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Am asistat la deschiderea anulai 
sportiv universitar la Galați. Cele 
două Institute existente aici — In
stitutul Politehnic și Institutul Pe
dagogic — au cooperat pentru a rea
liza, dincolo de spectacolul sportiv 
— de altfel o frumoasă demonstra
ție propagandistică pentru sport — 
și un' vast program pentru traduce
rea în viață a prevederilor Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din 23 
februarie — 2 martie a.c. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului. în dorința de a 
afla ce se prevede pentru viitor in 
problema sportului de masă al stu
denților gălățeni ne-am adresat tova
rășului Paul Dinache, prorector al 
Institutului Politehnic și președinte 
al Clubului Sportiv Universitar din 
Galați.

— Mai întîi, ne-a răspuns dinsul, 
vom continua activitățile sportive de 
masă cu tradiție în institutul nos
tru : „Crosul bobocilor", planificat la 
începutul lunii octombrie, va fi re
zervat studenților din anul întîi. In 
planul nostru sînt trecute, de ase
menea, triatlonul atletic (lungime 
100 m, aruncarea greutății), crosul 
de toamnă — la care va participa 
întreaga masă de studenți și, în con
tinuare, tradiționala „Cupă a anilor 
întîi" (la handbal, baschet, volei), 
urmată de alte trei cupe, tot tradi
ționale : „Cupa 30 Decembrie" „Cu
pa 8 Martie", și „Cupa 1 Mai" (Ia 
șah și tenis de masă). Avem și o 
cupă de mare tradiție... suflctistă. Se 
cheamă „Cupa absolvenților", în 
care se confruntă cadrele didactice 
cu proaspeții ingineri. Antrenamen
tele încep din toamnă pentru că 
aici proverbul este inversat : primă
vara se numără... bobocii.

Vă interesează, desigur, ce avem
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In aceste zile sute de copii au participat la tradiționalele întreceri 
ale „Crosului de toamnă", organizat in Capitală.

Foto : Vasile BAGEAC
A, S. FLOREASCA INVITĂ...

In cartierul Floreasca o sută de 
afișe anunță un important eveni
ment sportiv: cu prilejul împlinirii 
unui an de activitate, asociația 
sportivă a cartierului nostru or
ganizează, duminică 30 septembrie, 
întreceri la fotbal, ciclism etc. Co
municarea se adresează — de data 
aceasta — tinerilor, precizînd lo
curile ’ de desfășurare ale partide
lor de fotbal (teren Automatica, 
ora 10), disputele cu patine pe 
rotile (pe aleile din fața „Cine- 
matografului", ora 9,30), cursele de 
bicicletă ș. a.

CICLOTURISMUL BIHOREAN

O nouă acțiune sportivă de masă 
va avea loc pe data de 30 septembrie. 
Este vorba de inițiativa C.J.E.F.S- 
Bihor, intitulată „Cicloturismul bi

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR 
HOTĂRÎRII PLENAREI C.C AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE A.C.

ÎNOTĂTORII ROMÂNI SÎNT ÎNCĂ DEPARTE DE PODIUMUL OLIMPIC
• Posibilități de afirmare, deocamdată, doar pe plan european • Nu e 
suficient să recunoaștem, in vorbe, eficacitatea antrenamentului intens 
® Se impun încă și forme noi de organizare a activității

După J.O. de la Milnchen, campio
natele mondiale de la Belgrad aduc 
o primă și solidă confirmare privind 
evoluția spectaculoasă a recordurilor 
și performanțelor la înot. In 1922, 
johnny Weissmuller a fost primul om 
care a înotat 100 m în mai puțin de 
60 de secunde. 41 de ani mai tîrziu, 
Don Schollander, parcurgea distanța 
de 200 m sub două minute. Tn fine, 
Rick Demont reușește anul acesta Să 
străbată 400 m în’ 3:58,18 și, cu sigu
ranță, nu va trece mult timp pînă 
cînd vom consemna un rezultat de 15 
minute în cursa maraton de 1500 m. 
Limite considerate de specialiști, în 
urmă cu un deceniu sau două, ina
tacabile, sînt depășite azi cu ușurin
ță. în continua lor luptă cu rezisten
ța apei, înotătorii, folosind noile cu
ceriri ale științei și medicinii au a- 
juns la cifre deosebite. Cel mai eloc
vent exemplu I Kornelia Ender, Ro
semarie Kother, Ulrike Richter sau 
Gudrun Wegner ar fi, cu rezultatele 
lor de la Belgrad, campioane în pro
bele masculine în mai bine de 50 la 
sută din țările afiliate Ia F.I.N.A. !.„

ÎNOTĂTORII NOȘTRI S-AU 
APROPIAT DOAR DE 

OBIECTIVELE PROPUSE

La ediția inaugurală a C.M. țara 
noastră a fost reprezentată de un lot 
minim de 6 sportivi i Anca Groza, 
Eugen Aimer și ștafeta de 4X100 m 
liber (Oprițescu, Miclăuș, Vițalariu, 
Slavic). Avînd in vedere că ne aflăm 
abia în primul an al ciclului olimpic, 
și apreciind unele rezultate meritorii 
obținute la Balcaniada de Ia Dubrov
nik, nu greșim susținînd că Iotul a- 
mintit mai sus ar mai fi putut cu
prinde pe D. Wetterneck și O. Res- 
ler (cu rezultatele lor optime s-ar fi 
.clasat pe locul 13 la 200 m mixt și, 

nou in sportul de masă studențesc. 
Ei bine, vă rog să notați că din a- 
cest an vom avea o competiție sui- 
gcneris : o ștafetă combinată (ciclism, 
cros, înot, canotaj) pe distanța Ga
lați — Brăila (ciclism și cros), cu 
traversarea Dunării (înot) si reîn
toarcerea la Galați — vîslind.

— Galațiul este port la Dunăre. 
Aveți două facultăți : una de con
strucții navale și una de piscicultu
ra, care, sînt legate organic de... apă.

— Nu e nevoie să continuați ! Am 
înțeles ce vă interesează : natația. Ei 
bine, trebuie să vă spun că studenții 
celor două facultăți au în program 
înotul și canotajul. în anul al doi
lea le cerem stiluri și haremuri. Cit 
privește masa celorlalți studenți, în- 
cepînd cu acest an vom desfășura o 
largă acțiune pentru popularizarea 
înotului. Avem un centru la Brateș. 
prin care sperăm că vor trece toți 
studenții gălățeni și cei care vin in 
practică în orașul nostru. Tot in a- 
cest an vom iniția un mare concurs 
de masă de pescuit staționar. Iată, 
așadar, că nu am uitat nici o clipă 
că sîntem... dunăreni.

— Desfășurați, desigur, o activitate 
propagandistică pentru atragerea 
studenților la sport.

— Evident. Prin stația de ampli
ficare și cu ajutorul afișelor. Fie
care grupă de studenți are un res
ponsabil sportiv. Pentru ca in timpul 
liber studenții să poată practica 
sportul preferat, catedra de speciali
tate a institutului are în permanență 
un profesor de serviciu la terenuri-

Sever NORAN

(Continuare în pag. o 3-a)

horean”, Posesorii de biciclete din 
orașele Oradea, Alejd, Beiuș, Mar- 
ghita, dr. Petru Groza și Salonta, 
precum și cei din comunele și sa
tele județului vor parcurge trasee 
în lungime de aproximativ 20 de 
km. La locurile de sosire, partici- 
panții la acțiunea cicloturistică se 
vor întrece în cadrul unor jocuri 
de volei, handbal și fotbal.

Iile GHIȘA, coresp. județean

ACȚIUNE DE AMENAJARE A 
BAZELOR SPORTIVE SĂTEȘTI
Sub egida sectorului Sport al Co

mitetului județean Hunedoara al 
U.T.C., peste 8 000 de tineri au 
efectuat aproximativ 50 000 de ore 
muncă patriotică, amenajînd noi

(Continuare în pag. a 3-a)

respectiv, 14 la 100 m bras), ca și pe 
doi dintre cei mai talentați juniori ai 
țării, Camelia Hoțescu (14 ani) și A- 
drian Horvat (15 ani).

Așa cum subliniam și în relatările, 
de la fața locului, atît Anca Groza 
(locul XI la 100 m delfin cu 66,9 — 
record) cit și cvartetul sprinterilor 
(locul XI,.la 17 sutimi de secundă de 
recordul țării) nu și-au atins obiec
tivele propuse — calificarea in fina
le — clasindu-se însă pe poziții ono
rabile. Datorită faptului că a benefi
ciat anul acesta (pentru prima oară

Anca Groza, cea mai bună înotătoare din Balcani, clasată pe locul, XI 
in proba de 100 m delfin la C.M de la Belgrad, cămine una din spe- 

la J-O. de la Montrealranțele înotului românesc

în 7 ani de activitate) de condiții 
mulțumitoare pentru pregătire, mul
tipla campioană a progresat simțitor. 
„La Belgrad — ne declara antrenoa- 
rea Cristina Balaban, ea s-a aflat în 
formă foarte bună și numai emoția

IOANA SOARE, ILIE CODREANU Șl ALEXANDRU GERED luptătorii români au luat
PRIMII CAMPIONI REPUBLICANI DE TIR 73 un start bun la balcaniadă

ziua întîi, la echipe, 
a cîștigat patru titluri, 
și I.E.F.S, cite unul • 

se desfășoară și întîl- 

• In
Steaua
Dinamo
Paralel,
nirea bilaterală internațională 
I.E.F.S. — Zalka (Ungaria).

Vremea închisă de ieri și adierea 
vîntului n-au constituit un han
dicap evident pentru concurenții 
care s-au aflat pe standuri în pri
ma zi a campionatelor republicane 
de tir la armele cu glonț. Și totuși, 
pe țintele de concurs au fost înscri
se unele surprize. Cea mai mare 
fiind înregistrată la clasica probă 
de pistol viteză.

In această atit de spectaculoasă 
și dificilă întrecere unde au parti
cipat trăgători de o valoare bine
cunoscută ca Han iuga, Marcel 
Roșea, Virgil Atanasiu, Ion Tripșa, 
biruitor a ieșit un sportiv care nu 
pornea cu prima șansă: reprezen
tantul ■ clubului Steaua, Alexandru 
Gered. El s-a dovedit deosebit de 
tenace, constant și victoria repur
tată vineri Ia poligonul Tunari este 
pe deplin meritată. Vom menționa 
totodată și evoluția colegului mai 
tînăr al noului campion, Corneliu 
Ion (chiar dacă cifra nu se situează 
ia plafonul adevăratelor lui posi
bilități), cîștigător, după cum se 
știe, al medaliei de aur la Sparta- 
chiada armatelor prietene, competi
ție desfășurată de curind în Ceho
slovacia.

Punctul nevralgic în comportarea 
unora dintre pistolarii noștri frun
tași l-au constituit seriile de patru 
secunde. Dan Iuga a tras doar 47 
p în seria I din ambele manșe, 
Corneliu Ion a realizat cite 47 ’ p 
în ambele serii din prima man
șă, iar Marcel Roșea (locul 7) a 
pierdut opt puncte tot în seriile de 
patru secunde 1 Ceea ce este de-a 
dreptul inexplicabil, pentru sportivii 
de mare performanță.

O altă probă olimpică, cea 
armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat a cunoscut șj ea o 
desfășurare interesantă,- încheiată 
cu succesul total al pușcașilor de 
la Steaua. De altfel, reprezentanții 
acestui club au cucerit încă 
ziua întîi a campionatelor, 
titluri republicane.
, Actualul campion al țării, 
Codreanu, un tînăr extrem de do
tat și de certă perspectivă a reușit 
să învingă .adversari cu un palma
res bogat, cum ar fi Nicolae Ro-

de 
de

din 
patru

Ilie

ASTĂZI Șl MilNE, ETAPA A 8-a DIN DIVIZIA A LA FOTBAL

DERBYUL DE J.A CRAIOVA
POLARIZEAZĂ ATENUA

Astăzi și miine au loc jocurile 
etapei a 8-a a Diviziei A la fotbal. 
Două dintre meciuri, C.F.R. Cluj — 
Steagul roșu (care va fi televizat) 
și A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A. S? 
dispută astăzi,, celelalte , înțîlniri 
fiind programate miine.

în fruntea, programului, acel ve
ritabil derby de la Craiova, meciul

SE DEPUN EFORTURILE NECESARE 
UNEI PARTICIPĂRI DE PRESTIGIU

LA J.O.
(care a provocat o crispare în mișcă
rile ei) a inipicdicat-o să prindă un 
culoar al finalei". Cit privește ștafe
ta crauliștilor, povestea este mai ve
che.

Ideca pregătirii acestui cvartet, pe

Fotoî Ion MIHĂICA

care am sugerat-o din toamna Iui 
1971, a fost îmbrățișată de antrenorul 
Gh. Dimeca in februarie 1972. Un 
prim insucces însă a dus în mod ne- 
just Ia descurajarea generală și aban
donarea ideii, A fost suficient însă
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După anunțarea rezultatelor, maestrul emerit al sportului, Nicolae Rotaru 
(dreapta) îl felicită pe noul campion al României, Ilie Codreanu 

Foto i P. ROMOȘAN

locurilor 1—2, arbitrii 
conform regulamentului, 
decadă unde Codreanu 
două puncte în plus. Și 
treilea clasat, Mircea 
prezentat bine, dar o 

a armei, spre finalul

taru, medaliat cu bronz la ultima 
ediție a J. O. A fost o frumoasă 
luptă sportivă în care, pentru de
partajarea 
au apelat, 
la ultima 
acumulase 
cel de al 
Antal s-a 
defecțiune 
concursului l-a împiedicat să tragă, 
in continuare, in plenitudinea mij
loacelor.

Tn sfîrșit, cea de a treia probă a 
zilei, armă standard 60 de focuri 
culcat femei a dat cîștig de cauză 
reprezentantei I.E.F.S., Ioana Soare, 
cu un rezultat de valoare medie.

In general, dacă ziua de debut a 
campionatelor țârii a cunoscut, așa 
cum spuneam, un succces notabil 
âl trăgătorilor de la Steaua, nu 
același lucru am putea consemna, 
gîndindu-ne și la evoluțiile țintași- 
lor dinamoviști, cu excepția echi
pei feminine de pușcă. Dar, .mai 
sînt încă trei zile de competiție și 
orice rezultate sînt posibile. Bine
înțeles că ar fi de dorit, și o pre-

C. COMARNISCHI

(Continuare tn pag. a 4-a) 

locului 1 (Universitatea Craiova) 
cu, locul 2 (F.C. Constanța) polari- 
zînd atenția iubitorilor de fotbal și, 
în primul rind, a celor de la Cra
iova.

Amănunte asupra partidelor din 
a opta apariție în scenă a forma
țiilor de prima divizie vă prezen
tăm în pagina a 3-a.

DIN 1976?
• «wwwWWW 

ca la ediția din acest an a Balcania
dei, Oprițescu, Miclăuș, Vițalariu și 
Slavic să reușească 3:39,0, timp de va
loare internațională, pentru ca toată 
lumea s-o privească din nou cu alți 
ochi. în cele trei săptămîni care au 
urmat însă, nu s-a mai putut face ni
mic pentru ca cei 4 sprinteri să ajun
gă și în rindul celor mai bune 8 e- 
chipe din lume. In orice caz, un pas 
mic pe calea afirmării pe plan inter
național a fost făcut.

PROGRESĂM ȘI TOTUȘI 
PIERDEM... TEREN

Am revăzut lista campionilor și me- 
daliaților de la Miincben. Dintre lau- 
reați, doar trei (Melisa Belote, R. 
Matthes și G. Larsson) au obținut și 
de această dată medalii de aur, iar 
dintre cei 92 de înotători care au ur
cat pe podium în urmă cu un an, doar 
17 au repetat performanța la Belgrad. 
Gloria marilor sțaruri durează cel 
mult un sezon, două, uneori chiar și 
mai puțin. In piscina de la Tasmaj- 
dan, majoritatea puternicelor selecțio
nate au aliniat garnituri proaspete, 
acordind tot creditul reprezentanților 
„noului val".

Unde se află înotul românesc viza
vi de primii performeri ai lumii după

Adrian VASILIU

(Continuare in vao. a 4 a)

ETAPA DE ZONĂ A CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX

SURPRIZĂ LA DROBETA TR. SEVERIN
C. STANEF ELIMINAT IN SEMIFINALE!
După aproape o săptămînă de în

verșunate dispute pugilistice, în
trecerile din cadrul celor patru zo
ne ale campionatelor republicane 
de box se apropie de sfîrșit. în 
cursul zilei de ieri, boxerii care 
și-au cîștigat dreptul de a lupta în 
finalele acestei etape a campionate
lor. au avut o binemeritată zi de 
odihnă, urmînd ca astă seară să-și 
dispute șansa calificării la ultimul 
act al întrecerii pentru centurile de 
campioni.

Iată relatările primite de la tri
mișii și corespondenții noștri din

I
IERI, LA CASA ZIARIȘTILOR

CONFERINȚA DE PRESA
A COMITETULUI DE ORGANIZARE

A J.O. DE IARNA 1976

Aspect din timpul expunerii (inute de dr. Alois Liiggcr, primarul ora
șului Innsbruck

In aceste zile — așa cum am mai 
anunțat — o delegație sportivă aus
triacă, avînd în frunte pe dr. Alois 
Lugger, primarul orașului Innsbruck, 
vice-președinte al Comitetului de or
ganizare a Jocurilor Olimpice de iar
nă 1976, ne vizitează țâra. în cadrul 
acestei vizite, ieri a avut loc la Casa 
Ziariștilor o conferință de presă, or
ganizată de Asociația presei sportive 
române. Cu acest prilej, ziariștii ro
mâni, prezenți la conferința de pre
să, au luat cunoștință de pregătirile 
care.se fac în vederea organizării ce
lei de a XlI-a ediții a Olimpiadei 
albe, care va avea loc la Innsbruck, 
In iarna anului 1976.

Conferința de presă a fost deschi
să de președintele . Asociației presei 
sportive române, Aurel Neagu, redac
tor șef al ziarului „Sportul", care a 
prezentat oaspeții. A urmat proiecția 
unui film de scurt metraj, care pre
zintă, cadrul în care se va desfășura 
viitoarea competiție supremă a spor
turilor iernii, film care a fost preluat 
și de televiziunea română. Tn conti
nuare, dr. Alois Lugger a făcut o cu
prinzătoare expunere asupra stadiu
lui în care se găsesc lucrările de pre
gătire a viitoarei Olimpiade albe. 
Apoi, Bertl Neumann, șeful de presă 
al J.O. de la Innsbruck, a informat 
pe cei prezenți despre modalitățile în 
care se va desfășura activitatea zia
riștilor prezenți Ia competiție. în în
cheiere, membrii delegației oaspete 
au răspuns Ia o serie de întrebări 

‘puse de cei prezenți.

