
VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ARABE SIRIENE,

HAFEZ EL-ASSAD
Vineri la prmz, președintele

Republicii Socialiste România, to
varășul Nieolae Ceausescu, si
tovarășa Elena Ceausescu, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad, și doamna Anissc 
El-Assad au făcut o vizită la două 
din obiectivele turistice ale stațiu
nii montane Sinaia — Cota 1400 
și Vîrfui cu Dor.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de Emil Drăgănescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
Abdul Halim Khaddam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe al Si
riei, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Vizita — avînd drept cadru pei
sajul pitoresc al Munților Birceci 
— a relevat inalților oaspeți si
rieni frumusețile naturale ale pa
triei noastre, modul în care s-a 
dezvoltat o nouă și imuortar.tă ra
mură economică — industria tu
rismului.

Ca și în ziua precedentă, pre
ședinții Nicolae Ceausescu si 
Hafez El-Assad au fost salutați 
cu ovații de locuitorii Sinaiei, de 
turiști aflati aici în mare număr.

Se străbate apei șoseaua care 
șerpuiește printre pădurile secu
lare de brazi spre 'Cota 1 400.

Președinții Nicolae Ceausescu si

Hafez El-Assad, tovarășa Elena 
Ceausescu si doamna Anisse El- 
Assad sînt salutați cu căldură, la 
sosirea lor la Hotelul Alpin de la 
Cota 1400, de Ion Catrinescu, pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean Prahova, de Constantin 
Neagu, primarul municipiului Si
naia, de alte oficialități locale.

Se face apoi un scurt popas pe 
terasa hotelului, de unde se des
fășoară panorama orașului Sinaia 
și a împrejurimilor sale pitorești.

De la Cota 1400, oaspeții urcă, 
apoi, cu ajutorul modemului tele
feric, la Virful cu Dor. loc de 
recreare și destindere pentru nu
meroși turiști, unde au făcut o 
scurtă promenadă.

Revenind la Cota 1 400, pre
ședintele Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceausescu, președin
tele Hafez El-Assad și doamna 
Anisse El-Assad se opresc din nou 
la Hotelul Alpin unde asistăm la 
noi manifestații de caldă simpa
tie si cordialitate din partea celor 
aflati în drumeție.

La reîntoarcerea la reședințele 
prezidențiale, situate in pitorescul 
parc natural al Pelesului. la Si
naia. cei doi șefi de stat au fost 
salutați cu aceleași sentimente 
calde de stimă si respect de că
tre miile de locuitori ai orașului.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM DE LA ROMA

ARGENTINA MEUS MEDAIIf DE ARGINT 
LA ARUNCAREA RISCULIII

• Valeria Ștefăneseu
ROMA, 6 (prin telefon). A fost 

o zi bogată cea de vineri. De di
mineață pînă seara tîrziu, p« 
Stadio Olimpico, din capitala Ita
liei, atleții participant! la cea de 
a Xl-a ediție a campionatelor 
europene n-au contenit să-și 
dispute șansele. A fost o zi de 
satisfacții pentru noi. ARGENTI-

s-a calificat in finala probei

MNAREA UNOR ÎNALTE DISTINCȚII 
COMPONENBLOR SELECȚIONATEI

STUDENȚEȘTI DE FOTBAL Ă ROMÂNIEI
La Palatul Consiliului de Stat 

a avut loc. vineri la amiază, so
lemnitatea inmînării de ordine si 
medalii ale Republicii Socialiste 
România. conferite -prin decret 
prezidențial antrenorilor si compo- 
nentilor selecționatei studentesti 
de fotbal a României, pentru com
portarea remarcabilă si ocuparea 
locului I la cea de-a IV-a ediție 
a Campionatului Mondial Univer
sitar de fotbal din 9—21 iulie 1974.

La solemnitate au participat to
varășii Ștefan Voitec. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Constantin Stâtescu, secretarul 
Consiliului de Stat, general-looote- 
nent Marin Dragnea. prim-vicc- 
președinte al C.N.E.F.S., Ion Tra
ian Ștefăneseu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului. Constantin 
Manolescu. adjunct al minis
trului educației si învătămîn- 
tului. Constantin Bostină. pre
ședintele UA.S.C.K. Nicu Ceau
sescu. vicepreședinte al U.A.S.C.R.

înrmnînd înaltele distincții, to
varășul Ștefan Voitec. în numele 
Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a felicitat pe 
cei decorați, pentru succesele re
marcabile obținute ,în confruntă
rile internaționale, subliniind că 
acestea constituie dovezi ale tra

ducerii în viată a hotăririlor 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice si spor
tului si le-a urat noi succese în 
munca pentru perfectionarea mă
iestriei sportive si in cea univer
sitară.

Tn numele celor decorați, au 
luat cuvîntul Constantin Cernăianu. 
antrenor al echipei Universitatea 
Craiova si al selecționatei univer
sitare de fotbal a României, și 
Gheorghe Multescu. component al 
selecționatei universitare de fot
bal. care au exprimat mulțumiri 
călduroase conducerii de partid si 
de stat. tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru marca cinste ce 
li s-a făcut, expresie a grijii deo
sebite ce o poartă mișcării spor
tive din tara noastră, celor care 
se dăruiesc cu demnitate si cinste 
afirmării sportului românesc în 
întrecerile internaționale. Vorbi
torii s-au angajat să nu precupe
țească nici tin efort pentru a ri
dica tot mai mult prestigiul Româ
niei pe tărîmul sportului .si să 
se pregătească temeinic pentru a 
contribui din plin la construcția 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră-

(Agerpres)

ARGENTINA MENIS

NA MENIS a infirmat pronosticu
rile (care indicau drept candi
date la medalia de argint pe Ver- 
gova și Hinzmann) și dovedin- 
du-se o atletă constantă la nivel 
Înalt ea a reușit să urce a doua 
treaptă a podiumului, ca și în 
urmă cu doi ani, la J. O. de la 
Munchen. Și, tot ca atunci, pe 
primul loc s-.a situat excepțio
nala discobolă sovietică Faina 
Melnik. Valeria Ștefăneseu a tre
cut cu bine prin „sita" seriilor 
ți semifinalelor la 100 mg, anun- 
țîndu-se pretendentă îndreptățită 
la un loc pe podium, Virginia 
Ioan a sărit cu dezinvoltură la 
1,80 m, calificîndu-se pentru fi
nala probei de săritură în înăl
țime, Erwin Sebestien și-a cîști- 
gat dreptul de a concura în se
mifinală la 110 mg, Vasile Bog
dan a luptat din răsputeri în 
proba probelor — decatlonul — 
urtnînd să-și continue sîmbăță 
maratonul evoluțiilor, Ilie Floroiu 
s-a calificat în finala pro
bei de 5 000 m. Să-i felici
tăm pe toți pentru reușitele lor 
șl, îndeosebi, pe Argentina Menis. 
Să n-o uităm nici pe Olimpia 
Cataramă, ocupanta unui onora
bil loc 6 la aruncarea discului.

Răminînd încă o clipă la în
trecerea discobolelor să subliniem

REÎNTÎLNIRE CU GIMNASTICA
9 Azi și mîine meciul

at
Azi si mîine. la Sala Floreasca. 

reîntîlnire cu gimnastica. După 
cum am mai anunțat, în cadrul 
pregătirilor pentru viitoarele cam
pionate mondiale, se întîtnesc in
tr-un meci de verificare repre
zentativele masculine ale Români
ei si R-D. Germane. Echipele ce 
vor concura astăzi cu exercițiile 
impuse, iar mîine climă-amiază cu 
cele liber alese vor fi alcătuite 
din următoarele loturi : România 
— Dan Grecu, Ștefan Gall, Mihai 
Borș, Mircea Gheorghiu. Nicolae 
Oprescu, Constantin Petrescu, Li- 
viu Mazilu ; R- D. Germană :

România — R.D. Germană

Klaus Koste, Bernd Jâger, Wolf
gang Klotz, Olaf Grosse, Lutz 
Mack, Jurgen Paeke si Hanschke- 
în ambele zile concursul începe la 
ora 17.

ETAPA A Vl-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL„REPETIȚII” ÎNAINTEA CUPELOR EUROPENE
Programul -etapei a Vl-a a Di

viziei A la fotbal, care se dispută 
astăzi si mîine. este în mare mă
sură echilibrat, are multe puncte 
de atracție și de interes, nu numai 
pentru faptul că fiecare comba
tantă se prezintă ne gazon cu 
propriile sale ambiții, pentru a se 
achita de unele... scadente, ci mai

CLASAMENTUL LA ZI

ales pentru că în acest sfîrsit de 
săptămînă se consumă penultima 
„repetiție" a echipelor noastre 
chemate, la 18 septembrie, să sus
țină primul lor examen în noua 
ediție a cupelor europene- Din a- 
cest punct de vedere foarte dis
putată se anunță întîlnirea Jiul — 
„U“ Craiova, prima revenind aca
să aureolată de egalul scos la 
București, secunda avînd de par
tea ei revenirea de formă si 
atu-ul de a nu fi fost învinsă. în

ultimele două campionate, in ora
șul minerilor. Fără îndoială. in 
ciuda pozițiilor actuale pe care 
le ocupă cele două formații 
în clasament. întîlnirea F. C. 
Galați — A.S.A. Tg. Mureș are o 
notă cu ~totul aparte : gălătenii în
cearcă din nou. în fata unei echi
pe care cunoaște foarte bine ar
ma contraatacului, să realizeze 
prima victorie în campionat, atît 
de necesară pentru viitoarele lot 
evoluții.

de 100 m g
faptul că Faina Melnik a reușit 
din prima încercare 69,00 m și 
că Argentina Menis s-a plasat pe 
poziția secundă după aruncarea a 

Iată evoluția ei ; 59,24 — 
62,86 — 60,46 — 63,26 — 64,62 — 
61,90 m.

Am avut șl decepții. Gh. Ghipu 
a obținut al 13-lea timp la 1500 
m și nu s-a calificat pentru fi
nală, la fel ea și Nicolae Ones^u, 
plasat în ierarhia generală a se
riilor dincolo de locul 20. Nata
lia Andrei are al 14-lea timp la 
1500 m (calificate slnt doar 12 
concurente), dar delegația noas
tră a contestat rezultatul, deoa
rece Natalia a fost împiedicată la 
finiș de una dintre adversare 
să-și apere șansele.

Mai sînt două zile de concurs 
și speranțele noastre se îndreap
tă spre Valeria Ștefăneseu (100 
mg), Caro! Corb» (triptusalt), șta-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 8-a)
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în finalele de azi ale campionatelor de canotaj

IOANA TUDOOAN Șl MARIA MICȘA - 
principale candidate la titlnl de simplu

1. DINAMO 5 5 0 0 12— 2 10
2. Poli. Timișoara 5 3 1 1 6— 2 7
3. A.S.A. 5 3 1 1 9—10 7
4. F.C. Argeș 5 3 0 2 B— 4 6
5. F.C.M. Reșița 5 3 0 2 8— 5 6
6. Olimpia 5 3 0 2 6— 4 6
7. Sp. studențesc 5 2 2 1 7— 5 6

8— 9. Steagul roșu 5 2 1 2 8— 4 5
Jiul 5 2 1 2 11— 7 5

10. Univ. Craiova 5 2 1 2 * S
11. U.T.A. 5 2 1 2 4— 4 5
12. Steaua 5 2 1 2 6— 7 5

13—14. Politehnica Iași 5 2 0 3 6— 9 4
C.F.K. 5 2 0 3 5— 8 4

15. F.C. Constanța 5 1 1 3 4— 8 3
16. ,,U“ Cluj 5 0 3 2 3— 1 3
17. Chimia 5 0 3 2 2— 9 3
18. F.C. Galați 5 0 0 5 0—11 0

lată programul complet al etapei :

Galați : 
Brașov :
Rm. Vticea :
București : 
Satu Mare :
Cluj : 
Petroșani : 
Timișoara : 
lași :

F. C. GALAȚI 
STEAGUL ROȘU 
CHIMIA RM. VÎLCEA 
DÎNAMO
OLIMPIA
C.F.R.
JIUL
POLITEHNICA 
POLITEHNICA

— A.S.A. TG. MUREȘ
— STEAUA
— U.T.A.
— F. C. ARGEȘ (stadionul Dinamo)
— F. C. CONSTANTA
— F.C.M. REȘIȚA
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— SPORTUL STUDENȚESC
— „U" CLUJ

Ieri, pe Iacul Snagov. au în
ceput întrecerile din cadrul cam
pionatului republican feminin de 
canotaj-viteză. Concursul a debu
tat cu seriile din proba de schif 
simplu, care au reunit la start un 
număr de 10 echipaje. în prima 
manșă, dinamovisia Ioana Tudo
ran a cîștigat detașat, calificîn
du-se pentru finala de astăzi. 
Schifista Ioana Tudoran — me
daliată cu argint la C.M. de la 
Lucerna, pentru locul secund 
ocupat în proba de 4+1 vîsle — 
a obținut timpul de 4:07, urma
tă de Virginia Roșianu (Voința 
Buc.) 4:22, Corina Damian (Poli
tehnica Timișoara) 4:32. Ecaterina 
Sa va (Dinamo) 4:36 si Ileana Pa
vel (C.N.U.) 4:39.

Cei prezenți în dreptul turnu
lui de sosire au urmărit, în con
tinuare, disputa celei de-a doua 
serii a probei de schif simplu, 
unde — așa cum anunțam în zia
rul de joi — favorită era timișo- 
reanca Maria Micșa. Intr-adevăr, 
canotoarea de pe Bega a făcut 
o cursă frumoasă, înregistrînd la 
capătul celor 1000 m cel mai bun 
timp al zilei: 4:50. Celelalte rezul
tate ; 2. Mariana Bucur (C. S.

Onești) 4:23, 3. Aurelia Irimie 
(Voința București) 4:31, 4. Jenica 
Moraru (Metalul) 4:34, 5. Maria 
Molnar (Politehnica Timișoara) 
4:34,2.

