
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAt CEAUȘESCU 
IN MUNICIPIILE GALAȚI Șl BRAILA

Pretutindeni, zeci de mii de oameni ai muncii și-au 
manifestat sentimentele de dragoste și stima fafâ de 

conducătorul iubit al partidului și statului nostru
Marți 9 octombrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a fă
cut o vizită în municipiile Galați și 
Brăila, puternice citadele industriale, 
ai căror locuitori, angajați cu toate 
forțele în marea operă de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, au raportat, cu nețărmu
rită bucurie, conducătorului iubit al 
poporului rezultatele obținute în 
munca lor, în înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen.

împreună cu secretarul general al 
partidului se aflau tovarășii Paul 
Niculeseu-Miail, Gheorghe Pană și 
Dumitru Popescu.

Prima parte a acestei noi vizite 
de lucru a conducătorului partidului 
și statului nostru, caracteristică ac
tivității laborioase pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu o desfășoară 
spre propășirea patriei noastre socia
liste, spre binele întregului nostru 
popor, a fost consacrată întîlnirii cu 
oamenii muncii din județul și orașul- 
Galați, care au aniversat marți 80 de 
ani de existență a șantierului naval, 
eveniment care ilustrează glorioasele 
tradiții ale clasei noastre muncitoare, 
marcînd totodată marile realizări do- 
bîndite în anii socialismului, luminoa
sele perspective de dezvoltare a aces
tui important obiectiv al economiei 
naționale.

La ora 0,30, elicopterul aterizează 
pe platoul din fața Combinatului, în 
ovațiile și uralele nesfîrșite ale mii
lor de siderurgiști, care coborîndde 
pe vetrele agregatelor, de la tempe
raturile înalte ale schimbului de 
noapte, au venit aici, cu toată căl
dura inimilor pentru a saluta, în 
persoana secretarului general al 
partidului pe oaspetele lor cel mai

iubit, pe cel mai credincios și stimat 
fiu al țării.
. _ Coborînd din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat stnt Intîm- 
pinați cu puternice ovații. Intr-un 
singur glas, miile de participant! 
scandează minute în șiri „Ceaușescu- 
P.C.R." ; „Ceaușescu și poporul".

înalții oaspeți sînt salutați de to
varășul Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., de alte oficialități ale 
municipiului și județului. O gardă 
constituită de militari ai forțelor ar
mate, membri ai gărzilor patriotice 
și tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, pre
zintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți oaspeți, sînt invitați apoi să 
cunoască la fața locului unele din
tre cele mai recente obiective aii 
niate la startul producției.

Ba sfîrșitul vizitei în combinat, 
secretarul general al partidului își 
ia un călduros bun rămas de la 
harnicii siderurgiști, urîndu-le noi 
succese în muncă, multă sănătate și 
fericire.

Părăsind combinatul, adevărată 
navă-amiral a siderurgiei noastre, 
coloana de mașini se îndreaptă, prin 
partea de sud spre oraș.

De-a lungul întregului parcurs, 
gălățenii, veniți cu mic cu mare în 
întâmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ovaționează puternic pe 
secretarul general al partidului. Ga
lații trăiesc astăzi pe drept cuvînt 
o mare sărbătoare.

Momente de puternică manifestare 
a sentimentelor de dragoste și stimă 
față de conducătorul iubit al par
tidului și statului nostru sînt prile
juite, de asemenea, de vizita la șan

tierul naval, care a aniversat opt 
decenii de la înființare. Ea sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți conducători de partid și de 
stat, miile de constructori navali 
gălățeni, purtători ai unor vechi și 
frumoase tradiții de luptă și muncă, 
fac o caldă și entuziastă primire, 
scandînd minute în șir „Ceaușescu- 
P.C.R.".

In numele acestui puternic deta
șament muncitoresc al Galaților, in
ginerul Panait Melisaratos, directorul 
general al Centralei industriale na
vale, adresează oaspeților dragi un 
călduros bun sosit și îi invită să 
viziteze șantierul naval. Un grup de 
fete înmînează tovarășului Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid și de 
stat, buchete de flori șl insigna ju
biliară, avînd gravate un cargou si 
datele 1893—1973.

Intr-un autentic spirit de lucru, 
care caracterizează vizitele secreta
rului general al partidului, sînt exa
minate posibilitățile de realizare, in
tr-un timp cit mai scurt, a noilor 
capacități de producție.

Recomandările prețioase ale secre
tarului general al partidului, au fost 
primite de constructori cu hotărîrea 
fermă de a Ie da viață, de a con
tribui cu toate forțele la realizarea 
cincinalului înainte de termen.

în semn de înaltă prețuire și stimă 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
gazdele îl roagă să primească în dar 
un frumos album, reprezentînd isto
ria șantierului, precum si o machetă 
simbolică a tipurilor de nave con
struite aici, pe scara timpului.

Euî-ndu-și rămas bun de la har
nicii constructori ai șantierului naval,

(Continuare in vag. a 4-a)

| ACTMTATII SPORTIVE DE MAS
TG. MUREȘ : START IN „CUPA

CHIMISTUL"

Activității rodnice desfășurate în 
municipiul Tg. Mureș i se adaugă 
acum o inițiativă a asociației spor-

vingători la 4 din cele 6 discipline 
Ia care s-au întrecut. Rezultate 
favorabile la 4 ramuri le-au ob
ținut localnicii și în returul care 
s-a disputat la Tîrnăveni. Rezul
tat final : 8—4 în favoarea Combi
natului chimic din Tîrnăveni. A-

masă a primei ediții a 
sportive „Cupa fetelor 
Pentru reușita manifestării, Consi
liul orășenesc de educație fizică a 
fost sprijinit de Comitetul orășe
nesc U.T.C. și de organizația loca
lă a femeilor. Pe stadionul din lo-

întrecerii 
gorjene".
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• Prima surpriză

ti

și Dudu Georgescu ®

Rugbyul capâta. în ultima vreme, tot mai mulți adepți. Dovadă, numărul in continuă creștere al copiilor 
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Foto : Paul ROMOȘAN
care au inceput să-l practice. In fotografie: prof. N. Vizitiu, predind unei grupe de „boboci 
frumos sport 
tive Combinatul Azomureș : compe
tiția „Cupa Chimistul11. S-au dispu
tat întreceri la atletism, volei, fot
bal, popice, Șah și tenis de masă.

Manifestarea —■ la care au luat 
parte lucrători de la Combinatul 
chimic Tîrnăveni și de la cel din 
Tg. Mureș — a avut două manșe 
de desfășurare: turul și returul. In 
manșa de la Tg. Mureș au cîști- 
gat chimiștii de la Tîrnăveni, în

sociatia sportivă cîștigătoare a pri
mit o frumoasă cupă oferită de 
Cons? ui județean Mureș al sindi
catelor.

loan PAUȘ — coresp. jud.

MOTRU ; ETAPA DE MASA A 
„CUPEI FETELOR GORJENE"

S-a încheiat, cu cîteva zile în 
urmă, în orașul Motru, etapa de

ACTIVISTUL SPORTIV
ORGANIZATOR DINAMIC, 
OM DE IDEI Șl DE ACȚIUNE

Sîntem într-o perioadă de inten
sificare generală a preocupărilor 
în vederea înfăptuirii sarcinilor ce 
decurg din Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a activității de educație 
fizică și sport. Tuturor organizații
lor sportive precum și organizații
lor de stat și obștești care au a- 
tribuții în acest 
cere, prin importantul document 
de partid, să depună o muncă 
stăruitoare, pentru ca educația fi
zică și sportul să-și sporească con
siderabil contribuția la protejarea 
și întărirea sănătății populației, la 
formarea multilaterală a tinerei 
generații și la afirmarea în lume 
a sportului românesc.

Tn acest context cresc, desigur, 
exigențele față de activiștii spor
tivi. Nu credem că exagerăm cînd 
afirmăm că activistul sportiv este 
un element hotărîtor în îndepli
nirea sarcinilor puse de partid în 
fața mișcării sportive. Tocmai de 
aceea este imperios necesar ca 
activistul sportiv, salariat și obștesc, 
Indiferent de răspunderea Pe care 
o are, să fie un organizator dina
mic, un om de inițiativă și acțiune. 
Astăzi mai mult ca oricînd, acti
vistului sportiv i se cere să mun
cească exemplar, cu înaltă con
știinciozitate și perseverență, să 
rezolve cu pricepere și succes sar
cinile, să nu demobilizeze în fața 
greutăților, să știe cînd și unde 
trebuie să solicite sprijin atunci 
itnd propriile-i forțe îiu-i ajung, 
să se afirme ca un militant neo
bosit pentru soluționarea comple-

domeniu li se

xelor probleme ale dezvoltării miș
cării sportive. Am mai adăuga la 
toate acestea și calitatea pe care, 
de fapt, ar trebui să o întîlnim la 
toți activiștii sportivi, anume aceea 
de a nu se mulțumi niciodată 
cu ceea ce au făcut, de a aspira 
permanent către mai mult, de a 
fi întotdeauna animați de acel ne- 
astîmpăr al ideii și acțiunii, în do
rința arzătoare de a găsi cele mai 
bune căi și metode pentru a-și în
deplini cu rezultate bune și foar
te bune sarcinile și răspunde
rile. Nu o dată ne-a fost dat să 
cunoaștem instructori, antrenori, 
profesori de educație fizică sau 
alți organizatori și animatori spor
tivi, care, au îmbrățișat și practică 
din pasiune această muncă și 

manifestfndu-se din plin ca coa- 
menî de inițiativă, realizează liiu- 
cruri admirabile și oferă o exppe- 
riență deosebit de valoroasă ț pe 
diferite planuri ale activității spotor- 
tive. Destul de des, însă, la coaen- 
diții egale, rezultatele sînt diferitite. 
Aceasta — o spunem cu un antinomii 
regret — se datorește în mare 
parte acelor activiști sportivi care 
nu reușesc să depășească barierele 
obișnuitului, deseori chiar ale me
diocrității, pentru că nu so stră
duiesc în suficientă măsură, prin-

prof. Gh. VLĂDICA’

(Continuare! în pag< a 3-a)

to?

fost prezente peste 800 
muncitoare, funcționare
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VIZITA PREȘEDINTELUI C.B.D9

Șl AL FEDERAȚIEI
BRAZILIENE DE FOTBAL,

Ungaria — U.R.S.S. 12-5 ® Formația României intilnește 

astăzi echipa handbalistelor maghiare

-
ț
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Moment lin partida „vedetă" a reuniunii de ieri, meciul R.D. Germană 
— Iugoslavia. Foto: Ion. MIHÂICA

PITEȘTI, 9 (prin telefon)
Marți după amiază au început 

în sala sporturilor din localitate 
întrecerile celei de a 14-a ediții a 
„Trofeului Carpați*1 la handbal 
feminin, competiție de anvergu
ră la care participă cele mai va
loroase formații, principale pre
tendente , la titlul suprbm : 
R. D. Germană — campioană mon
dială, Iugoslavia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică și alături de ele re
prezentativele României.

în . prezența unui public jiume-, replică viguroasă,

ros și entuziast, tovarășul Alexan
dru Popescu, primarul orașului Pi
tești, a urat sportivelor din cele 6 
reprezentative succes deplin în pa
sionanta lor confruntare din peri
oada 9—14 octombrie. Au urmat 
apoi partidele primei reuniuni.

ROMANIA I — ROMÂNIA II 
18—11 (8—7). Un meci echilibrat 
pînă la începutul celei de a doua 
reprize, în care formația secun
dă (o combinată de tineret și re
zerve ale. primului lot) a dat o 

neașteptat'- '' dg

Selecționabilii
cu divizionara B, Autobuzul

bună, primei reprezentative. De 
altfel România II a condus cu 
1—0 și 4—3 și s-a menținut în rit
mul de joc al formației lui C. Po
pescu pină in min. 23 (7—7). De 
aici. România I a forțat și a reușit 
printr-un joc mai rapid, prin com
binații mai inspirate și prin șu
turi puternice să-și depășească 
partenerele de joc. Firește, intr-un 
final care i-a aparținut, victoria 
a revenit comod echipei Roinâ-

Ora 17,10 : România II 
R.D. Germană ; ora 18,20: 
U.R.S.S. — Iugoslavia ; ora 
19,30 : România I — Ungaria.

nia I. Au Înscris : Arghir 3, Cojo- 
caru 2, Oancea, Sos 4, Boși, Pe- 
trovici 2, Mikloș 4, Uie de la în
vingătoare și Popa 2, Vieru 3, 
Hrivnak 2, Schilka, Radu 2, Vasi- 
le de la învinse. Au arbitrat C. Gă- 
pățină și T. Curelea.

UNGARIA — U.R.S.S. 12—5 
(8—3). Surpriză de proporții în 
cea de a doua partidă. Echipa Un
gariei a întrecut la scor formația 
Uniunii Sovietice la capătul unui 
meci de mare frumusețe. în prima 
repriză, selecționata lui Bodog T6- 
rdk a jucat rapid, mobil, cu com
binații rafinate, reușind să facă 
mat redutabila formație a lui Igor 
Turcin. Ne-am dat seama că nu
mai astfel poate fi depășită masiva 
reprezentativă a U.R.S.S. în de
fensivă, „7"-le maghiar a reușit să 
anihileze pe principalele 3 realiza
toare adverse (Turcina, Makarec,

PROGRAMUL DE AZI

Ieri a sosit la București. Joaa 
Havelange, președinte al Confe
derației braziliene a sporturilor 
(C.B.D.) care este in același timp 
președintele Federației braziliene 
de fotbal și membru al C.I.O.

Oaspetele a avut întrevederi cu 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S. 
și Mircea Angelescu, președintele 
Federației române de fotbal.

Hristache NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)

Au fost discutate probleme ale 
relațiilor de colaborare între cele 
două conduceri ale mișcării spor
tive din România și Brazilia și 
întâlnirilor reciproce de echipe 
sportive. De asemenea a fost fă
cut un larg schimb de vederi in 
domeniul fotbalului internațional, 
al apropiatului Congres F.I.F.A., 
la care Joao Havelange candidea
ză la președinția acestui impor
tant for sportiv internațional.

Astăzi oaspetele va avea o în- 
tilnire cu redactorii de fotbal din 
București șt va vizita baze spor
tive ale Capitalei.

LA MIERCUREA CIUC Șl BUCUREȘTI

calitate au 
de tinere 
și eleve.

Au avut loc întreceri de atletism, 
volei, handbal, tenis de masă și 
șah. Iată cîștigătoarele primelor 
locuri : 100 m. Marin Oros (grup șco
lar minier) ; 200 m. Elena Dumitru 
(Liceul teoretic Motru) ; 800 m, Va
leria Niculescu ; lungime și înălți
me Georgeta Scheau (ambele de 
la Liceul teoretic) ; greutate Aga- 
pia Popescu (Liceul teoretic) ; te
nis de masă Adriana Jecu (Școala 
generală Motru) ; șah Silvia Ailoa- 
nej (Liceul teoretic) ; volei echipa 
Grupului școlar minier ; handbal 
echipa Grupului școlar minier.

Ne-am apropiat și mai 
ziua meciului România — 
ulima evoluție a tricolorilor 
minariile Campionatului 
ediția 1974.

De luni la amiază, așa 
lotul' selecționabililor 
la Snagov, acolo unde se va pregăti 
zi de zi, pînă cu puține ore înaintea 
începerii jocului de pe stadionul „23 
August". In afară de Radu Nun- 
weilier și Iordănescu, declarați indis
ponibili ' încă de luni dimineața, alți

mult de 
Finlanda, 
în preli- 

mondial —

cum se știe, 
s-a deplasat

doi
au
iași zile, 
acel control medical din care a 
zultat 
de pe

In
listei 
lentin 
i-au

Grigore JUGANARU — coresp.

SIBIU : COMPETIȚIA DE 
MASĂ „ROMÂNIA VATRĂ DE 

VICTORII"

Sub acest generic se desfășoară în 
prezent, în organizarea Consiliului 
municipal al sindicatelor, Comitetu
lui municipal U.T.C., Consiliului mu
nicipal al Organizației pionierilor și 
C.J.E.F.S. Sibiu, una din cele mai 
interesante acțiuni sportive de masă:

(Continuare în pag. a 3-a)

jucători, piteștenii Dobrin și Troî, 
părăsit Snagovul în seara acele- 

■, nu mai înainte, firește, de 
re- 

că nu sînt complet refăcuți 
urma accidentărilor.
locul lor, pentru completarea 
de 16 jucători, antrenorii Va-- 
Stănescu și Robert Cosmoc 

convocat pe Dembrovschi 
Dudu Georgescu, care au sosit 
Snagov în cursul zilei de Ieri.

Așa îneît, componența actuala a 
lotului reprezentativ pentru întîlnirea 
de duminică cu Finlanda este urmă
toarea :

RADUCANU, IORDACHE 
tari ;

SATMAREANU, ANTONESCU, SA- 
MEȘ, DELEANU, NICULESCU, fun
dași ;

DUMITRU, DINU, BELDEANU 
mijlocași ;

DEMBROVSCHI, PANTEA, DUMI- 
TRACHE, DUDU GEORGESCU, M. 
SANDU, MARCU — înaintași.

Ziua de ieri a fost o zi plină pen
tru selecționabili care au efectuat 
două antrenamente complexe, unul 
dimineața, celălalt după-amiaza.