TIMIȘOARA, 28 (prin telefon), 
într-o atmosferă caracteristică ma
rilor evenimente sportive interna
ționale, creată și de organizarea 
ireproșabilă asigurată de gazde, 
vineri după-amiază, în sala „Olim
pia" din localitate, s-a dat star
tul în cea de a XXII-a ediție a 
campionatelor balcanice de lupte 
greco-romane și libere (a Vl-a e- 
diție rezervată tirieretului).

Deși prevederile regulamentului 
acestei competiții interzic partici
parea lă întreceri a sportivilor în 
vîrstă de peste 22 ani, ediția ti
mișoreană a Balcaniadei nu duce 
lipsă de elemente de valoare, de 
tineri ce s-au ■ remarcat în marile 
competiții internaționale rezervate 
juniorilor sau chiar seniorilor. 
Mulți dintre aspiranți la titlurile 
de campioni balcanici la cele 
stiluri sînt sportivi creditați 
performanțe remarcabile la 
mele ediții ale campionatelor 
ropene și campionatelor mondiale. 
De pildă, în rîndul echipei bulgare 
de greco-romane figurează doi 
campioni mondiali de juniori 
Gheorglii Raikov (cat. 90 kg) și 
Nikolai Dinei (cat. +100 kg), un 
campion european de juniori Cos- 

două 
cu 

ulti- 
eu-

orașele unde au avut loc galele se
mifinale ale etapei de zonă a cam
pionatelor individuale de box.

BUCURESTEANUL 
CONSTANTIN STANEF 

ÎNVINS IN REUNIUNEA 
SEMIFINALĂ !

DROBEpTA TR. SEVERIN, 28 
(prin telefon). Cea de a doua reu
niune din ziua semifinalelor s-a 
încheiat cu o surpriză de proporții:

Au participat, ziariști sportivi, re
dactori ai rubricilor de specialitate 
din presa centrală, reporteri de ra
dio și televiziune.

A fost prezent de asemenea dr. 
Werner Sautter, ambasadorul Austriei 
la București.

La conferință a asistat președinte
le Federației internaționale a’ ziariș
tilor și scriitorilor de turism 
(F.I.J.E.T.) Gyorgy Vecsey.

în încheiere, cei prezenți au par
ticipat la un cocteil, oferit de firma 
Coca Cola care colaborează cu Comi
tetul de organizare al J.O. de iarnă 
Innsbruck ’76.

PLECAREA LA VARNA A DELEGAȚIEI ROMÂNE
LA CONGRESUL OLIMPIC

Cu prilejul celui de al X-Iea 
Congres olimpic, a plecat la Varna 
delegația Comitetului Olimpic Ro
mân, condusă de general lt. Marin 
Dragnea, președintele C.O.R. si 
prim-vieepreședinte al C.N.E.F.S. 
Din delegație fac parte Lia Mano- 
liu, vicepreședinte al C.O.R. și al 
C.N.E.F.S., și Anghel Vrabie, secre
tar general- al C.O.R, ‘

LUNI SOSESC ADVERSARELE 

NOASTRE ÎN CUPELE 

EUROPENE LA FOTBAL
Adversarele echipelor noastre în 

cupele europene lntercluburi, pentru 
meciurile care au loc în țara noas
tră, și-au anunțat, toate, sosirea 
în cursul zilei de luni, 1 octombrie. 
Crusaders Belfast și Fenerbahce Is
tanbul vor sosi la București, in vre
me ce formația italiană Fiorentina, 
care face deplasarea cu un avion 
special, va ateriza direct Ia Craiova.

tadin Traikov (cat. 68 kg) și un 
medaliat cu argint la competiția 
continentală a juniorilor Savo Hris- 
tov (74 kg). Din formația de li
bere se desprind medaliații cu ar
gint la C. E. de juniori Ivan To- 
țev (75 kg), Hondo Jekov (62 kg), 
Eftim Milev (90 kg). Marin Gher- 
cev (100 kg) — clasat pe locul 
secund la mondialele de juniori, 
ca Și campionul balcanic de anul 
trecut Giuri Ludviev (82 kg) par
ticipant și la C. E. de seniori 
unde a ocupat locul IV.

Și în rîndul concurențiJor români 
figurează sportivi binecunoscuți 
în arena internațională de talia 
lui Ion Păun. Constantin Alexan
dru, Adrian Popa — component: ai 
reprezentativei țării noastre parti
cipantă la recentele mondiale de 
Ia Teheran, Mihai Boțilă Tiberiu 
Horvath. Adrian Savlovschi, ti
neri remarcați cu ocazia mai mul
tor concursuri interne Și interna
ționale de greco-romane, Petroniu

Mihai TRANCA 
Petre ARCAN

(Continuare în pag. a 4-a)

înfrîngerea lui Constantin Stanef 
(Metalul București) favoritul cate
goriei 60 kg. Această surpriză a 
realizat-o tînărul pugilist din Cîm- 
pulung Muscel, Constantin Dia, 
care, într-un meci dur, a reușit să 
domine toate cele trei runduri, ob- 
ținînd victoria la puncte prin deci
zia unanimă a arbitrilor. Ci bună 
impresie a lăsat și August Iacob 
(Farul Constanța), care, tot la cate
goria 60 kg, a obținut o frumoasă 
victorie înainte da limită în fata 
lui P. Dosan.

Rezultate tehnice alo semifinale
lor : 51 kg — C. Grutescu (Steaua) 
b.p. V. Mălinaș (Metalul Buc.), M. 
Toma (C.S. Pitești) b.ab. II A. Co- 
jan (Constr. Galați) ; 54 kg — N. 
Păun (Metalul Drobeta Tr. Severin) 
b.p. N. Dumitru (Electroputere 
Craiova) ; 57 kg — I. Kovacs
(C.S.M. Reșița) b.ab. II AI. Popes
cu (Meva Drobeta Tr. Severin) ; 60 
kg — C. Dia (Muscelul Cîmpulung) 
b.p. C. Stanef (Metalul Buc.), A. 
Iacob (Farul Constanța) b.k.o. III

(Continuare tn pag. a 2-a)

Cu prilejul celei de a 50-a aniversări 
a clubului Rapid

PI STIIIWUl GliUIȘM
UI MANE SPEETAMl

CUUIIIU-SMITIV
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de aniversarea semicentenarului clu
bului Rapid București, duminică 30 
septembrie. începînd de la ora 10. 
va avea Ioc pe stadionul Giulești un 
mare spectacol culiurăl-sportiv.

Programul, deosebit de bogat și de 
interesant al acestui spectacol, va 
cuprinde mai întîi o paradă a echi
pelor și sportivilor clubului feroviar, 
care va oferi publicului reîntîlnirea 
cu unii dintre cei mai îndrăgiți re
prezentanți ai culorilor Rapidului. 
Un ansamblu alcătuit din elevi ai 
Grupului școlar profesional C.F.R. și 
ai Liceului industrial de transporturi 
vor efectua apoi frumoase exerciții 
de gimnastică, în încheierea cărora 
va apare pe gazonul stadionului în
scrisul „Rapid 50“.

Sportivii fruntași ai secțiilor de 
lupte, judo și haltere vor face, în 
continuare, demonstrații ale virtuo
zității lor.

în partea a doua a spectacolului, 
publicul prezent pe stadion va putea 
urmări un atractiv program artistic, 
care va cuprinde muzică ușoară, u- 
mor, balet și uri inedit... meci de 
fotbal între echipa feminină Giocon- 
da Și o formație masculină alcătuită 
din cunoscuți comici ai. revistei.

La reușita acestui program își vor 
da contribuția unii dintre artiștii de 
frunte ai scenei românești, simpa- 
tizanți ai clubului sărbătorit.

Biletele pentru participarea la a- 
cest spectacol s-au pus în vînzare 
Ia Teatrul „Ion Vasilescu" (din sos. 
Ștefan cel Mare) și Ia casele stadio
nului Giulești.

Au plecat, de asemenea, la Varna, 
pentru a participa Ia lucrările Con
gresului. Alexandru Șiperco, mem
bru pentru România al Comite
tului Internațional Olimpic, și fosta 
campioană olimpică Mihaela Pe- 
neș, invitată de onoare a Comitetu
lui de organizare a Congresului 
olimnic.

care.se
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CUM SINI A’MfHAJATE TtMWRKE DE SPORT DtN CURȚILE ȘCOLILOR? 
r j

FINALA CAMPIONATULUI DE MOTORETE ÎN DIVIZIA A LA RUGBY

Raid

ancheta
1 APORTUL ATLETISMULUI

prin
citeva

NU SE RIDICĂ
județe LA COTA CERINȚELOR

în planul de măsuri al C.N.E.F.S 
pentru aplicarea Hotărîrii plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie a.c. cu privire Ia dezvoltarea 

a educației fizice și spor- 
arată, printre altele, că în 
va pune accent pe acele 
care asigură o pregătire 
si contribuie la călirea și

de lucru. Indiferenta prnfe- 
frinează dezvoltarea atletis-

continuă 
tului se 
școli se 
sporturi 
complexă v. —..... ...... — -------- ....
fortificarea organismului elevilor. Se 
știe că atletismul se numără prin
tre disciplinele care 
din fragedă copilărie 
a practica sistematic 
zice, adevăr transpus 
grama de învățămînt 
gările șl săriturile au prioritate în 
cadrul orelor de educație fizică. Cum 
sînt pregătite și întreținute pistele 
și sectoarele de atletism din c'_. 
școlilor pentru noul an de_ învăț: 
snînt ? Uy—i*"—**’ 
bare l-am căutat 
dețe.

SPAȚIU DA, AMENAJARI BA

ateliere 
sorilor 
mului".

Așa se lntîmplă cînd acuză lipsa 
de inițiativă tocmai cei care ar 
buj să o aibă...

PRIN VECINI...

tre-

fost
formează încă 
obișnuința de 
exercițiile fi- 
chiar în pro- 
în care aler-

curțile 
’ Jă- 

Răspunsul Ia această între- 
ar.-. căutat prin cîteva ju-

în vizita noastră la Bacău am . 
însoțiți de inspectorul școlar județean 
Vasiie Baltă. împreună am consta
tat că atît la școala nr. 7 (direct >r
— Stelian Prepclițg). cît și la uni
tatea nr. 10 (Aurora Ciucescu), care 
au elemente talentate, remarcate în 
multe concursuri din județ, lipsesc:
— deși teren există — diversele in
stalații necesare practicării atletis
mului. Nici celelalte terenuri spor
tive nu au o înfățișare atrăgătoare. 
Ca și la Focșani, majoritatea cadre-

Suceava s-au creat clase eu profil 
de atletism : îneepind din acest aii 
se vor desfășura în cele opt orașe 
ale județului concursuri școlare de 
atletism, sistem divizie : vor fi tes
tați toți elevii, iar acei copii dot iți 
pentru performanță vor fi îndrumați 
spre școlile sportive și cluburile cu 
secții afiliate la federația de resort. 
In sezonul trecut au fost triați a- 
proape 50C00 de elevi, ” 
145

dintre care 
au Intrat pe poarta consacrării

CUVÎNTUL FERM 
AL FRASINENILOR I

Mergind pe urmele îndeplinirii mă
surilor menționate, ne-am oprit în- 
tr-un sat de pe plaiurile sucevene. 
Astfel, tind am ajuns la Frasin, dî- 
rectorul școlii generale, Adrian Baiu?

BRAȘOV, 28 (prin telefon). Se 
știe că plecările sau sosirile în 
marile competiții cicliste au loc, de 
obicei, în fața Casei Armatei din 
localitate. Tot aici și-au instâlat... 
„statul major11 și organizatorii fa
zei finale a campionatului republi
can de regularitate Și rezistență la 
motorete.

Spre deosebire de prima parte a 
raliului motoretelor românești, 
cînd coneurenții au străbătut mai 
mult șosele asfaltate din Jurul 
municipiului Tg. Jiu, de dati a- 
ceasla specialiștii Federației ro
mâne de moto âu ales un traseu 
mult maj greu ,cu un grad de di
ficultate extrem de sporit. Pentru 
a ne da seama de varietatea și du
ritatea drumului (cu porțiuni de 
asfalt, pietruit și urcușuri accentu
ate) este suficient să redăm itine
rarul primei etape : Brașov — Po
iana Brașov — Cristian — Zăr
nești — Rîșnov — Șirnea — Podul 
Dimbovicicara — Zărnești — Pirîul 
Rece — Predeal — Brașov. în 
total peste 200 de km pe care a- 
lergâtorii din București, Cîmpina, 

Ploiești, Si- 
alte centre din țară tre- 

a-

La unele școli generale din Focșani 
toarcior de atletism, cresc buruieni.

și Bacău, pe locurile destinate sec-

Tg. Mureș, Moreni,
biu si 
buiau sâ-1 parcurgă vineri în 
proximativ 6 ore, avînd mai multe . 
puncte de control orar și tehnic.

Plecările în etapa I a actului 
final al campionatului motoretelor 
Mobra s-au dat, din minut în mi-

nut, începînd de la oră 9. De la 
start, o absență regretabilă: sec
ția de moto I.T.Â. Tg. Jiu, dar 
Si o prezență plăcută, tînăra aso
ciații sportivă Flacăra din muni
cipiul Gh. Gheorghiu Dej, cu două 
echipaje. O dată cu primele ple
cări s-au produs și primele sur
prize. Motoretele unor concurenți 
nu au pornit la semnalul arbitrului 
și astfel alergătorii respectivi au 
fost penalizați înainte de... start. 
Printre aceștia se află și unul din
tre așii pistei de dirt-track, sibia- 
nul Ion BobîlnSanu.

Dintre cei 23 de participant, care 
la plecare aveau zero puncte pena
lizare, doar 8 au reușit să treacă 
conform orarului de pe carnetul de 
bord prin toate punctele de con
trol. Aceștia au fost P. Lucaei, Tr. 
Moașa. I. Ionescu (toți de la Steagul 
roșu Brașov), N. Puteanu. M. Pa
vel (ambii de la Torpedo Zărnești), 
I. Tichindelean (Voința Sibiu), P. 
Petescu (Torpedo Zărnești) și D. 
Vasilescu (Steagul roșu Brașov). în 
această dificilă etapă au abandonat 
16 motocicliști din cauza unor de
fecțiuni tehnice, sau a rătăcirii pe 
traseu (pe porțiuni de drumuri fo
restiere, poteci de munte sau locuri 
accidentate care nu erau marcate 
suficient).

Sîmbătă are Ioc etapa a II-a, 
216 km.

MECIURI DE MARE INTERES 
LA RUCUREȘTI, IAȘI ȘI NĂVODARI

în obiectiv direct - selecționabilii pentru meciul cu R.F.G.
Rugbyul ne oferă și la acest 

sfîrșit de săptămînă o etapă com
pletă, a doua din divizia A. Mai 
întîi, un interesant cuplaj pe sta
dionul din șos. Ghencea : în des
chidere : Steaua — Grivița Roșie 
(arbitrează V. Cișmaș) și în conți- 
naure Dinamo — Rulmentul Birlaii 
(Ștefan Cristea). De notat că echi
pa campioană are o misiune destul 
de dificilă în fața grivițenilor, ca"e 
se prezintă într-un sensibil spor de 
valoare, de la meci la meci. Tot în 
Capitală, pe terenul uzinelor Re
publica, de Ia ora 10 — Gloria va 
iuca cu Sportul studențesc (dr. G. 
Eftimescu).

în țară, capul de afiș îl deține

la Iași dintre Politellni- 
Timișoara (Al. Lemnea- 

echipe 
programat și la

meciul de 
ca și „U“ 
nu). Un meci între două 
studențești este
Cluj, cel dintre Agronomia și Știin
ța Petroșani (P. Niculescu). tn 
derby local pe litoral : Chimia va 
primi replica, acasă, din partea 
XV-lui Farului Constanța. în fine, 
la Sibiu, C.S.M. va încerca să... re
pare eșecul din prima etapă, in 
dauna lui Vulcan. Evident rugbys- 
t.ii sibieni păstrează șansele cele 
mai mari de victorie.

O etapă interesantă și un bun 
prilej de verificare a selecționabi- 
lilor pentru meciul de la 27 octom
brie cu RF. Germania...

ETAPA A DOUA A RETURULUI 
CAMPIONATULUI DE TENIS DE MASĂ

încă o etapă pc programul jocu
rilor campionatului republican de 
tenis de masă pe echipe. Azi 
mîine. la a doua confruntare

,și 
din

Școala generală nr. 7 din Focșani 
are un frumos complex, compus din 
sală de sport. și terenuri de volei, 
handbal, baschet și tenis. în schimb, 
ilipsesc cu desăvîrșire instalațiile ne
cesare practicării atletismului, deși 
există suficient spațiu pentru o pistă 
tu o turnantă, sectoare de aruncări 
și sărituri. Privind curtea școlii ne 
întrebăm unde au dat pînă acum 
probele de control la alergări și să
rituri elevi de aci? Proaspătul di
rector al școlii, Sandu Pleșcan, ne-a 
promis că în primul trimestru 
anului de învățămînt va fi valor 
ficat tot terenul viran, asigurîndu-; 
condițiile corespunzătoare exercițiiior 
de atletism.

Am mai vizitat și alte școli. O 
groapă de sărituri fără nisip sau 
astupată de buruieni constituia — dia 
păcate — inventarul instalațiilor de 
atletism de la marea majoritate a 
unităților de învățămînt. Ne-am o- 
prit mai mult la Școala generală nr. 
1, care are posibilități de. amena
jare a unei piste reduse și a sec
toarelor respective. Se pare că aci 
lipsește mina bunului gospodar, deoa
rece și terenul de volei a fost lăsat 
în voia sOartei. O impresie mai neplă
cută neua produs curtea Școlii ge" 
nerale nr. 4, destul de mică pentru 
numărul mare de elevi, plină dc 
pietre și cioburi. Considerăm- că alte 
comentarii sînt de prisos.

Bilanțul vizitei noastre la Focșani 
este negativ pentru atletism : nici 
una din cele 10 școli generale, 4 pro
fesionale sau liceele din reședința 
județului Vrancea nu au măcar o 
pistă rediusă pentru alergări. Vete
ranul profesorilor de educație fizică 
din oraș, Ovidiu Gavrilă, președintele 
comisiei județene de atletism, a a- 
p.vciat astfel situația existentă!
DApă părerea mea, fără atletism și 

gimnastică nu sc poate concepe spor
tul șAola-r- Nu sînt împotriva jocuri
lor, <li?r nu avem jucători de nădejde 
pentru că nu se practică la bază 
atletisniu'l si gimnastica. Atletismul 
e la înde xnîha tuturor pentru că cere 
echipamen t simplu și un teren ușor 
de amenajat. Dacă acum zece am, 
cind preda.v eu. se credea ca este 
timpuriu să se lucreze cu elevii din 
clasa a V-a. astăzi trebuie început 
chiar cu copiii de la grădiniță. Co
legii nici mail tineri insă nu res
pectă indicatiilb, nu valorifică posi
bilitățile de caic dispun, nu stimu
lează gustul copiilor pentru atletism, 
fiindcă este -----
minge, decît să-i învețe sa sara sau 
să sprintere. I nele cadre se r'i 
că nu au condiții* N'u sînt de acord, 
pentru că de ani 4c zile curțile unor 
școli așteaptă -să fib transformate in...

a

— Și. mă rog, Ce căutati prin buruieni?
— ...Grija conducerii școlii pentru sport!

