matineu nu au avut 
un caracter prea echilibrat nici în 
etapa de ieri, atît Dinamo Bucu
rești, cît și Steaua cîștigînd în fața 
Tîmavel Odorhei și, respectiv, a 
Liceului nr. 1 Miercurea Ciuc co
mod, la scoruri concludente. Inte
resant ni se pare faptul că sîmbătă 
și duminică i-au înregistrat chiar 
rezultate într-un fel Identice în 
cuplajul de dimineață. Ieri, Dina
mo a învins pe Tîrnava cu 20—4 
(sîmbătă cu Liceul M. Ciuc : 20—2), 
iar Steaua a întrecut pe elevii din 
Miercurea Ciuc cu 10—0 (în prima 
etapă : 9—0 cu Tîrnava).

Cu alte cuvinte, după două zile

tice (Dinamo București preferind 
ofensiva permanentă, cu neglijarea 
frecventă a apărării; Steaua pru
dență In apărare, atacuri prelungi 
cu finalizări mal dificile) confrun
tarea dintre ele, programată la 
sfîrșltul săptămînii viitoare, se a- 
nunță deosebit de interesantă.

Dacă cuplajul din „deschidere", 
adică cele două partide de dimi
neață, a semănat în multe privin
țe cu cel din etapa anterioară, în 
schimb jocurile programate după 
amiază n-au mai confirmat nici 
măcar pronosticurile, unul dintre 
ele furnizînd chiar o copioasă sur
priză. După ce sîmbătă după a- 
miază, Dunărea Galați a realizat, 
în ultimele secunde, un nesperat

La Lom Angeles Reprezentativa U. R. S. S.

I

REZULTATE TEHNICE : Dina
mo București — Tîrnava Odorhei 
20—4 (5—3, 7—1, 8—0), au marcat: 
Gh. Huțanu (6), V. Huțanu (3), 
Pană (2), Costea (2), Molș (2), 
Vișan (2), Gh. Florian, Florescu, 
Bandaș — Dinamo, Moldovan (2), 
I. Vass (2) — Tirnava, au arbi
trat : C. ștefănescu și P. Kedves ; 
Steaua — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 10—0 (3—0, 1—0, 6—0), au 
marcat : Ioniță (3), Kemensy (2), 
Curelaru, Nistor. Mardare, Gheor
ghiu, Herghelegiu, au arbitrat : M. 
Presneanu și O. Barbu. S. C. 
Miercurea Ciuc — I.P.G.G. 5—1 
(2—1, 1—0, 2—0), au marcat :
Bașa (2), Miklos, Bailo, Jere — 
S. C. Miercurea Ciuc, Ștefanov — 
I.P.G.G., au arbitrat ; Fi. Guber- 
nu și Gh. Mureșan ; Dunărea 
Galați — Agronomia Cluj 5—3 
<0—0, 3—2, 2—1). au marcat: Ior
dan (2), Moroșan, Rusii, Bălă- 
neanu — Dunărea, Făgăraș (2), 
Antal — Agronomia, au arbitrat: 
C. Sgîncă și G. Tasnadi.

Astăzi este zi de pauză, com
petiția continuînd mîine după 
următorul program : ora 9 : 
S. C. Miercurea Ciuc — Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc ; ora 11.30: 
Dunărea Galați — Tîrnava Odor- 
he! ; ora 16 : Dinamo București — I.P.G.G. ; ora 18.30 : Steaua — 
Agronomia Cluj.

cît atît. După cum se știe „Cupa 
României" are și scopul de a de
partaja cele 8 participante la cam
pionatul Diviziei A în cele două 
grupe valorice. Or, practic două 
din cele patru locuri ale primei 
grupe sînt ocupate de Dinamo și 
Steaua. Pentru celelalte două ră
mase libere sînt angajate într-o a- 
prigă dispută tocmai-echipele Agro
nomia Cluj, Dunărea Galați,
I. P.P.G. București și S.C. Miercurea 
Ciuc, care au asigurat pînă acum 
programul de după amiază.