Pentru astăzi este prevăzut un. joc- 
școală, în compania divizionarei B, 
Autobuzul București.

Adversarii fotbaliștilor noștri, ju- 
. cătorii finlandezi, și-au anunțat sosi

rea în Capitală pentru vineri la ora 
1 noaptea, cu avionul.

Amănunte despre lotul oaspeților, 
pot fi citite în corespondența specială 
din pag. a IV-a.

de
demonstrațiilor internaționale
Sportivi valoroși pe afișul

Foto : V. BAG EA:

Campioana națională c 
senioare. Doina Mitric 
că, va evolua in ce| 
două demonstrații ii 
mrnaționale de patine 

artistic
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PERSPECTIVĂ OLIMPICA '76

/

; — în pre- 
și C.N.E.F.S., ai 
ședință plenară, 
doi ani, dar și 

și umane pentru 
________ ______________ - de elită a spor

tului românesc în perspectiva reprezentării cu demnitate la viitoarele 
J.O. din 1976.

Prestigiosul club Dinamo Brașov a organizat recent 
zența factorilor de răspundere ai conducerii M.I. 
organelor de partid, de stat și sportive județene, o 
moment de bilanț retrospectiv al unei perioade de 
prilej de evaluare și regrupare a forțelor materiale 
atacarea responsabilităților ce-i revin acestei structuri

Reuniți la o minuțioasă și lu
cidă analiză, sportivii clubului, teh
nicienii ■ și antrenorii precum și nu
meroșii invitați printre care secre
tari generali și antrenori federali, 
activiști sportivi cunoscuți și apre- 
ciați, au cîntărit posibilitățile

reale, obiective subliniind prin se
riozitate și pasiune hotărîrea clu
bului brașovean de a transpune în 
viață — la disciplinele sportive pe 
care le are — însuflețitoarele sar
cini pe care partidul le-a pus în 
fața mișcării sportive.

TREPTELE PROGRESULUI
Eveluifta rodriftă a sportivilor ce

lor 9 secțîî e marcată de 46 titluri 
de campioni republicani, 55 spor-

tivi selecționați în echipele națio
nale și 11 medalii obținute la cam
pionatele europene și balcanice în

WWWWWWWWW'l

Mai sînt puține zile pină la ri
dicarea cortinei în noul sezon al 
patinajului. O deschidere festivă, 
prin cele două demonstrații inter
naționale, programate la Miercurea 
Ciuc (12 octombrie) și București 
(14 octombrie).

După cum am mai anunțat, la 
aceste două atractive spectacole pe

vor
de „stele" ale

Sîntem acum în

AftiifiiiîmTO'.miy

NOTAȚII DE Lt PLENARA CLUBULUI

1972, de cele 56 de titluri 
pion R.S.R. obținute pînă 

zent în 1973 și prin contnmția 
mai concretă la înalta performanță 
prin aportul unora din 
de frunte cum sînt Dan 
(schi) Judith Gohn-Dibar 
Grigorie Condrat (lupte 
loan Șulă, M. Cimpoieșu (box), Emi- 
lian Cristian (lupte) medaliat la 
Universiada de la Moscova și al
ții, cîștigători de concursuri inter
naționale și campionate balcanice. 
Desigur, ■ exigențele olimpice sînt 
diferite și superioare față de cela

decam-
înpre-

sportivii 
Cristea 
(tenis), 
libere),

balcanice și europene, dar acestea 
din urmă sînt trepte intermediare 
ale unui proces evolutiv. Diseca- 
rea pînă la amănunt a șanselor în 
raport cu condițiile de pregătire 
și compoziția unor secții a scos în 
evidență că la Dinamo Brașov 
există posibilități obiective — la 
anumite secții — ca printr-o re
grupare organizatorică și mobili-

Mihai B1RA

& (Continuare, m p«a. a 3-a)

gheață 
treagă 
artistic, 
listei complete a participanților tr 
peste hotare, ca și a celor cai 
vor reprezenta țara noastră. Fedț . „ 
rația de specialitate din U.R.S.S. f 
anunțat că va deplasa trei val< 
roase cupluri de patinatori. Alătu 
de campionii mondiali și europei 
Irina Rodnina—Aleksandr Zaițe
vom putea urmări tînăra perecH 
Nadejda Gorșkova—Evgheni Sev; 
lovski și consacrații dansatori p' 
gheață Elena Garonina—Igor Z;
vozin. Lotul sovietic va fi însoți 
de cunoscutul specialist Stanisla 
Juk, antrenorul Irinei Rodnina. Di 
Cehoslovacia primim ca oaspeți pi 
apreciatul patinator Petar Auguste 
viei, participant la campionate; . 
europene, împreună cu pereche! 
Lejkovicova—Kosta. Patinajul di 
R.D. Germană va fi reprezentat c 

cunoștința noastră de anul treci 
Mario Liebers, un excelent execi 
tant al figurilor libere, alături 
foarte talentații Petra Hummler 
Ptere Repa, o pereche în plină afiț 
mare. în fine, din Polonia ne se 
sesc Ludwik Jankowski și cu pir 
Teresa Budaszewska—Witold Bien 
ek, ultimii foarte versați dansatoi

Și iată acum patinatorii româi 
care se pregătesc — sub îndrum;': 
rea antrenorilor N Gliga, Gh. Ron 
cea și Letiția Miclescu — pentrf 
mult așteptatele spectacole: Elen 
Moiș, Doina Mitricică, Gabriel 
Voica, Silvana Suciu, Irina Nich 
forov, Simona Grigorescu, Roxan 
Stănișor, Dana Rădulescu, Mirce 
Ion, Atanasie Bulete, Octavian Gt 
ga și pereghea Beatrice Huștin-

Dau Săveapu,

lua parte o serie îi 
patinajul» 

posesî .

Cj
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AU AVUT UN DEBUT BUN
Duminică, odată cu disputarea 

etapei a IlI-a a campionatului re
publican pe echipe, s-a inaugurat 
sezonul de toamnă în sportul lupte
lor. în cele 17 reuniuni (opt la 
greco-romane și nouă la libere), 
victoriile au revenit, în general, fa
voritelor, în majoritate formațiile 
gazde sau fruntașe ale celor șase 
serii. Excepție a făcut doar C.S. Pi
tești (la lupte greco-romane), frun
tașa seriei a III-a, care la Brașov 
a cedat la limită formației Steagul 
roșu. Această înfrîngere însă nu 
știrbește cu nimic prestigiul piteș- 
tenilor, dacă avem în vedere că 
disputa a fost echilibrată, victoria 
putînd să revină oricăreia dintre 
cele două divizionare. în plus, nu 
trebuie uitat faptul că brașovenii 
au aliniat acum o echipă mult re
maniată față de turul campionatu
lui.

Vorbind despre etapa la greco- 
romane, trebuie să mai spunem că 
dacă multipla campioană a țării, 
Dinamo București, n-a avut pro
bleme în triunghiularul din Capita
lă, cîștigînd de o manieră categori
că atît în fața Progresului Bucu
rești (locul II în seria I) cît, mai 
ales, în fața formației S.C. Bacău, 
în schimb, Steaua a trebuit să se 
folosească la maximum pentru a 
învinge, la Cluj, pe A.S. Armata.

O frumoasă evoluție au avut în 
etapa inaugurală a returului și 
echipele de mijloc, ca Iprofil Ră
dăuți și .Dunărea Tulcea care, în 
condiții destul de grele, în depla
sare, au reușit să tranșeze în fa
voarea lor partidele cu Farul Con
stanța și, respectiv, Nicolina Iași- 

La libere, formațiile clasate în 
fruntea seriilor, Steaua, Dinamo 
Brașov și Steagul roșu Brașov, au 
încheiat reuniunea inaugurală a 
sezonului de toamnă cu succes, ob- 
ținînd puncte prețioase.

Bine s-a comportat și formația 
Clubului sportiv Satu Mare, care

în deplasare, la Brașov, a cuceri! 
două victorii, la A.S.A. Brașov și 
C.S.M. Reșița. Tînăra formație din 
Odorheiul Secuiesc, Lemnarul, a 
reușit să urce un loc în clasament 
(de pe 4 pe 3), în urma victoriilor 
obținute 
rești și 
doara.

Dintre 
că — și 
echipe — amintim pe cele ale Șco
lilor sportive din Arad și Craiova 
și pe Tricolorul Călărași (libere). 
Aceasta din urmă se pare că nu 
poate ține pasul cu celelalte com
petitoare. în reuniunea din Bucu
rești, luptătorii din Călărași n-au 
reușit să obțină în două întîlniri 
decît un punct, pierzînd la Steaua 
cu 0—40, iar la 
1—39 !

în fața Progresului Bucu- 
a Constructorului Hune-

formațiile învinse dumini- 
nu de către cele mai bune

C.S. Brăila cu

★
în încheiere, și 

care au umbrit, 
Antrenorul de la Farul Constanța. 
C. Feciorescu, a avut, după cum 
ne-a relatat corespondentul nostru 
din Galați, T. Siriopol, o atitudine 
nesportivă, manifestîndu-se într-un 
mod nepermis față de deciziile ar
bitrilor.

Da reuniunea din sala Progresul 
din Capitală luptătorul dinamovist 
Victor Dolipschi — medaliat cu 
bronz la J.O. — n-a avut posibili
tatea să se întreacă, întrucît antre
norii formațiilor adverse (V. Con- 
stantinescu — Progresul București 
și Ticu Grigorescu — S.C. Bacău) 
nu și-au prezentat elevii lor în me
ciurile respective. Echipa Progresul 
a avut chiar doi luptători înscriși 
pe foaia de arbitraj la categoria 
grea ! Este nesportiv, după părerea 
noastră, să nu te prezinți la un 
meci unde nu ai prima șansă. Spe
răm că în reuniunile viitoare nu se 
vor mai înregistra asemenea ne- 
prezentări.

cîteva aspecte 
oarecum, etapa

T. RABȘAN

rw

ÎN AȘTEPTAREA

UN IMPAS: PRECIZIA ARUNCĂRILOR LA COȘ
Mărturisim că nu ne-am așteptat 

ca debutul ediției a XXV-a a cam
pionatului republican feminin de 
baschet să fie atît de promițător 
cum s-a dovedit sîmbătă și dumi
nică, zile în care s-au disputat, în 
sala Constructorul din Capitală, 
partidele primelor două etape ale 
turului I. Intr-adevăr, agresivitatea 
în apărare (la unele echipe chiar 
presingul temporar în anumite mo
mente ale întîlnirilor), vioiciunea 
atacului și, în general, combativi
tatea manifestată în majoritatea 
meciurilor au caracterizat întrece
rile, deși, în unele dintre ele, erau 
opuse formații de valori evident 
diferite. Probabil, însă, că noua 
formulă de disputare a diviziei A. 
datorită căreia participantele vor 
fi despărțite în două grupe valori
ce chiar după primul tur (în conti
nuare, cele clasate pe locurile 1—6 
își vor disputa titlul, cele din gru
pa 7—12 vor lupta pentru evitarea 
retrogradării), a fost stimulatorie. 
Adică, dat fiind caracterul hotări- 
tor al turului inaugural, cele 12 di
vizionare A s-au văzut nevoite să 
se pregătească cu toată seriozitatea 
pentru a lua un start cît mai bun 
în această întrecere, aprigă de la 
început. Nu e mai puțin adevărat 
că și antrenorii s-au convins de 
necesitatea sporirii volumului și in
tensității pregătirilor, pentru ca 
echipele să înceapă campionatul în 
plină formă, spre deosebire de anii 
trecuți cînd randamentul creștea 
treptat, odată cu trecerea etapelor.

Tot la capitolul aprecierilor po
zitive vom aminti că multe for
mații au promovat elemente foarte 
tinere, junioare chiar. Ne referim 
nu numai la proaspăta promovată. 
Olimpia București, care are în com
ponență numai junioare (dintre 
care le-am remarcat pe Alexandri-

na Bîră, Ana Iatan, Alexandrina 
Tomescu și Florentina Căprița), ci 
și la Voința București (Gheorghița 
Bolovan, Rodica Fortuna, Aurora 
Vintilă), Universitatea Cluj (Ileana 
Portik și Maria Perde), Politehnica 
București (Marilena Poștaru) și Ra
pid (Steluța Ștefan) care au folosit 
din plin jucătoarele respective.

Dar, aceste constatări plăcute nu 
ne fac să uităm de unele aspecte 
negative, „prezente" și ele în cele 
două zile de întreceri. De pildă, a 
fost supărătoare insistența cu care 
a fost aplicată apărarea în zonă, 
de aproape toate cele 12 echipe.

(36—18) și I.E.F.S. 50% (34—17). în 
sfîrșit, o altă grupă este consem
nată cu procentaje foarte slabe : 
Crișul 42% (26—11), Universitatea 
Cluj 41o/o (36—15) și Universitatea 
Iași 30% (40—12). însuși procenta
jul general al aruncărilor libere 
executate de toate cele 12 formații 
este mediocru : 51°_/0 (410—210).

Este cert, precizia aruncărilor la 
coș a rămas o problemă nerezolva
tă pentru baschetbaliste și rămîne 
Ca, în viitorul apropiat, să avem 
prilejul să constatăm că antrenorii 
divizionarelor și elevele lor vor a- 
corda mai multă însemnătate arun-

DESCHIDERII SEZONULUI

PATINATORII IȘI INTENSIFICA

. ■ ■

VOLEI Colegiul de arbitri din
cadrul comisiei municipale de volei 
București, al cărui nou președinte este 
arbitrul internațional dr. Mircea Albuț, 
a luat o serie de hotărîri menite să con
tribuie la sprijinirea mai consistentă a 
activității volelbalistice în Capitală prin- 
tr-o exigență sporita față de atribuțiile 
cavalerilor fluierului, prin difuzarea 
promptă a noutăților apărute pe plan 
internațional, prlntr-o mai judicioasă 
programare a arbitrilor internaționali și 
a celor tineri, prin sprijinirea afirmării 
acestora din urmă. Prima acțiune a co
legiului este organizarea unui curs pen
tru formarea de noi arbitri, înscrierile 
primindu-se la sediul C.M.E.F.S. Bucu
rești, lunea între orele 18—20, în peri
oada 15 octombrie — 12 noiembrie. 
• IN SALA TINERETULUI din Bacău 
a avut loc întilnirea internațională ami
cală dintre divizionara A masculină, 
Viitorul, din localitate și echipa italiană 
ARC-LINEA Trieste. Victoria a revenit 
pe merit formației gazdă cu 3—1 (—11, 
13, 9, 13). Partida a corespuns din toate 
punctele de vedere si a plăcut specta
torilor, cărora II s-au oferit frumoase 
faze de volei. întilnirea a fost deosebit 
de utilă localnicilor, care se află în 
pragul deschiderii sezonului competițio- 
nal. Au condus bine V. Dumitriu și Gh. 
Ioniță din Bacău • LA CRAIOVA s-a 
desfășurat competiția masculină dotată 
cu „Cupa Universitatea", organizată cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
înființarea clubului sportiv studențesc 
din localitate. Au luat parte formațiile 
de divizia A. Steaua București, Univer
sitatea Craiova și Gwardia Wroclaw 
(Polonia). Trofeul a fost cucerit de 
Steaua, care a dispus cu 3—2 de Gwar
dia și cu 3—1 de Universitatea. în ce
lălalt meci : Universitatea — Gwardia 
3—1. • POLITEHNICA TIMIȘOARA, re
venită în prima divizie, a efectuat un 
turneu în Polonia st Cehoslovacia. La 
Andrechow. voleibaliștii timișoreni au 
jucat cu Minerul Baia Mare (cealaltă 
promovată in prima divizie a țării și 
aflată, la rîndul ei, în turneu), pierzînd 
în trei seturi, cu Jedinstvo (Iugoslavia), 
pe care au învins-o cu 3—1, și cu Bes- 
kid Andrechow. de care au fost învinși 
cu 3—1. Politehnica a mai susținut o 
partidă la Gora. cu echipa locală Metal, 
cîștigînd cu 3—0. apoi a întîlnit, în Ce
hoslovacia, ne Slavia Bratislava în fața 
căreia a obținut un rezultat bun : 3—0.

CAiAC-CANOE 
trău din Capitală a 
„Cupa fondiștilor" cu participarea spor
tivilor seniori și juniori din cluburile 
bucureștene. La startul întrecerilor au 
fost prezenți peste 250 de caiaciști și 
canoiști. IATA REZULTATELE ÎNRE
GISTRATE : K1 — seniori : R. zamfi- 
rescu (Olimpia) 25:34: Ki — senioare : 
Valentina Pascariu (C.N.U.) 14:01; Ci — 
seniori : S. Mihai (Olimpia) 28:57; K1 — 
juniori mari : Petre Ștefan (Șc. sp. 2)

Pe lacul Herăs- 
avuț loc duminică

13:03; K1 — juniori mici: N. Tudorachfl 
(Șc. sp. 2) 12:30; CI — juniori mici : L 
Dichiu (Șc. sp. 2) 16:09; K1 — tineret t 
A. Ivan (C.N.U.) 12:03; K1 — junioare 
mici : Elena Plrchlu (Rapid) 22:26; CI — 
tineret : Paul Finanțu (Șc. sp, 2) 14:17; 
Ci — juniori mari • Nlcolae Modoran 
(Rapid) 14:40; K1 — junioare mari : 
Luxa Paraschiv (C.N.U.) 14:51; K1 —
tineret (f): Doina Simlon (C.N.U.) 20:55. 
Clasamentul final : 1. Șc. sp. 2 135 p, 
2. Olimpia 106 p, 3. C.N.U. 102 p, 4. Ra
pid 68 p, 5. Dinamo 46 p, 6. C.S.S. 26 p.