Desen de I Al. CLENCIU
lor didactice de specialitate din Ba
cău nu acordă atenția cuvenită atle
tismului, axînd orele de educație fi 
zici pe jocuri. Inspectoratul școlar 
poate subvenționa școlile cu fondu
rile necesare achiziționării 
dar unitățile care nu au ‘ 
bază corespunzătoare nu au 
sprijin în acțiunea de amenajări re
zervate eXercițiilor atletice. multe 
școli mulțumindu-se să folosească în 
continuare pistele și sectoarele unor 
stadioane situate în apropiere. Gazda 
nă-a spus că se vor lua măsuri ferme 
pentru impulsionarea activității atle
tice, avîndu-se în vedere chiar în
ființarea unor clase cu profil pe 
lingă cîteva școli generale. Să spe
răm că aceste intenții vor fi trans
puse in fapte.

IDEI VALOROASE

mai’ ușorr să le dea o

U n ele cadre se plîng

ngurei, 
încă <5 

i cerut

Am stat de vorbă cu tov. Eugen 
Căbulcă, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Suceava. Răspunzînd la 
subiectul raidului nostru, am nota', 
următoarele t

— Cadrele didactice din întreg ju
dețul au participat r6tent la o con
sfătuire, găzduită de localitatea Buc- 
șoaia, unde s-au predat lecții teore
tice și practice de atletism de către 
specialiști de la I.E.F.S. ; se va iniții 
între școli un concurs al bazelor 
sportive, pe prim plan aflîndu-se in
stalațiile de atletism ; inspectoratul 
școlar și-a dublat fondurile pentru 
aprovizionarea unităților de Invăță- 
mînt cu materiale didactice necesare 
bunei desfășurări a orelor de edu
cație fizică ; la școlile generale nr. 1 
din Vatra Dornei și nr. 1 și 3 din

tocmai adusese lemnul din care va 
fi ridicat un gard, pentru a nu mai 
trece căruțele pe locul unde va ii 
amenajată o piAtă redusă de atletism. 
L’rma să sosească nisipul pentru, sec
toarele de aruncări și praful de pia
tră de la cariera din Paltinoasâ, ne
cesar 
Elevii ... ,
cație fizică, 
sportului la oină. Ion Munteanu, lu
crau lă confecționarea aparatelor 
pentru săritura în înălțime și. la 
pragul de la groapa de sărituri. Am 
fost informați câ in curînd vor f’ 
bituminizate terenurile de baschet și 
volei. Iarna se va exersa într-o clasa 
transformată in sală de sport.

— Dorim, ne-a spus la despărțite 
prof. Ion Munteanu, ca în ne:-* —■ 
școlar echipele noastre să se 
dențieze și în competiții te atletice 
pe plan județean. De aceea, ne stră* 
duini să ne facem o bază corespun
zătoare pe care să pregătim 
rele succese.

2„ . .......2.1 și praful de pia-
Jln Păltinoasa, ne- 

acoperirii pistei de alergări, 
și profesorul lor de eda- 

", cunoscillul maestru al

ca noul an 
cvi-

viitoa

•A
înțf-adevăr, .nu . se poate 

obținerea unor rezultate pe 
cerințelor fără asigurarea, mai iutii, 
a bazei materiale necesare practică* 
rii atletismului. Iată de ce curțile 
școlilor trebuie să devină adevărate... 
laboratoare pentru depistarea viito
rilor performeri. Numai că. înlr-o 
serie de școli, amenajările strict ne
cesare popularizării și dezvoltării a 
cestei ramuri de sport se opresc la... 
granița bunelor intenții, scâzîndu-se 
astfel din cota valorică a atletismu
lui în procesul eficienței educației fi
zice și sportului în rîndul elevilor.

Traian IOANIȚESCU

concepe 
măsura

DERBYUL DINAMO-STEAUA
DOMINĂ „CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI

După trei zile consecutive de în
treceri — este drept nu atît de a- 
prige în sensul strict al hocheiului, 
dar oricum obositoare, ținînd sea
ma de caracteristicile acestui sport 
— cele opt formații participante la 
întrecerea inaugurală a sezonului, 
„Cupa României11, 
ieri de o pauză, 
înaintea meciurilor 
gramate în cadrul ultimelor două 
etape ale primului tur. ce se vor 
consuma astăzi și mi ine pe pati
noarul artificial din Capitală.

Grupate in trei eșaloane valorice 
absolut distincte in hocheiul nos
tru. echipele, fără îndoială cele 
mai bune din țară, au avut ieri pri
lejul de a reflecta la modul cum 
au evoluat pînă în prezent și de a 
pregăti confruntările hotărîtoare 
din aceste ultimele două zile ale 
turului „Cupei României11.

îneepind. cum e firesc, de sus în 
jos pe scara clasamentului. este 
neîndoios că fruntașele întrecerii 
(vechi rivale în lupta pentru su
premație și, totodată, principalele 
„furnizoare" ale lotului reprezenta
tiv) echipele bucureștene DINAMO 
și STEAUA, și-au strins rîndurile 
în vederea apropiatei lor dispute 
(duminică la ora 18.30), prima din 
seria acestui sezon. Meciurile 
de pînă acum, deși 
mare parte teste nu prea convingă
toare, ne-au arătat — totuși — cîte
va lucruri demne de luat în sea
mă. Dinamoviștii au rămas se pare 
fideli și în acest sezon stilului lor 
caracteristic, bazat pe combinații 
subtile, rapide, foarte spectaculoa
se și, îndeosebi, extrem de eficien
te. De altfel. în primele 5 partide 
ale sezonului ei au înscris 76 de 
goluri, ceea ce reprezintă o medie 
de mai mult de 15 goluri pe meci!

au beneficiat 
Un „respîro-1 
decisive, pro-

lor
în cea mai

ETAPA DE ZONĂ A CAMPIONATELOR REPOBLICANE DE BOX
{Urmate din pag. 1) AȚI AUZIT DE ILIE RADU ? DAR DE ȘTEFAN DUMINICA ?

în schimb, jucătorii de la Dinamo 
București s-au arătat deficitari în 
apărare, capitol Ia care rivala lor, 
Steaua, s-a dovedit excelent pregă
tită : a primit un singur gol in 5 
jocuri! Hocheîștîi de la Steaua au 
manifestat multă siguranță în de
fensivă. unde, să nu uităm, benefi
ciază și de aportul a doi portari

CLASAMENTUL

1. Dinamo București
2. steaua
3. S.C. Miercurea Ciuc
4. Dunărea Galati
3. Agronomia Cluj
6.1.P.G.G.
7. Ltc. nr.

5
5
3
2
2
1

0 
0 
0
2
0
1

76—12
51— 1
31—20
23- 13
24— 38
13—29

5
5
5
5
5
5

I Miercurea
5

8. Tirnavâ Odorhei 5

oo
2
1
3
3

Ciuc
0 14 10—55 
0 0 5 12—62

1 
0

PROGRAMUL DE AZI : ora 9 :
Agronomia Cluj — Tîrnava Odorhei:
ara 11.30: LP.G.G. ................  ’
Miercurea Giuc;
Dunărea Galati:
S.C. Miercurea

...... Liceul nr. 1 
ora 16: Dinamo — 
ora 18.30: Steaua — 

Ciuc.

valoroși (Netedu șitineri și foarte
Morar), păcătuind, însă, prin lipsa 
de substanță a acțiunilor ofensive, 
prîntr-o cronică 
putea ca aceste 
celor mai bune 
hochei din țara 
consecință a concepției celor 
antrenori : Mihai Flamaropol 
namo) fost atacant, om de gol 
excelență, și Zoltan Czaka (Steaua)

ineficacitate. S-ar 
două trăsături ale 
două formații 
noastră să fie

de 
și o 
doi 

(Di- 
prin

unul din cei mai siguri și mai tq- 
lentați fundași care au evoluat în 
hocheiul nostru. Cine va 
duminică : fantezia ofensivă 
sobrietatea în apărare ? 
răspuns...

La fel de interesantă 
și întrecerea pentru 
celorlalte două locuri i 
rei prime grupe valorice a campio
natului Diviziei A. Patru formații 
își dispută această șansă : 
Miercurea Ciuc, Dunărea 
Agronomia Cluj și l.P.G.G. i 
tor în această direcție se 
jocul dintre S.C. Miercurea < 
Dunărea Galati, care va i 
deschiderea (ora 18.) derbyului din
tre Dinamo și Steaua. Cele două 
puncte, puse în joc la meciul din
tre ele, sînt foarte prețioase, deoa
rece urmăritoarele lor au jocuri 
relativ mai ușoare.

tn sfîrșit. ultimul eșalon, cel al 
codașelor : Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc și Tîrnava Oilorhei. în 
elevii au luat un avans 
nim (1 punct), insuficient in 
nirea direciă ce va avea loc 
minică dimineața.

In încheiere nu ne rămîne 
să spqrăm că ultimele două 
ale turului „Cupei României11 
confirma progresul arătat 
acum, mai ales în direcția discipli
nei...

retur, se vor desfășura trei întîl- 
niri feminine și cinci masculine.

Mai interesante se anunță între
cerile la Arad dintre formațiile 
gazdă (prima și a doua garnitură) 
și Politehnica București (fete) si 
partidele Voința București — Școa
la sportivă Buzău și C.S.M. Cluj 
— Universitatea Craiova (băieți).

Va fi urmărit, fără îndoială și 
nivelul atins de componenții echi
pelor divizionare după antrena
mentele efectuate în ultimul timp, 
dar. mai ales, gradul de pregătire 
la care au ajuns membrii loturilor 
reprezentative, acum, 
începerii Balcaniadei 
(Iugoslavia).

Programul complet 
următorul : sîmbătă :
Arad I — Politehnica 
băieți : I.E.A.B.S. București — Lo
comotiva București (de la ora 20. 
în sala Floreasca). duminică, fete : 
C.S. Arad II — Politehnica Bucu
rești. C.S.M. Cluj — Rovine Craio
va, băieți : Voința București — 
Școala sportivă Buzău (de la 
în sala Floreasca). I.E.A.B.S. 
rești — Comerțul Tg. Mureș 
ora 8.30, în sala Floreasca).
Cluj — Universitatea Craiova.

în preajma 
de la Zombor

învinge 
sau 

Greu de

i se anunță 
ocuparea 

ale viitoa-

: S. C.
Galați, 
Hotărî- 
anunță 
Ciuc și 
asigura

care 
mi- 

îrrtîl- 
du-

decît 
etape 

vor 
pînă

Călin ANTONESCU

LA A.S. INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA

PITO ACTIVITATEA SPORTIVA

al etapei este 
fete : C.S.

București,

ora 9. 
Bucu- 
(de la 
C.S.M.

<■

i

ATLETISM. Clubul Metalul Bucu
rești organizează duminică (ora 10). pe 
stadionul Republicii, un concurs inter
național dotat cu „Cupa Metalul*4. Și-au 
anunțat participarea, in afara unor âtleți 
din loturile republicane, cîțiva sportivi 
din Cehoslovacia. Italia și Polonia. 
• DUMINICA. DE LA ORA 9. este pro
grama* un concurs de marș organizat 
de clubul Rapid în cinstea aniversarii 
Semicentenarului. Plecarea și sosirea 
vor avea loc în fața uzinei Grivița Roșie.

POLO La Arad au continuat
meciurile turului III ale campionatului 
național fsei'ia B). într-.una din parti- 
'dGie derby. C.S. Școlarul a întrecut pe 
Crișul Oradea cu 6—5 (2—1, 1—2. 1—1.
2— 1). consolidîndu-și poziția de lide/a 
a seriei, Tn celelalte meciuri s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Olimpia 
Oradea — industria linii’ TimiȘQara 5—3 
(0—0. 2—0. 2—0-, 1—?): Vagonul Arad — 
Mureșul Tg. Mureș 11—0 (2—0. 3—0, 3—0,
3— 0). întrecerile continua.

HANDBAL. In „Cupa de loamnâ". 
S.C. Bacău — Steaua 16—16 (7—9). A 
fost un meci foarte disputat, în cursul 
căruia ambele echipe au trecut pe lingă 
victorie. De remarcat că jumătate din 
golurile formației gazdă au fost înscrise 

Ciochină. De 
goluri au fost 
Neniță — co- 
IV-A ETAPA 
s-au inregis- 

feminin.

D. Dosan (Grivița Roșie Buc.) ; 63,3 
k" — A. GuțW (Dunărea Galați) 
b.p. D. Oancea (C.S.O. Cîmpulung), 
C. Lică (Farul Constanța) b.p. M. 
Dumitru (Chimia Craiova) ; 67 kg 
— I. Velcu (Eleeitroputere Craiova) 
b p. V. Prodan (Metalul Buc ) ; 71 
kg — I. Mocanu (Metalul Bocșa) 
b.ab. I N. Pătuleacu (C.S.M. Reși
ța) ; 75 kg — Gh. Chivăr (Steaua) 
b.p. Al- Hiera (MusceSul Cîmpu
lung), M. Iagăru (C.S.M. Sibiu) b.p. 
C. tancu (Olimpia Buc.) ; 81 kg — 
M. Constautinescu (Metalul Buc.) 
ciștigă prin neprezentarc la M- Sto- 
iănică (Minerul Moldova Nouă). V. 
Năhtase (C.S. Pitești) ciștigă prin 
neprezentare la Gh. Bunea (Chim;:. 
Brăila) — ambii boxeri fiind opriți 
de medic ; +R1 kg — A. lancu
(Muscelul Cimpnlung) b.p. P. Vale 
(Electroputere Craiova).

Iată partidele din finala zonei dc 
la Drobeta Tr. Severin, (în ordinea 
categoriilor) : Tr. Boșeu (Constr. 
Galați) — P. Gainea (Constr. Ga
lați) : C. Gruiescu (Steaua) — M. 
Toma (C.S. Pitești) : N. Păun (Me
talul Drobeta Tr. Severin) — M. 
Husein (Steaua) ; I. Kovacs (C.S.M.

- O. Amăzăroaie (Constr 
C. Dia (Muscelul Cîmpu- 
A. Iacob (Farul Constan

ța) ° A. Guțu (Dunărea Galați) — 
C. Lică (Farul Constanța) ; I. Vel
cu (Electroputere Craiova) — I. 
Vornicescu (I.E.F.S. Buc.) : I. Mo
canu (Metalul Bocșa) — T. Nico- 
lae (Metalul Buc.) : Gh. Chivăr 
(Steaua) — M. Iagăru (C.S.M. Si
biu) ; M. Constantinescu (Metalul 
Buc.) — V. Năstase (C.S. Pitești) ; 
I. Didea (C.S.M. Reșița) — A. lan
cu (Muscelul Cîmpulung).

Gh. MANAFU, coresp. jud.

Al.

Reșița)
Galați) ;
lung) —

f

LA ARAD, FAVORIJII
(prin telefon), 

treia zi a zonei de 
semifinalelor, nu 
surpriză. Și de a- 

calculul hîrtiei s-a

ARAD, 28
Nici cea de a 

la Arad, ziua 
ne-a oferit vreo 
ceasta dată
confirmat, pugiliștii fruntași asigu- 
rîndu-și calificarea pentru reuniu
nea hotărîtoare de sîmbătă seara 
Astfel. Ștefan Băiatu, Mircea Tone 
și Calistrat Cuțov au învins înainte 
de limită, iar Pavel Nedelcea. 
Gheorghe Ciochină, Ștefan Boboc și 
Ștefan Florea și-au asigurat victo
riile la puncte.

Cea mai spectaculoasă și echili
brată confruntare a semifinalelor a 
fost cea dintre Vasiie Kiss (A.S.A- 
Cluj) și Daniel Gorea (Dinamo 
Brașov). După trei runde de dispu
tă pasionantă victoria la puncte 
(3_2) a fost acordată clujeanului. 
Dintre cei învinși o bună impresie 
au lăsat tînărul Vasiie Morea (In-

IAȘI, 28 (prin telefon). Joi seara, 
în sala sporturilor din Iași, s-au 
disputat semifinalele „zonei11 orga
nizată în frumosul oraș moldovean. 
Revelația galei a constituit-o cam
pionul european la cat. semiușoavă, 
Simion Cuțov care a făcut o adevă
rată demonstrație de scrimă pugi- 
listică în fața lui Constantin Sasu 
(Trotușul oraș Gh. Gheorghiu-Dej). 
Acesta din urmă, curajos și insis
tent, a încercat, dar fără succes, 
să-i pună probleme celui mai tînăr 
dintre frații Cuțov. Vedeta de la 
Belgrad și-a etalat. însă, talentul 
intr-un meci care, a fost evident 
pentru toată asistența, s-a prelun
git pînă la gongul final, deși Si
mion Cuțov ar fi fiutut să-și scoală 
adversarul din 
dorit.

Așa cum se 
„zone11, realizatorii

întrebare la care vom afla răspuns 
abia după finalele din seara aceas
ta. De reținut că Iloduț a boxat 
joi seara doar un minut și jumă
tate, timp ce i-a fost suficient sâ-1 
facă k.o. pe Gheorghe Vieru (Oțe
lul Galaț).

Vineri, pugiliștii au avut o meri
tată zi de odină. Azi, însă, cei ca
lificați în finale vor susține lupta 
decisivă pentru promovarea în tur
neul de la Cluj, unde se va boxa 
cu centurile de campion pe masă, 
lată, în ordinea categoriilor, fina 
liștii „zonei11 ieșene : M. Aurel (Fa
rul) — Al. Turei (Dinamo Brașov) ;

ARBITRAJELE —

Ibrahim Faredin (Farul) — C. Chi- 
riac (Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej); 
Al. Popa (Trotușul or. Gh. Gh.-Dej)
— Șt. Duminică (Constructorul Ga
lați) ; 1. Adam (Steaua) — D. Mo- 
raru (Dunărea Galați) ; S. Cuțov 
(Dinamo București) — V. Boșeu 
(Constructorul Galați) ; C. Hoduț 
(Rapid) — I. Radu (Nicolina) ; V. 
Antoniti (Dinamo) — M. Lupu (Au
tomobilul Măcin) ; V. Filip (Farul)
— AL Tirboi (Farul) ; V. Tecucea- 
nu (Rapid) — C. Chiracu (A.S.A. 
Bacău) ; V. Croitoru (Steaua) — V 
Rață (Metalul Suceava), 
grea, Ion Alexe s-a 
adversar.

ETERNA POVESTE I

luptă, oricînd ar fi

întîmplă adesea la 
i unor rezultate 

neașteptate nu sînt scutiți, nici ei, 
de surprize. Astfel, „cocoșul11 Ale
xandru Doboieșu (A.S.A. Cluj), în
vingătorul prin k.o. al campionului 
european de tineret, Dinu ~ 
rat, a fost stopat și el din 
spre finale. Realizatorul 
frumoase performanțe este 
nul Ștefan Duminică. El 
să-1 tempereze pe puncherul clu
jean cu ,,un-doi“-uri și contre de 
dreapta foarte precise, care i-au 
adus o meritată victorie la puncte. 