„CUPA CARP  AȚI" 

LA VOLEI
BRAȘOV, 23 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Sîmbătă și 
duminică, sala Tractorul din lo
calitate care, după reamenajare, 
oferă condiții mai bune de joc, a 
găzduit ediția a XV-a a tradițio
nalului turneu masculin de volei 
dotat cu „Cupa Carpați". Au luat 
parte: Steaua București. Tractorul 
și C.S.U. Brașov, echipe ce se pre
gătesc pentru noul sezon, precum 
și formația poloneză Stal Mielec. 
La capătul unor partide disputate. 
Steaua s-a dovedit mai bine pusă 
Ia punct, cîștigînd la zero toate 
întîlnirile și cucerind astfel . tro
feul. Iată rezultatele : Steaua cu
Stal 3—0 (12, 14, 6), cu- Tractorul 
3—0 (5, o, 7) și cu C.S.U. 3—0 (2, 
13, 10) ; Stal cu C.S.U. 3—0
(3, 2, 12) și cu Tractorul 3—2 (—13,
II. —9. 10, 3); C.S.U. cu Tractorul 
3—1 (7, 9. —7, 13). Clasament: 
1. Steaua 6 p, 2. Stal 5 p, 3. C.S.U. 
Brașov 4 p, 4. Tractorul 3 p.

Petre DUMITRESCU

Boldescu, proaspăta achiziție a Dunării Galați, în plină acțiune. Fază din 
meciul derby de ieri, Dunărea Galați — Agronomia Cluj, cîștigat de 

prima formație
Foto: V. BAGEAC

de întrecere nimic nou... pe fron
tul hocheiului. Doar faptul că Di
namo s-a cam chinuit duminică o 
primă repriză cu Tîrnava (scor : 
5—3), pentru că o parte din jucă
torii săi au ajuns la patinoar abia 
cînd această primă parte a meciu
lui era pe sfîrșite. Cînd a benefi
ciat, însă, de aportul tuturor jucă
torilor, Dinamo s-a pus în mișcare 
și, la fel ca în etapa precedentă, 
și-a realizat o porție serioasă de 
goluri, indiferent de eforturile ad
versarilor săi. Steaua și-a manifes
tat și în această a două evoluție 
publică a sa în acest sezon prefe
rința pentru un joc mai sigur în 
apărare, mai viguros și atent în 
propria treime, dar — în continua
re — lipsit de eficacitate, jucăto
rii săi ratînd cu seninătate și în 
meciul cu Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc suite de situații de gol, care 
de care mai clare.

Prin prisma acestor două evo
luții, în care cele două echipe 
fruntașe ale hocheiului nostru au 
dovedit că și pentru acest sezon au 
păstrat aceleași caracteristici... tac-

draw, ieri gălățenii, mult schim
bați în bine, au învins tocmai pe
performera etapei anterioare, adi
că pe Agronomia Cluj (5—3). Me
ciul a fost foarte strîns, cele două 
formații luptînd „cap la cap" pînă 
în ultimele minute, cînd Dunărea, 
evoluînd mai închegat și cu mai 
multă luciditate, a putut să se des
prindă. Evoluția scorului a fost 
atractivă : Dunărea a condus la un 
moment dat cu 2—0 (min. 33), dara 
fost egalată rapid :2—2 (min. 35). 
Gălățenii au preluat conducerea (în 
inferioritate numerică !) și apoi au 
jucat 90 de secunde cu doi oame
ni eliminați, fără ca Agronomia 
Cluj să poată egala. Clujenii au 
realizat acest lucru abia în ultima 
repriză, datorită unui autogol, după 
care Dunărea s-a detașat, înscriind 
două goluri în ultimele 10 minute, 

în deschiderea programului de 
după amiază, S.C. Miercurea Ciuc, 
revenindu-și după înfrîngerea din 
prima etapă, a dominat copios în 
meciul cu I.P.G.G., obținînd o me
ritată victorie.