CANOTAJ. Duminică dimineață, 
lacul Herăstrău din Capitală a găzduit 
„Cupa Rapid", competiție tradițională, 
la care s-au aliniat 130 de concurenți 
din 4 secții bucureștene. Iată și cîștigă- 
torii probelor : 4+1 rame (b) — Energia 
(H. Crețu, D. Brujan, I. Păun, C. Stan + 
N. Pletea); schlf simplu (b) — Ion Ne- 
delcu (Rapid), 2 visle (b) — Rapid (I. 
Ștefan, I. Nedelcu). 4+1 visle (f) —
C.S. Școlar (Luminița Andrei, M. Andrei, 
C. Zecheru, A. Vasilescu + C. Plischi), 
2+1 (b) — Rapid (E. Ciobanu, E. Un- 
guritu + M. Tuvlchi), 2 visle (f) — C.S. 
Școlar (Luminița Andrei, Asandei Ma
riana), schlf simplu (f) — D. Calafariu 
(Voința), 2 f.c. (b) — Rapid (M. Ena- 
che, E. Unguritu). 2 f.c. (f) — Voința 
(G. Dinu. M. Dragomirescu). 4+1 rame 
(f) — Voința (D. Hie, M. Tudor, A. Mar
ton, V. Sevclsci + M. Jenei), 4 visle f.c. 
(b) — C.S. Școlar (P. Pulu, A. Vasile, 
A. Constantin, I. Gheorghe), 4 rame f.c. 
(b) — Energia (H. Crețu, D. Burjan, C. 
Stan, G. Dinu). Iată acum ordinea fi
nală in clasamentul pe echipe : 1. C.S. 
ȘCOLAR 113 p, 2. Rapid 68 p, 3. Voința 
44 p, 4. Energia 42 p.

JUDO Duminică, în cadrul
campionatului republican pe echipe s-au 
înregistrat următoarele rezultate. La 
Cluj : Politehnica București cu Univer
sitatea Cluj 4—1 și cu Constructorul 
Miercurea Ciuc 2—1; Universitatea Cluj 
cu Constructorul M. Ciuc 2—1. Parti a 
vedetă, dintre „veteranul" Șt. Vodă (U 
Cluj) și I. Gaal (Constructorul), a re
venit clujeanului prin superioritate teh
nică. La Brașov s-au întîlnit echipele 
Dinamo din localitate. Vagonul Arad si 
Școala sportivă Unirea Iași. Brașovenii 
au obȚinut două victorii, la scorul de 
5—0 fiecare (50—0 punctajul tehnic cu 
Vagonul, respectiv, 38—0 cu Șc. sp. 
Iași. O plăcută surpriză au produs ti
nerii judoca ” ’ ----- 1 ~ ■ *“x—•’*
pe arădeni 
23—17).

RUGBY 
renul Parcul Copilului va avea loc un 
nou trial, la care vor participa peste 
30 de sportivi. în vederea alcătuirii lo
tului lărgit pentru apropiata partidă cu 
R.F. Germania, ce se va desfășura la 
Heidelberg, la 27 octombrie.

din Iași, care i-au întrecut 
cu 3—2 (punctaj tehnic

Azi, de la ora 15, pe te-

ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL DE POLO

RITMUL PREGĂTIRILOR
Creșterea performanței în patina

jul de viteză cunoaște un ritm ac
celerat, greu de imaginat în urmă 
cu cîțiva ani. In consecință, ritmul 
pregătirilor s-a intensificat și el, în 
ultima vreme, atît de mult, îneît 
alergătorii de toate categoriile se

Sportivii bucureșteni
că secția clubului sportiv 
a parcurs o perioadă de 
pare că în această vară

antrenează în permanență de-a lun
gul întregului an.

Ce fac în prezent patinatorii noș
tri fruntași ? La această întrebare 
ne-au răspuns cadrele tehnice de la 
patru secții de performanță din ~ 
pitală și provincie.

au trecut pe gheață
artificială a patinoarului „23 
gust“.

Tot cam de atîta vreme au 
cut pe gheață și elevii antrenorului 
Ștefan Demeny, de la Constructorul 
București. Acesta are sub îndru
mare 15 fete și băieți (printre care 
și pe campionul absolut al juniori
lor mari, Gh. Dumitrescu) și ni s-a 
plîns că, după toate probabilitățile, 
numai 3—4 sportivi vor putea lua 
startul în concursuri, întrucît nu 
este suficient sprijinit.

O doleanță comună a celor doi 
tehnicieni bucureșteni : gheața care 
este rezervată patinatorilor să fie 
programată de 
sportive și forul 
mai potrivite.

Dinamo Brașov
Alexandru Boer, 
mai tinerii lor colegi Atila Varga, 
Marian Mihail și Radu Niculicioiu- 
Aceștia participă la cîte 14—15 șe
dințe de antrenament pe săptămî
nă, care au — în principal — ca 
temă pregătirea fizică generală și 
specifică. O altă grupă, formată din 
8 sportivi de perspectivă, este su
pusă unui program adecvat.
25 de viteziști dinamoviști și an
trenorul lor așteaptă nerăbdători 
să se deschidă porțile patinoarului 
artificial din Poiana Brașov, pentru 
a exersa pe gheață.

Ca-

Au-Se știe 
Dinamo 
criză. Se 
au apărut semne bune, prin cele 
două titluri de campion pe rotile 
cucerite de Dan Tăutu la categoria 
7—8 ani. Stînd de vorbă cu apre
ciatul nostru vitezist, Victor Soti- 
rescu, care a preluat conducerea 
tehnică a secției, âhi aflat că lu
crează cu 10 copii înzestrați pen
tru performanță, iar ■ Eugen Tmccs 
(venit de la Agronomia Cluj), Mihai 
Bărbulescu și Gh. Cantor speră să 
se numere printre animatorii con
cursurilor republicane. De circa o 
lună de zile, antrenamentele sînt 
combinate și cu exerciții pe gheața

Optimism ia
Cunoscutul antrenor brașovean, 

Ernest Ulrich este mai optimist ca 
orieînd. Elevul său, tînărul campion 
absolut al țării la seniori, Vasile 
Coroș, care nu a întrerupt nici o 
zi procesul de instruire, se află în 
evident progres. Antrenorul speră 
ca el să producă un reviriment în 
patinaj și anume acela de a corec
ta — după ani de zile de întreru
pere — unele recorduri pe pistele 
din țara noastră.

Alături de Vasile Coros, lucrează, 
|cot la cot, în grupa avansaților

Necazurile studenților clujeni
este plecat pentru a-și satisface 
stagiul militar. în prezent, Agrono
mia Cluj mai are doar doi seniori 
(A. Ciobanu și H. Timiș) și mai 
mulți juniori, dintre care, la antre
namentele efectuate pe uscat, s-au 
remarcat prin conștiinciozitate și 
rezultate promițătoare la probele 
de control Augustin Demeter, Mir-

Fostul patinator, Zoltan Szekely, 
ăntrenorul viteziștilor de la Agro
nomia Cluj, nu are prea multe mo
tive să fie bine dispus. în primul 
rind, pentru că unul dintre patina
torii pe care i-a crescut, Gh. Pop, 
campion republican la probele 
lungi, a părăsit echipa, uitînd să 
spună... la revedere. Apoi, un alt a- 
lergător de nădejde, Eugen Imecs,

NOTĂ CRITICĂ

tre-

conducerea bazei 
de resort la ore

Ladislau Vokt și

Cei

PREA MULTE ABATERI
ÎN DIVIZIA B DE RUGBY

patru etape din întrece- 
secund, majoritatea echl-

S-au scurs 
rea eșalonului_______ ,
pelor de rugby participante la cam
pionat abordind cu seriozitate și vizînd, 
fără îndoială, un loc fruntaș, pe mă
sura strădaniilor depuse. în această 
categorie sînt cuprinse multe formații, 
Constructorul București, Rapid Bucu
rești, Constructorul Buzău — spre 
exemplu — constituind tot atîtea pilde 
de conștiinciozitate, elocvente pentru a 
ilustra dorința de afirmare, pasiunea 
pentru sportul cu balonul oval.

Și. totuși, nu ne putem declara mul
țumiți (cu toate lucrurile bune ce se 
pot spune acum despre divizia B) de 
modul cum a debutat campionatul „se
cunzilor". Vom prezenta doar cîteva 
aspecte, după părerea noastră, edifi
catoare :

— la 23 septembrie, Tînărul Petrolist 
Ploiești a aliniat o formație în care 
nouă, jucători nu au avut viza medi
cală, arbitrul dînd cîștig de cauză, fi
resc, echipei Aeronautica București ;

— la primul meci al campionatului, 
U.R.A. Tecuci nu s-a prezentat la Gu
ra Humorului ;

— în seria a H-a, în etapa a III-a, 
‘.deal Cernavodă a absentat la meciul cu 
Zoința Constanța;

— tot în seria a II-a, și tot în eta
pa a III-a, partida Farul II Constanța 
— Portul Constanța “ _ *“x—“—x *** 
min. 22, rugbyștii de 
țîndu-se de pe teren

— la Sibiu, echipa 
pierdut (!) întilnirea __ 
șov, arbitrul clujean A. Ștef apreciind 
:a impracticabilă starea terenului ;

— la 7 octombrie, meciurile. Petro- 
:himistul Pitești — Tînărul Petrolist 
Ploiești (seria I) și Ideal Cernavodă — 
Parul II Constanța (seria a II-a) nu 
i-au disputat pentru că formațiile gaz- 
lă nu au asigurat asistență medicală ;

— Energia Deva a fost eliminată din 
competiție pentru că nu s-a prezentat

s-a întrerupt în 
Ia Portul retră-

5
locali gaiinii a 
cu Aripile Bra-

le-ala nici una din partidele pe care 
avut de susținut.

Să recunoaștem, prea multe nereguli 
intr-o întrecere care abia a debu.at. 
Este, desigur, cazul ca federația de 
specialitate să intervină cu hotărîre. 
avînd în vedere că printre scopurile 
acestui campionat figurează cuprinde
rea unui număr cit mal mare de echi
pe intr-o activitate competlțională de 
regularitate și crearea rezervorului de 
jucători necesar formațiilor de divi
zia A.

Or, a lăsa să se perpetueze o ase
menea stare, ca cea reliefată în exem
plele de mai sus, nu credem că ajută 
dezvoltării generale a rugbyulul. Să nu 
uităm că nici despre edițiile precedente 
ale campionatului nu au fost spuse 
prea multe lucruri bune, tocmai pen
tru că Divizia B era departe de ceea 
ce ar fi trebuit să fie. Nu putem nega 
faptul că au fost luate o serie de mă
suri menite să învioreze activitatea la 
acest nivel, să asigure un cadru mal 
bun de desfășurare. Sînt necesare. în 
continuare, - ■ - •
disciplinare) 
rile, pentru 
dorite. Fără 
să intervină 
echipelor în _____  ____  ___
live, pentru că lor le revine, în primul 
rind, misiunea de a manifesta intran
sigență față de abaterile jucătorilor, de 
a pune la dispoziție terenuri corespun
zătoare de joc șl antrenament, de a 
asigura condițiile de deplasare.

Mai este, oare, cazul să întrebăm cine 
suportă cheltuielile brașovenilor la Si
biu. ale ploieștenilor la București, ale 
arbitrilor ? Mai este, oare, nevoie să 
spunem că aceste neprezentări, retra
geri de pe teren sînt acte de indisci
plină care proiectează o lumină nefa
vorabilă asupra întregii mișcări rug- 
bysțicș J

măsuri (de această dată, 
pentru a curma abate- 

a nu crea precedente ne- 
îndoială, cel care trebuie 
mai întîl sînt antrenorii 
cauză, asociațiile respec-

Emanuel FANTÂNEANU

cea Stratuiat, Costel Dulamă etc.
— Mai am și o grupă de începă

tori, ne spunea recent antrenorul 
clujean. Cînd mă gindesc că va tre
bui, în curind, să intrăm pe gheața 
patinoarului artificial și încă nu 
s-au amenajat vestiarele și nu exis
tă dușurile necesare, nu pot înțele
ge de ce factorii responsabili sînt 
atît de indiferenți față de nevoile 
juste ale hocheiștilor și patinatori
lor ? Șî în sezonul trecut 
chinuit, fiind obligați să 
echipați de la club sau să ne îm
brăcăm in văzul tuturor...

Din rîndurile de mai sus reiese 
clar faptul că patinatorii de site^ă 
din cele trei centre se antrenează 
cu asiduitate, dornici de a obține 
rezultate valoroase în confruntările 
de pe „inelele de gheață", fată de 
ce considerăm sprijinul tuturor fac
torilor interesați în dezvoltarea a- 
cestui sport, mai mult decît nece
sar, acum, cînd se pregătesc viitoa
rele performanțe.

Traian IOANITESCU

ne-am 
venin)

Derby-ul studențesc „U“ Cluj — „U“ Timișoara, cîștigat de prima for
mație, a oferit o întrecere aprig disputată. Faza de mai sus este elocventă 

Foto : Paul ROMOȘAN 

definitiv, scopul 
acțiunilor în

Folosirea „zonei", este, însă, doar 
un efect al unei importante lacune 
a divizionarelor noastre : imprecizia 
aruncărilor la coș de la semidistan- 
ță și distanță. In condițiile în care 
„5“-ul aflat în atac nu izbutește 
să destrame „zona", este firesc ca 
echipa aflată în apărare să nu re
nunțe la sistemul care dă satisfac
ție, tocmai din cauza slăbiciunilor 
manifestate de adversari Ia capito
lul aruncărilor la coș.

Dar, ce să vorbim despre preci
zia aruncărilor din acțiune, cînd 
jucătoarele ratează inadmisibil chiar 
și aruncările libere, unde obțin 
procentaje foarte slabe. Din 12 echi- 
pe, doar trei au "ralizat' procentaje 
satisfăcătoare la aruncările libere : 
Constructorul 62% (din 32 de în
cercări. 20 realizate), Olimpia 61% 
(44—27) și Politehnica 60% (40—24). 
O altă grupă a obținut procentaje 
mediocre sau slabe : Voința Bucu
rești 57% (35—20). Sănătatea Satu 
Mare. 53% (32—17), Universitatea 
Timișoara 52% (36—19). Voința Tg. 
Mureș 52% (19—10), Rapid 50%

cărilor la coș, în 
esențial al tuturor 
jocul de baschet.

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

10.
11.
12.

D. STĂNCULESCU

CLASAMENT

POLITEHNICA 
Voința Buc. 
Rapid
I.E.F.S. 
„U“ Cluj 
Constructorul 
„U“ Timișoara 
Olimpia 
Crișul 
„U“ Iași 
Sănătatea 
Voința Tg. Mureș

CIFRE SEMNIFICATIVE LA FINALA
CAMPIONATULUI REPUBLICAN

(juniori) DE HALTERE PE ECHIPE
„N-arn asistat nicicând la un cam

pionat republican de asemenea pro
porții" ne-a spus cu o justificată 
mîndrie antrenorul echipei C.S.M. 
Cluj, Tiberiu Roman, prezent la cam
pionatul național de juniori la hal
tere pe echipe. Intr-adevăr, formația 
C.S.M. Cluj, pregătită de inimosul 
antrenor Roman a cîștigat titlul de 
campioană a țării, după o luptă pa
sionantă, nu lipsită de emoții. Refe
rirea făcută de antrenorul clujean 
se adresează unui aspect esențial : 
la acest campionat s-au aliniat 25 
de echipe, cu un număr total de 195 
concurenți ! Aceste două cifre ne 
bucură nespus pentru că ele exprimă 
crearea unei baze de mase într-un 
sport atît de greu cum sînt halterele. 
Fără îndoială, că printre acești 
aproape 200 de tineri se află mulți 
cu un real talent, cu perspective în 
obținerea marilor performanțe. Nu 
știm cîți halerofili juniori prezenți la 
aceste campionate se vor decide să 
rămînă fideli sportului pe care l-au 
ales, dar important este faptul că 
toți cei prezenți — chiar dacă numai 
acum practică ridicarea de greutăți 
ca sport ajutător (și bine fac), vor 
rămîne desigur în continuare spor 
tivi activi. Unii vor deveni poate 
luptători, alții atleți, sau baschetba- 
liști, dar esențialul este că practi
când sportul halterelor își desăvîr- 
șesc pregătirea fizică.

Campionatul desfășurat timp de

atrei zile la Ploiești, a evidențiat 
cîteva elemente dotate despre care 
vom auzi în viitorul apropiat. Ne re
ferim, în primul rînd la „ușorul" 
I). Cioroslan (Clujana) care cu 250 kg 
a obținut norma de maestru al spor
tului și l-a învins pe recordmanul 
european V. Daniel (C.S.M. Cluj), 
de la care am așteptat mai mult de
cît 242,5 kg ! Mai amintim și de mij
lociul Paul Neagu (Olimpia) — 275 kg, 
care, de asemenea, și-a realizat nor
ma de maestru al sportului, 
S. Apostol (Rapid) — 262,5 kg la se- 
mimijlocie, de V. Iancu (Steaua) la 
cat. muscă care a realizat două . _ 
corduri naționale de juniori (85 kg 
la smuls și 195 kg la total) îndepli- 
nindu-și norma de maestru al spor
tului și, în fine, de Gh. Groapă (Stea
gul roșu) un greu cu perspective, 
recordman la smuls cu 130 kg.