Spectatorii ieșeni au urmărit ca 
sufletul la gură partida dintre re
prezentantul lor Ilie Radu (Nicoli
na) și Mihai Teofil (Voința Bucu
rești). Foarte mobil și cu atacuri 
surprinzătoare, Radu a trecut cu 
destulă ușurință de pugilistul bucu- 
reștean. Va reuși el oare să-1 în
vingă și pe Cornel Hoduț 1 Iată o

CALIFICAT PENTRU GALA HOTĂRÎTOARE

Condu- 
d rumul 
acestei 

gălățea- 
a știut

CONSTANȚA, 28 (prin telefon). 
Joi seara au avut loc partidele se
mifinale care au hotărît finaliștii 
celor 11 categorii. Meciurile au fost 
interesante, atractive iar dacă arbi
trii nu ar fi continuat seria erori
lor. gala ar fi putut fi reușită din 
toate punctele de vedere. Nu înțe
legem de ce delegatul general ai 
federației de specialitate la aceasiă 
etapă de zonă, Dumitru Dinulescu 
continuă să lase să oficieze o serie 
de arbitri, în special din localitate; 
care au comis grave grășeli, atît 
în conducerea luptelor, cit și în 
hotărîrea învingătorilor. Situația 
este cu atît mai de neînțeles cu 
cit reputații arbitri Gheorghe Po
pescu. Aii Risat, Gh. Stănescu 
(primii doi sînt purtători ai ecuso
nului A.I.B.A.), sint lăsați la unele 
partide simpli spectatori.

Iată amănunte despre semifina
le. La semimuscă Remus Cozma 
(C.S.M. Cluj) a cîștigat clar în fața 
lui Adrian Cîmpean (Voința Bu-

S-AU
sîrmei C. Turzii) în vîrstă 
ani. Dumitru Retercscii 
Tg. Mureș). Dumitru Filip 
București) și Eugen Gorea 
Reghin). Spre surprinderea

I.a cat.
calificat fără

Petre HENȚ

misiune difi- 
cu Alex. Si

dustria 
de 19 
(A.S.A. 
(Rapid 
(Voința 
celor prezenți ța reuniune boxerul 
Nicola ~ 
a avut 
portare 
zentat
(Steaua) facilitîndu-i acestuia pre
zența la ultima gală.

Celelalte rezultate tehnice ale se
mifinalelor : cat. 63,5 kg — N. Pa- 
raschiv (Rapid Buc.) b.p. E. Gorea 
(Voința Reghin). C. Cuțov (Dinamo 
Buc.) b.ab. II Gh. Roșea (lnd. s. C. 
Turzii) ; cat. 67 kg — Al. Popa 
(C.S.M. Cluj) b.p. G. Crețu (C.S. Za
lău). I. Fuicu (U.M.T.) b.p. T. Filip 
(Rapid 
dovan (Voința Cluj) b-p. C. Sprin
ceană (U-ÎVI.T.) ; cat. 81 kg
Florea (Constr, Galați) b.ab. I L.

Duca (Crișul Oradea), care 
în galele anterioare o com- 
foarte bună, nu s-a pre

ia meciul cu Petre Anton

Buc.) ; cat. 71 kg — I. Mol-
M.

Vercula (Minerul Lupeni). C. Cojo
carii (Constr. Galați) b.ab. II St 
Laszlofi (Unirea Dej).

Programul finalelor, de simbâlă 
seara (in ordinea categoriilor) : St. 
Băiatu (C.S.M. Buc.) — St. Boboc 
(Dinamo Buc.) ; I. Șulă (Dinamo 
Brașov) — V. Drăgan (Voința Buc.): 
V. Kiss (A.S.A. Cluj) — M. Tone 
(Constr. Galați) ; P. Nedelcea (C.S.M. 
Reșița) — Gh. Ciochină (Steaua) ; 
I. Vladimir (Dinamo Buc.) — P. 
Anton (Steaua) ; N. Paraschiv (Ra
pid Buc.) — C. Cuțov (Dinamo 
Buc.) ; Al. Popa (C.S.M. Cluj) — t. 
Fuicu (U.M.T.) : I. Moldovan (Vo
ința Cluj) — St. Florea (Steaua); 
AI. Năstac (Steaua) — I. Mihoc 
(C.S. Baia Mare) ; M. Florea (Con
str. Galați) — C. Cojocarii (Constr. 
Galați) : î. Dascălu (Farul Constan
ta) — I. Sănătescu (Metalul Dro- 
beta Tr. Severin).

St. IACOB. coresp. județean

zău), dar va avea o 
cilă în partida finală 
gheti (A.S.A. Cluj) care I-a învins 
prin abandon pe rutinatul A. Ur- 
sulescu (Metalul Bocșa). La muscă 
Gh. Ileana (Dinamo Brașov) a fost 
gratificat cu o victorie nemeritată 
în fața lui Gh. Balas (C.S. Brăila). 
Traian Cerchia a fost beneficiarul 
unei hotărîri pripite a arbitrului 
Cornel Tușa (Galați), care l-a a- 
bandonat cu cîteva secunde înain
tea gongului final pe Th. Dinu (Di
namo București) care dominase ca
tegoric această întîlnire. La cocoș, 
Marian Lazăr (Steaua) a încheiat 
in cîteva secunde disputa sa cu C. 
Ionițâ (Voința Constanța), iar M. 
Gheorghe l-a întrecut pe tenacele
R. loachim (Metalul București). La 
pană o finală între C. Stefanovlci 
(Dinamo București) ' ~ ~ 
(Cimentul Medgidia) învingători în 
fața lui 1. Mareș (Muscelul) 
Tama.ș (Metalul Tîrgoviște).

Iată celelalte rezultate ale 
finalelor : ușoară : L. Mathe 
ța Cluj) b.p. I. Bărbosu (Tractorul 
Brașov) ; semimijiocie : I. Tîrîlă 
(Dinamo Brașov) cîștigă neprezen- 
tare la S. Mihalcea (Dinamo Bucu
rești) oprit de medic să boxeze; 
V. Zilberman (Steaua) b.ab. I T. 
Kacsor (Farul) : mijlocie mică : D. 
Mihalcea (Dinamo București) b.p. 
Gh. Muraru (Steagul roșu
S. Tîrîlă (Constructorul 
b.ab. II Gh. Dinu (Venus 
te) ; mijlocie : I. Peter 
Brașov) b.k.o. I V. Stan 
Tîrgoviște) : M. Banu (Farul) b.ab. 
III M. Nastor (Voința Ploiești) : 
semigrea : P. Pîrvu (Farul) b.p. 
Țurcan (Litoralul Mangalia) ; 
Gybrffi (Dinamo București) b.p. 
Chifu (Dinamo Brașov) ; grea: 
Boancă (Dinamo Brașov) b.ab. I 
Pisică (I.M.U. Medgidia), V. Lehă- 
duș, (Constructorul Galati) 1 b.ab. I. 

N. Neagu (Venus Tîrgoviște).
Paul IOVAN 

Carnal POPA

și C. Tîrchcș

și M.

semi-
(Voin-

Brașov) ;
Galați) 

Tirgoviș- 
(Dinamo 
(Metalul

N. 
I.
T.
I.

N.

Asociațiile sportive sînt cunoscute 
mii mult în orașele în care există 
și își desfășoară activitatea, dar cîte
va dintre ele au ajuns să fie apre
ciate — datorită rezultatelor foarte 
bune — în întreaga țară. Așa se în- 
tîmplă și eu A.S. Industria linii Ti
mișoara, care ființează pe lîngâ ma
rea întreprindere de stofe, cu același 
nume, din orașul de pe Bega.

în urmă cu puțin timp, am poposit 
Ia sediul acestei asociații pentru a 
ne nota cîteva dintre aspectele care 
caracterizează, munca Sftortivilor, an
trenorilor- și activiștilor sportivi de 
aici, citeva dintre rezultatele și 
obiectivelor lor. Ne-am oprit, întii. 
la baza sportivă, neașteptat de mare 
și de bine amenajată. în stingă in
trării se află un teren de handbal 
și unul de volei, iar alături de ele 
este amplasată o masă de tenis din 
beton, asaltată de o sumedenie de 
copii. în., dreapta, alături de grupurile 
sociale (în vecinătatea cărora se gă
sesc sălile de șah. de tenis de masă 
și vestiarele) un teren de tenis cu
noaște zilnic freamătul „marilor în- 
tilniri11 ai căror protagoniști 
firește, cîțiva prichindei, copii 
salariaților întreprinderii.

„Bijuteria11 bazei sportive și 
dria asociației o constituie, însă, ba
zinul acoperit. Avînd o lungime de 
33 m și 6 culoare, piscina reprezintă 
nueleul activității de aici, căci por
nind de la cursurile de inițiere la 
înct și pînă la echipa de polo care 
activează în prima divizie a tării, 
natația a ajuns la A S. Industria 
lînii sportul cel mai agreat.

De aici a plecat cunoscutul înotă
tor Vasiie Costa (care mai deține 
încă recordurile republicane ia 100 
și 200 m bras). Retras din activitatea 
competițională, el este acum instruc-' 
tor in cadrul secției, ocuplndu-se de 
pregătirea unei grupe de copii. Vii
torii performeri sînt selecționați din
tre cei înscriși la cursurile de ini
țiere (în această vară au învățat să 
înoate aici peste 1000 de copii !) si 
tot dintre ei selecționează și antre
norul Alexandru Cinteanu pe viitorii 
jucători de polo, component! ai echi
pei de juniori a asociației. Aceștia

sînt. 
ai

mîn-

aspiră la. un loc în echipa de seniori, 
care are tradiții vechi. Nu este lip
sit de interes să amintim că polo-ul 
timișorean, a cucerit prin această e- 
chipă nu mai puțin de 7 titluri re
publicane, e drept, în urmă cu mai 
mulți ani. dar iată că formația a re
venit acum din nou în divizia A și 
antrenorul Adalbert Stănescu este 
decis să obțină eu elevii săi rezul
tate tot mai bune. Printre jucătorii 
de polo care ne-au fost remarcați, 
i-am notat pe Andrei Rcth, Valeriu 
Balint și Grigore Paul.

Lucruri bune am aflat și despre 
celelalte secții de performanță ale 
asociației, în special despre echipele 
de handbal senioare și volei junioa
re, dar în același timp, interlocuto
rii noștri ne-au dat și o șumedenie 
de amănunte legate de activitatea cu 
caracter de masă desfășurată în în
treprindere. întrecerile inter-secții la 
fotbal feminin, handbal și volei, cro
surile și excursiile organizate la a- 
proape fiecare sfîrșit de săptâmînâ, 
campionatele pe asociație la tenis de 
masă și șah sint numai cîteva dintre 
acțiunile care solicită atenția sala- 
riaților întreprinderii.

Despre planurile mai apropiate ni 
s-a vorbit la fel de mult. Dintre ele 
am reținut două inițiative cate ni 
se par deosebit de interesante. Pri
ma dintre acestea constă din forma
rea unor grupe de copii preșcolari 
(cei înscriși la grădinița întreprin
derii), care să învețe înotul, iar cea 
de a doua o reprezintă amenajarea 
unor săli de gimnastică igienică, 
unde salariatele fabricii vor putea 
să desfășoare, sub o îndrumare com
petentă, ore de odihnă activă.

Iată, deci, rezultate și preocupări 
remarcabile în activitatea sportivă a 
asociației Industria lînii 
La ele si-au adus contribuția 
conducerea întreprinderii, 
cu directorii, cit și 
ai sportului dintre 
pe Francîsc Reiter 
ciației), Elena Putz 
jucătoare în echipa 
cum și antrenorul 
teanu.

ele un singur jucător — 
la oaspeți, cele mai multe 
marcate de Coasă (G). (S. 
reap.). • IN CEA DE A 
a diviziei B de handbal, 
trat următoarele rezultate : _____ .
seria I : Voința București — Voința Iași 
23—10 (11—4). CSM Buzău — CSU Con
strucții 11— li (4—7). Știința Bacău — 
Constructorul București 13—13 (9—6).
Progresul București — Voința Craiova 
18—7 (6—6): seria a Il-a : Textila Sebeș
— Guban Timișoara 11—15 (7—8). Voința 
Sighișoara — Constructorul Baia Mare
10— 13 (4—6). Sparta Mediaș — Nitramo-
nia Făgăraș 11—7 (5—2). universitatea 
Cluj — Voința Sf. Gheorghe 15—8 (4—3). 
CIL Tr. Severin — Teba Arad 6—10 
(3—4); masculin, seria I : Agronomia 
Iași — CSU Suceava 33—28 (15—10). Ra
finăria TeleajOn — Comerțul constanța 
14—11 (10—3). Rapid București — CS Pi
tești 20—9 (8—6). Carom — Știința Bacău 
9—8 (3—4). Voința București — Relonul. 
Săvinești 19—21 (10—12): seria a Il-a :
Banatul Timișoara — Tractorul Brașov
11— 14 (10—11). Gloria Arad — Știința
Lovrin 20—14 (9—9). Universitatea Cra
iova — Timișul Lugoj 21—20 (13—9), ,Ni- 
tramonia Făgăraș — Constructorul Ora- 
•dea 21—14 (8—8). Metalul Copșa Mică
— Știința Petroșani 11—9 (7—3).

BASCHET Minibaschetbaliștii din 
Capitală sînt invitați mîine la ora 11. 
pe Stadionul Tineretului, pentru a par
ticipa la o „Duminică a baschetului". 
Cu acest prilej, va fi organizat și un 
concurs de aruncări libere dotat cu pre
mii. • ÎN PRIMA ZI A COMPETIȚIEI 
FEMININE organizată în cinstea aniver
sării a: 50 de ani de la înființarea clu
bului Rapid București. Constructorul 
București a dispus de Liceul nr. 35 cu 
92—48 și Rapid de Olimpia cu 78—36. 
Astăzi, de la ora 17. in sala Giulești se 
*'tspută finalele ; Rapid — Constructorul 
pentru locurile 1—2. Liceul nr. 35 — O- 
limpia pentru locurile 3—4.

Timișoara, 
atît 

în frunte 
cîțiva pasionați 

care îi amintim 
(secretarul i.so- 
(vicepreședintă si 
de handbal), pre- 
Alcxandru Cin-

Horia ALEXANDRESCU 
Constantin CREȚU, coresp.

POPICE Azi și mîine se dispută
etapa a Il-a a diviziei A care progra
mează o serie de partide atractive. Ast
fel, la femei. Voința Craiova va primi, 
acasă, replica puternicei formații brașo
vene Hidromecanica, iar Rapid Bucu
rești, campioana țării, va juca in de
plasare (Intrucit arena din Giulești n-a 
fost încă refăcută) cu noua promovată 
Voința Galați, o echipă tînără și foarte 
ambițioasă, care în etapa inaugurală a 
întrecut sextetul condus de dubla cam
pioană mondială Elena Trandafir. Jocuri 
interesante vor avea loc și la Oradea (Vo
ința — Voința Cluj) șl București (Voința— 
Voința Constanța). La bărbați. după 
calculul bîrtiei se prevede o etapă a 
gazdelor care, in toate cele 10 meciuri, 
pornesc favorite. Interesante se anunță, 
totuși, confruntările dintre Voința Bucu
rești și Flacăra Cîmpina (bucureștenii 
n-au jucat incă nici un meci de campio
nat. deoarece au efectuat un turneu în 
Cehoslovacia). Dacia Ploiești și Gloria 
București, precum și partida ponicari’or 
feroviari din Timișoara și Tg. Mureș.

SIMBATA

DUMINICĂ

Teren Progresul,
Tricolor — Rapid (fe-

16 : Unirea Tr. Buc. — 
C).

cadrul campionatului feminin, 
divizia A.

RUGBY : Stadionul Tineretului, ora 
16: Arhitectura — Constructorul
(Div. B).

fotbal :
14.30 Unirea 
mlnin), ora 
Sirena (Dlv.

HOCHEI : Patinoarul artificial „23 
August", ora 9 : Agronomia Clu j — 
Tîrnava Odorhei: ora 11.30 : l.P.G.G. 
— Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc; ora 
16: Dinamo — Dunărea Galați; ora 
18.30: Steaua — S.C. Miercurea Ciuc.

POPICE. : Arena Voința, de la ora
13.30 : Voința București. — Voința
Constanța: arena de la clubul Uzi
nelor Republica de ta ora 16: Glo
ria București — Cetatea Giurgiu ; 
arena Laromet, ora 16: Laromet
București — Voința Ploiești. Meciuri

Giulești, de la ora 10 : 
cultural-sporti v cu prile- 

de la în-

August".
Rapid 

- F. C.

Stadionul 
Spectacol 
iul aniversării a 50 de ani 
ființarea clubului Rapid.

FOTBAL : Stadionul „23 
ora 16.30 Unirea Tricolor ■ 
(feminin), ora 18 : Steaua 
Petrolul (Div. A) : teren Ghen.va, 
ora 10 : steaua — F.C. Petrolul (T); 
stadionul Dinamo, ora 16 : Dinamo 
— Politehnica Timișoara (Div. A);

ora 14 : Dinamo — Politehnica Timi
șoara (T) *, teren Metalul, ora 11 : 
Metalul Buc. — pinamo Slatina (Div,
B) . Stadionul Republicii, ora 12:
Progresul Buc. — Carpați Brașov 
(Div. B); teren ora îl :
I.O.R. Buc. — Argeșul Mihăilești 
(Div. C); teren Electronica, ora 11 : 
Electronica — Azotul Slobozia (Div.
C) : teren FI. roșie, ora 11: FI. roșie 
— Laromet (Div. C) : teren Laromet, 
ora 11 ; Tehnometal — Șoimii 
TA ROM (Div. C).

POPICE : Arena Voința, de la ora 
8 : Voința București — Flacăra Cîm
pina : arena Constructorul, de la ora 
8 : Constructorul București — Rafi
năria Teleajen Ploiești. Partidă din 
cadrul campionatului masculin, di
vizia A.

RUGBY, 
cea), ora 
ora 10.30 : 
iad; teren 
Sportul studențesc: stadion Olimpia, 
ora 9.30: Olimpa — Rapid; teren 
Oțelul, ora 10; Oțelul — Aeronautica: 
stadionul Tineretului, ora 10.30 : 
A.S.E. — Petrochimistul Pitești.

Stadionul Steaua (Glien-
9 : Steaua — Gr. Roșie, 
Dinamo — Rulmentul Bîr-
Gloria, ora 10 : Gloria —



A OPTA ETAPA A DIVIZIEI A CU ÎNCREDERE!

IMPERATIVUL ETAPEI

PRIVEȘTE ÎNAINTE
I
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AZI, IN. DIVIZIA B
In urma acordului intervenit’ 

între ciul~Arjie respective, Fede
rația ror^£ng de fotbal a aprobat 
ca pat’^-țj partide din campionatul 

astăziDivizai b sg se dispute 
dy^-â-amiază. Este vorba de me- 
cxurile Metalul Mija
Roman, Constructorul Galați — 
Ceahlăul P. Neamț (ambele din.