Așadar, finala de schif simplu 
va avea — indiferent de rezulta
tele din recalificări —, ca prota
goniste două vechi rivale sporti
ve : Ioana Tudoran și Maria 
Micșa, disputa lor pentru întîie- 
tate fiind unul din punctele de 
atracție ale reuniunii de sîmbă- 
tă. Iată și celelalte finale ale 
campionatelor republicane : la 
ora 10; start în cursa de 4+1 ra
me (printre pretendentele la pri
mul loc — echipajele Metalul și 
C.N.U.). Apoi, cursa de 2 vîsle. 

■cu două formații redutabile s 
Voința București și Voința Timi
șoara. In continuare, proba de 
schit 2 fără cîrmaci va avea în 
fruntea plutonului, firește, echi
pajul campion mondial de la Lu
cerna, alcătuit din Cornelia Neac- 
șu și Marinela Ghiță (Metalul), 
în sfîrșit, întrecerile de 4+1 vîs
le și 8+1 vor încheia finalele de 
astăzi.

V. TOFAN

Meciul de la Brașov se dispută astăzi și va fi televizat in întregime. 
Toate partidele încep la ora 16.

Citiți în pag. Vî—VII alte informații despre campionat, lin articol dedicat problemelor echipei re 
prezentative, confidențe, reportaje etc. din activitatea fotbalistică.

ÎN PERSPECTIVĂ, UN MECI DE FOTBAL 
BULGARIA - ROMÂNIA

F.R. Fotbal duce tratative pen
tru perfectarea unui meci BULGA
RIA — ROMÂNIA, la 25 septem
brie, la Sofia. Aceasta deoarece.

ia cererea forului de specialitate 
de la Atena, jocul Grecia — 
România, programat în acea zi, ar 
urma să fie aminot.



TINfREȚE FĂRĂ BĂTBÎNtȚt
...La șosea, la salba de bazine de 

la „Tineretului", diminețile din 
cursul săptămînii au ceva romantic. 
Aici, la intrarea ștrandului sau pe 
marginea apelor rînduite intr-o geo
metrie anume, cei mai numeroși sînt 
parcă... bunicii și bunicile. Oamenii 
aceștia, mai toți ieșiți la pensie, știu 
foarte puține despre recordul nata- 
ției. Cunosc, însă, relația dintre 
mișcare și sănătate și tocmai de a- 
ceea acceptă cu pasiune să-și pe- , 
treacă nepoțeii spre bazine, bucu- 
rîndu-se că pot răzbuna, astfel, în 
condițiile excelente de astăzi ale ti
neretului țării, sărăcia bazelor spor
tive din copilăria sau adolescența 
lor.

...O dimineață ca oricare alta, cu 
soare blind deasupra Bucureștilor. 
Am fi putut alege ștrandul Dinamo, 
pe cel de la Obor sau de la Palatul 
Pionierilor, sau oricare altul. Am 
preferat piscina de la „Tineretului- 
poate Și pentru numele său. E ora 
9 și grupele de inițiere și-au început 
activitatea. Pe mal, sub umbra po
milor, bunicj și bunice discută în
suflețit. Și așa legăm cîteva dialo
guri. Vasile Gonciaruc, pensionar, a 
venit din „Pajura- cu un țînc de 4 
ani și cîteva luni și are emoții, 
acum, în a zecea zi de înot a lui 
Alexandru, pentru că e prezentă și 
bunica, curioasă să vadă ce-i poate 
nepoțelul, unui dintre cei peste 1600 
de copii înscriși în ultimele luni la 
ciclurile de inițiere.

„De ce l-ați adus la înot și nu l-ați 
îndrumat spre alte sporturi în
trebăm la un moment dat.

Vasile Gonciaruc răspunde prompt, 
cu vorbă hotărîtă : „Ca să se forti
fice, să se dezvolte !“. Apoi, după 
cîteva clipe de gîndire, continuă : 
„Nu știu ce va face cînd va fi mare. 
Poate o să fie marinar, poate alt
ceva, poate o să ajungă campion, 
poate nu... Cert e că înotul iti dez
voltă curajul si te pregătește pentru 
viață !“

Eleonora Hagi a venit eu nepoțica 
sa, Irina, de 5 ani și jumătate, toc
mai din cartierul Colentina. „Fetița 
e foarte dinamică, ne spune dlnsa. 
Asta nu înseamnă că sînt sigură râ

întrecerile de călărie ale jenerilar

CRISTINA ȘTEFĂNESCU (C.S.M. Sibiu),
CAMPIOANA CELOR MAI TINERI CONCURENTI

Finalele campionatelor de călărie 
ale juniorilor au continuat ieri pe 
baza hipică din Calea Plevnej cu 
concursurile de obstacole rezervate 
juniorilor de 16 ani și fetelor. In 
prima întrecere au luat startul 30 
de concurenți, lupta lor pentru pri
mele locuri șl pentru titlul de cam
pion fiind deosebit de interesantă. 
Sibianca CRISTINA ȘTEFĂNESCU 
cu calul Ring, care câștigase joi pro
ba nr. 1, a izbutit să se claseze in 
proba nr. 2 pe locul 4 și, prin cumu
larea rezultatelor, să se situeze in fi
nal pe prima poziție cu 5 p și si 
devină campioană. Au urmat-o colegii 
săi de la C.S.M. Sibiu, Gerhardt 
Schneider cu Bondoc — 6 p și Aurel 
Lepăduș cu Ghinion — 11 p. Tot Ieri 
a avut loc proba nr. 1 la fete. Di-

SI M BATĂ

CANOTAJ. Lacul Snagov, de U 
ora 10 : finalele campionatelor re
publicane feminine (viteză).

HANDBAL. Stadionul Tineretu
lui, de la ora 16 : C.S.U. Con
strucții București — Constructo
rul București (Divizia B feminin); 
ora 17>15 : I.E.F.S, — Rapid (Di
vizia A feminin).

RUGBY. Stadion Dinamo, de la 
ora 16,30 : Dinamo — Steaua (Di
vizia A masculin)

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : finala campionatului re
publican de juniori la talere 
(skeet și trap)

DUMINICA
HANDBAL, Complexul sportiv 

Steaua, de la ora 11 : Steaua — 
Dinamo Brașov (Divizia A mas
culin) ; teren Constructorul, de 
la ora 17,15 : Universitatea Bucu
rești — Progresul București (Di
vizia A feminin) ; stadionul Glu- 
lești, de la ora 10,15 : Rapid — 
Celestul Brăila (Divizia B mascu
lin) ; teren Voința, de la ora 
11.30 : Voința București — Voința 
Brașov (Divizia B feminin).

RUGBY, stadion Giuleștt, de la 
ora 15 : Rapid — Vulcan (Divi
zia A)

tir. poligonul Tunari, de la 
ora 9 : finala campionatului repu
blican de juniori la talere (skeet 
și trap).

LUPTE. Sala de la Complexul 
sportiv „23 August”, de la ora 
10 : Dunărea Galați — A.S.A. Ba
cău — Metalul (meciuri în ca
drul Diviziei A) ; sala de antrena
ment din Parcul sportiv Dinamc. 
de la ora 10 : C.F.R. Timișoara — 
Vulturii Textila Lugoj — Dinamo 
(Divizia A); sala din Parcul spor
tiv Progresul, de la ora 10 : Ra
pid — Carpați Sinaia — Progresul 
(Divizia A).

■ IPag, o 2a Sportul 

va deveni campioană națională. 
Vreau, însă, să facă sport pentru 
sănătate, să fie viguroasă și rezis
tentă, ceea ce cred eu că este lucrul 
cel mai important !** Auzind discu
ția, mama lui Bogdanei Filipescu ne 
oferă Un fericit exemplu despre 
binefacerile înotului :

— E al treilea an cînd vin cu el 
la bazin. La început, pe cînd era ac 
patru anișori, mergea greoi, avea 
un mic defect la un picior. Uitați-vă 
acum la ci ! Nu mă așteptam ca no
tația să-1 ajute Intr-atita, să facă 
asemenea minuni !

...Sofia Vlad, coordonatoarea cen
trului de inițiere, s-a născut, prac
tic, înotlnd. „La 3 ani spintecam va
lurile mării, la Constanța. Cunoscind 
la virsta copilăriei bucuriile înotului, 
nu te mai poți despărți de el toată 
viața Peste puțin timp. Mugur 
Nicolau, directorul Complexului 
sportiv Tineretului, om cu gînduri 
mari în privința centrului de ini
țiere. avea să ne vorbească cu fer
voare. firesc, tot despre înot : „Spor
tul acesta îmbină mișcarea, soar* le 
și apa. ceea ce înseamnă sănătate, 
tinerețe !*

Putea exista, oare, o p'.edoarie mai 
convingătoare atragerea co
piilor la înot ?... '

„.Ir. Giulești. dincolo de șine, 
acolo, lingă potcoava legendară a 
fotbalului, s-a ridicat acum trei ani 
o piscină. Și din Grant, din lunga 
Cale a Grîvtței. din cartierele D&mâ- 
roaia și Bucureștii Noi. bunici și bu
nice au venit zilnic la întilnirea ne- 
poțeilor cu înotuL Pasiunea aceasta 
nouă născută în Giclești va zămisli 
probabil și campioni („din rindnl 
copiilor veniți la inițiere, ne mărtu
risea antrenorul emerit C. Vasibu. 
am și selecționat cite «a de puști 
pentru secția de înot » cam toc 
atiția pentru polo !->.

Ce vlrstnlci nu se gindese. ir.să, 
în primul rind la performanțe. La 
„Tineretului* si în Giuleșu. bunicJ 
și bunicele privesc cu ințelepcfu.-^ 
înotul. în special c> o wtinerețe 
fără bătzlnețe !*

Mircea M. IONESCU

cele 22 de concurente, 10 au termina: I 
cu 0 p penalizare, parncipînd la im 
baraj, soldat cu victor.a Ioanei David 
(Olimpia) cu Arogam, onnatâ de 
Gloconda Pinraru (C-S-M. Iași) cu 
Argint și Norka Pe cric (MonduU 
Lugoj) cu Turandot — toate cu • p. 
Azi, de la ora lt, se desfășoară 
manșa a doua a concursului rezer
vat juniorilor de lt ani. iar de la 
ora 16 o probă Lc_ urmată de pro
ba nr. 2 la fete. Duminici, de la ora | 
19, sînt programate cele două manșe I 
ale probei pe echipe, care incbe.e I 
campionatele juniorilor.

Campionatele republicane

CALIFICĂRILE
S-AU ÎNCHEIAT
BISTRIȚA. « (prin telefon). Cam

pionatele repub..cane de or .m tare 
turistică au con:.nuat eu C-sputarea 
probelor de calificare pentru f-.ale 
la categoriile tineret, > — r. și ser..- 
oare A și B. Măsura disputării pre
liminariilor a fost necesară ca ur^ 
mare a numărului mare de sport.. î 
înscriși pe foile de concurs. In ge
neral, nu s-au produs surprize, pe 
primele locuri ciaslndn-oe cei mai 
buni orientariști. componer.ți ai lo
turilor naționale sau remarcați cu 
prilejuri anterioare. Merită, totuși, 
remarcate clasarea pe locurile se
cunde. la categoriile de virstă res
pective, a sportivului ieșean Gh. 
Roșu (tineret) și a craioveanului B. 
Mărăcine (seniori B). De asemenea, 
sînt de subliniat comportările avute 
de reprezentanții cluburilor și aso
ciațiilor sportive Voința din Bucu
rești, Craiova și Iași, aflați în dis
puta pentru primele locuri în clasa
mentele calificărilor. Ei s-au anunțat 
astfel pretendenți de seamă și la ti
tlurile de campioni. REZULTATE 
TEHNICE (calificări) : cat. tineret, 
fete : 1. Nicoleta Drăgan (Voința 
București), 2. Natalia Deconescu 
(Voința Craiova). 3. Ioana Stroe (Da
cia București) ; băieți : 1. D. Bar- 
kasz (Strungul Arad), 2. Gh. Roșu 
(Nicolina Iași)/ 3. I. Crețu (Voința

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA ECONO

MICA PENTRU ADMINISTRA
REA BAZELOR SPORTIVE din 
București, b-dul Muncii nr. 
37-39, sectorul 3 (telefon 
21 30 30) angaj'eazâ de ur
gență :
- paznici (și pentru poli

gonul Tunari) ;
- muncitori necalificați ;
- tîmplari manuali și me

canici ;
- lăcătuși cat. 2-4.

p HANDBAL DINAMOVIADA DE LA BUCUREȘTI

MECIURI STRÎNSE ÎN ETAPA DE IERI
După ce cu o etapă înainte 

scăpaseră de ploaie ca... prin ure
chile acului, ieri, jocurile din ca
drul Dinamoviadei de handbal 
s-au disputat pe o vreme spe
cifică de toamnă, cu ploaie si 
frig- In mod firesc, cele trei nar- 
tide au fost influențate de a- 
ceste intemperii, ele incheindu-se 
cu rezultate ceva mai strinse. O 
excepție : prima partidă. în care 
dinamovistii bucuresteni. în mare 
vervă, au ciștigat neț întîlnirea

laid unul dintre spectaculoasele contraatacuri ale dinamoviftilor 
tucureșteni, finalizat de Mircea Ștef Foto : V. BAGEAC

POLITEHNICA TIMIȘOARA A ÎNTREPRINS
U\ fRUCTUOS TURNEU ÎN R.P. CHINEZĂ
După rum se știe. In cursul 

lunii august. echipa masculină de 
handbal Politehnica Timișoara a 
întreprins un turneu de mai 
multe jocuri in R.P- Chineză. E- 
volutii'.e har.dbaiiștilor bănățeni 
au stirait un interes deosebit, 
două dintre partide fiind televi
zate, iar posturile de radio au

de orientare turistică

SENIORILOR 
FĂRĂ SURPRIZE
Iașf) ț seniori As 1- M. Tieleanu 
(Dacia București). 2. A. Bacs (Uni- 
vertitatea B-ucurești). X R. Guttn 
(Dumbrava Sibiu) ; seniori B : 1. Z. 
Szekety (Clujeana), 2. D. Mărăcine 
(Voința Craiova). X C. Angheluță 
(Voința București).