Este incontestabil faptul că C.S.M. 
Cluj a aliniat cea mai bună echipă, 
dar a cîștigat mai greu decît se aș
tepta titlul de campioană, din cauza 
comportării sub posibilități, tocmai a 
unor halterofili care sînt în vederile 
federației de specialitate. Ne referim 
în primul rînd la Daniel, Orosz, Pa
los și Peter Zoltan, care vor trebui 
să depună eforturi mai mari pentru 
obținerea unor rezultate superioare, 
justificînd în felul acesta atenția ce 
li se acordă.
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Ion OCHSENFELD

2
2
2
2o

2
2
2o
2
2

2
2
2
2
2
I
1 
0 
0 
« 
o 
o

o 
o 
o 
o 
o
1 
1
2
2
2
2
2

150— 
124— 
124—
116— 
119—09_
105—'
97—115 

109—137
76—116
82—130
76—126

95
• 80

82
75
95 

■100 
■119

4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2

INVITAȚIE la baschet
Este recunoscută atenția pe care 

tot mai multe eleve din Capitală 0 
acordă baschetului, sport de îndemî- 
nare și inteligență. în dorința de a 
crea largi posibilități de inițiere ți 
perfecționare in -această disciplină 
sportivă, Școala generală nr. 69 (stra
da Stejarului nr. 42, sectorul 4) pri
mește în intervalul 8—24 octombrie 
înscrieri pentru clasele V—VIII. De 
notat că desfășurarea cursurilor are 
Ioc numai dimineața. Școala funcțio
nează în regim de semiinternat : după 
terminarea cursurilor, elevele iau 
masa de prînz în cadrul școlii, după 
care participă OBLIGATORIU la ore 
de meditații. Școala oferă, de aseme
nea, echipament sportiv complet. In 
fine, este de notat faptul că în va
canțele de iarnă și de vară, elevele 
din clasele de baschet iau parte la 
tabere speciale de pregătire organi
zate la munte și la mare.

Spectaculoasă inversare de roluri 
în fruntea clasamentului primei di
vizii. în urmă cu o săptămînă, 
Rapid își ținea marea rivală la o 
distanță de două prețioase puncte ; 
Dinamo, care a „mers" din victorie 
în victorie, a recuperat handicapul
— cu largul sprijin al Voinței Cluj
— și acum, la rîndul ei, echipa din 
Ștefan cel Mare este cea care are 
un avans asemănător în fața deți
nătoarei titlului. Cota interesului 
față de finalul acestui campionat 
este în creștere și în mod cert, la 
Cluj (12—14 octombrie) și la Bucu
rești (19—21 octombrie) vom fi 
martori ai unor,dispute pe placul 
iubitorilor acestui sport.

Clasamentul competiției, la fine
le turului trei, reflectă destul de 
exact actuala ierarhie valorică a 
formațiilor din seria I. Echipa di- 
namoviștilor s-a impus evoluînd 
constant în apropierea plafonului 
maxim al posibilităților. Deși majo
ritatea jucătorilor, componenți ai 
formației reprezentative, se află la 
capătul unui sezon obositor, echipa 
antrenată de A. Grințescu a găsi’ 
totuși resursele de a obține mai 
întîi un frumos succes internațio
nal (locul I la Dinamoviadă) și a- 
poi de a-și recăpăta postul de lide
ră a campionatului. Buna organi
zare a sistemului defensiv, cu Zam- 
firescu în accentuată revenire de 
formă și Nastasiu (reintrat după 
accident), verva lui Popa și Lazăr 
care l-au sprijinit efectiv în acțiu
nile ofensive pe D. Popescu au fost 
elementele prin care dinamoviștii 
s-au detașat de adversarii lor în 
acest turneu. După derby-ul de du
minică, antrenorul A. Grințescu ne 
declara : „A fost pentru prima dată 
eind echipa a știut ce vrea. Spre 
deosebire de Rapid, noi am căutat 
să ajungem în fazele de gol sau să 
obținem superiorități numerice prin 
acțiuni rapide de contraatac, for-

țînd, și nu așteptînd greșeala ad
versarului".

Feroviarii, a fost evident, nu au 
strălucit în acest tur, iar cele cîte
va sclipiri din partida cu Dinamo 
nu au fost suficiente pentru a ne 
reaminti de „7“-le giuleștean ce a 
fost învestit anul trecut cu primul 
său titlu de campion. Jucătorii au 
vădit momente de superficialitate 
în cîteva partide, lipsă de pregătire 
a concretizării situațiilor fixe („om 
în plus") și chiar lipsă de luciditate 
în momentele decisive, cînd efortu
rile lui Rusu, Țăranu, Slăvei nu au 
fost susținute de ceilalți coechipieri. 
Referitor la partida cu Dinamo, an
trenorul C. Vasiliu a recunoscut 
sportiv : „Practic ne-am învins sin
guri în meciurile cu Voința șl Di
namo. Am avut situații ideale 
concretizare 
am marcat, 
fi invocată, 
neului final 
vanșa“.

In general, întrecerile acestui 
ultim tur nu au corespuns aștep
tărilor noastre privind calitatea jo
cului practicat. Și aceasta în spe
cial datorită nivelului modest la 
care s-au prezentat trei din cele 
șase componente ale primei serii, 
Progresul, I.E.F.S. și Politehnica 
Cluj. Ele continuă să practice un 
joc învechit: acțiuni lente, încer
cări de concretizare prin centru 
fix, simulări de fault pentru obți
nerea avantajului numeric, ignora
re aproape totală a contraatacului 
cu participarea tuturor jucătorilor. 
Cu un asemenea joc, vădind lipsuri 
în pregătirea tehnică și tactică, 
echipele respective nu vor putea a- 
vansa pe scara valorilor interne și 
ne obligă să punem întrebarea : 
cum au folosit jucătorii și antreno
rii respectivi cele 5 luni de între
rupere ale campionatului ? Dar a- 
supra acestei probleme vom reveni.

Adrian VASILIU

de 
la „om in plus" și nu 
Nici o scuză nu poate 
Rămin meciurile tur- 
pentru a ne putea re-

CAMPIONATUL DE TENIS PE ECHIPE

STEAUA, DINAMO
STEAUA — POLITEHNICA 

CLUJ : 16—1. în această întîlnire. 
echipa antrenată de C. Chivaru și 
D. Viziru a înregistrat scorul re
cord al campionatului, învingînd 
cu 16—1 pe Politehnica Cluj, a- 
ceasta prezentîndu-se fără jucăto
rul nr. 2, 
rezultate :
6—1
6—0, 
6—0, 
6—1, 
Pura 
Lucia 
Balaj 
Sotiriu — Boldor 6—3, 9—7.

Gh. Komcroczi. Cîteva 
D. Hărădău — Boldor 
Sotiriu — Gh. Giurgiu 
Popovici — S. Negru 
Nemeș — O. Negru 
Elena Trifu — Vera

6—3; Valeria Balaj — 
Suciu 6—0, 6—2; Valeria
— Vera Pura 7—5, 6—0:

6—3;
6—2;
6—0;
6-3;
6—2,

C.S.U. CONSTRUCȚII — DINA
MO BRAȘOV: 6—11. Trebuie re
marcată victoria lui Mihai Ru'ssu

BRAȘOV Șl PROGRESUL - ÎNVINGĂTOARE
in partida cu I. Kerekeș. După un

a
6—3, adău-

încă o vic-

joc spectaculos, bucureșteanul 
cîștigat cu 6—1, 5—7, 
gîndu-și în palmares __  „
torie prețioasă, după cele obținute 
în fața lui V. Marcu 
Popescu — T Marcu 
Leonte — Dărăban 1- , „ 
Mraz — P. Dumitrescu 8—10, 
Florica Butoi — Iudit Gohn 
4—6; Elena Cotuna — Iudit 
3—6, 2—6.

și V. Sotiriu.
1—6:
2—6;
4—6;
3—6, 

Gohn

4—6, 
■6, 6—2.

PROGRESUL — POLITEHNICA 
CLUJ: 12—5. Cîteva rezultate ■ 
Ovici — Gh. Giurgiu 6—1, 6—1; A. 
Viziru — Boldor 4—6, 6—3, 4—6; 
Tăbăraș — O. Negru 3—6, 6—3. 
6—4; Mariana H'ad'giu — Vera 
Pura 4—6, 3—6; Ecaterina Roșla- 
nu — Lucia Suciu 6—4, 6—3.

ANALIZĂ TEMEINICĂ Șl REGRUPARE DE FORTE LA DINAMO BRAȘOV
(Urmare din pag L)

zare de energii să fie valorificate 
superior condițiile existente, depă- 
șindu-se standardurile valorice ac
tuale spre cotele de prestigiu olim
pic, Clubul brașovean are în struc
tura sa 35 de sportivi nominalizați 
pentru viitoarea confruntare olim
pică: opt la lupte libere, patru la

box, patru la biatlon, șapte la 
judo, trei la schi alpin, unul la 
handbal, etc. pentru care au fost 
întocmite — în colaborare cu fe
derațiile — planuri individuale de 
pregătire, eforturile clubului fiind 
de pe acum orientate — cu precă
dere — spre asigurarea unei temei
nice pregătiri a acestora.

tehnico-material și organizatoric de 
a deveni alături de Steaua, Dinamo 
București și alte cluburi, o unitate 
sportivă de elită, cu obligații și 
pondere în programul olimpic de

iarnă și vară. Prima condiție o 
constituie creșterea exigențelor, re- ----- !J------  ...... a sj.ruc_ 

pregătiri,
considerarea obiectivelor, 
turii și concepției unor 
a unor mentalități.

EXISTĂ Șl PROBLEME MATERIALE

A

Astăzi se joacă. în continuare, 
următoarele partide : Dinamo Bucu
rești — Progresul; Steaua — Di
namo Brașov și C.S.U. Construcții 
— Politehnica Cluj. Echipele men
ționate primele sînt gazde. Intîl- 
nirile încep la ora 14.

S. IONESCU 
CLASAMENT

BUC.1. DINAMO
2. Steaua
3. Progresul ____
4. Dinamo Brașov
5. Politehnica Cluj
6. C.S.U. Construcții

Buc.

6 6 0 74—21 6
7 6 1 91—28 6
7 4 3 52—41 4
7 3 4 62—57 3
8 2 6 47—89 Z
7 0 7 26—93 0

ANUNȚ

OFICIILE
JUDEȚENE 

DE TURISM

INSTRUMENTELE SUCCESULUI

Darea de seamă, discuțiile, inter
vențiile specialiștilor au pus în 
fața sportivilor și antrenorilor cî- 
teva aspecte reconsiderate din sfera 
conținutului și metodicii antrena
mentului : volume de muncă spo
rite (1000—1200 ore anual) inten
sități maxime și maximale de 
pregătire, complexitate, obiectivi
zare, recuperare, noțiuni-vehi- 
col ale drumului spre înalta per-

formanță. Reflectînd critic și auto
critic conținutul cantitativ și ca
litativ al muncii de pregătire s-au 
depistat cauze, s-au găsit soluții, 
s-au sugerat căi de ameliorare și 
îmbogățire a metodicii și instruirii 
sportive. Pornind de la bază ma
terială — de la efective, condiții ■ 
de pregătire și mijloace, în mod 
firesc, plenara a tras concluzia că 
Dinamo Brașov dispune de cadrul

Analiza 
de bază 
racordării 
Ele nu sînt nici numeroase, nici 
irezolvabile, fiind legate de opti
mizarea condițiilor de recuperare, 
a relației permanente medic-sportiv-

a evidențiat și probleme 
materială strict necesare 

la marea performanță.
antrenor, de modernizare și obiec
tivizare a efortului, de regruparea 
unor potențe și energii, de mobilări 
și concentrări necesare, orientate pe 
această principală direcție a pre
ocupărilor viitoare.

șî obiec-

Modul logic și documentat în care s-a realizat această prospectare de 
posibilități, concluziile și soluțiile reieșite, așezate pe baze reale și nu 
pe entuziasme gratuite, actul responsabil și solemn al angajării indivi
duale și colective, a unor sportivi și secții pe drumul greu dar plin de 
satisfacții al eforturilor viitoare ne fac ->ă apreciem în mod 
deosebit acest moment dc meditație și concentrare înainte de a porni 
la drum ți să credem în urmările sale pozitive,

organizează o excursie la 
București pentru viziona
rea meciului de fotbal 
ROMÂNIA — FINLANDA 
din preliminariile Campio
natului Mondial și a DE
MONSTRAȚIEI INTERNA
ȚIONALE DE PATINAJ AR
TISTIC, la care își dau 
concursul cunoscuți cam
pioni olimpici, mondiali și 
europeni, care vor avea 
loc pe data de 14 oct. a.c.

Informații și înscrieri se 
fac la sediile tuturor ofi
ciilor județene de turism 
și la filialele lor din țară.

„PUBLITURISM"
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LA ATLETISM PE ECHIPE
Sîmbătă și duminică, ,pe stadio

nul Republicii se va desfășura e- 
tapa a 8-a 
publican pe 
urma căreia 
p ioana țării

Această 
anunță foarte 
mai multe puncte de 
dere. In primul rînd pentru 
este ultimul concurs de pistă 
portant din acest sezon, concurs în 
care vom putea urmări pe cei mai 
buni atleți ai țării. Și trebuie să 
spunem că în ultimul timp am cam 
dus dorul unor asemenea reuniuni 
— ultima etapă a diviziei a avut 
loc acum mai bine de trei luni, 
la 24 iunie — atleții noștri frun
tași fiind angrenați în ultima pe
rioadă. în majoritatea lor, în în
tîlniri internaționale desfășurate în 
afara granițelor țării.

în al doilea rînd, însăși 
pentru titlul de campioană 
chipe se anunță pasionantă, 
ritele principale sînt: formația di- 
namoviștilor bucureșteni, aflată pe 
primul loc după primele două e- 
tape și cea a Clubului Atletic U- 
niversitar — cîștigătoare a etapei 
de la 24 iunie — între care există 
o diferență infimă, șase puncte, ce 
poate fi anulată de rezultatele u- 
nei singure probe... între aceste 
două echipe se va cunoaște cam
pioana, întrucît Steaua, în ciud'a 
unei echipe masculine redutabile, 
nu mai poate emite pretenții — 
este distanțată cu peste 106 de 
puncte — din cauza slăbiciunii 
formației feminine.

Mai este Și problema ultimei cla
sate. care va participa la barajul 
de la Pitești — 27—28 octombrie 

zone- 
campionatului inter
face că în această 
afla selecționata ju- 
pentru că nu ve-

a campionatului re- 
echipe. divizia A, în 
vom cunoaște cam- 

pe anul în curs, 
ultimă etapă 

interesantă 
puncte

de cîștigătoarele 
ale
Se
va

(fețelor lași și Dolj

Divizia A

lupta 
pe e- 
Favc-

• Reprezentativele

participa la barajul pen

Campionul european de 
juniori Gheorghe Ghipu 
își va face

proba de
debutul în
5 000

aratăIată cum 
viziei A înaintea 
1. Dinamo 459 P

LA ORDINEA ZILEI

CEL MAI NIMERIT MOMENT!

— alături 
lor I și II 
județean, 
postură se 
deftilui Timiș, 
dem cum ar putea recupera handi
capul de 59 de puncte care o 
parte de penultima clasată în 
mentul de față, selecționata 
șovului.

în sfîrșit — și poate acesta 
principalul punct de atracție al 
concursului — sperăm să notăm re
zultate individuale de valoare, 
mulți dintre competitori dovedind, 
acum la finele sezonului, o ascen
dență de formă.

des- 
mo- 
Bra-

este

2. C.A.U.
3. Steaua 

Argeș 
Metalul 
Cluj 
Rapid 
Brașov 
Timiș

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

(107+222)
(100+116) 
(66 
(98

+ 104) 
+ 36) 
+36,5) 
+28,5)

clasamentul di- 
ultimei etape : 
(masculin 331, 
feminin 128 p) 

453 p (295 + 156) 
351 p (297+ 54) 

329 p 
216 p 
170 p
134 p

129,5 p (93 
70,5 p (42

★
Datorită participării unor mărșă

luitori fruntași la concursul inter
național de la Lugano, proba de 10 
km din cadrul diviziei A se va des
fășura joi după amiază, de 
16, pe stadionul Republicii.

la ora

★
Sîmbătă Și duminică s-au 

șurat ultimele meciuri din 
campionatelor republicane interju- 
dețene zonele I și II, care urmau 
să stabilească pe cele două cîștigă- 
toare de zonă, ce vor susține me-

desfă- 
cadrul

ciul de baraj în compania ultimei 
clasate din divizia A. pentru de
semnarea echipei promovată în 
primul eșalon.

La Galați, în .derbyul" zcnei I 
s-au întîlnit reprezentativele jude
țelor Iași — lideră în acel moment 
— și cele ale Galațiului și Brăilei. 
Ieșenii, cu o formație mai valo
roasă și mai omogenă au cîștigat 
categoric ambele întîlniri (Iași — 
Galați 169—98, Iași — Brăila 172— 
91, Galați — Brăila 148—111) ter- 
minînd neînvinsă competiția. Cel 
mai bun rezultat al concursului: 
Marian Slav (lași) 10,6 la 100 m.

