
S 4 PAGINI 30 BANI Duminică 30 septembrie 1973ANUL XXIX — Nr. 7549

ASTĂZI, ETAPA NR. 8 A DIVIZIEI A LA FOTBAL

UNIVERSITATEA CRAIOVA-F.C. CONSTANȚA, UN DERBY VERITABIL

CÎTEVA ORE LA TÎRGU MUREȘ

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ PE UN COT DE APA...
• Sport fi recreare pentru 1OOOO de oameni • „Noi muncim, noi administrăm, 
noi beneficiem" >• Un abonament la sănătate care costă doar trei lei!

• Litoralul fi Mureșul au ajuns la concurență

După ce, ieri. C.F.R. Cluj și Stea
gul roșu, A.S.A. Tg. Mureș și U.T.A. 
au făcut deschiderea, astăzi etapa 
nr. 8 a Diviziei A la fotbal pro

Pericol in careul Jiului. Neagu și Marin Stelian in luptă cu Tonca,
Fază din meciul pe care cele două formații, care se intîlnesc azi la Petro

șani, l-au susținut in Capitală
Foto! S. BAKCSY

Iată-Ie, spre a avea în
gramează celelalte șapte întîlniri. 

față fon
dul micii discuții care urmează:

ConstanțaUniv. Craiova 
Jiul
F.C. Argeș 
C.S.M. Reșița
Poli lași 
Dinamo
(Stadion Dinamo,
Steaua
(Stadion „23 August

— F.C.
— Rapid
— Sp. studențesc
— „U" Clui
— S.C, Bacău
— Poli Timișoara 
ora 16)

Petrolul
ora 18'

IERI ÎN DIVIZIA A. LA FOTBAL, S-AU DESFĂȘURAT DOUĂ JOCURI:

C.F.R. CLUJ-STEAGUL ROȘU 1-0 (0-0)
A.S.A. Tg. MUREȘ - U.T.A. 0-0

Citiți în pag. a IV-a, relatări da la aceste partide.
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t 4. Sportul studențesc 7 3 1 3 13— 8 7
. 5. Steaua 7 3 1 3 13— 9 7

6. C.S.M. Reșița 7 2 3 2 15—11 7
7. „U" Cluj 7 3 1 3 7— 5 7
8. Steagul roșu 8 3 1 4 7— 8 7

9—10. Politehnica Timișoara 7 3 1 3 5— 6 7
9—10. Petrolul 7 3 1 3 10—11 7

11—12. U.T.A. 8 3 1 4 6—11 7
11—12. C.F.R. Cluj 8 3 1 4 12—17 7

13. A.S.A. Tg. Mureș 8 3 1 4 12—18 7
14. Rapid 7 2 2 3 9—10 6
15. F.C. Argeș 7 2 2 3 9—11 6
16. S.C. Bacău 7 3 0 4 9—12 6
17. Politehnica lași 7 3 0 4 5— 9 6
18. Jiul 7 1 2 4 8—12 4

CÎȘTICÎND PATRU TITLURI, PUȘCAȘUL ILIE CODREAND 
A DEVENIT CAMPION REPUBLICAN ABSEEIUT

PISTOLARA ANIȘOARA MATEI ÎNTR-O FORMĂ BUNĂ
Ziua a doua a campionatelor repu

blicane de tir la armele cu glonț 
(pentru seniori și senioare) a încu
nunat — pe plan Intern — activita
tea unui tînăr trăgător. L-am numit 
pe Ilie Codreanu, reprezentantul clu
bului. Steaua, elev al antrenorului 
.Valentin Enea. Talentatul șl sîrguin- 
ciosul pușcaș, după ce în ziua de de
but a întrecerilor a ieșit învingător 
la armă liberă calibru redus 60 de 
focuri culcat, ieri a cîștigat în serie 
alte trei titluri republicane, tot Ia 
armă liberă calibru redus-poziția în 
picioare, în genunchi și trei poziții. 
Astfel, Ilie Codreanu care s-a afir
mat și în competițiile internaționale, 
devine campion absolut al României 
si primul specialist din țară la pro
bele olimpice din amintitele probe. 
Pentru această performanță se cuvin 
felicitări atît campionului cît și ce
lor care s-au ocupat de procesul lui 
ânstructiv-educativ.

Subliniem în același timp și suc
cesele clubului Steaua care a cucerit 
pînă acum nouă titluri republicane, 
față de Dinamo și I.E.F.S. — eîte 
două. De semnalat și rezultatele e- 
chipei feminine de pistol sport de Ia 
U.T. Arad care, învingînd ieri, a re
ușit să aducă un titlu de campioană 
a’țării unui centru din provincie. 
Performanța arădencelor este cu atît 
mai meritorie cu cit ea reprezintă și 
un nou record al României.

Un rezultat demn de consemnat 
este și cel înscris de valoroasa noas
tră trăgătoare cu pistolul, Anișoara 
Matei, de la Dinamo. Ea a ieșit cam
pioană cu 579 p, la două puncte de 
recordul țării, demonstrînd o formă 
constantă. Anișoara Matei se arată în 
continuare o sportivă de frunte, ca
pabilă de performanțe și în arena in
ternațională. Poziția secundă a fost 
ocupată de o altă sportivă bine cota
tă, Ana Buțu.

Ora de începere a jocurilor eta
pei, 16, cu excepția — mai sus 
specificată — a întîlnirii Steaua — 
Petrolul, programată în nocturnă.

Derby sub toate criteriile, pe 
stadionul „Central" din Craiova. 
Inutil să vă mai spunem că toate 
locurile sale, 30.100 la număr, ci
fra exactă pe care clubul craio- 
vean ne-a furnizat-o oficial, vor fi 
ocupate. Impozantul stadion cra- 
iovean a fost luat cu asalt și la 
meciuri mai puțin importante! 
Dar, acum, cînd gazdele — neîn
vinse — primesc vizita formației 
care s-a arătat, alături de ele, 
ca cea mai constantă și mai echi-

In sfîrșit, o evoluție frumoasă a 
avut și campionul republican de ju
niori la armă standard, ploieșteanul 
Romulus Nicolescu, clasat al patrulea 
între specialiștii seniori ai probei' de 
armă liberă calibru redus, poziția în 
picioare.

Dar, pe lingă aceste aprecieri pri
vind evoluția îmbucurătoare a unor 
țintași tineri, destul de puțini însă, 
sîntem nevoiți să consemnăm șl fap
tul că trăgătorii mai experimentați 
au vădit o formă mai slabă, nu șl-au (Continuare in pag. a 3-a)

Trăgătoarea dinamovistă Anișoara Matei și-a confirmat valoarea, cucerind titlul de campioană a țării la 
pistol sport. Foto ; P. ROMOȘAN

librată competitoare de pînă acum, 
masiva echipă constănțeană. Joc de 
tensiune și de importanță pentru 
viitoarea desfășurare a luptei din 
fruntea clasamentului, întâlnirea a- 
duce în arenă jucători care au e- 
voluat foarte convingător în ac
tualul campionat, de la trioul din 
apărarea craioveană (Boc — De- 
selnicu — Bădin) la Strîmbeanu, 
Oblemenco, Niță, Marcu. Țarălun- 
gâ, ca să ne referim la liderul 
Diviziei A; sau, dincolo, acest cu
plu bine sudat de fundași centrali 
(Antonescu — Bălosu) care are în 
față mijlocași activi (Vigu — O- 
prea) și atacanți percutanți (Cara- 
man — Tănase — Lică). Sperăm 
ca derbyui, în adevăratul înțeles 
al cuvîntului, de Ia Craiova, să-și 
merite renumele sub toate aspec
tele : de Ia comportarea tehnică a 
combatantelor la cea sportivă, plus 
un arbitraj competent.

Rapidul pleacă într-o misiune 
foarte grea la Petroșani. Jiul nu 
poate face nici un rabat pe teren 
propriu. în verva marcată de giu- 
leștenj și în elanul gazdelor gă
sim elementele decisive în fixarea 
rezultatului. Piteștiul găzduiește un

ÎN CAMPIONATELE BALCANICE

EVOLUÎND REMARCABIL, CINCI LUPTĂTORI ROMÂNI 
SI-AU ASIGURAT TITLURILE UE CAMPIONI

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon), 
întrecerile celei de a 22-a ediții a 
campionatelor Balcanice de lupte li
bere și greco-romane au continuat în 
sala . sporturilor Olimpia din - locali
tate în mijlocul unui interes crescînd. 
Un număr neașteptat de mare de 
spectatori a aplaudat evoluția tine
rilor noștri sportivi angajați în dis
puta pentru cucerirea titlurilor de 
cei mai buni, luptători în Balcani. 
Meciurile din primul tur al competi
ției la categoriile mari au continuat 
vineri pînă seara tîrziu, iar sîmbătă 
dimineața concurenții s-au întîlnit 
din nou pentru a-și susține partidele 
din tururile următoare. Vineri seara, 
în întrecerile de libere Marin Pîrcă- 
labu (cat 74 kg) l-a învins categoric 
la puncte (11—3) pe iugoslavul Kocev, 
iar Stelian Morcov (90 kg) a cedat, 
în mod surprinzător, prin tuș In fața 
lui Hasan (Turcia), pe care-1 domina
se pînă în acel moment. Semigreul 
Traian Stoian a realizat o victorie 
clară, la puncte (11—2), în fața spor
tivului grec Vitsaras, iar greul Vio
rel Enache l-a învins prin descalifi
care pe Danilakoglu (Grecia), după ce 
îl condusese cu 7—0.

La stilul greco-romane, Tiberiu 
Horvath a terminat Ia egalitate, în 
cadrul categoriei 63 kg, cu Mutlu 
(Turcia), iar Gheorghe Ciobotaru (82 
kg) a luptat neașteptat de siab și a 
fost depășit de reprezentantul Turci
ei,. Suzan. Zoltan Szilak (90 kg) și 
Roman Codreanu (100 kg) au,-intrat 
în turui următor cu zero puncte pe
nalizare, în urma victoriilor obținute 
în fața iugoslavului KucikoviCi (des
calificare) și, respectiv, Kunduris, 
(Grecia). Codreanu și-a fixat adversa
rul cu umerii pe saltea în mai puțin 
de un minut.

Sîmbătă dimineața, în concursul de 
libere, tânărul nostru reprezentant la 
categoria cea mai ușoară, Aurel Nea- 
gu, a șusțițiut un meci dificil pentru

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag. a 4-a)

făcut ^cunoscută prezența mai preg
nant, nici prin cîștigarea vreunui ti
tlu, și nici prin cifre notabile. Oare 
ultimele participări la competițiile 
internaționale din ultima vreme să le 
fi diminuat potențialul ? Sau pregăti
rea șl planificarea formei sportive să 
se fi făcut cu neajunsuri ? Poate că

C. COMARNISCH1 

meci recomandat de frumoase 
dispute în trecutul campionat. Ră- 
mîne de văzut cum Va găsi Ștefan 
Coidum 11 jucători valizi, iar la 
Sportul studențesc ce inspirație vor 
avea antrenorii în compunerea celui 
mai în dispoziție unsprezece. Reșițe- 
nii, care au orătat o oarecare pierdere 
de viteză, țin să demonstreze că a 
fost vorba de o simplă pană. „U" 
Cluj speră într-o zi de inspirație 
a creatorilor săi de momente ex
cepționale sau de mari deziluzii 
(Barbu sau Mureșan sau Uifă- 
leanu). „Derbyui Moldovei" e un 
examen al refacerii moralului pen
tru oamenii lui Ilie Oană dar și 
unul de confirmare a începutului 
d'e ascensiune pentru băcăuani. în 
sfîrșit, jocurile de la București. 
Dinamo încearcă un fel de repe
tiție pentru Crusaders în fața lui 
Politehnica Timișoara dar, de 
multe ori, repetițiile vin cu mai 
multe greutăți decît spectacolele 
propriu zise. Iar Steaua, revenită 
la un vizibil echilibru de joc și de 
formație, are ocazia unei semni
ficative probe în fața ambițioasei 
echipe din Ploiești.

(Continuare In pag. a 3-a)

Radu TIMOFTE 
Constantin ALBU

Fază din meciul Mihai Boțilă (dreapta) și Parvan Ranghelov (Bulgaria), 
încheiat cu victoria la puncte a luptătorului român

Foto: D. TARAN

GHEORGHE MEGELEfi - 82,26 m 
LA ARUNCAREA SULIȚEI, 

RECORD EUROPEAN DE JUNIORI!
KIEV, 29 (prin telefon). în ca

drul meciului de atletism *’dintre 
selecționata de tineret a României 
și reprezentativa Ucrainei, care a 
început sîmbătă în localitate, ju
niorul român GHEORGHE MEGE- 
LEA a cîștigat proba de aruncare a 
suliței cu o performanță excelen
tă ; 82,26 m ! Performanța lui Me- 
gelea constituie un nou record e- 
uropean de juniori (vechiul record 
era de 80,06 m și aparținea de 
anul trecut maghiarului Janos Pa- 
ragyi) și reprezintă, în același timp, 
un nou record de seniori al Ro
mâniei (vechiul record, 81,21 m a- 
parțiriea lui Alexandru Bizim din 
1961).

După prima zi de concurs, în 
care atleții noștri au avut o com
portare bună, în clasamentele pe 
echipe conduc la feminin atletele 
românce cu 36—26 iar la masculin 
gazdele cu 55—50.

lata cîțiva dintre cîștigătorii 
probelor: MASCULIN: 100 m D. 
Cristudor (R) 10,5 (vint din față 
2,5 m), 400 m W. Kraus (R) 48,1, 
1500 m N Onescu (R) 3:47,7, 110 
mg V. Naidenko (U) 14,6, înălțime

Canotajul popular o ocupație obișnuită a zilelor de repaus...
Există fapte sau întâmplări ale 

căror semnificații nu sint evidente 
la prima vedere. Reporterul trebuie 
să le caute și, apelînd la figuri de 
stil, sau la analogii și exprimări 
plastice, să le încredințeze hîrtiei. 
Sint însă, altele care vorbesc prin 
ele însele, se exprimă prin simpla 
prezență, iar omul condeiului nu 
face altceva decît să le înregistreze și

N. Varlamov (U) 2,13 m, ciocan I. 
Sedîh (U) 68,08 m, 4x100 ni Româ
nia 41,3 ; FEMININ : 100 m Maria 
Musteață (R) 12,2, 400 m Niculina 
Lungu (R) 55,3, 1500 m Viorica
Jitaru 4:â0,6, înălțime L. Strondina 
(U) 1,75 m, disc Vera Sapkalenko 
(U) 51,04, 4x100 m România 46,8.

Astăzi înțepe in stațiunea Neptun al XVIII-lea Congres al F.I.J.E.T.

ROLUL ZIARISTULUI Șl SCRIITORULUI 
ÎN FORMAREA TURISTULUI MODERN

Federația internațională a zia
riștilor și scriitorilor de turism, 
(F.I.J.E.T.), înființată în 1954 la 
Paris și admisă în 1962 în UNES
CO (ca organizație internațională 
cu statut consultativ) își va ține 
cel de al XVIII-lea congres în 
țara noastră, pe litoralul Mării 
Negre. Ia Neptun. Congresul are 
ca temă „Rolul ziaristului și scrii
torului de turism în formarea tu
ristului modern", temă ce va fi 
prezentată de delegația Asociația 
română a ziariștilor și scriitorilor 
de turism (ARJET) și urmată de 
intervenții ale participanților de 
peste hotare. In continuarea con
gresului, va avea loc adunarea ge

ÎN ETAPA DE ZONĂ A CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX

FINALE ATRACTIVE, REZULTATE SCONTATE
După cinci zile de întreceri atractive, dîrz disputate și — ca de 

obicei — nu lipsite de unele surprize, ieri seară, în patru localități din 
țară, au avut loc întîlnirile finale din cadru] fazei de zonă a campiona
tului republican individual de box rezervat seniorilor. Dintre numeroasele 
partide spectaculoase și pline de dinamism, remarcăm întâlnirea Ion 
Gyorffi (Dinamo București) — Petre Pîrvu (Farul) în care pugilistul 
bucureștean a reușit să obțină, în limitele categoriei „semigrea" (unde, 
reamintim, este debutant), o frumoasă victorie prin abandon, în repriza 
a II-a.

Iată acum relatările trimișilor și corespondenților noștri la aceste 
finale :

IAȘI, 29 (prin telefon). In finalele 
din localitate, după o gală Interesan
tă, fără surprize, favorițil s-au dove

să le transcrie. Un astfel de caz am 
întîlnit recent, atunci cînd, vizitând 
orașul Tîrgu Mureș, am petrecut 
cîteva ore la „Weekend", cum le 
place locuitorilor să-și . denumească 
baza de agrement de pe malurile 
Mureșului,

...De fapt, ce vrea să fie acest 
„Weekend", realizare credem, unică 
în țara noastră, prin proporțiile spa
țiale, prin modul de organizare și de 
funcționare, în fine, prin uriașele 
avantaje pe care le are un oraș de 
mărime mijlocie de la o asemenea 
baza sportivă originală ?