Întreceriie continuă.
Radu TIMOrTE

părtășiți proiectele dv. sportive, la 80 
de oni ?

DOREL PONORAM, TIMIȘOARA. Nu 
orice inaintoș pe care il cheamă lancu 
este fotbalistul care a jucat la mai mul
te echipe divizionare A. Cel de la Olim
pia Satu Mare este un lancu tinăr, pro
venit de la echipa de ti ne ret-speranțe o 
lui F. C. Argeș și care a jucat citvo 
timp și la Rîmnicu Vi Ic ea.

T. VASILE, FOCȘANI. Vâ mulțumesc 
pentru ilustrata pe care mi-ați trimis-o 
din Kosice, in timpul Turului Cehoslo

vaciei pe bicicleta. Vâ felicit pentru te
merara dv. performanță sportivă și vă 
urez mulți ani înainte, peste cei 70 pe 
care ii aveți acum. Nu vreți să ne îm

cu formația bulgară Lewski Spar
tak. Frumusețea întîlnirii a con
stat în faptul că în repriza se
cundă bucurestenli au înscris 8 
goluri la rind si numai pe contra
atac. fără ca adversarii lor să 
aibă... replică.

în rest, confruntări — cum spu
neam — echilibrate. Dynamo Ber
lin s-a desprins greu de Ujpesti 
Dosza (în min. 44 : 6—6. în final 
9—6) și numai pe fondul unei 
capacități fizice superioare, in 

transmis reportaje și interviuri 
cu jucătorii români. In plus, cu 
acest prilej au avut loc cîteva 
ședințe de antrenament comune 
(cu lotul reprezentativ al R.P. 
Chineze), la care au asistat 25 de 
antrenori și 15 arbitri. Aceste an- 
trenamente-lecție au fost conduse 
de antrenorul Constantin Jude, 
care a împărtășit colegilor lui 
chinezi din experiența sa.

Pe de altă parte, trebuie subli
niat succesul de public de care 
s-a bucurat prezența echipei Poli
tehnica Timișoara in diferite cen
tre din R.P. Chineză. Numai la 
cele trei jocuri disputate la Pekin 
au asistat 43 000 de spectatori, iar 
la Canton cele două meciuri in 
care au evoluat sportivii români 
au fost urmărite de peste 20 000 
de amatori de sport.

Iată acum și rezultatele tehni
ce : ia Pekin — cu selecționata 
R.P. Chineze 20—17, cu selecțio
nata de tineret 30—18, cu echipa 
Huan-si, campioana R.P. Chineze, 
19—19; la Șanhai — cu selecțio
nata orașului 30—17, cu repre
zentativa R.P. Chineze 28—19 ; cu 
selecționata Cuan-tun 28—11 ; la 
Canton — 16—12 și 21—13 cu re
prezentativa R.P. Chineze.

AUREL DUMITRAȘCU, COMUNA BOR- 
CA. „Ador jocul cu balonul rotund. Cred 
că numai fetele sint atit de frumoase 
co fotbalul". Și nu toate I Nu e mai 
puțin adevărat, insă, că nici fotbalul nu 
este întotdeauna bun de pus în ramă. 
Lo timpul lor, au fost publicate trans
ferările, dezlegările și... nedezlegâriîe. 
Ce v-oș mai putea spune în plus ?

T. P., BUCUREȘTI. Priviți clasamen
tul. între timp, epigrama dv. a rămas 
fără... subiect. Regretăm că debutul la 
aceasta rubrica întîrzie. Dar, șansele 
dv. n-ou scăzut cîtuși de puțin.

ION RAȘCANU, BEIUȘ. Vâ doresc cît 
moi multe succese în sporturile pe care 
le practicați : baschetul și tenisul de 
maso. Mai oveți doi ani pînâ la ter- 
mi no rea liceului. Și alți cinci ani pînâ 
ce veți lâsa în urma și studiile uni
versitare. Vă propun sâ repetați între
barea — „cum pot deveni ziarist spor
tiv î" — cînd ea va fi de actualitate. 
Pînâ atunci, devine și postul meu va
cant

HENRYK KLOS, ZABRZE, UI. Wojska 
Po!skiego11/5 R. P. Polonâ. lată adre
sa unui tînâr pasionat al fotbalului, din 
Polonia, care ar fi bucuros sâ cores
pondeze — dacă e posibil, în limba ger
mană — cu iubitori ai fotbalului din 
(ara noastră. 

timp ce ultima partidă e-a ter
minat nedecis (8—8), atit handba- 
listii cehoslovaci, cit si cei nolo- 
nezi ratind victoria pe rind. în 
repriza secundă. Ruda Hvezda a 
condus, se părea, decisiv (min. 
45 : 7—4). dar Gwardia a realizat 
o spectaculoasă revenire (min- 50 : 
7—7). Și apoi, intr-un final pal
pitant. s-a consemnat o egalitate 
echitabilă.

Rezultate tehnice : Dinamo
București — Lcwski Spartak So
fia 20—7 (6—3), Dynamo Berlin — 
Ujpesti Dosza Budapesta 9—6 
(5—1), Gwardia Varșovia — Ruda 
Hvezda Praga 8—8 (4—4).

Programul de azi (ora 14,30) : 
Dinamo București — Ruda Hvezda 
Praga. Lewski Spartak Sofia — 
Ujpesti Dosza Budapesta, Gwar
dia Varșovia — Dynamo Berlin ; 
duminică (de la ora 9) : Gwardia 
Varșovia — Ujpesti Dosza Buda
pesta, Lewski Spartak Sofia — 
Ruda Hvezda Praga, Dinamo 
București — Dynamo Berlin.

Înaintea ultimelor două etape, 
în clasament: 1. Dinamo Bucu
rești 6 p ; 2. Dynamo Berlin 5 p ; 
3. Ruda Hvezda Praga 4 p ; 4.
Gwardia Varșovia 3 p ; 5. Ujpesti 
Dosza Budapesta 0 p (41—56) : 6. 
Lewski Spartak Sofia 0 p (30—54).

PROGRAMUL ETAPEI
în cadrul celei de a Iî-a 

etape a campionatelor divi
zionare A se vor disputa' 
următoarele meciuri : MAS
CULIN : ,,U“ Cluj — Inde
pendența Sibiu, Știinta Ba
cău — „U“ București, Poli
tehnica Timișoara—CAROM, 
H.C. Minaur Baia Mare — 
CSU Galați, Steaua •— Di
namo Brașov ; FEMININ : 
Mureșul Tg. Mureș — Con
structorul Timisoara, „U“ 
Iași — Confecția, Textila 
Buhuși — Sparta Mediaș, 
IEFS — Rapid, „U“ Bucu
rești — Progresul, „U“ Ti
misoara — Voința Odorhei-

REZULTATE, ȘTIRI
• Rezultate din divizia B : 

MASCULIN, SERIA I : Oltul Sf. 
Gheorghe — Tractorul Brașov 
15—18 (9—10), Voința București — 
Rapid București 18—11 (2—5), Celo- 
stuf Brăila — Rafinăria Teleajcn 
10—10 (3—4), Agronomia Iași — 
Comerțul Constanța 13—10 (1—8), 
SERIA A II-A : Voința Baia Mare
— Gloria Arad 22—17 (10—7). Ști
ința învățământ Tg. Jiu — Știin
ța Petroșani 10—11 (5—7), Timișul 
Lugoj — Metalul Copșa Mică 12—15 
(12—8), ASA Tg. Mureș — Con
structorul Oradea 27—18 (15—9) ; 
FEMININ. SERIA I : Viitorul 
Vaslui — Voința Iași 17—18 (9—7), 
Vulturul Ploiești — CSU Construc
ții 11—6 (8—5), Voința Brașov — 
Rulmentul Brașov 15—15 (8—11) t 
SERIA A II-A: Argeșana Pitești
— „U“ Cluj 12—12 (7—8), Tricoul 
Oradea — CSM Sibiu 11—12 (6—6), 
Nitramonia Făgăraș — Constructo
rul B. Mare 14—15 (10—8).

• Meciurile aminate din prima 
si a doua etapă se vor juca dună 
cum urmează : la 19 septembrie : 
Dinamo Brașov — Dinamo Bucu
rești Si CSU Galați — Politehnica 
Timișoara ; la 1 octombrie : Dina
mo București — „U“ Craiova.

N. SAINER, PLOIEȘTI. O epigramă, 
apropo de locul 15 ocupat în clasa
ment de fotbaliștii de la F. C. Con- 
stânța :

Un paradox T O întîmplare ?
Oricum, povestea e cam sumbră : 
Cînd litorolu-i plin de soare. 
Voi preferați sâ stați in... umbră ?

MANO LE TECLU, ZIMNICEA. Este im
posibil de făcut o comparație între doi 
cicliști care nu ș-au intîlnit niciodată : 
Eddy Merckx și Fausto Coppi. Merckx 
a ciștigat de cinci ori Turul Franței și 
tot de atîtea ori și Turul Italiei.

ION STEFLU, BUCUREȘTI. Cel mai tî- 
năr arbitru divizionar A de fotbal este 
botoșeneanul Constantin Prusac : 37 .de
ani. Al doilea pe lista tinerilor arbitri 
divizionari A este... Otto Anderco din 
Satu Mare, în ciuda prezenței lui de mai 
mult timp la conducerea partidelor din 
primul eșalon. El n-ore decît 39 de ani.

MARIN BOBU, ORADEA. Și dv. sus
țineți propunerea ca fotbaliștii să poarte 
numere și pe chiloți ? Unele echipe din 
Divizia A au și făcut acest pas și pre
supunem că, în scurt timp, măsura a- 
ceasta va fi generalizată.

Ilustrații : N. CLAUDIU



PENTRU LOTUL NOSTRU REPREZENTATIV

DRUMUL SPRE MECIUL CU FRANȚA TRECE PE LA VARNA...
Drumul spre meciul de rugby 

cu Franța — la București, în 13 
octombrie — trece pe la... Varna. 
Frumoasa stațiune de ne litoralul 
bulgar va găzdui, de la sfirsitul 
săptăminii viitoare, un turneu do
tat cu trofeul „Nisipurile de aur“, 
ce se anunță interesant, la startul 
său urmind a se prezenta nu mai 
puțin de opt echipe naționale. 
Printre ele si reprezentativa noas
tră- Vizînd o comportare onora
bilă. edificatoare asupra potenția
lului tricolorilor la ora actuală, 
antrenorii lotului. Petre Cosmănes- 
cu si Valeriu Irimescu, au chemat 
acum zece zile pe terenul din 
„Parcul copilului" 44 de jucători. 
După acest trial, colegiul de an
trenori s-a oprit la 27 dintre ei. 
Este vorba de nucleul echipei care 
va fi trimisă in teren- la Varna, 
iar mai apoi împotriva Franței. 
Pentru că. neexeluzîndu-se even
tualele surprize — plăcute si dori
te. firește — din partea unor di
vizionari. ideea de bază esie fixa
rea, de pe acum, a scheletului na
ționalei si omogenizarea lui.

Deci. ..aleșii". Pentru tricoul cu 
numărul 15 un îndreptățit candi-

7

dat, Durbac, a devenit, în ultimul 
moment. indisponibil. în această 
situație extremă, vor fi încercați 
jucătorii de la „deschidere", adică 
Mihai Nicolescu — a cărui rein
trare în lot ne bucură, el demon- 
strînd. în continuare. seriozitate 
si pasiune — și Bucoș. în linia de 
treisferturi. alături de experimen
tatul Nica, de mai tinerii Ianu- 
seviei, Motrescu, Marica, Budică si 
Făleușanu, un nume care retine a- 
tenția : Burghelea. Aripa Științei 
Petroșani a impresionat prin clar
viziune si promptitudine. Mijloca
șii la grămadă cei mai buni la 
ora actuală sînt. fără îndoială. 
Mateescu (util, cunoscător perfect 
al rolului) si Florescu, noul ..diri
jor" de excepție al puternicului 
„XV" timișorean. înaintarea. în a 
cărei forță .si inteligentă se in
vestesc multe speranțe, cuprinde 
nume cu rezonantă : Pop. Fugigi. 
Tătucu (linia a IlI-a). Șerban, Pos- 
tolache, Dărăban (II). Dinu. Ba
ciu, Ciornei (I). Li se adaugă En- 
ciu Stoica (sigur, bătăios) si Du
mitru, excelent clădit, clarvăzător 
(III). Mușat (II). Orteleean, Mun- 
teanu (taloner dotat, un ..argint

Campionatele mondiale masculine de canotaj

ÎNAINTEA SEMIFINALELOR,

ÎN ETAPA A IV-a A CAMPIONATULUI

UN MECI DE MARE INTERES:
DINAMO - STEAUA

ALEXANDRU POP

viu", dar.-, prea repede infatuat !). 
Țurlea (I). Dintre aceștia. 19 vor 
face deplasarea la Varna. Se con
tează acolo pe un test deplin edi
ficator. deoarece vor participa pri
mele garnituri ale Poloniei — 
rugbyul de aici cunoaște un reaJ 
reviriment — Italiei. Cehoslovaciei, 
Bulgariei, Iugoslaviei. R.D. Ger
mane si Uniunii Sovietice (ultima 
formație a întrecut recent, fără 
drept de apel, pe Grivita Rosie).

Geo RAEJCHI

ANTRENAMENTE
LUCERNA, 6 (prin telefon). Cea 

de a 4-a ediție a campionatelor 
mondiale masculine de canotaj se 
apropie de sfîrsit. Organizatorii au 
oferit vineri sportivilor o bine
meritată zi de pauză. înaintea se
mifinalelor. Avem. deci, si noi 
răgazul de a trece în revistă evo
luția echipajelor românești pre
zente aici și șansele lor în fazele 
superioare ale competiției.