In zona a II-a s-au întîlnit; în 
meciul care avea să desemneze pe 
cîștigătoare. selecționatele județelor 
Dolj, Prahova și Mureș, Echipa 
județului Dolj a învins în ambele in- 
tîlniri (Dolj — Prahova 161—134, 
Dolj — Mureș 168—104, Prahova— 
Mureș 169—104), cucerind dreptul 
de a susține barajul pentru divi
zia A.

Duminică, meciul cu Finlanda, 
încheierea preliminariilor lui 
Weltmeisterschaft. încheie

rea practică. Teoretic și sentimen
tal, întrecerea 
chipa noastră 
atîtea sute de 
ei pînă după 
Acum pentru 
așteptăm o dezlănțuire a jucători
lor noștri dar știm foarte bine că 
nu e vorba de un simplu „galop de 
sănătate". Știm ce bună dispoziție 
de joc au nordicii în aceste săptă- 
mîni de sfîrșit dd toamnă care re
prezintă punctul de vîrf al formei 
lor. Știm că finlandezii i-au con
dus pe suedezi la Stockholm, pier- 
zînd în finalul jocului. Știm că 
sînt adversari incomozi și tenace, 
care se agață de fiecare minge și 
fază. Cursa pentru goluri presupu
ne deci o bună conlucrare a com
partimentelor naționalei dar, mai 
cu seamă, o forță de șut, de mate
rializare cu totul deosebite.

Tocmai de aceea, reluînd o idee 
pe care am mai prezentat-o tot aici, 
ne întrebăm de ce nu se face apel 
la Oblemenco. Vedem că anii nu 
i-au potolit setea de gol, vedem 
că — și acasă, dar și în deplasa
re — găsește drumul spre plasa 
porții adverse. Jocul cu Finlanda 
nu are o miză psihologică deosebită 
care l-ar marca pe atacantul din 
Craiova. Tentativa noastră de du
minică are nevoie de o soluție în
drăzneață ; dacă nu îndrăzneață 
măcar nouă. Merită tentativa unui 
scor-fluviu, aportul unui golgeter 
de atîtea ori recomandat de cam
pionatul nostru ? Credem că da. 
Mai cu seamă că trei dintre jucă
torii liniei de atac au devenit in
disponibili (Dobrin, Troi, lordănes- 
cu). Mai cu seamă că, respectînd 
uzanțele F.I.F.A., se poate efectua 
o modificare pe lista trimisă foru
lui mondial . cu asentimentul fede
rației din Helsinki, care va face, 
probabil, acest gest de sportivitate. 
Decizia aceasta ar reprezenta și o 
limpezire a cazului Oblemenco, o 
verificare a sa în condițiile unui 
meci în care calitățile specifice ale 
șuterului craiovean sînt foarte pre
țioase. E o propunere pe care o 
facem chiar astăzi, miercuri, cînd 
încă nu e prea tîrziu de vreme ce 
linia de înaintare a reprezentativei

continuă pentru e- 
națională și pentru 
mii de suporteri ai 
jocul de la Tirana, 
jocul cu Finlanda

duminică, nou- 
citatele absen- 
poate fi vorba 
sub acest as-

va cuprinde, și așa, 
tăți, determinate de 
țe ; așa că nu mai 
de un impediment, 
pect, al omogenității compartimen
tului.

să releve

în

la meciul Sport Club

Crosul pionierilor și școlarilor. Plecarea în cursa celor mai mici concurente, elevele claselor școlile
timișorene Foto : Dan ȚARAN — Timișoara

AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
vor deplasa pe aceste terenuri în ve
derea susținerii unor cursuri de iniți
ere și a depistării de noi talente din 
rîndul copiilor.

R.C. POP — coresp.

(Urmare din pag. I)

„România — vatră de victorii". Compe
tiția, în 5 etape, cuprinde peste 2 000 
de tineri și tinere. Ei se vor întrece 
la fotbal, handbal, cros, volei, tenis, 
șah si tenis de masă.

Ilie lONESCU — coresp jud.

tele trăgătorilor și popicarilor. Pî
nă acum, în concurs, sportivi din 
19 întreprinderi comerciale. Iată și 
cele mai bune rezultate de pînă a- 
cum : popice
(I.C.R.T.I.) 151 p.d., 2. Gh. 
tru (I.C.S. Mercur) 141 p.d., 
Valeriu (I.C.R.T.I.) 135 p.d. ;
1. Tr. Răboj (I.D.M.S.) 83 p, 
du Mihai (I.A.P.L. Central)
3. Gh. Dumitru (I.C.S. Mercur) 66 p.

MARAMUREȘ : SERIOASE 
OPȚIUNI PENTRU TENIS

Recent, la Baia Mare s-a desfășu
rat etapa județeană a Campionatului 
republican de tenis, prilej de jalo
nare a ierarhiiilor sportive în acea
stă zonă a țării. Din rîndul partici- 
panților, reprezentanți ai municipiilor 
Baia Mare și Sighetu Marmației, ș-au 
remarcat A. Gorog, M. Gorog și A. 
Thoth, precum si juniorii V. Trifan, 
I. Ungur, A. Ciorba, M. Dragoș, N. 
Cărăușan. De asemenea menționăm 
prezența în rîndul concurenților a 
septuagenarilor V. Ghita și A. Ber- 
cheși, unii dintre pionierii tenisului 
pe meleagurile băimărene. Amploa
rea pe care a luat-o tenisul în Mara
mureș se materializează prin nume
roasele terenuri care apar pretutin
deni la orașe si sate. Multe dintre 
asociațiile de locatari din municipiul 
Baia Mare și-au propus să amenajeze, 
prin muncă patriotică, noi terenuri 
de tenis în spațiile virane dintre 
blocuri.

De asemenea, la inițiativa Comite
tului Județean al U.T.C. Maramureș, 
cei mai buni tenismani băimăreni se

HUNEDOARA : „CUPA TUDOR 
PARASCHIVA"

Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport Hunedoara, în colabo
rare cu comisia de specialitate, a 
luat lăudabila inițiativă de a orga
niza competiția intitulată „Cupa Tu
dor Paraschiva" pentru echipe de 
fotbal de copii. In municipiul Petro
șani, de exemplu, s-au înscris 8 echi
pe de copii care își vor disputa întîi- 
etatea în două serii, de asemenea la 
Hațeg s-au înscris cîteva echipe. 
Cele care își vor cîștiga dreptul de 
a se prezenta la faza județeană, vor 
fi prezente la Deva în zilele de 27— 
28 octombrie.

Nicu SBUCHEA — coresp.

„CUPA COMERȚUL 
SOCIALIST"

Au început întrecerile tradițio
nalei competiții sportive de masă 
dotată cu „Cupa Comerțul socia
list", competiție organizată de zia
rul „Comerțul socialist" și Consi
liul asociației sportive Spartac 
București. Această acțiune progra
mează întreceri de tir, popice, șah, 
tenis de masă și fotbal.

Competiția a debutat cu dispu-

NOUTĂȚI TURISTICE!
în urma solicitărilor multiple ale cetățenilor din noile cartiere ale 

Capitalei și pentru a da posibilitatea unui mare număr dintre aceștia 
să participe la excursiile organizate în țară, pentru a economisi timp, 
Întreprinderea de Turism, hoteluri și restaurante — București vă invită 
să participați la un nou tip de excursii, cu plata direct la autocar, cu 
durata de 1 zi — duminica — în cadrul cărora se vor vizita cele mai 
interesante obiective pe itinerariile :

@ București   Ploiești — Văleni — Cheia, cu plecarea la ora 7,30 
din cartierul Berceni, din fața Centralei telefonice din bd. Metalurgiei, 
costul fiind de 65 lei de persoană ;

® București — Sinaia — Bușteni — Predeal — Poiana Brașov, cu 
plecarea la ora 7,30 din cartierul Balta Albă — Titan — complex A 9, res
pectiv din fața restaurantului Miniș, precum și din piața Palatului R.S.R. 
— restaurantul Cina, costul fiind de 77 lei de persoană ;

• București — Pitești — Curtea de Argeș — Hidrocentrală, cu 
plecarea la ora 7,30 din cartierul Drumul Taberei, respectiv din fața 
cinematografului Favorit, costul fiind de 77 lei de persoană.

De reținut că în prețul excursiei s-a inclus și dejunul, care se va 
servi pe parcurs, aceste excursii avînd loc în fiecare duminică.

Informații suplimentare se pot obține la filialele de turism din calea 
Victoriei nr.’100 și bd. Republicii nr. 68 — telefoane 15 7411 și 14 08 00.

1. Ion Patraulea 
Dumi-
3. Ilie 
tir —

2. Ra-
73 p,

O temă adusă cu regularitate 
în centrul discuțiilor noastre 
de meciul de la Leipzig, dar 

de mult amintită în comentariile 
confraților noștri, în coloanele 
noastre, rămîne aceea a rămînerii 
în urmă, sub raportul pregătirii fi
zice, a fotbalului nostru, în compa
rație cu iuțeala cu care avansează 
mai cu seamă acele țări ai căror 
jucători au, prin conformație, în 
factorii fizici armele favorite. Si
tuația aceasta e discutată cu pasiu
ne și intens, sub semnul unei ve
ritabile stări de alarmă, în multe 
alte țări cu poziții în avanscena 
fotbalului mondial. Italia, Brazilia, 
Belgia, Spania, Iugoslavia, Portu
galia, Ungaria — cităm pe cele 
mai reprezentative din acest grup 
— pun și ele în centrul discuțiilor 
din opinia lor fotbalistică proble
ma acestei posibile despărțiri de 
drum, sub prisma evoluției jocului, 
între ceea ce practică echipele lor 
(naționale sau de club) și orienta
rea și practica manifestate de acele 
formații care au început să domine, 
de mai bine de trei ani. competi
țiile de majoră importanță, în 
frunte cu cele din Olanda, Anglia, 
cele două Germanii, etc.

Relativ la această problemă as
cultam, după cuplajul de duminică, 
observația unor martori oculari ne
utri și competenți, asupra 
voluției formațiilor noastre, 
legul Cesare “ 
„Stadio" din 
quim Peiro, 
renzo la Atletico Madrid, ne de
clarau același lucru, fără să fi vor
bit între ei. Anume că, atît în Ita
lia și în Spania, ca și — foarte 
pregnant în meciurile de pe Sta
dionul „23 August" — viteza de 
joc e prea redusă și asta devalori
zează vizibil factura partidelor.

încă o dovadă că, în această di
recție, trebuie întreprinsă o acțiune 
energică și generală a fotbalului 
nostru.

Citind, ieri dimineața, rapoartele 
observatorilor federali și foile de 
arbitraj, am fost surprinși întîlnind, 
între ele, un raport suplimentar, 
întocmit de Mihai Tănăsescu, pre
ședintele subcomisiei centrale de ■ 
competiții și disciplină pentru Di- ( 
viiia C, 
Bacău — C.S.M. Reșița, la care a- 
sistase în calitate de observator 
federal. Știam, pe de o parte, că 
asemenea rapoarte vin 
lucruri mai grave, iar pe de altă 
parte partida de la Bacău, 
cheiată cu un succes net al gazde
lor, nu părea să ofere asemenea 
probleme.

Și. totuși, astfel de probleme au 
existat, din moment ce l-au deter
minat pe Mihai Tănăsescu să re
dacteze un raport suplimentar. Ele 
au fost create nu de jucători, ci 
de antrenorul echipei băcăuane. C. 
Rădulescu, a cărui comportare în 
teren „a stînjenit în mod vădit 
activitatea arbitrilor". Observatorul 
federal relatează, pe larg, actele de 
indisciplină ale antrenorului C. 
Rădulescu, . începînd cu părăsirea 
locului său d’e Pe banca rezervelor, 
continuind cu fuga sa pe tușă și 
„dirijarea vehementă a acțiunilor 
ofensive ale lui Sport Club Bacău" 
și sfîrșind cu „protestele violente la 
deciziile arbitrului de linie A. Pi- 
Iosian" și cu cererea ca acesta să 
„revină asupra unei semnalizări la 
o fază în care gazdele înscriseseră 
din poziție de ofsaid", iar gelul, 
în mod justificat, nu fusese vali
dat de arbitrul de centru.

Trentini, 
Bologna 

secundul

de 
Și 
lui

e-
Co- 
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Joa- 
Lo-

Eftimie lONESCU

INTENȚII BUNE, NEVALORIFICATE IN PRACTICĂ
S-a luat de către F.R.F., în urmă 

cu cîteva luni, o hotărîre (bună, o 
considerăm noi) privind modul de 
folosire a jucătorilor tineri în ediția 
de campionat 1973—1974. Și se pre
ciza, cu acest prilej, că echipele din 
campionatul Diviziei B sînt obligate 
să prezinte pe foaia de arbitraj 
mult cinci jucători, peste vîrsta 
26 ani și să înceapă partida cu 
puțin un junior, acesta putînd fi 
locuit, la rîndul său, cu orice 
jucător înscris pe foaie.

Bine intenționată în fond și apa
rent completă ca formulare, o ase
menea măsură s-a dovedit însă, în 
practica competițională, neuniform 
interpretată și, mai ales, destul de 
ușor eludabilă. Cum ? Iată, de pildă, 
cazul divizionarei B, Constructorul 
Galați, care — jucînd în cadrul eta
pei de Cupă de la 23 septembrie, la 
Tg. Ocna cu Oituz, — s-a văzut eli
minată din competiție, pe baza unei 
contestații făcute de formația gazdă 
și aprobată de comisia de resort a 
F.R.F., după ce cîștigase meciul pe 
teren cu 1—0. Motivul : nefolosirea 
unui junior, în respectivul joc de 
cupă.

Evident nedreptățită de o astfel de 
decizie, Constructorul (fără să fi fost 
invitată a participa la judecarea con
testației) sesizează faptul că textul 
hotărîriî F.R.F. — publicat și în pre
să — privind folosirea jucătorilor 
tineri, se referă la ediția 1973—1974 
a campionatului și nu la anul corn- 
petițional 1973—1974. Adică doar în
limitele unei întreceri — în speță 
campionatul — care angajează^echipe 
de aceeași categorie. Pentru că altfel 
— presupunînd că într-o etapă supe
rioară a Cupei se vor întilni o for
mație de Divizia A cu una de B — 
nu vedem de ce numai aceasta din 
urmă, de categorie inferioară, să fie 
obligată a juca în condițiile unor 
restricții de folosire a lotului său de 
jucători. Unde ar mai fi atunci echi
tatea regulamentară ? De aceea și 
apreciem întemeiată sesizarea Con
structorului Galați, căreia trebuie să 
i se recunoască, în mod normal, 
dreptul calificării în etapa următoare 
a Cupei pe temeiul unei logice inter
pretări a hotărîrii F.R.F. și mai 
pe temeiul victoriei obținute 
teren.

Acesta ar fi, să spunem, unul 
tre aspectele, legate de punerea în 
aplicare a unei importante hotărîri,

cel 
de 

cel 
în
alt

ales 
pe

din-

Astăzi, in Giulești

RAPID - DUNĂREA GIURGIU
In această după-amiază, de la ora 

15,30, pe stadionul Giulești, Rapid 
întîlnește într-un joc amical divi
zionara B Dunărea Giurgiu.

in care un viciu de formă a creat 
litigii dificil de rezolvat Mai grav 
însă este faptul că majoritatea for» 
mațiilor din eșalonul divizionar se» 
cund, speculînd la maximum inșufi» 
ciențele de fond ale hotărîriî in 
cauză, o eludează pur și simplu, con» 
vertind în farsă ideea lăudabilă a 
promovării tineretului în fotbalul de 
performanță. Din lista destul de nu
meroasă a echipelor care introduc de 
formă un junior pe teren, pentru a-1 
scoate „accidentat" după nici o re
priză și a-1 înlocui cu un jucător 
vîrstnic în toată regula, am reținut) 
în mod deosebit două exemple. Amîn- 
două din cadrul aceleiași întîlniri, 
disputată duminica aceasta la Bra
șov. Este vorba de Toth (Gaz metan 
Mediaș), schimbat în minutul 27 și 
Moisa (Carpați Brașov), înlocuit pa
tru minute mai tîrziu. Amîndoi ju
niori, foarte talentați și pînă în mo
mentul scoaterii lor din teren, destul 
de utili formațiilor proprii. Amîndoi 
însă introduși în echipă pentru înde
plinirea unei formalități regulamen
tare, cu prețul însă a primejduirii 
stării lor de sănătate. Pentru că atît 
Toth, cu o luxație veche coxo-femu- 
rală, cît și Moisa, suferind de lombago 
și sub tratament medical, nu trebuiau 
puși în situația de a risca un acci
dent, cu urmări greu de apreciat de 
către unii pe care nu-i interesează 
nimic altceva decît rezultatul.

De bună seamă că în acest caz nu 
mai este vorba de simpla eludare a 
conținutului unei hotărîri bine inten
ționată. Diversitatea mijloacelor însă, 
folosite de către unele echipe in 
scopul denaturării sensului acesteia 
atrage în mod 
invită pe cei 
timp măsurile

deosebit 
în drept 

necesare.
Mihai

atenția și
să ia din

lONESCU

AZI, 0 NOUA ETAPA 
ÎN „CUPA ROMÂNIEI
In competiția dotată cu „Cupa Româ
niei" se va desfășura azi o nouă 
etapă. în programul întocmit de fe
derație figurează 56 de partide între 
echipele calificate din etapele ante
rioare. Și de astă data, divizionarele 
B vor evolua în deplasare în compa
nia formațiilor de categorii inferi
oare.