★
Pentru început o enumerare a 

ceea ce poți întâlni aici. (Un prim 
amănunt : trecerea în revistă a obiec
tivelor vizitate a durat mai mult de 
5 ore...). Ar fi mai întâi, brațul ar
tificial al Mureșului, care are peste 
un kilometru de sinuozități, și deli
mitează o insulă cu o suprafață con
siderabilă ; apoi, spații lacustre și 
bazine amenajate special pentru di
ferite categorii de înotători ; debar
cadere, trambuline, scări de acces în 
apă, hangare cu ambarcațiuni pentru 
sporturile nautice de performanță ; 
zeci de bărci și ciclobărci pentru 
plimbări de agrement, peluze de ierbă 
și ronduri de flori, alei, copaci de 
toate soiurile, plaje de nisip, locuri 
de joacă pentru copii. Toate acestea 
te conduc cu ușurință spre concluzia 
că parcul de agrement de pe Mureș 
ar fi un ștrand imens, e adevărat 
bine utilat, dar nimic mai mult. Și

IN PĂDUREA BRĂNEȘTI 
CONCURS DE ORIENTARE 

TURISTICA

Amatorii de acțiuni turistice de 
competiție din sectoarele 3 și 5 
își vor da întîlnire astăzi, dtimini- 
că, în pădurea Brănești, unde vor 
lua startul intr-un concurs de 
orientare turistică pe un traseu de 
gradul II.

Disputele care se anunță deosebit 
de interesante vor începe la ora 
8,30, scontîndu-se pe participarea 
masivă a tuturor îndrăgostiților de 
drumeție din sectoarele amintite. 
Sînt așteptați să se alinieze la star
tul concursului membrii asociații
lor sportive de la Panificație Titan 
(sectorul 3), Combinatul de cauciuc 
Jilava și de la asociația sportivă 
Flora (sectorul 5) etc.

O DUMINICĂ PLINĂ 
IN JUDEȚUL TULCEA

în numeroase localități ale ju
dețului Tulcea, ziua de azi va con
stitui o duminică a sporturilor. 
Astfel, în 5 localități se va deschi
de, în mod festiv, activitatea spor
tivă școlară. La Măcin, Sarichioi,

nerală a F.I.J.E.T. cu care prilej 
se va alege noul Birou executiv 
al acestei federații.

De la 4 la 9 octombrie, partici- 
panții vor efectua o călătorie de 
studii și documentare în Delta Du
nării, nordul Moldovei, Maramu
reș și București. Vor avea Ioc, 
totodată, întâlniri ale participan
ților străini cu personalități ale 
vieții publice, ziariști, lucrători tn 
domeniul turismului ș.a.

Lucrările se vor desfășura în 
sala clubului „Neptun" unde se 
va organiza, în această perioadă, o 
expoziție de cărți și de presă tu
ristică precum și o gală de filme 
turistice românești.

dit din nou de neînvins. In cadrul 
categoriei semimuscă, constănțeanul 
Mihai Aurel l-a întrecut la puncte pe

Foto: I. KONCZ — Tg. Mureș 
totuși, nu este așa. Căci dacă adău
găm că la „Weekend" există foarte 
multe terenuri de tenis, baschet, vo
lei, fotbal, o pistă de carting și săli 
destinate șahului sau tenisului de 
masă și altor jocuri distractive, dar, 
mai ales, faptul că mai toate între
prinderile mari și mici din Tîrgu Mu
reș, ca și mulți cetățeni, posedă, fie 
construcții solide gen vile mari, fie 
cabane de diferite dimensiuni, pro
prietăți personale, atunci, fără discu
ție, optica se schimbă. Avem, fără 
nici o umbră de îndoială, de-a face 
cu mult mai mult : un complex spor
tiv și recreativ de toată frumusețea, 
care poate zilnic „servi" aproximativ 
10 000 de cetățeni !

■A-
Iacob Bacz, pensionar, este, în mod 

voluntar („singura răsplată ar fi că 
mă aflu permanent în aer liber" — 
ne spune), administratorul Comple
xului de agrement Azomureș, Iși pe
trece Ia „noul său Ioc de muncă" 
fiecare zi, de la ora 10 și pînă seara, 
spre orele 17. El știe, poate, cel mii 
bine ce înseamnă o zi de găzduire 
pentru 2—300 de salariați ai ir.tre- 
prinderii. Ne arată, pentru început, 
o legitimație pe care scrie : „Gheor
ghe Olah — de la Controlul tehnic 
de calitate — elibe rat: 12—00—1973“.

Jurilovca, Baia și Frecăței curțile 
școlilor, amenajate în ultimul timp 
în microbaze sportive, vor găzdui 
întreceri pasionante la atletism, 
handbal, volei și alte sporturi. în 
plus, la Măcin se va desfășura eta
pa a II-a a unei curse cicliste la 
care tinerii posesori de biciclete 
din oraș își măsoară forțele de-a 
lungul a patru etape.

La Tulcea se organizează o arn- 
plă duminică sportivă, în care 
capul de afiș îl constituie o ma
nifestare internațională, întâlnirea 
de caiac-canoe între sportivii aso
ciației Pescarul și reprezentanții 
orașului Varna (Bulgaria). Progra
mul mai prevede un concurs de se
lecție la lupte greco-romane în ca
drul școlii sportive, meciuri de 
fotbal, o reuniune atletică, jocuri 
de handbal și volei.

ÎNTRECEREA fotbaliștilor 
DIN COMERȚUL 
BUCUREȘTEAN

Fotbalul se numără printre pa
siunile sportive ale lucrătorilor din. 
comerțul bucureștean. Fapt pentru 
care, asociația sportivă Spartac a 
organizat o competiție de fotbal, 
cu participarea a 13 formații, îm
părțite în două serii. Printre echi
pele evidențiate se află Intercon
tinental, I.C.S. Comaliinent, I.C.L. 
Mobila și I.C.S. Victoria (D- N.).

BOGAT PROGRAM SPORTIV 
HUNEDOREAN

Educația fizică și sportul consti
tuie o preocupare permanentă a 
Consiliului județean Hunedoara al 
organizației pionierilor. Pe agenda 
competițională figurează o serie de 
acțiuni, menite să angreneze un 
mare număr de pionieri și școlari. 
Dintre acestea menționăm : „Cro
sul cravatelor roșii", „Cupa dia
mantul negru", la handbal, „Cupa 
speranțelor" la minifotbal, „Cupa 
Corvînul" la orientare turistică, 
„Cupa delfinul" la înot, precum și 
numeroase drumeții la punctele de 
interes turistic, cursuri de natațle, 
gimnastică și atletism. Cele mai 
multe dintre aceste competiții se 
află în plină desfășurare.

prof. I. VLAD, coresp.

Alexandru Turei (Dinamo Brașov). 
Partida s-a desfășurat in nota de’do
minare a fostului campion M. Aurel, 
care a atacat de-a lungul întregului 
meci. Turei a boxat timorat, șl nu a 
putut evita seriile constănțeanului. 
Categoria muscă i I. Faredin (Farul) 
a cîștigat prin abandon în rundul. II 
în fața lui C. Chiriac (Trotușul). Un 
meci frumos ne-a oferit din nou gă- 
lățeanul Ștefan Duminică (Construc
torul) în limitele categoriei cocoș. El

Petre HENȚ

(Continuare In pag. a 4-a)



„I-A1W ADMIRAT PE VOINESCU Șl TOMA 
ȘI AM VRUT SĂ FIU LA FEL CA El“

Un mare sportiv a părăsit arena: Mihai lonescu
d-'A debutat în Divizia A la 24 de 
ani ! In 1960. Puțini știu, sau își 
mai aduc aminte, că pentru Mihai 
lonescu, cel ce avea să devină unul 
dintre excelenții portari ai fotbalu
lui nostru, afirmarea sa a consti- 
tuit-o însă o partidă în care, para

în numele... suporterilor Petrolului, Mircea Ionescu-Quintus H oferă lui
Mihai lonescu un buchet de flori și o cupă de cristal, în semn de omagiu 
pentru modul cum a apărat poarta echipei naționale și a formației 

din Ploiești
Foto 1 Ion POPESCU

doxal, Petrolul a învins pe Rapid, la 
București, cu 6—0! Da, aceasta se 
petrecea la 22 septembrie 1963. 
Atunci, pe stadionul „23 August", 
Mihai lonescu a fost de netrecut, 
apărînd excepțional, reflexele sale 
impresionind pe toți cei ce l-au 
văzut.

După aceea, deși nu era un tinerel 
(avea, de acum, 27 de ani), a urcat 
treaptă cu treaptă, pînă în vîrful 
piramidei. La 29 de ani, a debutat 
în echipa națională (Praga, 19.IX. 
1965) devenind în 13 partide titularul 
echipei naționale și de alte 6 ori al 
reprezentativei B. In anii ce au ur
mat, Mihai lonescu avea să facă o 
carieră nebănuită de nimeni, chiar 
puțin neobișnuită, pentru vîrșta pe 
care o avea. La 29—30 dc ani, cînd 
alții se plictisesc de fotbal, cel ce 
își făcuse din Voinescu și Toma mo
dele de urmat, avea să devină, Ia un 
moment dat, portarul nr. 1 al Româ
niei. Ne face o deosebită plăcere să-i 
sintetizăm în aceste rînduri prodi
gioasa sa activitate.

A LA HERRERA...
Revenit la conducerea echipei interna- 

zionale Milano, care i-a adus cîndva o 
meritată celebritate, Helenlo Herrera a 
rhvenit, șl la acele... declarații-șoc care 
au făcut, cu ani în urmă, deliciul ama
torilor de fotbal de pretutindeni. Recent, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
„magul" a declarat în fața a peste o 
sută de ziariști stupefiați :

— Aveți cuvîntul meu de onoare că 
clacă Inter nu va recuceri titlul de 
campion, mă voi tunde complet.

După aprecierea observatorilor intimi 
al fotbalului italian, care cîntăresc cu 
oarecare exactitate șansele echipelor din 
peninsulă de a „detrona." pe Juventus, 
este aproape sigur că Yull Brynner 
— cunoscutul actor american care a 
lansat „moda" rasului în cap — va avea 
In curînd un nou prieten...

CÂRTI NOI In editura
STADION

RECUPERAREA SPORTIVILOR 
TRAUMATIZAȚI

Un nou volum, apărut recent !n 
Editura Stadion, vine să Îmbogățească 
literatura de specialitate, de data 
aceasta avînd ca tematică problema 
recuperării sportivilor traumatizați. 
Autorii, Iulian Radovici și Elena 
San Marina, se adresează nu numai 
celor care lucrează în unitățile medi
cale, ci tuturor specialiștilor ce acti
vează în domeniul sportului și edu
cației fizice, considered că efortu
rile în această direcție ocupă un loc 
important în preocupările lor, pen
tru menținerea longevității competi
ționale a sportivilor.

Abordînd o tematică vastă, pe un 
spațiu tipografic reștrîns, lucrarea 
oferă „rețete" eficiente, sprijinite de 
un bogat material ilustrativ, pentru 
recuperarea funcțională cu ajutorul 
exercițiului fizic.

*) Iulian Radovici. Elena San-Marina 
Recuperarea sportivilor traumatizați. E- 
ditura Stadion 1973, 183 pag., 7,75 lei.

COMBINAȚII ÎN CAREU

Dezlegarea cuvintelor încrucișate, 
a diverselor probleme ale enigmisticii 
pasionează pe mulți dintre noi. indi
ferent de virstă. Această preocupare 
constituie și un bun exercițiu de ve
rificare a cunoștințelor de cultură 
generală, a perspicacității lată că 
Editura Stadion oferă iubitorilor 
sportului și ai careurilor de cuvinte 
încrucișate, prin intermediul lui Giu
seppe Navara, posibilitatea de. a se 
dovedi buni cunoscători ■ ai arestul 
domeniu de activitate. Totodată, un 
prilej de a petrece în mod placul o 
parte a timpului liber.

•) Glusepoe Navara. Combinații în ca
reu, Editura Stadion, 1973, 82 pag. 3,50 
lei.

Facem acest lucru pentru că anii 
au trecut și a venit timpul retragerii, 
deși Mihai lonescu a dovedit chiar 
la meciul jubiliar, cu selecționata 
divizionară, că încă mai putea apăra.

Momentul părăsirii activității com- 
petiționale s-a petrecut în urmă cu o 

săptămină, cînd, pe stadionul ploieș
tean, clubul său pe care l-a slujit 
cu o afecțiune impresionantă, aproa
pe un deceniu și jumătate, i-a făcut 
o sărbătorire cum puține au fost 
pînă acum la noi.

De ce a meritat Mihai lonescu o 
asemenea prețuire ? Simplu de răs
puns t pentru că a fost un sportiv 
desăvîrșit. în cei 15 ani de activitate 
n-a știut ce este o eliminare de pe 
teren și nici măcar un avertisment 
sau o mustrare. „Mihai lonescu. 
spune actualul antrenor al Petrolu
lui, Gh. Dumitrescu, este un carac
ter, un coleg". „Mihai lonescu cin
stește noțiunea de sportiv și este o 
pildă grăitoare pentru urmașii săi 
întru fotbal" (Gh. Urich — președin
tele lui 'F.C. Petrolul). „In Mihai 
lonescu s-au îmbinat perfect fotba
listul. omul și cetățeanul, dîndu-i 
trăsăturile autentice ale sportivului 
societății noastre socialiste" (T. Con- 
stantinescu primvicepreședinte al 
C.J.E.F.S, Prahova). Și încă o decla
rație semnificativă, care ne dezvă
luie... secretul longevității lui Mihai 
lonescu : „Un model de corectitudine, 
dăruire și viață sportivă de-a lungul 
întregii sale activități competiționale" 
— dr. Aurelia Dumitrescu, medicul 
sportiv specialist de la clubul ploieș
tean. Nu am cerut o declarație șl 
soției sale, sau puștiului pe care-I 
are. De ce ? Pentru că știm că 
M. lonescu este un soț șl un tată 
excelent.

★
Da, echilibrul; viața sportivă, auto

exigență au fost atu-urile lui Mihai 
lonescu, iar spiritul de fair-play l-a 
făcut să aprecieze cu modestie suc
cesele sale șl să recunoască, loial, 
meritele învingătorilor. Cu aceste 
însușiri a izbutit Mihai lonescu să 
joace în Divizia A pînă la 37 de ani

sport, recent apărută, ^Campionatul de 
fotbal ediția 1973—74":

VASILH I. NEAGU, CiMPULUNG 
MUSCEL. auzit imnul clubului Di
namo, cu ocazia meciului Dinamo — 
C.F.R. Cluj, din finalul campionatului 
trecut, dar n-am putut să-I rețin, din 
cauza zgomotului din tribune. Cum l-aș 
putea Învăța și cu Dacă ați sta in

București, aș veni eu sa vi-1 cînt ! Așa, 
nil-mi dau seama cum ați putea rezol
va problema. Cred însă că, ascultindu-1 
încă o dată, cu un prilej oarecare, il 
veți învăța și. In felul acesta, veți Ii și 
dv. „in forma" — expresia este a dv. 
— la viitoarele meciuri ale lui Dinamo. 
Să încerc și soluția de a comunica adre
sa dv. — Blocul Tineretului, str. Do
brogeana Gherea — suporterilor dlna- 
moviști. Poate că unul dintre ei vă va 
trimite notele.

PETKE POPESCU, BUCUREȘTI. Sin- 
tețl născut la Arad și ați vrea să Știți 
de ce nu mai joacă Vidac, la U.T.A. Și 
pe mine m-a interesat lucrul acesta, 
deși sint. născut in București. Vidac a 
fost accidentat. Acum, este aproape re
făcut.

AUREL NASTASE, BUCUREȘTI. Sta
dionul „23 August- din București are în 
jur de 62 000 de locuri, în afară de... 
locurile de pe culoare, pe care nu le-a 
numărat nimeni.

Dr. CONSTANTIN ROȘCA. CLUJ. A- 
propo de broșurică A.S. Loto-Pror»o- 

(îi va împlini la 19 noiembrie) și să 
se retragă cu fruntea sus, aplaudat 
de cei ce iubesc sportul, purtînd cu 
el un buchet de Irumoase perfor
manțe, de mulți invidiate : un titlu 
de campion eu Petrolul (19G6), 
„Cupa Romanici" (1963), 750 de me
ciuri amicale și oficiale, dintre care 
272 în Divizia A, Cupa acordată de 
către ziarul nostru de „cel mai bun 
portar al campionatului" în doi ani 
consecutiv (1965—1966), titlurile de 
maestru al sportului (1967) și maestru 
emerit ai sportului (1971), și ca o 
încununare pentru tot ce a făcut, 
pentru exemplul său de conduită, 
comunistul Mihai lonescu a primit 
în 1972, „Ordinul Muncii ci.

Și pentru că Mihai lonescu a fă
cut parte din generația de aur a 
Petrolului, nu e lipsită de interes 
părerea sa asupra „echipei echipe
lor", formată din. jucători care au 
activat la clubul petrolist, alcătuită 
de el : M. lonescu — Pahonțu, Boc, 
Marinescu, Mocanu — Tabarcea, 
Neacșu — Zaharia, Dridea I, Badea, 
Băduîescu. Dintre toți, doar Boc mai 
activează. Restul s-au retras și au 
rămas în amintirea iubitorilor de 
fotbal, așa cum toți aceștia își vor 
aduce aminte și de Mihai lonescu, 
de acum vicepreședinte al lui F.C. 
Petrolul, club pe care s-a angajat 
să-l slujească cu aceeași pasiune, 
pentru gloria sportivă, pentru fotba
lul din. țara noastră, pe care-1 do
rește cit mai bun.

