
IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

leii a avut loc solemnitatea decorării Drapelului de luptă
al Diviziei „Tudor Vladimirescu-Debrețin"

Ieri, militarii armatei noastre 
populare, întregul popor, au sărbă
torit împlinirea a 30 de ani de la 
crearea Diviziei „Tudor Vladimi
rescu — Debrețin”.. Omagiul adus 
acestei aniversări și-a găsit o 
înaltă expresie în participarea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, comandantul suprem 
al Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, la festivitatea 
ce a avut loc în Capitală, în cadrul 
căreia Diviziei ce poartă, simbolic, 
numele conducătorului mișcării re
voluționare de Ia 1821 î-a fost con
ferit Ordinul „Tudor Vladimirescu", 
clasa 1.

Această impresionantă manifesta^ 
re a reprezentat, în fapt, cinstirea 
tuturor ostașilor țării care, la che
marea Partidului Comunist Român, 
au luptat vitejește pentru liberta
tea și independența României și 
apoi pînă la victoria finală asupra 
Germaniei naziste. Pe acest aspru 
drum de luptă, Divizia „Tudor Vla
dimirescu" — creată pe teritoriul 
U.R.S.S., la inițiativa și sub în
drumarea comuniștilor români și cu 
aprobarea guvernului, sovietic, în 
condițiile cînd în întreaga noastră 
tară se dezvolta, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, o am
plă mișcare de rezistență a mase
lor largi populare, împotriva dicta
turii militaro-fasciste — a 
acționat cu fermitate și dîrze- 
nie, aducîndu-și contribuția îm
preună cu întreaga armată română 
la înfrîngerea hitlerismului. Este 
prețuită, totodată, astăzi, activi
tatea neobosită pusă în slujba 
întăririi și înfloririi patriei so
cialiste de militarii acestei divi
zii, care își îndeplinesc, Ia fel ca 
toți ostașii țării, cu pasiune și dă

ruire, sarcinile de răspundere în
credințate de partid și popor.

...Este ora 10. Ostașii Diviziei „Tu
dor Vladimirescu — Debrețin" tră
iesc în această însorită dimineață 
de toamnă clipe deosebite.

Un sunet prelung de trompetă 
anunță sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Comandantul diviziei prezintă 
raportul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
mandantul suprem al forțelor noas- 
.tre armate, însoțit de ministrul 
apărării naționale, trece în revistă 
trupele și salută drapelele unită
ților.

Urmează momentul solemn al 
decernării Ordinului „Tudor Vla
dimirescu", clasa I. Drapelului de 
luptă al marii unități, pentru con
tribuția deosebită adusă la ridica
rea capacității de apărare a Repu
blicii Socialiste România și la 
opera de construire a socialismu
lui în patria noastră, cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la înfiin
țarea Diviziei „Tudor Vladimirescu 
— Debrețin”.

într-o atmosferă entuziastă, în
uralele militarilor, 
Nicolae Ceaușescu prinde 
tasea Drapelului de luptă 
ziei înalta distincție.

In tribuna oficială, unde 
roșii și tricolore încadrează por
tretul conducătorului partidului și 
statului nostru, iau loc, apoi, tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 

Janos Fazekas, 
Leonte Răutu. 

Ștefan Voitec,

tovarășul 
pe mă- 
al divi-

steaguri

Virgil Trofin, 
Gheorghe Cioară, 
Dumițru Popescu, 
Gheorghe Stoica, 
Chivu Stoica, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ion loniță, Ștefan Andrei, Emil

Bobu. ministrul de interne, Constan
tin Pirvulescu, Dumitru Coliu, mi
litant) din ilegalitate ai partidu
lui și ai mișcării muncitorești, 
generali și veterani ai diviziei.

în numele tuturor militarilor 
din această mare unitate sărbăto
rită, a adresat călduroase mulțu
miri comandantul Diviziei „Tudor 
Vladimirescu — Debrețin", gene- 
ral-maior Lucian Ionescu.

în continuare, a luat cuvîntul 
general de armată Ion loniță, mi
nistrul apărării naționale.

în uralele și aclamațiile celor 
prezenți, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru — strălu
cită reafirmare a politicii interne 
și externe a partidului — a sintetizat 
direcțiile spre care își îndreaptă 
eforturile sale poporul nostru în 
vederea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, preo
cupările României socialiste de a 
lărgi și întări relațiile salejcu toate 
țările, de a-și aduce o contribuție 
tot mai mare la cauza păcii și so
cialismului, la promovarea coope
rării și înțelegerii internaționale, 
în același timp, cuvîntarea a re
prezentat un document de o excep
țională însemnătate privind întă
rirea pe mai departe a capacității 
de apărare a patriei, creșterea ro
lului armatei ca școală de educație 
politică, patriotică și cetățenească.

Urmărită cu deosebită atenție și 
larg interes, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu a fost sublinia
tă, în repetate rînduri, cu înde
lungi urale. I

Solemnitatea consacrată aniver
sării Diviziei „Tudor Vladimirescu 
— Debrețin" ia sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm.

activității 
sportive 
ae masa

INAUGURAREA STADIONULUI 
DE HANDBAL DIN CĂLĂRAȘI
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ÎNCHEIEREA IUCRARIIOR
CONGRESULUI E.I.J.E.Î.

Luni la amiază s-'au încheiat lucră
rile celui, de-al XVIII-lea Congres al 
F.I.J.E.T.

în timpul celor două zile de dis
cuții au luat cuvîntul : Jean Hureau 
(Franța), Andre Lasearatos (Grec.a), 
Nikolai Todorov (Bulgaria), Șerban 
Cioculescu. membru corespondent a] 
Academiei, Miguel Alberto Martinez- 
Mongo (Spania), Jean D. F. I. le 
Mercier de l’Ecluse (Franța), Jean 
Paul Deltei! (Belgia), J. W. M. Ben 
Smit (Olanda), Georges Plaisance 
(Franța), Vladimir Cernov (U.R.S.S.), 
Pop Simion (România), Bojan Bolgir 
(Bulgaria), Toma George Maiorescu 
(România), Santiago Fernandel — 
Fernandez (Spania). Hifzi Topus, șeful 
Departamentului circulației și dez
voltării comunicațiilor U.N.E.S.C.O., 
și loan Grigorescu (România).

Tn alocuțiunile rostite, 
au subliniat valoarea 
principal prezentat de 
României, și au exprimat cuvinte 
de apreciere pentru modul Tn care 
țara gazdă a pregătit lucrările acestui 
congres. S-a subliniat, de asemenea, 
rolul turismului și al profesioniștilor 
condeiului din acest domeniu de ac
tivitate la mai buna cunoaștere reci
procă, la apropierea dintre popoare.

In încheierea lucrărilor, Gyorgy 
Vecsey, președintele F.I.J.E.T., a ex
primat gratitudinea fată de atenția 
acordată congresului de guvernul 
român, evocînd, în context, conținu
tul mesajului adresat participanților 
la această reuniune internațională de 
către președintele Consiliului de 
Miniștri ăl Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer.

vorbitorii 
referatului 

delegația

Reporterii noștri pe teren, In mijloeul preocupărilor pentru aplicarea

prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie —2 martie a.c,

VELEITAJILE SPORTIVE ALE CUGIRULUI
SiNT SUPERIOARE REZULTATELOR EXISTENTE

MIINE, O NOUĂ RUNDĂ A COMPETIȚIILOR EUROPENE INTERCLUBURI

ECHIPELE NOASTRE DE FOTBAL PREZENTE
PE CINCI FRONTURI IN DIFICILE CONFRUNTĂRI

Duminică — am putea spune dato
rită contribuției locuitorilor întregu
lui municipiu — Călărașiul s-a îmbo
gățit cu o nouă bază sportivă: un. sta
dion de handbal. La festivitatea 
inaugurării sale au fost prezenți to
varășii Andrei Voileanu. secretar al 
Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R., președintele C.J.E.F.S., Radu 
Sinișteanu, prim-secretar al Comite
tului. municipal al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular municipal, Gh. Carp, secre
tar al Comitetului municipal P.C.R., 
președintele C.M.E.F.S. Călărași, Ia
nuarie .lingă, prim-vicepreședinte ’al 
C.J.E.F.S. Ialomița. Romulus Țolea, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Ialomița al U.T.C., conducători de 
întreprinderi șl instituții.

Cu cîteva minute înainte de tăie
rea panglicii inaugurale, l-am rugat 
pe tovarășul Radu Sinișteanu, prima
rul municipiului, să ne vorbească des
pre preocupările organelor locale de 
partid și de stat pentru dezvoltarea 
mișcării sportive. Iată ce 'ne-a decla
rat interlocutorul: „Din momentul în 
care conducerea superioară a partidu
lui s-a aplecat cu atîta interes asu
pra problemelor sportului in tara 
noastră — Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P C. R. din 28 februarie—2 martie 
a.c. fiind cea mai elocventă dovadă. 
— noi nu puteam proceda decît la 
fel. în condițiile de care dispunem. 
Stadionul de handbal pe care îl inau
gurăm astăzi este un obiectiv din și
rul ce intenționăm 
printre altele, și cu 
bazin de înot"...

După meciul de 
Școala sportivă din 
la sportivă nr. 3 din București, lotul 
olimpic de handbal al țării noastre, 
împărțit în două 
foarte aplaudată 
cum ne spunea

să-l concretizăm, 
amenajarea unui

handbal dintre 
localitate și Școa-

echipe, a făcut o 
demonstrație. După 
Lucian Grigorescu.

Ion GAVRIlESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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• Penurie de cadre didactice de specialitate • Fotbalul nu estetotul! • Se va extinde
zona de agrement • Promovarea performanței — o problemă importantă

Ca Cugir tenisul de cîmp caută să-și găsească un drum propriu. Dovadă și imaginea surprinsă la terenurile 
exis-tente la baza sportivă a asociației Metalurgistul

Cine dorește să cunoască cit mai 
bine județul Alba, nu poate sa nu 
facă, o vizită în orașul Cugir, cunos
cut centru muncitoresc. De aceea, 
nici noi, în căutarea celor mai rele
vante aspecte privind mișcarea de 
educație fizică și sport a județului, 
nu am făcut excepție.

„METALURGISTUL" NU ESTE 
(și nu trebuie să însemne) 

NUMAI FOTBAL
Pentru orice străin sosit intem

pestiv la un antrenament al „Meta-

lurgistului", este o mare surpriză să 
descopere în tribunele stadionului 
aproape 1000 de spectatori. Mai ales-, 
cînd acesta se desfășoară la ora 9ț 
dimineața. Dar, fie dimineața sau 
după-amiază, „tribuna plină" e un 
fapt curent — după cum ne-au in
format mai mulți martori oculari, 
surprinși oarecum că nu cunoaștem 
probele’ de fidelitate ale cugirenilor 
față de echipa lor favorită.

Echipă răsfățată, ce a schimbat 8 
antrenori în 4 ani și care își ține 
admiratorii pe jar, oferindu-le cam 
puțin fată de investiția materială și 
morală. Dar, „copilului adulat, i se 

- spun cugirenii, pas
că într-o zi „va arătă

orice" - 
speranța 
poate" ! 
însă nu 

de

țară, a avut loc etapa de zonă a 
box pentru seniori. Din cei peste 
dreptul de a participa la turneul

Timp de 5 zile, in patru orașe din 
campionatelor naționale individuale de 
400 de participanți, doar 44 au obținut 
final de la Cluj, care va stabili pe cîștîgătorul fiecărei categorii. Azi, 
publicăm amănunte de la finalele zonelor de la Constanța și Iași, urmind 
ca în numerele următoare să oferim aspecte de la Drobeta Tr. Severin 
și Arad.

CONSTANȚA: MECIURILE FINALE
Finalele „zonei* de la Constanța au 

fost de un bun nivel tehnic. De acea
stă dată și brigada de arbitri con
dusă de delegatul general Dumitru 
Dimulescu (receptiv probabil la ob
servațiile noastre apărute în ziua fi
nalei) s-a achitat excelent de dificila 
misiune pe care a avut-o. La semi- 
muscă, Remus Cozma (C.S.M. Cluj), 
mai experimentat, a cîștigat clar me
ciul cu tînărul Alexandru Szigheti 
(A.S.A. Cluj), care nu a știut să-și fo
losească alonja. Traian Cerchia (Por
tul) a boxat bine șLa obținut dreptul 
de a participa la turneul final de la 
Cluj (la cat. muscă) în dauna neexpe
rimentatului Gheorghe Ileana (Di
namo Brașov).

Cocoșul Marian Lazăr (Steaua) și-a 
depus cu autoritate candidatura pen
tru centura de campion național. Și 
în ultima partidă de la Constanta, 
elevul antrenorului emerit Ion Chlri- 
ac a dovedit clasa sa ridicată, înțre- 
cîndu-1 categoric pe tenacele Marinei 
Gheorghe (Chimia Brăila). „Pana" 
Constantin Ștefanovici (Dinamo Buc.) 
A cîștigat prin abandon în ultima re
priză disputa cu Constantin Tircheț

AU FOST DE O BUNĂ VALOARE
(Cimentul Medgidia), după două run- 
duri în care s-au schimbat multe lo
vituri de ambele părți. Un meci între 
„vulpoi" poate fi caracterizat cel din
tre- semiușorii Aurel Iliescu (Farul) 
și Aurel Simion (Muscelul Cîmpu- 
lung). Ambii, pugiliști cu o veche ac
tivitate, au oferit o partidă presărată 
cu toate atributele unei confruntări 
între doi veterani ai ringului: lovituri 
clare, eschive și deplasări înșelătoare; 
dar și țineri- „discrete". Și, .fiindcă 
trebuia declarat un învingător, acesta 
a fost Aure) Iliescu. Pau] Dobrescu 
(Dinamo Buc.) sigur pe el, bine pre
gătit, l-a obligat, în cadrul categoriei 
ușoare, pe Ladislau Mathe (Voința 
Cluj) să abandoneze în rundul 2. 
După o îndelungată suspendare, im
pusă de comportarea sa. semimijloci- 
U1 Victor Zilberman a demonstrat la 
Constanța că rămine „omul nr. 1“ al 
categoriei. în ultimul meci el a avut 
în Ilie Tîrîlă un adversar decis să-și

Paul IOVAN

(Continuări in pag. a 2-a)

iartă 
trînd 
el ce

Noi 
fotbalul . ..
atît pentru locul 18, pe ca.re-1 ocuț 
în seria a III-a a Diviziei B, ci pen
tru faptul că, trufaș și acaparator 
cum este (și cei în drept i-au dat 
voie să fie), a trecut în umbră cele
lalte secții care funcționează în ca
drul asociației sportive (atletismul.

putem... ierta așa ușor 
la „Metalurgistul1. N<: 

pă

tirul, tenisul de masă și de cîmp, 
șahul), iar pe altele (boxul, luptele, 
handbalul) le-a „îngropat" cu totul.

Acest aspect a și constituit, de alt
fel, unul dintre subiectele analizei 
Biroului executiv al C.J.E.F.S. Alba, 
consacrată celei mai mari asociații 
sportive din județ : Metalurgistul 
Cugir.

Sesizîndu-se tendința de concentra
re a tuturor forțelor către fotbal și 
slăbirea atenției acordată celorlalte 
discipline, ca și dispariția din ta
bloul de activitate a „Metalurgistu
lui" a citorva sporturi ce s-au bucu
rat altădată de popularitate și suc
ces (ca boxul, care a urcat la Cu
gir pină la... poziția de Vice-cam- 
pion), ședința a adoptat cîteva- im
portante măsuri menite să reactiveze 
secțiile anemiate și să reînvie spor
turile intrate în tradiția acestui im-

Nușa OEMIAN
Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipa Fiorentina, la citeva momente după sosirea pe aeroportul internațional Otopeni. de unde a plecat 
imediat, ieri după-amiază. cu autocarul, spre Craiova Foto: Ion MII1AICA

lată-ne în ajunul unei noi 
„miercuri de foc". Miine, ca toți cei 
de pe întregul continent, și iubitorii 
de sport de la noi vor trăi febra par
tidelor din cupele europene devenite 
evenimente de primul ordin în viața 
fotbalului. în partidele manșei a doua, 
trei dintre formațiile noastre vor juca 
în fața propriilor suporteri. Două din
tre ele pleacă cu bune premise de 
calificare — Dinamo și Universitatea 
Craiova. F. C. Argeș, a treia repre
zentantă a soccerului nostru, care 
mîine beneficiază de avantajul te
renului, are în față handicapul a pa
tru goluri, dar ea e o specialistă a 
unei asemenea probe, așa că nutrim 
speranțe că va face totul spre a 
repeta „episodul Toulouse", A patra 
formație românească prezentă în 
competițiile europene, Chimia Rm. 
Vîlcea, se va găsi, mîine, la Belfast, 
in fața celui mai dificil meci din tî- 
năra sa activitate internațională. As
censiunea de formă o „unsprezece- 
lui"-revelație al sezonului trecut, ne 
permite să credem într-o comportare 
onorabilă a actualei deținătoare a 
„Cupei României". Tn sfirșit, A.S.A. 
Tg. Mureș dispută la Sofia returul fi
nalei „Cupei Balcanice".

Ieri a fost ziua sosirilor și plecări
lor, a intrărilor in atmosferă. Des
pre acestea vă informează scurtele 
reportaje care urmează.

contraatac și pe surpriza care e însăși 
existența fotbalului", ne mărturisea 
antrenorul lui Crusaders, referindu- 
se la jocul de mîine cu Dinamo. în 
privința formației, e sigur că mijlo
cașul McFeeley, accidentat, va fi în
locuit cu Macklin.

Diriamoviștii au plecat luni dimi
neața la Sinaia pentru o scurtă cură

de oxigenare și refacere a forțelor. 
Dumitrache, absent la jocul de dumi
nică din pricina unei crize de stomac 
(așa cum ne-au declarat conducătorii 
secției dinamoviste) este refăcut și

(Continuare în pag. a 3-a}

S-au încheiat campionatele naționale de tir

CRUSADERS SE AFLĂ
LA BUCUREȘTI

Aseară, tîrziu, pe aeroportul Oto
peni, cursa TAROM din direcția Lon
dra a adus pe campioana Irlandei, 
Crusaders, însoțită de unii dintre cei 
mai fideli suporteri ai săi. Clubul 
Dinamo a rezervat o primire căldu
roasă conducerii și jucătorilor irlan
dezi. Amabilitatea manifestată de 
Crusaders, cu ocazia prezenței campi
oanei noastre, a văzut, astfel, un fru
mos răspuns din partea dinamoviști- 
lor, deveniți ei, acum, gazde. „Sint 
impresionat de primirea și atențiile 
manifestate față de noi, ne-a declarat 
după sosire dl. Derek Wade, preșe
dintele clubului. Sint îneîntat că bu
nele relații, stabilite cu clubul Dina
mo încă de la primul nostru contact, 
se vor întări și dezvolta".

De Ia aeroport, întreaga delegație 
irlandeză a plecat 
unde va sta pînă
neața, cînd este prevăzută plecarea 
spre Belfast. Pentru această dimi
neață, antrenorul Harry Megaw a 
anunțat o scurtă ședință de pregătire 
pe stadionul Dinamo. „Mizăm

Ieri _ ș-au 
Tunari din 
ției 1973 a 
la arme cu glonț. în ultima Zi a 
competiției s-au disputat cele două 
probe la arme... grele, pușcă și 
pistol calibru mare. în cele două 
confruntări dificile, primele locuri 
au revenit favoriților, deținătorilor 
titlurilor de anul trecut, lui Petre 
Șandor (Steaua) — la pușcă și 
Dan Iuga (Dinamo) — la pistol.

La maratonul tirului, armă li
beră calibru mare 3x40 focuri, P. 
Sandor s-a dovedit din nou im
batabil. cîștigînd trei din cele pa
tru poziții, obținînd cel mai bun 
punctaj pe țintele aflate la 300 
de metri de linia de tragere. Șan-

încheiat pe poligonul 
Capitală întrecerile edi- 
campionatelor naționale

pentru prima oară un loc I 
taș la armă calibru mare.