înainte de orice, ne vom opri 
asupra faptului că specialiștii el
vețieni în canotaj, care au dat 
pronosticuri destul de inspirate 
înaintea întrecerilor feminine, nu 
vedeau pe podiumul celor mascu
line nici un echipai românesc. A- 
ceasta se întîmpla. însă. înaintea 
debutului întrecerilor, pentru că. 
după prima zi. cînd echipajele de 
2+1 și 2 f.c. ale României au ob
ținut victorii clare în serii (de- 
tinînd. totodată, si cei mai buni 
timpi în probele respective), pro
nosticurile s-au schimbat conside
rabil. Tudor, Ceapura + Gheor
ghiu, Die Oanță și Dumitru Gru- 
mezescu au revenit în atentia spe
cialiștilor. fiind cotati acum cu 
șanse mari de urcare pe- podium. 
Simbâtă. ei vor avea de făcut 
fată unor adversari deosebit de 
puternici. La 2+1. România va

ȘI OPTIMISM

ÎNCEPE ETAPA DE ZONĂ

concura alături de Cehoslovacia, 
U.R.S-S., Polonia, Danemarca si 
Elveția, din această serie Jipsind 
doar R.D. Germană si Italia pen
tru ca prima semifinală să fi ali
niat la start tot ce este mai bun 
în lume la această oră. Aceeași 
situație este valabilă si pentru 
echipajul nostru de 2 f.c.. care 
evoluează în semifinală în cam
pania schifistilor polonezi, excelent 
cotati pe plan international, si a 
acelora din R.F. Germania. în a- 
ceastă semifinală mai concurează 
echipajele S.U.A-, Iugoslaviei si 
Italiei. La 4+1 rame, echipajul ro
mân Pavel Zagpni. Adalbert Agh, 
Cristian Georgescu, Ionel Ocneanu 
+ Ovidiu Glieorghe are, de ase
menea.'o semifinală echilibrată; 
în care se va întrece cu cele ale 
U.R S.S., R.F. Germania, Ceho
slovaciei. Olandei si Italiei.

în toate aceste dispute, băieții 
noștri trebuie să ocupe unul din 
primele trei locuri pentru a se 
califica în finalele campionatelor 
mondiale. Vineri. în ziua de „o- 
dihnă". ei au efectuat dimineață 
un antrenament intens si după- 
amiază un altul ușor. Schifistii 
români manifestă optimism si spe
ră să treacă cu bine toate cele 
trei examene de simbătă. care vor 
începe la ora 13.30 (ora locală)- Al 
patrulea echipaj român (4 vîsle 
f.c.). care nu s-a calificat în se
mifinale, nu va concura sîmbătă,’ 
ci de-abia duminică. în finala 
pentru locurile 7—12.

In noua sa formulă, inedită, 
cu două serii a cite opt echipe, 
campionatul de rugby a debutat 
furtunos. Cele trei „mari“ din 
ultimele decenii, Steaua, Dinamo 
și Grivița Roșie, au Înregistrat în 
primele trei etape cîte două in- 
frîngeri, in timp ce formațiile 
din grupa așa-ziselor out-sidere 
(Farul, în primul riad. Sportul 
studențesc. Universitatea Timișoa
ra și Știința Petroșani) au luat 
un start bun. Să vedem cit le

MÎINE, PATINOARUL 
„23 AUGUST"

ÎSI DESCHIDE PORȚILE
După cum am fost a- 

nunțați de către I.E.A.B.S., 
duminică dimineață se 
va deschide patinoarul 
artificial „23 Aug»It" din 
Capitală. în dorința de a 
oferi elevilor posibilitatea 
de a patina în ultima 
săptămînă de vacanță, pa
tinoarul va fi deschis pen
tru public, pînă la 15 sep
tembrie, zilnic intre orele 
10—12 și 17—19.

SE REIAU ÎNTRECERILE DIVIZIEI DE LUPTE
După o scurtă perioadă de întreru

pere, întrecerile primei d-vizii de 
lupte greco-romane se reiau dumi
nică. Etapa a Hi-a a campionatului 
programează o serie de întâlniri im
portante pentru configurația finală 
a clasamentelor celor trei serii, iu
bitorii sportului luptelor din Capita
la au posibilitatea de a vedea „la lu
cru14 aproape toate echipele bucu- 
reștene. Duminică. Progresul, Meta
lul și Dinamo vor fi organizatoare. 
Dar, iată programul complet al eta
pei :

SERIA I Ga BUCUREȘTI) : Dun\- 
rea Galați, A.S.A. Bacău. Metalul 
(organizează Metalul) ; TULCEA : 
C.S. Botoșani, Delta Tuleea. IPROF1I. 
Rădăuți (organizează Delta) ; etapa 
de la Iași este aminată ;

SERIA a II-a (la REȘIȚA) : A.S.A.

CAMPIONATUL 
„UNDELOR ULTRASCURTE
-Astăzi și mîine.; se vadesfășura una 

dintre cele mai interesante. competiții 
a-le radioamatorilor din țara noastră. 
Este vorba de Campionatul național de 
unde ultrascurte. Ineditul acestui con
curs constă în faptul .că participanții — 
pentru a obține rezultate cit mai bune — 
trebuie să se deplaseze, cu întreaga 
aparatură, pe vîrfuri de munți ori pe 
înălțimi dominante, astfel ca să poată 
emite și recepționa (pe frecvența de 144 
m'egahertzi) la distanțe cît mai mark 
Fiecare kilometru, măsurat pe hartă în 
linie dreaptă, înseamnă un punct în cla
sament. De exemplu, o legătură bilate
rală între o stație de pe Ceahlău și una 
de pe Retezat valorează circa 300 de 
puncte.

lată cîteva dintre piscurile de pe caie 
vor lucra radioamatorii ,, ultra scurt iști" j 
Semenic și Neqoiu (rad-ioclubui. Craiova), 
Omul și Babele (radieclubul Ploiești), 
Poiana Ruscăi (radioclubul Timișoara), 
Cristianul Mare și T-împa (radioclubul 
Brașov), Căliman (radioclubul Galați), 
Curcubsta (radioclubul Turda) etc* 

vor ține puterile și, mai ales,'care 
va fi reacția bucureștencelor, 
pentru că, fără îndoială, ele nu 
vor intîrzia să răspundă „provo
cării" ce le-a fost lansată.

Astăzi și mîine se vor desfășu
ra partidele etapei a IV-a, apoi 
întrecerea va fi Întreruptă pentru 
a permite echipei naționale să 
joace la Varna, intr-un mare tur
neu care va reilni opt echipe re
prezentative. Partida inaugurală 
a etapei va aduce față în față 
două foste campioane, Stea.ua și 
Dinamo. Prin forța de joc supe
rioară dovedită în ultimii doi ani, 
mai cu seamă, prima formație a- 
pare favorită. Lotul său este mai 
valoros, mai complet, dar dinamo- 
viștii și-au făcut un renume din 
a nu pierde tocmai cînd șansa 
hîrtiei le este defavorabila. Așa 
va fi oare și astăzi ? Răspunsul 
îl vom avea la ora 18, pe stadi
onul Dinamo, unde se va disputa 
întîlnirea. Mîine, pe Giulești, 
proaspăta promovată Rapid va 
căuta să obțină prima sa victorie 
din actualul campionat în dauna 
Vulcanului, de asemenea fără suc
cese la activ. Alte meciuri inte
resante : la Buzău. Constructorul 
împotriva Universității Timișoara; 
la Iași, Politehnica — Sportul stu
dențesc, ca și derbyul constănțean 
T.C. Ind. — Farul, in care aceas
tă din urmă echipă, angajată In 
cursa pentru titlu, va obține, pro
babil, punctele victoriei. (D.C.).

Cluj, C.S.M Reșița. Constructori?! 
Margiiita (organizează C.S.M. Reși
ța) : BUCUREȘTI : C.F.R. Timișoa
ra, Dinamo București, Vulturii Tex
tila Lugoj (organizează Dinamo) ; 
ORADEA : Crișul Oradea. Mureșt i 
Tg. Mureș. C.S. Arad (organize aza 
Crișul Oradea) ;

SERIA a IU-a (la BUCUREȘTI) : 
Rapid, Progresul București. Carpați 
Sinaia (organizează Progresul) ; BU- 
ZAU t Steagul roșu Brașov. Gloria 
Buzău, Aluminiu Slănină (organizea
ză Gloria) ; PITEȘTI ; C.S. Pitești, 
Electr-o putere Craiova. Cfenpulung 
Muscel (organizează C.S. Pitești).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ :
ÎN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOK 

LA CONCURSUL PRONOSPORT DE
DUMINICA 15 SEPTEMBRIE 1974
Se adu.ee la cunoștință pârtiei pan- 

ților la concursul Pronosport din 15 
septembrie 1974, că infer iieît progra
mul etapei respective cuprinde și 
meciuri din „Cupa României44., la a- 
ceste meciuri — ea pronosticuri 
exacte — vor fi considerate cele care 
corespund rezultatelor înregistrate 
pe teren după consumarea timpului

A CAMPIONATULUI
Duminică 27 octombrie. la Bucu

rești. vor fi desemnați campionii 
de box ai României pe anul 1974. 
Pentru selectionarea particioanti- 
lor la turneul final (care va în
cepe in ziua de 21 octombrie), se 
organizează în perioada 18—21 sep
tembrie etapa de zonă. Gazdele 
acestei etape vor fi oraseie Ora
dea, Reșița, Pi teșii. Tg. Mureș, Si
biu, Bacău si Brăila, cărora li se 
adaugă o zonă locală la București, 
La etapa de zonă participă cam
pionii județeni, boxerii de catego
ria I. maeștrii și maeștrii eme
riti ai sportului. Sînt exceptați 
de la această fază si vor intra 
direct în turneul final eompo- 
nerrtii lotului republican si eîte un 
boxer de categorie de la cluburile 
Dinamo și Steaua (tinindu-se sea
ma de recentele eforturi depuse

DISPUTE SPTCTÂCUIOASE
UE PISTARZI1DR

Pisxarzii bucureșter.i și-au conti
nuat disputele, joi fund programată 
proba de urmărire individuală. La 
startul -ei au fost prezinți fruntașii 
ciclismului nostru, lupta care s-a 
dat fiind deosebit de spectaculoasă și 
punctată cu surprize. Astfel In 
..sferturi-. Marian Fei felea (Steaua) 
l-a eliminat pe Teodor Vasile (Dins- 
moL iar Mircca Kamașcanu (Dinamo), 
după ce realizase in serii un timp 
(5:103) ce avea să fie cel mai buu 
al reuniunii, a fost întrecut în se
mifinale de Costel Cirje (Dinamo). 
Acesta din urmă a cîștigat disputa 
final* cu stelistul Petre Dolofan 
(timp 5:13,fi), iar Mircea Ramașcanu 
a reușit să se claseze al treilea, 
locui 4 revenind lui Marian Ferfelea.

Ieri după-amiaza trebuia să se 
dispute urmărirea pe echipe, a mina
tă. însă, din cauza timpului nefa
vorabil, pentru astăzi.

Duminică, de la ora fi. încep cam
pionatele republicane ale juniorilor, 
cu proba de viteză pentru cei mici. 
Luni intră in concurs, la aceeași 
probă, juniorii mari.

regulamentar de joc (2 reprize a cite 
45 de minute), inclusiv a eventuale
lor prelungiri (2 reprize a cite 15 
minute).

Conform articolului 30 din Regula
mentul privind organizarea și admi
nistrarea sistemului de pronosticuri 
sportive-Pronosport. nu se iau în 
considerație rezultatele înregistrate 
pe baza altor criterii (tragere la 
sorți, calificarea echipei în deplasare, 
adiționare de vîrste, executarea de 
lovituri de la 11 metri etc.).

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 

DIN 6 SEPTEMBRIE 1974 
FOND GENERAL DE ClȘTlGURT : 

934.449 lei, din care 316.087 lei RE
PORT.

Extragerea I : 49 81 60 56 38 14
39 59 34

Extragerea a II-a : 17 4 11 53 15 67 
31 72 80

Plata câștigurilor va începe în Ca
pitală de La 16 septembrie pînă la 
6 noiembrie ; în țară d£ la 19 sep
tembrie pînă la 6 noiembrie 1974 in
clusiv. Prin mandate poștale înce- 
pind de la 20 septembrie 1971.

NAȚIONAL DE BOX
de acești pugiliști cu prilejul cam
pionatelor mondiale, al Dinamo- 
viadei si al turneului Armatelor 
prietene)-

Printre favoriții care vor putea 
fi urmăriți în galele zonale, men
ționăm. pe categorii, următorii 
boxeri : cat. semimuseă : Turei (la 
Reșița). Mihai Aurel (la Pitești). 
Ganea (la Tg. Mures). Rușit Tu
ran (la Brăila) : cat. muscă : Bă- 
iatu (O). Robu Niță (P). Cerchia 
(Tg. M.). Ibrahim (Bc). Sulă (Br) : 
cat. cocoș : Molnar (R). Drăsan 
(P). Tone (Tg. M). Kiss (S) ; cat. 
pană : Amăzăroaie (R), Nedelcea 
(P). Adam (Tg. M). Ploiesteanu 
(S). Butiseacă (Bc) : cat. semi- 
ușoară : Stefanoviei (O). Dia (R). 
Soroceanu (Bc). lacob Augustin 
(Br) ; cat. ușoară : Gutu (Tg. M), 
Hoduț (Bc) ; cat- semimijlocie : 
Hodoșan (O). Rie Tîrîlă (R). Zil- 
berman (P). Agapșa (Tg. N). Popa 
(S). Fuicu (Br) ; cat. mijlocie mi
că : Tirboi (O). Moeanu (R). Ni- 
colae Tudor (Tg. M). Filip (S) ; 
cat. mijlocie : Tecuceanu (O). Ba
riu (R). Peter (S). Culineac (Br) ; 
cat. semigrea : Pirvu (R). Văran 
(Bc). M. Constantinescu (Br) ; cai. 
grea : Lehădus (R). A. Iancu (P). 
Sâaătescu (S), Dascălu (Bc).

la Varșovia, pentru a participa la tur
neul :nternoționol ,, Memorialul Pyt’a- 
sinski". Antrenorul Nicofeaț Pcvel înso
țește următorul lot de sportivi : N. Gin- 
gă, FI. Răduț .(52 kg), M. Dumitru (57 
kg), I. Păun (62 kg), E. Hupcâ (68 kg), 
A. Pope, Gh. Ciobotaru (74 kg), A. 
lovskî, C. Ignat (100 kg).