Călin ANTONESCUTRIUNGHIULARUL ATLETIC DE
(Urmare din pag. 1) (B) 4,40 m, 5. Sorteberg (N) 4,20 

m... 200 m : 1. Brijdenbah (B) 21,2, 
2. Petrescu (H) 21,2, 3. Dulgheru
(R) 21,7, 4. Bjeland (N) 21,9, 5. 
Micha (B) 22,5, 6. Garshal (N) 35,3 
(accidentat); 800 m : 1. Mignon (B)

de la săritura cu prăjina, desfă
șurată sîmbătă: 1. Anton (R) 4,80 
m. 2. Ligor (R) 4,70 m. 3. Aars- 
kog (N) 4,60 m, 4. Lespagnard

Recordmana lumii Burglinde Pollack, cîștigătoarea pentatlonului în cadrul 
Cupei Europei, surprinsă în timpul săriturii în înălțime

- Telefoto : A.P.-AGERPRES

1:49,4, 2. Onescu (R) 1:49,6. 3.
Hoofd (B) 1:51,2, 4. Tit (R) 1:54,4. 
5. Hovd'e (N) 1:54,9, 6. Olson (N) 
1:55,9; 5000 m: 1. Poieuniș (B)
14:09,0 2. Boeroe (N) 14:10,4, 3
Smet (B) 14:16,8, 4. Halle (N) 14:23,2, 
5. Lupan (R) 14:37,2, 6. Sandru 
(R) 14:41,4; 110 mg: 1. Perța (R) 
14,0, 2. Sebestien (R) 14,1, 3. Fim- 
land (N) 14,2, 4. H'eck (B) 14,4. 5. 
Dahm (N) 14,7, 6. Van Alstein (B) 
14,8; 3000 M OBST.: 1. Cefan (R) 
8:55,6, 2. Voje (N) 8:57,8. 3. Soer- 
nes (N) 9:00,5, 4. Deaune (B) 9:005 
5. Bichea (R) 9:01,8, 6. Leyenes (B)

ÎNTÎLNHIEA DE DECATLON
TROSTBERG (prin telex, de la 

agenția SID).
în localitate se desfășoară meciul 

de decatlon dintre reprezentativele 
R.F. Germania (echipa secundă) și 
României. După prima zi a între
cerilor scorul general este de 11 507 
puncte la 11171 p în favoarea de- 
catloniștilor germani. în clasamen-

TOMfl OVICI - NOUL CAMPION NAȚIONAL LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

este prea tîrziu și oboseala (jucase 
în ajun aproape 8 ore. la simplu 
și dublu) își spune cuvîntul.

Astfel se încheie o finală destul 
de ternă, decepționantă ca spec
tacol, dar care aduce consacrarea 
celui ce este evident cel mai bun 
jucător al campionatelor : Toma
Ovici (Progresul) — Viorel Sotiriu 
(Steaua) 7—5, 6—4, 6—4. S-a jucat, 
în total, timp de 2h 37’.

Finala probei de dublu feminin 
a fost cîștigată, în numai două se
turi și 45 de minute de joc, de cu
plul dinamovistelor bucureștene 
Virginia Ruzici — Mariana Simio- 
nescu. Ele se detașează, în primul 
sett ia 4—1, cînd contra serviciului, 
cedează un ghem, care avea să fie 
și ultimul cîștigat în această man
șă de perechea ludit Gohn — Flo
rența Mihai. Mai puțin atentă de- 
cît în primul set, Ruzici își pierde 
de două ori serviciul în cel de al 
doilea. La scorul de 3—4 și 40—15 
în favoarea lor, Mihai își pierde 
serviciul: 3—5. Ruzici servește 
foarte bine, plasat, spulberfnd ulti
mele rezistente ale învinselor. Vir
ginia Ruzici, Mariana Simionescu

(Dinamo București)— Iudith Gohn 
(Dinamo Brașov), Florența Mihai 
(Dinamo București) 6—2, 6—3.

în finala probei de dublu mixt 
asistăm, încă de la primele schim
buri de mingi, la o sincronizare 
perfectă a mișcărilor în teren ale 
cuplului de campioni Virginia Ru- 
zici-Traian Marcu. Notăm, de ase
menea, că ei joacă fără greșeală 
pînă la scorul de 5—1, cînd Ru
zici permite adversarilor un break. 
Dar setul revine cu 6—2 cuplului 
Ruzici-Marcu. în cel de al doilea, 
Sever Mureșan servește plasat și 
puternic. Mariana Simionescu este 
foarte atentă la intercepții, aceș
tia doi cîștigînd cu 6—3. O adevă
rată răsturnare de scor s-a produs 
în setul decisiv. Simionescu-Mure- 
șan conduceau cu 4—2, dar pe ser
viciul lui Simionescu aceasta gre
șește cîteva mingi și pierde ghe
mul : 4—3. Ruzici își cîștigă ser
viciul : 4—4. Apoi, Mureșan, de la 
0—30, egalează (30—30), dar ce
dează pînă la urmă : 4—5. Marcu 
trece la serviciu, lovește decisiv, și 
după cîteva schimburi spectaculoa
se, cîștigă. Rezultat final : Virginia 
Ruzici (Dinamo București), Traian 
Marcu (Dinamo Brașov) — Maria