Acum, la retragere, un cuvînt de 
mulțumire pentru tot ce a făcut ca 
jucător activ și urările de succes în 
ceea ce și-a propus să fac».

Constantin ALEXE

ASEMĂNARE PERFECTĂ
Singurul semn dis- dreapta, Anton cu stîn- 

tinctiv al gemenilor ga. încolo, asemănare, 
Pacsai rămîne... mina preocupări și predispo- 
cu care aruncă sulița i ziții demne de compara- 
Ladislau lansînd-o cu ția „ca două picături de

Știți campioana ? zice un gureș, 
V-o spun la toți, nu țin secret : 
Este... A.S.A. Tirgu Mureș 
/ In clasamentul pe-alfabet • /

NITA PETRB, COMUNA GIBLA 
MARE. „Prietenul meu susține că, in 
1970, cel mai bun sportiv al anului a 
fost componentul echipei naționale de 
handbal, Gheorghe Gruia, iar eu susțin 
că acest titlu a fost cucerit de Ilie Năs- 
tase". Ce bine este cînd ai de unde 
alege 1 Oricum, în memoria dv. s-a 
întipărit mai bine acest moment: Ilie 
Năstase, acumulînd 12 246 de puncte, a 
fost proclamat cel mai bun sportiv al 
anului. Handbalistul Gheorghe Gruia 
s-a clasat atunci pe locul al doilea', 
acumulînd și el un mare număr de 
puncte : 11 221.

ION HATAPUC, ORAȘUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ. 1 „Prima întrebare ar 
fi : care este numele dv. adevărat. Pe 
al lui Belphegor l-am putut afla, dar 
pe-al dv., nu". Vă propun să treceți la 
întrebarea a doua. 2. „îmi place foarte 
mult șahul. Am jucat, de la 1 ianuarie 
1973 și pînă astăzi, peste 1 00B de par
tide, nepierzlnd nici una. lini trebuie un

partener mai puternic. Publicați-mi a- 
dresa — strada 11 iunie nr. 7, apt. 59 
— pentru a găsi un amator de a juca 
șah cu mine, prin corespondență". Bine
înțeles, cu excepția lui Bobby Fischer 1 
In rest, pot merge pe mina dv. 7

2500 DE ATERIZĂRI
CU „MIJLOACE PR0PM“

Antrenorul Ion Roșu după execu
tarea celui de al 2500-lea nalt 

Foto î Ștefan CIOTLOȘ
Există o categorie de oameni pen

tru care o călătorie cu avionul se 
rezumă doar la decolare și Ia atin
gerea unei înălțimi dinainte fixată. 
Reîntoarcerea pe pămînt obișnuiesc 
s-o facă „pe cont propriu". Este vor
ba de parașutiști. Priceperea, talen
tul și pregătirea lor sînt atestate în 
concursuri prin rezultatele obținute 
în probe riguros definite. In afara 
acestora, neoficială, dar semnificati
vă, mai este și proba longevității, 
exprimată in ani și număr de sal
turi. Sport care solicită la maximum, 
parașutismul oferă cu zgîrcenie 
exemple de carieră îndelungată, în 
care timpul se socotește în decenii 
și lansările în numere cu patru cifre.

21 de ani de activitate neîntre
ruptă, 2500 de salturi nu sînt cifre la 
îndemîna oricui. Maestru emerit al 
sportului, apoi antrenor emerit, mul
tiplu recordman național și mondial, 
Ion Roșu a avut zilele trecut satis
facția sărbătoririi acestui jubileu, 
în mijlocul elevilor săi. Cele 2500 de 
lansări, record depășit in țara noas
tră pînă acum doar de un singur 
parașutist și acela renumit, Gheor
ghe lancu, ilustrează elocvent o ca
rieră sportivă strălucită. Antrenor al 
lotului național în ultimii ani, Ion 
Roșu se poate mîndri cu actuala ge
nerație de performeri, la formarea 
cărora priceperea și experiența sa 
bogată au avut un rol hotărîtor.

Nemărturisit, dar cu saltul 2501 
el a început drumul spre 3 000, nu
măr încă neatins la noi. In același 
timp, Ion Roșu continuă munca mi
găloasă de depistare și șlefuire a 
tinerelor speranțe, căci parașutismul 
nostru sportiv tinde să se afirme din 
nou în arena internațională. Seriozi
tatea lui Ion Roșu ne dă încrederea 
unei duble împliniri.

apă". Aceeași înălțime t 
1,81 m, aceeași greuta
te : 80 kg, aceeași fizio
nomie, aceeași preocu
pare : elevi ai Grupului 
școlar transporturi Cluj 
(cu specialitatea : elec
tricieni de mașini Die
sel), aceeași înclinația : 
sulița. Și același țel t 
măiestria sportivă.

Un țel pe care geme
nii Pacsai au înțeles câ 
nu-1 pot atinge doar 
eu... plăsmuiri adoles
centine (născuți la 22.1. 
1957), cl printr-o muncă 
asiduă de zi cu zi, prin 
disciplină și receptivita
te, printr-o colaborare 
cu adevărat frățească.

Dovada acestei con
vingeri ne-o oferă în
seși cuvintele antrenoru
lui lor, profesorul Pe
ter Naghi : „Sînt niște 
copii cu adevărat îndră
gostiți de suliță. Vin în
totdeauna cu mult îna
inte de începerea lecției, 
lucrează cu plăcere și 
conștiinciozitate, se ur
măresc și se corectea
ză unul pe celălalt. Așa 
au ajuns, de altfel, ca 
în numai 2 ani de atle
tism să treacă granița 
celor 50 de metri șl 
să-mi ofere mari pro
misiuni pentru viitor".

Promisiuni cărora — 
sîntem siguri — gemenii 
Ladislau și Anton Pacsai, 
de la Școala sportivă 
Cluj, se grăbesc să le 
reducă termenul de 
transformare In certi
tudini.

Nușa DEMIAN

VICENȚIU CBACIUNESCU, COMUNA 
POTCOAVA. îmi cereți să vă reamin
tesc formația de bază a Rapidului, din 
ediția 1966—67, care a cucerit titlul de

campioană. Nimic mai simplu. Notați-o, 
dv. și alți rapidiști cuprinși de nostal
gia acestor zile frumoase : Răducanu — 
Lupescu, Moti’oc, Dan Coe, Greavu — 
Dinu, Jamaischi — Năsturescu. Ion Ib- 
nescu (Neagu), Dumitriu II, Codreanu.

MIRCEA VERES, TURDA. Este adevă
rat : în clasamentul F.I.L.T. apar, une
ori, cifre care nu coincid pe deplin eu 
socotelile pe care le fac cei care urmă
resc această pasionantă întrecere din 
lumea tenisului. Aceasta nu se datorește 
în nici un caz faptului că vreun sta
tistician ar sta prost cu matematica, ci 
pur și simplu pentru că există neclari
tăți în acordarea punctelor, fie pentru 
jocurile din cadrul Cupei Davis, fie pen
tru fazele premergătoare finalelor și 
semifinalelor. Este vorba de mici dife
rențe. Dar, ultimul clasament, apărut 
acum cîteva zile în ziarul nostru, este 
cel care înfățișează exact situația.

ȘTEFAN BURLACU, LIPOVA. Inter
pretarea dv. este justă. Faultul comis 
de un portar se sancționează la fel ca 
și acela comis de ceilalți jucători : cu 
o lovitură de la 11 m, dacă el s-a pro
dus în suprafața de pedeapsă, sau cu 
o lovitură liberă directă, din locul res
pectiv, dacă neregularitatea a avut loc 
in afara careului.

■ ALEXE TUDOR, COPACENI. Fostul 
înotător Charles Daniels, care a murit 
recent, a cucerit primele medalii o- 
limpice de aur, in 1904. la Saint-Louis. 
Este de presupus că avea peste 80 de 
ani, cînd a încetat din viață.

ilustrații : N. CLAUD1U

I „EXPLICAȚIA" INSUCCESELOR INTERNAȚIONALE
! ALE TINERILOR VOLEIBALIȘTI
| — Dialog cu prof. Nicoiae Tărchilă, antrenor federal cu problemele juniorilor —
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ta preambulul articolului precedent, 
«MSMWtat evoluției din acest an a e- 
chtodor noaatre de junioare, amin
team faptul eâ, la rlndul lor, Juniorii 
nu au obținut performanțe mulțumi
toare în competițiile internaționale 
'la care au luat parte. Astfel, în cam
pionatul balcanic reprezentanții noș
tri au fost Intrecuți nu numai de ju
niorii bulgari (a căror valoare ante
rioară era recunoscută), ci și de for
mațiile Greciei și Iugoslaviei, ceea ce 
trebuia să constituie un motiv de me
ditație pentru sectorul de resort al 
federației. Se impuneau, prin urmare, 
măsuri menite să redreseze situația. 
Mai tlrziu, „speranțele" noastre trimi
se la „Turneul Prietenia" confirmau 
valoarea lor scăzută : locul 8 din 8 
echipe participante ! Competiția cea 
mai importantă la care juniorii ro
mâni trebuiau să se reabiliteze, cam
pionatul european, nu a adus modi
ficări în potențialul echipei. Dacă în 
serie apărea plauzibilă înfrîngerea în 
fața fostei ți actualei campioane con
tinentale, echipa U.R.S.S., insuccese
le din turneul pentru locurile 7—12 
vin să întărească pe cele din competi
țiile anterioare : reprezentativa româ
nă ceda din nou în fața unor echi
pe fără o carte de vizită notabilă i 
1—3 cu Grecia, 1—3 cu Iugoslavia, 
precum și în fața voleibaliștilor din 
R.D. Germană, la același scor. Ca să 
ne dăm mai bine seama de nivelul 
modest la care se află actualmente 
tinerii noștri voleibaliști, vom arăta 
doar că în partida cu echipa Israelu
lui ei au fost conduși cu 2—1 la se
turi, cedînd unul dintre acestea la 
4 !

Pe marginea acestor eșecuri ale ti
nerelor eșaloane de voleibaliști, am 
solicitat opiniile celei mai indicate 
persoane, prof. NICOLAE TĂRCHl- 
LA, antrenorul federal cu problemele 
juniorilor, care a însoțit loturile ro
mâne la competițiile amintite.

— Avînd în vedere calitatea eu 
care sinteți investit în F.R. Volei, 
vă rugăm să ne spuneți cum apre- 
ciați rezultatele juniorilor noștri 
în competițiile acestui an.

— Total necorespunzătoare. Și, Ia 
acest calificativ, orice adaos ml se 
pare de prisos. El rezultă din com
portarea echipelor de juniori mari ți 
mici în toate întrecerile la care au 
luat parte. Deși vorbim despre băieți, 
aș vrea să adaug că șî fetele nu pot 
primi decît același calificativ, dato
rită evoluției sub nivelul așteptărilor 
la C.E. și mult sub valoarea indivi
dualităților existente. Căci nu volei
balistele maghiare au cîștigat meciul 
cu echipa română, eliminînd-o din 
turneul final pentru locurile 1—8, cl 
jucătoarele noastre l-au pierdut...

— Revenind Ia băieți, care cre
deți că sînt motivele principale ale 
comportării lor mai mult decît 
modeste ?

— Motivele esențiale sînt volumul 
mic de pregătire la cluburi ți la lo
turi, precum și antrenamentele efec
tuate cu intensitate medie, ceea ce 
determină evoluția jucătorilor noștri 
Intr-un ritm mult prea lent față de 
exigențele voleiului actual. Totodată, 
la obținerea rezultatelor slabe din a- 

Icest an au mal concurat și alte cau
ze : nivelul scăzut el campionatului 
divizionar școlar (cu excepția turne- i ulul final al a '
experienței de 
te a lucĂtorih

divizionar școlar (cu excepția turne
ului final al acestei competiții) ; lipsa 

l ‘» concurs Ia o bună par
te "a jucătorilor care au debutat în 
întrecerile anului (mă refer ia echi
pa de juniori II) ; înființarea unei 
noi trepte — juniori II — fără indi
vidualități suficiente ; absența de Ia 
competiția cea mai importantă — 
campionatul european. — a unor ju
cători (Dan lonescu, Petre lonescu, 
luhasz, Țerbea, Țigăeșcu) — mult mai 
valoroși aecît cei ce au făcut depla
sarea — dar care au fost reținuți de 
examene ; neinsistarea asupra ele
mentelor specifice apărării în proce
sul de instruire ; capacitatea psihică 
scăzută (legată strins de pregătirea 
fizică șl tehnico-tactică), precum și 
slaba muncă educativă desfășurată Ia 
cluburi (unde jucătorii de lot își pe
trec majoritatea timpului). Prin ur
mare, cred că rezultatele internațio
nale nesatisfăcătoare au la bază cău

I
I
I
I
I
I
I
I
I

CAMPIONATUL NATIONAL
Dl POLO

IARAD, 29 (prin telefon). In lo
calitate au continuat meciurile cant-

Ipionatului național de polo (seria 
B). Favoritele au obținut victorii 
confortabile : Crișul Oradea — O- 
limpia Oradea 7—1 (2—0, 4—0, 0—-1,

II—0) ; Vagonul Arad — Industria 
linei Timișoara 11—5 (2—1, 3—2,
3—1, 3—1) ; Școlarul București —

I Mureșul Tg. Mureș 9—2 (4—2, 2—0, 
0—0, 3—0).

Ștefan IACOB, coresp. județean

| Activitatea pe velodrom
trebuie revitalizată

După încheierea curselor cicliste

Ipe șosea — odată cu disputarea 
Turului României — joi am asistat 
la penultimul act al sezonului și I pentru întrecerile pe pistă (a mai
rămas de disputat campionatul de 
demifond — 1'3 octombrie).

I Incomparabil mai săracă în com
petiții față de șosea, „pista" a in
trat, de la un an la altul, tot mai 

Imult în anonimat ajungîm^ astăzi 
într-o situație de-a dreptul îngrijo
rătoare. Cum poate fi apreciat alt- 

Ifel faptul că la recentele campio
nate naționale de seniori, la pri- 

g mele 5 reuniuni n-au fost în tri
bunele velodromului mai mult de 

110—15 spectatori, în timp ce la 
ultima am numărat... 51 !

Și era cald, soare, dar, mai ales, 
Io oră convenabilă (16) cînd tot 

omul acceptă cu plăcere (în cazul 
că este cît de cit interesat) să se 

I destindă, după orele de lucru, în
fața unui spectacol frumos, așa 
cum i-1 poate oferi și ciclismul.

I La întrebarea ce s-a întîmplat cu 
disputele cicliste de velodrom de 
au ajuns atît de... uitate, ar fi de

Ispus multe. Nu aceasta stă însă, în 
rnometul de față, în atenția noas
tră. Am vrea doar să menționăm

I faptul că probele de velodrom 
nu-și merită cîtuși de puțin „soar
ta", și că față de strădaniile unor

I activiști, cluburile, asociațiile spor
tive și mgi ales federația de resort 
au datoria să facă totul pentru re-

Interna cu profunde rădăcini în. 
structura organizatorică a activității 
voleiballțtice,

— Ne-ațl declarat adesea că exis
tă, la nivelul juniorilor, o serie de 
talente care vor înlocui cu succes 
jucătorii care urmează să pără
sească lotul de seniori al țării. Ați 
putea să ne ilustrați concret teme
iul acestor afirmații, avînd în ve
dere rezultatele înregistrate de ti
nerii voleibaliști in acest an ?

— Incepînd din 1970. loturile de 
seniori și senioare au fost împrospă
tate masiv cu jucători din rîndul re
prezentativelor de juniori. In momen
tul actual, însă, traversăm o etapă 
critică, constatîndu„se o sărăcie acută 
dg jucători de mare valoare. Pentru 
că la juniori fluctuațiile sînt perma
nente:, trebuie să avem răbdare și 
să-i pregătim pe cei existenți pentru 
a deveni individualități la vîrsta se- 
nloratului... Acum avem 4—5 sportivi 
buni i Dan lonescu, Marian Păușes- 
cu, Petre lonescu, Ion Țerbea și So
rin Țigăeșcu, iar în perspectivă Gun- 
ther Enescu, Dan Maran, Ștefan. Bă- 
roiu, Traian Marinescu, Constantin 
Bădiță și Sorin Macavei...

— Cîți dintre sportivii produși 
de echipele școlare au pătruns în 
acssț an în formațiile de divizia .A 
și cum apreciați, din acest punct 
de vedere, roadele muncii cu ju
niorii ?