Conform regulamentului, meciurile 
care se vor termina la egalitate după 
90 de minute se vor prelungi cu două 
reprize a cite 15 minute. Dacă egali
tatea se va menține și după prelun
giri, atunci se vor executa lovituri 
de la 11 m în condițiile prevăzute 
de regulament (art. 109, punctul C 
pînă la art. 110).

Toate jocurile vor începe la ora 
14,30.

i*/

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR
Colegiul central al antrenorilor a 

luat în discuție, în ședința sa din 
8 octombrie, unele abateri de la re
gulamentul de funcționare al antre
norilor, hotărînd următoarele :

ANTRENORI CARE DAU
DE FURCĂ ARBITRILOR.

— Antrenorii N. Proca (Steagul 
roșu), M. Maksay (Sp. studențesc) și 
V. Florescu (Textilistul Pitești) au 
fost sancționați cu un ultim aver
tisment ;

— Antrenorul M. Nedelcu 
Bacău — tineret) a fost sancționat 
cu interzicerea accesului în incinta 
terenului de joc pe timp de 2 ani.

De asemenea, Colegiul central al 
antrenorilor a aprobat propunerile 
Comisiei centrale de disciplină pri
vind interzicerea accesului în incinta 
terenului, pînă la terminarea turului 
campionatului 1973—1974, antrenorilor 
C. Matache (Metalul Drobeta Tr. 
Severin) și V. Grosaru (Metrom Bra
șov). . lin-

(S.C.

Este pentru 
cînd observatorii’ sau arbitrii 
plîng de dbmportdrea ' lui C. Ra
dulescu. Pe de altă parte, nici nu 
se poate vorbi de un caz izolat. 
Dimpotrivă, în ultimul timp, și 
alți antrenori au avut atitudini ne
corespunzătoare, ȘASE dintre ei 
fiind sancționați de către Colegiul 
central al antrenorilor. Să ajun
gem la concluzia că pedepsele n-au 
fost pe măsura abaterilor comise 
și că forul de resort ar trebui să 
treacă la măsuri mult mai dras
tice, ținînd seama și 
revine antrenorilor în 
cativă cu sportivii?

Trebuie să arătăm, 
și duminica aceasta corpul de ar
bitri și-a făcut. în general, dato
ria. Este adevărat că, la Timi
șoara, V. Grigorescu a avut un 
„fluier" mai puțin sigur, dar fiind 
vorba de un debut în Divizia A, 
el trebuie judecat ca atare. Sîn- 
tem, deci, în așteptarea viitoarelor 
sale evoluții. In schimb, ceilalți ar
bitri ai etapei se bucură de apre
cieri favorabile din partea obser
vatorilor federali, inclusiv constăn- 
țeanul Gh. Manole, care a condus 
partida de la Bacău.

Dar, iată și un „bravo!". L-am 
întîlnit în raportul lud Ion Mari
nescu, și el se referă la atitudinea 
publicului arădean care s-a mani-

a nu știm cita oară 
se

de rolul ce 
munca edu-

de altfel, că

ACTIVISTUL SPORTIV-ORGANIZATOR DINAMIC
(Urmare din pag U

tr-o activitate neobosită, să onore
ze încrederea ce le-a fost acordată. 
Incontestabil, lîncezeala,, inactivi
tatea, superficialitatea, lipsa de ini
țiativă, de spirit practic aplicativ, 
comoditatea, tergiversarea aplică
rii diverselor hotărîri și măsuri, 
mulțumirea cu o stare de sufi
ciență. precum și practica așteptă
rii de sarcini, indicații, impulsuri 
din partea forurilor superioare, sînt 
cauze esențiale care au dus la Li
nele rezultate neccrespunzătoare, 
încă departe de cerințele și posi
bilitățile existente. Din păcate, 
asemenea neajunsuri sînt tolerate 
în mod nepermis de conducerile u- 
nor organizații sportive. Mai mult 
— trebuie să o spu-nem deschis — 
chiar ■ în unele organe de condu
cere ale organizațiilor sportive mai 
pot fi întîlniți purtători ai meto
delor rutiniere și ai unui anumit 
imobilism care, neîndoielnic, frî- 
nează în bună măsură dezvoltarea 
educației fizice și sportului la ni
velul cerințelor.

Vorbind despre sarcinile și răs
punderile activistului sportiv ni se 
pare necesar să subliniem și nece
sitatea ca dorințele, intențiile, ac
țiunile sale să fie întotdeauna puse 
de acord cu posibilitățile reale, 
existente în fiecare loc. Nu s-a re 
proșat și nu se va reproșa, cre
dem, niciodată unui activist spor
tiv că nu a realizat lucruri peste 
puterile sale. Dar, nu va fi ni
meni. de acord cu cei care, sub pa 
ravanu] „nu avem condiții", bat 
pasul pe loc. se învîrtesc intr-un 
cerc îngust de’preocupări sau por
nesc acțiuni pe care nu le pot re-

zolva, ori le rezolvă formal, la un 
nivel inacceptabil. Nu putem să 
trecem cu vederea că mai sînt și 
unii activiști sportivi care așteaptă 
totul de la „centru", fără să 
nifeste preocuparea cuvenită 
tru valorificarea potențialului 
terial și tehnic existent pe 
local. Din această cauză prea pu
țini situează la nivelul unei pre
ocupări majore problema de fond 
a desfășurării unei munci de înaltă 
calitate, în așa fel ca, valorificînd 
condițiile și posibilitățile existente, 
să se obțină rezultatele cele mai 
bune. Abordînd această problemă 
remarcăm faptul că munca prac
tică, concretă pentru îndeplinirea 
sarcinilor, și, în primul rînd, pro
cesul de instruire al sportivilor se 
îmbunătățește încă în mică mă
sură ; se perpetuează pe scară 
largă transmisia meșteșugărească a 
acelorași metode, diletantismul 
experiența personală.
locuri este prea puțin 
pasiunea pentru sport 
care, avînd alte profesii, 
să-și consacre o parte din 
liber organizării activității 
ve de masă.

în munca activistului 
trebuie să existe Pe toate 
rile o unitate deplină între vorbă 
și faptă. Nimeni nu are nevoie de 
planurj frumoase. de intenții care 
rămîn pe hîrtie. Multe impedimen
te în această privință țin de mo 
dul în care se acționează pentru 
promovarea inițiativelor și soluții
lor. Facem această remarcă, întru
cît mai sînt activiști sportivi care 
nu fact totul pentru a asigura suc
cesul propriilor idei și inițiative. 
Ei iși văd îngust respon abilitatea 
numai pînă la punerea acestora

ma- 
pen- 
ina- 
plan

Și
In unele 

cultivată 
a celor 
fi gata 
timpul 
sporti-

ar

sportiv 
planu-

lafestat cît se poate de sportiv 
meciul cu Universitatea Craiova, 
pierdut”de echipa locală. De altfel, 
spectatorii n-au avut nici un motiv 
de a fi supărați pe jucătorii ad- 
verși sau pe arbitru. Cel mult, 
puteau aduce reproșuri apărători
lor U.T.A.-ei. care au înlesnit vic
toria oaspeților. Notele acordate 
de observator sînt edificatoare: 
Iorgulescu 5, Birău 5, Pojoni 4, 
Popovici 5...

La Petrolul, dimpotrivă, atacul 
a fost compartimentul cel mai 
slab, Pisau, în special — scrie 
observatorul federal Ion Voica — 
„jucînd sub cerințele Diviziei A“.

Și în etapa aceasta, arbitrii au 
trebuit să recurgă de multe ori la 
cartonașul galben pentru a face 
ordine în terenul de joc. 
ar fi timpul să se facă 
acestor cartonașe pentru 
dea dacă nu este cazul 
jucători, avertizați și reavertizați, 
să stea puțin pe tușă. Fiindcă, 
vorba secretarului general al F.R.F. 
Florea Tănăsescu, „jucătorii 
obișnuit cu cartonașele 
și. ele singure, nu mai 
nici un efect...

A APĂRUT Nr. 385 
AL REVISTEI

din cuprinsul căreia vă recoman
dăm :

• Prezentarea ultimului meci, cu 
Finlanda, al reprezentativei Româ
niei din preliminariile C.M.

• Reporterii revistei în intimita
tea a două echipe 
RAPID București și 
iești
• La „Interviul

divizionare A : 
PETROLUL Plo-

Jack

Poate că 
socoteala 
a se ve- 
ca urni

s-au 
galbene" 

au, deci,

BERARIU

• La „Interviul săptâminii", un 
oaspete de peste hotare : TUR- 
GAY — fostul portar al reprezen
tativei Turciei, azi cronicar de 
fotbal

• Antrenorii echipelor Crusa
ders, Glentoran, Fenerbahce și 
Florentina, despre evoluția echipe
lor noastre de club în primul tur 
al competițiilor continentale
• MAZURKIEVICZ : „Nu cred in 

victoria Braziliei la turneul final al 
C.M. '74 !"

® Cărțile de vizită ale formați
ilor ATLEȚICO Madrid și STAN
DARD Liege, adversarele lui DI
NAMO BUCUREȘTI ți UNIVERSI
TATEA CRAIOVA în turul II al 
Cupelor europene

NOI CÎȘTIGURI LA LOZ ÎN PLIC

în discuții, ședințe, analize, inclu
derea în planuri. Nesusținute în 
continuare și neaplicate deloc sau 
pînă Ia capăt, multe inițiative va
loroase rămîn neeficiente. Reali
tatea dovedește că, numai prin a- 
plicarea în practică și prin obți
nerea rezultatelor scontate, inițiati
vele și acțiunile pot fi considerate 
încheiate. Tocmai de aceea acti
viștii sportivi sînt datori ca, după 
ce emit idei și soluții, să se pre
ocupe cu perseverență pentru a le 
susține și a le aplica în practică 
pînă Ia faza de concretizare și 
materializare cu cele mai bune 
rezultate, în acest scop străduin- 
du-se să angajeze toți 
competenți, toate forurile 
acorda sprijin.

In momentul de față, o
mare valoare o au nu ideile în 
sine ci ideile materializate prin 
acțiuni practice concrete în ve
derea dezvoltării educației f izice a 
populației, a îmbunătățirii sportului 
de performanță, a lărgirii bazei 
materiale a mișcării sportive. A- 
ceasta constituie. în prezent, o pro
blemă de cea mai mare însemnă
tate. Dar, esențialul pentru înde
plinirea acestei cerințe ni se pare 
a fj dăruirea și pasiunea fiecărui 
activist sportiv pentru sport, ca
pacitatea 
suflet în 
că însăși 
impulsul
acțiune, perfecționare, dezvoltare și 
îmbunătățire a educației fizice și 
sportului în țara noastră, la nive
lul exigențelor care decurg din .do
cumentele de partid.

CÎȘTIGURI

factorii 
care pot

tot mai

AUTOTURISME

de a se dedica trup și 
tot ceea ce face. Credem 
această pasiune constituie 
generator de inițiativă,

Dintre cei mai recențl ciștigători la acest 
popular sistem de joc mențonăm pe : Gune 
Ion din Pitești = autoturism DACIA 1300 ; 
Robu Iosif — Brașov — autoturism DACIA 
1300 ; Tigveanu Leonitin — Novaci județul 
Gorj = autoturism DACIA 1300Movilaru 
Marin — Unirea județul Ialomița = auto
turism DACIA 1300 ; Nicuiescu Nicolaie — 
Ploiești = autoturism DACIA 1300 ș.a. Nu 

-------- ~ ’ ............jucați la LOZ IN 
popular și la în-

ultati ! Oriunde vă aflați 
PLIC, sistemul cel mai 
demîna tuturor.
NUMERELE EXTRASE LA SpE- 

1»13
lei.

71 34
21 39 57

____  ___ TRAGEREA
CIALA LOTO DIN 9 OCTOMBRIE

Fond general de cîștiguri : 1.602.804 
Extragerea ’
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea

Plata cîștigurilor de la această tragere se va 
face astfel ; în Capitală de la 22 octombrie 
pînă la 9 decembrie 1973. în țară de la‘ 24 
octombrie pînă la 9 decembrie 1973 inclusiv.

CÎȘTJGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 1 OCTOMBRIE 1973

Categoria I : (13 rezultate) 1 variantă 10% a 
100.000 lei.

Categoria a H-a: (12 rezultate) 14 variante 
10% a 8.631 lei.

Categoria a ni-a: (11 rezultate) 32,50 va
riante a 5.577 lei.

Report categoria I 694 lei.
Premiul de categoria I a fost obținut de Ște- 

fănescu Dumitru din Brașov pe un buletin 
combinat a cărei suită de premii se ridică la 
valoarea totală de 149.851 lei.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

I : 
a ! 
a : 
a ; 
a

Biletele de intrare pentru jocul de fotbal România — Finlanda, ce 
va avea loc duminică 14 octombrie 1973 pe stadionul „23 August", se 
vor pune în vînzare începînd de mîine, joi 11 octombrie a.c., la casele 
de bilete de la Consiliul Național pentru, Educație Fizică și Sport, sta
dioanele „23 August", Republicii, Dinamo, Giulești și de la Loto-Pro- 
nosport din str. Halelor 5. Casele de bilete funcționează între orele 
8—20.
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în. ural ele _și ovațiile care răsuna 
puternic, minute în șir. secretarul ge
neral al partidului, ceilalți conducă
tori de partid și de stat se îndreaptă 
spre faleza Dunării, unde are Joc mi
tingul oamenilor muncii din orașul 
Galați.

Pe imensul platou de pe faleza 
Dunării are loc o adunare festivă, 
prilejuită de împlinirea a 80 de ani 
de activitate a șantierului naval 
lățean.

Se1 află aici zeci de mii de locui
tori ai Galaților — turnaiiști. oțelari, 
laminoriști, constructori navali, mon- 
tori, textiliste, muncitori, tehnicieni, 
ingineri din toate întreprinderile 
orașului, cadre didactice, svtidenți, 
alte categorii de cetățeni.

Atmosfera da puternică însuflețire, 
se îngemănează în decorul elegant și 
festiv al clădirilor înalte, ornate cu 
mari eșarfe roșii și tricolore. Gălă- 
țenii au ținut să cinstească vizita 
secretarului general al partidului atît 
prin remarcabile fapte ae muncă, 
cît și printr-o admirabilă manifes
tare a sentimentelor de dragoste și 
stimă față de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru.

Este ora 12. In ovațiile entuziaste. 
Îndelung prelungite, sosește la tri
bună tovarășul Nioolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășii 'Paul Nieulescu- 
Mizil, Gheorghe ~ 
Popescu.

Răsună urale. 
mii și mii de piepturi 
P.C;R.“, „Ceaușescu și poporul”.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și d-» stat 
răspund îndelung manifestărilor en
tuziaste ale mulțimii.

Adunarea festivă » fost deschisă de 
tovarășul Constantin Dăwălescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R.

In cadrul mitingului, în prezența 
zecilor de mii de participanți ia 
adunare are ioa solemnitatea lumi
nării unor înalte ordine și' titluri aie 
Republicii Socialiste România, confe
rite cu prilejul aniversării a 80 de 
ani de activitate neîntreruptă a Șan
tierelor navale din Galați.

în aplauzele puternice aie mulți
mii, ia cuvînWl tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este subliniată cu vii și 
îndelungi aplauze. Toți cei prezenți 
scandează numele conducătorului iu
bit al poporului, care, și cu acest 
prilej, a abordat probleme de o deo
sebită însemnătate pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului șî stateluS nostru, pentru în
deplinirea nrari'Io# obiective însufle-

Pană și Dumitru

se scandează din
„Ceaușescu —

țitoare puse iu . fața întregii națiuni 
de cel de-al X-Iea Congres și de 
Cbrtferința Națională ale partidului.

Adunarea festivă a luat sfîrșit. Din 
zecile de mii de piepturi ale celor 
prezenți izbucnesc din nou urale, în
delungi aplauze. .Tn entuziasmul ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își ia rămas bun de la cetățenii ora
șului.

întreaga masă de oameni manifestă 
entuziast față de partid, față de se
cretarul său general, exprimîndu-și 
eu putere hotărîrea de a înfăptui nea
bătut politica înțeleaptă internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân, militînd neobosit pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Domnește o atmosferă sărbătoreas
că. Pe fluviu, numeroase nave au 
arborat marele pavoaz. Sirenele sa
lută prelung, ea un ecou, 
glasurile lor, uratelor ce 
necontenit din piepturile 
miilor de locuitori ai orașului.

★
De la Galați, elicopterele survo

lează cîmpia bogata a Dunării și Și
retului. îndreptîndu-se spre Brăila.

Aflînd cu bucurie că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vine din nou în 
mijlocul lor. brăilenii au ținut să-l 
întMnpine sărbătorește, să-i exprime 
sentimentele lor pline de dragoste 
și respect, să-și manifeste adeziunea 
deplină față de neobosita sa activi
tate și hotărîrea ca răspunzînd în- 
flăcăratei sale chemări, să facă totul 
pentru a da viață sarcinilor amplu
lui program elaborat de Congresul, 
al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Elicopterul cu care a călătorit to
varășul Nicolae Ceaușescu, aterizează 
în zona de nord-est a municipiului — 
pe stadionul Progresul. Un mare nu
măr de cetățeni au venit aici pen
tru a-1 saluta pe conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, vi
zita sa în Brăila constituind pentru 
fiecare un moment de sărbătoare.

In întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători de 
partid și de stat, se aflau tovarășul 
Dumitru Bălan, prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila al P.C.R. 
.și membrii Comitetului județean de 
partid.

In numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sînt adresate 
calde urări de bun venit

Se aclamă entuziast — „Ceaușescu- 
P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul".

In spiritul tradiționalei ospitalități 
brăilene, conducătorului partidului și 
statului 1 se oferă flori, pîine și sare.

Răspunzînd invitației gazdelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți ee îndreaptă spre primul o-

unindu-și 
izbucnesc 
miilor și

biectiv al vizitei de lucru de la Bră
ila — Uzina de utilaj greu „Progre
sul".

în încheierea vizitei, în numele în- 
regului colectiv, directorul întreprin

derii a mulțumit secretarului general 
al partidului pentru cinstea făcută de 
a se întîlni din nou cu constructorii 
de mașini brăi.leni, pentru recoman
dările și indicațiile date și de această 
dată și a exprimat hotărîrea de a 
îndeplini exemplar sarcinile ce-î re
vin în actualul cincinal, pentru în- 
lăptuirea lui înainte de termen.

Luîndu-șl rămas bun de la con
structorii de mașini, urîndu-le noi 
succese în muncă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat se îndreaptă, spre 
o altă unitate economică a Brăilei — 
Șantierul naval.

La șantierul naval vizita are loc 
într-un moment deosebit —- lansarea 
la apă-a celui de al 11-lea cargou de 
4 500 tdw.

★
La sediul Comitetului Județean de 

partid, în fața unei machete a mu
nicipiului Brăila tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu are o discuție cu edilii 
orașului asupra preocupărilor pentru 
sistematizarea acestui important cen- 
tru-port la Dunăre.

Tn entuziasmul general al locuito
rilor 
bate 
piața

Brăilei, 
orașul. 
Lenin, 

de cetățeni 
participa la 
populară.

Tovarășul 
întîmpinat cu nesfîrșite urale și a- 
i lamații. Cetățenii orașului trăiesc 
din( nou cu emoție clipele reîntîlnirii 
cu cel mai îndrăgit fiu al națiunii 
noastre, a cărui activitate neobosită, 
creatoare, în fruntea partidului și 
statului, constituie pentru întregul 
popor un înalt exemplu.

Se aclamă puternic „< 
P. C. R.“, „Ceaușescu — 
..Ceaușescu și poporul", 
Partidul Comunist Român, 
cu secretarul său general, 
Nicolae Ceaușescu".

In aplauzele și aclamațiile entuzi
aste ale zecilor de mii de participanți 
la adunarea 
tul tovarășul

Cuvîntarea 
partidului a 
tate rînduri 
urale, ce exprimau hotărîrea nestră
mutată a comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii de pe meleagurile 
brăilene, de a face totul pentru în
deplinirea înainte de termen a pre
vederilor actualului cincinal, pentru 
a spori contribuția la amplul efort 
pe care îl face întregul partid pen
tru dezvoltarea multilaterală a scum
pei noastre patrii.

coloana oficială stră- 
îndreptîndu-se spre 
unde zeci de mii 

întrunit pentru a 
o însuflețită adunare

s-au

Nicolae Ceaușescu este

.Ceausescu-
P. C. R.“, 
„Trăiască 
în frunte 

, tovarășul

populară a luat cuvîn- 
Nicolae Ceaușescu. 
secretarului genera] al 

fost subliniată în repe
de puternice aplauze și

A ÎNCEPUT BALCANIADA DE ȘAH

Luptătorii sovietici culeg lauri
La recentele campionate mondiale de lupte libere care s-au des

fășurat la Teheran, sportivii din U.R.S.S. au avut o comportare 
remarcabilă. Cei 10 luptători sovietici care au luat startul au 
cucerit cite o medalie, succes fără precedent realizat de reprezen
tanții unei singure țări în istoria marii întreceri. Iată de ce am 
considerat interesant să reproducem din ziarul „Sovietski Sport" 
I»ărerea antrenorilor Preobrajenski și Sahmuradov, privind succesul 
repurtat. Cei doi antrenori explică — în rîndurile ce urmează — 
cîteva din cauzele acestui succes răsunător. ••

Cei mai buni luptători provin din 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării. Aproape că nu există republi
că a U.R.S.S. în care sportul lupte
lor să nu cunoască o dezvoltare 
temeinică. De aici recrutăm — 
aceasta este sarcina noastră a an
trenorilor — pe cei mai voloroși 
luptători. Firește, fiecare dintre ei 
are un specific aparte, care în fond 
nu este altceva decît o „materie 
primă” deosebit de prețioasă. Ne 
referim la stiluri diferite, la teh
nici variate și bineînțeles, la o 
forță care se diferențiază de la 
individ la individ. Ar fi cea mai 
mare greșeală să schimbăm stilu
rile și particularitățile luptătorilor 
pe care-i pregătim. Noi nu căutăm 
decît să depistăm calitatea de bază 
a sportivului și să o dezvoltăm în 
continuare.

Așadar, componenții lotului nos
tru nu sînt pregătiți unilateral, 
după un șablon, ci individual, după 
particularitățile pozitive și negative 
pe care le au. Așadar, nu ne pre
ocupă prea mult dezvoltarea forței 
— deși aceasta joacă un rol foarte 
important în lupte — dar convinși 
fiind că toți luptătorii noștri au 
deja această calitate, ne preocupă 
mai mult dezvoltarea tehnicii indi
viduale. Ne ocupăm de diferite 
procedee tehnice în ce privește e- 
xecutarea salturilor, a prizelor în 
acțiunile ofensive și defensive, știut 
fiind cît de mult sînt acestea a- 
preciate de arbitri în obținerea

încercăm să învățăm 
a evita busculadele, 

pe saltea, „fuga" 
acțiunilor ofensive 

ale adversarilor. COMBATIVITA
TEA, LUPTA ACTIVA, ÎNVAȚA- 
REA ELEMENTELOR CARE DUC 
LA ACȚIUNI OFENSIVE — iată

punctelor, 
elevii în 
„împinsul11 
din fața

Opinii ale specialiștilor după ultima

ediție a C.M. de lupte libere.

Miinchen și anul acesta la C.E. și 
C.M., Tediașvili și-a învins într-o 
manieră categorică adversarii.

Cum este posibil ca Tediașvili să 
mai aibă astăzi rival ? Răspunsul 
este cît se poate de simplu : el 
a exersat foarte bine unele acțiuni 
și prize, pe care adversarii lui 
actuali nu au reușit să le contra
careze. Iată cît de important este 
faptul ca luptele să fie învățate 
și prin prisma calităților pe care 
le au adversarii...

în viitor ne vom strădui să-i 
învățăm pe tinerii noștri luptători 
spre acțiuni cît mai variate — din 
care să nu fie excluse cele specific 
de lupte libere (ne referim la pri
zele efectuate la picioare) — așa 
cum le-au folosit renumiții noștri 
luptători ai anilor ’50 și ‘60, Bala- 
vadze, Bestiaev, Rubașvili și atîția 
alții.

de la Teheran

preocuparea noastră principală în 
pregătirea sportivilor fruntași.

Pregătirea fizică (a nu se con
funda cu forța) joacă un rol în
semnat în desfășurarea luptei. Nu
mai cine are o rezistență remarca
bilă poate lupta într-un ritm sus
ținut, rapid, folosind numeroase 
procedee tehnice. Despre această 
calitate ne-am convins o dată în 
plus Ia C.M. de la Teheran. Am 
amintit mai sus și despre impor
tanța efectuării salturilor. Acum 
vom da un exemplu edificator. Ac
tualul campion mondial Tediașvili 
a învățat executarea salturilor 
la alt mare luptător, Goțiridze, 
a fost un adversar de temut 
cunoscutului campion olimpic 
mondial, Medved. La J O. de

CONCURSUL DE AUTOMOBILISM 
DE LA ZANDVOORT

La Zandvoort (Olanda) s-a desfă
șurat un concurs autom-silistic, 
contînd pentru formula I

Victoria a revenit pilotului englez 
Guy Edwards, care, la volanul unei 
mașini „Lola“, a parcurs 126,780 km 
în 50:01,8. L-au urmat americanii 
Tony Dean și Steve Thompson (am-

TURNEE DE TENIS
BARCELONA. — Manuel Orantes 

l-a învins cu 6—3, 6—1 pe compa
triotul său Martorell, iar Tom Okker 
l-a întrecut cu 8—6, 6—1 pe J. 
Hrebec. Alte rezultate « Phillips 
Moore — Brugera 6—1, 6—2 ; Hi
gueras — Goven 6—4, 5—7, 6—2 ; 
Keldie — Oox 5—0 (abandon).

GUAYAQUIL. Meciul dintre echi
pele Ecuadorului și Uruguayului, 
în cadrul preliminariilor „Cupei 
Davis“ (zona sud-americană), s-a 
încheiat cu scorul de 5—0 în favoa
rea tenismanilor din Ecuador. în 
ultimele două partide de simplu, 
Olvera l-a învins cu 6—0, 6—1, 6—1 
pe Stappf, iar Ycaza a dispus cu 
10—8, 6—3, 7—5 de Damiani.

FORT WORTH. — Turneul a fost 
cîștigat de tînărul jucător american 
Eddie Dibbs, învingător cu 7—5, 
6—2, 6—4 în finala susținută cu 
compatriotul său Brian Gottfried.

FIȘIER

de 
?i 
al 
Și 
la

bii pe „Chevron") și danezul Tom 
Belso („Shell Sport“.).

în urma, acestor rezultate, în cla
samentul campionatului european 
situația este următoarea : 1. Teddy 
Pilette (Belgia) — 118 p ; 2. Tony 
Dean (S.U.A.) — 111 p ; 3. Brett 
Lunger (S.U.A.) — 95 p.

BRAȘOV, 9 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). A V-a e- 
diție a Balcaniadei . de șah a fost 
inaugurată marți după amiază în 
sakxnul de recepții al hotelului 
„Sport" dîn Poiana Brașov. O 
scurtă festivitate a marcat acest 
moment. Prof. univ. Ion Gudju, 
președintele de onoare al Federa
ției Romane de Șah, i-a salutat pe 
participant! și ie-a urat succes în 
întrecere! Tragerea îa sorți a dat 
următoarea ordine a echipelor pe 
tabela d<*- eoneure! 1. Bulgaria, 2. 
Iugoslavia. 3. Turcia, 4. Grecia. 5. 
România. în turneul balcanic fe
minin participă patru concurente t 
1. Vilmax Giilvmser (Turcia), 2. 
Suzana Makai (România), 3, Vlasta 
Kalkbrener (Iugoslavia), 4. Eveline 
Troianska (Bulgaria,

Prima rundă a Balcanâadei de. 
șah a programat și unul d'intre 
primele derb.vuri ale competiției.

întîtairea dintre formațiile Româ
niei și Iugoslaviei (fosta și actuala 
deținătoare a titlului), ambele as
pirante la primul loc.

In primele cinci ore de jec s-au 
încheiat doar patru partide. La pri
ma masă, Gheorghiu (cu negrele) 
a remizat cu Ljuboevici. Același 
rezultat a fost înregistrat și la 
mesele următoare, unde s-au întîl- 
nit Ghițescu cu Matulovici, și Ma- 
rovici cu Ciocâltea. După 210 mi
nate de joo Pavlov a pierdut la 
Vukici. Partidele Vârtos — Bukici, 
Minici — Ghizdavu și Milovano- _ 
viei — Biriescu s-au i 
înaintea reluării lor, scorul este, 
așadar, 2,5—1,5 în favoarea forma
ției iugoslave (3).

în cea de-a doua întîlnire a 
rundei, Grecia conduce cu 2—1 în 
fața Turciei, patru partide fiind 
întrerupte.

în. turneul feminin, Troianska a

la GUIiimser, în timp ce 
dintre Makai și Kalkbrener 
întreruptă
întîlnirile neterminate vor 

dimineții de 
Se va juca 
programează 
Iugoslavia și

cîștigat 
partida 
a fost

Toate 
fi reluate în cursul 
astăzi. După amiază 
runda a 
partidele 
România 
avînd zi 
Giiliimser o înfîlnește pe Makai. 
iar Kalkbrener pe Troianska.

doua, care
Bulgaria —
— Turcia, echipa Greciei 
liberty hr turneul feminin, .

Caro! GRUÎA

K DOUA CANDIDATĂ PENTRU J.O. DE IARNĂ 1980: LAKE PLACID
NEW YORK, 9. — Din cercuri 

bine informate se anunță că orașul 
Lake Placid (statul New York) ur
mează să-și depună candidatura 
pentru organizarea .Jocurilor Olim
pica de iarnă 1980. După cum se 
știe, Comitetul național olimpic din 
S.U.A-.. a prezentat această candida
tură'și lâ organizarea viitoarei edi-

ții a „Olimpiadei albe“, în 1976, 
care a fost atribuită însă orașului 
Innsbruck.

Aceasta ar fi a doua candidatură 
oficială pentru J.O. da iarnă 1980, 
prima aparținînd orașului canadian 
Vancouver. La Lake Placid au mai 
fost organizate Jocurile ds iarnă, în 
anul 1932.

Cupa României la hochei
MIRCUREA CIUC, 9 (prin tele

fon, da Ia corespondentul nostru).
După o zi de odihnă, întrece

rile returului „Cupei României" la 
hochei au continuat marți pe pa
tinoarul artificial din localitate. 
DUNĂREA galați — TIRNÂVA

ODORHEIUL SECUIESC 
11—2 (5—0. J—0, 5—2) 

Echipa antrenată de Ion 
s-a dovedit net superioară, 
lățenii au întîlnit adversari 
mai puțin pregătiți din 
vedere tehnic, care i 
lent, plicticos. Au înscris : TrSu- 
șan (2), Iordan (2), Vlad (2). Fodo- 
rea, Bălăneanu, Rusu, Moroșan, 
Lucaci, respectiv Tarcsy (2). Au ar
bitrat bine FI. Gubernii (Bucu
rești) și C. Antal (Miercurea Ciuc).
DINAMO BUCUREȘTI — I.P.G.G.

12—3 (3—0. fc—2. 3—0)
Meci fără emoții pentru 

moviști, care au dominat 
în acest joc studenții au 
impresia că se menajează 
partidele următoare. Iată 
zatorii punctelor: Tureanu (2), 
Bandaș (2), G. Huțanu (2). Cos-

Tiron
Gă- 

mult 
i punct de 
au acționat

dma - 
copios, 

lăsat 
pentru 
reali-

„TROFEUL CARPAȚI
(Urmare din pag. 1)

Litoșenko), jielăsindu-le culoare de 
șut. ’ fracționîndu-le permanent jo
cul. în atac. Csik a jucat superb, 
realizînd goluri de mare frumusețe, 
care au pus în •inferioritate întrea
ga defensivă a echipei adverse.

Repriza a II-a a avut un aspect 
total diferit, deoarece Toth Hârsany 
și colegele sale au trecut de la jo
cul în viteză la cel pozițional, cu 
atacuri lungi, cu ' îndelungate cău
tări. Enervate de această nouă tac
tică. handbalistele sovietice 
lăsat surprinse primind' noi 1 
și au 
(inclusiv 
metri :
Popescu 
luri au

S -3 LI.
[oluri 
mul! 
la 7

G.
go-

5,
2
9

ratat exasperant de 
două aruncări de

Turcina). Au condus 
și P. Țîrcu. Cele 17 
fost realizate de : Csik 

Sterbinszki 2, Pali 2. Takacs 
Pacsaj (Ungaria) și Litoșenko 
Makarec, Zaharova, Osetinskaia 
(U.R.S.S.).

R. D. GERMANA — IUGOSLA 
VIA 13—13 (5—8) Reeditarea fina 
lei C. M. din 1971. desfășurată în 
Olanda, a dat loc . la un meci deo
sebit de dlrz, la o mare încleștare

Claude

CARLOS MONZON (ARGENTINA)
Pugilistul argentinian Carlos 

Monzon, care — acum cîteva zile 
— și-a apărat cu brio, pentru a 
8-a oară, titlul de campion al 
lumii la „mijlocie", s-a născut la 
7 august 1942 la Santa Fe. Este 
căsătorit șl are doi copii, un bă
iat și o fată. Monzon a debutat la 
6 februarie 1963.

După o serie de strălucite vic
torii care au confirmat din plin 
marele său talent, Monzon a ata
cat cu succes centura mondială 
deținută de italianul Nino Ben- 
venutti. La 7 noiembrie 1970 sub 
cupola arenei „Palazzo dello sport" 
din Roma, Monzon l-a învins ca
tegoric pe Benvenutti, oprit de 
arbitru în rîndul 12. Foarte cura
jos și sigur de forțele sale, Mon
zon a acceptat să-i acorde revan
șa lui Benvenutti tot în Europa. 
Argentinianul a triumfat și în 
a doua partidă, desfășurată la 9 
mai 1971 la Monaco, scoțîndu-1 din 
luptă pe italian în rundul 3.