na Simionescu, Sever Mureșan 
(Dinamo București) : 6—2, 3—6,
6—4.

Finalele au fost arbitrate de M.

năstase Învins
DE OKKER...

NEW YORK, 23 (Agerpres). — 
Olandezul Tom Okker și america
nul Jimmy Connors își vor dispu
ta finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Los Angeles. In 
semifinale, Okker l-a eliminat cu 
2—6, 7—5, 6—2 pe Iile Năstase, iar 
Connors a cîștigat cu 6—4, 6—3 
partida susținută cu mexicanul 
Raul Ramirez.

AUREL ANTON CONDUCE 
ÎN C. E. DE ȘAH 

PRIN CORESPONDENTĂ
In urma victoriei obținută în fața 

olandezului Spieringshoek, șahistul 
ieșean Aurel Anton, inginer Ia între
prinderea Metalurgica, a trecut in 
fruntea clasamentului finalei celei 
de-a IX-a ediții a campionatului eu
ropean individual de șah prin cores
pondență, cu un procentaj de 87 Ia 
sută.

Aurel Anton este urmat în clasa
ment de jucătorii sovietici Volciok 
și Vaisman, care au realizat 83 și 
respectiv 78 la sută. La această com
petiție participă concurenți din 9 
țări.

campioană europeană la skeet
• După 150 de talere, Dan Budiiru ocupă locul 5
• Trăgătorii noștri s-au clasat pe

TORINO, 23 (prin telefon). Azi 
s-au încheiat pe poligonul Orbasa- 
no din localitate întrecerile pe echi
pe ale campionatelor europene de 
skeet (talere aruncate din turn), 
la care participă 136 de trăgători cu 
arma de vînătoare din 22 de țări. 
Titlul continental a revenit for
mației Uniunii Sovietice, cu 589 p, 
urmată de echipele Poloniei 581 p 
și Cehoslovaciei 565 p. Echipa 
țării noastre s-a comportat slab și 
a ocupat locul 11.

După 150 de talere, în fruntea 
olasamentelor se află Gavlikowski

locul 11 In întrecerea pe echipe
(Polonia) șl Zgenti (U.R.S.S.) cu 
maximum de puncte posibile, cîte 
150, pe locul III — Wiemhier 
(R.F.G.) 148 p. Tînărul reprezen
tant al țării noastre, Dan Buduru 
ocupă locul V cu 146 p. în între
cerile pe eehipe cei patru țintași 
români au punctat după cum ur
mează : D. Buduru 146, Gh. Sen- 
covici 144, G. Pintilie 142 și junio
rul V. Petrovan 133. Competiția 
de skeet (Individual) se încheie azi, 
după consumarea probei de 200 
talere.

„MEMORIALUL CIGORIN" S-A ÎNCHEIAT 
CU VICTORIA LUI MIHAIL TAL

MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 
Cea de-a 9-a ediție a turneului 
internațional de șah „Memorialul 
Cigorin" s-a încheiat la Soci cu 
victoria marelui maestru sovietic 
Mihail Tal, care a totali
zat 11 puncte din 15 posibile. Pe 
locul doi s-a clasat fostul campion 
mondial Boris Spasski — 10 punc
te. In ultima rundă Holmov l-a 
învins pe Szabo, în timp ce remi-

La gimnastică modernă

ză a fost consemnată în partidele : 
Tal — Balașov, Spasski — Krogius, 
Filip — Timann, Andersson — 
Hennings, Rașkovsk; — Spiridonov.

In ultimele partide întrerupte 
din rundele anterioare, liderul cla
samentului, marele maestru sovie
tic Mihail Tal, l-a învins pe Suetin, 
iar Krogius a cîștigat la Rukavina. 
A fost consemnată remiza în par
tidele Timann — Holmov, Kro
gius — Balașov și Hennings — 
Rukavina.