— Vîrsta obligă, firește, pe toți să 
treacă la seniorat. Dar aici înțeleg că 
este vorba ți de valoarea celor care 
sînt chemați în loturile echipelor de

Au trecut cîteva luni de cînd 
„gongul final" anunța încheierea 
activității competiționale interne 
oficiale, adică a diviziilor A, B și 
a campionatelor naționale școlare 
și de juniori. De atunci, majorita
tea baschetbaliștilor și baschetba
listelor au luat o scurtă vacanță, 
după care și-au reluat antrenamen
tele, iar componenții loturilor re- 
publicane au susținut (seniorii sînt 
încă în întrecere, la Badalona) 
multe meciuri și turnee internațio
nale. Acum, însă, în primele zile 
ale toamnei, „concediul" competi- 
țional intern se apropie de sfîrșit, 
iar pentru unele formații (cele din 
divizia B și din campionatele ele
vilor șl juniorilor) s-a și terminat. 
Ba chiar ți divizionarele A și-au 
reluat activitatea, este drept de
ocamdată în mod neoficial, în ca
drul diferitelor competiții de veri
ficare a pregătirilor efectuate în 
vederea sezonului de toamnă-iarnă, 
așa cum se petrece acum în Capi
tală, unde se află în plină desfășu
rare tradiționala „Cupă de toam
nă". îneît, a face o scurtă trecere 
în revistă a principalelor eveni
mente petrecute în ultima* vreme, 
șau care vor avea loc curînd, so
cotim că este binevenită.

SĂPTĂMINĂ VIITOARE, 
EDIȚIA A XXV-A A 

CAMPIONATULUI FEMININ

Cele 12 divizionare A feminine 
(fată de 10 cîte erau în ediția tre
cută) iau startul în al XXV-lea 
campionat al României la sfîrșitul 
săptămînii viitoare, cînd va avea 
loc primul turneu al turului I al 
competiției- După cum s-a mai a- 
nunțat, după primul tur (sub for
mă de turnee), echipele clasate pe 
locurile 1—6 vor alcătui o grupa, 
iar cele de pe locurile 7—12 altă 
grupă, urmînd să joace două tururi 
în această formulă (în care vor 
conta rezultatele din turul I) pen
tru desemnarea campioanei (forma
țiile in prima grupă) și a celor 
care vor retrograda (a doua grupă). 
Pînă sîmbătă (cînd vor aveș. loc 
partidele etapei inaugurale), toate 
jucătoarele vor trece normele de 
control comunicate în timp util de 
F.R. Baschet și fără de care nu va 
fi admisă participarea la campio
nat. Amintim că întîlnirile primu
lui turneu vor avea loc sîmbătă 
(de la ora 10 și de la ora 16) și 
duminică (de la ora 8,30), în sala 
Constructorul din Capitală.

vitaiizarea acestei ramuri a ciclis
mului, pentru reașezarea ei în drep
turile ce, indiscutabil, i se cuvin. 
Ne gîncîim la îmbogățirea activită
ții competiționale pe velodrom, la 
dotarea sportivilor cu materiale etc.

Revenind la întrecerile propriu- 
zise de campionat, ca o notă gene
rală trebuie spus că față de anul 
trecut s-a observat o sensibilă 
creștere valorică, în special, în pri
vința rezultatelor. Dintre acestea 
merită evidențiată performanța 
deosebită a formației Dinamo I în 
proba de urmărire (4:41,0), la mai 
puțin de 2 secunde de recordul 
probei (4:39,5 — obținut în 1934 de 
o echipă națională). Și trebuie spus 
că performanța cvartetului dinamo- 
vist ar fi fost și mai bună — chiar 
sub record — dacă nu s-ar fi în
tîmplat incidentul reprobabil pe 
care l-am relevat, de altfel, în cro
nica reuniunii respective. Pentru 
cei care nu au citit ziarul, amintim 
că dinamoviștii, prinzînd din urmă 
partenerii de cursă, formația Steaua, 
aceștia i-au jenat vizibil pe cam
pioni, pe. tot restul distanței ce au 
mai avut'-o de acoperit.

Rezultate mulțumitoare — ținînd 
seama de penuria de concursuri pe 
velodrom — s-au realizat și la ur
mărire individuală (5:08,5 — Costel 
Cîrje, 5:09,4 — Teodor Vasile, 5:10,0 
— Marian Terfelea). Și tot la ca
pitolul succeselor amintim timpii 
de ia proba de 1 000 m start de pe 

A. Pentru acest an însă avem doar 
un singur exemplu notabil i C. Bădiță 
de la Rapid, care deocamdată promi
te.

— Situația fiind așa cum o cu
noaștem ce perspective credeți că 
mai are voleiul nostru masculin 
pe plan internațional, judecind 
după valoarea juniorilor de astăzi 
și in raport cu nivelul mondial ?

— Mi-ar fi foarte greu să precizez, 
de pildă, ce valoare internațională 
va avea echipa reprezentativă de se
niori a României peste 5—6 ani, dat 
fiind faptul că despre juniorii de as
tăzi nu putem spune că sînt certitu
dini, ci doar posibili mari jucători. 
Pentru viitor, consider însă necesar 
să se realizeze un sistem organizato
ric intern care să confere unităților 
sportive de juniori o ritmicitate per
fectă în formarea de jucători tineri, 
cărora să li se asigure o pregătire 
temeinică și concursuri pe categorii 
de virstă.,.

Acestea fiind tale quale opiniile 
antrenorului federal pentru proble
mele juniorilor, urmează ca lntr-un 
număr viitor să expunem concluziile 
care se desprind din scurtele analize 
ale activității internaționale a tineri
lor voleibaliști și voleibaliste, precum 
și unele precizări în legătură cu mun
ca desfășurată la nivelul acestui sec
tor, care reclamă — după părerea 
noastră —, din partea federației și, 
chiar a altor foruri, o adîncă ți ne- 
întîrzlată analiză.

Aurelian BREBEANU

CELE MAI IMPORTANTE 
TRANSFERĂRI

încheiată cu puțină vreme în ur
mă, perioada de transferări a con
semnat destul de multe mutații, 
dintre care le-am notat pe cele 
mai însemnate, și anume : LA 
FETE : Eugenia Salcu de la I.E.F.S. 
Ia Rapid, Diana Mihalic de la Să
nătatea Satu Mare la I.E.F.S., Ro- 
tlica Capotă de la Politehnica Bucu
rești la I.E.F.S., Doina Prăzarlu ds 
la Rapid la „U“ Cluj, Ildiko Fullttp 
de la Sănătatea Satu Mare la Uni
versitatea Timișoara, Elena Nico- 
lae-Ioan de la Rapid la Construc
torul București, Ana Deak de la 
I.E.F.S. la Constructorul Arad, Eli- 
sabeta Pajtek de la Rapid la Con
structorul București, Ecaterina Paj
tek de la Rapid la Constructorul 
Arad, Rodica Fortuna, Gheorghița 
Bolovan și Aurora Constantinescu 
de. la Liceul 35 București la Vo
ința București, Carmelita Amza de 
la I.E.F.S. la Voința Tg. Mureș ; 
LA BĂIEȚI: Gh. Roman de la Po
litehnica Cluj la „U“ Cluj, Dan 
Roman de la I.E.F.S- la Politehnica 
Cluj, R. Priiszter de la Constructo
rul Arad la Universitatea Timișoa
ra, A. Anastasii! de la Politehnica 
București la I.C.H.F., G. Modrogan 
de la Voința București la I.C.H.F., 
Gh. Dumitru de la Voința Bucu
rești la Dinamo, V. Ganea de la 

'■C.S.U. Galati la Crișul Oradea, N. 
Kindris de la Șc. sp. Satu Mare la 
Universitatea Timișoara, S. Anto- 
niu de la Academia Militară la 
Steaua, L. Andreițu de la Universi
tatea București la Politehnica Cluj

COMISA DE DISCIPLINĂ 
N-A AVUT... VACANȚA 

(DIN PĂCATE)

Deși activitatea competițională a 
fost foarte restrînsă, s-au înregis
trat, totuși, unele abateri, din par
tea jucătorilor și antrenorilor, pe 
care Comisia de disciplină din ca
drul federației nu le-a lăsat nepe
depsite. Astfel, lui V. Zdrenghca 
(„U“ Cluj) i s-a interzis efectua
rea deplasărilor peste hotare (în 
cadrul echipei de club și a celei 
naționale) pînă la 1 martie 1974 ; 
D. Pomîrlă (Politehnica Iași) a fost 
exclus din lotul republican de ju
niori pînă la 1 decembrie 1973, an
trenorul A. Baltag (Lie. 4 Galați) a 
primit avertisment pentru atitudi
ne ireverențioasă față de arbitri în 
meciul cu Șc. sp. Galați.

■ ■■

loc obținuți de Ștefan Laibner 
(1:10,2), Anton Neagoe (1:11,4), Paul 
Soare (1:11,5) și în mod special re
zultatul lui Atila Telegdi, un debu
tant al curselor de velodrom care, 
de la 1:13,1, realizați în urmă cu 
numai 3 luni, a reușit să coboare 
în cadrul recentelor dispute ale 
campionatului republican pînă la 
1:11,6.

La capitolul surprize reamintim 
victoria tînărului stelist Aurel Vul- 
cu în proba de viteză. Cu timpul de 
11,9 sec., cel mai bun de pe tot 
parcursul campionatului, el i-a de
pășit în întrecere directă pe prota
goniștii probei, Ștefan Laibner și 
Anton Neagoe, ambii concurenți 
recunoscuți pentru experiența și 
valoarea lor în probele de velo
drom. Aurel Vulcu ca și Atila Te
legdi se anunță două mari speran
țe ale disputelor de acest gen.

în încheierea acestor rînduri ți
nem să felicităm pe Octavian Ma- 
teescu (de la cabinetul metodic al 
clubului Steaua), un pasionat radio- 
amatorist și un mare îndrăgostit de 
ciclism. Acesta a prezentat la ac
tualele campionate un aparat, con
strucție proprie, de semnalizare a 
ordine! trecerilor în probele de 
urmărire. Aparatul a dat deplină 
satisfacție și socotim util ca p in
stalație similară să intre în dotarea 
administrației velodromului.

Gheorghe ȘTEFANESCU



CAMPIONATUL DE TENIS PE ECHIPE ION HORTOPAN—MEDALIATUL C.M. DE HALTERE ÎN RALIUL MOTORETELOR ROMÂNEȘB

STEAUA - PROGRESUL 15-2
A început derbyul Steaua Dinamo

După disputarea ultimelor parti
de restante de dublu și mixt, 
Steaua a obținut o categorică vic
torie, cîștigînd cu 15—2 întîlnirea 
cu echipa Progresul. Ultimele re
zultate : Sotiriu, Hărădău — A. 
Viziru, Nemeth 6—3, 3—6, 6—3 ; 
Sotiriu, Elena Trifu — A. Viziru, 
Mariana Hadgiu 5—7, 6—3, 5—7 ; 
Adriana Caraiosifoglu, Elena Trifu 
— Ecaterina Roșianu, Mariana 
Hadgiu 6—2, 6—4 ; Nemeș, Po
povic i — Vîrgolici, Tăbăraș 6—4, 
7—5 ; Nemeș, Caraiosifoglu — Ne
meth, Ecaterina Roșianu 6—2. 6—4.

Pe terenul din Dr. Staicovici a 
început întîlnirea dintre echipele 

Construcții 
apără cu în- 
a nu retro- 
a campiona-

Progresul și C.S.U. 
București. Gazdele își 
dîrjire șansele pentru 
grada în seria a Il-a 
tului divizionar.

Menționăm victoria
turi a Floricăi Butoi asupra Ecate- 
rinei Roșianu : 6—4, 7—5- In par-

în două se-

tlda de dublu dintre Ovici, Tăbă
raș și Rusu, R. Popescu, dublul 
formației Progresul a abandonat la 
scorul de 6—2, 3—6, 2—3 !

Alte rezultate : Ovici
6—2, 
6—i, 
6-1, 
lena 
lici -
Nemeth — Leonte, Mraz 6—4, 6—1. 
Ultimele partide se dispută astăzi, 
pe terenurile Progresul, începînd 
de la ara 9.

Pe terenurile din parcul sportiv 
Steaua a început și partida derby 
dintre actuala deținătoare a titlului 
— echipa bucureșteană Dinamo, și 
Steaua, formația pretendentă în a- 
cest an la titlu.

Luni, pe teren propriu, Steaua va 
primi replica formației 
sțrucții. Meciurile vor începe 
ora 14.

Rusu
6— 2; Viziru — R. Popescu
7— 5 ; Nemeth — A. Leonte 
6—2 ; Mariana Hadgiu — E- 
Cotuna 6—1, 6—0 ; L. Vîrgo- 
- Mraz 6—4, 6—3 ; A. Viziru,

C.S.U. Con-
la

s. IONESCU

Zilele trecute, Ia Havana, s-au 
încheiat campionatele mondiale de 
haltere ale seniorilor. După cum 
este cunoscut, la întrecerile celor 
mai buni halterofili . din lume a 
participat și sportivul român Ion 
Hortopan, care la categoria 52 kg 
a realizat un frumos succes, cuce
rind medalia de bronz la stilul 
„smuls", cu rezultatul de 100 kg. 
Cu această performanță, reprezen
tantul nostru — membru al clu
bului Olimpia din București — a 
reușit să-și înscrie numele pe lista 
medaliaților campionatelor mon
diale, realizare fără precedent în 
istoria sportului halterelor din 
România. La înapoierea sa în țară 
am considerat utilă o discuție cu 
Ton Hortopan, pentru a-i informa 
Pe cititorii noștri despre condițiile 
în care sportivul român a obținut 
succesul amintit

— Primele impresii asupra 
zultatului realizat la Havana ?

— Este cea mai mare performan
ță cbținută în cariera mea și sînt

nespus de fericit. Deși am 32 de 
ani, am constatat că rezultatul nu 
reprezintă limita posibilităților 
mele. Mi-am dat seama, 
rința cu cară am ridicat 
de data aceasta puteam 
mai mult. Dar, teama 
rata m-a determinat să 
la o greutate mai mare. Totuși, 
cele două noi recorduri naționale 
doborfte, 100 kg la „smuls" șl 217 
kg, la total (v.r. 97,500 și. respectiv, 
212,500) reprezintă un putemlo sti-

după ușu- 
barele, că 
realiza și 
de a nu 
nu încerc

final, c șansă în plus pentru mine. 
Performanța cu care eu Încheiam 
victorios întrecerea alături de cei 
mai slabi concurenți, 100 kg la 
smuls, a produs emoții deosebite 
marilor performeri, inhibîndu-j pur 
și simplu pe cei mai mulți dintre 
el. Așa se și explică faptul că a- 
.ceastă cifră n-a putut fi depășită 
decît de japonezul Horikochi 
(102,500 kg). Medalia de argint a 
fost obținută de polonezul Smal- 
cerz, cu un rezultat egal cu al

(Urmare din pag. I)

— „La ce servește ?" — Întrebăm. — 
„Păi, la tot ce se poate face aici, Ia 
complex... Avem rachete, mingi «le 
tenis și un teren cu zgură, 8 cîmpuri 
de șaii, 3 mese de ping-pong, plase, 
palete și mingi, un biliard, alte 
jocuri distractive, 4 bărci populare 
(închiriate cu 2 lei ora)...“ — „Și... cit 
costă o asemenea legitimație univer
sală ?“ „Trei lei lunar". Așadar, pen
tru trei lei pe lună, oricare dintre 
salariații Azomureșului poate veni, 
în fiecare zi, dacă are chef sau timp 
liber, la Complexul de agrement 
aflat la numai vreo 20 de metri de

spirit de om gospodar, nu înainte, 
însă, de a mai vizita sălile ■ de tele
vizor, de lectură și de asistență me
dicală, terasa de deasupra clădirii, 
pur și simplu acoperită de scaune 
confortabile pentru plajă... Iar dru
mul trece pe lingă alte asemenea 
construcții, pe care sînt tot atîtea 
firme : Institutul Pedagogic. C.F.R., 
Fabrica de zahăr, iar mai încolo, 
ILEFOR, I.C.R.A., Gloria, Casa Pio
nierilor, etc., etc.
ÎN LOC DE CONCLUZII: PĂRERILE 

BENEFICIARILOR...

Multe ar mai fi de spus și de sub
liniat despre „Weekend" : că în zilele

COT DL APA
Miram crescut — fără exagerare 
aici cei doi copii, care sînt acum doi 
buni sportivi. Am o mică cabană și 
două bărci și fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă mi-1 petrec aici, împreună cu 
familia. Uneori, cînd am de lucru, 
continui treaba în... cadru natural".

AUREL RENTE — strungar, pre
ședintele Comitetului sindical al I.C. 
Tg. Mureș : „Peste 80 la sută dintre 
salariații noștri vin în perioada 
I Mai — 1 octombrie să se destindă 
Ia cabana întreprinderii, unde, în 
mod gratuit, folosesc toate materialele 
sportive existente și puse la dispozi
ția lor. Aș dori să mai relev un as
pect care vizează întregul oraș : prin 
existența parcului de agrement a fost

Iată-l pe primul medaliat român la mondialele de haltere, Ion Hortopan, 
evoluînd in fața publicului din Havana.