Excelent luptător și „contreur" 
de clasă, Monzon și-a păstrat 
de atunci, fără întrerupere, cen
tura cu diamante. La 25 noiem
brie la Buenos Aires, „cowboyul" 
argentinian l-a făcut k.o. în run
dul 14 pe americanul Emile Grif
fith, și el deținător în trecut al 
centurii. Apoi, la Roma, a dispus 
prin k.o. în rundul 5 de ameri
canul Denny Mayer. In același 
an, a mai obținut victorii în fața 
lui Tom Bogs (Danemarca), Ben
ny Briscoe (S.U.A.) și Roy Dale 
(S.U.A.). în acest an, după ce l-a 
învins din nou prin k.o. pe ame
ricanul Dale a cîștigat la puncte 
revanșa susținută în compania 
rezistentului veteran Emile Grif
fith, pentru ca, recent, la Roland 
Garros din Paris să obțină al doi
lea succes în fața șalangerului său

enorm 
scoală

la an- 
în fie-

oficial, francezul 
Bouttier.

Monzorb, lucrează 
trenamente. El se 
care dimineață la ora 5 pentru a
efectua o lungă ședință de marș 
și alergare. In cursul carierei sale 
a susținut 94 de meciuri (81 de 
victorii, dintre care 46 înainte de 
limită, 9 meciuri nule, trei înfrîn- 
geri și o întîlnire non combat). 
Campionul lumii a declarat că se 
va retrage la sfîrșitul acestui an: 
înaintea retragerii, Monzon îl va 
întîlni pentru titlu pe mexicanul 
Jose Napoles, campion al lumii 
la categoria semimijlocie.

întrebat de. un ziarist 
bește mai: mult pe lume, 
a răspuns : „Familia mea, 
o ador".

ce iu-
Monzon 
pe care
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CORESPONDENȚA SPECIALA DIN HELSINKI
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tea (2), Moiș (2), Axinte, Fană, 
pentru învingători, Chițu, și Do
boș pentru I.P.G.G. Au condus 
bine O. Barbu (București) și A. Ba- 
lint (Miercurea Ciuc).

STEAUA — AGRONOMIA CLUJ 
8—0 (2—0, 3—0, 3—0)

Un joc în care ambele echipe au 
ratat numeroase ocazii clare. Cu o 
apărare mult mai sigură și un atac 
mai eficace, militarii au învins pe 
merit. ÎTKcriind de opt ori din si
tuațiile create la poarta adversă. 
Ei au tras și de patru ori în bară. 
Au marcat : Herghelegiu (2), Popa 
(2). .Varga, Vlad, Justinian și Gheor
ghiu. Cuplul bucureștean Gh. Mu- 
reșeanu și M Presneanu a condus 
corect și autoritar.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
LICEUL NR. 1 6—3 (1—1. 0—0, 5—2)

Meci dinamic, frumos. în care 
elevii au rezistat cu succes 40 de 
minute plusului de experiență și 
tehnică a adversarilor. Abia în ul
tima treime „seniorii" au reușit să 
se jmpună. A<u marcat : Bașa (2), 
Laszlo, Antal, Gere, Gali, respec
tiv, Șandor (2) și Bartales.

Z. MORVAY

LA HANDBAL FEMININ
de forțe. Spre deosebire de partida 
de ia Arnheim, întîlnirea din sala 
sporturilor din. Pitești s-a încheiat 
la egalitate. Se poate socoti nedrep
tățită formația Iugoslaviei, care a 
condus timp de 40 de minute, 
avînd la un moment dat (min. 26) 
un avantaj de 4 goluri (9—-5). A- 
ceasta datorită unui joc mai viu, 
unor pătrunderi surprinzătoare pe 
semicerc Și unei mai mari precizii 
îri „șuturile principalelor realizatoa
re. Campioana mondială anga
jată într-o spectaculoasă cursă de 
urmărire și-a ajuns adversara la 
polon, egalind în min. 41 și luînd 
chiar conducerea (13—12) în. min. 
45. A fost un meci de mare lupiă 
și rezultatul de egalitate confirmă 
că ambele echipe sînt in buna for
mă. capabile să concureze în com
petițiile de amploare la primele 
locuri. Au condus : P. Radvany și
M. Grebenișan. Au marcat : Torti 
4 Farezanovici 3, Palaversa : lies,
X ntici 3 (Iugoslavia.) respectiv, 

Jancker 3, Braun. Gehlhof 2 Rich
ter 2, Tietz 3, Kahnt, Kretzschmar 
(R. D. Germană).

Campionatul Finlandei s-a înche
iat recent cu victoria echipei H.J.K. 
Helsinki, care deși învinsă în ultima 
etapă a cucerit pe merit titlul în 
confruntarea cu celelalte 11 formații 
din prima ligă. Așa se explică fap
tul că antrenorul echipei naționale, 
Olavi Laaksonen și-a îndreptat pri
virile spre jucătorii echipei cam
pioane și a selecționat pe pel mai 
mulți (în. număr de 4) din 
formație.

Echipa Finlandei se află în 
la Tirana în vederea partidei 
bania (n.r. de azi) din preliminariile 
campionatului mondial, urmînd ca 
duminică să evolueze la București, 
tot în cadrul C.M. cu. echipa Româ
niei. Jucătorii naționalei finlandeze 
sînt pentru spectatorii români — în 
linii generale, cunoscuți. Printre a- 
ceștia se află fundașii R.anta, Savio- 
maa, mijlocașii Tolvola și Suonialai- 
nen, înaintașii Suhonen și Paatelai- 
nen. Nume noi ? Da, există și din 
acestea. Este vorba de mijlocașul 
Paavolainen de la K.P.V. Kokkola — 
a doua clasată în campionat — unul 
dintre cei mai mari tehnicieni pe 
care i-a avut vreodată Finlanda. Pa- 
avelainen, în vîrstă de 22 de ani,- 
este urmărit de Laaksonen de cîțiva 
ani, fiind considerat un jucător de 
mare viitor. Dacă constituția sa fi
zică ar fi fost corespunzătoare, el ar 
fi fost selecționat de mult în prima 
reprezentativă. Abia acum a conside
rat antrenorul, că Paavelainen poate 
face față eforturilor și cerințelor

această

prezent
cu Al-

unui jucător internațional, motiv 
pentru care îl va folosi la Tirana și 
București. Un alt titular cu care fin
landezii se vor prezenta la Bucu
rești este extrema dreaptă 
Bergstroem, în vîrstă 
golgeterul echipei din 
are la activ 12 goluri 
campionat.

înainte de plecarea 
rana, Olavi Laaksonen 
în ultimele meciuri din preliminariile 
C.M., băieții săi vor juca ofensiv, 
deși așezarea pe teren 4—3—3 prevă
zută pentru aceste întîlniri denotă o 
oarecare prudență. Dar, să nu uităm, 
că unul dintre mijlocași, Toivola, 
este de fapt înaintaș...

Iată formația probabilă care va fi 
utilizată miercuri (n. r. azi) după 
amiază în partida cu Albania :

Alaja (H.'J.K. Helsinki) Virkku- 
nen (O.T.P. Oulu), Makinen (V.P.S. 
Vaasa), Saivomaa (Lahti 69), Ranta 
(Haka Valkeakoski) — Paavolainen 
(K.P.V. Kokkola) Suomalainen (K.P.T. 
Kuopio), Toivola (H.J.K. Helsinki) ■— 
Bergstroem (V.P.S. Vaasa), Suhonen 
(H.J.K. Helsinki), Paatelainen (Haka 
Valkeakoski). Rezerve : portar — 
Holli (Reipas Lahti), fundași și mij
locași — Forsell (H.J.K. Helsinki), 
Kallio (K.P.V. Kokkola), Rajantie 
(M.P. Mikkeli) și înaintaș — Man- 
ninen (S.S.T. Pori).

Henry
de 23 de ani, 
Vaasa, 

marcate
care 

în

lotului la 
a declarat

Ti- 
că,
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Helsingin Sanomat
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Luptă în careul finlandez... Radu Nunweiller (în tricou alb) este deposedat de balon de un apărător. Fază din 
meciul Finlanda — România (1—1), desfășurat anul trecut la Helsinki

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
SPANIA (etapa a 6-a) : Murcia — Gi- 

jon 2—1; Atletico Bilbao — Granada 
1—0; Saragossa — Castellon 3—2; Ma
laga — Real Socle-dad 2—0; Oviedo — 
Espanol Barcelona 1—0; Atletico Madrid 
— Celta Vigo 2—d, Valencia — Santan
der 5—2; Las Palmas — Elche 3—1; CF 
Barcelona — Real Madrid 0—0.

Clasament: 1. Atletico Madrid — 8 p; 
2. Valencia — 8 p; 3. Granada — 7 p.

OLANDA (etapa a 8-a) : PSV Eindho-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Fostul campion mondial de box la ca
tegoria grea. Cassius Clay, urmează să 
evolueze la 3 noiembrie la Tokio. El 
îl va întîlni. într-un meci demonstrativ, 
pe compatriotul său Tony Doyle. Tn 
prezent. Clay se află la Djakarta, unde 
iși continuă antrenamentele in vederea 
meciului pe eare-i va susține aici, la 
20 octombrie, m compania olandezului 
Rudi Lubbers

■
Celebrul
a obținui o 
El a cîștigat 
fâșurat in 
Merckx a
contracronometru pe 
cea’ 
loc 
în

După 120 de ore de întreceri, în Cursa 
ciclistă de șase zile, care se desfășoa
ră pe velodromul acoperit din Berli
nul occidental, pe primul loc a trecut 
cuplul vest-german Schulze — Renz cu 
145 p. Foștii lideri, belgianul Sercu și 
vest-germanul Fritz, se află pe locul 
secund cu 133 p. urmați, la rîndul lor. 
de perechile Kemper . (R.F. Germania) 
— Gilmore (Australia) — 89 p. și 
Duyndam — De Wit (Olanda) — 67 p.

final de Marcelo r Bergamo (Italia) și 
de Lașa (Spania).

hipodromul parizian Longchamps 
disputat ..Marele Premiu al Arcu- 
de Triumf", probă rezervată cailor 
singe, un campionat mondial ne-

ven — FC Utrecht 5—0; Ajax Amsterdam
— Haarlem 5—0; MVV Maastricht — AZ
’67 ALK — MAAR 1—1; Graafschap — 
Feyenoord Rotterdam 5—7 (!); Sparta
Rotterdam — NAC Breda 2—2; Telstar
— FC Twente 0—0; FC den Haag — 
NEC Nijmegen 1—0; Roda — FC Am
sterdam 0—0; GO Ahead Deventer — 
F.C. Groningen 5—0.

Clasament : 1. Ajax — 13 p; 2. Feye
noord — 13 p ; 3. F.C. Amsterdam — 
11 p.

UNGARIA (etapa a 8-a): Ferencvaros
— Pecs 0—0; Dorog — Videoton 2—0; 
Ujpesti Dozsa — Zalaegerszeg 4—1; Ha- 
ladas — Csepel 2—1; Tatabanya — Va- 
sas 3—0; Salgotarjan — Honved 3—0; 
Gyori Eto — MTK 3—1; Szeged — Egye- 
tertes 1—1.

Clasament : 1. Ujpesti Dozsa — 14 p; 
2. Gyori Eto — 12 p; 3. Tatabanya — 
11 P-

AUSTRIA (etapa a 10-a) ; Simmering
— Voest Linz 0—3; Lask — Austria 
Klagenfurt 2—2; Austria Salzburg — FC 
Vienna 3—0; Rapid Viena — Wacker In
nsbruck 0—0; Alpine Donawitz — Aus
tria Viena 0—2: Voralberg — sturm Du- 
risol 3—0; Radentheim — Wiener Sport 
Club 1—1; GAK — Eiesenstadt 1—2.

Clasament : 1. Voest Linz — 16 p; 2. 
Sturm — 15 p; 3. Wacker Innsbruck — 
13 p.

FRANȚA (etapa a 10-a): Nîmes — St. 
Etienne 1—2; Lens — Bastia 3—1; Lyon
— Marsilia 2—2; Nisa — Angers 4—0; 
Nancy — Nantes 1—0; Sochaux — Reims 
1—2; Bordeaux — Strasbourg 2—2; Ren
nes — Metz 1—o; Troyes — FC Paris 
4—1; Sedan — Monaco 0—2.

Clasament ; 1. Lens — 10 p ; 2. Nimes
— 17 p; 3. St. Etienne — 17 p.

Noi teste in această săptămină pentru antrenorul H, SchonPe 
s-a 
lui 
pur v , . .
oficial al alergătorilor de galop. Vic
toria a revenit calului ,,Rheingold“. a- 
parținînd grai durilor engleze, care a 
fost condus de celebrul jocheu Lester 
Piggott. Marele favorit ..Allez France0 
a sosit pe locul doi, urmat la o lun
gime de „Hart to Beat". Cursa s-a des
fășurat pe distanța de 2 400 m. La start 
au fost prezenți 27 de cai.

R. f. GfRMANIA INTILNEȘTE AUSTRIA Șl FRANȚA
In afară de meciul oficial de azi, de 

la Tirana (Albania — Finlanda), la Ha- 
novra se întîlnesc într-o partidă amicală 
selecționatele R.F. Germania și Austria. 
Intîlnirea se anunță interesantă, chiar 
dacă are caracterul unei verificări. Hel
mut Schon încearcă o nouă formulă 
de echipă, cu cîțiva jucători tineri, care 
s-au evidențiat în campionat și în acest 
scop a renunțat pentru partida de azi. 
la portarul Maier și fundașul central 
Schwarzenbeck. Pe de altă parte, echi
pa Austriei dorește să „spele rușinea" 
acelui 0—7 suferit recent din partea An 
gliei.

Este interesant de arătat că din 
de cînd Schon i-a succedat lui 
Herberger la cirma reprezentativei 
germane echipa condusă de el a s 
nut 85 de meciuri din care 65 ..
încheiat cu victorii. 16 la egalitate și 
11 au însemnat infrîngeri. Mai intere
santă decît această statistică de palma-

este tendința continuii de întine- 
a echipei, de care este preocupat 

n du-

res, 
rire 
antrenorul. în cei 9 ani de cînd cor 
ce echipa națională vest-germană. 1 
mut Schon a încercat 83 de jucători, 
în 85 de partide. Printre aceștia se a'Iâ 
Beckenbauer (1964), Netzer, Hottgcs 
(1965), Gerd IVSuller, Grabowski, Held 
(1966), Heynckes, Lohr, Vogts (1967), 
Wimmer, Volkert (1938). Brenninger 
(’.969), Flohe (1970). Breitner (1971), Kre
mers, Hoeness. (1972). Kappellmann, Cul- 
Imann și Wender (1973).

Marea majoritate a jucătorilor din a- 
ceastă lungă listă fac parte astăzi din 
lotul pe care^ Schdn îl pregătește pentru 
„mondiale0. în .meciul de azi. cu Aus
tria nu apar Maier șl Schwarzenbeck. în 
cel cu Franța, de sîm'<:.i vo- 
probabil, alții. Este r'-u-'tia jucători 
pe care o folosește He nut Sehdra. î 
mod obișnuit, pentru a se opri asupra 
celor mai buni și a celor mai în formă.

M
Cunoscutu! automobilist francez
Pierre Beltoise a foi 
cată de organele de 
șul.ui Nevers, 
șoseaua Magny 
o viteză de 
urma unui 
i s-au făcut 
legii circulației, 
porțiune viteza 
era de 110 km 
amendat cu 600
W
‘Turul ciclist a!
lă această ediție de cunoscutul cam
pion italian Franco Bitossi. El a par
curs 222 km în 5Fxl9:30 (medie orară 
41.690 km). Bitossi a dispus la sprintul

I ddy Merckx 
Iclorie in Elverta. 

■■ internațional des- 
holen.

>a 
n. 
:11

ciclist belgian 
nouă v 

..omniul 
localitatea Die: 

terminat învingător 
distanța 

și s-a clasat 
i eliminare. în 
•alianul Felice

internaționala
Lausanne- a fc 

austriac

in cu 
de 800 
pe prin 
ivingîndu-l 

Gimondi.

Jean- 
în jude- 
ale ora- 
afla pe 
rulat cu 
oră. în 
Beltoise

Cursa ciclist* 
maiori) de la 
de rutierul austriac Wolfgang Stein- 
ma'yr, cronometrat pe distanța de 5.510 
km cu timpul de 11:38. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat elvețienii Xavier 
Kurmann — la 25 sec.. Albert Knobel 
— la 40 sec. și francezul Jacques Mi
chaud —- la 46 sec.

t chemat 
circulație 

Tn timp ce se
— Cours, el a 

peste 137 km la 
control-radar, lui 

acte de contravenient al 
deoarece pe această 

maximă regulamentară 
la oră. Beltoise a fost 
de franci.

Emiliei a fost cîștigat

După disputarea a 5 runde, în 
natul unional masculin de șah. 
desfășoară la Moscova, pe primul 
în clasament a trecut Rașkovski cu 3'7 
puncte. Pe locul doi se află fostul cam
pion mondial Boris Spasski, cu 3 p 
și o partidă întreruptă. în singura par
tidă decisă a rundei a 5-a. Rașkovski a 
cîștigat la Beliavski. S-au încheiat re
miză cinci partide : Karpov — Tal, 
Tukmakov — Petrosian. Keres — Kor- 
cinoi, Gheller — Kuzmin și Smîslov — 
Sveșnikov. Spasski a întrerupt cu Aver
kin.

campio- 
care se 

loc

1964 
Sepp 
uest- 
usți- 
s-au
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