■ seria I), Chimia Rm. Vîlcea —
Dunărea Giurgiu (seria a Il-a) și 
Arieșul Turda — Olimpia Oradea 
(seria a IH-a). Toate jocurile vor 
începe la ora 16.

Victoria

1

DE AICI SE REIA
T. UNIVERSITATEA CRAIOVA
2. F. C. CONSTANTA
3. DINAMO
4. SPORTUL STUDENȚESC
5. STEAUA
6. C.S.M. REȘIȚA
7. „U" CLUJ
8. STEAGUL ROȘU

•10. POLI TIMIȘOARA
•10. PETROLUL
11. RAPID
12. F. C. ARGEȘ
13. S. C. BACĂU
14. POLITEHNICA IAȘI
15. U.T.A.
16. A.S.A. TG. MUREȘ
17. C.F.R. CLUJ
18. JIUL
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UNIVERSITATEA CRAIOVA(I) - F.C. CONSTANTA (2)

ULTIMELE REZULTATE DIREC-
0—2 și 3—1 ; 

și 1—2 ; 1972—73 :
TE : 1970—71 :
1971—1972 ; 2—0 
0—1 și 1—0.

După partida amicală cîștigată 
marți în compania echipei brazilie
ne A.B.C. Natal, studenții craio- 
veni și-au continuat antrenamen
tele zilnic. Antrenorul Constantin 
Cernăianu i-a primit joi seara și 
pe cei trei jucători, Țarălungă, 
Marcu și Velea, care au revenit de 
la Leipzig. Așa îneît pentru parti
da derby de mîine conducerea teh
nică craioveană speră să alinieze

,.ll"-le standard : Manta — Nicu- 
lescu. Bădin, Deselnicu, Velea — 
Strimbeanu; Boc, Niță (Bălăci) — 
Țarâlungă, Oblemenco, Marcu. An
trenamente zilnice și la F.C. Con
stanța care, în cursul săptămînii, a 
susținut și un amical (scor 0—0) 
cu combinata I.M.U.M. Cimentul. 
Antrenorii Hașoti și Comăniță vor 
definitiva formația care va evolua 
la Craiova, cu puțin timp înainte 
de joc.

ARBITRUL PARTIDEI : Aurel
Bentu (București).

DINAMO (3) — POLITEHNICA TIMIȘOARA (9-10)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : Deoarece Politehnica Timi
șoara nu a jucat. în Divizia A în 
ultimele trei ediții, cele două for
mații nu s-au întâlnit în această 
perioadă în cadrul primului cam
pionat al țării.

In ambele tabere, decizii aminate 
pînă la ora meciului în privința for
mațiilor pentru jocul de mîine. La 
Dinamo lista posibililor indisponi
bili e lungă : Pamfil, Moldovan. 
Lucuță, Sălceanu, așa că — în ade
văr — antrenorul Nelu Nunweiller 
nu-i poate alege pe cei 11 decît Ia

cabină. Situație asemănătoare și 
pentru antrenorul Ion Ionescu, 
care speră să aibă cea mai bună 
inspirație pentru formula de echi
pă tot în preajma fluierului de în
cepere. Meciul prezintă, dificultăți 
pentru gazde în sensul că regrupa
rea lor se va face greu după reve
nirea din trei loturi reprezentati
ve. Și în același timp, timișorenii 
sînt așa de ahtiați după puncte în 
deplasare. îneît nu-și vor menaja 
forțele.

ARBITRUL PARTIDEI : Con
stantin Ghiță (Brașov).

STEAUA (5) PETROLUL (9-10)

JIUL (18)-RAPID (11)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970—19Î1 : 0—2 si 0—1 :
1971—1972: 0—1 și 1—5: 1972—1973: 
1—0 și 1—4.

De pe poziția ultimului loc în 
clasament. Jiul privește cu cea mai 
mare seriozitate partida cu ferovia
rii bucureșteni, convinsă fiind că 
numai o victorie mai poate justi
fica. cu adevărat, speranțele eva
dării din zona retrogradării. De 
aceea antrenorul Traian Ivănescu 
a acordat o atenție deosebită pre
gătirii acestui joc, încercînd a re
zolva și problema formației pentru 
mîine. ca urmare a imposibilității, 
de a-i folosi pe Stocker și Seli- 
messi — ambii suspendați. în aces-

te condiții 11-le probabil care va 
înfrunta pe Rapid este următorul : ■ 
I. Gabriel — Nițu, Tonca, Georges
cu, Dodu — Naghi. Libardi — Stoi- 
chiță. Mulțescu, Rosznai. Naidin. 
La rîndul său antrenorul Take 
Macri, mulțumit de evoluția elevi
lor săi în meciul cu echipa brazi
liană A.B.C. Natal, va trimite în 
teren, cel mai bun .,11", la ora ac
tuală. Adică : Răducanu — Pop, 
Angelescu, FI. Marin, Grigoraș — 
Rîșniță, M. Stelian — Periat (Năs- 
turescu), Dumitriu II, Neagu, Bar- 
tales.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae
Rainea (Birlad).

stâzi se dă un , al doilea 
start în campioniatul nați
onal. Sigur, curs;» reîncepe 

cu un greu handicap rnonal» ge
nerat de insuccesul de Iar Iîeip- 
zig, acolo unde s-au ri țipit atî- 
tea speranțe. Dar poate că toc
mai în această direcție* .morală 
nu se admite repetare.fi unor 
greșeli, și reîntoarcerea la cam
pionatul nostru cel de toate 
zilele trebuie să fie bărljătească, 
dominată de conștiința respon
sabilităților sporite de ratarea 
celor mai multe șanse db califi
care la Weltmeistersichaft-ul 
milnchenez. Dincolo de? ome
neasca supărare, cam pionatul, 
ca primă competiție a fotbalu
lui nositru, trebuie apărat as
tăzi de negativismul și! defetis
mul care intervin, de. regulă, 
în momentele înfring beilor, și 
susținut cu încrederea și efortu
rile necesare oricărei schimbări 
calitative.

Campionatul .chemat la un nou 
start, astăzi, trebuie apărat. în 
primul rînd, de cătne jucători 
și antrenori cu un total senti
ment al datoriei. Pentru că, aici, 
in acest campionat de toate 
zilele, aici und« se rulează sau 
se formează fondul valoric al 
fotbalului nostru, aici trebuie 
realizat acel „altfel" din stilul 
soccerului nostru, cum declapa 
căpitanul echipei naționale. 
Dinu, cu atîta înțelepciunre, 
imediat după greaua înfrîngerc dc 
Ia Leipzig. Acel „altfel" ce în
seamnă, de fapt, un stil mai 
modern nu poate fi numai mo
dul de existență al echipei na
ționale. Acel „altfel" care pre-

supune metamorfoze saipejioarc 
în dinamica jocului și in tonu
sul moral al jucători loc, acel 
„altfel" de esență nu xe poate 
împlini decît prmtr-o sorioasă 
atitudine comună, in fiecare c- 
tapă, la fiecare partidă, la fie
care echipă.

Întîmplarea face ca acest al 
doilea start care se dă, astăzi... 
și, mai ales, mîine, să fie pream/ 
bulu-1 „etapei cupelor europene" 
Dinamo, Universitatea Craiova, 
și F. C. Argeș, toate trei gczsde 
miercuri 3 octombrie, pot, -âa, 
primelp. semnalul saltului. Cali
tativ reclamat de acea scară 
tristă de la Leipzig, E o- întîm- 
■plare fericită, pentru câraiercuri 
cele trei formații româ'pești de 

. club pot oferi optim/smul ne
cesar relansării ascensiunii 
fond a fotbalului nostru, 
tocmai de aceea așFtâzi, impera
tivul categoric al, soccerului ro
mânesc trebuie ’să invite la o 
viziune realistă, constructivă.

Astăzi, la oca unui nou start, 
mai ales de Ordin moral, trebuie 
■să privim înapoi fără mînîe, 
analitic, cu. maturitate. Și, mai 
ales, trebuie să privim înainte 
cu încrederea și decizia nece
sare racordării fotbalului ro
mânesc la stilul nou, modern al 
socceruluj internațional. Astăzi 
și mîine nu este o simplă etapă 
de campionat. Astăzi și mîine 
poate fi etapa redescoperirii 
tuturor ambițiilor din fotbalul 
nostru.

Mircea M. IONESCU

I

I

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A Vll-a A DIVIZIEI B

DUMINICĂ, PE „23 AUGUST-

de 
Și

ULTIMELE REZULTATE D1REC-
1— 1 și' 0—0 ;

2— 0 : 1972—73 :
TE : 1970—71 :
1971—72 : 3—0 și 
2—1 și 0—0.

Mizînd din nou 
mîine. acasă. Steaua a acordat 
treaga atenție pregătirilor, efectua
te zilnic. Joi la amiază, antrenorul 
Gheorghe Constantin a fost pre
zent la sosirea echipei naționale și 
a constatat că selecționabilii de la 
Steaua n-au suferit traumatisme la 
Leipzig și Italic. Asupra „H“-lui 
pe care îl vor alinia mîine. antre-

pe o victorie, 
în-

norii se vor fixa după antrenamen
tul de azi. Și Petrolul s-a pregătit 
intens în vederea acestei dificile 
partide. Cu excepția lui Dincuță 
(întindere musculară) și Crîngașn 
(prezent la Halle cu echipa de ti
neret), la antrenamente au partici
pat toți ceilalți jucători ploieșteni. 
în cursul săptămînii, Petrolul 
susținut un amical la Moreni 
compania echipei locale Flacăra 
fata-căreia a cedat cu 4—3.

ARBITRUL PARTIDEI : loan
Rus (Tg. Mureș).

POLITEHNICA IAȘI (14) S.C. BACAU (13) FOTBAL FEMININ

C.S.M. REȘIȚA (6)

DI- 
0—0. 

în 
vor-

ULTIMELE REZULTATE 
RECTE : 1972—1973 : 4—2 și

Locurile apropiate ocupate 
partea de suș a clasamentului 
besc deschis despre forma bună în
care se află cele două echipe. Par
tida se anunță cu atît mai intere
santă cu cit C.S.M. dorește să se 
revanșeze în ochii suporterilor 
după meciul pierdut pe teren pro
priu în fața fotbaliștilor de la 
F.C. Constanța. Cît despre univer
sitarii clujeni, ei vor încerca să 
confirme rezultatele bune reușite 
pînă acum. Cele două echipe au

I

a 
în 
în

I

f/U" CLUJ (7)
l

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970—71 : 3—1, 0—2 ; 1971—72: 
1—1, 1—3 ; 1972—73 : Politehnica a 
jucat în B.

Cele două formații, vecine de 
locuri în clasament, se întîlnesc în- 
tr-un moment cînd. între- rezulta
tele obținute, există o simetrie 
aproape perfectă. Fiecare au reali
zat cîte 6 p. 3 victorii și 4 înfrîn- 
geri, nici un punct în deplasare, 
cîte un insucces pe teren propriu. 
Doar golaverajul diferă. Așadar, 
privit prin această prismă, meciul 
lor pare echilibrat, avantajul tere-

nului — și. bineînețles. forma ac
tuală — urmînd să-și spună cuvîn- 
tul. Joi. Politehnica a jucat cu 
C.S.M. Suceava. Scor: 4—0 (3—0), 
iar S.C. Bacău cu Petrolul 
nești, pe care a învins-o cu 
(3—0). în privința formațiilor 
care le 
cluburi 
tăți de 
cei mai 
milă I, 
Dembrovschi, Catergiu.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ghe- 
migean (București).

Moi- 
4—1

■ pe 
Vor utiliza, de la cele două 
nu âm aflat indisponibili- 
ultimă oră. Nu vor lipsi 
buni jucători — Costaș, Ro- 

Ianul, Stoicescu, Ghiță,

în deschiderea
— Petrolul, din 
viziei A, care se 
minică pe stadionul 23

partidei Steaua 
campionatul Di
va desfășura du-

August

din Capitală, va avea loc un meci 
între echipele feminine de fotbal 
Unirea Tricolor și Rapid. Partida 
va începe la ora 16,30.

făcut pregătiri intense în vederea 
jocului; Clujenii au plecat de joi 
și s-au oprit la Caransebeș unde 
au și jucat în cursul după-amiezii 
aceleiași zile. Se anunță următoa
rele formații probabile : C.S.M. : 
Ilieș — Ologeanu, Georgevici, Kiss, 
Kafka — Nestorovici, Beldeanu — 
Atodiresei, Voinea, Pușcaș (Doru 
Popescu), Florea : „U“ CLUJ : Lă- 
zăreanu — Poratchi, Fexa, Matei, 
Cîmpeanu — Anca. Hurloi, Fanea 
— Uifăleanu, Muresan, Barbu.

ARBITRUL PARTIDEI : Con
stantin Petre® (București).

C.F.R. CLUJ (17)-STEAGUL ROȘU BRAȘOV (8)

A.S. ARMATA TG. MUREȘ (16)- U.T.A. (15)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970—71 : 0—1 și 3—2 ;
1971—72 : 0—0 și 0—2 ; 1972—73 : 
0-2 și 1—0.

Foarte binevenită, pentru ambele 
echipe, scurta perioadă de întreru
pere a campionatului. Și, îndeosebi, 
pentru C.F.R., după acel duș rece 
de la Constanța, unde a înregistrat 
una din cele mai severe înfringeri 
de cînd activează în „A“. Dr. C. 
Rădulescu și elevii săi ascultători 
au lucrat zilnic cu intensitate ma
ximă. Miercuri și joi au fost efectuate

două antrenamente tehnico-tactice. 
Parteneri de pregătire : echipele de 
tineret și juniori. Azi, C.F.R. va 
juca, din nou. fără Petrescu, nere
cuperat. Reintră însă M. Bretan, o 
rotiță-cheie în „ll“-le clujean. în 
meciurile de pregătire pe care le-au 
susținut (ultimul cu Vitrometan, la 
Mediaș), brașovenii au... repetat o 
lecție pe care o știu destul de bine: 
apărare 
atacuri 
tida se 
la ora

grupată, fermă — contra- 
rapide, surprinzătoare. Par- 
dispută astăzi începind de 
15 (fiind televizată).

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970—71, A.S. Armata a acti
vat în Divizia B ; 1971—72 : 1—5 și 
0—0 ; 1972—73 : 0—0 și 2—1.

Mureșenii au efectuat cîte două 
antrenamente zilnice. Miercuri au 
susținut un joc-școală cu formația 
de tineret rezerve, în care nu s-a 
pus mare preț pe rezultat. Mai 
mult, au fost exersate unele sche
me tactice. Fundașul Ispir, refăcut, 
își va relua locul în formația mili
tarilor, care va avea următoarea 
alcătuirea: Nagel — Szollosi, Kiss, 
Ispir, Czako — Varodi, Boloni —

Caniaro, Naghi, Mureșan, Halnal. 
Arădenii au jucat marți la Salon ta 
cu divizionara C Recolta, manifes- 
tînd o bună dispoziție de joc (scor 
5—1). Antrenorul ' Jurcă are pro
bleme de alcătuire a formației. 
Trandafilon are brațul în gips și 
folosirea lui a devenit incertă. 
11-le utilizat la Tg. Mureș, va 
fi definitivat înaintea jocului. Me
ciul are loc astăzi începind de Ia 
ora 16.

F.C. ARGEȘ (14) SPORTUL STUDENȚESC (4)
1
i

I

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ni- 
culescu (București).

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1972—73 : 1—0 ; 1—1.

Pentru echipa locală această 
partidă are un dublu scop. Pri
mul, de a mai adăuga ceva puncte 
la zestrea actuală, al doilea, și cel 
mai important, de a face o repeti
ție generală înaintea returului de 
miercuri cu Fenerbahce pe care 
trebuie să o învingă neapărat cu 
4—0 pentru a trece în turul II ai 
„Cupei U.E.F.A." Ei bine, antreno-

PUTERNIC IMPULS SPORTULUI Dl MASA IN
(Urmare din pag. 1)

rul Coislum are in continuare 
mari necazuri în ce privește alcă
tuirea celui mai bun „11“ care să 
fie probat din plin în campionat 
împotriva unei echipe bătăioase 
cum este Sportul studențesc. La 
vechile accidentări au mai apărut 
și acelea ale Iui Roșu și Dobrin 
care, iert, a declarat că nu poate 
juca. Rămîne ca 
să dea verdictul, 
pe folosirea lui 
Deci, perspective 
pentru localnici.
țese, retrasă în linii tea Snagovului, 
nu anunță nimic deosebit.

ARBITRUL PARTIDEI : Grigore %
Birsan (Galați).

medicul echipei 
Se contează însă 
Marian Popescu, 
deloc liniștitoare 
Sportul studen-

le de sport. în spațiile verzi dintre 
căminele studențești există mese de 
ciment pe care se poate juca tenis 
și. vă puteți convinge, e foarte greu 
să găsești una liberă, mai ales in 
răgazurile dintre cursuri.

— Fiindcă a venit vorba de tere
nuri de sport : unde pot studenții 
gălățeni să-și desfășoare activitățile 
sportive de masă ?

— Avem un complex sportiv uni
versitar (cinci terenuri de volei, trei 
de handbal, pistă de atletism), pe 
care îl «olosim împreună cu Institu
tul Pedagogic. Mai avem un teren 
de fotbal cu zgură și, în curs de 
amenajare, încă un complex sportiv 
cu terenuri de handbal, volei, tenis 
de cîmp și bazin de înot. Pentru 
timp nefavorabil... aveni o sală a-

menajată prin muncă voluntară și... 
așteptăm să se înceapă construcția 
sălii de sport a centrului nostru uni
versitar. Sala este foarte necesară, 
ca și un bazin de înot, tie altfel, 
deoarece o mare parte din fondurile 
institutului destinate sportului 
scurg spre bazele de înot și 
închiriate in timpul iernii. Cu 
cheltuiți, în 5—6 ani putem 
sala noastră. Ar fi binevenită 
probarea de construire a unei 
tării.

— Deducem, din ceea ce ne 
neți, că pe timp nefavorabil sportul 
de masă al studenților gălățeni este 
vitregit.

— Intr-adevăr. Vedeți, chiar cursu
rile ahilor 1 și 11 se desfășoară cu 
greutate, sala existentă fiind foarte 
mică. La complexul universitar se 
poate accede cu greutate, deoarece 
acolo fac antrenamentele echipele de

se 
sălile 
banii 
avea 

și a- 
popi-

spu-

divizie. N-aș vrea să încheiem dis
cuția despre sportul de masă al stu
denților gălățeni fără să 
cuvinte despre turismul 
nai. tn fiecare duminică 
de studenți participă la 
de orientare turistică, 
săptămînal excursii i
Garvăn (la ruinele cetății Dinogeția), 
la Pădurea Gîrboavele etc. Sîntem 
hotărîți să realizăm 
participarea 
turism.

— O ultimă întrebare : care este 
participarea studentelor la sportur- 
le de masă ?