ECHIPA BULGARIEI A CÎȘTIGAT NET
ÎN FAȚA SELECȚIONATEI ROMÂNIEI

SOFIA, 23 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). în sala spor
turilor „Sofia", din capitala Bulga
riei, s-a desfășurat tradiționala in- 
tîlnire de gimnastică modernă din
tre reprezentativele Bulgariei și 
României, examen foarte util Înaintea 
campionatelor balcanice găzduite de 
România și a campionatelor mondia
le de la Rotterdam. Așa cum era de 
așteptat, superioritatea a fost în 
permanență de partea gazdelor, care

Jocurile Mediteraneene 75 
se vor desfășura la Alger

Viitoarea ediție a „Jocurilor spor
tive Mediteraneene" se va desfă
șura în anul 1975 la Alger. In pro
gramul competiției sînt înscrise în
treceri de atletism, baschet, hand
bal, volei, gimnastică, box, nata- 
ție, fotbal, tenis, ciclism, haltere, 
scrimă, tir, călărie, canotaj și lupte.

au obținut victoria atît pe echipe 
cit și la individual. Este de re
marcat faptul că gazdele, cu excep
ția Măriei Ghigova, au aliniat cea 
mai bună garnitură pe care o dețin 
la ora actuală. Sportivele românce 
au avut evoluții bune, îndeosebi 
Cristina Sima, clasată pe locul 5 la 
individual și de trei ori între pri
mele șase la obiecte. De asemenea, 
de reținut că Rodica Pintea s-a cla
sat pe locul 3 la panglică. Din păca
te, la exercițiul cu cercul, românce
le au avut multe defecțiuni, ceea ce 
a atîrnat greu în balanța rezultate
lor. Pe echipe, Bulgaria a cîștigat 
cu 186,05 la 174,70. Iată primele cla
sate la individual : Krasimira Fili- 
pova 38,45, Neșka Robeva 38,05, Ma
dlena Zaharieva 36,95, Rumiana Ște- 
fanova 36,65, Cristina Sima 35,95, 
Bogdana Todorova 35,90.

TOMA HRISTOV

C. M. de haltere

„MONEZI OLIMPICE
La Montreal, ministrul poștelor 

al Canadei, Andres Oullet, a pre
zentat presei prima serie de „mo
nezi olimpice" care vor fi puse în 
vînzare la începutul lunii decem
brie. Sumele realizate vor fi desti
nate finanțării Jocurilor Olimpice 
din anul 1976. Moneda, în valoare 
de 10 dolari, are imprimată pe 
una din fețe harta planetei noastre, 
iar pe cealaltă față o vedere ge
nerală a orașului Montreal.