BASCHET
kclc (Ungorio) pentru a participa la un 
turneu internc(ionol. Au iocjt Hep ie sa
rea : Tafâu, Pirșu, Cemat, Gmpeanu, 
Oczelsk, Georgescu, Mica iese u, Popa, 
Carcion, Pașcc, Lase e ne©, Zdrenghec. 
Antrenori: M. Nedef și F, Vasiliu ; me
dic : dr. T. Minescu.

ROY IN RINGUL INSTALAT PE TE-
RENUL .LUCEAFĂRUL- din 

Sibiu s-a disputat dubla întîlnire ami
cală de box dintre pugiliștii de la Șc. 
sp. Șoimii Sibiu și o selecționată a Mo- 
raviei (Cehoslovacia). In ambele con
fruntări, victoria a revenit boxerilor ro
mân.;, cu 12-4 și 11-5. Cei mai buni 
sportivi oi gazdelor au fost Ad. Mani, 
V. Drăghia, O. Butnoru, I. Carocvlea, L 
Prccup, P. Cuțdar, iar de ia oaspeți om 
remarcat pe j. Horak, V. lakubet și 
L. Brauner a LA HMIȘOAftA s-a dispu 
tot, timp de 4 zile, competițio de bc-x 
organizată de C.J.E.F.S. Timiș, dotată 
cu ,.Centura Banatului". După întreceri 
aprig disputate, au intrat îo posesia 
centurilor : D. Truț (Timișoara), R. Co- 
coși:ă (București), Gh. Râdoi (Reșița), 
Gh. Piriiaghiu (Droheta Tr. Severin), 
I. Siiaș (Arad), P. Topologici (Timișoa
ra), bl. Sălci ian (Arad), I. Borte? (Timi
șoara), N. Radu (Craiovo), V. Bardaș 
(Arad), M. Achim (Pitești), V. Pe-can 
(Timișoara), P. Groși (Reșița), C. Breje 
(Timișoara), V. Draghia (București). t. 
Lncze (Brașov), T. Rata (Reșița) q ECHI
PA NAȚIONALA DE JUNIOR!, ce se 
pregătește pentru participarea la „Tur
neul Prietenia", care va avea loc la 
Ulon Bator, între 22 și 26 octombrie, 
susține două meciuri de verificare în 
compania formației similare a Ungariei, 
întîlnirile se vor disputa la Galați (27 
septembrie) și Tuicea (29 septembrie).

LUPTE ECHIPA
v A de

(juniori pînă 
țării noastre 

două meciuri 
selecționatei

REPREZENTAU- 
lupte 
la 20 

urmează 
în

gre- 
de 
să 

compa-

co-romane 
ani) a 
susțină c 
nîa selecționatei similare a Poloniei. 
Prima întîlnire va avea loc în ziua de
14 septembrie, la Tg. Secuiesc, iar cea 
de-a doua, în ziua următoare, la Bă
lan • CONCURSUL REPUBLICAN DE 
TOAMNA rezervat juniorilor de la lupte 
libere ce arma să se dispute, la Reși
ța, între 20 și 22 septembrie, va avea 
loc, la aceeași dată, la Craiova UN 
LOT DE LUPTĂTORI ROMANI a plecat

Horia ALEXANDRESCU

CEI MÂI BUM PESCARI 
SPORTIVI PE 1974

Zilele trecute, cei mai buni pescari 
sportivi din întreaga țară, primii 
clasați în faza județeană a campio
natului republican de pescuit stațio
nar, -s-au întîlnit Ia Drobeta Tr. Se
verin, pe malul Dunării, pentru a-șl 
disputa întnetatea în finala competi
ției. Cel mai... norocos dintre pes
cari, cel care a reușit să prindă o 
cantitate mâi mare de pește a fost 
giurgiuveanul Ion Giurea, care după 
cele două manșe a cîte 3 ore de pes
cuit a fost trecut pe foile de arbi
traj cu 3 048 puncte (94 de pești îu 
greutate de 2 361 gr.). Pe locul II 
s-a clasat cunoscutul pescar bucu- 
reștean. <on Pană, component al 
echipei campioane mondiale în anul 
1965. care a totalizat 1514 p (204 
pești — 1 310 gr.), urmat de Alexan
dru Zvoianu (A.V.P.S. Caransebeș) 
— 1 337 p (17 pești — 1 920 gr.).

Tot pe Dunăre. la locul numit 
„Epave44, s-a desfășurat și finala 
campionatului pentru tineret. ra 
primele locuri s-au clasat — la indi
vidual : D. Stoenescu (A.V.P.S. sect. 
1 București), N. Rădulescu (A.V.P.S. 
sect. 5 București) și W. Hermann 
(A.J.V.P.S. Timiș) ; pe echipe ordi
nea a fost : Timiș, Dolj și Buzău.

COMPLET REAMENAMTA, 
□ SALA floreasca ii =«
află din nou la dispoziția mușchetarilor 
noștri fruntași. Aici vor lucra, începînd 
chiar din această lună loturile olimpice 
de scrimă care se pregătesc pentru 
Montreal e PUNCTUL DE ATRACȚIE al 
actualului sezon Gompetiționcl interna
țional îl reprezintă Campionatele balca
nice, care se vor desfășura in ultima 
decadă a lunii noiembrie, la Sofia. Fe
derația preconizează deplasarea în ca- 
pitala Bulgariei a celor mai valoroase 
echipe, care vor cuprinde in proporție 
de 75 la sută trăgători foarte tineri, in 
jurul virstei de 20 de ani • CLUBUL 
SPO2TIV STEAUA desfășoară o acțiune 
susținuta ce promovare a elementelor 
de perspectivă în echipeje -de seniori. 
Exemplul ce! mai edificotor îl oferă lo
tul feminin de floretă, in care ofături 
de Weano Gywlai, Suzana Ardelean?.!. 
Ecaterina Stahl și Ana Pascu se pregă
tesc (și concurează rn întreceri cțficia’e) 
cîteva dintre sportivele formate în club : 
Stefania Tudpse, Felicia Stoica și Rosema 
Cochiîeanu. Este o inițiativă pe cale de 
extindere și la celelalte probe.

ȚÎD CEI MAI BUNI TINERI TRA-
1 GĂTORI cu arma de vînătoa-
re se vor intîlni, azî și mîine, pe poli
gonul Tunari din Capitală, pentru a-șî 
disputa întîietatea in finala campionatu
lui național de talere la juniori. Atît la 
întrecerile de trap (talere aruncate din 
șanț), cît și la cele de skeet (talere 
lansate din turn) au dreptul de a par
ticipa numai acei juniori care în co 
cursurile anterioare au îndeplinit hare
murile fixate de F.R.T. (la trap 38 p d'-n 
50 posibile, sau 75/100, ori 112/150, :cr 
la skeet 40/50, sau 80/100, ori 120/150). 
La individual se va concura la 150, iar 
pe echipe la 100 de talere.

Sportul Pflg.c3-d

Stea.ua


TREI MEDALII
la campionatele mondiale de la Havana

CARE PREVESTESC MEDALIILE OLIMPICE
Martorii oculari nu încetează în 

a susține că această primă ediție 
a campionatelor mondiale de box 
amator, de Ia Havana, a demon
strat un progres indiscutabil in 
țnîgilismul lumii. Turneul olimpie 
de box de la Munchen nu mai 
este decît un punct de referință 
statistic, pentru că în doi ani de

ditate, tot mai elocvent. Simpla 
parcurgere a listei proaspeților 
campioni mondiali sau — si mai 
grăitor — a semifinaliștilor com
petiției, arată consacrarea defini
tivă (în special datorită Cubei) a 
boxului din America Latină, pre
cum si ascensiunea impetuoasă — 
ca un avertisment — a boxerilor

continuat să lupte eu o admira
bilă voință si cu un ritm în lovi
turi cu totul ieșit din comun la 
semigrei, cpuizîndu-I pe marele 
campion iugoslav și pur.indu-i în 
încurcătură pe arbitri (decizie cu 
3—2 !). După acest meci, ziarul lo
cal „Cratima" a scris despre Da- 
finoiu că „este un perete prin 
eare nu se poale trece", iar co
mentatorul Iglesias l-a numit, la 
radio-televiziunea cubaneză. „fa
voritul nr. 1 pentru Montreal". în 
același timp, ziaristul spaniol Ja
cinto Perez-Garcia l-a desemnat 
pe Constantin Gntieseti printre cei 
mai tehnici boxeri ai campionatu
lui

UN CALENDAR MINUȚIOS

Din nou învingător asupra polonezului Tomczyk : Simion Cuțov 

"ile s-au putut înregistra impor
tanți pași înainte.

în primul rînd se constată lăr
girea considerabilă a zonelor geo-

Pe parcursul competiției, bo
xerii români au susținut 23 de 
meciuri, din care : au ciștigat 12 
și au pierdut 11. Cele 12 victorii 
au fost realizate de 6 boxeri, 
cei mai productivi (cu cite 3 
victorii) fiind C. Gruiescu, S. 
Cuțov și A. Nâstac. Un număr 
mai mare de victorii n-au obți
nut decît Cuba (33), U.R.S.S. 
(30) și S.U.A. (15).

Din eele 12 victorii românești, 
3 au fost obținute înainte de li
mită și 8 cu decizii unanime de
5- 0 ! în schimb, din cete 11 in
fringer! suferite de boxerii ro
mâni, 7 ou fost dictate strîns (de 
două ori 1—4) sau Io extremi 
limită (de cinci ori 2—3) I

Printre învingătorii boxerilor 
români fiqurează 3 campioni 
mondiali, 3 vicecampioni mondiali 
și 2 campioni europeni I

CLASAMENTUL FINAL PE ME
DALII î 1. Cuba 8 medalii, 2. 
U.R.S.S. 8 m, 3. S.U.A. 4 m. 4. 
Iugoslavia 3 m, 5. România 3 m.

CLASAMENTUL FINAL PE 
PUNCTE : 1. Cuba 19 p, 2. 
U.R.S.S. 14 p, 3. S.U.A. 8 p. 
4—5. Iugoslavia si România 5 p,
6— 7. Uganda și Porto Rico 4 p.

grafice de influentă. î^telegind 
l?rin aceasta acele părți aJe lumii 
fin care boxul amator. maturizat, 
începe sa se manifeste, fârâ timi-

POTENȚIAL DE
Pentru că am vorbit de candi- 

Bații la medalii, trebuie să spu
nem că evoluția lor la Havana îl 
Îndreptățește pe boxerii români să 
se considere printre aceștia. Fi
rește că pînă la laurii olimpici 
mai e cale lungă, dar nu e de ne
glijat împrejurarea că într-o com
panie extrem de valoroasă, cum a 
fost cea de la campionatele mon
diale pugiliștiî noștri au dovedit 
calități remarcabile și un poten
țial de luptă foarte ridicat, chiar 
și atunci cînd — dintr-un motiv 
sau altul — nu au izbîndit în 
ring (sau pe buletinele judecăto
rilor).

O sumară analiză a comportării 
boxerilor noștri la Havana confir
mă această afirmație, întemeiată 
și ne valoarea bună a garniturii 
prezentat», pe valoarea de ansam
blu a echipei românești. Antreno
rul emerit Ion Popa susține că nu 
are de făcut nici cel mai mic re
proș nici unuia dintre elevii săi. 
Dimpotrivă, după întoarcerea în 
București, au fost scoase la iveală 
cîteva exemple, pe care oficialii 
români le-au numit „cazuri de 
eroism sportiv". Gabriel Pometcu, 
Be pildă s-a urcat în ring după 
ce zăcuse 5 zile pe un pat de 
spital cu colici renale ! înainte de 
a-1 înfrunta pe Rufat Rîskiev (pe 
care presa locală l-a poreclit „ti
grul din Tașkent"), Alee Năstac 
avea cornetul sting tumefiat, pînă 
îa închiderea ochiului, și totuși a 
acceptat să intre în ring ! însuși 
t’nărul Simion Cuțov a suferit 
do-a lungul competiției de dureri 
dorsale.
. Printre băieții noștri au fost, 
desigur, și unii care au Părăsit 
prea devreme întrecerea. Marian 
Bazar si debutantul Damian Cim- 
poiesu s-au luptat fără cruțare cu 
'comnionii europeni Aldo Cosentino 
și Marian Beneș. Remus Cozma a 
plătit bir scump dorinței de a cîș-

africani in elita mondială. Și încă, 
aici, ar trebui să mentir.em o re
zervă pentru capitolul pugîl is râu
lui asiatic, absent la Havana. și 
despre care vom avea vesti mai 
proasnete abia după Incivnersa 
Jocurilor sportive asiatice de la 
Teheran.

Este inutil să mai adâ.zam că 
boxul european se ara’î laoabil. 
prin vastul său rezervor, de sur
prize in fiecare sezon Precum 
n-ar trebui să lase indiferent pe 
nimeni faptul câ — de astă dată
— boxerii din Statele Unite, pre
zentați la Havana, au părăsit obiș
nuitele și pretimpuriile Predispo
ziții pentru stilul dezordonat de 
box. caracteristic pugiliștiloe pro
fesioniști de duzină : majoritatea 
tinerilor arr^ricar.i eare au evoluat 
în capitala Cutei au cooiat parcă 
stilul lui Cassius Clay, bazat ne 
jocul amețitor de picioare. pe 
ritm, ne lovituri din deplasare pe 
folosirea intensivă a brațului îna
intat.