Tg. Mureș: inot, soare, natură, aer
Foto : I- KONCZ — Tg. Mureș

Vedere de ansamblu, cu... multe amănunte, a „Weeckend“-ului de la 
liber, recreare...
malul brațului de apă al Mureșu
lui I „Și aceasta — ni se explică — 
pentru că lucrătorii noștri sînt pro
prietarii bazei și o folosesc prin aso
ciația sportivă, prin Comitetul de 
sindicat (președinte Dorin Pop) și 
prin Comitetul de partid (secretar. 
Adrian însurățelul. Mai mult, condu
cerea întreprinderii (director general, 
Dorel Popa) ne-a sprijinit totdeauna, 
din toate puterile..." Am aflat apoi 
că „dreptul de proprietate" al sala- 
riaților derivă atit din faptul că ma
rea majoritate a lucrărilor au fost 
executate prin munca lor voluntară, 
cît și dirt acela că tot ei repară orice 
stricăciune sau adaugă noi instalații 
sau pentru câ se pot folosi după 
bunul lor plac (în modul cel mai 
civilizat, bineînțeles) de tot ceea ce 
există aici

Ne-am îndepărtat cu un accentuat 
sentiment de admirație pentru toată 
această muncă și pentru tot acest

de vîrf vin aici peste 10 000 de lo
cuitori al orașului ; câ mulți dintre 
ei preferă un concediu mult mai ief
tin — cel puțin tot atît de plăcut ca 
la mare — petrecut pe malul Mure
șului ; că numai în această vară au 
învățat să înoate peste 4 000 de co
pii ; că terenurile de sport sînt 
pline de dimineață pînă seara ; că 
aici se desfășoară, cu regularitate, 
zile dedicate sportului și mișcării în 
aer liber și că printre ultimele reu
șite de acest gen se numără „Ziua 
constructorilor" și „Ziua forestieru
lui". Dar poate că cele mai autori
zate păreri rămîn tot cele ale înșiși 
beneficiarilor acestui adevărat „rai 
al sportului și recreării", aleși la în- 
timplare, dintre mai multe mii :

ZOLTAN NAFTALI — conf, univ., 
Clinica chirurgicală 2, Tg. Mureș : 
„Complexul nautic și de agrement 
constituie pentru toți locuitorii ora
șului un minunat loc de destindere.

creată posibilitatea — excelentă — 
ca tineretul din orașul nostru să 
aibă ocupații utile, plăcute, recrea
tive și instructive. Afirm că s-a re
zolvat, în mare măsură, un capitol 
Ce privește direct latura educativă a 
tinerelor generații !"

ANDREI și IUDITA BODO — am
bii chimiști la Cluj : „Sîntem origi
nari din i'îrgu Mureș și ne petrecem 
în fiecare vară jumătate din conce
diu la Weekend. Mare lucru să ai 
în apropierea orașului o astfel de 
bază ! Nu cred să existe vreo posibi- 
litate pentru a fi măsurate imensele 
avantaje pentru sănătatea oamenilor, 
pentru mărirea capacității de muncă, 
pentru însăși creșterea randamentu
lui în producție 
care își petrec 
cadrul natural al 
agrement de pe 
Mureșului. Mureșenii au — fără exa
gerare — această fericire !“

a tuturor acelora 
aproape o vară în 
bazei nautice și de 
brațul de apă al

A apărut nr. 9/1973 al revistei

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"
Din sumarul acestui număr al revistei menționăm :
® „in noul an de invățămint, educația fizică și sportul, la cotele 

indicate de Hoiărirsa Pienarei C.C, al P.C.R. din 2811 — 2 Iii 1973", de 
prof. A!. Mogoș ;

• „Ansamblu de mijloace pe grupe de virstă și ocupații, pentru 
orientarea cetățenilor și asociațiilor sportive în alegerea formelor de 
practicare a exercițiilor fizice și sportului" ;

® Testarea și studiul detentei în lecția de educație fizică", de prof. 
I. Grințescu ;

® „Studiul tendințelor unor parametri în selecția și pregătirea 
niorilor Ia baschet", de prof. C. Dîrjan ;

® „Corectarea unor deficiențe în lecția de educație fizică", 
asist, univ. I. Bratu, șef de lucrări, dr. V. Dumitriu, asist, univ. 
metrescu, prof. Elena Cruțescu, prof. Eugenia Predescu, prof, 
hăiță ;

® „Forme noi de organizare și practicare a exercițiilor 
sportului în căminul studențesc", de lector O. Ungureanu ;

® Procedee Hatha-Yoga în educație fizică și sport", de 
Crainici ;

— „50 de ani de activitate medico-biologică la institutul de 
ție fizică și spori", de prof. univ. dr. .Ft. C. Ulmeanu.

NU UITAȚI I Cereți de urgență acest interesant număr ol 
„Educație fizică și sport" la oficiile și chioșcurile de difuzare a 
din Capitală și din țară.

Nici un profesor de educație fizică, antrenor sau activist 
fără nr. 9/1973 al revistei „EDUCAȚIE FIZICA Sl SPORT" I

0 MEDIE ORARĂ EXAGERATĂ 
ȘI... TOȚI CONCURENȚII PENALIZAȚI

BRAȘOV, 29 (prin telefon). Ora 
tîrzie la care s-a terminat cursa de 
vineri nu ne-a permis să comen
tăm unele aspecte ale acestei în
treceri cotată în unanimitate de 
specialiștii prezenți la actul final 
al campionatului republican de 
regularitate și rezistență pentru 
motorete, ca extrem de dură. în 
dorința de a testa motoretele ro
mânești în condiții deosebite, de a 
verifica calitățile de piloți și cu
noștințele mecanice ale concuren- 
ților, organizatorii au ales un tra
seu cu un pronunțat profil acci
dentat, cu porțiuni grele de stră
bătut chiar cu piciorul. Dintre cei 
23 principali candidați la titlu, doar 
8 au reușit să se mențină cu 0 
puncte penalizare — numele aces
tora fiind publicat în ziarul nostru 
de sîmbătă. Alături de fruntașii 
cursei s-au mai remarcat și o serie 
de alergători mai puțin cunoscuți 
ca de exemplu : Petre Chițu de Ia 
Poiana Cîmpina (a nu fi confundat 
cu maestrul sportului Ștefan Chi
țu, care n-a luat startul fiind acci
dentat), Ion Marin (municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), Mihai Bordea și 
Ion Mikeș din Zărnești care au 
terminat prima etapă înaintea unor 
motocicliști consacrați. Parte din
tre alergătorii cu vechi state de 
activitate nu au putut realiza me
dia orară din carnetul de bord 
fiind penalizați pentru diverse de
fecțiuni tehnice, iar 20 de partici- 
panți au fost nevoițl să abando
neze sau să sosească după închi
derea controlului orar. Motivul ? 
Nepregătirea temeinică a mașinilor,

fapt ce s-a răsfrînt nedorit asupra 
participării lor în concurs. Și încă 
ceva : au fost cîțiva favoriți care 
au avut de suferit de pe urma 
unor erori de arbitraj, pierzînd 
timp prețios căutînd indicatoarele 
de drum, insuficiente sau plasata 
în locuri greu vizibile. Ar mai fl 
de adăugat că unii oficiali de par
curs au dat, pe traseu, îndrumări 
greșite.

în concurs au mai rămas 35 de 
sportivi care sîmbătă au luat star
tul, din minut în minut, în pen
ultima etapă a campionatului des
fășurată pe ruta ; Brașov — SI-. 
Gheorghe — Tușnad Băi — Lacul 
Sf. Ana — Tîrgul Secuiesc — Co- 
vasna — întorsura Buzăului — 
Brașov (216 km).

.Stabilindu-se (fl<# te oare ?) o me
die prea ridicată pentru parcurgerea 
drumului accidentat dintre Tușnad 
Băi — Lacul Sf.’Ana — Tg. Secuiesc 
toți participanții au fost nevoiți — 
deși au solicitat motoarele la maxi
mum — să suporte amărăciunea 
punctelor de penalizare pentru întir- 
zierea la cel de-al doilea punct de 
control. Astfel, acum, înaintea ulti
mei etape, ce se va desfășura pe o 
distanță de 130 km, toți concurenții 
sînt penalizați, clasamentul general 
avînd următoarea înfățișare : 1. I. 
Popescu (Torpedo Zărnești) 3 p, 2. I. 
Ionescu (St. roșu Brașov) 4 p, 3. M. 
Pavel (T.Z.) 4 p, 4. P. Lucaci (St. ro
șu), 5 p. 5. D. Vasilescu (St. roșu) 5 
p, 6. C. Dovids (St. roșu) 6 p. 7. T. 
Mircea (T.Z.) 7 p, 8. N. Pucheanu (T. 
Z.) 7 p, Pe echipe : 1. STEAGUL RO
ȘU 13 p, 2. Torpedo Zărnești II 18 p.

Traian IOANIJESCU

mulent pentru mine în pregătirile 
viitoare.

— Care a fost valoarea con
cursului la categoria dv- ?

— La Havana a fost prezentă 
toată elita mondială a celei mai 
mici categorii și în plus, iranianul 
Nassiri, campion mondial la ca
tegoria 56 kg, care de data aceasta 
a concurat la 52 kg. Pe foile de 
concurs 
sportivi, 
creditați 
cit ale 
fost și 
fost repartizat în grupa B, alături 
de halterofilii apreciați mai puțin 
valoroși. Dar, dezavantajul cu care 
porneam din start a devenit, în

au fost înscriși 28 de 
cei mai mulți dintre ei 
cu rezultate mai tune de- 
mele. De altfel, acesta a 
motivul pentru care eu am

dar, care la cîntarul 
concurs a fost mai

oficial 
ușor cu

viitor?intenționați pentru
mă pregătesc în continua- 
mai multă seriozitate ală- 
antrenorul meu de la O- 

atac re- 
„smuls", 
îmi este

meu, 
de după 
350 gr.

— Ce
— Să 

re cu și 
turi de
limpia, Ilie Enciu, și să 
cordul mondial al stilului 
performanță care cred că 
accesibilă.

M. TR.

H CUPA CHIHDIA" LA RACHETOMOKIE
. Astăzi, în orașul Tîrgoviște, va 
avea loc o interesantă întrecere de 
rachetomodș’e. Este vorba de „Cu
pa Chindia", care reunește pe ra- 
chetodromul „Venus" din localitate 
echipe reprezentative din șase ju

dețe ale, țării. Participă, de aseme
nea, și un grup de rachetomode- 
liști din Bulgaria. Concursul — 
primul de acest gen din țară — 
este organizat de C.J.E.F.S. Dîm
bovița, în colaborare cu A.S. Astro- 
nautică de pe lingă. Liceul. I. H. Ră- 
dulescu din Tîrgoviște. |ata clasele 
programate de organizatori: stre- 
mer, rachetoplanâ; maib^ș; înălți
me, rachete (durată) cu parașuta și 
machete punctaj. ..

CAMPION REPUBLICAN ABSOLUT LOTO - PRONOSPORTCURS DE ARBITRI (Urmare din pag. 1)
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ClȘTIGURII.E TRAGERII EXTRAORDI
NARE LOTO DIN 18 SEPTEMBRIE 1973

cabine 
efort !

Buda Prahova, iar cel de. 96 SSD ■ lei lui 
timiș GRIGORE din Vișeul de Sus Ma
ramureș, care cîștigă eîte un autoturism 
DACIA 1300 plus diferența în numerar.

C :
933
F :
100

cat. N : 245 variante a 
. ........ ‘ cat.

lei ; cat.
.... ..... _ . 129,20 a

lei ; cat. E : 269,70 a 449 lei ; cat.
3 211,85 a

FAZA I : Cat. A : 1,25 variante a 96 960 
lei ; cat. B : 7.50 a 16 160 
20,70 a 5 355 lei ; cat. D :

PUȘCAȘUL ILIE CODDEANU

Aflat de mal mult timp în Europa, 
ca reprezentant al unei firme de cafea, 
fosta celebritate a fotbalului brazilian 
„Mană" Garrincha, una dintre persona
litățile cele mal contradictorii din galeria 
de idoli creați de fotbalul din țara 
campioanei mondiale, a acordat un in
terviu ziariștilor austrieci.

Iată clteva fragmente din discuția pur
tată la Vlena.

CU GARINCHA, DESPRE 
ZAGALO Șl PELE...

p.» 
(17) : 

antrenor
re-
576
567
564
563 
p;

Comisia de box de pe lingă 
Consiliul municipal București 
pentru educație 
organizează un 
bitri. Acțiunea 
pînd de joi 4 
sala Loto-Pronosport din Ca
lea Victoriei nr. 9. Cei ce do
resc să participe la acest curs 
trebuie să se prezinte la exa
menul medical, în ziua de 
miercuri 3 octombrie, ora 18, 
la sediul C.M.E.F.S. Bucu
rești, din strada Biserica Am- 
zei nr. 6.

aceste cele din urmă două zile 
concurs, programate azi și mîine, 
vor aduce un plus de edificare.

Rezultate tehnice, armă liberă calibru 
redus (3x40 focuri), poziția in picioare 
(40 f) : 1. Ilie Codreanu (Steaua) 369 P 
— campion republican, 2. Marin Marin 
(Steaua) 367 p, 3. Petre Șandor (Steaua) 
365 p, 4. Romulus Nicolescu (Petrolul 
Ploiești) 364 p, 5. Ștefan Caban (Di
namo) 363 p, 6. Melania Petrescu (Di
namo) 362 p; echipe : 1. steaua I —
1 440 p — campioană republicană, 2. Di
namo I 1 425 p, 3. Steaua H 1 417 p.
Poziția în genunchi (40 f): 1. Ilie Co
dreanu 337 p — campion republican, 2. 
Nicolae Rotaru (I.E.F.S.) 386 p, 3. Mi
hai Axente (I.E.F.S.) 384 p, 4. Gheor
ghe Vasilescu (Olimpia) 383 p. 5. Ion 
Olărescu (I.E.F.S.) 333 p, 6. Teodor Ciu- 
lu (Steaua) 382 p; echipe : 1. I.E.F.S. I 
1512 p — campioană republicană, 2. 
Steaua I 1 507 p, 3. Dinamo I 1 506 p; 
trei poziții (3x40 f) — 54 de concurenți:

1. Ilie Codreanu 1 152 p — campion 
publican, 2. Petre Șandor 1 142 p, 
Gheorghe Vașiiescu 1141 p, 4. Ion . 
lărescu 1 137 p, 5. Eugen Satate (Dina
mo) 1136 p. G. ion Trăscăveanu (Steaua) 
1133 p; echipe: 1. steaua I 4 506 p, — 
campioană republicană, 2. Dinamo I 
1 487 p, 3. Steaua li 1434
Pistol sport 30x30 f femei
1. Anișoara Matei (Dinamo, ____
Ștefan Petrescu) 579 p — campioană 
publicană, 2. Ana Buțu (Olimpia)

3. Silvia Kaposztai (U.T. Arad) 
Marla Sălăgeanu (U.T. Arad) 
Corina Moldovan (U.T*. Arad) 
Dana Teodorescu (I.E.F.S.) 551 . .

" ” Arad (antrenor Ion Po- 
(nou record republican, 
campioană republicană, 
p, 3. Olimpia 1 617 p.

azi, de la poligonul Tu- 
9 : armă standard 3x20 

de la ora 11.45:

P,
P, 4. 
P, 5.
p, 6.---------------
echipe : 1. U.T. 
povici) 1 694 p 
v.r. 1 633 p) — 
2. Dinamo 1 666

Programul de 
nari, de la ora 
femei, pistol liber 60 i, 
armă standard 3x20 f bărbați, ora 15: 
festivitate de premiere. Luni vor avea 
loc ultimele întreceri la armă i liberă 
calibru mare și revolver.,

472,65 a 256 lei ; cat. G : 
lei.

FAZA A 2-A : Cat, 1 : 1,20 variante a 
100 000 lei ; cat. 2 : 3 variante a 52 441 
lei ; cat. 3 : 11,20 a 14 047 lei ; cat. 4 : 
63,40 a 2 481 lei ; cat. 5 : 141.50 a 1 112 
Iei ; cat. 6 : 237,05 a 664 Iei ; cat. 7 : 
424,45 a 371 lei ; cat. 8 ; 2 403 a 100 lei.

FAZA A 3-A ........ ............... . ........
25 000 lei ; cat. O : 11,40 a 5 000 Iei ; 
P : 1 689,85 a 40 lei. „

Cîștigurile de la faza a 3-a se 
portă din fond special.

Cîștigul de 100 000 lei i-a revenit 
STOICA TIBERIUS din Nedeiea 
Buda Prahova, iar cel de 9&S60 lei

mobrciBO
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revistei 
presei

Nineta

ora 10 : 
ca prile- 
de la în-

August
Rapid

— F. C- 
Ghen va,

Steaua (Ghen-
— Gr Roșie, 

Rulmentul Bîr-

masculin, di-

Stadionul
9 : Steaua 
Dinamo —
Gloria, orEț 10 : Gloria — 

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.

MOBRA"
MO8RA"
MOBRA"
MOBRA"

„MOBRA"
„MOBRA" = parcare fără dificultăți 
„MOBRA" = 6 325 lei
Motoreta „MOBRA" — utilă în orice călătorie
Motoreta „MOBRA" se poate cumpăra și cu plata in 
lunare cu un avans minim de 950 lei.

fizice și: T

sportiv

Stadionul Giuleșii, de la 
Spectacol cultural-șportiv 
jul aniversării a 50 de ani 
ființarea clubului Rapid.