Valorosul nostru pistolar 
Iuga, vicecampion olimpic, a 
ieri un adversar deosebit de 
temic în Virgil Atanasiu, pe care 
l-a depășit cu un singur punct și 
astfel a reușit să-și apere titlul. 
La manșa de precizie, Iuga a tras 
excelent, obținind 291 p din 300 
posibile față de 288 p cit realizase 
V. Atanasiu. în manșa următoare, 
la viteză, cu toate că a fost 
șit de către Atanasiu, Iuga 
menținut avantajul, cîștigînd 
mită. Bine s-a comportat la 
și C. Feciorescu, care a cucerit lo
cul III, înaintea unor țintași mult 
mai bine cotați. Printre cei 12 con-

frun-

Dan 
avut 
pu-

depă- 
și-a 

la li- 
pistol

la 
joi

DUPĂ CAMPIONATELE BALCANICE DE LUPTE GRECQ ROMANE

DISPUNEM DE TINERI TALENTAȚ1, CAPABILI 
DE FRUMOASE SUCCESE VIITOARE •••

hotel, 
dimî-

Petre Șandor (Steaua), campion absolut la armă liberă calibru mare.

Timp de trei zile, sala sporturilor 
Olimpia din Timișoara a fost gaz
da întrecerilor Campionatelor Bal
canice de lupte rezervate tinerilor 
sub 22 de ani. Cum cele două sti
luri au avut concursuri bine dis
tincte, ne-am propus să le tratăm 
separat. în numărul de azi ne vom 
referi la competiția de greco-roma- 
ne, stil în care sportivii noștri se 
bucură de o frumoasă reputație pe 
plan internațional.

După cum este cunoscut, federa
ția română de specialitate a. în
scris în concurs o garnitură com
pletă. în rîndul căreia au fost in
cluși cîțiva luptători valoroși, cu 
o mai mare experiență internațio
nală. care au făcut parte și din 
reprezentativa de seniori a tării 
noastre la cîteva mari competiții 
internaționale. de talia Iui Ion 
Păun, Constantin Alexandru. Adri
an Popa, dar și o serie de tineri, 
unii dintre ei la vîrsta junioratu
lui. în aceste condiții, cele patru 
titluri de campioni balcanici și lo
cul II în clasamentul pe națiuni (la

numai patru puncte după echipa 
Bulgariei) reprezintă un bilanț ce 
poate fi apreciat ca bun. Este ade
vărat, dat fiind faptul că întrece
rile se disputau la noi în țară, per-

formanțele tinerilor noștri sportivi 
puteau fi și mai bune. Dacă nu

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

dor a devenit acum pentru a 10-a 
oară campion absolut la armă ca
libru mare, avînd în panoplia sa 
numai puțin de 46 de medalii de 
campion al țării, la diferite probe, 
ceea ce reprezintă o performanță 
cu totul deosebită. Și-a mai în
scris ieri numele pe tabelul de 
onoare al campionilor și Eugen 
Satala (Dinamo), care cucerește

AZI, DE LA ORA 9, LA BAZA HIPICA DIN CALEA PLEVNEI l

PRIMELE PROBE ALE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

Sezbnul Competitions!’- Ia călărie se 
apropie de sfîrșit. In această Jună 
sini. programate ultimele dispute la 
dresaj, obstacole și concurs complet, 
precum și întrecerile din „Cupa Ro
mâniei".

Primii vor intra în concurs sportivii 
înscriși în cadrul etapei finale a 
campionatelor republicane de dresaj 
și obstacole, rezervate seniorilor, care 

•va debuta azi, de la ora 9, la baza 
hipică din Calea Plevneî. .Vor fi pre-

zenți la start reprezentanții cluburi
lor Steaua, Dinamo, Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Iași, C.S.M. Sibiu, Filmul 
București, A.S.A. Cluj, Mondial Lu
goj, Recolta Mangalia, Rovine Cra
iova, nume cunoscute iubitorilor aces
tui frumos sport, dintre care amintim 
pe Constantin Vlad, Oscar Recer, Du
mitru Velea, Aurelian Stoica, Alexan
dru Bozan, Gheorghe Nicolae ~ ila 
obstacole, Iosif Moljțar, Nîcpjae Mî»

halcea. Horst Hisch, Dumitru Roșea, 
Andrei Costea — la dresaj.

Spre deosebire de edițiile preceden
te, de această dată în fiecare zi va 
fi desemnat campionul în proba 
putată, ceea ce face lupta și mai 
teresantă. Conform programului, 
vor avea Ioc cele două manșe ale 
tegoriei semiușoară, ia obstacole 
la ora 9 șî 15),' numărul celor înscriși 

tete rWitat,-

dis- 
in- 
azf
ca- 
țde

curenți Ia această probă bărbăteas
că s-a intercalat și o fată, Ana 
Buțu de la Olimpia, o foarte bună 
trăgătoare la pistol sport, care, spre 
lauda ei, a ocupat valorosul loc 
cinci.

REZULTATE TEHNICE: armă 
liberă calibru mare 40 f culcat: 
1. E, Satala (Dinamo) 392 p — 
campion republican, 2. P. Șandor 
(Steaua) 385 p, 3. M. Ferecatu (Di
namo) 383 F'j “10 f picioare: 1. P. 
Șandor 362 p —- campion republi
can, 2. M. Ferecatu 360 p, 3. T. 
Ciulu (Steaua) 357 p; 40 f genunchi: 
1 P. Șandor 381 p — campion re
publican, 2. M. Ferecatu 373 p 3. T. 
Ciulu 372 p; 3x40 f ; 1. P. Șandor 
1128 p — campion republican, 2 
M. Ferecatu 1116 p, 3. T. Ciulu 1101 
p, 4 E. Satala 1093 p, 5. Șt. Caban 
(Dinamo) 1091 p. pistol calibru 
mare 30+30 f : 1. D, Iuga (Dinamo) 
584 p (la precizie 291, la viteză 
293) — campion republican, 2. V. 
Atanasiu (Steaua) 583 p (288—295), 
3. C. Feciorescu (Steaua) 578 p 
(290-288), 4. I. Tripșa (Dinamo) 
574 p (285—289), 5. Ana Buțu (O- 
limpia) 572 p (280—292), 6. G. Ma
ghiar (Dinamo) 569 p (278—291).

I» RABȘAN
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DUPĂ PRIMA PARTE A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HOCHEI CAMPIONATELE DIVIZIONARE B
DISCIPLINA TACTICĂ SI AMBIȚIA AU STAT

LA BAZA SUCCESULUI ECHIPEI STEAUA
Vă mai amintiți de finalul 

tant al ultimului meci susținut la 
Moscova de selecționata hocheiști- 
lor profesioniști canadieni ? Atunci 
Ia s'eorul de 5—5, forțînd victoria 
oaspeții au obținut mult doritul gol, 
într-un moment cînd nimeni nu mai 
credea posibil așa ceva. Pe micile 
ecrane am văzut cu toții imaginea 
uriașului cronometru din sala Ivuj- 
niki, care arăta că mai erau 14 se
cunde de joc>... Se spunea, la vre
mea respectivă, că și în hochei, 
sport unde surprinzătoarele răstur
nări de rezultat sînt ceva mai frec
vente, un astfel de lucru se vede, to
tuși, mai rar. Și iată că duminică 
seara ne-a fost dat să asistăm., pe. 
patinoarul „23 August", la un final 
de meci care a 
..suspense" cele 
niki...

Jocul care a 
te a „Cupei României1 
se întîlneau cele mai bune forma
ții din hocheiul nostru, vechi riva
le în lupta pentru supremație : Di
namo 
minut de 
cursul

palpi- du-și șansele pînă la
arătat mult mai 
punct de vedere tactic, fapt care 
■le-a permis să anuleze într-o mare 
măsură verva ofensivă bine 
scută
sens.
marcat 
chipei 
jocului, atunci cînd la prima anga
jare a trimis pe gheață linia a 
IlI-a (Bucur, Popa, Vlad) care avea 
în față prima linie de atac de la 
Dinamo (BanOaș, Gh. Huțanu. Pană), 
aceeași și la echipa națională 1 Am

capăt, 
disciplinați 

tactic,

verva
a dinamoviștilor. 
antrenorul Zoltan 
un prim punct în 
sale chiar de la

Și

a

w\\\\\\\w

1. STEAUA
2. Dinamo

s.c. M.
Agronomia 
na^ărea Galati 
I.P.G.G.

4.
5.
fi,
7. Tirnava Od
8. Lie. 1 M.

<w\\

s-au 
din

cuno- 
în acest 
Czaka a 
contul e- 
începutul

goluri ale echipei), însă 
momente. a

portarul Netedu, 
mai bun jucător de pe 

meci.

intervenit 
evident 
gheață

Steaua

cele două 
în aceste 
salvator 
cel 
în acest

Tn ceea ce privește atacul, 
a jucat simplu, mizînd pe slăbiciu
nile cunoscute ale sistemului defen
siv dinamovist. Pucul era aruncat 
în treimea adversă și . urmărit ra
pid, pentru a nu da timp dinamo
viștilor să se organizeze. Din a- 

portarul Dumitraș a 
de... suferit în a-, 

cu toate intervențiile

viștilor să 
cest 
avut

motiv, 
mult 

meci și, 
(uneori excepționale), nu a pu- 
evita .. . inevitabilul. consu- 

in acel, ultim minut, cînd Stea- 
a egalat (Bucur înscriind ne

stingherit de lingă poartă) și a mar
cat punctul victoriei, prin Gheor
ghiu, care se afla singur-singurel cu 
goal-keeper-ul dinamovist.

în concluzie, deci, într-o partidă 
in care s-au ailut față-n față o e- 
chipă in ansamblu mai valoroasă, 
dar prea sigură de superioritatea 
sa (Dinamo), și aita mai tinără, 
formare, dar disciplinată tactic 
mai ambițioasă (Steaua) 
cea din urmă. învățămintele 
de la sine ...

II H 1) li A l
celei de a V-a 

handbal s-au în-
Duminică. în cadrul 

etape a diviziei B de 
registrat mal multe surprize, printre care 
amintim înfringerile suferite de Vultu
rul Ploiești, Univ. Cluj și Sparta Me
diaș — la feminin, precum și cele ale 
Voinței București și Universității Cra
iova — la masculin. Iată, de altfel, re
zultatele înregistrate :

FEMININ, Seria I : Vulturul Ploiești
— Voința Iași 6—8 (4—3) !. Voința Cra
iova — Tomistex Constanța 11—6 (4—3). 
Constructorul București — Progresul 
11—9 (5—1). C.S.U. Construcții — Știința 
Bacău 14—9 (3—4), Voința București — 
C.S.M. Buzău 18—7 (10—4); Seria a Il-a: 
Voința St. Gheorghe — C.I.L. Tr. Seve
rin 19—13 (7—4). Nitramonia Făgăraș — 
Universitatea Cluj 6—5 (4—2), Construc
torul Baia Mare — Sparta Mediaș 12—6 
(7—4). Teba Arad — Victoria Sighișoara 
10—7 (4—3).

MASCULIN, Scria I : Relonul Săvinești
— C.S.U. Suceava 23—17 (15—li), Știința
Bacău — Voința București 16—13 (9—8) !. 
C.S. Pitești 
merțul Constahța — Rapid 
15—19 (7—8). / ' ’

Carom 15—16 (9—8). Co- 
....... București
Agronomia Iași — Rafină

ria Teleajen 14—14 (9—8): Seria a H-a : 
Știința Petroșani — Tractorul Brașov 
18—17 (9—7). Constructorul Oradea — 
Metalul Copța Mică 13—5 (6—3), Timi
șul Lugoj — Nitramonia Făgăraș 19—17 
<10—12). Stiinta Lovrin — Universitatea 
Craiova 12—9 (5—6) !. Banatul Timișoara 
— Gloria Arad 17—15 (6—9).

Corespondenți : D. Daniel. I. Zamora, 
G' Tamas. S. lonescu. A. Vasilescu. M. 
Fassl, C. Olaru, C. Crețu. C. Nemțeanu, 
D. Diaconescu, j. lancu, L. Valentin, L. 
citiră. Gh. Briotă. șt. Gurgui, N. Stoean, 
G. Rosner, v. sera, șt. Iacob.

Satu Mare — Medicina Tg. Mureș 83—93 
(39—51), A.S.A. București — Mine — 
Energie București 78—53 (40—23), C.S.U. 
Brașov — Olimpia Sibiu 84—64 (36—23), 
Politehnica lași — Voința Tulcea 102—46 
(58—20), Mureșul Tg. Mureș — Voința 
Zalău 65—76 (29—39), Progresul Bucu
rești — I.E.F.S. II 50—85 (33—32) — stu
denții, bine dirijați de antrenorul Cor
nel Călugăreanu. au tăcut un joc ex
celent. anunțîndu-se favorițij seriei. 
Cele mai multe puncte au fost înscrise 
de Chircâ 25, Simon 14 pentru I.E.FTS., 
respectiv Paraschivescu 8, Barău 6. Au 
arbitrat bine C. Dîrjan și P. Pasăre, 
Constructorul Arad — U.M. Timișoara 
39—59 (33—31) : FEMININ : Tomistex
Constanța — Confecția Focșani 102—34 
(35—20). Voința Brașov — Medicina Ti
mișoara 58—44 (35—25). Metalul salonta 
— Voința. Odorhei 47—40 (27—14), Medi
cină București — Universitatea București 
44—38 (16—22). Arhitectura — P.T.T.
București 81—32 (39—18). Constructorul
Galați — Sănătatea Ploiești 45—31 
(24—23). C.S.U. Galați — Moldova Iași 
92—45 (43—26).

Rezultatele au fost transmise de co
respondenții : V. Ștefănescu, K. George, 
N. Stoian, Gh. Cotrău, P. Dumitrescu, 
G. Tamaș, Dumitru Diaconescu, S. Albu, 
Daiiiel Diaconesou. C. Diaconescu, 
Vida, Gh. Buri ea, Șt. Taeob.

s-a născut la Ploiești, la 12 martie 1955. 
Are 1,72 m îndtfime și o greutate tie iâ kg. 
Este elev In clasa a Xl-a. nemarcat ae 
antrenorul Petre Roșea, este legitimat, în 
1966, la clubul Petrolul Ploiești, iniția, a- 
parltle Intr-un concurs oficial de obstaco
le Jilna in 1967, cinci cîștipd șl primul ti
tlu de campion national la juniori. Per
formanță pe care o repetă in 1970 șl 1973.

Se impune, începînd din (970. la con
cursurile internaționale din Iugoslavia «i 
Bulgaria — unde a ciștigat cîteva probe 
— la Campionatele Balcanice de la Cra- 
iova (1070) și Belgrad (1971). Cea inel 
bună performanță a realizat-o la a v-a 
ediție a Balcaniadei de la Atena, cu puțin 
timp în urmă, cînd a cucerit două titluri 
In întrecerea individuală și pe echipe, la 
juniori.
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Steaua, a avut un ultim 
neuitat, in care,

20 de secunde, i

încheiat prima 
și în

a primului 
înregistrate 

MASCULIN :

întrecut cu mult în 
petrecute la

tur al di- 
următoa- 
Sănătatea

in
Și 

a învins

Luj-

IN CAMPIONATUL DE TENIS PE ECHIPE

STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI 7-10

pccetluită.

5’.2 
îm-
De 
de 

punctul de a pierde

H fi D Y

61— 6
87—17
37—29
36—44
27— 25
28— 47
21—71

Calin ANTONESCU
în etapa a Ili-a 

B. au fost 
rezultate :

portarc, să obțin rezultate va
loroase. Pentru aceasta, este însă 
nevoie de multă muncă, de efor
turi susținute, pe core sînt ho- 
tărît să le fac, pentru că înti 
place deosebit de mult acest sport, 
ce a avut un trecut nu prea în
depărtat aureolat de succese. Cîș- 
tigarca titlurilor balcanice a năs
cut noi ambiții, mi-a creat un su
port psihic excelent pentru viitoa
rele competiții. Cea mai apro
piată, participarea la etapa finală 
a campionatelor naționale ale se
niorilor, unde vreau să dovedesc 
că tinerețea și ambiția pot rea
liza multe, cliiar dacă de partea 
cealaltă a balanței se află, evi
dent, handicapul lipsei de expe
riență. De asemenea, după ter
minarea liceului, aș dori să ur
mez cursurile la l.E.I'.S. pentru 
a dobîndi cunoștințe de speciali
tate cît mai bogate și mai di
verse".

Cunoscîndu-1 pe Nicolae Gheor- 
ghe, sîntem încredințați că el va 
reuși să se afirme tot mai mult 
în arena sportului românesc, adj. 
cînd suporterilor călâriei noi sa
tisfacții.

Nicolae Gheorghe a luat 
cu calul încă, de mic, 
Ion Nicolae, fiind un 
conducător la alergările de trap. 
Calitățile deosebite pentru spor
tul călare l-au impus repede aten
ției specialiștilor, fiind, în scurt 
timp de la debut, selecționat în 
lotul național de juniori. Din 1966, 
sub atenta îndrumare a antreno
rului Petre Roșea, el și-a însușit 
tot mai bine gama de procedee 
tehnice, evidențiindu-se, în ultifna 
perioadă, printr-o acuratețe a sti
lului călare, prin corectitudinea 
conducerii calului pe parcurs. De 
altfel, acestea au fost determi
nante și în concursul de la Atena, 
care i-a adus marea satisfacție 

• de a deveni dublu campion bal
canic. Amintind succesele pe plan 
sportiv ale lui Nicolae Gheorghe, 
nu putem trece cu vederea cali
tățile sale morale.: conștiinciozi
tate, modestie, dorință de perfec
ționare, ambiție, 
Dintre colegii de 
colae Gheorghe se 
în fruntea noului 
ției românești.

Proiecte ? „Aș dori 
viitor să am aceeași

contact 
tatăl său, 

cunoscut
Tn divizia secundă la rugbv s-au dis

putat partidele etapei a treia. Iată re
zultatele înregistrate :

Seria I : Olimpia București — Rapid 
București 6—9. Dunărea Giurgiu — S.N. 
Oltenița 14—3, Arhitectura București — 
Constructorul București 3—13. Tinărul 
petrolist Ploiești — Politehnica Bucu
rești 20—8. A.S.E. București — Petro
chimistul Pitești 21—13. Otelul București
— Aeronautica București 0—19 ;

Seria a Il-a : Dacia Constanța — Chi
mia II Năvodari 9—0. I.T. Constanța — 
Constructorul Constanța 9—6. Albatros 
Eforie Sud — C.F.R. Constanța 0—31. 
Voința Constanta — Ideal Cernavodă 
4—o (neprezentare), Farul II Constșnța
— Portul Constanta 6—6 (meci întrerupt 
in mln. 22, Portul retrăgîndu-se de pe 
teren) ;

Seria a HI-a : U.K.A. Tecuci — Ancora 
Galați 12—0, -Minerul Gura Humorului
— Agronomia Iași 0—0. Constructorul 
Buzău — C.S.M. iași 47—3 ;

Seria a IV-a : C.F.R. Brașov — Șc. sp. 
Timișoara 54—3. Șoimii Sibiu — Aripile 
Brașov 0—4 (arbitrul a dictat neprezen- 
tare a echipei gazda, datorită terenului 
impracticabil), Electroputere Craiova — 
știința li Petroșani 24—4.

CORESPONDENȚI : G. Rosner. O.
Guțu, A. Vasilescu. A. Cristea. c. popa, 
P. Burciu, V. Daraș. D. Diaconescu, D. 
Soare, C. Gruia, I. lonescu.