Asemenea constatări duc inevi
tabil la o Drimă concluzie : LUP
TA PENTRU MEDALII LA VI
ITORUL TURNEU OLIMPIC. DE 
LA MONTREAL VA FI MULT 
MAT APRIGA DECtr NE-AM ÎN
CHIPUIT. Tradiționalii candidați 
la gloria olimniră vor fî împresu
rați de o avalanșă de noi si ne
așteptați aspiranți. Dacă acceptăm 
acest pronostic (destul de realist), 
atunci, evident, va f! nevoie de 
• si mai atentă reas-zare a planu
rilor de preritlre •Hmni'-ă pentru 
pnrilistiî români •

LUPTĂ RIDICAT
ti ga cu tot dinadinsul, pentru că
— deși conducea la puncte meciul 
cu Stephen Muchoki — ..a intrat 
la bătaie" iu ultima repriză... 
Sandu Tîrîlă, consecvent unui 
obicei mai vechi, nu a urmărit 
decît lovitura de grație si tot cău-

Aprecieri măgulitoare, ca acestea 
din urmă, nu sînt insa, firește, su
ficiente centru a întemeia pregă
tirile extrem de importante în ve
derea viitoarelor Jocuri Olimpice. 
Prima si probabil ceti mai urgen
tă dintre sarcini este întocmirea 
unui calendar comnclitional intern 
si internațional extrem de minu
țios iudeeal nentru toti candidatei 
la lotul olinmic. Boxerilor cu mai 
multă experiență trebuie să Ii se 
rezerve un nmgrani mai puțin în
cărcat. oer-nitîndu-le o relaxare 
necesară si imnunîndu-le doar o 
utilă si obligatorie menținere per 
mar'r.t? a capacității fizice ge
nerale În arest fel. se ooate în
deplini si dezideratul rulării mai 
frecvente a tinerilor aspiranți. Se 
poete merge, pe această linie, 
nină la a concepe particinarea la 
campionatele europene din 19,5 
tu o formație de persoectivă. in 
asa fel incit potențialul selectio- 
nabililor olimpici să rămînă in
tact iar Iotul să pontă fi împros
pătat cu eventualele revelații de 
ultimă oră Chiar de De acum sînt 
tineri ca Florian Ghită, Carol Haj- 
i'-al sau Mibai Donciu (de la Pia
tra Neamț), care pot fi luati sub 
observație.

Concentrarea atentei asupra pla
nului de pregătire centru Jeturile 
Olimnice de la Montreal din 1973, 
trebuie conexată cu grija tehni
cienilor centru cîteva elemente 
eoncluzive din experiența „Ha
vana *74“. Aci s-a vădit rodul acli
matizării : boxerii români. sosiți 
din vreme și antrcnîndu-se la 
fata locului. su suDortat bine 
schimbarea importantă de fus 
orar si de condiții climatice Pen
tru obisnuirea cu ambianța metro
polei canadiene, vor trebui luate 
măsuri corespunzătoare. Nu în ul
timul rînd trebuie să atragem din 
nou atenția asupra necesității de 
a funda exemplara combativitate 
a boxerilor români pe mijloace de 
apărare mai ferme (să nu uităm 
că 3 dintre ei au pierdut Ia Ha
vana înainte de limită !). impor
tantă este si întărirea greutății 
loviturilor, sporirea eficacității lor 
(reprezentanții Cubei au obținut 
28 la sută din victoriile lor prin 
k.o., iar o proporție alarmantă de 
36 la sută din totalul meciurilor 
disputate la Havana reprezintă 
suma partidelor terminate înainte 
de vreme). Poate că specialiștilor 
noștri le vor fi de folos și urmă
toarele concluzii statistice t majo
ritatea k.c.-urilor s-au produs în 
urima repriză, iar cele mai multe 
la categoria semimiilocie ; ceie 
mai multe abandonuri au interve
nit în rundul 2 și s-au înregistrat

Kenyanul Dula va simți forța atacului lui Alee Năstac

tind-o... s-a văzut întrecut Ia 
puncte. Cea mai grea soartă a 
avut-o Costică Dafinoiu, care nu 
s-a speriat insă de faima campio
nului olimpic și european (și mai 
trrziu al lumii) Mate Parlov și 
nici nu a dezarmat după ce a fost 
trimis de două ori la podea, ci a

la categoria semiușoară !
Pentru pregătirile olimpice ale 

pugiliștilor mai este timp sufi
cient, dar trebuie să știm exact 
— și din vreme — ce intențio
năm.

Victoi BANCIULESCU

1974, ANUL CAMPIONATELOR
A POTENȚIALULUI OLIMPICILOR N
După primele 6 campionate mondiale — de trei ori mai

și

©

dă

de două ori mai multe puncte decît la J.O
Progresul remarcabil înregistrat arată

roade bune și este necesar să
ca
se

din 1972,
pregătirea

continue

la ac

cu
insistență pe

întreceri oiimpice de la Miin- 
lumea sportivă și-a îndreptat

acest drum
r-r: După ce
=g chen s-au 
== privirile spre Montreal. Acolo, în 1976, se va întîlni 
s din nou elita sportivă a lumii, confruntările urmînd 
•= să ateste vertiginoasa creștere a performanțelor 

contemporane.
= După cum este cunoscut, sportul românesc de 
==z performanță ă realizat în ultimele trei decenii un 
EfEE salt impresionant la campionatele mondiale și Jocu- 
== rile Olimpice, pornind de la 2 medalii la C.M. și 2 
= la J.O. înainte de 23 August 1944 și ujungînd la 

218 și, respectiv, 71 medalii în septembrie 1974.
= Cu toată această masivă creștere, după Jocurile 

Olimpice de la Munchen s-a constatat că rezulta- 
EE= tele obținute de olimpicii români au fost sub posi- 
= bilitățile lor reale și sub nivelul condițiilor pe care 
= mișcarea noastră sportivă Ie are la dispoziție. De 
= aceea Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februa- 
== rie-martie 1973, cu privire la dezvoltarea continuă 
= a educației fizice și a sportului a subliniat și nece- 
== sitatea îmbunătățirii permanente a performanțelor 
= în competițiile internaționale, scopul final fiind acela 
= de a obține la Jocurile Olimpice de vară de la 
= Montreal'1976 MAI MULTE CCiiTCS.

ultimele 
încheiat,

MEDALII OLIMPICE,

Pentru îndeplinirea importan
telor sarcini trasate de partid, 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport a analizat 
în mai multe rînduri posibili
tățile mișcării noastre sportive, 
necesitățile de îmbunătățire a 
activității de pregătire și a ela
borat „Programul de pregătire 
pentru Jocurile Olimpice din 
1976", întreg potențialul sportu
lui nostru de performanță — 
sportivi, antrenori, tehnicieni, 
medici — este angajat în rea
lizarea înaltelor obiective de re
prezentare cu demnitate a culo
rilor patriei la cea mai mare 
confruntare a sportului mondial, 
Jocurile Olimpice. Eforturile 
sînt dirijate pe coordonate fi
xate de plenara comună a Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și a Comitetului 
Olimpic Român din ianuarie 
1974 : creșterea substanțială a 
cantității efortului în antrena
mente, concretizat intr-un nu
măr de ore care să ajungă la 
1 090—1 200 intr-un ciclu anual: 
perfecționarea procesului de pre
gătire, obiectivizarea acestuia, 
raționalizarea mijloacelor de an
trenament, precizarea testelor și 
probelor de control specifice ; 
îmbunătățirea asistenței metodi- 
co-științifice și medico-sportive ; 
creșterea exigenței și spiritului 
de responsabilitate pentru înde
plinirea obiectivelor stabilite; 
intensificarea îndrumării și con-

INCLUSIV DE AUR, decît I 
la Miincîien 1972.

După un an de la impor 
tului de performanță, în 19 
toate sporturile olimpice, cai 
sînt un excelent criteriu de 
lului olimpic între două C 
pentru toți viitorii candidați 
tru pretendenții noștri la n 
pice.

lată de ce vă prezentăm 
tarea a 6 campionate mont 
pice, după care sportivii no 
alte 6 întreceri mondiale, : 
itorii doi ani de pregătire ol 
jos este întocmit numai pei 
gramul Jocurilor Olimpice i 
campionatele europene. Sir 
bilanț va ambiționa pe tojj 
aflați in pregătire olimpică 
incite !

Și acum, o scurtă preze: 
pice făcută de C.N.E.F.S. în 
tărîrii de partid.

trolului în antrenamente si 
concursuri ; rezolvarea operativă 
a deficiențelor și dificultăților 
întâmpinate în aplicarea planu
rilor ; îmbunătățirea condițiilor 
materiale ; intensificarea muncii 
politico-educative în vederea 
mobilizării tuturor factorilor, 
creșterii responsabilității și îm
bunătățirii disciplinei. Pe acest 
făgaș trebuie să se atingă para
metrii înalți ai angajamentelor 
pe care sportul românesc și le-a 
luat pentru Olimpiada anului 
1976,

Efortul conjugat dă primele 
roade. Datorită condițiilor tot 
mai bune, îndrumării și spriji
nului permanent al conducerii 
de partid, muncii fără preget a 
sportivilor, tehnicienilor și acti
viștilor, la cele 6 campionate 
mondiale desfășurate în 1974 — 
pînă acum — la sporturi 
pice, REPREZENTANȚII 
MÂNIEI AU CUCERIT 
TREI ORI MAT MULTE
DALII SI DE PESTE DOUA 
MAI MULTE PUNCTE DECIT 
LA MUNCHEN, DE LA 32 LA 
67 ! Handbalul (băieți), luptele 
libere 
și-au 
medalii de 
dintre aceste sporturi nu 
nuse la Munchen titlul olimpic, 
astfel câ saltul valoric este re
marcabil. Alături de aceste dis
cipline s-au impus, de aseme
nea, pentatlonul modern (intrat

și el în cil 
mante) și 
Havana, îs 
chen) spot 
pe o linie 
se plaseazi 
cendentă.
gr ‘

Eg

i

olim-
RO-
DE

ME-
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gg

și canotajul 
înscris în 

aur.

l (feminin) 
palmares 

Nici unul 
obți-

f'-i-A

Iată-i pe 
dem de l 
Albert Cc

a a o a
Olimpice

0880888881888
Pentru a participa la Jocurile 

de la Montreal, formațiile trebuie să susțină 
calificări. Cînd și cum ?

• Echipa reprezentativă de băieți a Româ
niei și-a cucerit dreptul de a participa la în
trecerile de HANDBAL ciștigînd titlul mon
dial în martie a.c., Ia Berlin. Cea feminină 
poate obține acest drept clasîndu-se între 
primele 4 la ediția de anul viitor a campio
natului mondial, care se desfășoară în 
U.R.S.S.

• Condițiile Ia BASCHET sînt: băieți — 
campioana olimpică, campioana mondială, 
echipa țării gazdă, primele clasate la califi
cări : America (2), Europa (2), Africa (1), 
Asia (1) și la ultimul turneu 
(3), iar Ia fete — campioana 
pa țării gazdă și primele 4

8808880008
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(D. 
de la Montreal 
mondială, echi- 
clasate în tur-

a a s a o.B

o o a a
Montreal, < 
ale Român

i a a e a a a a
neu! de calificare de Ia 

e Echipele de VOLEI 
concura la Montreal dacă : devin

DRUMUL
SPRE J.O. ’

mondiale (Mexic, 1974) sau se clăi 
locui II după campioanele olimpic 
devin campioane europene (lugoslai

BBBBBBBBBBOQ



poporul.

pregătiri 

rezultate

Sper că exemplul echipei națîona’e de handbal va fi 
uimst și de sport vii din te’els'te domen i. aht in confruntările 

din diferite competiții europene și mond ale, -it și tn pregătirea 

pentru Olimpiada. Cred ca se va ține seama de învățămintele 
Jocurilor

edalii
cipline

multă
9

impice de

țif ică,

Olimpice de la Miinchen și se vor face asemenea 

incit la Olimpiada viitoare să obținem realmente 
pe măsura posibilităților și condițiilor pe care 

statul nostru, le creează activității sportive

NICOLAE CEAUȘE5CU
(din cuvîntul rostit cu prilejul conferirii de or
dine și medalii componenților echipei de handbal a 
României, campioană a lumii pentru a 4-a oară)

IALE, CRITERIU DE APRECIERE
DE LA J. 0.1972 LA J. 0.1976

dat spor- 
proape în 
raiale care 
I potentia- 
[72—1976), 
lusiv pen- 
ncte olim-'

pă dispu- 
pline olim- 
fruntați în 
pentru vi
lul de mai 
I din pro- 
I include 
I că acest 
»ntrenorii 
Ke cit mai

r perfor- 
hedalii la 
la Mtin- 

înscriu 
I Scrima 
|urbâ des-

CANDIDAȚI LA TITLUL OLIMPIC
Cu trei ani în urmă, Ladislau Șimon era necunoscut nu numai în arena in

ternațională, dar chiar și în țara noastră. In 1972, el făcea parte pentru prîma 
oară din echipa reprezentativă de tineret. In primăvara anului 1973, la C.E. de 
la Lausanne, concurează și L Șimon, care prin seriozitatea sa în pregătire și 
prin calitățile deosebite îl impresionase pe antrenorul principal al lotului. Ion 
Crîsnic. Locul 5, ocupat atunci, a constituit o promisiune. La Universiada de la 
Moscova, în luna august, s-a clasat pe locul 2. La „mondialele" de la Teheren, 
in toamna aceluiași an, Ladislau Șimon ocupă locul 3.