FOTBAL : Stadionul „23 
ora 10.30 Unirea Tricolor - 
(feminin) ora 18 : Steaua 
Petrolul (Div. A); teren urucu » 
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. — Dinamo Slatina (Div.
B) . Stadionul Republicii, ora 12: 
Progresul Buc. — Carpati Brașov 
(Div. B): teren F.R.B., ora 11 : 
l.O.R Buc. - Argeșul Mihăilesti 
(Div. C) : teren Electronica, ora 11 : 
Electronica — Azotul Slobozia (Div.
C) ; teren Fi. roșie, orali: Fl roșie
— Carcmei (Div. C) : teren Laromet, 
ora 11 : Tehnometal — Șoimii 
TA ROM (Div O.

HANDBAL : Teren Constructorul, 
ora 9 : Constructorul Buc. — Progre-

sul teren tineretului, ora 10.15:
C.S.U. Construcții — Știința Bacău 
(B.f). ora 11.30: I.E.F.S. - Univ. 
Iași („Cupa de toamnă'* — feminin); 
teren Voința, ora 10 ; Voința Buc. 
— Gloria Buzău (B,f); teren Dinamo, 
ora 15.45: Dinamo — C.S.U. Galați 
(„Cupa de toamnă** — masculin)”, 
ora 17 : Confecția — Universitatea 
Buc. („Cupa de toamnă” — feminin).

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

RUGBY, 
cea) ora 
ora 10.30 : 
iad; teren

= 50 cmc
= 4 cai putere
= stabilitate și confort
= suspensie hidraulică
= 1C0 km de relaxare cu numai &

în Brazilia, se zvonește 
să reluați activitatea’ competițio- 

nală. E adevărat ?
— Mai bine zis, a fost,.. Acum doi 

ani, cînd am venit cu Elsa (n.n. — ac
tuala sa soție, cîntăreața de samba Elsa 
Suarez) în Europa, am încercat să sem
nez un contract cu o echipă franceză. 
N-am ajuns la nici o înțelegere, afir- 
mîndu-se că pretențiile mele materiale 
sînt prea mari.

— Acum ce faceți ?
— Vîn«.l cafea și, după cum se vede, 

merg din cînd în cînd la fotbal.
— Ce părere v-a lăsat meciul Austria 

— Brazilia ?
— M-am uitat mai mult la băieții noș

tri. Parcă și-au pierdut ceva din virtuo
zitatea pe car<? o aveam noi, dar ml 
s-au părut mai bătăîoși. Mai realiști. 
Asta este mare lucru, căci nu trebuie 
uitat că, în 1966, tocmai lipsa de realism 
ne-a spulberat toate speranțele cu care 
venisem în Anglia.

— Pe vremea aceea, Brazilia avea în 
echipă și pe Pele și pe Garrincha...

— Da, dar nici unul dintre noi n-a 
prea jucat. Dacă sănătatea ne-ar fi per
mis, poate că situația ar fi fost alta.

— Ce credeți despre o eventuală reve
nire a lui Pele în echipa națională pen
tru campionatul mondial din anul vi
itor ?

— Nu l-am mai văzut de mult jucînd, 
așa că mi-e greu să mă pronunț... In 
orice caz, echipa de astăzi a Iui Zagalo 
mi se pare capabilă să reprezinte cu 
onoare ceea ce are mai bun fotbalul 
brazilian. In rest, știți opinia mea des
pre Pele. Un mare jucător, dar și un 
mare comerciant, care a știut să-și facă 
multă reclamă...

— Ce ați vrea să transmitem publicu
lui brazilian din partea dv. ?

— Publicului, care sper că nu m-a ui
tat, îi doresc multă fericire. Vreau să 
cred că „mondialele" din 1974 nu vor 
dezamăgi un public atît de iubitor, de 
pasionat și de fidel. Tuturor, numai bine. 
Chiar și foștilor mei conducători de la 
Botafogo, cu care m-am avut ca șoa
recele cu pisica.

Șl TOTUȘI, SAMPDORIA 
RĂMTNE !

Comisia disciplinară a federației italie
ne de fotbal a dat în sfîrșit o decizie 
în cazul litigiului care a opus echipele 
Sampdoria și Varese, și în care un rol 
însemnat a jucat și formația Atalanta. 
Amenințată cu retrogradarea, conduce
rea echipei genoveze Sampdoria, prin 
antrenorul Tabanelli, a propus o mare 
sumă de bani jucătorilor de îă‘'Atalanta 
în cazul unei victorii asupra formației 
Varese, aflată în aceeași situație dispe
rată. Atalanta a învins și Varese a re
trogradat, în timp ce Sampdoria, prin 
jocul acestor rezultate, a reușit să se 
mențină în prima divizie. După o lungă 
tăcere, faptele au ieșit la lumină și 
Sampdoria s-a aflat în primejdia de a 
retrograda prin decizie federală, fiind 
posibil ca în locul ei să „repromoveze** 
Varese...

Hotărîrea comisiei — care a menținut, 
totuși, clasamentul final — apare dis
cutabilă și ea a suscitat numeroase cri
tici imediat după comunicarea ei. Antre
norul Tabanelli a fost 
trei ani. Sampdoria a 
divizie, dar va pleca 
nat cu o penalizare de 
Janta a fost amendată

suspendat pentru 
rămas în prima 

în noul campio- 
trei puncte. Ata- 

_____ __________  cil zece milioane 
de lire italiene pentru... inttrzierea de 
la denunț, în timp co Varese a rămas 

in divizia B !

MUSIAL CONDUCE ÎN
GARNITURA DE AUR"

Ziarul polonez „Przeglad Șp'ortowy"
.re apare la Varșovia, și-a reluat — 

Klată cu începerea sezonului oficial de 
toamnă — clasamentul devenit tradițio
nal sub numele de „garnitura de aur",

Kecent construit în ve- 
derea campionatelor 
mondiale din 1974, sta
dionul din Gelsenkir
chen a fost inaugurat 
de partida Schalke 04
— Bayern Munchen. In
tre „noutățile" tehnice 
ale stadionului, trebuie 
remarcată... scara mo
bilă prin intermediul 
căreia jucătorii ajung 
din 
fără 
Maier, 
Ier și
— în 
cearcă

teren la 
nici un
Gersdorff, Mill- 
Beckenbauer 
imagine — 
primii eficiența 
scării...

ierarhie in cadrul c&rela fotbaliștii din 
prima ligă a Poloniei sînt clasificați in 
funcție de evoluțiile lor în campionatul 
intern șl in meciurile internaționale ofi
ciale.

Clasamentul — în care jucătorii pri
mesc 10, 20 sau 30 de puncte, în raport 
de importanța partidei respective — nu 
se întocmește pe posturi decît la sfîr- 
șltul campionatului, atunci cînd din 
primii clasați sc alcătuiește „garnitura 
de aur", un fel de „echipa campionatu
lui" în versiunea revistei „Fotbal" de 
la noi...

în acest moment, în ierarhia trofeu
lui instituit de ziarul varșovian conduce 
Adam Musial de la Wisla Cracovia, eu 
60 de puncte, în vreme ce cei mai în 
formă fotbaliști polonezi al momentului, 
Deyna și Lato (ultimul — goigeter redu
tabil, un fel de urmaș al lui Lubanski, 
care nu figurează în „garnitură" fiind 
accidentat), ocupă abia locuri de mijloc!

De remarcat că în cadrul punctajului, 
regulamentul prevede și ...scăderea no
telor acumulate anterior, primirea unul 
cartonaș galben corespunzînd unei scă
deri de 5 puncte, iar cea a unui carto
naș

toril răniți nu au timpul necesar unei 
vindecări depline, fiind nevolți să evo
lueze încă bolnavi, fapt ce duce la noi 
complicații în traumele lor. Cea mat 
răspîndită complicație printre fotbaliștii: 
britanici este artrita traumatică, boală 
ds care (după date neoficiale) suferă 
fiecare al doilea jucător trecut de 25 
de ani ! Vîrsta la care jucătorii englezi 
părăsesc terenul definitiv este azi 30 d« 
ani, dar totul lasă să se prevadă că în 
curînd ea va fi de 27 de ani...

SFÎRȘIT DE CARIERĂ PENTRU 
KRIVOKUCEA? 1

roșu uneia de 20 de puncte !

MULTE OASE RUPTE, 
GOLURI PUȚINE...

dinCam așa a caracterizat situația 
fotbalul britanic secretarul sindical al 
ligii profesioniste, K. Lloyd. El a spus 
că descrierea meciurilor capătă din ce 
în ce mai mult aspectul literar al cro
nicilor de bătălie, cu pierderi și însîn- 
gerări pe gazon, „De cele mai multe 
ori, scrie el în oficiosul „F. A. News**, 
numărul celor răniți depășește cifra go
lurilor marcate. într-una din etapele 
sezonului trecut, cluburile, din prima 
ligă au pierdut, intr-o singură zi, G1 ds 
jucători... “.

O asemenea situație, spune Lloyd, a 
încetat de mult să mai fie întîmplă- 
toare, iar viitorul nu rezervă nici o îm- 
•bunătățire. Meciurile primei ligi brita
nice se desfășoară azi într-b tensiune 
fizică și nervoasă mai intensă ca nici-’ 
odată. Programul întîlnlrilor este foarte 
lung, astfel că o bună parte din jucă-

Cunoscutul internațional „iugoslav Pe
ter Krivokucea, de mat multe* ori selec
ționat în echipa reprezentatj.vă: a țării, 
unul dintre jucătorii de bază ai renu
mitei campioane Steaua Roșie Belgrad, 
s-a accidentat din nou, grav,- medicii 
manifestînd multă prudență în ceea ce

Reintrat Jjupă o absență de aproape 

început de partidă la Navi Sad-,, unde 
Steaua Roșie a condus cu 2—1 la pauză 
(rezultat finat 2—2), dar puternice du
reri la piciorul despre care se credea 
că este deplin vindecat l-au determinat 
pe antrenorul MiJjaijicX schimbe,
pentru ca apoi medicii să cppstate o 
periculoasă rupere de ligamente.0 f

Dacă recuperarea lui Krivokucea pen
tru partida cu Spania, de la Zagreb, 
este dincolo de orice discuție, medicii 
solicitînd un răgaz de mai multe săp- 
tămîni pentru refacerea internaționalului 
dela Steaua Roșie, atunci trebuie, men
ționat că, la Belgrad, se fac auzite tot 
mai des voci care vorbesc — cu reți
nere, e drept — despre timpuria retra
gere a lui Krivokucea, mereu accidentat 
în ultima vreme.

Asemenea știri par însă pripite, ele 
însoțind de regulă accidentări mai se
rioase, ale unor fotbaliști vîrstn.ici. Grăi
tor a " ‘ ............................. .
de la 
rieră fusese decretat de multi 

după... 
forțat

privește recuperarea lui...

trei luni, Krivokucea a făcut

fost cazul galezului Mike England, 
Tottenham, al cârtii sfîrșit- de ca- 

’ ....Li .„.specia-
dar care și-a reluat activitatea 

o lună și jumătate de... repaus



M1N1-V1CT0R1E, DIN PENALTY ÎN „CUPA ROMĂNin" LA HOCHEI

Stadion Municipal; ferea bun; 
timp frumos; spectatori aproximativ 
5 000. A marcat ADAM (min. 50 din 
11 m). Raportul cornerelor : 7—2. Ra
portul șuturilor la poartă: 13—8 (pe 
spațiul porții: 6—3).

C.F.R. : Gadja — LUPU. Drago- 
mir, S. Bretan (min. 46 Vișan), Ca
tena — M. BRETAN, Cojocaru — 
Vișan (min? 46 S. BRETAN). Boca 
(min. 83 Mureșan). ADAM, Tegcan.

STEAGUL ROȘU : Adam ache — 
ANGHELINI, Jenei, OLTEANU, Rusu 
— CAD a A," Mate eseu (min. 59 Pa
puc), Ghergheli — Pescaru. Șerbă
noiu (min. 64 Anghel), Gyorfi.

A arbitrat C. Dinulescu ****. 
ajutat la linie de G. Dragomir și 
Gh. Retezan — toți din București.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tlncret-rezerve : 3—2 (2—1).

CLUJ, 29 (prin telefon).
C.F.R, a pregătit cu multă aten

ție și a așteptat, cu firească emo
ție (mai ales după acea înfrîngere 
severă de la Constanța), acest meci 
greu, Cu Steagul roșu, știut fiind 
faptul că o victorie în fața echi
pei brașovene ar Ii adus formația 
clujeană de pe locul 17 al 
mentului în marele pluton 
vizionarelor A cu 7 puncte 
tiv- Dr. C. Rădulescu știa 
bine că obținerea victoriei 
fi o treabă ușoară, cu atât mai mult 
cu cît îi lipsea din atac una din 
piesele sale de bază — Petrescu — 
extrema stîngă percutantă și înșe
lătoare pentru orice adversar. Știa, 
nu avea ce face și nu reușea să-și 
mascheze îngrijorarea, cu puțin 
timp înaintea meciului vorbindu-ne 
de neșansa care a urmărit echipa 
sa în primele 7 etape ale campio
natului. cînd, 
nul sau mai mulți dintre titulari 
n-au putut să joace din cauza unor 
accidentări. Cunoscînd, de aseme-

clasa- 
al di- 
la ac-
foarte 

nu va

de fiecare data, u-

I LA PALATUL SPORTURILOR DIN VARNA

AL X-lea CONGRES OLIMPICLESPORT 
I'OUR UN MONTE 

DE PAIX

CONGRES ’
OLYMPIQUE

VARNA 75

PREFAȚÎND DERBYURILE DE AZIjCLUJ 1(0

nea, foarte bine că brașovenii sînt 
extrem de periculoși pe contraatac, 
antrenorul clujenilor a făcut o in
teresantă rocadă între Vișan și S. 
Bretan, ultimul, un jucător cu bună 
viteză, fiind uns fundaș central 
pentru a stopa cursele rapide ale 
lui Gyorfi și Șerbănoiu.

Dar, după o repriză de 
slab nivel tehnic, cu extrem 
ține faze spectaculoase de 
(clujenii au expediat doar două șu
turi periculoase, prin M. Bretan — 
min. 19 și Lupu — min. 45), în- 
cepînd din min. 46 S. Bretan 
Vișan și-au reluat locurile lor... tra
diționale, 
dreaptă, celălalt ca libero și, sur
prinzător, jocul C.F.R.-ului apare 
mult schimbat în bine. Chiar din 
startul reprizei secunde, două curse 
rapide ale jucătorului cu nr. 4, S. 
Bretan, întorc apărarea brașoveană, 
dar Adam ratează, șutind în Ada- 
mache. Golul nu întârzie, însă, prea 
mult. La o fază care nu-1 preve
dea, Jenei face henț în careu, ar
bitrul ezită, jucătorii C.F.R.-ului 
solicită penalty-ul și, în sfîrșit, C. 
Dinulescu arată punctul de la 11 m. 
Transformă impecabil Adam. Ste
garii acuză șocul și ceferiștii au 
două mari ocazii de a-și mări a- 
vantajul (Lupu — bară, min. 54 și 
Adam — șut pe lîngă, min. 55), 
apoi, pe contraatac, Șerbănoiu ra
tează egalarea (min. 62), trăgînd 
peste poarta goală din 6 m. Și 
meciul reintră și se termină în a- 
nonimat, așa cum a început.

Laurențio DUMITRESCU

IERI, 0 ETAPĂ LINIȘTITĂ

foarte 
de pu- 
poartă

si

primul pe extrema

Rezultate tehnice : AGRONOMIA CLUJ — TlRNAVA ODORHEI 6—3 
(1—0, 3—0, 2—3), au marcat, : Otvos (2), A. Tamas, Texe, Baka, Barbath — 
Agronomia, Csiszer (2), Vass — Tîrnava. au arbitrat : G. Tasnadi si D, Crîs- 
tescu ; I.P.G.G. — LICEUL NR. I MIERCUREA CIUC 12—2 (2—0, 3—0, 7—2),
au marcat : Mihăilescu (3), Ștefanov, Marian, Tăbăcaru, Rociu, Bălășciu. Du
mitru, Mantea, Constantinescu, Păduraru — I.P.G.G., Șandor, meze — Liceul 
nr. 1, au arbitrat : C. Sgîncă și C. Ștefănescu ; DINAMO — DUNĂREA GA- 
LAT?I 9—2 (3—1, 4—0, 2—1), au marcat : Malîhin (2). Gh. Huțanu (2), Ciobanu 
(2), Moiș,,Pană și Axinte — Dinamo. Bălăneanu, Corduban — Dunărea, au ar
bitrat : O. Barbu și P. Kedveș ; STEAUA — S. C. MIERCUREA CIUC 
7—3 (2—0, 5—0, 0—3), au marcat : Herghelegiu (2), Szabo, Kemenessy, Nistor, 
Varga, Vlacl — Steaua, Bașa (2), Jere — S. C. Miercurea Ciuc. au arbitrat : 
FI. Gubernu și A. Balint.