AWWi
din învingătorii din învingători (conduceau

1) s-au văzut egalați ți chiar În
vinși de o echipă al cărei mare 
merit este tocmai acela că a luptat 
fără incctare, cu o energie demnă 
de toată lauda chiar ți atunci cind 
soarta întîlnirii părea
Morala unei asemenea intîmplări 
nu-i decît una singură : 
de hochei (mai ales) 
cheiată în secunda 
60! — 
b’.l. Și 
realizat 
înainte — -------- , . _
o fază în care întreaga echipă di- 
namovistă a ezitat, ațteptînd inter
venția arbitrilor (degajare interzi
să). Aceasta, cu toate că se făcuse 
absolut vizibil semnul, de continuare 
a jocului. Ceea ce înseamnă (mo
rala... ,.nr. 2') că pe glieață de 
fluierat și de aplicarea regulamen
tului se ocupă numai arbitrii, 
calorii fiind obligați să joace 
cui pîtlă la intervenția acestora

Ce s-a întîmpjat însă, pină 
acest ultim și decisiv minut ? 
linii generale, 
cota calitativă 
confruntare 
echipe de hochei din țara noastră. 
■S-a jucat foarte prudent. ritmul 
fiind numai pe alocuri mai alert și, 
în plus, s-au comis destul de multe 
greșeli tehnice. învingătorii, in afa
ra meritului că nu au cedat, apărîn-

știi

Fină atunci, 
încă ceva.
de Steaua 

de final, a

. ă: o partidă 
este practic în- 
60 a minutului 
totul este posi- 
Golul victoriei, 
cu 4 secunde 

fost generat de clar valorosulTinărul,
rian Netedu (Steaua), 
jucător al derbj/ului, 
tent consumarea unei

portar Vale- 
cel mai bun 
urmărește 
jaze clin 

propierea porții sale

a- 
a-

ju- 
pu-

partida nu a 
așteptată de la 

dintre cele mai

la 
în 

avut 
o 

bune

înțeles atunci că, apreciind lucid posi
bilitățile de atac ale echipei sale, an
trenorul de la Steaua a sacrificat și 
bruma ei de capacitate ofensivă cu 
intenția de a anula principala armă 
p lui Dinamo : 
litatea în atac 
clieiștii acestei 
atacanții de la 
strict. în permanență, 
personalități ale adversarilor, 
(Turcanu, Gh. Huțanu, Pană), 
tind pe Dinamo din.. . mină, 
ciuda acestui fapt, superioritatea di
namoviștilor a sclipit de multe ori 
(Gh. Huțanu Pană au marcat

în derbyul campionatului divizio- 
îr de tenis pe echipe. Dlnamo 

București a întrecut ,formația Steaua 
cu 19—7, asigurîndu-și locul I la 
sfirșitul primei părți a competiției. 
La această victorie, 
și Mariana Simionescu 
contribuție liotăritoare, 
puncte 
preună 
menționat 
două ori ,_______ — ..
partidele cu Dan Nemeș și Constan
tin Fopovici, a reușit să-și revină i i 
timp, datorită tenacității cu care a 
știut să lupte, cîștigînd ambele în- 
tilniri și aducind puncte prețioase 
echipei. Cîteva rezultate din probele 
de simplu : D. Hărădău—V. Marcu 
6—4, G—1 ; V. Sotiriu— I. Sântei 6—2, 
('—0 ; D. Nemeș—S. Mureșan 6—4, 
3—6, 4—6 ; C. Popovici—B. Almăjan 
6—2, f—1 ; Elena Trifu—Virginia Ilu
ziei 4—6, 2—6 ; Valeria Balaj—Ma
riana Simionescu 6—3, 2—6, 5—7 ;

Virginia Ruzici 
și-au adus o 
ctștigind 

clin cele 10 obținute 
cu cei 4 băieți.
că Sever Mureșan.

țx:

Hărădău-— 'Sântei 6—3, 6—1 ; Soti
riu— V. Marcu 7—5, 5—7, 5—7 ; Ne
meș—Almăjan 2—6, 1—5 : Popovici
- Mureșan 6—3, 5—7. 2—6 ; Valeria 
Balaj—Virginia Ruzici 3—6 6—8; 
Elena Trifu—Mariana Simionescu 
4—6. 2—6..

întîlnirea Progresul—C. S. U. Con
strucții București s-a încheiat cu 
v icloria gazdelor la scorul de
10— 7. Ultimele rezultate din me
ciurile de simplu: T. Ovicl—R. Popescu 
6—2. 6—0; A.Vizii u—M. Rusu 1—6.
11— 9, 0—6 ; Z. Nemeth— C. Mraz
ii—0. 6—1 : L. Vîrgolici— A. Leonte 
3—6, 4—6 ; Ecaterina Roșianu—Elena 
Cotuna I»—3. 6 -1 ; Mariana Hadgiu 
—Florica Butoi 8- -6, 4—6, 6—8.

Astăzi începe returul campionatu
lui cu întîlnirile Steaua—C. S. U. 
Construcții, Progresul—Dinamo Brașov 
si Dinamo București—Politehnica 
Cluj (la Brașov).

S. IONESCU I

perseverență, 
generație, Ni- 
dovedește a fi 
val al echila-

ca și în 
bună com-

P POPESCU (Torpedo Zărnești) ȘI ECHIPA STEAGUL ROȘU
BRAȘOV-CAMPIONI Al MOTORETELOR ROMĂNEȘTI

vajșietatea și subti- 
a unora J!—u— 
formații.
Steaua

dintre ho- 
Și, astfel, 

au marcat 
principalele 

lor
sco- 

In

Fără doar și poate, faza finală a 
campionatului republican de regu
laritate și rezistență, rezervat mo
toretelor româneștii i-a supus pe 
alergătorii angajați în lupta pen-

(tîrrtuwe din pap. 1)

■

r.V'

vîndă cît mai scump pielea. S-au 
schimbat lovituri de o duritate excep
țională, iar efortul depus a fost epui
zant pentru ambii combatanți. Cu o 
tehnică superioară — am remarcat 
directele sale cu ambele brațe, care 
au funcționat bine —■ Zilberman a 
determinat pe toți cei cinci judecă
tori să-i acorde decizia de învingător. 
La mijlocie mică, Sandu Tîrîlă a ex
pediat o directă de dreapta în băr
bia lui Dumitru Mihalcea și antreno
rul acestuia, sesizind situația dificilă 
a elevului său, l-a abandonat imediat. 
Mijlociu] Mișu Banu (Farul) a evo
luat excelent în partida finală în fața 
lui Ion Peter (Dinamo Brașov). Con-

stănțeațjul a folosit excelent directele 
cu amljele brațe și a obținut o vic
torie pe care mulți" specialiști nu l-d 
acordau înainte de meci. Ion Gyorffi 
(Dinamo Buc.) a demonstrat și in ca
drul categoriei semigrea că rămîne 
același tehnician pe care îl știm cu 
toții. Tn meciul cu Petre Pîrvu (Fa
rul). dinamovistul a folosit garda sa 
inversă și cu lovituri precise l-a obli
gat pe constănțean să abandoneze in 
repriza secundă. Un meci echilibrat 
au oferit greii Vaslle Lehăduș (Con
structorul Galați) și Ion lloancă (Di
namo Brașov). Ei s-au luptat fără 
menajamente timp de nouă minute și 
doar insistența din ultima parte a 
partidei a decis înclinarea balanței 
victoriei în favoarea gălățeanului 
care, totuși, a primit multe lovituri.

IAȘI: SIMION CUȚOV Șl ANTONIU VASILE CU CEL PUȚIN O CLASĂ
PESTE CEILALȚI FINALIȘTI

Finalele „zonei" ieșene au reușit 
să-i înfierbînte pe iubitorii sportului 
cu mănuși din localitate, care au 
transformat Sala sporturilor într-un 
adevărat vulcan. Perspectiva de a 
participa la turneul final al campio
natelor naționale ■ - — ■
forțele și ambiția 
du-i să lupte cu 
t.ru victorie, Și 
lipsit, faptul s-a 
valoric încă destul de mare existent 
intre consacrați și cei ce au luptat 
pentru afirmare. Asupra .acestei pro
bleme vom mai reveni. Ne 
acum la cîteva dintre cele mai in
teresante momente ale galei finale.

Spectatorii ieșeni, care au urmărit 
entuziaști și gălăgioși întrecerile, au 
tăcut ca la o comandă, uimiți de lo
viturile pe care Ie primea consacratul 
Antoniu Vaslle (Dinamo București) 
din. partea tlnărului Marcel Lupu 
(Automobilul Măein). Directe și „un- 
doi“„uri au fost recepționate de cam
pionul de la Dlnamo în plină figură, 
chiar din primul minut al partidei. 
A venit, însă, rundul doi șl marea 
experiență de tactician și tehnician al 
ringului, pe care o posedă Antoniu,

de la Cluj a sporit 
sportivilor, hotărîn- 
toatâ ardoarea pen- 
dacă surprizele au 
datorat decalajului

oprim

și-a spus cuvîntul. Lupu nu a mai 
avut replică pentru a împiedica ata
cul inițiat cu perfecțiune de către 
dinamovist. După recepționarea cîtor- 
va stingi la ficat, pugilistul din Mă- 
cin s-a trezit cu barba fulgerată de 
un croșeu sec, care l-a făcut K.O.

Cnocautul a plutit deasupra ringu
lui și in timpul partidei dintre Cor
nel Hoduț (Rapid) și Iile IJadu (Nico- 
lina). După ce a fost expediat la po
dea în prima repriză, Ilie Radu a scă
pat ca prin urechile acului de lovi
turile năpraznice ale puncheurului 
bucureștean. Spre dezamăgirea spec
tatorilor, care l-au încurajat cu un 
entuziasm de nedeseris, Radu nu a 
știut să-.șl folosească avantajul alon- 
jei. în loc să-și țină adversarul la 
distanță cu lovituri directe, el a pre
ferat să-l îmbrățișeze tot timpul, mo
tiv pentru, care a primit un avertis
ment și a pierdut partida.

Campionul european Simion Cuțov 
a făcut o frumoasă „lecție la mănuși", 
tratlndu-I pe adversarul său, Nistor 
Boscu (Constructorul Galați), cu... 
duhul blindeții. Victoria i-a revenit 
lui Cuțov, la puncte.

Petre HENT

După tăierea panglicii inaugurale a stadionului de handbal din Călărași, lotul olimpic al țării a făcut o rcu- 
jucătorii Dan Marin, Cozma, Lieu, Palco, Baican și portarul Banciu

Foto : N. CULCER — Călărași
DESCHIDEREA ANULUI SPOR
TIV LA LICEUL Dr. PETRU GRO

ZA DIN CAPITALĂ

șita demonstrație. în prim plan,

secretarul general al F.R.H. „stadio
nul de handbal din Călărași ocupă, 
fără îndoială, locul al Il-lea în țară 
ca suprafață de joc, amenajări anexe. 
Vom disputa aici, în 1974, turneul fi
nal de handbal pentru 
la băieți și IX—XII la 
dionul de 
zona unor blocuri noi 
juca volei, baschet, se 
gale de box și de lupte. Tribunele au 
o capacitate de peste 3 000 de locuri. 
De menționat că stadionul a fost 
amenajat cu contribuția salariaților 
unor mari întreprinderi călărășene: 
Combinatul de hirtie și celuloză, în
treprinderea de prefabricate, Fabrica 
de confecții, Secția de drumuri, Na- 
vrom, I.R.E.B. și alte instituții și în
treprinderi.

CONCURSURI DE ORIENTARE 
TURISTICĂ
Șl TINERII DIN SECTORUL 5

handbal

locurile I—IV 
fete". Pe sta- 
amplasat în 

— se poate 
pot organiza

PENTRU PIONIERII

acțiune sportivă de
pentru

O frumoasă
masă a organizat Consiliu] 
educație fizică și sport al sectorului

5 al Capitalei, în colaborare cu Co
mitetul U.T.C., Consiliul pionierilor 
și Inspectoratul școlar ale sectorului, 
care a angrenat peste 300 de pionieri 
și tineri. Este vorba de un concurs 
de orientare turistică, desfășurat în 
pădurea Pustnicul. întrecerea rezer
vată tinerilor utecișli a scos în evi
dență buna pregătire a sportivilor de 
la Lie. ind. alimentară. Lie. ind. ener
getic, Lie. ec. 1, Șc. prof. Eiectroapa- 
rataj, care s-ău remarcat atît în dis
puta fetelor, cît și în cea a băieților. 
In concursul celor mici, cei mai buni 
au fost elevii și elevele de la Șc. gen. 
189. Șc. gen. 111. Șc. gen. 97, Șc. gen. 
98. Șc. gen. — Lie. „I. Creangă'. Să 
adăugăm, de asemenea, că pe lingă 
disputa la orientare au avut loc și in
teresante activități recreativ-distrac- 
tive, sportul deținînd întîietatea.

Vom menționa, cu această ocazie, și 
pe, profesorii Cecilia Ionică (Șc. prof. 
Dîmbovița), Petrică Popa (Lie. ind. 
alimentară), Aurica Bulbuc (Lie. ec. 
1), precum și pe activiștii voluntari 
Adriana Alupului, Doina Constantin, 
Florentina Mihalache, Gheorghe Dra- 
gomir, Nicolae Soare, pentru contri
buția adusă la reușita acțiunii.

Mare animație, duminică dimineața, 
la liceul Dr. Petru Groza din Bucu
rești. Devenită tradițională, deschide
rea festivă a anului sportiv a atras 
pe terenurile de sport un mare nu
măr de elevi și eleve, cărora li s-au 
adăugat cadrele didactice din această 
unitate de învățămînt. In cuvîntul 
său, directorul liceului, prof, emerit 
Teodor Burcescu, a evocat succesele 
dobîndite de sportivi și a amintit de 
sarcinile majore ce stau în fața edu
cației fizice și sportului din țara 
noastră.

Au urmat interesante întreceri, la 
care au participat peste 300 de spor
tivi in probe de atletism, jocuri spor
tive, ștafete aplicative, ping-pong, șah, 
ciclism etc. Iată pe cițiva dintre lau- 
reațli disputelor: 50 m plat, fete i 
Mihaela Gallo, băieți: Paul Badea: 
ștafetă aplicativă: Felicia Sasu 4. 
Daniele Engel și Cornel Cedru 
Paul Badea; baschet: echipa anului 
II: cursa ciclistă: Marius Constanti- 
nescu.

ST3

VELEITĂȚILE SPORTIVE ALE CUGIRULU!
' (Urmare din vag 1)

portant centru muncitoresc. Au fost, 
totodată, luate in discuție baza ma
terială .și activitățile de mișcare ale 
miilor de salariați de la „gigantul" 
metalurgic Cugir, de care cei ce răs
pund de soarta acestei activități : 
asociația sportivă (președinte! Virgil 
Rapcea ; secretar : Teodar Sădi) și 
factorii desemnați din cadrul între
prinderii trebuie să țină seamă.

Cum se împlinesc, însă, măsurile ? 
Din silita răspunsurilor primite. 11 
notăm pe cel mai autorizat! al to
varășului loan lancu, secretar al Co
mitetului P.C.R. al întreprinderii 
Metalurgice Cugir ■

— Am pornit progresiv, oprindu-ne 
pentru început la capitolul organiza
re, opera|ie în cadru) căreia au fost 
recompuse consiliu] asociației și sec

ția tie fotbal, acțiunea urniinti să cu
prindă, în proximele zile, și celelalte 
?cții. Următorul pas îl constituie 
ichegarea unui plan concret și a- 
ănuuțit de acțiune, cu sarcini pre
se distribuite fiecărui factor răs- 
tnzător și cu termene de realizare, 
re vor fi riguros controlate. Țin să 
ecific că acest plan are în vedere 
it promovarea performanței — atta

in momentul de față sub nivelul 
■sibilităților și veleităților noastre 
, baza materială, ca și activitatea 
ortivă de masă, care nu se ridică 
cidecum la nivelul cerințelor, și 
tnelor noastre tradiții. Analizind,

de altfel, cu mare atenție acest din 
urmă capitol, ne-am dat seama că 
am oferit pica puțin tineretului, vi
zibil îndrăgostit de mișcare, că dife
ritele „cupe" organizate pînă acum 
nu sînt semnificative pentru cega ce 
trebuie să însemne o mișcare sporti
vă dc masă, că n-au existat inițiati
ve și 
vrem 
timp, 
cațiile 
P.C.R. 
tie a.c

„REVOLTA"

nici pasiune. Lipsuri pe care 
să Ic corectăm în cel mai scurt 
pentru a respecta astfel, indi- 
Ilotărîrii 
din 28

Plenarei 
februarie -

TENISULUI 
MASĂ

C.C. al
2 inar-

DE

despre „Metalurgistul", 
vorbești neapărat și des- 
de masă, disciplină care

Vorbind 
trebuie să 
pre tenisul 
— lipsită de audiența fotbalului - 

l-a provocat pe acesta la Întrecere.
Pe planul rezultatelor, bineînțeles.

Și mare ii este astăzi satisfacția să 
poată așeza, pe... balanța comparați
ei, titlul de echipă campioană națio
nală la copii (fete), locul II la echi
pe băieți și locul III la individual 
feminin.

Rezultate de prestigiu, care au Im
pus atenției acest laborios centru 
condus de antrenorul Nicolae Dor
nic, frecventat de 40 de mici „palete" 
care, o dată cu alfabetul mingii de 
celuloid, au învățat ce înseamnă 
munca și disciplina.

O altă explicație a bunelor rezul-

i tate : colaborarea cu școala (marea 
i majoritate a copiilor, din acest cen

tru sint recrutați de la Școala gene
rală nr. 1) și familia — triunghiul

1 fără de care performanța la vîrstele 
■ mici s-ar lăsa mult mai mult aștep

tată.
STIMAȚI PROFESORI, CUGIRUL 
ARE NEVOIE DE DUMNEA

VOASTRĂ I
15/II M 4- L; unul dintre cifrurhe 

înscrise pe platoul de beton din 
curtea Grupiului școlar I.M. Cugir.

Descifrat, el înseamnă : culoarul 
15, anul II. clasele M + L. Interpre
tat.; una dlin cele 15 fîșii de beton 
pe care se desfășoară sprintul în 
orele de coltectiv sportiv și una din
tre benzile pe care clasele M și L 

ale anului 111 fac gimnastica de în- 
viorare.

O distribuție.>,\e riguroasă ce înseam
nă disciplină și șj spirit de ordine. Dar 
ea mai înseamcrnnă calculare minuțioa
să a minitnuluiiuj de spațiu disponibil, 
!,n_„a^a, , lnc*hcît fiecare dintre cei
2 .->00 de elevi aj ai școlii să-și aibă pă-
trațica lui, pe țg care să-și ia diminea
ța „porția" de ț» mișcare.

— Criza de s spațiu — ne informea
ză tovarășul VAlircea Olariu, director 
adjunct al Grupului școlar I.M, — e 
un fenomen recent, ea fiind deter
minată de dezafectarea a două im
portante parcele, una destinată con
strucției sălii noastre de sport, cea-

laltă sacrificată pentru necesitățile 
de acces ale constructorului. (N.r. ne 
permitem un amendament la ințor- 
rriația primită : deoarece constructo
rul n-a preluat încă proiectul spre 
execuție, e păcat să fie lăsate... bu
ruienilor două parcele care, cu su
mară amenajare, ar putea acoperi 
multe dintre necesitățile de mișcare 
ale elevilor).-

A doua problema luată în discu
ție în cadrul vizitei la această școală 
a constituit-o munca profesorilor de 
educație fizică, în legătură cu care 
interlocutorul nostru a precizat :

— Pentru că în școală nu ne-a fost 
repartizat nici un absolvent al 
I.E.F.S., lucrăm numai cu suplini
tori, recrutați dintre absolvenții in
stitutelor de trei ani. în aceste con
diții nu putem emite prea mari pre
tenții, deși, sincer vorbind, am dori 
mai mult și s-ar putea realiza mai 
mult. Dar provizoratul în care lu
crează cadrele respective — cinci Iu 
număr — Ie frineuză de la o muncă 
în perspectivă și le aplatizează ini
țiativele. Credem, însă, că o dată cu 
construirea sălii — care va facilita 
desfășurarea unei activități neîntre
rupte și va oferi condiții superioare 
de lucru — absolvenții I.E.E.S. își vor 
îndrepta ochii și spre Cugir.

Sperăm, însă, că la Grupul școlar 
I. M. nu se va aștepta ridicarea sălii 
și apariția profesorilor „cu patru 
ani“, ca să se treacă la organizarea 

activității sportive.