Anul 1974 a constituit pentru sportivul din Tg. Mureș, momentul consacrării 
definitive. După, ce, la Madrid, în iunie, s-a situat pe locul secund în compe
tiția continentală, la C.M. de la Istanbul campionul român a spulberat speranțele 
celor mai valoroși sportivi din lume, cîștigînd de o manieră categorică titlul de 
campion ol lumii Ia toate categoriile. L. Șimon este în vîrstâ de 23 de ani și 
este sculer-matrițer ia Cooperativa Metalo-Tehnică din Tg. Mureș. In acest an și-a 
luat bacalaureatul și intenționează să urmeze cursurile I.E.F.S. Este legitimat la 
clubul Mureșul Tg. Mureș, unde îl are ca antrenor pe Franc isc Bolla. Este maes
tru al sportului.
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că preparativele pentru Jocurile 
Olimpice de la Montreal se află 
pe drumul cel bun. Mai sînt, 
desigur, deficiențe, atît în pri
vința volumului și calității mun
cii, cit și a condițiilor de pregă
tire și ’ evoluție. Toate acestea 
formează obiectivul preocupări
lor majore ale Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, dar în această acțiune de 
ridicare la nivelul optim a evo
luțiilor reprezentanților sportivi 
ai României se impune un efort

pro- 
la 

volei 
Și

Pe aeroportul Otopeni, la citeva minute după 
aterizarea avionului care i-a adus acasă pe 
luptătorii români participanți la cea de-a 13-a 
ediție a campionatelor mondiale de „libere', 
am avut o scurtă convorbire cu proaspătul cam
pion mondial la categoria grea, LADISLAU 
ȘIMON. •

— Cum te simți în noua ta postură ?
— Fericit. Nespus de fericit. Am uitat difi

cultățile prin care am trecut pină la obținerea 
titlului suprem. Acum, gindul meu zboară mai 
departe. Este un titlu care obligă. Și Andiev, și 
alții au reușit să devină campioni mondiali. Do
rința cea mai mare a mea ți, desigur, și a altor 
concurenți a fost să-l înving pe deținătorul ti
tlului. Pentru că atenția tuturor este îndreptată 
spre campioni ! De aceea, știu că-mi va fi foarte 
greu. Dar, sper că, alături de maestrul Crîsnic, 
căruia ii datorez în mare parte acest succes, 

reuși să mă pregătesc la fel de bine, pentru 
aceasta să nu fie ultima mea victorie de

DOUĂ FETE HARNICE
Șl 0 BARCĂ VICTORIOASĂ

Start în 
de schif 2 
a campionatului mondial 
feminin de canotaj de la 
Lucerna I... Pe culoarul 
patru, echipajul Româ
niei, alcătuit din Corne
lia Neacșu și Marinela 
Ghiță. Plecare puternică, 
in tempoul celorlalte am- 
barcații aflate în con
curs, apoi — de la jumă- 

detașare 
prin- 
Evo- 
me-

finola probei 
fără cirmaci

tatea pistei 
metru cu metru de 
cipalele adversare.
Iuție spectaculoasa.
dalie de aur I. . . A șasea 
oară - anul acesta — 
pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului, dacă a- 
vem în vedere și rega
tele de la Moscova, Duis-

burg, Snogo., Ponoecrevo 
și Poznan.

Barca de aur a fost 
antrenată de praf. Ste- 
lian Petrov. Pe fete le-a 
selecționat încă din școa
lă, în T969, recomandîn- 
du-le clubului Metalul 
București ca sportive de 
perspectivă. Medaliatele 
de la Lucerna au biogra
fii aproape asemănă
toare : Cornelia Neacșu, 
născuta la 10 aprilie 
1954, muncitoare la sec
ția locomotive-montaj a 
uzinelor ,,23 August", 
sportiva la clubul Metalul; 
Marinela Ghiță, tot bucu- 

secțîa 
năs- 

1955, 
ta

reșteancâ, tot în 
antrenorului Petrov, 
cută la 25 Ianuarie 
operator piese radio 
I.P.R.S. Bâneasa.

nespus de mult medaliaprestigiu. Îmi doresc nespus de mult medalia 
de aur la J.O. de la Montreal. Acum îmi cu
nosc toți adversarii...

— La C.E. de la Madrid, Seslan Andiev te-a 
învins prin tuș. Cum ai abordat de data aceasta 
lupta ?

— La Madrid, am luptat cu el aproape trei 

minut de luptă, m-a făcut să pierd in condițiile 
cunoscute. De data aceasta mi-am adus aminte 
că in acel meci am avut momente in care l-am 
dominat și deci nu este invincibil. Așa am gin- 
dit cind am început meciul și hotărîrea mea țc 
l-a surprins de o asemenea manieră incit a lip- ți 
sit extrem de puțin să nu-l înving prin tuș in Js 
primul minut ! Atunci, i-am simțit slăbiciunile
și nu m-am mai temut. Dacă ne vom intilni 
și la Montreal, știu cum trebuie să lupt cu el. 
Pisă atunci voi mai ciștiga în forță și, binein- 
țeles, in experiență.

........ I
reprize și numai o greșeală a mea, in ultimul

........... I
Mihai TRANCA

liați cu bronz la C.M. de pentatlon mo-
Dumitru Spîrlea, Constantin Călina ți 

stingă la dreapta) — în timpul unui 
antrenament.

comun al tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul sportului.

In perioada imediat următoare 
se încheie campionatul mondial 
de canotaj (băieți) și sînt 
gramate întreceri supreme 
tir, lupte greco-romane, 
(băieți și fete), gimnastică 
caiac-canoe

Așteptăm de la „tricolori" 
performanțe înalte, care să în
tregească bilanțul rodnic al anu
lui competițional 1974, să asigure 
premise de îndeplinire și depă
șire a angajamentelor mișcării 
noastre sportive pentru Jocurile 
Olimpice de la Montreal.

Hristache NAUM

Ieri, Cornelia Neacșu 
fost prezente pe Snagov 
campionatele 
Le-am găsit la ,, ______ , _______ ___ _
cursă pe lac. Un dublou perfect, modest, mai 
puțin pregătit să răspundă unor întrebări. Și 
totuși :

CORNELIA NEACȘU : Credeam in victorie, 
eram sigură că vom ciștiga, cursa era insă des
chisă, măsura 1000 de metri, sute de lovituri 
de rame, ascunzișuri tactice prin care noi, 
țâră prea multă experiență, ne puteam pierde. 
Am învins ți acum sintem fericite. Firește, ne 
vom pregăti ți în continuare pentru „mondia
lele' de anul viitor, ultima mare întrecere îna
intea Jocurilor Olimpice, la care sperăm să 
urcăm pe podium.

și Marinela Ghiță 
pentru a participa

au 
_ - la

republicane de canotaj-viteză. 
„Baza nouă", revenite după o

Marinela Ghiță (stingă) și Cornelia Neacșu
MARINELA GHIȚĂ : Vreau să adaug mul

țumiri antrenorilor, tuturor celor care ne-au aju
tat să obfinem această izbindă. Personal, voi 
face totul pentru a mări prestigiul canotajului 
românesc, pregătindu-mă și pe viitor cu ace
eași seriozitate și dăruire.

STELIAN PETROV : Desigur, sînt mîndru de 
succesele fetelor. Marinela și Cornelia au meri
tat această victorie, au muncit mult pentru ea, 
cu seriozitate și răsplata nu a întîrziat. Le în
trevăd un palmares frumos, principala lor forjă 
fiind modestia. Apoi, puterea de muncă, sincro
nizarea in barcă și viteză — lucruri indispen
sabile celor moi mari performeri.

O barcă de aur, într-adevăr de mare viitor.

V. Tf.

LA UN LOC SUPERIOR UNGARIA 12-2* fVrt,) M-U(38%) n-H 14(32".)
UJLS.S. S*-t7(SF 4 0-14(37%) 10- 9 20(44”',)
IUGOSLAVIA <3-»1 (44%) R- 7 11(24%)
OLANDA 27—13(40%) n- o 10(33%)
HAUA M- 7tW%) 47-21(44%) 11-19 0(32” „)
ROMANIA X-UO.) 43-M<3rU M- 7 7(25%)
SPANIA 11-11 (3? ) 4- 3 13(40%)
R_FG 40-14 (3S*J 3S-1«4S%) 3- 3 5(22%)

bi ordinea coleonetar ! 1) numărul situațiilor de superiori*
tate șl al goîurîior marcate ; 2) numărul shuațnlor de înte-
rtorîtate și al goșuntov pi ■<’ inc , 3) penalty-uHle executate și
transformate ; 4) numărul gotontor ImeHee dfn acțiune.
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se clasează după formațiile deja califi- 
și, în sfîrșit, dacă termină pe primul loc 

ete) și pe unul din primele două 
băieți) în turneele preolimpice de 
din 1976.
FOTBALIȘTI! români vor putea 

soluția în turneul final al J.O. dacă vor 
a grupa preliminară (tragerile la sorți 
ază să aibă loc), ale cărei 
ramate în anul 1975 și în 
tuluî 1976.
Reprezentativa de POLO a 
lie — pentru a lua parte la turneul olim- 
- să se claseze pe unul din primele 6 
i la campionatul mondial din anul 1975 
-Columbia) sau să cîștige locul I in tur- 
european de calificare (1976).

B B B B B BBBMBCBBB

locuri 
califi-

aspira ■
meciuri sint 
prima parte

țării noastre ■

a

B

La cel de al 13-lea campionat 
european de polo, formația Româ
niei a ocupat — ca și în urmă 
cu 4 ani, la Barcelona — poziția 
a Vl-a (din 16 participante). De 
altfel, In afara reprezentativei 
ungare (locul I), doar cea olan
deză a reușit, după patru ani, 
să mai urce o treaptă pe scara 
valorilor europene.

Acum, cînd emoțiile s-au risipit, 
ne punem fireasca întrehare : 
putea echipa țării noastre să ob
țină un clasament mai bun ? Fără 
îndoială că da. Și această con
cluzie ne este confirmată de clți- 
va specialiști prezenți la Viena : 
D. Gyarmaty, antrenorul echipei 
ungare : „România — o echipă 
ambițioasă, care nu te lasă să 
răsufli. Merita un loc mai bun". 
V. Orlici, antrenorul selecționatei 
iugoslave : „Nu i-am văzut pe ro
mâni jucînd așa de bine de la 
„Cupa Jadran" din 1971. Noi am 
avut o mare șansă cîstiglnd in 
fața lor. în ultimele trei secunde, 
un meci ca și pierdut". Iar P. 
Gerard scria In ziarul L’Eq-iipe: 
„Printre numeroasele incidente 
de arbitraj ar trebui să subliniez 

ale căror victimă a 
prin 

masa

min, 19,30, la scorul de 5—5, 
Nastasiu a ratat un penalty ! ; 5—5 
cu U.R.S.S. și un gol anulat clnd 
cronometru! oficial indica min. 
19,59 ; 3—4 cu Olanda pxintr-un 
gol primit de la centru ta min. 
19.42.

Cu foarte puțină atenție ta fi- 
nalurile amintite și fără reaua 
credință a unui cronometror aus
triac. teoretic, formația țării noas
tre mai putea adăuga la activ &- 
teva puncte, care i-ar fi conferit 
chiar și o medalie. Practic, însă, 
sportivii noștri nu au găsit tăria 
morală de a susține pînă Ia sfîr- 
șit lupta lor, au cedat uneori ți

Se pot reproșa însăde apărat, 
defensivei române citeva momen
te da neatenție ta finaluri de re
prize (ultimele 5 secunde) eu Un
garia, Spania, Iugoslavia. U.R.S^, 
Olanda, eted a primi: goluri evi
tabile.

in ofensivă, principala lacună 
o considerăm neglijarea contra
atacului, fapt care a redus la ju
mătate timpul de atac al echipei. 
Nesatisfâeăcar a fost și procenta- 
jol concretizării situațiilor de su
perioritate Lipsită de aportul lui 
D. Popesen (accidentat) pe aripa 
dreaptă, echipa a mizat tn fina
lizare doer pe aripa stingă (C.

• Jucătorii noștri — lipsiți de vigoare in multe fioaiuri de partidă

• Moralul labil și insuficiențele de ordin fizic m împiedicat echipa

română să urce io dasaneot

cele două, 
fost echipa României, lezată 
decizii contestabile luate Ia 
oficială".

Pe 
mâții 
tulăm 
Italia 
timul 
mai arăta trei secunde 
5—6 cu Iugoslavia după ce în

afir-ce se bazează aceste 
și multe altele ? Să recapi- 
cîteva momente ; 3—4 cu 

și două goluri anulate, ul- 
cînd cronometru! piscinei 

de joc ;

din punct de vedere fizic, ocuplnd 
in final o poziție care nu le re
flectă potențialul real.

De ce au ratat sportivii noștri 
la Viena o mare șansă de afir
mare deplină pe plan internațio
nal? Din tabloul de mai sus putem 
desprinde citeva concluzii. Repre
zentativa României s-a ridicat a- 
desea la nivelul adversarelor sale 
datorită unui sistem defensiv ferm 
și unui bun procentaj realizat la 
„om în minus". Totodată, FI. Slă- 
vei a apărat aproape tot ce era

Roșu), astfel eă acțiunile sale au 
putut fi mai ușor anihilate de ad
versari. Moralul labil al unor ju
cători (ta special Nas tasta), defi
ciențele de ordin fizic (Diac, 
Schervan, Slavei) au privat echi
pa de vigoarea necesară izbînzii 
ta. f maluri echilibrate. Din teama 
de a zm greși, unii jucători au 
gafat exact bi momentele hotărf- 
toare. Am putea reproșa, de ase
menea, si antrenorilor C. Vasi- 
Hu și P.’ Niculescu citeva schim
bări neinspirate ta meciurile cu

edtriprie Iugoslaviei și Olandei.
Cum s-au comportat cei 10 ju- 

eStorl (Frățilă n-a fost folosit) ? 
FI. Slăvei a fost unul dintre cri 
mai bani portari ai campionatu
lui ; C. Roșu — viguros în apă
rare și eficace ta atac (locui II 
ta efesamentrrl golgeterilor cu 15 
p); Gh. Zamfîrescu — util pînă 
ta momentul accidentării (meciul 
ea Iugoslavia) ; A. Nastasiu —• 
Jucător de bază (atac și apărare) 
ptaă ta penalty-ul din partida cu 
Jugoslavia, după care a devenit 
de nerecunoscut; V. Rus a făcut 
multe lucruri bane ta atac ; a 
greșit Insă, pase decisive si ca 
apărător este mal slab ; A. Scher- 
vun, L. Răducami, I. Slavei au 
muncit mult uneori cu folos, dar 
n-au depășit nivelul mediu ; T. 
Olac — sub ntvelul general al e- 
cMpeî; G. Novac — prea puțin 
folosit.