Programul de azi : ORA 9 : Tîrnava Odorhei — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc : ORA 11,33 : Agronomia — I.P.G.G. ; ORA 16 : Dunărea — S. C. Miercu
rea Ciuc ; ORA 18.30 : Dinamo — Steaua.

a

in cuplajul său 
ieri a „Cupei 

putut produce,
a

așteptat ca, 
întrecerii să 
reținere, de- 
desfășurarea 
determinată

Mult mai agitată 
matinal, etapa de 
României" nu 
prin rezultatele înregistrate, nici o 
modificare în clasamentul competi
ției. De fapt era de 
cel puțin, fruntașele 
manifeste o oarecare 
venită tradițională în
disputelor interne și
de apropierea jocurilor decisive,
care vor avea loc azi, opunînd e-
chipele de pe poziții apropiate în 
ierarhia disputei.

Revenind, însă, la penultima run
dă a turului „Cupei României" 
(vom reaminti că returul va avea 
loc între 9 și 14 octombrie la 
Miercurea Ciuc), consumată ieri, 
pe patinoar, vom repera ceea ce 
am spus la începutul comentariului

torii” parțiale, pe reprize sau pe 
scurte perioade de joc, în care ele 
au dominat 
o oarecare 
pentru că 
(I.P.G.G. și
rînd încă să refacă diferența Ce le 
desparte de Dunărea Galați și 
S. C. Miercurea Ciuc, au ținut cu 
dinții de rezultat, știind să se pună 
la adăpost de eventuale și neplă
cute pentru ele surprize. Deci, în 
cuplajul de dimineață rezultate nor
male, la capătul unor meciuri fru
moase : Agronomia Cluj a învins 
pe Tîrnava Odorhei (6—3) într-un 
joc în care după ce a condus co
mod la un moment dat (5—0, min. 

văzut în final obligată să 
asaltul impetuos al adver- 

în timp ce I.P-G.G. a

mai mult, manifestând 
superioritate. Aceasta 
și adversarele lor 

Agronomia Cluj), spe-

42) s-a 
suporte 
sărilor

INAUGURAREA OFICIALĂ A CELUI
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telefon da la

Dominare sterilă, stereotipă
A.S.A. TG. MUREȘ Q
UT, ARAD

Stadion „23 August“ ; timp noros; 
terfcn bun ; spectatori, aproximativ 
8 000. Raport de corner© : 15—3. 
portul șisturilor la poartă : 
(pe spațiul porții : 8—4).

A.S. ARMATA î NAGEL —

«»-
14-—8

___  ___________    Gri
gore, Kiss. ISPIR, Czako — varoât, 
Bfil.OM — Cantaro, Mure șan, Pîs- 
laru (min. 46 Naghi), Hajnal.

U.T.A. î IORGULESCU — Blrftu, 
KUKLA, POJONI, GHITA — DO- 
MIDE, Sehepp, Broșovschl — A- 
XENTE, KUN, Sima (min. 70 Mun
teanul.

A arbitrat C. NICULESCU *★★★*, 
ajutat la linie de V. Roșu și Gh. Va- 
silescu I (toti din București).

Trofeul Petschovsehî : a.
La tineret-rezerve : 2—0 (1—0).

TG. MUREȘ, 29 (prin telefon).
Față de modul de desfășurare a 

partidei, doar printr-o întâmplare 
A.S. Armata er fi putut obține 
victoria. Și cînd facem afirmația 
aceasta, ne referim, înainte de 
toate, la lipsa de ambiție a jucă
torilor mureșeni (în special în pri
ma repriză), care au crezut, pro
babil. că vor cîștiga fără nici un 
fel de dificultate. în plus, pe 
parcursul celor 90 de minute, mili
tarii nu au fost în stare. — nici 
măcar după introducerea lui Naghi, 
strategul echipei — să găsească

IERL IN DIVIZIA B
Seria I : Metalul Mija — Victoria 

Roman 2—0 (1—0) ; Constructorul 
Galați — Ceahlăul P. Neamț 3—0 
(0—0).

Seria- a Il-a : Chimia Rm. Vîlcea 
*— Dunărea Giurgiu 4—0 (3—0).

Seria a IlI-a : Arieșul Turda — 
Olimpia Oradea 4—1 (3—1).

tactica optimă pentru a depăși apă
rarea supraaglomerată a oaspeților, 
insistând în a înghesui jocul pe 
centrul terenului, adică tocmai a- 
colo pe unde era mai greu de pă
truns. Și astfel, toate încercările 
ofensive ale gazdelor se destrămau 
la mijlocul spațiului de Joc, unde 
linia mediană arădeană forma un 
bun compartiment de șoc.

Chiar de la început, A.S.A. pune 
stăpînire pe joc și, în min. 10- 
asistăm la prima acțiune mai pe
riculoasă : un „voie" al lui Mure- 
șan, reținut, însă, de Iorgulescu. în 
replică, U.T.A, are și ea o ocazie 
bună, prin Broșovschl (min. 20), 
dar mingea șutată puternic de a- 
cesta este deviată de către Ispir. 
în min. 24, Mureșan este din nou, 
pe punctul de a deschide scorul, la 
o pătrundere personală, dar Iorgu
lescu e la post.

După pauză, aceeași stereotipie, 
total neindicată, în jocul localnici
lor. în cîteva rînduiri, Ispir avan
sează în sprijinul atacului, însă ne
glijează dispozitivul defensiv. Ară
denii, care încă mai dețin arma 
contraatacului, profită, și în min. 
51 Kun primește o pasă în diagona
lă de la Domide, Nașei iese în în
tâmpinare, mingea, trimisă de Kun, 
se îndreaptă spre poarta goală, dar 
îl lovește pe fundașul Kiss, aflat 
undeva în interiorul careului. Gaz
dele insistă, păstrînd minute în șir 
inițiativa, dar, sînt pe punctul de 
a... primi gol, în min. 63 : Axente 
scapă de sub supraveghere, pătrun
de, șutează plasat, dar Nagel plon
jează și respinge. în min. 68, tot 
la un contraatac, inițiat de Domide, 
portarul tîrgumureșan „scoate" în 
ultimă instanță, cu genunchiul, 
șutul Iui Birău. Cu 3 minute înain
te de 
lîngă 
bine, 
capul, 
poate
nu satisface, înaintea dificilei în
tâlniri din cadrul manșei a doua a 
finalei Cupei Balcanice, ce va avea 
loc miercuri la Sofia.

final, A.S. Armata trece pe 
victorie : Varodi centrează 
Caniaro reia fulgerător cu 
de la 6 m, dar Iorgulescu nu 
fi bătut... Așadar, un 0—0 ce

VOR ARBITRA MIERCURI 
IN CUPELE EUROPENE Gheorghe NERTEA

trei meciuri care se vorCele 
desfășura, miercuri, în țară la noi, 
în cupele europene de fotbal, vor 
fi conduse de următoarele brigăzi 
de . arbitri:

Dinamo — Crusaders (în Cupa 
campionilor europeni): D. Babacan 
(la centru) C. Demir și C. Cerezci 
— toți din Turcia.

Universitatea Craiova — Fioren
tina (în Cupa U.E.F.A.): M. Raws 
(Ia centru), T. Nicolici și N. Seli- 
niovici — toți din Iugoslavia.

F.C. Argeș -
Cupa U.E.F.A.): 
centru), E.
lambidis — 
(c-rtoțid'i—ntruce(

Fenerbaclice (în 
N. ZIatanos (la

Koniaris și C. Chara- 
toți din Grecia.

Turneul Prietenia la fotbal
Competiția de fotbal rezervată echipe

lor de juniori, „Turneul Prietenia", a 
programat, la Donețlc, ultimele meciuri 
ale grupei preliminare B : Bulgaria — 
Cuba 3—1 (1—1); R.D. Germană — URSS 
<ll) 3—3 (2—2). lată clasamentul grupei: 
1. Bulgaria: 2. Polonia; 3. R.D. Germa
nă; 4. URSS (II); 5. Cuba. în conți- 
nuare se vor desfășura partidele pen
tru stabilirea clasamentului final.

VARNA, 25 (prin 
trimisul nostru). —

Duminică dimineața la ora 
teatrul în aer liber din Vama 
găzdui ceremonia oficială a inau
gurării Congresului olimpic, a celei 
de a 74-a sesiuni a 
festivităților prilejuite 
sarea semicentenarului 
olimpic bulgar.

Evenimentul central 
adus pe țărmul bulgar al Mării 
Negre personalitățile marcante ale 
lumii sportive — este fără îndo
ială Congresul olimpic. Pentru pri
ma oară în istoria centenară a 
sportului mondial se vor reuni 
sub aceeași cupola glasurile cele 
mai autorizate nu numai ale miș
cării olimpice, ci și ale vieții spor
tive în general. Hotelurile Shipka, 
ZlatnaKotva sau Astoria din sta
țiunea balneară Zlatni Piasatzi 
par. în această ultimă zi dinainte 
de începerea lucrărilor, un furni
car viu. Cei 65 de membri ai C.I.O., 
reprezentanții celor 89 comitete o- 
limpice naționale și ai tuturor fe
derațiilor sportive internaționale — 
care și-au anunțat participarea — 
sosesc mereu, făcînd neîncăpătoare 
din pricina bagajelor holurile ho
telurilor. Schimburile de vederi 
dintre delegații sînt frecvente și 
trebuie să menționăm că și dele
gația Comitetului olimpic român, 
condusă de general It. Marin Drag- 
nea, președintele comitetului olim
pic român și prim-vicepreședinte al

10 
va

C.I.O. și a 
de aniver- 
Comitetului

care a

I

Vn nou atac al dinamoviștilor 
Dunărea Galați.

bucureșteni, foarte activi ieri in meciul cu

care 
ceva

nostru și anume că jocurile 
au avut loc dimineața au fost 
mai echilibrate, mai dîrz disputate, 
pe scurt, mai interesante din toate 
punctele de vedere. Avînd în 
adversari care păreau ceva 
accesibili, codașele întrecerii 
eeul nr. 1 Miercurea Ciuc și 
nava Odorhei) au încercat... marea 
cu degetul, sperînd să poată îm
bogăți, măcar acum, în ceasul al 
12-lea, săraca lor zestre. Eforturile 
făcute de hocheiștii acestor două 
formații, care — în treacăt fie 
spus, s-au comportat mult mai bine 
decît în sezonul trecut — nu s-au 
concretizat, însă, decît prin „vic-

față 
mai 
(Li- 
Tîr-

HANDBALISTELE TIMIȘORENE
VARȘOVIA, 29 (Agerpres). — în 

prima zi a turneului internațional 
masculin de handbal de la Lodz, 
echipa Politehnica Timișoara a in- 
tîlnit selecționata orașului Grun-

lejer de Ll-
Ciuc (IZ—2),

dispus parcă ceva mai 
eeul nr. 1 Miercurea 
bucureștenii permițîndu-și chiar să 
se relaxeze în 
(conduceau cu

în cele două 
după amiază, 
jucat liniștit, toate cele patru for
mații (Dinamo — Dunărea 
Steaua — S.C. Miercurea 
fiind cu gîndul la jocurile 
azi după amiază. Așadar 
lejere ale fruntașelor Dinamo 
Steaua și speranțe că relaxarea de 
ieri va fi compensat îți derbyurile 
de azi...

ultimele 10 minute 
10—0).
partide programate 
cum spuneam, s-a

Galați, 
Ciuc) 

lor de 
Victorii 

și

Călin ANTONESCU

EVOLUEAZĂ IN POLONIA
wald (Polonia), pe care a învins-o 
cu scorul de 21—14 (9—8).

într-un alt joc, echipa Anilină 
Lodz a întrecut cu 30—15 (15—8) 
pe S. C- Magdeburg (R. D. Ger
mană).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

C.N.E.F.S., a folosit răstimpul pen
tru numeroase și rodnice 
deri cu delegații similare 
țări.

Atmosfera de lucru de 
firește contrastantă cu peisajul din 
jur care invita mai curînd la vile
giatură. Interesul manifestat în faza 
de congres nu poate fi mai bine 
caracterizat decît de faptul că la 
Vama au sosit 220 de ziariști din 
lumea întreagă, reprezentând' pre
sa scrisă, orală și vizuală, dornici 
cu toții să cunoască mai de a- 
proape rezultatele acestui for mon
dial al sportului.

Potrivit primei declarații, făcută 
la sosirea sa de către lordul Kil- 
lanirț, președintele C.I.O., vom asis
ta la punerea bazelor unei opere 
de modernizare a mișcării olim
pice. Credința î-n această perspec
tivă ne-a fost mărturisită și de 
Aleksei Romanov (U.R.S.S.), mem
bru de onoare al C.I.O., de Ivar 
Vind (Danemarca) sau Joao Have- 
lange (Brazilia), membri aj C.I.O., 
Amilare Rotta, președintele federa
ției internaționale de bob și alții.

Nu mai puțin interes se arăta 
aici invitațiilor de onoare ai co
mitetului de organizare, foști cam
pioni olimpici, printre care : lup
tătorul Aleksandr Medved (U.R.S.S.) 
schiorul Veiko Hakkulinen (Fin
landa), scrimerul Rudolf Karpati 
(Ungaria), boberul Jean ,rVicki (El
veția), călărețul Richard Mead 
(Anglia). în această mică familie a

întreve- 
din alte

aici este

sportivilor, a celer pentru care se 
poartă în fond dezbaterile congresu
lui, singura reprezentantă a spor
tului feminin, atleta româncă Mi- 
haela Peneș se afla în bună com
panie cu alt campion olimpic la 
aruncarea suliței, Klaus Wolfer- 
mann (R.F.G.).

Palatul Sporturilor din Varna — 
unde se vor ține lucrările congre
sului — este o admirabilă operă 
arhitectonică, demnă c'e evenimen
tul pe care-1 va găzdui. Aici se 
află și expozițiile prilejuite de a- 
niversarea Comitetului olimpic bul
gar și de prezența viitoarelor gaz
de ale Olimpiadelor din 1976 ; 
Montreal (J.O. de vară) și Inns
bruck (LO. de iarnă). Din fața a- 
cestui așezămînt. nu numai de 
sport ci și de cultură de-a lungul 
litoralului, prin stațiunile Drujba 
și Nisipurile de Aur, stindardele 
olimpice anunță importanta reuniu
ne olimpică. Nădăjduim că dezba
terile vor fi fructuoase și antre
nante, în așa fel îneît participan- 
ții să suporte cu stoicism și fără 
invidie concurența celor afiați în 
vacanță, care la 24 grade, sub 
un admirabil soare blind de toam
nă aurie, se avîntă de pe plaje In 
apele Mării Negre.

în sfîrșit, un cuvînt de laudă 
pentru organizatorii bulgari, care 
au făcut remarcabile eforturi pen
tru punerea pe picioare a unui ase
menea grandioase manifestări.

Vicios- BANC1ULESCU

EDIȚIA A XVIll-a A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINSĂ DE CEA A CEHOSLOVACIEI
BARCELONA. 29 (prin telefon, 

de Ia trimisul Agerpres I. GOGA). 
Cea d'e-a doua zi a campionatelor 
europene masculine de baschet a 
fost marcată de două surprize, am
bele înregistrate în grupa de la 
Badalona, unde echipa Turciei a 
reușit să învingă cu 65—64 (29-—33) 
reprezentativa Poloniei, iar selec
ționata Israelului a întrecut cu 
scorul de 85—80 (39—45) formația 
României. Cîștigînd cu 77—55 (36— 
29) jocul susținut cu Cehoslovacia, 
echipa U.R.S.S. rămîne singura for
mație neînvinsă în această grupă.

Partida dintre selecționatele Tur
ciei și Poloniei a fost foarte echi
librată și a avut un final drama
tic, cu totul neprevăzut. în ulti
mul minut de joc,' baschetbaliștii 
polonezi conduceau cu 64—61 și se 
părea că vor termina învingători, 
dar jucătorii turci au înscris un

coș reducînd' handicapul la un sin
gur punct: 63—64. Mai erau de ju
cat 14 secunde și mingea era în 
posesia formației Poloniei. Dar 
Payarzoglu a interceptat balonul, 
s-a înălțat și îți ultima secundă de 
joc, printr-o aruncare precisă de 
la semidistanță, a înscris coșul 
care avea să aducă victoria for
mației sale.

Disputată în meci vedetă. în pre
zența unui public numeros. întîlni- 
rea dintre echipele României și 
Israelului a fost de un excelent 
nivel tehnic, trepidantă ca ritm și 
plină de neprevăzut ca evoluție a 
scorului.

Formația Israelului a început în 
forță acest meci și, după numai 
60 d© secunde, conducea cu 6—0. 
Baschetbaliștii români și-au reve
nit, au egalat și apoi scorul a alter
nat pînă spre sfîrșitul reprizei,

cînd reprezentanții noștri au luat 
un avans de șase puncte: 45—39.

în minutul 31, scorul ne era 
favorabil: 67—59. Din acest mo
ment, însă, adversarii imprimă jo
cului un ritm de-a dreptul sufo
cant. căruia apărarea noastră nu-i 
mai poate face față și în minutul 
34 se produce egalarea 75—75. A- 
poi, formația Israelului a preluat 
conducerea și nu a mai cedat-o 
pînă la fluierul final. De semnalat 
ușurința cu care, în această perioa
dă, arbitrul american Richardson 
a sancționat echipa României cu 
„pași" și greșeli personale, pe care 
Leibovitz le-a transformat cu o 
precizie matematică. în afara lui 
Leibovitz, un bun realizator (a în
scris 24 puncte), s-au mai eviden
țiat din formația învingătoare con
ducătorul de joc Bercovici (9 punc-

DUPĂ NUMAI O SĂPTĂMlNÂ

DIN NOU O SEMIFINALA
NASTASE —OKKER...