SPORTUL" — PE AGENDA 
EDILILOR ORAȘULUI

Calitatea activității sportive șco
lare, pipmovaiea performanței și ex- i

H

tinderea spațiilor afectate necesități
lor de mișcare ale tineretului, ca și 
a zonelor de agrement constituie 
problemele care preocupă intens pe 
edilii orașului Cugir. Ne-am convins 
de aceasta alit în cadrul investiga
ției noastre în acest oraș, cît și în 
discuția cu tovarășul Ion Ciocan, se
cretar al Comitetului 
P.C.R. 
nei 
lele

al Comitetului Orășenesc
— primul purtător al insig- 

G.M.A. din orașul de la poa- 
Șurianului.
Pentru că 30 la sută din popu- 
orașului o reprezintă elevii, nelația

îndreptăm atenția către școală. Ne-am 
preocupat, astfel, ca toate unitățile 

1 de învățămînt să acorde educației 
fizice greutatea pe care o are, ne-am 
interesat de dotarea cu materiale, de 
extinderea bazelor lor sportive.

Gît privește orașul, ne aflăm în 
fața materializării unui vis foarte 
vechi : prima sală pentru activități 
sportive, construcție ce se va ridica 
în vecinătatea Grupului școlar I. M, 
In proiectele noastre mai figurează : 
asfaltarea unuia dintre terenurile de 
tenis din incinta „Metalurgistului" și 
extinderea zonei de agrement din ju
rul orașului, facljitlnd astfel ieșirile, 
la sfîrșit de săptăinină, ale unui nu
măr din ce în ce mai marc de locui
tori ai Cugirului. mai ales că îm
prejurimile sînt atît do atrăgătoare. 
_ Studiem în același timp posibili- 

tățile de construire a unei popică- t 
rii, ca și amenajarea altor baze sini- / 

ple în interiorul orașului.
Proiecte care, 

un real impuls 
Cugir. Proiecte 
lizare dorim să 
curînd.

materializate, vor dă 
sportului din or unt 
despre a căror rea- 
consemnăm cît mai

tru locurile fruntașe la un dificil 
examen, datorită traseului cu un 
pronunțat și variat profil. Drumu
rile de categoria a doua, a treia 
și a patra care au predoriiinat în 
cele trei etape decisive, desfășurate 
vineri, simbătâ și duminică în ju
rul orașului de la poalele Tîmpei, 
au triat pe sportivi după seriozita
tea cu care și-au pregătit mașinile 
pentru concurs. Ba mai mult, ju
riul de arbitri a stabilit între u- 
nele puncte de control medii orare 
extrem de ridicate, care au fost 
realizate numai de posesorii unor 
motorete cu un randament sporit 
de funcționalitate. De altfel, ciști- 
gătorul acestui veritabil raliu a 
fost desemnat în persoa'ha unui 
motociclist mai puțin cunoscut, 
Petru Popescu (antrenor P- Miillncr) 
de la Uzina 6 Martie din Zărnești 
(care produce motoretele indigene) 
tocmai pe o porțiune foarte dura 
(între Tușnad băi — Lacul Sf. Ana 
— Tg. Secuiesc), unde toți concu- 
renții au fost penalizați, deși prin
tre aceștia se aflau alergători con- 
sacrați în arena competițională. Pe 
o motoretă de ultimul tip — Mo- 
bra super — P. Popescu (de me
serie conducător auto) a sosit la 
Tg. Secuiesc. în penultima etapă, cu 
un minut mai devreme decît cei
lalți candidați la titlu, punct pe 
care toată lumea l-a considerat ho- 
tărîtor în cursa pentru cucerirea 
tricoului de campion, deoarece ul
tima etapă urma să fie relativ mai 
ușoară.

Intr-adevăr, 
deverit.
Zărnești 
lider în 
Brașov 
Brașov

un 
mo-

tn-

cat. I și II). Singurele penalizări 
ale întrecerilor de duminică au tuși 
cele ale brașoveanului Ion lonescu 
și sibianului I. Țichindelean, doi 
dintre principalii animatori ai com
petiției, care au primit cile 
punct, întrucît nu le-a pornit 
toreta la semnalul starterului.

Circuitul de viteză, care a
cheiat cea de a treia ediție a cam
pionatului motoretelor românești și 
care urma să-i departajeze pe 
concurenții aflați la egalitate de 
puncte, a fost o simplă formalitate 
pentru unii dintre fruntașii între
cerii, ale căror poziții nu mai pu
teau fi schimbate. Prima parte a 
clasamentului general are urmă
toare înfățișare: 1. P. Popescu
(Torpedo Zărnești) 3 p. penalizare. 
2. M. Pavel (Torpedo Zărnești) 4 

P. Lucaci (St. roșu Bv.) 
D. Vasilescu (St.' roșu 

p.p., 5. Ion lonescu (St. 
Bv.) 5 p.p., 6. Cr. Dovids (St. 
Bv.) 6 p.p., 7. Tr. Mircea (Tor- 
Zărnești) 7 p.p., 8. Nlc. Pu-

previziunile s-au a- 
reprezentantul uzinei din 
menținîndu-și poziția d» 

actul final derulat pe ruta 
— Făgăraș — Codlea — 
(150 km pe drumuri de

p.p., 3.
5 p.p.,
Bv.) _ 
roșu 
roșu 
pedo 
chianu (Torpedo Zărnești) 7 p.p.. 
!). D. Moți șan (Victoria Moreni) 3 
p.p., 10. C. Voiculescu (Metalul
Buc.) 9. p.p.

Elevii antrenorului O. Ștefani au 
format cea mai omogenă echipă, 
cîștigînd titlul pus în joc : 1. Stea
gul roșu ^Brașov (I. lonescu, D. Va
silescu, 
p.p., 2. Torpedo 
3. Metalul Buc.
Sibiu 65 p.p., 5.
(>6 p.p.

M.C.I. și A.
au oferit fruntașilor cursei premii 
în obiecte.

4.
5

Cr. Dovids, T. Moașa) IC 
Zărnești II 18 p.p., 
60 p.p., 4. voința 

Torpedo Zărnești I

S. Loto-Pronospor;

Troian IOANIȚESCU

ASTAZI, IN GIULEȘTI

RAPID BUCUREȘTI - K. K. SARAJEVO IA POPICE
In cadrul manifestărilor sportive 

prilejuite de aniversarea semicen
tenarului clubului Rapid București, 
echipa divizionară de popice a fe
roviarilor din Capitală va susfine 
astăzi, începînd de la ora 15, un 
meci cu formația masculină K. K.

Sarajevo. întrecerile vor avea ioc 
pe arena de sub tribunele stadio
nului Ciulești. Miercuri după- 
amiază, în sala Laromet, se va des
fășura triunghiularul masculin : 
K. K. Sarajevo — Rapid — La
romet.

Ba TOATE SPORTURIIE)
i

POLO 
lumi i” 
întrecerile ,__ ____________
bazinul Dingmo. înoepînd ele la ora 15. 
• LA AllAD au luat stirșit jocurile tu
rului iii din cadrul seriei secunde. Iată 
clasamentul după
1. Școlarul Buc.
2. Vagonul Arad
3. Crișul Oradea
4. Olimpia Oradea
5. Mureșul Tg, M-
6. Ind. Unei Tim.

In urma acestor ________ , T______
București șl Vagonul Arad vor evolua, 
in continuare, în turneul final pentru 
locurile 5—8. alături de ultimele două 
clasate în seria A : turul între 12 si 14 
octombrie, la ' ---------- •
21 octombrie,

ORIENTARE
Electroputere" ............ ,
durea Călui (lingă Oboga), a avut 
caracter festiv datorită faptului că spor
tul cu busola a împlinit două decenii 
de eînd este practicat pe meleagurile 
oltene. Competiția a inclus și o etapa 
de noapts, la care au participat echipe 
masculini; inclusiv tineret și juniori 
mari. La etapa de zi. registrul "a fost 
mai larg intrind în întrecere junioarele 
șj juniori mici, precum și copiii. RE
ZULTATE — Etapa de noapte. Seniori 
A : 1. Dicia Buc. (M. Țicleanu, R. Ma
rian) 96.U- : 2. Combinata T.T.B. — Voin
ța Tim. (Gh. Albiei, A. Feneșan) 97.28; 
3 l.T.B. (C. Chiurlea, R. Roșea). Se
niori' B : 1. Ceramistul Buc.: 2. Voința 
Buc,; a. voința Craiova. Tineret: 1. 
Penicilina- Voința lași; 2. Dumbrava 
sibiu; 3. dința — Electroputere Cra
iova. Juni mari : 1. Dumbrava Sibiu. 
Etapa ele — MASCULIN — seniori a: 
1. M. Ticău (Dacia Buc.) no.OG; 2. 
Gh. Albirii.T.B.) 122,07: 3. R. Roșea
(l.T.B.) ÎS. Seniori B : 1. Gh An- 
gheluță Oița Buc.): 2 N. Tănase 
(UZUC Pitti): 3. D. Mărăcine (Voin|a 
Craiova). 4ret; i. p. zaharescu (Vo
ința Buc.) d Marin (Voința Cra- 

f iova): 3. CAiaiorescu (IPGG Buc.). Ju- 
niori mari. lectroputere (M. Petrovici, 

G. istrate). lopii ; 1. Electroputere (V.
Ioncu, I. Popa). FEMININ. — Senioare 
A : 1. Paula Chiurlea (l.T.B.) 99.0(1 
Ileana Scully (Voința Buc.) 
Aurora Sișu (l.T.B.) 103.43. ~ 
1. Geta Lîtă (Voința Buc.) 
toana Slrole (Dacia Buc.). 
Progresul strehaia (M.
Văcaru).

Mîlne începe. în capitală, 
III al campionatului republican, 
lla sint programate zilnic, ia

aceste meciuri :
2
2
3

10
10
13

15 12
13 10
13 10
15 4
15 3
15 1

îezultate,

1
3
2
1

1

103— 58
108— 61
117— 69
48— 92
59— 98
56—113

23
23
22a

8
3

Școlarul

19 șiCluj, returul între 
la București.

TURISTICĂ ..Cupa 
disputată, recent. în pă

un

SCRIMA. La Constanța au avut loc 
întrecerile din cadrul zonei A a „gupei 
speranțelor", competiție pe echipe re
zervată scrimerilar- pină la 19 ani. De 
remarcat comportarea excelentă a tră
gătorilor din Iași, care s-au clasat pe 
locul I în trei probe (antrenor, Nico
lae Putnei), la floretă — băieți șl fete 
și sabie. Reșpecțind într-un fel tradiția, 
spadasinii din Craiova au încheiat în 
nuntea echipelor participante. Cîteva 
rezultate tehnice. Floretă băieți : C.S.M. 
lași : 5—4 eu Dunărea Galați și Școala 
sportivă Timișoara ; Șeoala sportivă Ti
mișoara — Dunărea Galați 5—1. S-au
calificat pentru finală : C.S.M. tași și 
Șc. sp. Timișoara. Floretă fete : CÎS.M. 
Iași : 5—4 cu Tractorul Brașov și 6—3 
cu Dunărea Galați și l.A.E.J. Tltu: Du- 

Trăctorul și 
Iași

nărea Galati : 5—4 cu _ „
I.A.EJ. Titu. S-au calificat C.S.M, _ 
și Dunărea Galați. De notat câ echipa 
i.a.e.i. Titu este ................. ‘înființată în cursul 
acestui an. Spadă : Electroputere 

8—1 cu Dunărea Galați. “

2.
3. 

B:
I.

99.54: 
Senioare 
Tineret : 

■Junioare : 
t iui] ăl ar u, C.

______ Cra
iova -. 8—1 cu Dunărea Galați, 7—2 cu 
Tractorul Brașov și 6—3 cu Șc sp. Ti
mișoara : Șc. sp. Timișoara : 3—1 cu 
Tractorul Brașov și 6—3 cu Dunărea Ga
lați. S-au calificat : Electroputere Cra
iova și Șc. sp. Timișoara. Sabie i C.S.M. 
lași — Tractorul Brașov 7—2. S-au cali
ficai ambele echipe. O mențiune : orga
nizarea sub orice critică a întrecerii de 
către organele sportive din Constanta- 
care — deși gazde — n-au prezentat nici 
o echipă !?! Un semn‘de întrebare;, de 
ee așa de puține echipe participante la 
floretă băieți și mai ales la sabie ?

POPICE Echipele divizionare de 
femei și bărbați Voința Cluj au evoluat 

In R.D. Germană, la Espenheim. țueind 
In compania formațiilor clubului Acti
vist. La băieți, întrecerea pe echipe a 
fost cîștigată de popicara clujeni cu 
5022—5020 (CC) tnal bun din echipă fiind 
I. Stefucz — 861 pd). La femei, partida 
a revenit formației Aktivist cu 2433—2348 
pd. Primele jucătoare au fost Wilke 
Elfriede (A) 426 pd și Elisabeta Raț (V) 
408 pd. In turneul individual, ciștigat de 
G. Hoslolski (892 pd) la bărbați și Wilke. 
Elfriede <416 pd) la femei, clujenii I. 
Bice (833 pd) și ”------- - * —
pd) s-au clasat
ETAPA A II-A 
culin. divizia A.

Eleana Gyarfaș (396 
pe locul doi. • IN 
a campionatului mas- 
Electrica Sibiu a dis

pus de Voința Tg. Mureș tu 3149—4855 
pd. Cele mai bune rezultate individuale 
le-au obținut V. Coste» — m de la 
gazde, reșpgcljv I. PSeuratu — 683 pd.

t.ru
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MARGINALII LA A 8-a RUNDĂ A DIVIZIEI A

0 ETAPĂ MARCATĂ DE ECOURILE LEIPZIG-ULUI
ECHIPELE NOASTRE PREZENTE PE CINCI FRONTURI • Campionatul trebuie sa reintre crt mai rapid in dinamica lui fireasca • Pregătirea atletică, o problemă — 

în primul rind — a muncii in cluburi! • Echipa națională nu poale fi restructurată intr-o săptămfnă

(Urmare din pag. 1)

x» fi prezent, după toate probabilită
țile, în formație. In momentul de

CHIMIA Rm. ViLCEA PRIMITĂ
ieri după-amiază, la sosirea Chimiei 

Rm. Vilcea pe aeroportul Aldergrove 
din Belfast, delegația română a fost 
întâmpinată cu mare amabilitate — ea 
răspuns la frumoasele zile organizate 
de clubul vîlcean în România — ele 
președintele clubului Clentoran. Harold 
McNeely și de secretarul clubului, Billy 
Ferguson. De aici, jucătorii români au 
fost transportați la hotelul „Imperial14 
din Donaghadee, o mica localitate si
tuată la 20 de mile de Belfast, pe li
toralul nord-irlandez.

în cursul zilei de marți, Chimia va 
efectua, sub conducerea antrenorilor 
Gh. Nuțescu și D. Anescu, un antre
nament de aproximativ o oră pe sta
dionul »,The Oval“, proprietatea clubu
lui Glentoran, aflat in imediata vecină
tate a șantierului naval ..Harland and 
Wolff44, în inima cartierului de Est al 
Belfastului. Pe acest stadion, de altfel,

4

La Craiova

PESTE 50000 CERERI DE BILETE PENTRU
MECIUL CU FIORENTINA

In vederea meciului de miercuri, 
cu Universitatea Craiova, echipa 
italiană Fiorentina a sosit ieri după- 
amiază, cu un avion special, în Capi
tală. (Cu puțin timp înainte, la bor
dul altui avion, sosiseră conducătorii 
clubului din Florența și cei 10 zia
riști care vor urmări partida de 
miercuri). Pe aeroportul internațional 
Otopeni. oaspeții au fost întîmpinați 
eu multă căldură de către reprezen
tanții clubului universitar din

înlr-un meci amical

CONSTRUCTORUL GALAȚI - 
VOLVO SUMEN (BULGARIA) 

2-1 (1-0)
Meci internațional, ieri, la Galați 

După o partidă de bun nivel teh
nic, desfășurată intr-un ritm alert, Ia 
care și-mi adus contribuția ambele 
formații, victoria a revenit pe merit 
echipei gazdă, cu 2—1 (1—0), _ prin
golurile marcate de Manta (min. 5 
din penalty și min. 70), respectiv 
Nikolov (min, 54).

Echipa bulgară va întilni miercuri 
formați» C.S.U. Galați.

T. Siriopol — coresp. județean

DIN ACTIVITATEA
ECHIPELOR FEMININE 

față, toți elevii lui Ion Nuntveiller 
sînt restabiliți de pe urma recentelor 
accidentări. Un singur semn de în
trebare: Nunweillcr VI, suspectat de 
o fisură a claviculei.

CU CĂLDURA LA BELFAST
se va da și lovitura de începere a me
ciului, mîine, Ia ora 17,30 (dra locală) 
— ora 18,30 (ora Bucureștiului). Deși 
capacitatea- stadionului este de circa 
40 000 de locuri, pentru miercuri după- 
amiază nu se așteaptă o asistență mai 
mare de 5—8 000 de spectatori, dat fiind 
că, în ultima vreme, numărul specta
torilor la meciurile de fotbal din ir
landa de Nord este foarte scăzut. Ul
timele rezultate ale lui Glentoran sînt 
1—0 cu Distillery Belfast, 2—1 cu Cru
saders, adversara echipei Dinamo, la 
București și 1—3 în deplasare cu Por- 
tadown. Toate aceste rezultate, reamin
tim. sînt înregistrate in „Ulster Cup4*, 
o competiție care precede campionatul 
nord-irlandez. dar care nu se desfă
șoară in sistemul eliminatoriu, ci tot 
pe bază de clasament. In irlanda de 
Nord, campionatul national nu va în
cepe decit în luna noiembrie..

Craiova, în frunte cu secretarul a- 
cestuia, Ion Dobrițoiu. Imediat după 
sosire, fotbaliștii italieni s-au îm
barcat într-un autocar, cu care au 
continuat călătoria . spre Craiova, 
unde vor locui la hotelul „Jiul",

In cursul dimineții de astăzi, ,1a 
ora 10, echipa oaspe va efectua un 
antrenament pe stadionul Central 
din Craiova, la finele căruia antre
norul Luigi Rădice va stabili forma 
ția cu care va începe partida de 
mîine.

In ceea ce îi privește pe fotbaliștii 
craloveni, aceștia au avut ieri o zi 
de recuperare, de refacere după ma
rele efort depus în derbyul cu F.C. 
Constanța (in cazul unora dintre ci, 
asupra cărora jocul de duminică i 
lăsat urme, mai adinei, a fost nevoie 
chiar de tratamente medicale). Azi 
după-amiază, la ora 16, ’ craiovenii
vor face, la rindul lor, un antrena
ment.

In privința imensului interes cu 
care este așteptat Jn Craiova meciul 
de mîine, deosebit de edificatoare 
ne apare avalanșa cererilor de bilete, 
care s-au ridicat la peste 50 000 
(s-au primit multe asemenea cereri 
chiar din alte județe). Din păcate, 
numai 29 900 dintre ele (capacitatea 
actuală a stadionului, potrivit noii 
numerotări făcute) vor putea fi ono
rate. De altfel, pînă ieri la amiază 
se epuizase aproape întregul stoc de 
bilete existent.

5 000 DE SUPORTERI Al LUI 
FENERBAHCE LA PITEȘTI!

1

Ieri dimineața, in animația obișnu
ită a aeroportului Otopeni un eyeni- 
rrîent ne-a atras atenția: un avion al 

companiei aeriene turce a adus în 
Capitală formația Fenerbahce din 
Istanbul, care urmează să intilnească 
miercuri după-amiază, in meci retur 
(Cupa U.E.F.A.) pe F.C. Argeș. Cu 
același avion a sosit un prim grup 
masiv de suporteri ai echipei turce, 
aproximativ 200, avînd in „inventar" 
tobe, steaguri galbene-negre (culorile 
clubului), trompete și alte aparate 
pentru a reedita atmosfera încuraja
toare realizată pe stadionul Mithat 
Pașa cu aproape două săptămini în 
urmă.

După cum am fost Informați de 
către conducătorii clubului care înso
țesc echipa turcă, în ziua meciului 
aproximativ 5 000 de turiști vor sosi 
la Pitești cu automobilele pentru a-și 
încuraja echipa preferată. Iată așadar 
că, deși echipa lor a terminat în
vingătoare la scor în prima manșă, 
suporterii lui Fenerbahce țin cu tot 
dinadinsul sâ fie acolo unde favoriții 
lor își dispută șansele calificării. Un 
motiv în plus pentru publicul local 
de. a umple stadionul din Trivale 
pentru a-și purta echipa spre acel 
rezultat care să aducă Piteștiului sa
tisfacția mult doritei calificări in tu
rul II al competiției.