— Institutul nostru are cam 40 la 
sută studente și 60 Ia sută studenți. 
Ei bine, Ia competiții putem spune 
că proporția este inversată : studen
tele participă 
marc, îndeosebi 
Dorința fetelor 
atît de marc,

i spun cîteva 
I competițio- 
i zeci și zeci 

concursurile 
Organizăm 

in Deltă, la

cifre mari in 
la drumeții și ciclo-

AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
(Urmare din pag. 1)

baze sportive în satele .și comune
le județului. Localitățile Clopoțiva 
(cu terenuri de handbal, volei și 
tenis de cîmp). Ilia (tenis de cîmp). 
Lăpugiu (tenis de cîmp), Sîntămă- 
rie-Orlea (fotbal), Văcia (fotbal și 
tenis de cîmp), Baia dc Criș (volei, 
tenis de cîmp, baschet), Crișcior 
(tenis de cîmp și volei) se situează 
la loc de frunte.

Ioan VLAD, coresp.
TENISUL DE CÎMP ÎN 
GRATIILE SIBIENILOR

în cadrul manifestărilor cultural- 
sportive ce se desfășoară la Sibiu 
sub genericul „România, vatră de 
victorii", C.J.E.F.S. Sibiu, Consiliul 
județean al sindicatelor și Comite
tul municipal U.T.C. au organizat 
j>e terenurile asociației sportive Li-

bertatea, o competiție sportivă de 
masă la tenis de cîmp dotată cu 
trofeul „Cupa de toamnă”. Au 
participat 32 de concurenți. în fi
nala competiției, victoria a revenit 
elevului Sebastian Suciu (Grupul 
școlar de construcții).

Ilie IONESCU, coresp. județean
O NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ 

LA MIZIL
Din inițiativa Comitetului sindi

cal (președinte dr. Aurel Popescu) 
și cu sprijinul conducerii spitalu
lui din Mizil (director, dr. Alexan
dru Vasilescu), salariații acestei 
unități au realizat, prin muncă 
patriotică, un frumos teren de tenis 
de cîmp cu zgură roșie. Zilnic, s, 
lariații 
familie 
această 
ti vă,

;a- 
spitalului și membrii lor de 
se inițiază (sau practică) 
frumoasă disciplină spot-

Mihai PIROSCA. coresp,

în număr mult mai 
la înot și la cros, 
de a face sport e 

incit credem că în 
curînd vom avea și cîteva echipe de 
fotbal... feminin. E drept că pentru 
mobilizarea studentelor am depus o 
activitate deosebită, mai ales pentru 
a atrage studentele din anii III și 
IV la practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice și sportului. Am mizat 
mult pe clementul propagandistic și 
nu ne-am înșelat : grozav le place 
fetelor să primească diplome și să-și 
vadă numele pe lista cîștigătorilor, 
listă care se afișează !

în încheiere, aș vrea să spun că 
Hotărîrea din februarie-martie pri
vind continua dezvoltare a educației 
fizice și sportului ne-a determinat 
ca în acest an universitar să acor
dăm o deosebită atenție sportului de 
masă în rîndul studenților. Sîntem 
hotărîți să dăm un puternic impuls 
sportului studențesc de masă în cen
trul universitar Galați, cu convinge
rea că astfel vom avea o bază te
meinică de selecție pentru echipele 
clubului care activează în diviziile 
naționale și, în același timp, vom 
avea în sport un aliat credincios și 
un sprijin temeinic, în procesul de 
invățămînt, studenții prezentîndu-se 
la cursuri reconfortați după o activi
tate sportivă desfășurată cu plăcere, 
în aer liber,

SERIA I
Viitorul Vaslui — C.S.M. Sucea

va : G. Popovici (București) ; Pro
gresul Brăila — Delta Tulcea : M. 
Rotaru (Iași) ; Gloria Buzău — Me
talul Plopeni : I. Chilibar (Pitești) : 
Caraimanul Bușteni 
Călărași : A, 
rești) ; C.F.R. Pașcani — Oțelul 
Galați : E. “ 
Constructorul Galați — Ceahlăul P. 
Neamț : Ern. Vlaiculescu (Ploiești) : 
Petrolul Momești — F. C. Galați : 
M. Fediuc (Suceava) ; C.S.U. Ga
lați — Știința Bacău : D. Ghețu 
(București) ; Metalul Mija — Vic
toria Roman : I. Drăghici (Bucu
rești). '

Celuloza
Grigorescu (Bucu-

Păunescu (Vaslui) ;

SERIA A Il-a
Gaz metan Mediaș — C-S.M. Si

biu : I. Soos (Tg. Mureș) ; Nitra- 
monia Făgăraș — Tractorul Bra
șov : N. Petriceaiiu (București) ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Dunărea 
Giurgiu : A. Pîrvu (București) ; 
Flacăra Moreni — Autobuzul Bucu
rești : .V. Pîrvescu (Buzău) ; Meta
lul București — Dinamo Slatina :
N. Cu/saru (Ploiești) ; Electroputere 
Craiova — C. S. Tîrgoviște : Gli. 
Micloș (București) ; Progresul Bucu
rești — Carpați Brașov : Gh. Ma- 
nole (Constanța) ; Metrom Brașov
— Metalul Drobeta Tr. 
R. Stîncan (București) ; 
Motru — Ș. N. Oltenița : 
niță (Hunedoara).

SERIA A IU-a
C.F.R. Arad — Gloria

O. Anderco (Satu Mare) : 
Anina — C.F.R. Timișoara : I. O- 
priță (Arad) ; Olimpia Satu Mare
— Minerul Baia Mare : I. Cîmpca- 
nu (Cluj) ; Arieșul Turda — Olim
pia Oradea: N. Stoiculescu (Rm. 
Vîlcea) ; Victoria Cărei — Mureșul 
Deva: E. Călbăjos (Cluj) ; U. M. 
Timișoara — Textila Odorhei : I. 
Haidu (Caransebeș) ; Ind. sîrmei 
C. Turzii — Metalurgistul Cugir : 
V. Cioc (Mediaș) ; F. C. Bihor — 
Vulturii Textila Lugoj : G. Pop 
(Baia Mare) ; Corvinul Hunedoara
— Minerul Cavnic : M. Sofronie 
(Timișoara).

Severin :
Minerul

I. Ștefă-

Bistrița : 
Minerul

DE NECREZUT Șl TOTUȘI ADEVĂRAT!
Meciurile Metalul Drobeta Turnu Severin—Progresul București

și C.F.R. Arad— Minerul Baia Mare și nedorita lor istorie
Ascultăm și nu ne vine să cre

dem. Președintele CJomisiei cen
trale de competiții și disciplină, 
Șt. Socaciu, citește memoriul clu
bului Progresul Buictirești cp pri
vire la cele întîmplate în timpul 
și, mai ales, după meciul Metalul 
Drobeta Turnu Semrin și forma
ția bucureșteană. Mii ne vipe să 
credem, fiiiidcă ne ieste dat să au
zim lucruri care tz® au \imic co
mun cu spiritul întrecerii sportive, 
cu morala și etica cetățenească, cu 
relațiile ce trebuie să existe între 
două echipe, între sportivii aflați 
in întrecere.

Faptele supuse judecății Comisiei 
de disciplină ne-au, apărut cu atit 
mai grave, cu cit figura centrală 
în incidentele ce s-au petrecut cu 
prilejul disputării sus-amintitului 
meci nu este altcineva decît cel 
care ar trebui să fie primul care 
să se opună comiterii unor astfel 
de fapte — ANTRENORUL ! Dar, 
la această partidă, unde actele dr 
indisciplină au intrat și în zona 
huliganismului, antrenorul, nu nu
mai că n-a fost omul care să poto
lească spiritele, să contribuie la 
restabilirea calmului pe teren și în 
tribune, ci, dimpotrivă, a făcut to
tul pentru ca să încarce atmosfera, 
fiind, de fapt, scandalagiul nr. 1. 
El a insultat și a bruscat pe ar
bitri, a protestat mereu, a pretins 
acordarea unui gol neregulamentar, 
manifestindu-se violent și față de 
unii jucători ai echipei Progresul.

Spunîndu-vă numele antrenoru-

lui, Constantin Matache, fostul 
portar al... Progresului, poate că 
multi dintre iubitorii fotbalului nu 
vor fi atît de surprinși, cunoscînd 
alte isprăvi asemănătoare ale an
trenorului de astăzi, în vremea cmd 
apăra buturile diferitelor echipe 
mai mari sau mai mici, isprăvi 
pentru care a fost în repetate rîn- 
duri sancționat. Acum, antrenorul 
n-a făcut altceva, în ciuda trecerii 
anilor și a îndeplinirii unei munci 
de răspundere — aceea de dascăl, 
de educator — decît să meargă pe 
urmele jucătorului nedispiplinat de 
altădată. Pe bună dreptate, Comi
sia i-a aplicat sancțiunea INTER
ZICERII DE A-SI MAI CONDUCE 
ECHIPA, DIN INCINTA TERENU
LUI, P1NA LA SF1RȘITUL TU
RULUI. Dar aceasta nu poate rămî- 
ne singura sancțiunii Colegiul cen
tral al antrenorilor are datoria să se 
oprească mai mult asupra acestui 
caz, cu atît mai mult cu cit, în ul
timul timp, în mod surprinzător, 
nume de antrenori au figurat pe 
lista celor care au încălcat discipli
na, oferind exemple negative, în 
primul rînd sportivilor pe care îi 
conduc, a 
trebui s-o 
pozitiv.

Un alt epilog al celor întîmplate 
la meciul Metalul Drobeta 
Severin 
unde s-a 
tre și cu 
ridicarea 
pe o etapă și suspendarea jacăto-

căror comportare ar 
influențeze în mod

Turnu 
— Progresul București. 
aruncat în teren cu pie- 
bucăți de scînduri, a fost 
dreptului de organizare

a|l

Secui (Metalul) pe două efa-

Tot în Divizia B, a mai fost un 
meci cu cîntec, la Arad, unde nici 
felul cum și-a susținut partitura 
„dirijorul partidei" C.F.R. — Mi
nerul Baia Mare, Gheorghe Miczt 
(Tirgu Jiu) nu a putut primi un 
calificativ acceptabil, dar nici pozi
ția unor jucători ai formației oas- 
pe, care s-au repezit asupra arbi
trului și l-au acoperit de injurii. 
Unul dintre ei, Zamfir Necula, că
ruia i s-a arătat cartonașul roșu, 
s-a supus cu mare greutate deci
ziei de eliminare pentru ca apoi, 
in zăpăceala generală, să reintre pe 
teren și să joace pînă la sfîrsitul 
partidei. El va sta PATRU ETAPE 
PE TUȘA și nu se poate spune că pe
deapsa este cea mai aspră. Alți 
doi jucători ai Minerului, Sleam și 
Mărculescu, au fost suspendați pe 
cîte o etapă, pe care au și execu
tat-o duminica trecută (în meciul 
de cupă).

Clubul organizator, C.F.R., n-a 
ieșit nici el cu obrazul curat 
din această poveste, el primind o 
mustrare pentru faptul că nu s-a 
preocupat de asigurarea unor con
diții normale de desfășurare a jo
cului, alimentînd astfel o părere că 
este... imposibil de cîștigaț la Arad. 
Am fi de acord cu acest lucru, 
dacă el ar fi determinat NUMAI 
de forța de joc a echipei ferovia
re...

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

DE LA I.E.A.B.S LOTO-PRONOSPORT
Biletele de intrare pentru jocurile de fotbal ce se vor desfășura 

pe stadionul „23 August” mîine 30.IX.1973, începind de la orele 16.30, 
între echipele ;

Rapid București — Unirea Tricolor (feminin)
Steaua București — Petrolul Ploiești (divizia A) 

se pun in vinzare in ziua jocurilor la casele de bilete ale stadionului.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
pun la dispoziția publicului in lunile octombrie și noiembrie 
locuri pentru odihnă și tratament la tarife reduse în urmă
toarele stațiuni bolneoclimatice :

— ODIHNĂ : Borsec, Bușteni, Lacul Roșu, Păltiniș, Predeal, 
Sinaia, Sovata, Tușnad.

— TRATAMENT: Călimănești, Căciulata, Slănic Moldova, 
Sinaia, Vatra Dornei, Bazna, Sîngeorz Băi, Ocna Sibiului, Efo
rie Nord.

Pentru luna octombrie se mai pot procura bilete la odihnă 
în toate stațiunile de pe litoral, pe perioade diferite, la tariful 
de 40 lei pe zi.

Cazarea se face în hoteluri și vile confortabile, iar trata
mentul este asigurat de personal medical de specialitate.

Solicitanții beneficiază de reducere cu 50% la transportul 
pe C.F.R. și I.T.A.

Biletele se pot procura la sediile tuturor oficiilor județene 
de turism, precum și la filialele întreprinderii de turism hote
luri și restaurante din București.

In agențiile Loto—Pronosport, pe 
stradă, la tonetele vînzătorilor vo- 
lanți, la cooperative. în tîrguri 
sau bilciuri, la orașe Șj la sate, 
în concediu la munte sau la mare, 
milioane de cetățeni joacă Loz in 
Plic. De ce ? Fiindcă lozul în 
plic este un joc simplu, o distrac
ție la îndemîna oricui. Distrîn- 
du-se numeroși cetățeni se aleg cu 
importante premii în bani sau 
autoturisme.

Astfel, bu 3 lei se ciștigă premii 
de cîte 20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 
lei, 2.000 lei, 1.000 lei Ș- a. Cu 6 
lei se ciștigă autoturisme, butelii 
de aragaz și bani.

Iată cîțiva dintre participanții 
care au cîștigat autoturisme re
vent Ia LOZ ÎN PLIC: Niculescu 
Nicolae — Ploiești = DACIA 1300 ; 
Ciot Ion — corn. Roșiești jud. Vas
lui = DACIA 1300; Chimici Vio
rica — com. Caiuți jud. Bacău 
— DACIA 1300 ; Ilovan Otilia — 
Năsăud = DACIA 1300 ș. a.

Pe șoselele țării, noi și noi au
toturisme Vor porni la drum spre 
casele celor care îndrăgesc LOZUL 
IN PLIC și joacă perseverent.

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți depune buleti
nele la concursul Pronosport de 
mîine, concurs în programul căruia 
figurează opt meciuri din cadrul 
categoriei A și cinci întîlniri de 
categoria B.

o

Extragerea a Il-a : 24 51 63 26 72 69 
55 19 74

Plata premiilor pentru acest concurs 
se va face astfel : în Capitală de ' 
octombrie la 26 noiembrie 1973. In 
de la 8 octombrie la 26 octombrie

„PUBLITURISM"
NU.MERELE EXTRASE LA TRAGE

REA LOTO DIN 28 SEPTEMBRIE 1913
Fond general de ciștlgurl : 961.332 lei.

Eătmsm Ii 5 61 69 ț? 53 2 16 12

la 4 
țară . 
1973,

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

repetare.fi


CONCR E?
OLYMPIQUS*

VARNA 75''

LE SPORT 
.POUR UN MONDE 

DEFAIX '

CONGRESUL OLIMPIC DE LA VARNA

ÎMPOTRIVA MONOPOLULUI 
MEDALIILOR OLIMPICE

Al treilea și ultimul punct al 
dinii de zi a Congresului se referă 
la programul Jocurilor Olimpice, dar 
este neîndoielnic că și el va servi 
drept ocazie pentru discuții care-i 
vor depăși cadrul. Se poate presu
pune că. înfruntarea dintre susțină
torii universalității Jocurilor, a cu- 
prinderii în cadrul lor a tuturor spor- 
turilor practicate pe scară larga in 
lume și cei ce li se vor opune sub 
pretextul combaterii „gigantismului-'1, 
va fi avut loc încă din prima zi a 
Congresului, în cadrul discuției ge
nerale cu privire la viitorul mișcării 
olimpice, și că la acest ultim punct 
discuția se va concentra pe progra
mul propru-zis.

DOI SAU TREI CONCURENȚI 
DE FIECARE ȚARĂ ?

Proiectul acestuia, elaborat timp 
da 5 ani de către o comisie specială 
condusă de membrul C.I.O. pentru 
Ungaria, Arpâd Csanădy, reprezintă 
punctul de vedere al celor care mi
litează pentru readucerea' Jocurilor 
Olimpice la „proporții umane". Comi
sia a pornit de la ideea menținerii, 
în mare, a numărului de sportivi 
din programul ultimelor jocuri de 
vară de la Miinchen și de iarnă de 
de la Sapporo, pretinzînd doar eli
minarea caiacului-slalom și folosirea 
de către bob și săniuțe a aceleiași 
pîrtii din motiv de economie. încolo, 
făcînd abstracție de faptul că un 
mare număr de sporturi vor conti
nua să rămînă în afara Jocurilor 
Olimpice, proiectul de program re
prezintă categoric un progres față de 
cel în vigoare. Au fost propuse spre 
eliminare numeroase probe, mai mult 
sau mai puțin parazitare, insuficient 
diferențiate, permițînd acelorași con- 
curenți să cucerească, sistematic, mai 
multe medalii. In schimb, s-au pre
văzut probe feminine la sporturile 
individuale și cele pe echipe, la care 
femeile nu participaseră pînă acum 
în Jocurile Olimpice, s-a mărit chiar 
șumărul de probe feminine față de 
cel existent. Deși, pe ansamblu, nu
mărul concurenților va rămîne cam 
același ca la ultimele Jocuri, proiec
tul de program va întîmpina proba
bil o împotrivire înverșunată din par
tea numeroaselor federații care vor 
profita de ocazie fie să ceară mă
rirea numărului de probe la ramura 
lor de sport pînă la nivelul celui din 
campionatele lor mondiale, fie mă
car să se opună oricăror reduceri.

Din discuțiile preliminare se poate 
prevedea, de pe acum, că propu
nerea comisiei de a reduce numărul 
de concurenți. la atletism și natație 
de la 3 la 2 de fiecare țară, la fie
care probă, nu va fi primită, cele 
două sporturi fiind considerate drept 
cele mai importante din program, 
iar la atletism nedisputindu-se cam
pionate mondiale cărora le țin locul 
Jocurile Olimpice. Dincolo de dorința 
de înțeles a federațiilor, de g fi, 
cit mai bine reprezentate la Jocuri,' 
prezintă importanță și cota parte

din fondurile de milioane de dolari, 
provenite din drepturile de televi
zare, pe care C.I.O. le împarte fe
derațiilor internaționale potrivit cu 
ponderea sportului respectiv în 
program.
MINDRIA DE A ȚI REPREZENTA 

PATRIA
O problemă legată de desfășurarea 

Jocurilor, care va suscita discuții a- 
prinse, de astă dată însă căi inte
resați fiind, în primul rînd, comite
tele., olimpice naționale, va fi aceea 
a răspunsului Ia întrebarea : pe cine 
reprezintă sportivul Ja Jocurile O- 
limpice — pe el însuși sau țara sa ? 
E vorba de așa-zisa ceremonie pro
tocolară de decernare a medaliilor 
olimpice la care, după cum se știe, 
șe înalță., drapelul și se intonează 
intnul țării pe care o reprezintă spor
tivul. .