TELEX
La „Crystal Palace* din Londra se des
fășoară dubla Inttlnlre Internațională de 
atletism dintre selecționatele masculine 
șl feminine ale Angliei și Suediei. După 
prima zi de întreceri, gazdele conduc cu 
54—52 la masculin și cu 31—20 la femi
nin. rată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate : 400 m — Erlk Carlgren (An
glia) 46,5 ; disc — Ricky Bruch (Sue
dia) 64,06 m ; înălțime — Almen (Sue
dia) 2,17 m ; ciocan — Williams (An
glia) 71,60 m : 1 500 m feminin — înger 
Knutsson (Suedia) 4:13,0.
■
Peste 3 ooo de spectatori au urmărit 
la Tours cea de-a doua Inttlnlre dintre 
selecționatele masculine de baschet ale 
Franței șl Poloniei, care se pregătesc 
pentru apropiatele campionate europene 
de la Barcelona. Baschetballștli fran
cezi au obținut victoria la o diferență 
de 14 puncte : 88—74 (46—37). Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost france
zul Cachemire, care a Înscris 29 de punc
te. în primul meci, disputat la Paris, 
reprezentativa Franței clștlgase cu sco
rul de 90—82.
■
în runda a S-a a turneului Internațional 
de șah de la Virșat (Iugoslavia), marele 
maestru iugoslav Velimlrovlci l-a învins 
pe Misevlcî, Iar Kirov a cîștigat la 
Maslci. Partida Tringov — Forintos s-a 
încheiat remiză. Celelalte cinci partide 
ale rundei s-au întrerupt. In clasament 
continuă să conducă Vellmirovicl (Iu
goslavia) cu 3‘/2 puncte, urmat de Zuc- 
kermann (S.U.A.), Quinteros (Argentina). 
Radulov, Kirov (ambii Bulgaria) — toți 
cu cîte 2'/3 puncte și cîte o partidă în
treruptă.
■
Seria curselor automobilistice din ca
drul competiției „Can Am" (la care 
participă cel mal buni automobiliștl din 
Canada și S.U.A.) a continuat cu con
cursul de la Edmonton, în care victoria 
a revenit americanului Mark Donohue, 
învingătorul, care a concurat pe o ma
șină ,.Porsche", a parcurs 125 mi'.e în 
lh 08:22,7,
S3
Tradiționala competiție „Cursa de 6 Zile 
de la Grenoble" se va desfășura în acest 
an între 28 octombrie și 3 noiembrie șl 
va reuni la start 12 echipe formate din 
cunoscuți cicliști. Printre aceștia se nu
mără asul belgian Eddy Merckx, care 
va concura cu compatriotul său Patrick 
Sercu, Italianul Felice Gimondi. cam
pion mondial de fond, olandezul Kars
tens, englezul Hoban, spaniolii Perure- 
na, Linares șl francezii Allain Van 
Lancker. Mourioux și Ovion.
R
La Kniajevo (în apropiere de Sofia) s-a 
disputat un concurs internațional de 
sărituri cu schiurile pe o trambulină 
din material plastic, competiție Ia star
tul căreia au fost Drezenți sportivi din 
Cehoslovacia,, R. D. Germană, Polonia 
și Bulgaria. Victoria a revenit schioru
lui bulgar Gheorghi Gelov cu un total 
de 237,8 puncte și o săritură de 66 m. ■
Cu o etapă înainte de terminarea Tu
rului Bulgariei, în clasament conduce 
ciclistul sovietic Skosîrev. urmat de 
Kletchin (R.D.G.) la 49 see, Popov 
(Bulgaria) la 1:20, Massiero (italia) la 
2:01. Etapa a 8-a. Haskovo — Velingrad, 
a fost cîștigată de italianul Luigi Bor- 
go, cronometrat pe distanța de 162 km 
cu timpul de 3h 46:10.

AGENDA SĂPTĂMÎNII

LA CONSTANTA
9:40,2; 4x400 m: 1. Belgia 3:10,2,
2. Norvegia 3:11,0, 3. România 
3:11,4; TRIPLU: 1. Dumitrescu (R) 
16,02 m, 2. Roeberg (N) 15,49 m,3 
Gheorghiu (R) 15,29 m. 4. Moland 
(N) 14,59 m, 5. Van Hoorn (B) 
14.57 m. 6. Cerlier (B) 14,16 m; 
GREUTATE: 1. Andersen (N) 18,00 
m, 2. Schroder (B) 17,89 m, — record,
3. Rise (N) 17,39 m, 4. Iordan (R) 
17,09 m, 5. Gagea (R) 17,00 m, 6.

x Dedecker (B) 16,74 m; DISC: 1. 
Liserud (N) 57,30 m, 2. Naghi (R) 
57,02 m (s-a accidentat după prima 
aruncare), 3. Sălăgean (R) 56,90 m,
4. Schroder (B) 55,93 m. 5. Hole (N) 
55,68 m. 6. Dedecher (B) 51,72 m.

Intîlnirea dintre echipele Norve
giei și Belgiei s-a încheiat cu sco
rul de 127,5—83,5 în favoarea for
mației scandinave.

R.f. GfRMAVIA ll-EEOMÂAIA
tul individual primele locuri sînt 
ocupate de sportivii gazdă : 1.
Wolfgang Linkmann cu 3891 p 
(100 m — 11,0, lungime — 6,83 m, 
greutate — 15,30 m, Înălțime — 1,86 
m, 400 m — 51,0), 2. Schumacher 
3841 p, 3. Kammermeier 3775 p. 
Atleții noștri ocupă locuri în par
tea a doua a clasamentului: 4.
Radu Gavrilaș 3741 p, 5. Mihai Ni- 
colau 3738 p, 6. Gheorghe Lixan- 
dru 3629 p.