Didi a deplasat pentru acest meci 
un lot de 17 jucători si SDeră să folo
sească același „unsprezece" ca la 
Istanbul. Echipa pe care el o antre
nează a jucat duminică după-amiază 
cu veșnica sa rivală Galatasaray, cu 
care a terminat la egalitate: 1—1.

întreaga delegație a plecat apoi 
spre Pitești, unde a fost cazată la 
elegantul hotel „Muntenia" din loca
litate.

Ă. S. A. TG. MURES»

ARE DIFICULTĂȚI
IN ALCĂTUIREA FORMAȚIEI

Fotbaliștii de la A.S. Armata Tg. Mu
reș au ajuns în cursul dimineții ele 
duminică în capitala Bulgariei, în ve
derea partidei de miercuri cu Loko
motiv . Sofia, a doua manșă a finalei 
„Cupei Balcanice44, Față de formația a- 
nunțată inițial, au survenit unele mo
dificări : llajnal nu a mai făcut de
plasarea datorită unei accidentări in 
cursul meciului de sîmbătă, cu U.T.A., 
iar Fazekas și Szollosy au rămas aca
să din cauza formei lor slabe. în plus. 
C'aniaro, care a făcut deplasarea, mai 
mult ca sigur că nu va putea juca, 
din cauza unei entorse la gleznă căpă
tată în decursul aceleiași partide de 
sîmbătă. în cazul acesta nu se știe 
cum va - arăta formația, aștfeptindu-se 
avizul medicului. Antrenorul R. Catană 
are la dispoziție următorii jucători : 
Nagel, Solyom, Grigore, Kiss. Ispir, 
Czako, Varodi, BolSni, Caniaro. Mure- 
șan, Naghi, Pislaiu, Orza, Sultănoiu, 
Onuțan, Pintea.

Lokomotiv Sofia nu a jucat nici du
minica aceasta, campionatul fiind în
trerupt în continuare. Antrenorul Vasil 
Metodiev anunță formația completă, cu 
Goranov în poartă și cu Borisov pe 
extrema dreaptă, jucători care nu au 
fost prezenți la Țg. Mureș, dar au 
jucat ‘Irt reprezentativa țării în partida 
de la Sheffield eu Irlanda de Nord, in 
preliminariile C.M

Atit impresiile din meciurile pe 
care le-am urmărit „de visu“ la 
sfîrșitul săptămînii trecute, cit și 
cele din jocurile pe care le-am 

! urmărit doar „cu ochii minții", în 
I transmisiile de radio, sau despre 

care ne-au vorbit trimișii noștri în 
provincie concură spre ideea că 
această a opta etapă a Diviziei A 
la fotbal a resimțit ecourile neplâ- 

[ cute ale acelui 0—2 de Ia Leipzig.

Golul victoriei craiovenc : Oblemenco va fi mai iute la minge decit portarul constănjcan Ștefănescu. trimi- 
țind-o peste acesta, cu capul, in plasă Foto : S. BAKCSY

de sub apăsarea căruia nu s-a pu
tut desprinde.

Mai întîi, este de consemnat o 
oarecare scădere a numărului de 
spectatori (excepție, bineînțeles, 
Craiova: mai ales ca aici se dis
puta și derby-ul etapei) ; în al doi
lea rind, nivelul de ansamblu al 
jocurilor a lăsat de dorit, peste 
majoritatea partidelor coborînd 
parcă o umbră de plictis și de 
moliciune. în general, sîmbătă și 
duminică, s-a jucat fără prea multă 
tragere de inimă, fără „seînteie", 
echipele mulțumindu-se cu puțin.

Ilustrative, în acest sens, ne-au 
apărut în primul rind cele două 
meciuri de la București, în care 
Dinamo și Steaua, echipele care au 
avut cei mai mulți jucători în se
lecționate, au jucat fără prea multă 
pasiune, mulțumindu-se — așa cum 
s-a văzut — cu eforturile minime 
necesare pentru a obține cele două 
puncte, pe teren propriu, în fața 
unor adversari pe care s-ar fi pu
tut pretinde să-i întreacă mult mai 
concludent și mai convingător. Din
tre partidele din provincie. doar cea 

1 de la Crăiova a fost mai răsărită, 

celelalte depășind greu nivelul me
diocrității.

Pînă la o limită, acest „recul" 
era previzibil și chiar acceptabil. 
Important este însă ca el să fie 
cit mai scurt, echipele, jucătorii să 
reușească să se scuture cit mai re
pede de această apatie, să reintre 
in dinamica firească — și dorită 1 
— a campionatului, pentru că ac
tivitatea echipei naționale nu se 

termină la Leipzig, fotbalul nostru 
are în continuare mari și frumoase 
obligații de reprezentare internațio
nală. Chiar mîine, cinci echipe de 
club românești susțin meciuri de 
reală importanță, iar peste numai 
12 zile „tricolorii" vor apărea din 
nou pe gazonul lui „23 August", 
in meciul cu Finlanda, ultima noas
tră partidă din grupa preliminară 
a C. M.

Este deci nevoie să ne debara
săm de starea de spirit neplăcută 
de după Leipzig, de această amor
țeală pe care a vădit-o etapa a 
8-a și să reluăm cu toate forțele, 
cu încredere, drumul inainte ai fot
balului nostru. In aceeași ordine de 
idei, trebuie să reținem ca neplă
cută absența din arenă, in parti
dele de duminică, a unor jucători 
ca Dobrin. Țarălungă, Dumitrache, 
internaționali pe care se contează 
în continuare la echipa națională, 
dar care, în același timp, sînt și 
oameni de bază ai echipelor lor de 
club, și pe care dorim să-i reve
dem chiar mîine sau. dacă nu vor 
fi încă apți de joc, cit mai curînd. 
îmbrăcind tricourile echipelor lor.

Scriam în cronica și comentariile 
de după meciul de la Leipzig că 
una din explicațiile de prim or
din ale insuccesului echipei române 
a constituit-o netul handicap pe 
care jucătorii noștri l-au avut de 
suportat pe planul pregătirii atle
tice, în raport cu adversarul intîl- 
nit. Cum s-a tradus în teren acest 
decalaj, s-a văzut: gazdele au a- 
vut mai multă forță corporală in 

duelurile om la om, au jucat mai 
rapid decit reprezentanții noștri, au 
efectuat sprinturi lungi și repetate 
fără ca apoi „să dea în primire" 
minute în șir, au avut mai multă 
mobilitate, o mai bună rezistență, 
i-au dominat pe „tricolori" ca ga
barit etc. în acest fel, ne-am pu
tut da seama o dată în plus de 
adevărul că pregătirea atletică su
perioară, această dominantă a spor
tului de performanță mondial Ia 
ora actuală, constituie și o reali
tate a fotbalului modern, care nu 
poate fi neglijată și, cu atit mai 
puțin, ignorată.

Referirea pe care o facem — în 
aceste rînduri de comentariu la o 
etapă de campionat — la o ches
tiune de structură a fotbalului ac
tual nu ni se pare deloc ieșită 
din tema articolului, pentru că, in
tr-adevăr, urmărind meciurile de 
sîmbătă și duminică, am găsit des
tule elemente de joc de natură a 
ne atrage atenția că pregătirea atle
tică insuficientă nu este „apanajul" 
echipei reprezentative, ci constituie 
o carență de mat întinsă sferă, ca- 
racterizind multe formații fruntașe 

ale noastre și, implicit, campiona
tul în ansamblul său. Și în acest 
final,' de săptămînă, ca și în nu
meroase etape precedente, s-au fă
cut remarcate jocul static, rezis
tența scăzută, lipsa de angajament, 
cursa cu încetinitorul etc., lacune 
care coboară ștacheta spectacolului 
sportiv și — mai ales — a nive
lului tehnic al unei partide.

Iată de ce, vorbind despre e- 
ceastă latură a pregătirii generale 
a fotbalistului, amintim că realiza
rea ei la cotele dorite și impuse de 
concurența internațională actuală nu 
trebuie înțeleasă doar ca o ches
tiune de moment, legată de un meci 
sau altul al reprezentativei, ci ea 
o obligație permanentă care sta 
în fața fotbalului nostru și a cărei 
rezolvare se bazează pe campiona
tul intern, pe orientarea adoptată 
mai întîi la nivelul muncii de in
struire din cluburi.

Despre felul cum au jucat în 
această etapă selecționabilii pentru 
meciul cu Finlanda ar fi mai pu
ține de spus, tocmai din cauza e- 
lementului conjunctural, de atmo
sferă, la care ne-am referit în pri
mele rînduri. Dacă unii dintre ei 
n-au avut duminică mari realizări 
de joc, faptul poate fi pus, desigur, 
atit pe seama unei explicabile 
„marcări" psihice de pe urma ne
reușitei de la Leipzig, cît și pe 
seama oboselii meciului de miercuri 
și a deplasării. In orice caz, în 
ceea ce ne privește, ne raliem u- 
nor păreri exprimate în presă, după 
care lotul, echipa în ansamblul 
său, nu trebuie „făcute țăndări", în 
așa fel îneît la 14 octombrie să ne 
prezentăm cu un unsprezece „tri
color" care să însemne contestarea 
valorilor dovedite și îmbrățișarea 
fără limite a experimentului. Exis
tența în continuare a unor șanse 
de calificare, chiar așa mici cum 
sînt, crează obligația tratării par
tidei retur cu Finlanda cu aceeași 
seriozitate cu care au fost pregă
tite toate meciurile din acest an. 
Indiferent că echipa noastră va 
reuși scorul mare propus sau că va 
învinge mai puțin detașat, meciul 
de peste 12 zile trebuie ciștigat și 
de aceea trebuie să prezentăm cel 
mai bun „team" național pe care-1 
avem la această oră și care, logic 
vorbind, nu poate fi mult deose
bit de cel care se impunea ca 
atare acum o săptămînă. Sîntem, 
deci, de părere că jucătorii folosiți 
în meciul greu de la Leipzig au 
și dreptul și obligația de a fi men
ținuți în lot, pentru partida cu 
Finlanda. Nu trebuie să se înțe
leagă de aici că pledăm pentru 
staticism, pentru conservatorism în
gust, dar socotim că nervii sînt rău 
sfetnic și că echipa națională nu 
poate fi revoluționată intr-o săp- 
tămină.

Să nu privim, deci, în urmă cu 
mînie, ci înainte cu încredere și 
luciditate.

Radu URZICEANU

• Echipa Minerva din București 
a susținut trei jocuri în județul 
Cluj, soldate tot cu atîtea victo
rii : 3—1 și 7—0 cu Record Cluj 
și 5—0 cu Arieșul Turda.

• La București, duminică, pe 
stadionul „23 August", în deschi
dere la jocul Steaua — Petrolul. 
Unirea Tricolor a învins Rapid cu 
7—1 (1—1). Au marcat Geta Olaru 
(3), Elena Pavel (2), Cristina Cine- 
zan (1) și Elena Matei (1), respec
tiv Dorothea Nicolau pentru Rapid.

• Miercuri, în deschidere la jo- 
cui internațional de pe stadionul 
Dinamo, va avea loc, de la ora 1-1, 
jocul dintre echipele Unirea Tri
color și Venus.

DIVIZIA C
SERIA I

— Constr. Botoșani
— Cristalul Dorohoi
— Unirea iași
— Universitatea Iași 3—0
— Metalul Rădăuți
— Minobradul V, D.
— Avîntul Frasin
— Textila Botoșani 

(Corespondenți : M. Chiriac, M. .Andrici, 
han, T. Ungureanu, A. Rotaru, 
Diaconescu și D. Crăciun).

I. DANUBIANA Roman
Foresta Fălticeni
Unirea lași 
Textila Botoșani
A.S.A. Cîmpiilung
Metalul

Danubiana Roman 
Sp. muncitoresc Suc. 
Minerul Gura H. 
Vict. PTTR Botoșani 
ASA C-lung Mold. 
Ni colin a lași 
Constructorul Iași 
Forests Fălticeni

DUPĂ 6 ETAPE, DISPUTĂ STRÎNSĂ PENTRU ȘEFIA SERIILOR
SERIA A IV-A SERIA A VII-A SERIA A X-A

LA9 OCTOMBRIE 1973 
TRAGERE SPECIALĂ

i

i

LOTO

BANI, AUTOTURISME SI EXCURSII
CU PETRECEREA REVELIONULUI

TRAGERE SPECIALA LOTO
Se atribuie : I

3- 2 (1-2)
2—0 (0—0)
4— 0 (1—0) 

neprezentare
4—0 • *"
1—0
2—0
3—1

D.

(1—0)
(0-0)
(2—0)
(0—0)
Boio-

Diaeonescu

Ancora Galati 
Dunărea Tulcea 
Granitul Babadag 
Voința Constanta 
Chimia Brăila 
Portul 
I.M.U.
Rapid

— Marina Mangalia
— Arrubium Mâcin
— Electrica Constanta
— Viitorul Brăila
— Știința Constanța
— Tehnometâl Galați
— Constructorul Tulcea
— Cimentul Medgidia

• Cîștiguri de cite 100.000 lei, 
din care un autoturism „DACIA 
1300“ plus diferența în bani ;

• Autoturisme „DACIA 1100“ ;
• Excursii de cite 2 locuri și 

1 loc la Brașov cu petrecerea RE
VELIONULUI 1974 ;

• PREMII ÎN BANI de valoare 
fixă și variabilă.
CÂȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX- 

PRES DIN 26 SEPTEMBRIE 1913 :

Extragerea I : Cat. 2 : 1 variantă lO’/o 
a 70 506 lei: Cat. 3: 9.80 a 7 194 lei;, 
Cat 4 : 33,20 a 2124 lei î Cat. 5 : 103,0.1
a 684 lei ; Cat. 6 ; 3 801,13 a 40 lei.

Report categoria 1 : 717 742 lei.

Extragerea a IX-a : Cat. B : 7.85 va
riante a 11 307-lei : Cat, C : st,13 a 2 349 

«lei : Cat. D : 1 670.40 a 60 lei : Cat. E: 
104,70 a 200 lei ; Cat. F : 2 371,15 a 40 lei.

Report categoria A : 88 761 lei.

Ciștigul de categoria 2 (10%) in valoare 
de 70 506 iei a fost obținut de GEZZO 
EDUARD din București, care la alege
re. pc te opta pentru . un autoturism 
„Dacia 1300“ și diferența in numeri ■.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

— c.i.l. sighetu Mawnatiei
— Someșul Satu Mare
— Bihoreana Marghita
— Minerul Suncuiuș
— Oașul Negrești
— Gloria Baia Mare
— Voința Cărei
— Unirea zalău

Rapid Jibou
Minerul Băița
Min. Baia Sprie 
Minerul Baia Borșa 
Topitorul Baia Mare 
Măgura Slmleul Silv. 
Victoria Zalău
Bradul Vișeu

0—1 (0-0)
0—2 (0—1)
1—0 (1—0)
5—1 (2—0)
1-1 (1-0)
3—0 (1—0)
1-0 (0-0) 
o—o

(Corespondenți : N. Gherguș, P. Manafu, a.
Gunther, I. ion, I. Cotescu, l. Măgureanu, D. Căli- 
nescu și T. Ștefănescu).

Energia Rovinari — Cimentul Tg. Jiu 1-1 (0-1)
C.I.L. Drobeta Tr. sev. — Metalul' Topieț 1—1 (0—1)
Victoria Călan — Steagul roșu Plenița 1—0 (1—0)
Dunărea Calafat — Metalurgistul Sadu 2—0 (2—0)
Minerul Lupeni — Știința Petroșani 1—0 (0-0)
F.O.B. Balș — Progresul Strehaia 3—1. (1—0)
Petrolul Ticleni — A.S. Victoria Cv. 2—1 (1-1)
C.F.R. Craiova — meva Drobeta Tr. Sev. 1—0 (0-0)

(3—0)
(1-1)
(0-1)
(3-1)
(1-1) 
(0-0) 
(0-1) 
. Fll-

V.

2—1
3—0
1—1 

Ttirșie, V.
II. Avram

Constanța
Medgidia 
Fetești

(Corespondenți : V. Ștefănescu, I. 
cigiu, N. Ster, i. Baltag. S. 
Ioncscu).

(Corespondenți • B. Marcel, V. Miclea1, Al. Do-
muța, C. Iureș, L. Chira, T. Topan , M. Bonțoiu Și
A. Ghilezan).

1. MINERUL Baia Sprie fi 4 2 0 7— 0 10
2. Someșul Satu Mare 1 6 4 0 2 14— 6 8
3. Bihoreana Marghita 6 3 1 2 19— 7 7
4. Minerul Baia Borșa 6 3 1 2 12— 7 7
5. C.I.L, Sighetu Marmației 6 3 1 2 11— 9 7
6. Unirea Zalău 6 2 3 1 3— 1 7
7. Gloria Baia Mare fi 2 2 2 10— 7 6
8. Oașul Negrești 6 2 2 2 13—11 6
9. Măgura Simleul Silvaniei 6 2 2 2 7—12 fi

10. Topitorul Baia Mare fi 2 1 3 9—10 5
11. Voința Cărei fi 2 1 3 9—11 5
12. Rapid Jibou 6 2 1 3 9—12 5
13. Bradul Vișeu 6 2 1 3 7—11 5
14. Minerul Suncuiuș 6 2 0 4 8—14 4
15. Minerul Băița 6 1 2 3 5—13 4
16. Victoria Zalău 6 I 2 3 7—19 4

Nacc,V.

CâmpulungA.S. A.

3.
4.
5.
6.
7. Nicotină 

Minerul 
Sportul 
Avîntul 
Constructorul Iași 
Cristalul Dorohoi 
Constructorul Botoșani

14. Minobradul V. Dorn ei
15. Victoria PTTR Botoșani
16. Universitatea Iași
Etapa viitoare (7 octombrie) : .- „

torta PTTR Botoșani, Universitatea Iași — Minerul Gura Hu
morului. Metalul Rădăuți — Danubiana Roman, Unirea lași
— Textila Botoșani. Minobradul Vatra Doritei — Sportul 
muncitoresc Suceava. Cristalul Dorohoi — Constructorul lași. 
Constructorul Botoșani — Foresta Fălticeni, Avîntul Frasin
— Nicolina Iași.

8.
9.

10.
11—12.

13.

Rădăuți
Iași
G. Humorului 
muncitoresc 
Frasin

SERIA A ll-a
— Locomotiva Adjud
— Oituz Tg. Ocna.
— Constr. Gh. Gh.-Dej
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Constructorul Vaslui
— Cimentul Bicaz
— Hușana Huși-
— Rulmentul

Vieru, 
Gh.

Birlad
C. Nemțeanu, 
Grunzu, I.și

I. lancu, 
Doruș

Textila Buhuși
Relonul Săvinești
Letca Bacău
Foresta Gugești
Bradul Roznov
Trotușul Gh. Gh.-Dej
u.R.A. Tecuci 
Minerul Comănești

(Corespondenți : I. 
C. Stoian, D. Sorccanu, 
Birzan).

TROTUȘUL Gh. Gh.-Dej
Relonul Săvinești
U.R.A. Tecuci 
Constructorul Gh. Dej 
Energia 
Minerul 
Textila 
Ilușana 
Letea Bacău 
Oituz Tg. Ocna 
Foresta Gugești 
Rulmentul Birlad 
Cimentul Bicaz 
Bradul Roznov 
Locomotiva Adjud 
Constructorul Vaslui
Etapa viitoare : Constructorul Vaslui

-nești, Constructorul Gh. Gheorghiu-De|
Foresta Gugești — U.R.A. Tecuci Textila Buhuși — 
Bacău. Cimentul Bicaz — Rulmentul Birlad. Energia 
Gheorghiu-Dej

.tușul Gh.
Roznov.

1.
2
3*.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Gh. Dej
Comănești 

Buhuși 
Huși

2
1
2
1
1

V.

1 
l s

8
1
7
7 
«

6
6
5
5
5
5
3
3

2
2
3
3 

-2
3
3
3
2
3
4 
4

Minerul Co’Tiă- 
Httșana Huși. 