în ultimii ani se fac tot mai au
zite vocile celor care cer înlocuirea 
imnurilor și drapelelor naționale prin 
imnul și drapelul olimpic. Cîteva fe
derații s-au și grăbit să transpună 
în practică o formulă asemănătoare, 
reducînd ceremonialul la niște sunete 
de fanfară. Pasiunea pe care au 
stîrnit-o discuțiile pe tema acestui a- 
parent amănunt din desfășurarea 
Jocurilor Olimpice poate trezi’ nedu
meriri printre cei neavizați. De fapt, 
dincolo de argumentul afișat — al 
combaterii în acest fel a pasiunilor 
șoviniste, contrare spiritului olimpic 
— se ascund interese mai puțin a- 
vuabile, în cadrul cărora conside
rentele politice, de prestigiu, ale re
prezentanților unor țări vest-euro- 
pene, văduvite de primele locuri pe 
care le ocupau în trecut la Jocuri, 
în mod tradițional, se împletesc cu 
intenția nemărturisită a unor fede
rații de. a avea ele ultimul cuvînt la 
înscrierea echipelor și chiar a spor
tivilor individuali și nu comitetele 
olimpice naționale. Oricît de curios 
ar părea unora, tocmai țările mici, 
recent eliberate, sînt acelea care, 
alături de țările socialiste, se ridică 
împotriva încercării de a lipsi spor
tivii de posibilitatea de a-și mani
festa patriotismul și mîndria de a-și 
fi reprezentat, cu cinste, țara, a că
rei independență, simbolizată prin 
drapelul și imnul ei, a fost în ma
joritatea cazurilor obținută recent, 
după o luptă îndelungată și plină 
de jertfe. Și apoi, oare nu este un 
exemplu luminos de frăție umană, 
tocmai faptul că cei de pe podțum 
si întregul public salută cu respect 
drapelul învingătorului, oricărei țări 
i-ar aparține ?

CLASAMENTE
Șl CONCURSURI DE ARTĂ...
Dintre celelalte probleme, mal pu

țin ascuțite, legate de Jocurile O- 
limpice, o unanimitate se manifestă 
tocmai intr-un domeniu fără speranțe 
de soluționare și anume în ceea ce 
privește dezaprobarea diferitelor cla

samente ce se fac pe națiuni, total
mente neștiințifice și nesportive, care 
pun în aceeași oală țări cu un secol 
de tradiții sportive și cele ale căror 
comitete olimpice își numără vechi
mea în ani, pe degete, între țările 
supraevaluate și cele ce au fost pînă 
de curînd colonii, între state’ uriașe 
la. care o medalie revine la zeci de 
milioane de locuitori și micile na
țiuni numărînd cîte o medalie la 
cîteva sute de mii de cetățeni etc.

C.I.O. ar trebui să-și revizuiască 
rolul și în ceea ce privește organi
zarea propriu-zisă a Jocurilor, care 
tinde să fie tot mai mult predată 
pe răspunderea așa-zisului comitet de 
organizare.- Deși, în teorie, el ar fi 
trebuit să fie emanația comitetului 
olimpie național al țării respective, 
acesta din urmă rămîne pe timpul 
pregătirii Jocurilor doar ca un a- 
pendice infim pe lingă uriașul a- 
parat organizatoric, — de cîteva ori 
mai numeros decît numărul total al 
sportivilor prezenți la Jocuri — și 
ale cărui pîrghii 'de acțiune se află 
în mina unor foruri de conducere 
din diverse domenii ale statului sau 
orașului-gazdă. Au fost momente în 
care chiar și membrii C.I.O. s-au 
simțit în situația de „invitați" la 
propriile lor Jocuri. Revirimentul în 
acest domeniu, care e și pe cale să 
fie impuls de noua conducere a 
C.I.O., nu se va opri, probabil, la 
aspectele organizatorice și protoco
lare, ci se va extinde și asupra as
pectelor eticii arbitrajelor, ale ma
nifestărilor de comercializare care 
s-au făcut simțite la Miinchen.

în sfîrșit, un aspect al Jocurilor 
în jurul căruia s-a dus o discuție 
îndelungată este cel al concursurilor 
de artă, tradiționale pe timpul lui 
Coubertin, dar care au cunoscut în 
anii de după război metamorfoze de 
Ia Olimpiadă la Olimpiadă, trans- 
formindu-se din concursuri în expo
ziții pentru ca, pînă la urmă, să 
dispară cu totul, înlocuite fiind cu 
un uriaș ' „show" cultural-artistic 
care s-a desfășurat Ia Mexico și la 
Miinchen pe toată durata Jocurilor, 
fără să aibă însă nimic comun, nici 
cu ele și nici cu olimpismul în ge
neral.

Diferitele probleme ce vor fră- 
mînta uriașa reuniune a organelor 
de conducere a sportului amator din 
întrega lume sînt prea multe și prea 
complicate ca să-și găsească rezolva
rea în cele 4 zile cît va dura Con
gresul. Prezența, însă, a atîtor re
prezentanți ai unor organizații na
ționale și internaționale va permite, 
dincolo de mulțimea tezelor și ar
gumentelor ce se vor înfrunta, o cla
rificare a tendințelor majore în evo
luția mișcării sportive și olimpice în 
etapa următoare, pînă la viitorul 
Congres pe care, să sperăm, nu-1 
vor mai despărți alte decenii de cel 
prezent.

ALEXANDRU ȘIPERCO
membru al C.I.O. pentru România

Alexandru Gered a cîștigat titlul de cel mai bun pistolar vitezist al țării, 
dispunlnd de trei medaliați olimpici și un fost campion al lumii

Campionatele republicane de tir
(Urmare din pag. 1)

zență mai marcată a concurenților 
reprezentînd diverse centre din 
provincie.

Rezultate tehnice, armă liberă 
calibru redus 60 de focuri culcat 
(62 de concurenți) : 1. Ilie Codrea- 
nu (Steaua) 596 p, (ultima deca
dă : 100 p.) — campion republican, 
2. Nicolae Rotaru (I.E.F.S.) 596 p 
(ultima decadă: 98 p), 3. Mircea 
Antal (I.E.F.S.) 595 p, 4. Petre 
Șandor (Steaua) 594 p, 5. Eugen 
Satala (Dinamo) 593 p, 6. Laurențiu 
Ilovici' (Universitatea Brașov) 590 p, 
echipe: 1. Steaua 2368 p — cam
pioană republicană (antrenori Mihai 
Toader și Valentin Enea), 2. 
I.E.F.S. I 2358 p, 3. I.E.F.S. II 
2348 p.

întîlnirea bilaterală I.E.F.S. — 
Zalka (Ungaria) : individual : N.
Rotaru 596 p, echipe: I.E.F.S. 
2365 p.

Armă standard 60 de focuri cul
cat femei (24): 1. Ioana Soare 
(I.E.F.S., antrenor Theodor Pala- 
descu) 591 p. — campioană repu- 
blicană, 2. Mariana Feodot (Dina
mo) 590 p, 3. Magda Borcea 
(I.E.F.S.) 587 p, 4. Veronica Stroe 
(Dinamo) 586 p, 5. Ana Goreti (O- 
limpia) 585 p, 6. Melania Petrescu 
(Dinamo) 582'p, echipe:/I. Dinamo 
I 1758 p — campioană republicană 
(antrenor Viorel Manciu), 2. I.E.F.S. 
I 1747 p, 3. Dinamo II 1742 p.

întîlnirea bilaterală I.E.F.S. .— 
Zalka, ia aceeași probă, dar Ia ju
niori, individual: Bela Butyka 
(Zalka) 588 p, echipe: I.E.F.S 
1744 p.

Pistol viteză 60 de focuri (24)! 
1. Alexandru Gered (Steaua) 592 p, 
— campion republican, 2. Virgil A- 
tanasiu (Steaua) 591 p, 3. Dan Iuga 
(Dinamo) 590 p, 4. Corneliu Ion 
(Steaua) 589 p, 5. Ion Tripșa (Di
namo) 586 p, 6. Marcel Stan 
(Steaua) 586 p, echipe: 1. Steaua 
2358 p — campioană republicană 
(antrenor Gheorghe Corbescu), 2. 
Dinamo 2328 p, 3. I.E.F.S. 2325 p.

în întîlnirea bilaterală I.E.F.S. — 
Zalka la individual a cîștigat ma
ghiarul Gyula Perlinger cu 593 p, 
în timp ce Ia echipe nu s-a făcut 
clasament.

Programul de astăzi este următo
rul • de la ora 9 : armă liberă ca
libru redus 3x40 de focuri (se a-

cordă titlurile republicane la pozi
țiile în picioare, genunchi și trei 
poziții) și pistol sport 30+30 focuri 
femei. în cadrul întîlnirii bilate
rale I.E.F.S. — Zalka se concurea
ză la probele de seniori (cu excep
ția celei de armă calibru mare) și 
juniori.

Înotătorii români
(Urmare din pag. 1)

acest prim examen înaintea J.O. de 
la Montreal ? Iată problema pe care 
o supunem acestei dezbateri, acum 
cind au mai rămas trei ani pînă la 
viitoarea Olimpiadă. Pentru o apre-

EDIȚIA A XVIII-a A CAMPIONATULUI EUROPEAN OE BASCHET MASCULIN

ROMÂNIA: 84-69 CU TURCIA,
80-85 CU ISRAEL

BARCELONA. 28 (prin telefon, 
de la trimisul Agerpres, I. GOGA). 

■ în vechiul Palat al sporturilor de 
la Montjuich din Barcelona și la 
Badalona, unde se face plajă ca în 
mijlocul verii, cel de al XVIII-lea 
campionat european de baschet a 
început fără surprize, dovedindu-se, 
încă 6 dată, că în acest sport, poa
te mai mult decît în altele, ierar
hiile internaționale sînt greu de 
modificat.

Reprezentativa României, care a 
debutat joi seara și a încheiat în
trecerea după miezul nopții, a rea
lizat o victorie clară în fața selec
ționatei Turciei : 84—69 (40—38).
Diferența de valoare tehnică și tac
tică, în favoarea românilor, a fost 
evidentă, dar nu am putea afirma 
că echipa Turciei nu a pus unele 
prob’eme, mai ales în prima repri
ză, baschetbaliștilor noștri. Jocul e- 
chipei României, potrivit părerii 
antrenorului federal Alexandru Po
pescu, a fost de o bună valoare 
tehnică, mai omogen și mai bine 
organizat în comparație cu cel prac
ticat la recenta Balcaniadă de la 
Istanbul. Radu Diaconescu. un ve
ritabil motor al formației țării 
noastre, și-a demonstrat și de a- 
ceastă dată măiestria în coordona
rea jocului, Titus Tarău, inepuiza
bil, și tot timpul în teren, l-a se
condat cu brio, Gheorghe Oczelak 
a fost un pivot eficace, iar pătrun
derile impetuoase ale lui Vasile 
Popa s-au soldat cu puncte preți
oase. în ceea ce privește apărarea, 
marcajul om la om al echipei ro
mâne s-a dovedit superior apărării 
în zonă opusă de adversara noastră.

Dar toate aceste elemente pozi
tive ale echipei Românniei nu spun 
mult față de clasa modestă a for
mației Turciei care, în ultimele 
zece minute, a cedat în special din 
punct de vedere fizic. Randamen
tul selecționatei române a apărut 
diminuat și din cauza aportului re
dus al lui Gheorghe Novac, încă 
nerestabilit complet după viroza de

care a suferit cu două săptămini 
în urmă. '

Privit ca spectacol, ultimul meci 
de joi seară a alternat între mo
mente cu acțiuni bune și altele cu 
joc lent și stereotip. Prima repriză 
a fost echilibrată, deși antrenorul 
Alexandru Popescu a menținut tot 
timpul în teren cvintetul de bază: 
Diaconescu — Novac — Tarău — 
Oczelak și Popa. Echipa turcă a 
avut avantaj o singură dată : 30—29 
în min. 15. Românii au început 
mai bine repriza a doua, distan- 
țîndu-se în min. 24 cu 11 puncte : 
55—44. în același minut, talentatul 
pivot Tosun părăsește terenul pen
tru cinci faulturi și de aici forma
ția Turciei va fi clar depășită de 
reprezentativa țării noastre, care 
s-a îndreptat sigur spre victoria fi
nală consfințită de coșul înscris de 
debutantul Dan Niculescu. Cele 
mai multe puncte au fost marcate 
de : Oczelak 18. Tarău 16, Diaco
nescu 12, Cernat 11, Popa 11, pentru 
România, respectiv Poyrazoglu 18, 
Tosun 12, Kakyemez 10.

Alte rezultate : la Badalona : 
U.R.S.S. — Polonia 104—83 (53—33), 
Cehoslovacia — Israel 92—89 
(37—38, 81—81 !), U.R.S.S. — Ceho
slovacia 77—55 (36—29) ; Ia Bar
celona : Bulgaria — Franța 89—70 
(44—38), Iugoslavia — Spania 
65—59 (31—26), Italia — Grecia 
59—54 (37—26), Iugoslavia — Gre
cia 84—68 (44—27).

La închiderea ediției : România 
— Israel 80—85 (45—39).

Peter Re ison învingător 
in Marele Premiu al Canadei

„Marele premiu automobilistic al 
Canadei11, cursă contînd pentru 
Campionatul mondial al piloților 
de formula I. s-a desfășurat la 
Mosport (Ontario) și a fost cîștiga- 
tă de americanul Peter Revson. în
vingătorul. care a concurat pe o 
mașină „McLaren-Yardley", a par
curs 80 de ture de circuit (total

CAMPIONATELE BALCANICE OE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

Androne, Vasile Tigănaș, Marin 
Pîrcălabu și Stelian Morcov — la 
libere, sportivi de la care se aș
teaptă performanțe pe măsura ta 
lentului și pregătirii lor.

Vineri dimineață, înaintea des
chiderii oficiale a Balcaniadei de 
tineret, la hotelul Continental din 
localitate a avut loc Conferința Bal
canică a federațiilor de specialitate 
din cele cinci1 țări participante. 
După ce secretarul permanent al 
Comitetuli balcanic de lupte, Gheor
ghe Iacobini, căruia i-a expirat 
mandatul, a prezentat o informare 
asupra activității ultimului ciclu 
de cinci ani a fost ales noul se
cretar permanent aj comitetului în 
persoana vicepreședintelui federa
ției bulgare de lupte, Teodor 
Spasov. Cu același prilej conferin
ța a stabilit viitoarele țări organi
zatoare ale edițiilor 1974—1977. 
Anul viitor competiția rezervată 
tinerilor luptători din Balcani va 
avea Ioc în Bulgaria, iar în anii 
următori întrecerile se vor disputa, 
în ordine, în Turcia, Iugoslavia și 
Grecia.

După o reușită festivitate de des
chidere a competiției, pe cele două 
saltele (cite una pentru fiecare stil) 
și-au făcut apariția concurenții 
participanți la întrecerile primului 
tur. încă de la primele meciuri, 
tinerii luptători au demonstrat o 
bună pregătire tehnică și tactică, 
evoluțiile lor fiind răsplătite cu 
aplauze de spectatorii timișoreni,

buni cunoscători ai acestei ramuri 
a atleticii grele.

Spre satisfacția noastră și- a publi
cului. prezent în număr impresionant 
în sală, mulți dintre învingătorii par
tidelor cele mai disputate au fost 
luptătorii români. în meciul inaugu
rai al reuniunii Ia cat. 48 kg (lupte 
libere) juniorul gălățean Aurel Neagu 
l-a întîinit pe sportivul turc Sogang 
pe care l-a învins la puncte, 3—1, la 
capătul unei dispute echilibrate. La 
aceeași categorie, Stoianov (Bulgaria) 
l-a învins prin tuș pe Sidoropoulos 
(Grecia). La categoria cea mai mică 
a stilului greco-romane, campionul 
mondial la juniori, Constantin Ale
xandru, a obținut o victorie mai pu
țin categorică decît ne așteptam după 
evoluția sa în prima repriză, in 
disputa cu Salih (Turcia). La aceeași 
categorie Karampoulos (Grecia) l-a 
depășit prin tus pe Lazici (Iugosla
via). Mihai Boțilă (cat. 57 kg) — greco- 
romane — a obținut o prețioasă vic
torie în fața bulgarului Ranghelov 
Lă categoria imediat superioară Ion 
Păun l-a întrecut la puncte — după 
o confruntare dificilă — pe sportivul 
grec Mighiakiș (3—1). Uri meci elec
trizant, viu disputat timp de 9 mi
nute, au realizat Petroniu Androne 
(68 kg — libere) și Karabacian (Tur
cia), încheiat în final cu succesul Iui 
Androne la puncte (16—12 !).

Alte rezultate — GRECO-ROMANE 
— cat. 52 kg : Hristoforos (Gr) b.p. 
S. Botez (R), Koropov (B) b. tuș 
Iakob (I) ; 62 kg : Varga (I) b. p 
Ercihan (T). LIBERE — 52 kg : Gh 
Ștefan (R) b. tuș Stoianov (I), Ibicev 
(B) b. p. Merkuios (Gr.) ; 57 kg > 
Katlioanidis (Gr.) b. tuș G. Conrad 
(R).

316 km) în lh 59:04,85, cu o medie 
orară de 159,600 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat brazilianul 
Emerson Fittipaldi („Lotus") — 
lh 59:36,81 și englezul. Jackie Oli
ver — lh 59:38,58. Liderul clasa
mentului. scoțianul Jackie Stewart 
(„Tyrrell11), a ocupat locul 5. cu 
timpul de 2h 00’17,22.

în clasamentul Campionatului 
mondial (formula I) : I. Jackie Ste
wart — 71 p. 2. Emerson Fittipaldi 
— 54 p. 3. Francois Cevert (Fran
ța) — 47 p.

SÎNT ÎNCĂ DEPARTE DE PODIUMUL OLIMPIC
ciere*mai concretă — iată un tablou 
cuprinzînd performanțele optime ale 
celor mai buni înotători români la 
cîteva proba rezultatul campionului 
lumii și, alături, al 8-lea rezultat 
mondial și european după întrecerile 
de la Belgrad. între paranteze — po
zițiile sportivilor noștri.

100 m liber : OPRITESCU (17 ani) 54,3 — 51,7 — 53,7(16) — 54,2(10)
200 m liber : SLAVIC (27) 1:59,1 — 1:53,0 — 1:57,5(22) — 1:57,8(14)
400 m 'liber t SLAVIC (27) 4:16.0 — 3:58,1 — 4:09,3(16) — 4:16,2(8)
100 m bras i, RF.SLER (29) 69,5 — 64.0 — 67,6(14) — 69,5(8)
200 m spate: HORVAT (15) 2:16,5 — 2:01,9 —’2:11,4(21) — 2:12,4(12)
200 m mixt i WETTERNECK (17) 2:15,7 — 2:08,4 - 2:10,9(13) — 2:12,6(9)
400 m mixt! WETTERNECK (17) 4:49,3 - 4:31,1 - 4:41,2(15) — 4:45,3(11)
100 m delfini GROZA (17) 66.9 — 62,5 — 66,0(11) - 67,1(7)
200 m delfin î GROZA (17) 2:27.2 — 2:13,8 — 2:24.6(12) — 2:27,3(7)
200 m bras l HOTESCU (14) 2:53,8 — 2:40,0 — 2:45,5(19) — 2:50,3(12) 

(Cel mai bun rezultat al Ancăi Groza la 200 m delfin este 2:26,3, 
dar în tabel figurează cifra realizată la Belgrad).