TREI BĂIEȚI «1
Intr-o cronică anterioară, 

sesizam absența băieților de 
mingi la partidele campio
natului nostru. Explicabilă 
întrucâtva în cursul săptămî
nii, ea devine de neînțeles 
la o finală ca cea disputată 
ieri, duminică, cînd sutele 
de mici tenis; ani, membri ai 
secțiilor de copii și juniori 
din cluburile bucureștene 
n-aveau școală. Trei băieți 
au apărut, totuși (ca prin 
minune) în a dopa parte a 
meciului Ovici — Sotiriu, 
după ce avusese însă loc un 
neplăcut dialog între micro
fon și tribune...

Constantinescu, Al. Zdrențu și M.
Algiu. Arbitru principal: Fl. Mari
nescu.

PAVEL PERVUȘ1N 
CAMPIONUL „GREILOR"

HAVANA, 23. — In penultima zi 
de întreceri, în cadrul campionate
lor mondiale de haltere, care se 
desfășoară la Havana, titlul su
prem la categoria grea a revenit 
halterofilului sovietic Pavel Per- 
vușin. El a totalizat, la cele 2 sti
luri. 385 kg.

24—30 TENIS Turnee pentru Marele Premiu —

25 FOTBAL
F.I.L.T., la San Francisco și Chicago
(ambele cat. B).

„Jubileul Eusebio" (meci Benfica —
Selecționata mondială), la Lisabona ;
R. D. Germană — România (tineret, sub
23 de ani), la Halle. Elveția — Luxem

26

27— 6.X. BASCHET

burg (gr. a Il-a). la Lucerna, R. D. 
Germană — România (gr. a iV-a), la 
Leipzig, Polonia — Tara Galilor (gr. 
a V-a). la Varșovia, Irlanda de Nord — 
Bulgaria (gr. a Vl-a), la Sheffield, Sco
ția — Cehoslovacia (gr. a VIII-a), la
Glasgow, în preliminariile C.M. (zona 
europeană) ; U.R.S.S. — Chile (meci
tur al barajului pentru calificarea la 
turneul final al C.M.), la Moscova ; An
glia — Austria, la Londra, Iugoslavia — 
Ungaria, Ia Belgrad (meciuri amicale).

Campionatele europene masculine, la

28—29 AUTO
Barcelona și Badalona.

Raliul Munchen — Viena — Budapesta.
29 BOX Bouttier (Franța) — Monzon (Argen

30
FOTBAL 
CICLISM

tina), meci pentru titlul mondial profe
sionist la cat. mijlocie, la Paris.

Italia — Suedia (amical).
Cursa Paris — Tours.

30— 4.X.

FOTBAL Paraguay — Bolivia. în preliminariile 
C.M. (gr. a H-a, sud-americană), la
Asuncion.

Congresul olimpic, la Varna.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
Albania. — A început campio

natul de fotbal al Albaniei. In e- 
tapa inaugurală s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Dynamo — 
Bcselidhja 2—0 ; „17 Nendori" Ti
rana — Flamurtari 1—2 ; Vllaz- 
nia — Partizan 1—0 ; Labinoti — 
Traktori 1—1 ; Skenderbeg — 
Shkendia 0—1 ; Naffetari — Luf- 
tetari 0—0 ; Besa — Lokomotiva 
0—0.

Anglia. — Campionatul englez 
de fotbal a programat jocurile e- 
tapei a 8-a care s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Arsenal — 
Stoke 2—1 ; Coventry — New
castle 2—2 ; Derby — Southampton 
6—2 ; Ipswich — Burnley 3—2 ; 
Leeds — Manchester United 0—0 ; 
Liverpool — Tottenham 3—2 ; Ran
gers — Birmingham 2—2 ; Shef
field — Norwich 1—0 ; West Ham
— Leicester 1—1 ; Wolverhampton
— Everton 1—1. în clasament, pe 
primul loc se află Leeds cu 15 
puncte, urmată de Derby cu 12 p, 
și Coventry cu același număr de 
puncte.