Letea 
_ ___ __________ ____ _  ___ „ Gh. 
Oituz Tg. Ocna, Relonul Săvincști — Tro- 

Gheorghiu-Dej. Locomotiva Adjud — Bradul

Buzău 
Sinaia 
Florești

SERIA A III-A
— Petrolul Berea
— Unirea Focșani
— Prahova Ploiești
— Carpați Buzău
— Olimpia Rm. Sărat 

Comerțul Brăila
— Avîntul Mîneciu
— Poiana Cîmpina

V.
N.

Chimia
Carpați 
Victoria 
Portul Brăila
I.R.A. Cîmpina
Petrolistul Boldești 
Chimia Brazi
Luceafărul Focșani

(Corespondenți : I. Stănescu, 
man, D. Cristachc, C. Vifjoghie. 
și V. Manoliu).

Feldman, 
Din că,

(0—0)
(1-0)

,(0-0)
(2—0)
(0-0)
. Co- 

A. Cristca

torul Tulcea — Voința Constanța, Cimentul Medgidia — 
Chimia Brăila. Marina Mangalia — Portul Constanta. Arru
bium Mâcin — Ancora Galați.

1. PORTUL Constanța 6 5 0 1 17— S 10
2. Marina Mangalia 6 4 2 0 10— 1 10
3. Electrica Constanța 6 4 2 0 14— 7 10
4. Viitorul Brăila 6 4 1 1 15— 6 9
5. Cliimia Brăila 6 4 0 2 11— 5 8
6. I.M.U. Medgidia 6 4 0 2 12— 6 8
7. Dunărea Tulcea 6 3 2 1 9— 3 8
8. Ancora Galați 6 2 3 1 10— 5 7
9. Rapid Fetești 6 2 2 2 9— 9 6

10, Cimentul Medgidia 6 3 1 3 9— 7 5
11. Știința Constanța
12. Granitul Babadag

6
6

2 0
0

4
4

12—11
9—12

4
4

13. Voința Constanța 6 1 1 4 4—15 3
14. Constructorul Tulcea 6 1 1 4 4—15 3
15. Tehnometal Galați 6 n 1 5 2—15 1
16. Arrubium Măcin 6 0 0 6 0—24 0

Etapa viitoare : Știința Constanța Granitul Babadag.
Viitorul Brăila — Rapid Fetești, Tehnometal Galați — I.M.U.
Medgidia, Electrica Constanța — Dunărea Tulcea, Construe- gul roșu Plenița — F.O.B. Balș. Știința Petroșani — Dună

rea Calafat, Progresul Strehaia — Energia Rovinari, A.S. 
Victoria Craiova — Cimentul Tg. Jiu, Metalurgistul Sada 
— C.F.R. Craiova, MEV A Drobeta Tr. Severin — Victoria 
Călan, Petrolul Țicleni — C.I.L. Drobeta Tr. Severin.

1. MEVA Drobeta Tr. Severin 6 4 1 1 5— 2 9
2. Cimentul Tg. Jiu 6 3 2 1 13— 4 8
3. Victoria Călan 6 4 0 1 10— fi 8
4. Steagul roșu Plenița 6 3 1 2 10— 6 7

i—6. F.O.B. Balș fi 3 1 2 7— 5 7
Energia Rovinari 6 3 1 2 11— 9 7

7. Minerul Lupeni 6 3 1 2 7— 7 7
8. C.F.R. Craiova 6 3 1 2 8—12 7
9. Dunărea Calafat 6 3 0 3 5— 5 6

10. Progresul Strehaia 6 3 0 3 8—10 6
11. Metalul Toplcț 6 •> 1 3 11—11 5
12. Știința Petroșani fi 2 0 4 11—11 4
13. A.S. Victoria Craiova 6 2 0 4 6— 9 4
14. C.I.L. Drobeta Tr. Severin 6 1 2 3 6— 9 4
15. Petrolul Țicleni fi 2 0 4 5—10 4
16. Metalurgistul Sadu 6 1 1 4 4-11 3

Etapa viitoare : Metalul Topieț —• Minerul Lupeni, stea- Etapa viitoare : Minerul Băița — Minerul gala Borșa. 
Unirea Zalău — Rapid Jibou, someșul satu Mare — Oașul 
Negrești. C.L.L. Sighet — Voința Cărei, Minerul Suncuiuș — 
Bihoreana Marghita, Minerul Baia Sprie — Topitorul Baia 
Mare, Măgura Simleu — Bradul Vișeu, Gloria Baia Mare — 
Victoria Zalău.

SERIA A V a
I.O. R. București
Electronica Buc.
Sportul Ciorogirla
Olimpia Giurgiu 
Flacăra roșie Buc.
Tehnometal Buc. 

zUnirca Tricolor Buc.
Di li am o Slobozia

(Corespondenți : 
P. Burcin, C. Toacler,

— Argeșul Mihâilești
— Azotul Slobozia
— T.M. București
— Voința București
— Laromet București
— Șoimii TA.ROM Buc.
— Sirena București
— Triumf București

D. Daniel, C. Pufu. 
I. Ion, C. Harea

1. VOINȚA București
2. I.O.R, București
3. Dinamo Slobozia
4. Triumf București
5. Sirena București
fi. T.M. București
7. Electronica București
8. Tehnometal București
9. Flacăra roșie București

10. Olimpia Giurgiu
11. Laromet București
12. șoimii TAROM București
13. Unirea Tricolor București
14. Argeșul Mihăilcști
15. Azotul Slobozia
16. Sportul Ciorogirla

5—2 (2—1)
2—0 (0-0)
0—0
1-1 (i-i)
2—0 (0—0)
1—0 (0—0)
0—1 (0-1)
1—0 (0-0)

*. Ainghel.
I. Matei).

6 3 3 0 16— 3 9
6 2 4 0 10- 5 8
6 3 2 1 8—12 8
6 3 1 2 12— 8 7
6 3 1 2 11— 8 7
6 1 5 0 4— 2 7
6 3 1 2 6— 5 7
6 2 3 1 8— 7 7
6 2 3 1 7— 7 7
6 2 2 2 13— 8 6
6 2 2 2 fi— fi 6
6 2 0 4 10— 9 4
6 0 4 2 5- 7 4
6 2 0 4 8—15 4
6 1 1 4 9—2> 3
6 0 2 4 6-17 2

Etapa viitoare : Flacăra roșie București — Dinamo Slo
bozia, Sirena București — Olimpia Giurgiu, Șoimii TAROM 
București — Unirea Tricolor București, Azotul Slobozia — 
Tehnometal București, Argeșul MihăiIești — Sportul Cioro- 
gîrla. Triumf București — LO.R. București. Laromet Bucu
rești - Voința București. T.’ M. București — Electronica 
București.

Min. Mold. Nouă
A.S. Bocșa 
Unirea Sînnicolaul 
Gloria A.rad 
Electromotor Tim.
Metalul Oțelu Roșu
C.F.R. Caransebeș 
Strungul Arad

(Corespondenți :
Glîgorovici, i. Ștefan, 
tașcu și Șt. Iacob),

1. MINERUL Mold. Nouă
2. C.F.R. Simeria
3. Progresul Timișoara
4. Unirea Tomnatic
5. A.S. Bocșa
6. Dacia Orăștie
7. Electromotor Timișoara
8. Minerul Ghelar
». C.F.R. Caransebeș

10. Minerul Teliuc
11. Metalul Oțelu Roșu 

12—13. Strungul Arad
Unirea Sînnicolaul Mare

14. Gloria Arad
15. Furnirul Deta
16. Constructorul Arad

SERIA A VIII-A
— Constructorul Arad
— Minerul Teliuc 

M. — Progresul Tim.
— Minerul Ghelar
— C.F.R. Simeria
— Furnirul Deta 

Dacia Orăștie 
Unirea Tomnatic

P. Sumandan, 
Șt. Marton,

5—0 (3—0)
1—0 (l—0)
1-1 (0—0)
3—2 (2—1)
1—1 (0—0)
3—1 (1—0)
1—0 (1—0)
1-1 (1-1)

T. Țăranu, Ov. 
R. Zeno, M. Mu-

SERIA A X|-a

SERIA A VI-A
ROVA Roșiori de Vede— Unirea Drăgășani 
Chimia Găești — Petrolul Videle
ARO C-lung Muscel — Răsăritul Caracal 
Recolta Stoicănești — Automatica Alexandria 
T|xtilistul Pitești — Chimia Tr, Măgurele
Cetatea Țr. Măgurele. — Vulturii C-lung Muscel 
Progresul Corabia — Cimentul Fieni 
Petrolul Tîrgoviște — Dacia Pitești

1—0 (0—0)
1—1 (1—0)
0-3 (0~l)
0—2 (0—0) 
0—0
1-0 (1—0)
2—0 (0—0)
2—1 (1—1)

(Corespondenți : T. Negulescu, S. Frățilescu, D. 
Radulescu, M. Dogaru, A. Mometc, D. Gruia, C. FihP 
și M. Avram).

Chimica Tirnăveni 
Hebe sîngeorz Băl 
Minerul Rodna 
Lacul Ursu sovata 
Foresta Bistrița 
Forestierul Tr. Sec. 
Carpați Covasna 
Unirea Sf. Gheorghe

— Unirea Cristuru Sec.
— Viitorul Gheorgheni
— Oltul Sf. Gheorghe
— Avîntul Reghin
— Mureșul Toplița
— A.S. Miercurea Ciuc
— Minerul Bălan
— Viitorul Tg. Mureș

4—0 (2—0)
0—2 (0—1)
2—2 (0—1)
2—1 (1—0)
2—2 (2—1)
1—0 (0-0)
2-1 (2—1)
4-1 (1-1)

(Corespondenți : t. Ducan, o. Nechiti. Gli Banat, 
A. Fekete, I. Toma, L. Hues, F. Gazdag ți Gh. Bnotă).fi 4 1 1 16— 5 9

6 ~ 3 2 1 15— fi 8
6 3 1 2 14— 5 7
fi 3 1 2 7— 9 7
fi 3 1 2 5- 8 7
fi 3 0 3 8— 5 6
fi 2 2 2 9— 7 6
fi 2 2 2 9— 8 1
6 2 2 2 5— 5 6
fi 2 1 3 8— 6 5
6 2 1 3 9—11 5
6 2 1 3 8—12 5
6 2 1 3 10—14 5
fi 2 1 3 7—12 5
6 2 1 3 4—13 5
6 1 2 3 3—11 4

1. CHIMICA Tirnăveni
2. Oltul Sf. Gheorghe
3. Forestierul Tg. Secuiesc
4. Viitorul Gheorgheni
5. Avintul Reghin
6. Lacul Ursu Sovata
7. Carpați Covasna
8. Viitorul Tg. Mureș
9. Unirea Sf. Gheorghe

10—11. A.S. Miercuroa ciuc 
Minerul Rodna

12. Unirea Cristuru Sectrteee
13. Minerul Bălan
14. Foresta Bistrița
15. Mureșul Toplița
16. Hebe Sîngeorz Băi

6 5 1 0 16— 5 11
6 4 2 0 16— 4 10
6 4 0 2 14- 6 8
6 3 2 1 11— 8 8
fi 3 1 2 11— 7 7
fi 3 0 3 10—10 6
6 2 2 2 a— 9 6
6 3 0 3 7—15 6
6 2 1 3 11— 7 5
fi 2 1 3 6— 5 5
6 2 1 3 13—12 5
fi 2 I 3 10—12 5
fi 2 n 4 5— 6 4
fi 1 2 3 10—14 4
fi 1 2 3 8—17 4
fi 1 0 5 2—19 2

Etapa viitoare : Furnirul Deta — Electromotor Timișoara. 
Constructorul Arad — Unirea Sînnicolaul Mare, C.F.R. Sime
ria — A.S. Bocșa. Dacia Orâștie — Unirea Tomnatic. Pro
gresul Timișoara — Minerul Moldova Nouă. C.F.R. Caran
sebeș -- Strungul Arad. Minerul Teliuc — Gloria Arad, Mi
nerul Ghelar — Metalul Oțelu Roșu.

Minaur Zlatna 
Unirea Alba Iulia 
Recolta Salonta 
Dermata Cluj 
Soda Ocna Mureș 
Aurul Brad 
Metalul Ai ud 
Unirea Dej

SERIA A IX-A
— Crișana Sebiș
— Someșul Beclean
— Constr. Alba Iulia
— C.I.L. Gherla
— Tehnofrig Cluj
— Minerul Bihor
— Arieșul Cîmpia Turzii 
—. Cimentul Turda

1-1 (0—1) 
4—1 (2—0) 
1-0 (0—0)
4— 0 (1—0) 
!_3 (1—1)
5— 0 (1—0)
5—0 (3—0) 
4-1 (1—0)

(Corespondenți ; N. Băișan, I. Filipcscu, Gh. Co- 
trău, E. Fehervari, A. Verdcș, M. Susan, I. Somogyi 
și T. Prodan).

Etapa viitoare : Carpați Covasna — I.acul Ursu Sovata 
Chimica Tirnăveni — Minerul Bălan, Viitorul Tg. Mureș — 
Hebe Sîngeorz Băl, Unirea Sf. Gheorghe — Oltul Sf. Gheor
ghe, Avintul Reghin — Forestierul Tg. Secuiesc Viitorul 
Gheorgheni — Minerul Rodna, Mureșul Toplița — Uniuea 
Cnstur, A.S. Miercurea Ciuc — Foresta Bistrița.

SERIA A Xll-a
Metalul
Precizia ___
U.P.A. Sibiu 
Oltul Rm. Vilcea 
Torpedo Zărnești
Textila Cisnădie
C.S.U. Brașov
Lotrul Brezoi

(Corespondenți __ ______
Topirceanu, P. Giornolu, C. 
Lorac și I. Ion).

Copșa Mică 
Săcele

— Textila Sebeș
— Vitrometan Mediaș
— Chimia Orașul Victoria
— Carpați Mîrșa
— C.I.L. Blaj
— Hidroenergia Rm.
— C.F.R. Sighișoara
— I.C.I.M. Brașov

M. Fallciu, v. : 
Chiriac,

3—0
1— 0
2— 1
3—1
1—0
2—0
1—0
1—0

Secărcanu,
Andrei,

v.

i.

(0-0) 
(0—0) 
(1-0) 
(3-0) 
(0—0) 
(1—0) 
(0-0) 
(0-0)

Gb. 
G.

9
9
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4

3
1
2
1
1
3

fi 4 1 1 10— 3 9
6 4 1 1 9— 3 9
6 4 0 2 14— 3 8
5 4 0 1 11— 2 8
fi 3 2 1 7— 8 8
6 2 2 2 13—11 6
6 2 2 2 7— 7 6
6 2 2 fi— fi 6
fi 5 0 3 4— 5 6
fi 2 2 2 6— 8 fi
fi 2 1 3 7— 8 5
6 2 0 4 8—10 4
6 1 2 3 8—16 4
5 1 1 3 4— 8 3
fi 1 1 4 5—10 3
6 0 3 3 4—13 3

1. UNIREA Dej
2. Metalul Aiud
3. Aurul Brad
4. Recolta Salonta
5 Cimentul Turda
6. Soda Ocna Mureș
7. Tehnofrig Cluj
8. Arieșul Cîmpia Turzii
9. Dermata Cluj

10. Minaur Zlatna
11. Crișana Sebiș
12. Unirea Alba Iulia
13. Someșul Beclean
14. Minerul Bihor
15. C.I.L. Gherla
16. Constr. Alba Iulia

«
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
«

6«
6

Brăila

1. RĂSĂRITUL Caracal
2. Automatica Alexandria
3. Progresul Corabia
4. ROVA Roșiori
5. Cetatea Tr. Măgurele
6. Dacia Pitești

7—8. Chimia Găești 
Chimia Tr. Măgurele

9. vulturii Cîmpulung
10. Petrolul Tîrgoviște
11 Textilistu) Pitești
12. ARO Cîmpulung
13. Recolta Stoicănești
14. Cimentul Fieni
15. Petrolul Videle
16. Unirea Drăgășani

Brazi.

1. POIANA Cîmpina
2. I.R.A. Cîmpina
3 Luceafărul Focșani
l.' Chimia Brazi
5. Carpați Sinaia

6—7. Unirea Focșani
Olimpia ~ ■

8. Petrolul
9. Chimia

10. Victoria
11. Avîntul
12. Petrolistul
13. Prahova Ploiești
14. Comerțul Brăila
15. Portul Brăila
16. Carpați Buzău

Etapa viitoare : Comerțul
trolul Berea — ---- ----- —— ---- --
Boldești, Poiana Cîmpina — Carpați Sinaia. Avîntul Mîneciu 
— Ch mia Buzău. Unirea Focșani — I.R.A. Cîmpina. Pra- 
l.jva Ploiești — Luceafărul Focșani, Olimpia Să.r't -*•
Victoria Flvtești. *****

Rm. Sărat
Berea

Buzău
FJorești
Mîneciu

Boldești

1 2
2 • 2
0 3
0 3
1 3
0 4
0 4
2 4
2 4

Chimia 
Portul Brăila. Carpați Buzău ~

o 
o 2

____ Pe-
Petroiistul

6 5 0 1 18— 7 10
6 4 1 1 14— 1 9
6 4 0 2 13— 9 8
6 3 1 2 fi— 4 7
fi 3 1 2 6— 8 7
6 3 0 3 9— 8 6
6 3 0 3 10- 11 6
fi 3 0 3 7— 10 6
6 2 1 3 8—• 7 5
6 2 1 3 fi— 6 5
6 1 3 2 4— 6 5
6 2 1 3 8— 11 5
« 2 1 3 7— 12 5
6 2 1 3 5—10 5
6 2 0 4 10— 16 4
6 J 1 4 4— 11 3

Etapa viitoare î Dacia Pitești — Răsăritul Caracal. Chimia 
Tr. Măgurele — ARO Cîmpulung, Cimentul Fieni — Texti- 
listul Pitești. Petrolul Tîrgoviște — ROVA Roșiori, Auto
matica Alexandria — Chimia Găești, Progresul Corabia — 
Recolta Stoicănești, Vulturii Cîmpulung — Petrolul Videle, 
Unirea Drăgășani — Cetatea Tr, Măgurele. 2"

Etapa viitoare : Constructorul Alba iulia — Aurul Brad, 
C.I.L. Gherla — Metalul Aiud. Crișana Sebiș — Dermata Cluj. 
Unirea Dej — Unirea Alba Iulia, Minaur Zlatna — Recolta 
Salonta, Tehnofrig Cluj •*- Cimentul Turda, Someșul Beclean 
— soda Ocna Mureș, Minerul BihQC x Cijppia

6 5
6 3
6 4
6 3
6 3
6 3
6 3
6 3
6 2
6 2
6 2
« 2
6 1
6 2
« 3
6 1

Sighișoara

1. C.S.U, Brașov
2. Metalul Copșa Mică
3. Textila Cisnădie
4. Hidroenergia Rm. Vilcea
5 Torpedo Zărnești
6. C.F.R. Sighișoara
7. Lotrul Brezoi
8 Precizia Săcele
9. Chimia Or. Victoria

10. C.I.L. Blaj
11. Vitrometan Mediaș
12. U.P.A. Sibiu
13 I.C.I.M. Brașor
14. Oltul Rm. Vilcea
15. Textila Sebeș
16 Carpați Mîrșa

Etapa viitoare : C.F.R ___
Carpați Mîrșa — Chimia Victoria. Vitrometan Mediaș — Lo
trul Brezoi, C.I.L. Blaj - C.S..U. Biașov, Textila Sebeș — 
Precizia Săcele, I.C.I.M. Brașov — Torpedo Zărnești, Hi- 
droenergia Rm. Vîlcea, — Metalul Copșa Mică, UT*.A. Sibiu 
- oilțU Em. vu«a, : ’

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

Textila

i— 3 10
3—6 8
8—6 8 
3—2 8
î— 4 7
3—4 7
I— 4 6
5- 5 6
6— 6 6
5— 4 5
5—6 5
5-10 5
5—6 4
î- 8 4
?-n 4
r—13 3
Cisnădie,



Anton

ATLEȚII BUCUREȘTENI S-AU IMPUS IN avut

Le 
au 
de

tot la 
să fie 
artis-„CUPA METALUL

Eva Zorgd 57,74 m la aruncarea suliței și Cornel 
5,00 m la săritura cu prăjina

KIEV, 1 (prin telefon). Echipele 
de tineret ale României au avut o 
comportare meritorie în intîlnirea 
atletică bilaterală cu formațiile si
milare ale R.S.S. Ucrainene. Atle
tele noastre au reușit să cîștige 
trei probe și în cea de a doua reu
niune, obținînd o prețioasă victorie 
cu scorul de 70—65. La rindul lor, 
atleții noștri —ne-a declarat tele
fonic antrenorul federal Nîcolae 
Mărășescu — aveau posibilitatea să 
termine învingători, sau în orice 
caz să piardă la limită (1—2 punc
te). Accidentarea Iui Onescu în 
timpul primei reuniuni (a fost lo
vit în picior de o suliță) a privat 
echipa de un cîștigător sigur 
probei 
matia 
20 de 
scorul

Parcurgînd rezultatele din ziua a 
doua, vom sublinia in primul rînd 
aruncarea de 57,74 m la suliță a clu- 
jencei Eva ZorgB, cifră ce constituie 
un record personal al acestei talen
tate atlete. Meritoriu este și rezulta
tul de 5.00 m obținut de Cornel 
Anton la săritura cu prăjina. în 
sfîrșît, ștafeta masculină de 4x400 
m alcătuită din Cristudor 48,2, Ko
rodi 47.4. Miloiu 47,8 și Kraus 47.5 
a stabilit un nou record republi
can cu timpul de 3:11,4. Rezultate 
tehnice :

FEMININ : aruncarea 
Zorgo (România) 57,74 
Zapko (R.S.S. Ucraineană) 
100 mg : Karmeeva (U) 
cătaru (R) 14,6 ; lungime : D. Spinu

5,84 m, Palenko (U) 5,79 m ; 
m : Zabojko (U) 2:10.0, Larina 
2:10,0, Jitaru (R) 2:15,0 ; 200 
Cernova (U) 25,0. Surdu (R)

suliței : 
m (r.p.), 
50,02 m ; 
14,4, Bu-

fer», la Palatul sporturilor din Varna

S-AB DESCHIS LUCRĂRILE
CONGRESULUI OLIMPIC

CONGRES
@LYMPIQL’E«

VARNA75

LE SPORT 
POUR UN MSNDt 
* ©E PĂLX '

In intervenția sa, președintele Comitetului Olimpic Român, general It. Marin DRAGNEA, 
a evocat, printre altele, necesitatea universalității mișcării olimpice

VARNA, 1 (prin telex, de la trimi
sul nostru).