NEW YORK, 29 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis de 
Ia Chicago, concurs contând pentru 
„Marele Premiu — F.I.L.T.”, a pro
gramat trei partide din cadrul sfer
turilor de finală ale probei de sim
plu. Campionul român Ilie Năstase 
l-a întrecut cu 6—2, 7—6 pe en
glezul Graham Stilwell și va juca 
în semifinală cu olandezul Tom

Okker, învingător cu 6—4, 6—4 în 
partida susținută cu Gerald Bat
trick (Anglia). Jucătorul american 
Marty Riessen l-a eliminat cu 6—1, 
6—3 pe compatriotul său Eddie 
Dibbs. în semifinală, Riessen îl va 
întîlni pe învingătorul meciului din
tre australianul 
Și

CAMPIONATELE BALCANICE DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

cucerirea titlului de campion balcanic 
în compania lui Stoianov (Bulgaria). 
Partida a fost extrem de echilibrată 
pînă în. ultimele secunde. Cînd mai 
erau doar două secunde pînă la gon
gul final, Neagu a reușit o fixare care 
i-a asigurat victoria la limită (3—2), 
dar deosebit de prețioasă. La catego
ria 52 kg, Gheorghe Ștefan a fost în
trecut clar la puncte de către bul
garul Ibicev, iar Grigore Conrad (57 
kg) l-a depășit net la puncte (16—1) 
pe iugoslavul Lazarevschi.

Un meci extraordinar a realizat 
Petroniu Androne (cat. 68 kg) în com
pania lui Airev (Bulgaria). Condus la 
începutul confruntării cu 2—3 puncte 
tehnice, Androne a atacat dezlănțuit 
în. continuare refăcînd terenul pier
dut și în repriza a doua, cu o cheie 
la cap și-a dus adversarul în pod și 
nul-a mai slăbit pînă ce arbitrul n-a 
consemnat tușul. Marin Pîrcălabu a 
obținut cea de a doua victorie între- 
cînd pe grecul Panaiotos — descali
ficare, iar Vasile Țigănaș (82 kg) —

liber în primul tur — l-a învins de
tașat la puncte (16—I) pe Pachtas 
(Grecia). După înfrîngerea suferită 
vineri, Stelian Morcov s-a reabilitat 
de.pășmdu-1 prin tuș pe Spiridopoulos 
(Grecia). La semigrea, Traian Stoian 
a trebuit să se recunoască învins în 
fața puternicului luptător turc Guclu 
(tuș — min. 8).

La greco-romane, campionul mon
dial de juniori Constantin, 
dru, cu un frumos supleu, 
în primul minut, a obținut 
înainte de limită, prin tuș, 
lui Lazici (Iugoslavia). La 52 
du Botez a suferit cea de a doua în
frîngere, de data aceasta în fața bul
garului Koroupov. Excelent a luptat 
reprezentantul nostru la cat. 57 kg 
Mihai Boțilă. El l-a dominat copios, 
timp de nouă minute, pe turcul Uy- 
sal, pe care l-a învins la puncte cu 
un scor de 14—2, care echivalează cu 
o victorie la tuș.

O frumoasă comportare a avut și 
Ion Păun (62 kg) care l-a depășit de 
o manieră impresionantă pe unul 
dintre principalii pretendenți la ti-

Alexan- 
executat 
victoria 
In fața 

kg San-

tiu. bulgarul Vanghelov. Cu o suită 
de supleuri și tururi de braț Păun a 
acumulat 16 puncte tehnice, iar ad
versarul său numai patru. Cu aceas
tă victorie Păun și-a asigurat locul 
pe treapta cea mai înaltă a podiumu
lui de’ premiere. Tiberiu Horvath (68 
kg) a fost învins la puncte de către 
iugoslavul Kiss. La cat. 74 kg Adrian 
Popa și-a încheiat socotelile cu tur
cul Tiiriit în mai puțin de un minut 
(tuș). Gheorghe Ciobotaru (82 kg) a 
fost învins prin, descalificare în par
tida cu Petkovici (Iugoslavia), iar 
Zoltan Szilak a fost întrecut la limi
tă (2—3) de către bulgarul Raikov. 
Un meci foarte disputat a susținut și 
greul nostru Adrian Savlovschi. El 
l-a întrecut cu 7—6, la puncte, pe 
bulgarul Stankov.

în reuniunea de seară, alți trei 
luptători români, prin victoriile obți
nute. și-au asigurat locul I la cate
goriile lor în întrecerea balcanică. 
Constantin Alexandru (cat. 48 kg), la 
stilul greco-romane, l-a învins clar 
la puncte pe grecul Solidis. La cat. 
62 kg, Ion Păun, cu un splendid salt

efectuat în min. 4, l-a dus direct în 
tuș pe iugoslavul Varga, intrînd încă 
de’ pe acum în posesia titlului de 
campion balcanic.

La celălalt stil, reprezentantul nos
tru la cat. 68 kg, P. Androne, l-a în
vins prin, abandon în prima repriză 
pe Iordanov (Iugoslavia), clasîndu-se 
pe primul loc al categoriei. La ace
lași stil, Marin Pîrcălabu (74 kg) l-a 
învins la puncte pe turcul Kizialhan, 
luînd o serioară opțiune pentru un 
loc. pe podium, iar Vasile Țigănaș 
(82 kg) a termniat Ia egalitate (3—3) 
cu turcul Oztiirk.

Astfel, încă înainte de desfășurarea 
finalelor, A. Neagu și P. Androne 
(la libere). C. Alexandru, M. Boțilă și 
I. Păun (la greco-romane) și-au asi
gurat titlurile de campioni. '

ALAMO. .— In sferturi de finală, 
Ray Moore a reușit să-1 învingă cu 
7—6, 6—4 pe Stan Smith, iar Bjorn 
Borg l-a eliminat cu 6—4, 5—7, 7—6 
pe Tom Gorman.

BARCELONA. — In „sferturi", a 
fost înregistrată o surpriză de pro
porții i Jan Kodes a fost eliminat cu 
6—4, 2—6, 5—7 de spaniolul Luis
Bruguera. Tenismanul român Ion Ți- 
riac l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe P. 
Rodriguez (Chile), urmînd să-I întâl
nească în semifinală pe Bruguera. 
Cealaltă semifinală programează par
tida Juan Gisbert — Adriano Panat- 
ta.

MADRID. — în. ziua a treia a 
competiției internaționale de tenis 
(rezervată echipelor de tineret) s-au 
înregistrat următoarele rezultate • 
Anglia — Austria 2—0 ; Spania (B) — 
Suedia (A) 2—0 ; Iugoslavia — Por
tugalia 2—0; Suedia (A); — 'Olanda 
2—0.

John Newcombe 
americanul Brian Gottfried.

ALTE TURNEE

NADEJDA CIJOVA - 21,45 m nou record mondial!

Baschetbaliștii iugoslavi în ofensi
vă, în meciul cîștigat împotriva re

prezentativei Greciei
Telefoto: A.P.-AGERPRES

ETAPA DE ZONA A CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

a punctat prompt cu directe de stin
gă folosind avantajul alonjei, punînd 
adesea în mare dificultate pe AL 
Popa (Trotușul). Victoria a fost acor
dată pugilistului gălățean în unanimi
tate. Mai ușor decît se aștepta, ste- 
listul Ion Adam l-a întrecut la punc
te pe Gh. Moraru (Dunărea Galați) 
în limitele categoriei pană. Iață ce
lelalte rezultate : cat. ușoară Cornel 
Hoduț (Rapid) b.p. Ilie Radu (Nicoli- 
na Iași) ; mijlocie mică Valeriu Fi
lip (Farul) b.p. Al. Tîrboi (Farul), 
cat. mijlocie Viorel Tecuceanu (Ra
pid) b.p. C. Cbiracu (A.S.A. Bacău), 
semigrea V. Croitoru (Steaua) b.ab. 
I. Vasile Rață (Metalul Suceava). I. 
Alexe, la cat. grea, cîștigă fără ad
versar.

CONSTANTA. 29. (prin telefon). 
Numeroși spectatori au urmărit, în 
Sala sporturilor din localitate, între

ceri disputate. Iată rezultatele obținu
te, în ordinea celor 11 categorii : Re
mus Cosma (C.S.M. Cluj) b.p. AL Szi- 
gheti (A.S.A. Cluj), Tr. Cerchia (Por
tul Constanța) b.p. Gh. Ileana (Di
namo Brașov), Marian Lazâr (Steaua) 
b.p. Marinei Gheorghe (Chimia Brăi
la), Constantin Ștefanovici (Dinamo 
Buc.) b.ab. III Constantin Tîrcheș 
(Cimentul Medgidia), Aurel Iliescu 
(Farul) b.p. Aurel Simion (Muscelul 
C-lung), Paul Dobrescu (Dinamo 
Buc.) b.ab. II Ladislau Mathe (Voin
ța Cluj), Victor Silberman (Steaua) 
b.p. Ilie Tîrîlă (Dinamo Brașov), San
du Tîrîlă (Constructorul Galați) b.ab. 
I. Dumitru Mihalcea (Dinamo Buc.), 
M. Banu (Farul) b.p. I. Peter (Dina
mo Brașov), I. Gyorffi (Dinamo Buc.) 
b.ab. II P. Pîrvu (Farul), V. Lehăduș 
(Constructorul Galați) b.p. I. Boan- 
că (Dinamo Brașov).

Paul IOVAN

ARAD, 29 (prin telefon). Și La Arad,

gala finală a corespuns îhtrutotul aș
teptărilor, oferind întreceri de un ri
dicat nivel tehnic. Iată rezultatele în
registrate în ordinea categoriilor : 
Șt. Băiatu (C.S.M. București) b.p. Șt. 
Boboc (Dinamo Buc.), I. Sulă (Dina
mo Brașov) b.p. V. Drăgan (Vo
ința Buc.), M. Tone (Constr. Ga
lați) b.ab. 3. V. Kiss (Ă.S.A. 
Cluj), Gh. Ciochină (Steaua) b.p. P. 
Nedelcea (C.S.M. Reșița) — decizie 
discutabilă, I. Vladimir (Dinamo Buc), 
b.p. P. Anton (Steaua), C. Cuțov (Di
namo Buc.) b.ab. 2. N. Paraschiv (Ra
pid), I. Fuicu (U.M. Timisoara) b.p. 
AL Popa (C.S.M. Cluj) !, Șt. Florea 
(Steaua) b.p. I. Moldovan (Voința 
Cluj), A. Năstac (Steaua) b.ab. 3. I. 
Mihoc (C.S.O. Baia Mare), C. Cojo- 
caru (Constr. Galați) b.ab. 1. M. Flo
rea (Constr. Galați), I. Dașcălu (Fa
rul) b.p. I. Sănătescu (Metalul Tr. 
Severin).

ȘT. IACOB _ coresp. juJ

DROBETA TR. SEVERIN, 29 (prin 
telefon). Ultima reuniune a „zone
lor" s-a încheiat cu următoarele re
zultate (în ordinea categoriilor) : P. 
Ganea (Constr. Galați) b.p. Tr. Boșeu 
(Constr. Galați), C. Gruescu (Steaua), 
b.p. M. Toma (C.S. Pitești), M. Huse- 
in (Steaua) b.p. N. Păun (Metalul Tr. 
Severin), O. Amăzăroaie (Constr. Ga
lați) b.p. I. Covaci (C.S.M. Reșița), A. 
Iacob (Farul) b.p. C. Dia (Muscelul), 
C. Lică (Farul) b.p. A. Guțu (Dună
rea Galați), I. Vornicescu (I.E.F.S.) 
b.p. I. Velcu (Electroputere Craiova), 
I. Mocanu (Metalul Bocșa) cîștigă ne- 
prez. la T. Nicolae (Metalul Bucu
rești), Gh. Chivăr (Steaua) b.p. M. 
Iagăru (C.S.M. Sibiu), M. Constanti
nescu (Metalul Buc.) b.ab. 1. V. Năs
tase (C.S. Pitești), A. Iancu (Musce
lul) b.ab. 1. I. Didea (C.S.M. Reșița).
GH. MANAFU — coresp. județean

VARNA, 29. — Pe stadionul „Iuri 
Gagarin" din Varna se desfășoară 
un concurs atletic internațional, 
închinat celui de al X-lea Congres 
olimpic, care se va deschide dumi
nică în localitate. Cu acest prilej, 
atleta sovietică Nadejda Cijova a

stabilit un nou record mondial la 
aruncarea greutății femei, cu o per
formanță de 21, 45 m. Ea corectea
ză astfel cu 25 cm vechiul record 
mondial, care-i aparținea. în proba de 
săritură în lungime, atleta român
că Viorica Viscopoleanu a termi
nat învingătoare cu 6,36 m.

Elsner (16 puncte) și Janey 
puncte). Pentru echipa noas- 
cele mai multe puncte le-au 

marcat Titus Tarău (26), Gheorghe 
Oczelak (23), Gheorghe Novac (13) 
și Radu Diaconescu (8).

în grupa de la Barcelona, par
tida centrală a zilei a fost cea 
dintre echipele Spaniei și Bulga
riei. Cej 10 000 de „aficionados", au 
plecat satisfăcuți, echipa Spaniei 
cîștigînd cu scorul de 85—69 (47— 
35). într-un alt meci, contând pen
tru grupa B. reprezentativa Italiei 
a învins cu 71—63 (36—26) echipa 
Franței.

Alte rezultate: la Badalona: 
U.R.S.S. — Turcia 79—53 (36—24); 
la Barcelona : 
67—62 (41—38).

La închiderea 
— Cehoslovaciei

te), 
(14 
tră,

Grecia Franța

ediției : România
61—70 (27—49).TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

întilnirea triunghiulară de atletism (pro
be de semifond și fond), desfășurată 
Ja Pains între selecționatele masculine de 
tineret ale R.F. Germania, Belgiei și 
Franței, s-a încheiat cu victoria sporti
vilor vest-gerrriani, care au acumulat 80 
puncte. Pe locul secund s-a clasat Fran
ța — 57 p, iar locul trei a fost ocupat 
de Belgia — 47 p. Iată cîteva dintre re
zultatele înregistrate : 3 000 m — Orth- 
man (RFG) 8:02.0: 2 000 m obst. — Karst 
(RFG> 5:35.2: 800 m — Van Damme 
(Belgia) 1:50,7; 1 500 m — Kreth (RFG) 
3:45,9.

Rezultate înregistrate în prima zi a tur
neului internațional masculin de xrolei 
de Ia Lodz : Hutnik Nowa Huța — Got- 
waldow (Cehoslovacia) 3—2 (15—12. 8—15. 
11—15. 15—6. 15—11); A via Svidnik —
Anilină Lodz 3—1 (15—10, 15—12, 7—15.
15—4).
&
Reprezentativele de fotbal ale Italiei 
și Suediei s-au întîlnit ieri, pe stadio

nul San Siro din Milano. într-un meci 
amical. Au cîștigat fotbaliștii italieni 
cu scorul de 2—0 (0—0) prin golurile 
marcate de Anastasi (min. 63) și Riva 
(min. 66).
n
Cursa internațională automobilistică, 
desfășurată pe circuitul de la Silvesto- 
ne, s-a încheiat cu victoria echipajului 
Derek Bell (Anglia) — Herald Ertl (Aus
tria) care, pe o mașină rB. M. W. — 
Alpina“, au realizat o medie orară de 
176.702 km. Pe locul secund s-a situat 
echipajul Jochem Mass (R.F. Germania) 
— John Fitzpatrick (Anglia) pe „Ford 
Capri".

In ziua a doua a turneului final al com
petiției internaționale masculine de vo
lei de la Pre ga, reprezentativa URSS a 
întrecut cu scorul de 3—0 (15—6. 15—8, 
15—10) formația Poloniei iar selecționata 
Cehoslovaciei a dispus cu 3—1 (15—7,
15—10. 15—12) de echipa R.D. Germane, 
în turneul pentru locurile 5—8 s-au în

registra f următoarele rezultate : Bulga 
ria — Brazilia 3—2 (15—8, 15—12, 7—15 
14—16, 15—4); Janonia — SUA 3—1 
(2—15, 15—9, 16—14, 15—6).w
Turneul international de șah „Memori 
Iul Bora Hostiei* a continuat la Vîrsei 
(Iugoslavia) ■ cu disputarea partide’c
din runda a 10-a. Miscevicl a cîștigv 
la Krnici, Tringov la Veiimtrovici. iă 
Kirov l-a învins pe Tlhlmann. A f0‘ 
consemnată remiza în partidele Zucke* 
mann — Forintos. Parma — Radulov ' 
Masici — Buljoviei. în clasament co* 
duc Velimirovici. Parma (ambii iv.goslr 
via) și Trigonov (Bulgaria) cu cît? ' 
puncte fiecare, urmați de Radulov (Bv? 
garia), Buljoviei (Iugoslavia) — 5*/2 p. 
«!
La Liubliana s-a disputat întîlnirea in 
ternațională de hochei pe gheață dintre 
echipa locală Olimnia si formația aus
triacă H. C. Graz. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 6—2 (0—î, 
2—1, 4—0).
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