Ce ne indică tabloul de mai sus?- 
In primul .rînd faptul că recordmanii 
noștri au progresat în 1973. Rezulta
tele lor (mai ales în probele mascu
line) s-au mai apropiat de cele, mai 
bune performanțe europene. De alt
fel, alcătuind clasamente separate ale 
europenilor în disputele de la Bel
grad și evaluînd nivelul atins de re
prezentanții noștri vom vedea că cei 
mai mulți1 dintre aceștia figurează pe 
poziții onorabile. Acest fapt ne face 
să privim cu mai mult optimism par
ticiparea lor la campionatele conti
nentului, de anul viitor, un al doi
lea examen înainte de Montreal.

Din păcate însă, față de ritmul de 
îmbunătățire al recordurilor mondia
le șl a rezultatelor celor mai buni 
înotători din lume, progresia perfor
manțelor noastre este puțin semnifi
cativă. Avem în țară cîțiva sportivi 
talentați, cu frumoase perspective, dar 
deocamdată este greu de presupus că 
în următorii’ trei ani vreunul din ei 
ar putea aspira la o medalie olimpi
că. Mai precis, decalajul valoric din
tre înotătorii români și marii perfor
meri a rămas același, ba pe alocuri 
(cîteva probe feminine) el a ș! cres
cut.

Tot atît de adevărat însă este și 
faptul că actualele posibilități și per
spective ale celor cîțiva tineri ’ talen
tați indică șanse evidente de calificări 
în finale, mai ales că probabil, la e- 
diția următoare a J.O., fiecare țară 
nu va putea alinia decît doi înotători 
de probă. Or, asemenea reușite ar în
semna destul de mult pentru actuala 
dezvoltare a înotului românesc. Doi 
sau trei sportivi români, eventual o 
ștafetă în finalele J.O. de la Montreal 
ar însemna un cîștig însemnat, o pri
mă bază de plecare către alte suc
cese.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚI 
— PRINCIPALA DIRECȚIE A 
PREOCUPĂRILOR VIITOARE

Situația Înotului în țara noastră 
este binecunoscută. Abia în ultimii 
ani, în mai multe centre a început să 
se facă simțită preocuparea pentru 
dezvoltarea bazei de masă. Totuși, 
numărul înotătorilor continuă să fie 
redus și ca atare, posibilitățile efec
tuării unei selecții științifice rămîn 
deocamdată minime. Și tot ca o lipsă

principală considerăm inexistența li
nei forme de organizare — LICEUL 
DE ÎNOT — care să permită elevilor 
efectuarea zilnică a unei pregătiri la 
nivelul actualelor cerințe. în ciuda 
acestdr condiții vitrege, a unor ca
rențe-evidente în activitatea secțiilor 
fruntașe, s-au obținut două-trei re
zultate satisfăcătoare.

Unde ar fi ajuns Anca Groza dacă 
s-ar fi pregătit în ultimii trei ani cu 
intensitatea cu care a făcut-o în 
1973 ? In orice caz, mult mai aproa
pe de vîrful piramidei. Și ce ar fi 
realizat cvartetul sprinterilor noștri 
la Belgrad, dacă măcar in acest an 
ar fi avut condițiile de antrenament 
ale multiplei noastre campioane ? Fă
ră îndoială un cîștig de cîteva bune 
secunde.

Este inutil să mai pledăm pentru 
ideea că nici un sportiv din lume, 
■oricît de talentat ar fi, nu poate a- 
ajunge Ia marea performanță fără 
5—6 ore de antrenament intens zil
nic, timp de 11 luni pe an. Tehnicie
nii din țara noastră s-au convins de 
aceasta. Și sportivii. au înțeles că 
fără o asemenea muncă nu pot rea
liza prea mare lucru. Este suficient ? 
In nici un caz, și teoria trebuie să 
capete forme practice. Totodată, o al
tă problemă cheie rămîne cea a OR
GANIZĂRII ACTIVITĂȚII. Pentru un 
început, cel puțin acelor tineri cu e- 
vidente perspective de a progresa 
simțitor trebuie să li se asigure con
diții de pregătire superioară.

Urmînd exemplul altor sporturi, 
federația de specialitate, cu sprijinul 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului, ar putea găsi, și pune imediat 
în practică, o formă prin care să se 
ofere campionilor și recordmanilor 
noștri, dar mai ales tinerelor speran
țe, posibilitatea unei activități rigu
ros controlate, grație căreia' aceștia 
să poată răspunde simultan cerințe
lor tot mai ridicate ale procesului de 
învățămînt și ale antrenamentului de 
mare intensitate Este singura cale 
prin care înotul românesc ar putea 
realiza ceva, cel puțin în perioada a- 
nilor imediat următori.

FAVORIȚII OBȚIN VICTORII 
ÎN TURNEUL DE TENIS DE LA CHICAGO

CHICAGO, ’8 (Agerpres). — Tenisma- 
nul român Ilie Nâstase s-a calificat in 
sferturile de finală. în „optimi11, Ilie 
Năstase a cîștigat în trei seturi : 4—6, 
6—1, 7—6 partida susținută cu australia
nul Phil Dent. La rindul său, celălalt 
mare favorit al concursului, asul austra
lian John Newcombe, l-a întrecut cu 
6—1, 6—2 pe compatriotul său Dick 
Crealy. Un meci viu disputat a fost cel 
dintre cunoscuții tenismani americani 
Marty Riessen șl Clark Graebner. Vic
toria a revenit cu 6—3, 7—6 lui Riessen.

Alte rezultate : Gotfried (SUA) —
Svensson (Suedia) 7—6, ( 6—4; Dibbs 
(SUA) — Russell (Jamaica) 6—2, 7—5; 
Stilwell (Anglia) — Richey (SUA) 6—4, 
5—7, 6—4: Battrick (Anglia) — Ulrich 
(Danemarca) 6->l, 7—6.

Rezultate din alte turnee :
Barcelona. — In optimi de finală, ion 

Țiriac l-a învins pe spaniolul Gorosiada 
cu .12—10, 6—4 și-1 va întilni in „sfer
turi11 pe P. llodriguez (Chile), învingă
tor cu 6—2. 4—6, 6—0 în fața lui J. Se
egers (S.U.A.). La acest concurs mâi 
participă cunoscuții jucători J. Gisbert. 
A. Panatta și J. Kodes.

Alamo. — Rezultate din „optimi"’; 
Smith — Parun 7—6,” 4—6, G—4; Borg — 
Zednik 6—4. 6—0; Ashe — Bohms'-dt 
6—4, 6—4; Gorman — Ramirez 3—6, 7—1. 
6—0: Emerson — Austin 6—4. 6—7. 6—3: 
Tanner — Borowiak 6—2, 6—4; Alexan
der — Pasarell 7—6. 6—4.

Columbus. — Cîteva rezultate din tur
neul feminin : Chris Evert — Franțoise 
Durr 6—0, 6—2: Margaret Court — Lau
ra Dupont 6—3, 6—0: Rosemary Casals 
— Helen Gourlay 6—2, 6—4.

.4 37-a ediție a cursei motocicliste „Bol d’Or“, care s-a desfășurat la
Le Mans, a fost cîștigată de francezul Gerard Debrock (in imagine), pe 

o motocicletă Japauto 950
Telafoto i A.P.-AGERPRES

START ÎN TURNEUL FEMININ
INTERZONAL DE SAH

BARCELONA, 28 (Agerpres). — 
în orașul Mahon din insula Minor
ca (grupul Insulelor Baleare) va 
începe azi, la hotelul „Cala Gal- 
dana'1, turr.eul interzonal pentru 
campionatul mondial feminin de 
șah. La această fază importantă a 
C.M. — așa cum am anunțat — 
România este pentru . prima dată

reprezentată de . trei concurente, 
maestrele internaționale Alexandra 
Nicolau. Elisabeta Poiihroniade și 
Gertrude Baumstarck.

„Interzonalul” va desemna trei 
participante la turneul candidate
lor la titlul mondial. în total, Ia 
turneul interzonal. 20 de jucătoare 
din 3 continente: și 9 țări se vor 
întrece timp de o lună intr-un ve
ritabil maraton șahist.

VIITORUL MIȘCĂRII OLIMPICE

Revista ,,START" din Sofia publică 
răspunsurile lui A. Csanadi (Ungaria), 
membru al C.I.O., la întrebări pri
vind viitorul mișcării olimpice. Re
producem mai jos cîteva pasaje sem
nificative :

„în primul rînd, va trebui să su
praveghem riguros supraviețuirea ce
lor trei verigi ce colaborează la tra
ducerea in viată a principiilor olim
pice : Comitetul internațional olim
pic, Comitetele olimpice naționale, 
federațiile sportive internaționale. De 
buna lor colaborare depinde viito
rul Olimpiadelor și aceasta va fi una 
din principalele probleme ca se vor 
pune Ia Varna.

începind cu anul 1930 și pînă în 
prezent, legătura dintre a’este orga
nisme a fost numai reciprocă și pe 
dublu plan. C.I.O. realiza contactele 
cu comitetele olimpice naționale sau 
cu federațiile, neexistînd un plan co
mun și c activitate coordonată in 
trei, Feniru prima oară, după o 
pauză de 43 de ani. aceste trei verigi

se. reunesc, spre a stabili lima Co
mitetului internațional olimpic in 
conformitate cu interesele mișcării 
olimpice mondiale. Ar fi de dorit 
ca asemenea contacte să aibă loc.re- 
gulat, chiar dacă intervalul ar ii 
de opt ani.

Va trebui să se discute și proble
ma gigantismului. Sîntem pentru O- 
limoiade. simple și modeste. Jocurile 
trebuie sâ fie ale. sportivilor și nu 
ale firmelor care asigură inventar, 
echipamente șl dotații, ale caselor 
producătoare dg tot soiul de prepa
rate chimice, printre care și stimu
lentele, anabolicele. etc. Ne vom stră
dui să păstrăm fiumoasele Olimpiade 
di iarnă și cele mai populare ra
muri de sport. Vom susține ideea ca 
organizarea Olimpiadelor să fie în
credințată țărilor și nu unor orașe 
anume. Propunerea olandeză ca jocu
rile ss se desfășoare în orașe dife
rite nu poate fi acceptată. Trebuie 
să existe un singur organizator, care 
să poarte întreaga răspundere.

Auzim, adesea că excluderea din 
programul x olimpic a , unor sparturi 
ar însemna un factor favorabil în 
lupta cu gigantismul. Absolut neade
vărat. Scopul principal al lucrărilor 
nu trebuie să fie amputarea progra
mului, ci echilibrarea lui. Sînt pen
tru excluderea acelor sporturi care 
încep să-și piardă popularitatea, dar 
în locul lor trebuie. să-si facă loc 
altele noi, pe care timpul le aduce 
pe .primul plan. în acest echilibru 
pomenit trebuie inclusă și lărgirea 
participării sportului feminin Ia O- 
limpiade11.

înainte de începerea concursului, 
Alexandra Nicolau a declarat că, 
după părerea sa, competiția este 
foarte dificilă, atît prin prezența 
unor jucătoare de valoare, cît și 
a efortului psihic și fizic necesitat 
de cele 19 runde, la care se adaugă 
zilele'de „întrerupte". „Sîntem bine 
pregătite — a spus Alexandra Ni
colau — și aș dori foarte mult ca 
una dintre românce să poată ocu
pa în final unul din primele trei 
locuri".

TELEX
In primul meci al turneului final din 
cadrul, competiției masculine de volei 
care se desfășoară ia Praga. s-au intil- 
nit reprezentativele Poloniei și Ceho
slovaciei. Voleibaliștii polonezi au ter
minat învingători cu scorul de 3—2 (15— 
9, 15—14, 5—15, 11—15, 15—7). In turneul 
pentru locurile 5—8 s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate . Japonia — Bra
zilia 3—1 (15—5. 11—15, 15—10, 15—11);
SUA — Bulgaria 3—2 (15—13, 13—13,
10—15. 8—15, 15—8).■
După disputarea a 9 runde si a unor 
partide întrerupte, în turneul de șah 
„Memorialul Bora Rosti ci”, care se des
fășoară la Vîrșeț. continuă să conducă 
Vellmlrovici (Iugoslavia) cu 6 p, urmat 
de compatriotul său Parma — 51'. p. 
Trlngov (Bulgaria) — 5 p (1), Radulov 
(Bulgaria) — 5 p. Hecht. (R.F. Germa
nia), Buljovici, Krnicl (ambii Iugosla
via) — 4* 2 p (1) etc. Tn runda a 9-a. 
arbitrii au consemnat remiza in cinci 
partide : Quinteros — Parma. Radulov
— Uhlmann, Kirov — Vellmirovici. Fo- 
rintos — Kmici și Măsicl — Hecht.■
In turneul de șah de la Sau Feliu de 
Guixols (Spania), maestrul italian Ste
fano Tatai l-a învins pe Manuel pijoan. 
Partidele Lengyel — Pomar, Robatsch
— Medina. Vesterinen — Ibars șl Pa- 
chman — Hartoeh s-au încheiat remiză. 
Liderul clasamentului continuă să fie 
Tatai (Italia) eu 5 p. urmat de Vesteri
nen (Finlanda) — 4 p, Robatsch (Aus
tria) și Pomar (Spania) — cu’ cîte S’/2 p.

Pronosticuri pînă în anul 2000!
Cunoscutul cotidian de specialitate 

„l’Equipe11, care apare Ia Paris, pu
blică — sub semnătura prestigiosu
lui comentator Gaston Meyer — un 
articol în care se dezbate problema 
organizării viitoarelor Jocuri Olim
pice :

„în ceva mai mult de un an, la 
Viena, în ziua de 16 octombrie 19'4, 
va fi decis orașul căruia i se va în
credința organizarea Jocurilor Olim
pice din 1980. Candidaturile trebuie 
să fie prezentate la C.I.O. înainte de 
31 decembrie a.c. Pînă acum, nici 
o candidatură oficială nu a fost în
registrată la Lausanne, dar acest lu
cru se explică mai ales prin prezen
ța apropiatului Congres Olimpic și 
a sesiunii anuale a C.I.O.. de la 
Varna (n.n. de la apariția acestui 
articol, a fost înregistrată candida
tura orașului .Vancouver pentru 
J.O. de iarnă *80).

Dar, nu este deloc imposibil ca 
C.I.O. să decidă la Varna ca J.O 
să nu mai fie acordate unui oraș, 
ca pînă acum, of unei regiuni (de 
exemplu, dacă măsura ar avea efect, 
retroactiv, J.O. din 1976 ar fi putut 
fi acordate regiunii Quebec și nu 
orașului Montreal).

în orice caz, este bine știut că 
orașul Moscova a făout cunoscut 
încă de multă vreme, că își va de
pune candidatura pentru 1980. C.I.O 
ar dori ca alte candidaturi, chiar 
dacă numai cu caracter formal, să 
fie depuse pentru J.O. din 1984. Este

LEQUiPt
deci posibil ca Alger. Sydney, Te
heran să-și manifeste dorințele. De 
asemenea, s-ar putea ca și San 
1' rancisco și Buenos Aires să intre 
în „competiție11.

Ceea ce este de remarcat e faptul 
că pentru organizarea Olimpiadei 
ain 1984 se vor prezenta, probabil, 
un oraș african și unul din America 
de Su.deci de pe două continente 
care pipă acum n-au avut cinstea să 
h se încredințeze- organizarea Jocurilor Olimpice. .

Pentru J.O. de lamă, candidatu
rile nu lipsesc. Se pare însă că șan
sele regiunii Morit-BIanc sînt foa-to serioase.

în fine, la Atena, oficialii au și 
început. să șe gindească la depunerea 
candidaturii pentru... J.O. din 1996. 
Un seool deci după prima ediție a 
Jocurilor Olimpice moderne. în Fran
ța, mergînd pe aiieeași cale, s-ar 
putea revendica organizarea Olimpia
dei din anul 2 000! Dar, ce departe 
sînt toate acestea...

Pronostic (foarte rezervat, pentru 
că nimic nu este; sigur): 1980 — Mos
cova: 1984 — Alger; 1988 — un oraș 
din Europa; 1992 — Sydney, sau
San Francisco, sau Teheran: 1996 — 
Atena; 2 000 — Paris.'11.

Desfășurată în condiții atmosferice ne
favorabile (ploaie și vînt), competiția 
internațională de marș de la Bagneux 
a fost cîștigată de atletul american Laird, 
cronometrat pe distanța de 24 km cu 
timpul de 2h 04:56 Pe locurile urmă
toare s-au clasat englezul Banyard — 
2h 08:49, italianul Taddeo — 2h 09:52 și 
francezul Gar'nung — 2h 09:53 Clasa
ment final pe echipe : 1. italia — 25 p; 
2. Franța — 35 p; 3. Luxemburg — 60 p; 
Proba rezervată juniorilor, disputată pe 
un traseu in lungime de 13,800. km. a 

.revenit francezului Rocafort. cu timpul 
de lh 24:50.■
In prima zi a turneului de baschet (re
zervat echipelor studențești) de la To- 
run (Polonia) s-au înregistrat Următoa
rele rezultate : AZS Varșovia — Aka- 
demik Plovdiv 80—63 (41—34): NHKG Os
trava — AZS Gdansk 98—71 . (46—36) :
Bosnia Sarajevo — AZS Torun 88—53 
(42—24): AZS Poznan — AZS Lublin 
91—58 (46—18).■
„Marele premiu de la Monza", cursă 
automobilistică de formula III, a 
revenit Ia actuala ediție sportivului fran
cez Michele Leclere („Alpine Renault"), 
cronometrat pe distanța de 57.775 km 
cu timpul de 19:16.7 L-au urmat tn cla
sament compatriotul său Alain Serparji 
(„Alpine Renault") — 19:23.5 și ita"a- 
nul Francesca Cerulli (..March — 735-1
— 19:27.1.
II
Campionatul unional de hochei pe ghea
ță a programat partida derby dintre 
cunoscutele echipe Spartak Moscova șl 
TSKA Moscova. Victoria a revenit cu 
Scorul de 8—6 hochelștilor de la Spariak. 
In alte meciuri disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : SKA Leningrad
— Traktor Celiabinsk 3—2; Tornedo 
Gorki — Aripile Sovietelor Moscova 4—2: 
Himik Voskresensk — Dinamo Mosco
va 7—1. In clasament, după cinci etape, 
conduce formația Spartak Moscova, cu 
9 p. urmată de TSKA Moscova și Himik 
Voskresensk, cu cite 7 p, fiecare
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