Luni dimineață au început, în 
imensul amfiteatru el Palatului 
sporturilor din Vama, lucrările pro- 
priu-zise ale Congresului olimpic.

al 
de 800 m. Si astfel, deși for- 
română a cîștigat 10 din cele 
probe, ea a fost întrecută cu 
de 111—97.

(R)
800
(U) 
m :
25.1, Musteață (R) 25,4 ; aruncarea 
greutății : Abasidze (U) 15,97 m,
Kaptalenko (U) 15.73 m, Constan
tin (R) 13.73 m : 4x400 m : 1. Ro
mânia 3:44.8, R.S.S. Ucraineană 
3:48,7.

MASCULIN : săritura cu prăji
na : Krivozub (U) 5.00 m, C. Anton 
(R) 5.00 m (r.p.) ; 10 km marș : Io- 
niță (R) 45:42,6, Ilica (U) 45:42.6 ; 
aruncarea greutății : Iordan (R) 
17.29 m (r.p.), Tiscenko (U) 16.90 
m ;
che
400
(R) 
m :
1:52,4, Bebereche ,(R) 1:57,6 ; 2000 
m obstacole: Duda (U) 5:50,4, Voi- 
cu (R) 5:51,2, Mracovski (U) 5:51,4; 
săritura în lungime : Mihailov 7.12 
m, Kostrikov (U) 6.89 m, Scoarță 
(R) 6.80 m ; 200 m : Cristudor (R) 
21.6. Bolesko (U) 22.0 ; 4x400 m : 
România 3:11.4 (record), R.S.S. U- 
craineană 3:12,3.

aruncarea discului : Zamfira- 
(R) 56.92 m, Tiscenko 54,70 m ; 
mg : Kristain (U) 51,7. Korodi 
52,0, Nagainik (U) 52.1 ; 800 
Kutuzov 1:52,3. Diacenko (U)

Era Zorgd a realizat la Kiev 
valoros record personal: 57,74 

la suliță

PUNCT FINAL 
ÎN TURNEELE OF TENIS

PE RĂBOJUL 
CONGRESELOR 

OLIMPICE

In organizarea clubului Metalul din 
București s-a desfășurat pe stadionul 
Republicii din Capitală un concurs 
atletic internațional, dotat cu „Cupa 
Metalul", la care au luat parte și 
sportivi din Cehoslovacia, Italia și 
Polonia. Sportivii bucureșteni au do
minat competiția, cîștigînd majorita
tea probelor. Cea mai interesantă dis
pută a oferit-o săritura în înălțime. 
La 2,07 m, M. Purice și L. Torok au 
trecut cu ușurință. La înălțimea ur
mătoare (2,10 m) campionul național 
Mihai Purice trece peste ștachetă, în 
timp ce TSrok doboară de trei ori. 
Apoi, Ia 2,13 m, Purice ratează toate 
încercările: in schimb, T6rok reușește 
să treacă (în afară de concurs). De 
subliniat si rezultatul de 6,08 m al 
Floricăi Boca la săritura în lungime. 
Rezultate tehnice ■

MASCULIN — 100 m : Gh. Zamfi- 
rescu (Steaua) 10,6, S. Mitrofan (Stea
ua) 10,6, Cr. Pascu (Dinamo) 10,8; 400 
m : T. Puiu (Rapid) 49,3, I. Makoviny 
(Cehoslovacia) 49,9, I. Damaschin 
(Steaua) 50,0; 800 m; E. Gale (Steaua) 
1:55,2, C. Dima (Dinamo) 1:56,0, I. 
Zamfir (Rapid) 1:56,4; 5000 m: C. An- 
dreica (Progresul) 14:25,0, M.L. Vaiani 
(Italia) 14:26,0, M. Hatoș (Dinamo) 
14:33,0: 110 mg: L. Svoboda (Ceho
slovacia) 15,1, V. Patrman (Cehoslova
cia) 15,1, G. Iancu (Metalul) 15,7; 400 
mg: J. Hewelt (Polonia) 51,9, G. Ian
cu (Metalul) 55,1, H. Toboc (Farul 
Constanța) 55,5; 3000 m obstacole: Gh. 
Cefan (Rapid) 8:52,8, P. Murgoci 
(lași) 9:02,4, K. Kostrubiek (Polonia) 
9:22,6; înălțime: M. Purice (C.A.U.) 
2,10 m, L. TorSk (C.A.U.) 2,07 m. 
(H.C. 2,13 m); greutate: V. Mocanu

(Metalul) 15j29 m, V. Pop (Metalul) 
15.23 m.

FEMININ — 100. m: Miria Turek 
(Polonia) 12,2, Tereza Gruchala (Polo
nia) 12,4, Elena Mirza (Dinamo) 12,4; 
400 m ; Eleonora De Francisci (Italia) 
36,7, Sofia Cimpulungeanu (Rapid) 
58,9: 3C00 mi Maria Linca (MetaluJ) 
9:37,6, Maria Ghilea (Constructorul) 
10:36,6; 400 m g: Maria Ghilea 62,9, 
Niculina Manea (Metalul) 65,7; lungi
me: Florica Boca (C.A.U.) 6,08 m.

C. MUREȘEANU — curesp.

în concursul internațional de atletism de la Varna
— Conținu- 
P. Chineză,

VIRGINIA IOAN $1 VIOREL SOCHI

VOLEIBALISTELE ROMANCE 
VICTORIOASE LA NANKIN

PEKIN 1 (Agerpres). 
indu-și turneul în R.
reprezentativa feminină de volei a 
României a jucat la Nankin cu se
lecționata regiunii Țiansu. Voleiba
listele românce au obținut victoria 
cu scorul de 3—0.

Pină în prezent au avut loc 
nouă congrese olimpice. Primul 
s-a desfășurat la Paris în anul 
1894, sub președinția inițiatorului 
Jocurilor Olimpice, Piere de Cou
bertin, în prezența a numeroși 
reprezentanți ai federațiilor și 
asociațiilor sportive din diferite 
țări ale lumii. Congresul a recu
noscut Comitetul Olimpic Inter
național ca organ responsabil de 
buna desfășurare a Jocurilor. 
Ivește trei ani. în 1897. a avut loc 
cei de al doilea congres, de ase
menea în Franța, în orașul 
Havre. Lucrările congresului, 
fost dedicate problemelor 
igienă și pedagogie a sportului, 
întăririi „caracterului intelectual 
și filozofic*4 al Jocurilor și accen
tuării prestigiului internațional al 
C.I.O.

Al treilea congres s-a ținut la 
Bruxelles, în anul 1903. și. pentru 
prima oara au luat parte membri 
ai guvernelor diverselor țări, res
ponsabili cu probleme de educa
ție a tineretului, reprezentanți ai 
universităților și colegiilor. Cei 
peste 200 de delegați au fost îm- 
părțiți în comisii și lucrările con
gresului au fost deosebit de fruc
tuoase. Apoi, în anul 1908, '
Paris, s-a hotărît ca J.O. 
însoțite și de manifestații 
tice și culturale.

Congresul următor și-a 
sediul la Lausanne — anul 1913 
— și- s-a deosebit de cele prece
dente prin faptul că lucrările au 
fost orientate către psihologia și 
fiziologia sportului. La numai un 
an distanță, din nou la Paris, 
s-a ținut cel de al șaselea con
gres. El a fost însă influențat de 
atmosfera încărcată a anului 
1914, an care a marcat începutul 
primului război mondial și, în 
afara unor probleme legate de 
reprezentanțe și organizare, rolul 
său nu a fost prea important.

imediat după război, Pierre de 
Coubertin a ținut să reînoade 
tradiția olimpică și a cerut ca la 
următorul congres, ținut in 1921 
la Lausanne, să fie prezenți atit 
reprezentanții C.I.O.. cît și aceia 
ai comitetelor olimpice naționale 
și ai federațiilor internaționale. 
Cu ocazia plecării sale din frun
tea C.I.O.. la congresul din Paris 
(1924). Coubertin a ținut să facă 
succesorilor săi o serie de reco
mandări de natură tehnică șî 
organizatorică. După retragerea 
inițiatorului, s-a mal ținut doar 
un singur Congres olimpic, la 
Berlin, în anul 1930. S-au luat 
atunci o serie de hotăriri cu pri
vire la durata J.O. și la progra
mul olimpic. Pentru prima oară 
s-a luat hotărîrea de a se filma 
Jocurile și s-a reglementat acti
vitatea fotografică pe vremea 
disputării în tree er ji lor olimj2i£2^

Tenia zilei a permis oratorilor să 
dezbată o mare varietate de pro
bleme, toate vizînd „Redefinirea 
mișcării olimpice și a viitorului 
său".

Cu mult interes au fost aștep
tate discursurile oficiale pe aceas
tă temă, susținute de reprezentanții 
celor trei mari grupări care com
pun mișcarea olimpică: C.I.O, 
C.N.O. și federațiile internaționale.

Președintele C.I.O., lordul Kila- 
nin, a făcut apel Ia participant) 
pentru ca în strînsă uniune și co
laborare să se găsească cele mai 
bune căi pentru progresul general 
al olimpismului. într-o lume a pă
cii. El a atras atenția asupra șan
tajului pe care-1 exercită promo
torii eomercializării sportului, tin
zînd să-i transforme pe candidații 
olimpici în „oameni sandwich", și 
a subliniat din nou că Jocurile O- 
limpice sînt destinate sportivilor 
care nu cer bani pentru a concura. 
Intervenția următoare, a Iui Tho
mas Keller, președintele Federației 
internaționale de canotaj academic 
—, și care a fost așteptată cu multă 
curiozitate (cunoscută fiind poziția 
tot mai drastică a organismelor 
tehnice internaționale) — a șocat 
și decepționat, prin contrast și prin 
lipsă de tact. Vorbitorul a prezis 
— fără nici un temei — pentru un 
viitor foarte apropiat nici mai mult 
nici mai puțin decît dizolvarea 
Jocurilor Olimpice și a mișcării.o- 
Iimpice, cerînd ca grijă ’ marilor 
competiții sportive să fie lăsată 
exclusiv în seama federațiilor in
ternaționale. încercînd să 
diteze mișcarea olimpică, 
Keller a uitat că răsunetul 
dinar pe care-1 au astăzi 
rile în lume 
ră și profită în primul rînd fede
rațiile internaționale — se dato-

rește cu deosebire interesului ma
nifestat în lumea 
de J.O.

Raportul următor, 
. olimpice naționale, 
Trandafil Martinski 
pledat, dimpotrivă,' 
rea mișcării olimpice, cu contribu
ția tuturor factorilor, induzînd și 
organismele guvernamentale, care 
au un rol important în propagarea 
„Sportului pentru toți". Vorbitorul 
a propus Congresului să lanseze 
un apel către lumea sportivă în 
vederea realizării principiilor miș
cării olimpice tinzînd să garanteze 
înțelegerea și prietenia între 
poare. în același sens a fost 
damnată tendința unora de a 
excluderea ceremonialului din 
bianța competițiilor sportive.

Urmînd rapoartelor oficiale, 
luat cuvîntui 25 de oratori, prin
tre care general It. Marin Dragnea, 
președintele 
Român, și 
C.N.E.F.S.
român —

- a
unui

întreagă față

al comitetelor 
susținut de 
(Bulgaria) a 

pentru întări-

po- 
con- 
cere 
am-

au

Comitetului Olimpic 
prim-vicepreședinte a) 

Intervenția delegatului 
urmărită cu multă aten- 
militat pentru formula

document programatic

//

PE PRIMELE LOCURI
VARNA 1 (Agerpres). — Pe sta

dionul. „Iuri Gagarin“ din Varna 
au luat sfîrșit întrecerile concursu
lui de atletism, organizat cu prile
jul celui de-al X-lea Congres in
ternațional olimpic.

în ziua a doua de concurs, spor
tivii români au obținut două vic
torii Virginia Ioan a cîștigat proba, 
de săritură în înălțime cu perfor
manța de 1,85 m, fiind urmată 
Cornelia Popescu — 1.82 m și 
Christine Wartei (Franța) 
1.76 m. Cursa masculină de 400 
garduri a fost cîștigată
Viorel Suciu, cronometrat în 52,90. 
I.-au urmat bulgarul Kaloianov — 
53.78 și vest-germanul Taimmer — 
54.40.

Recordmana mondială Faina

de 
de

m 
de

Melnik (UR.S.S.) și-a adjudecat vie. 
toria în proba de aruncarea dis
cului cu un rezultat bun : 67,08 m, 
iar compatriotul său Viktor Saneev, 
campion olimpic la triplusalt, s-a 
clasat pe primul loc în proba de 
săritură în lungime cu 7,65 m. în
vingătoare în proba de 100 m plat, 
sprintera poloneză Irena Szewinska 
s-a situat pe primul loc și în cursa 
de 200 m, în care a fost înregistra
tă cu timpul de 23,0.

Alte rezultate : MASCULIN : a- 
runcarea ciocanului — Bondarciuk 
(U.R.S.S.) 66.80 m ; săritura cu pră
jina — Torstensen (Suedia) 4,90 m; 
FEMININ : 100 m garduri — Tere
za Nowak (Polonia) 13,30; 800 m 
— Svetla Zlateva (Bulgaria) 2:05,6.

C. E. DE BASCHET

POLONIA - ROMANIA 66-60 (38-36)
BARCELONA. I (prin telefon, de 

la trimisul Agerpres, I. GOGA).
Cîteva amănunte asupra unor par

tide desfășurate în prima „repriză" 
a. turneelor pe grupe ale campiona
tului european de baschet .masculin 
sînt interesante. Astfel la Barcelona, 
am remarcat buna pregătire fizică si 
perseverența componenților echipei 
Greciei care. în plus, au avut și un 
realizator excelent în persoana lui 
Kastrinakis ■ (a înscris 28 de puncte). 
Astfel victoria în fața echipei Fran
ței este pe deplin meritată.

Intilnirea dintre selecționatele .Spa
niei și Italiei a fost foarte dură si. 
ca urmare, arbitrii s-au văzut ne- 
voiți să acorde numeroase greșeli 
personale, care au dus la eliminarea 
a trei dintre cei mai buni jucători 
spanioli : Santillana, Luyk și Busca-

to. Din fericire pentru gazde, elimi
nările s-au produs în ultima parte 
a meciului, cînd succesul lor era a- 
sigurat. Formația Bulgariei a opus 
o rezistență dîrză în partida cu Iugo
slavia
(50—50), 
viduale 
mondiali

La
U.R.S.S.

CAMPIONATELE BALCANICE

Tn miri. 30 scorul, era egal 
dar în final calitățile indi- 
și experiența campionilor 
și-au spus cuvîntui. 

Badalona. reprezentativa 
deși a folosit în prima re

priză numai jucătorii de rezervă, a 
dispus cu ușurință de echipa Tur
ciei (79—53).

După ziua de odihnă de duminică, 
ediția a XVIII-a a compionatului 
european a fost reluată luni, cînd 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : la Batlalona : Cehoslovaciari- 
Turcia 66—64 (35—34) ; la Barcelona : 
Bulgaria—Grecia 86—72 (49—35).

La închiderea ediției : intr-un meci 
decisiv pentru ocuparea locului 4 în 
grupa A, Polonia—România 66—60 
(38—38).

LA CICLISM s-a încheiat
LA BRAILA DE LUPTE GRECO-ROMANE

(Urmare din pag 1) m

discre- 
Thomas 
extraor- 
sportu- 

și de care sebucu-

(ie 
rea 
care să înglobeze regulile olimpice 
esențiale. De asemenea, ;1 sprijinit 
ideea unor relații mai strînse ale 
mișcării olimpice cu instituții!® ’>> 
organismele care asigură educația 
fizică de bază a copiilor și tinere
tului studios din fiecare țară. Sub
liniind necesitatea realizării uni
versalității mișcării olimpice, dele
gatul român a consider ț că tre
buie create premisele in. vederea 
participării la ea a sportivilor din 
Republica Populară Chineză-

Ziua de marți este consacrată te
mei relațiilor dintre C.I.O., C.N.O. 
și federațiile internaționale.

Victor BANCIULESCU

MADRID, 1 (Agerpres). — Din 
cauza unei ploi torențiale, finalele 
turneului internațional de tenis de 
la 
ta, 
al 
să 
Ion Țiriac 
Panatta. Deoarece Panatta a fost 
nevoit să părăsească Barcelona, 
fiind angajat în alt turneu, orga
nizatorii au hotă rit. să-i declare 
cîștigători pe ambii’ finaliști.

Barcelona nu s-au putut dispu- 
fiind aminate. în ultimul meci 
probei de simplu bărbați urmau 
se întîlneascâ jucătorul român 

și italianul Adriano

REZULTATE DIN ALTE TURNEI
CHICAGO. Tom Okker 

cu 3—6, 7—6, 6—3 finala 
cu John Newcombe. La 
Newcombe, Davidson — 
Stilwell 6—7, 7—6. 7—6.

a cîștigat 
susținuta 

dublii : 
Battrick,

ALAMO. Roy Emerson, care, 
miercuri, împlinește 37 de ani, a 
terminat învingător în finală : 5—7, 
6—I, 6—4 cu tinărul suedez Bjdrn 
Borg. în semifinale, Emerson l-a 
eliminat cu 5—7, 6—2. 6—1 pe
Ashe, iar Borg 
6—2 de Moore.

a

?

MARELE
F. I.

PREMIU 
L. T.

Irea-
Chi- 

un

Cu toate că n-a reușit să 
că de Tom Okker, nici la 
cago. Uie Năstase păstrează 
avans de peste o sută de puncte
față de „olandezul zburător-, 
care a urcat acum pe locul doi:

P
P 
p
P 
p 
p 
P 
p 
p 
p

loc

1. i. NASTASE (România)
3. T. Okker (Olanda)
3. M. Orantes (Spania) 
’ ' Newcombe (Australia) 

Kodes (Cehoslovacia) 
Connors (S.U.A.) 
Smith (S.U.A.) 
Pilici (Iugoslavia) 
Ashe (S.U.A.)