B. F. Germania. — In campio

natul vest-german de fotbal," după 
etapa a 8-a, în fruntea clasamentu
lui se află Borussia Moenchenglad
bach cu 13 p. urmată de Eintracht 
Frankfurt cu 12 p și Bayern Miin- 
chen — 11 p. Rezultate înregis
trate în etapa de sîmbătă: MSV 
Duisburg — SV Hamburg 0—0 ; 
Hanovra — Bayern Miinchen 3—1 ; 
Eintracht Frankfurt — Borussia 
Moenchengladbach 1—0 ; Fortuna 
Dusseldorf — VfB Stuttgart 2—0 ; 
F. C. Koln — Kikers Offenbach
2— 0. In, cursul săptămînii s-au dis
putat două partide încheiate cu ur
mătoarele rezultate: FC Kaisers
lautern — V.f.L. Bochum 0—2 ; 
MSV Duisburg — SV Hamburg 
0—0.

Suedia (etapa a 20-a) : Oerebro 
— Djurgaarden 0—3; Hammarby — 
Oergryte 2—2 ; Malmo — Sirius
3— 1 ; Oster — AIK 2—0 ; Norrko- 
ping — Landskrona 4—1 ; Saab — 
Elfsborg 0—0 ; Goteborg — Aatvi- 
daberg 2—1. Clasament: 1. Aatvi- 
daberg — 34 puncte ; 2. Oester — 
29 puncte; 3. Djurgaarden — 23 
puncte.

Norvegia (etapa a 19-a) : Brann
— Frederikstad 5—0 ; Raufoss — 
Lyn Oslo 2—2 ; Skeid — Viking 
0—1 ; Start — Hamarkamraterna 
2—2; Stroemsgodset — Rosenborg 
2—1. Clasament: 1. Viking — 29 
puncte ; 2. Rosenborg — 24 puncte; 
3. Hamarkamraterna — 23 puncte.

Polonia (etapa a 5-a) : Lech Poz
nan — Szombierki Bytom 1—0; Stal 
Mielec — Gwardia Varșovia 2—1 ; 
Slask Wroclaw — Wisla Cracovia
1— 1 ; Polonia Bytom — Zaglebie 
Sosnowiec 0—0 ; Ruch Chorzow — 
LKS Lodz 2—0 ; Legia Varșovia — 
ROW Rybnik 0—0 ; Gornik Zabrze
— Zaglebie Waibryzch 3—0.

Clasament: 1. Ruch Chorzow — 
8 puncte ; 2. Wisla Cracovia — 8 
puncte; 3. Legia Varșovia — 6 
puncte.

Luxemburg (etapa a 3-a) : Jeu- 
nesse Esch — National 2—0 ; Ettel- 
bruck — Union 1—2 ; Spora — Ru- 
melange 5—0 ; Beggen — Stade
2— 1 ; Red Boys — Meri 2—1 ; Aris 
Bonnevoie — Foia Esch 4—1. Cla
sament : 1. Beggen — 6 puncte : 2. 
Red Boys — 6 puncte; 3. Spora
— 5 puncte.

Primul gol al Arsenalului în poarta lui Stoke City, în medul ultimei etape a ligii engleze (2—1). John Radford 
ridică mina, jubillnd,., Telefoto i A.P.-AGERPRES

TOT DOUĂ ECHIPE
ROMÂNEȘTI

ÎN EDIȚIA VIITOARE 
A CUPEI U.E.F.A.
Intr-o recentă ședință de lucru, 

desfășurată la Berna, U.E.F.A. a 
luat în discuție reprezentarea dife
ritelor țări' europene în ediția vii
toare a Cupei U.E.F.A.

Cel mai mare număr de repre
zentante în această campetiție îl 
vor avea, în anul viitor, Anglia, 
R.F. Germania și Italia — cîte pa
tru echipe, în vreme ce Spania si 
Austria vor fi reprezentate de cîte 
trei formații.

Alături de alte 18 țări, fotbalul 
românesc a primit dreptul de a 
trimite în Cupa U.E.F.A. două am
basadoare, o singură echipă ur- 
mînd să reprezinte mișcarea fotba
listică din Albania, Cipru, Finlan
da, Irlanda de Nord, Eire, Islanda, 
Luxemburg și Malta.
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