428 
31ă
284
277
250
233
J99
169
161
157

4. J.
5. J.
6. J.
7. S.
8. N. 
» A.

TO. T. Gorman (S.U.A.)
în această săptămînă 

ultimele concursuri ale 
american în aer liber, 
Worth (S.U.A.) $i Quebec (Ca
nada). fiecare contînd pentru ca
tegoria B — 40 p. După acestea, 
particjpanțil la circuit revin în 
Europa, pentru campionatele in
ternaționale ale Spaniei, la Bar- 
Sigilii, (țjflj» A T ilill til.......... .

au 
sezonului 
la Fort

OLIMPIADA ALBA A ANULUI 1976
VA DĂINUI Șl DUPĂ CE FLACĂRA
ÎNTRECERILOR SEVAFI STINS! ✓ ✓

Interviu cu dr. Alois Lugger, primarul orașului 
Innsbruck, vicepreședintele Comitetului

£

de organizare al
vizitei întreprinse în 
dr. Alois Lugger, pri- 

vicepre-.

In cursul 
țara noastră, 
mărul orașului Innsbruck, 
ședințe al Comitetului de organizare 
al Jocurilor Olimpice de iarnă 1976, 
a fost și oaspetele redacției ziaru
lui „Sportul". Cu acest prilej, d-sa 
a avut .amabilitatea de a răspund? 
la cîteva întrebări privind 
zarea celei 
piadei albe.

— Mai 
părtăsiți cititorilor ziarului nos
tru, în amănunt, împrejurările în 
care orașului Innsbruck i-a fost 
atribuită sarcina de onoare a or
ganizării viitoarelor Jocuri de 
iarnă. Cum s-a ajuns la aceasta ?

— In linii mari, subiectul este de
sigur cunoscut în întreaga lume 
sportivă. Mai puțin poate faptul, 
demn de amintit, că noi eram pre
gătiți să preluăm „din mers" orga
nizarea Jocurilor, încă dinainte ' ea 
Denver-ul să fi renunțat la ea. Se 
știe, orașul american.''s-a retras a- 
hul trecut, în momentul cînd deve
nise clar că nu va putea asigura 
întreg cadrul organizatoric pentru 
marea competiție. Dar posibilitatea 
aceasta fusese întrevăzută în cercu
rile bine informate ale mișcării o- 
limpice și noi am pus-o imediat pe 
tapet încă înainte ca „problema 
Denver" să ti ajuns Ia epilog, noi 
prezentam la C.I.O. o documentare 
completă a posibilităților pe care le 
are orașul nostru de a găzdui Olim
piada albă, oferindu-ne în mod im
plicit candidatura. Am fost deci pri
mii în seria de propuneri, devansin j 
pe cele ulterioare ale orașelor Chamo
nix, Lahti, Salt Lake City și Lake

de a X-a ediții

îniîi, am dori

J. 0 de iarna
Placid. Aveam, în plus, garanția 
nor instalații deja existente, cele 
mase de la ediția 1964. Aveam 
recomandarea unei bune reputații 
organizatori ai marilor competiții 
iarnă. Cele ce-au urmat sînt le 
de

orga ni- 
a Olim-

să îm-

li
ră- 

și 
ca

Cele ce-au urmat sînt lesne 
înțeles. Am cîștigat bătălia.

— Și urmează, desigur, alta 
mult mai grea, a îndeplinirii, no
bilei misiuni ce v-ați asumat-o. 
Sîntem convinși că opinia publică 
sportivă mondială vă datorează 
stimă și admirație, pentru modul 
operativ și entuziast în care ați 
rezolvat o problemă, ce crease 
la un moment dat îngrijorare în 
mișcarea olimpică. Puteți să ne 
spuneți, în cîteva cuvinte, care 
va fi cadrul organizatoric al vi
itoarei Olimpiade albe ?

— Poate părea curios, dar el va 
avea numeroase puncte de deosebire 
față de cel asigurat Jocurilor ediției 
a VH-a, de la Innsbruck. E drept, 
unele instalații vor fi preluate în 
starea existentă, sau cu mici modi
ficări doar. Așa va fi stadionul de 
gheată de la Bergisel, la piciorul 
uriașei trambuline, acolo unde se va 
ține ceremonia de deschidere, la 4 
februarie 1976, ca și cea de în
chidere, după 12 tzile. Tot aci vor a- 
vea loc întîlniri din cadrul turneului 
de hochei și demonstrații de patinaj 
artistic. Trambulina însăși va fi mă
rită, pentru a permite „icarilor ză-

Ia posibilitățile lor 
hocheiștii și patina-

Brăila a găzduit etapa a VIII-a 
— ultima — a „Cupei Orașelor" 
la ciclism, Ia care au participat 
echipele reprezentative ale. orașelor 
București, Brașov, Constanța, Cluj, 
Ploiești, Tg. Mureș, Timișoara și 
Brăila. Atît în proba de șosea, cit. 
și în cea. pe circuit, alergătorii au 
oferit întreceri dîrze, care au plă
cut miilor de spectatori. Au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
prima zi — juniori mici (25 km 
pe șosea): 1. T. Sirbu (Buc.) 40:57, 
2. A. Antal (Brașov) — același 
timp. 3. V. Morariu (Buc.) 41:12, 
juniori mari (50 km) : 1. C. Bonciu 
(Buc.) 1 h 16:35. 2. N. State (Plo
iești), 3. Gh. Marton (Cluj) — ace
lași timp ; ziua a doua — juniori 
mici (circuit în centrul orașului):
1. V. Morariu (Buc.) 2. A. Antal 
(Brașov), 3. T. Sirbu (Buc.) ; ju
niori mari: 1, C. Bonciu (Buc.), 2. 
N. Frunză (Brăila), 3. C. Vizitiu 
(Brăila).

în urma acestor rezultate, cla
samentul general final arată ast
fel : juniori mici — 1. T. SIRBU 
(Buc.), 2. A. Antal (Brașov), 3. Z.

• Siha (Timișoara), echipe: 1. Bra
șov. 2. Timișoara, 3. • București; 
juniori mari: 1. A, Ciobanu (Plo
iești), 2. C. Vizitiu (Brăila), 3. N. 
Frunză (Brăila), echipe : 1. Ploiești,
2. Cluj, 3. Brăila.

Paralel cu această ultimă etapă 
a „Cupei Orașelor" a avut loc și 
„Cupa Brăilei", o competiție desfă
șurată de-alungul a trei zile de 
întreceri. Victoria a revenit Iui 
Radu Sirnion (București) — la ju
niori mari . și lui Dumitru Sirbu 
(București), la juniori mici. -

Grigore R1ZU — coresp.
'..i.i. JJ'rt*

s-a întîmplat așa, explicația poate 
fi găsită în slaba comportare a 
unor luptători de la care, pe bună 
dreptate, se aștepta mai mult. în 
timp ce Ion Păun, Constantin A- 
lexandru,. Mihai Boțilă, Adrian 
Savlovschi au dovedit o excelentă 
pregătire și o mare putere de lup
tă, obținînd victorii în toate par
tidele susținute, Zoltan Szilak, Ti- 
beriu Horvath și Adrian Popa nu 
au evoluat la nivelul posibilităților 
și pregătirii lor. Dacă Szilak are 
unele scuze, fiind lipsit de expe
riența competițională necesară, 
Horvath și Popa au beneficiat de 
un stagiu mai îndelungat de pre
gătire la nivelul lotului național 
și evoluțiile lor slabe nu sînt ex
plicabile. în plus, la categoria 52 
kg, în locul campionului mondial 
Nicu Gingă (care după performan
ța de la Teheran nu mai avea 
dreptul sâ participe la întrecerile 
balcanice), a fost introdus în for
mație un junior talentat, Sandu 
Botez, dar încă insuficient de pu
ternic pentru confruntări de acest 
nivel. De asemenea, îa 82 kg. echi
pa noastră nu dispune de un ele
ment capabil de performanțe, 
Gheorghe Ciobotaru dovedindu-se 
slab.

Minusurilor în comportare li s-a 
adăugat și neșansa greului Roman 
Codreanu, care la un număr egal 
de victorii prin tuș cu Dinev (Bul
garia), deși a terminat la egalitate 
cu acesta, pentru un avertisment 
mai puțin primit în partidele an
terioare, pe primul loc s-a clasat 
sportivul bulgar. Și astfel, forma
ția țării noastre a ratat posibilita
tea de a ocupa prima poziție în 
Balcani, performanță pe care au 
realizat-o mereu sportivii bulgari.

Totuși, față, de edițiile preceden-

te ale Campionatelor Balcanice, 
întrecerile de la Timișoara s-a con
statat o scădere evidentă a decala
jului valoric existent pină nu de 
mult între reprezentativele celor 
cinci țări participante. Aceasta nu 
însemnează că valoarea sportivilor 
bulgari a scăzut. S-a putut remarca 
însă un progres vizibil al tinerilor 
luptători români și turci. Dacă, pină 
mai ieri, Turcia era cunoscută pen
tru valoarea luptelor libere, la 
Timișoara s-a remarcat saltul va
loric înregistrat de tinerii sportivi 
turci la stilul clasic. Ei s-au situat 
mereu în rindul primilor clasați 
(au obținut și un titlu de campion 
balcanic), dovedindu-se adversari 
greu de depășit chiar și pentru cei 
mai valoroși luptători. Așa se și 
explică numărul mare de puncte 
(27) acumulate de echipa Turciei, 
care au adus-o pe locul 3, înaintea 
Iugoslaviei și Greciei, țări, cu fru
moasă tradiție la greco-romane.

Competiția recent încheiată ît 
orașul de pe Bega a scos .în, evi
dență faptul că țara noastră dis
pune de multe elemente tinere, ca
pabile de performanțe valoroase în 
anii ce urmează. Cu excepția cate
goriei 82 kg, unde nici în rindul 
seniorilor nu există un sportiv de 
marcă, toate celelalte categorii sînt 
bine reprezentate de sportivi con- 
sacrați, ori de tineri ce și-au con
firmat valoarea în ultimele mari 
întteceri. De altfel, antrenorul e- 
merit Ion Corneanu s-a declarat 
satisfăcut de evoluțiile celor mai 
mulți dintre tinerii noștri repre
zentanți, ajungînd la concluzia că 
pentru viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice va putea alinia o forma
ție care să confirme bunele rezul
tate obținute' de luptătorii români 
la Munchen. Bineînțeles, cu con
diția ca în pregătirile viitoare se- 
lecționabilii să dovedească aceeași 
seriozitate și pasiune.

l

f*

Acești sportivi din R. D. Germană, campioni ai săniuțelor, vor începe 
antrenamentele de la prima cădere de zăpadă. In rindul lor se află (^e 
la stingă la dreapta): Klaus Bonsack, Albert Bienert. Wolfgang Scheidel 

și Horst Hornlein
Foto i A.D.N.-ZENTRALBILD

pezii" sărituri 
actuale. Apoi, 
torii vor avea la dispoziție alte două 
patinoare acoperite, unul amenajat 
într-o sală care a servit anterior 
expozițiilor și manifestărilor artistice, 
cealaltă aflîndu-se la centrul omni- 
sport Tivoli. In proximitatea stadio
nului de gheață se află pista de 
viteză, care va fi și ea modernizată, 
întreaga țevărie fiind acum betonată, 
iar în interiorul inelului amenajîn- 
du-se un patinoar circular pentru 
patinaj artistic. Pistele pentru schi 
alpin, de la Axamer Lizum, în spe
cial cea de coborîre, vor fi «ame
najate. Cam- acestea ar fi principa
lele instalații pe care le preluăm de 
la vechea Olimpiadă, perfecționîn- 
du-le doar. Altele le ridicăm de pe 

.noi fundații, cu noi planuri.
— V-am ruga să ni le pre- 

prezentați și pe acestea.
— Voi începe cu cele destinate u- 

nor discipline sportive care au o 
deosebită rezonanță în țara dv. Mă 
gîndesc în primul rînd la boberii ro
mâni, atît de apreciați pretutindeni, 
care vor lua startul de pe o nouă 
pistă artificială, pe Igls. 
pistă prezintă o inovație, pe 
noi o considerăm foarte prețioasă, 
anume aceea că ea poate găzdui șl 
întrecerile de săniuțe. Planul con
struirii acestei piste comune a fost 

. conceput în acord cu conducătorii 
celor două foruri internaționale de 
specialitate, dr. A. Rotta (președin
tele F.I.B.T.) și Bert Isatisch (F.I.L.), 
pe care i-am invitat simultan la 
consultări la fața locului. Consimță- 
mîntul lor ne dă posibilitatea să do
tăm cele două discipline sportive cu 
o pistă ultra-modernă, care va func
ționa 4—5 luni pe an fără între
rupere. Cu noi piste și trambuline 
pentru sărituri va fi dotat centrul de 
schi nordic de la Seefeld, din trl-

Această
care

bunele căruia vor putea fi următite 
în condiții optime întrecerile, făcînd 
ca pînă și biatlonul să devină un 
sport de mare spectacol. Tn 'paran
teză fie spus, avem intenția să asi
gurăm televiziunii posibilitatea ' unor 
transmisii directe, la toate discipli
nele sportive înscrise pe program. în 
sfîrșit, ca un ultim punct al investi
țiilor trebuie menționată construirea 
unui nou sat olimpic, în apropierea 
rîuluî Inn. EI va cuprinde 35 de imo
bile moderne, totalizînd 642 aparta
mente, cu 1 714 încăperi. Nu vor lipsi, 
desigur, sălile de gimnastică menite 
să asigure antrenamentele pe loc aie 
oaspeților satului olimpic. Iâr cen
trul de presă, care va funcționa în 
noua clădire a Academiei pedagogice, 
va fi prevăzut cu toate cele nece
sare _ transmiterii . în cele mai bune' 
condiții a știrilor și reportajelor, 
scrise sau vorbite, ale imaginilor fo
tografice și televizate. Nu vreau să 
anticipez întru totul, dar dacă s-a 
spus — pe drept cuvînt — că 
Innsbruck-ul pregătește un „record" 
de viteză în organizarea Jocurilor. 
punîndu-Ie pe picioare în numai trei 
ani, cred că se va spune, la sfirsit, —• -------- .a fost și un ,.record" de calita'fc

— Ca întotdeauna, în 
specialiștilor, 
opinie publică sportivă 
mărește 1... ” * \
întrebarea: < ’ '
Iui, după terminarea întrecerii p 
Ne .permiteți. în încheiere, să vă 
repetăm aceeași întrebare.

— Vă răspund cu plăcere. Inns- 
bruck-ul, acum ca șl la precedenta 
ediție, rămine promotorul „Jocurilor 
simple", a acelora cu investiții mii 
puțin zgomotoase, dar destinate în 
special viitorului. Tot ce construim 
acum pentru Olimpiada din 1976 vi 
rămîne în continuare mișcării spor
tive, iar unele instalații chiar vor fi 
date în folosință înaintea starturi!' y 
olimpice. Cu surprindere, dar si eu 
reală strîngere de inimă, am văzut 
cum la Sapporo pistele de schi au 
fost desființate imediat ce Jocurile 
anului 1972 luau sfirsit. De ce oare ? 
Noi vrem ca prin Olimpiadă să a- 
tragem noi practicanți ai snort u- 
rilor de iarnă, cit mai mulți. De 
aceea, pista comună de bob și să
niuțe, sau cele de schi nordic, sînt 
tocmai menite acestui scop generoș. 
La Seefeld vor putea schia mii de 
turiști, la Igls vor cobori copii pe 
săniuțe, nu se vor întrece numai 
marii campioni. Sîntem convinși s 
Olimpiada albă a anului 1976 va dăi
nui și după ce flacăra aprinsă la 
Bergisel se va fi stins!

cercurile 
dar și în întreaga 

" ~ care ur
mările Jocuri, se pune 
- : ce va rămîne sportu-

Interviu de
Radu VOIA
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Au luat sfîrșit întrecerile turneului in- 
ternațional masculin de volei desfășurat 
timp de o săptămînă în Cehoslovacia. 
Victoria ' a revenit reprezentativei 
U.R.S.S.. care, în turneul final, â. tota
lizat 6 puncte, urmată de echipele po
loniei — 5 p, Cehoslovaciei —• 4 p și 
R. D. Germane — 3 p, în ultima zi a 
competiției, Polonia a întrecut cu 3—0 
formația R. D. Germane, iar U.R.S.S. a 
învins, cu 3—0 selecționata Cehoslovaciei, 
în turneul pentru locurile 5—8 s-au în
registrat următoarele rezultate ; Japo
nia — Bulgaria 3—0 : S.U.A. — Brazilia 
3—0. Clasament : 5. Japonia ; 6. S.U.A.;
7. Bulgaria : 8. Brazilia.
■
Majoritatea partidelor din runda a 12-a 
a turneului internațional de șah ..Me
morialul Bora Kostici", care se desfă
șoară la Vîrșeț (Iugoslavia), s-au între
rupt. S-au încheiat remiză trei partide : 
Zuckermann — Hecht. Velimirovici —
A I .!■<■>. ■  ................ '■■■ II- ■■ I ■■■■■■■ ■ I
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Masiei și Parma — Tringov. In clasa
ment, conduc Velimirovid, Parma (am
bii Iugoslavia) și Ttingov (Bulgaria) — 
cu cite 7 p fiecare, urmați de Quinteros 
(Argentina), Radulov (Bulgaria) — 6'_, 
(1) P-

Cursa ciclistă internațională desfășurată 
in regiunea Padova s-a Încheiat cu vic
toria rutierului italian Franco Bitossl, 
cronometrat pe. distanța de 234 km cu 
timpul de 6h 02. La opt secunde au 
sosit compatrlbții săi Enrico Paolini și 
Vladimlro Paniza. iar Giovanni Batta- 
glini a ocupat locul patru, la 10 sec. 
de învingător.

Selecționata de box a Irlandei, care se 
află în turneu in S.U.A., a evoluat la 
Chicago în compania echipei țării gazdă. 
PugillștU americani au terminat învin
gători cu scorul de 7—4.

Concursul international de motocros 
(conținu pentru Campionatul european), 
desfășurat în localitatea elvețiană Iber- 
geregg. s-a încheiat cu victoria suede
zului Benni Sellman, care a totalizat 34 
puncte. L-au urmat 
Martin Lampkin — 
wards — 42 p.
■
Cursa internațională ____________
zervată mașinilor de construcție 
cială). desfășurată la Ternton (New Jer
sey). a fost cîștigată
Gordon Johncock („Offenliauser-Eagle"). 
care a parcurs 200 mile (321.860 km) în 
îh 29:17, cu o medie orară de 217,300 km. 
Pe locul doi, la două zecimi de secundă, 
s-a clasat compatriotul său Bobby Un
set („Ofienhauser-Eagle").

concurenții englezi
37 p și Robert Ed-

automobilistică (re-
*! spe-

de americanul

Astăzi, pe ringul arenei Royal Albert 
Hall- din Londra, campionul european

de box la. categoria grea, englezul 
Bugner, își pune centura în ioc 
fața șalangerului său, italianul 
Ros. In caz de victorie, Bugner îl 
întîlnl pe Ken Norton, redutabilul pu
gilist american, care a cîștigat unul din 
cele două meciuri susținute în compa
nia lui Clay.

joe 
în 

Bepi 
va 

redutabilul pu-

La Asuncion s-a disputat meciul dintre 
selecționatele Paraguayului si Boli viei, 
contind pentru preliminariile' campio
natului mondial — grupa a IT-a sud-a- 
mericană. Fotbaliștii din Paraguay 
terminat învingători cu scorul ' 
(3—0). Clasamentul
1—2. Argentina
1—2. Paraguay

3. Bolivia
Ultima partidă a 

Paraguay, decisivă. ......__
minică 7 octombrie, la Buenos Aires.

grupei :
3 2 l
3 2 1
4 0 0

au
de 4—0

0 fi— 1 5 
0 7-25
4 1—11 0

grupei, Argentina — 
se va desfășura du-