în concluzie î echipa României 
*re posibilități de a aspira către 
poziții fruntașe în polo-ul conti- 
nentat Pentru aceasta ea va tre
bui ca ptaă la J.O. de la Mont
real să se pregătească la un nivel 
superior, folosind znai bine decît 
ta Viena calitățile celor mai mulți 
dintre jucători. Antrenorilor noș
tri te revine misiunea de a pune 
accent pe pregătirea fizică, pe e- 
ducarea Jucătorilor într-un spirit 
permanent combativ, dînd astfel 
polo-uhii romanesc o reprezenta
tivă care să nu se mai clatine 
atît de ușor ta fața obstacolelor.

Adrian VAS1UU



ÎN AJUNUL RUNDEI NR

LA ECHIPE
dintre 
astăzi, 
plecat

NOUTĂJI DE

Acțiuni întreprinse de

federațiile braziliană și ungară

Sîntem datori cititorilor cu citeva 
informații privind modul cum unele 
țări, de pe continentul nostru 
de pe altele, reacționează prin 
derațiile de specialitate, față 

. marile obligații ale fotbalului 
dern. Demonstrațiile pe viu 
R.F. Germania, executate atît
echipele care au avut și satisfacția 
performanței (aici sînt incluse se
lecționatele OLANDEI, R.F. GER
MANIA și POLONIEI) dar și de 
unele care nu au avut asemenea rc- 

. după opinia noastră, 
vorbim de echipele SU- 

au avut sufici- 
fără

sau 
fe- 
cle 

mo

în meciul 
disputat 

satisfăcut 
Helvei si 
duminică.

„Poli" Ti- 
ales ca partener de 

pe Electromotor din 
veste bună a ajuns 
Begăi : Dembrovschi

ca a învins în meci amical pe di
vizionara „C“ Constructorul. cu 
4—0 • Pe linia restructurărilor 
formației, a întineririi ei masive. 
„U“ Cluj va titulariza un alt fot
balist ce abia a depășit 
junioratului : pe Luchescu, fost la 
Vulturii Textila Lugoj, fost inter
national de juniori. Se pare că si 
Suciu. restabilit, va regăsi forma
ția în care a debutat anul trecut 
• Chimia Rm. Vîlcea nu poate 
conta pe Frătilâ si Iordache. am
bii accidentați • în sos. Stefan 
cel Mare, o noutate : Dumitrache 
si-a reluat 
gradul său de pregătire nu per
mite încă
„ir*-le de bază. In săptămîna care 
s-a scurs. Dinamo s-a antrenat, oa
recum trunchiat. zece jucători 
fiind convocati la loturile repre
zentative (6 la „A“. 4 la „Tine
ret").
F.C. Argeș, aflată în prezent 
Snagov : Doru Popescu si 
Popescu. încă nei^tabiliti. 
accidentat la antrenament 
tarul Ariciu. iar Radu II 
portat o stare gripală-

R.F. 
dar

bariera Mingea 
Așa au

reluată cu capul de M. Sandu se îndreaptă spre plasă, 
înscris bucureștenii golul 3. Pină la urmă... (Fază din 

meciul Sportul studențesc — Jiul)

ECHIPA ETAPEI
cum se prezintă echipa etapei a V-a,

antrenamentele. dar

introducerea lui în

. _ . _ „A“.
• Plouă cu accidentări la

La 
Marian 
joi s-a 
si por- 
a su-

lată
notelor acordate jucătorilor :

ADAMACHE 
CHERAN PALTINIȘAN ARNÂUTU

DINU MEHED1NȚU
LUCESCU D. GEORGESCU

alcătuită pe baza

FILIPESCU 
TĂTARU

ZAMFIR

ARBITRI DIN OLANDA LA MECIUL 
DUNDEE UNITED - JIUL

Meciul Dundee United — Jiu! din 
cadrul Cupei cupelor-, care se dis
pută la 18 septembrie in Scoția, va 
li condus' de. o brigadă de arbitri 
din Olanda, avindu-1 la centru pe 
T. Boosten, iar la linie pe S. Wel- 
linga și E.J. Eijk.

NE VIZITEAZĂ REPREZENTATIVA 
GUINEEI

în perioada 10—30 septembrie, echi
pa reprezentativă de fotbal a Gui
neei va întreprinde un turneu in 
țara noastră. Oaspeții urmează să 
susțină 4—5 jocuri cu echipe încă 
nedesemnata.

alizâri (aici, 
trebuie să i 
EDIEI și SCOȚIEI) 
entă forță de a convinge că, 
totale si drastice remanieri ale pro
gramului de pregătire 
petițional, ritmul va 
lent și echipele din 
detașa la o distanță

Adevărul acesta are 
în Brazilia. Fotbalul de acolp nu se 
poate plînge de lipsă de performan-. 
țe. Dimpotrivă. Cu toate aedstea, nu 
atît ocuparea doar a locului 4, care 
nu e chiar o catastrofă, cit sărăcia 
coneepțională șl a resurselor fizice 
arătată de formația braziliană a 
provocat o veritabilă alarmă în țara 
lui Pele. în mai puțin de două 
luni de la întoarcerea delegației din 
Europa, s-au elaborat primele pla
nuri de remaniere a activității fot
balului 
s-au bazat, pe de o parte, 
statările și propunerile 
nicienl prezenți în R.F. 
dar și pe unele. m,ai vechi............
nostlce" elaborate de tehnicienii 
din Rio și Sao Paulo, adeverite de 
Weltmeisterscbaft și devenite extrem

și chiar com- 
rămînc prea 
frunte se vor 

irecuperabilă, 
un mare efect

brazilian. Aceste planuri 
pe con- 

unor teh- 
Germania, 

î.djag-;

PE TEME ACTUALE
iWWWWWWW S

• Ni se pare că unul 
derbyurile etapei se ioacă. 
la poalele Tîmpei. Steaua a 
ieri dimineață la Brasov : din ta
băra ei se anunță’ că Dumitru 
(care si-a susținut în această săp- 
tămină examenele clasei a Xll-a) 
a reluat antrenamentele cu prima 
echipă si, în consecință, titulariza
rea sa este posibilă. La Steagul 
roșu, două indisponibilități : Papuc 
și Naghi. Se dă ca sigură reintra
rea lui Gyorfi • Cu patru oa
meni ia lotul de tineret, antreno
rul Olimpiei Satu Mare. Gh. Stai- 
cu. s-a deplasat Ia București pen
tru a-i vedea evoluînd 
„23"—„21“ de ani. 
miercuri. S-a declarat 
de eficacitatea lui 
Bathori II. Echipa de
aceeași din meciul cu Steaua • Si 
Titus Ozon a urmărit confruntarea 
reprezentativelor de tineret, dar 
n-a avut cuvinte de laudă pen'- 
tru portarul său. I. Gabriel. A 
plecat de la stadion ducînd cu el 
un mărturisit semn, de întrebare. 
Acasă, la Petroșani. Jiul susținea 
o partidă de verificare cu Minerul 
Lupeni : scor 4—0 • 
misoara si-a 
antrenament 
localitate. O 
pe malurile
a primit dezlegarea de la S.C. Ba
cău- Rămîne de văzut, acum, si
tuația legitimării • C.F.R. Cluj, 
efectuînd pregătiri conștiincioase, 
o așteaptă pe F.C.M. Reșița cu e- 
ehina sa standard. Resitenii nu au 
motive de liniște deplină, trei ju
cători de bază fiind accidentat!: 
Pigulea. Florea si Atodiresei. în
locuitorii lor : Ologeanu. Căprioru 
și Ologu • în mod indiscutabil. 
F.C. Galati mizează enorm, eu sen
timentul de a trage 
te“. pe întilnirea 
Mureș, 
ei de 
A.S.A.. 
luptei. 
Galati, 
riza cu meleagurile dunărene. 
Joi. ca a disputat un meci amical 
eu Progresul Brăila. terminat la 
egalitate : 1—1 • în drum spre 
Petroșani, campioana s-a oprit la 
Tg. Jiu.’ Singurul jucător al Uni
versității Craiova rămas acasă, ac
cidentat fiind, este fundașul Nicu- 
lescu • F.C. Constanta si-a pro
gramat antrenamente intense pină 
în ultima clipă, plecînd spre Satu 
Mare direct de la stadion. Antre
norul Hasoti a dispU3 joi un ioc- 
scoală în compania „tineretului- 
sperante". pentru eventuale retu
șuri ale formației • Liviu Co- 
man de la U-T.A. se află in dile
mă : are doi jucători care au dat 
satisfacție în întilnirea ..de fami
lie" de la mijlocul sâptămînii si 
un singur post. Cine va fi pină 
la urmă titular dintre Axente si 
Colnic ? • Sportul studențesc 
colează astăzi spre Timisoara, 
ușoară incertitudine în privința 
losirii lui Manea, accidentat, 
anunță o promovare în flancul 
sting al înaintării sale : exrapidis- 
tul Pctreanu • Din Iași ne-au 
sosit știri alarmante pentru Oană 
si Antohi. antrenorii Politehnicii. 
Doi jucători sînt suferinzi : Ro- 
milă II și Dănilă. alți doi sînt 
accidentați : Ciocîrlan si Sofian. 
Chiar in aceste condiții. Politehni-

, ultima car- 
A.S.A- Tg. 

în formula 
Dan Coe ! 
dificultatea 

spre

cu
O modificare 

echipă : reintră 
conștientă de 

a plecat din vrame 
parcă pentru a se familia- 

meleaeurile

de-
Cl 

fo- 
Se

PROGRAMUL JOCURILOR DIN „CUPA ROMÂNIEI
(etapa din 15 septembrie)

1. Cristolul Dorohoi — Constructorul Bo
toșani, 2. Victoria P.T.T. Botoșani — Fo 
resta Fălticeni, 3. Viitorul Verești — C.S. 
Botoșani, 4. Bistrița Broșteni — Dorna 
Vatra Dornei, 5. Chimia Vama — A.S.A. 
Cimpulung Moldovenesc, 6. Spicul rigă- 
nași — Constructorul iași, 7. Unirea lași
— C.F.R. Pașcani, 8. Victoria Roman — 
C.S.M. Suceava, 9. Bradul Rornov — La
minorul Roman, 10. Cimentul Bicat — 
Danubiana Roman, 11. Autobuzul Birlad
— Constructorul Vaslui, 12. Viitorul Vas
lui — Rulmentul Birlad, 13. Letea Bacău
— Ceahlăul PicVa Neamț, 14. Energia 

•* “ j — Oitux Tg. Ocna. 15.
.... __ _—jști — S. C. Bacău.
Textila Buhuși - Re lanul Săvmești. 
Petrolul Mainești — Șaința Bacău. 
P»rtna Mireești — Dinamo Focșani. 
Luceafărul Focșani — Foreato Ou- 

gești, 20. Tehnometal Galați — Unirea 
Focșani, 21. Bujorii Tg. Bu>' — Ancora 
Galați. 22. Comerțul Brăila — Coostrvc- 
toru! Galați. 23. Viticultorul InMcrdȘoi —« 
Viitorul Brăila, 24. Dunărea Tulcea —
C-S.U. Galați, 25. Ș.N. Corstonțo — Gra
nitul Babadog. 26. Electrica Consionțo — 
S.C. Tu>cea, 77. O ■<'>< wtul Med^*d»o — 
Portul Constanța. 28. Rapid Fetești — Vo
ința Constanța. 29. Volute Slobozia — 
Chimia Brăila. 30. Călărași —
Azotul Slobozia. 31. Burâa •
Oțelul Galați. 32. Olimpic R*n. Sărat — 
Progresul Brăila. 33. Petrolul Ee'co — 
Gloria Buzău. 34. Coroimanul Bușteei — 
Petrolul Ploiești. 35. Carpați S'-o:a — 
Voința București. 36. 4.R-A. *"
Metalul Mija, 37. Prahova 
Metalul 8ucurețti, 38. Chimia 
Meiakii Piopent, 39. Petrolistul Boldești
— Flacăra Moreni, 40. Dunărea Giurgiu — 
Rapid București. 41. Viitorul Chimogi — 
Olimpia Giurgiu, 42. Biruința Cetatea 
Frățești — Elecvorica București, 43. Spoi
tul Ciorogirla — Loromet București. 44. 
Argeșul Mihoilești — I.O.R. București. 
45. Triumf București — Celuloza CăH- 
reșî, 46. T.M. București — $.N. Oltenița.
47. RQVA Roșiori — Autobuzul București,
48. Cetatea Tr. Măgurele — Automatica 
Alexandria, 49. Petrolul Videle — Chimie 
Tr. Mâqurele, 50. Unirea Tîrgoviște — 
Dacia Pitești, 51, Oțelul Tîrgoviște — 
Proqresul București, 52. Chimia Găești
— Petrolul Tîrgoviște, 53. Vulturii C’mnu-

Gh. Gh»o-ghiu-Dej 
Minerul Co mă nes 
18.
17. 
1*.
19.

Ompina 
Ploiești 

Brazi

lung Muscel — C.S. Tîrgoviște, 54. Fo
restierul Stilpeni — Unirea Drâgășoni.
55. Constructorul Pitești — Lotru! Brezoi,
56. Cauciucul Dragă șa ni — Vagonul Ca
racal, 57. Voința Caracal — Recolta Stci- 
cănești. 58. Rapid Piatra Oh — Victoria 
Crclova. 53. C.F.R. Crciova - Dinamo 
Slatina, 63. Fulgerul Mog!ov»t — Steagul 
roșu Plenița. 61. Minerul Motru — Metalul 
Drobeta Tr. Severin. 62. Petrolul Țiclerd - 
Minerul Rovinari, 63. Metalurgistul Sodu 
— Cimentul Tg. Jiu, 64. MEVA Drobota 
Tr. Severin — Electroputere Craiova, 65. 
Unirea Livezile — C.I.L. Drobeta Tr. Se
verin. 66. Gloria Reșița — C.F.R, Caran
sebeș. 67. Metalul Topleț — Minerul Mol
dova Nouă 68. Metalul Oțelu Roșu — 
Minerul Anina, 
dear a — Aurul 
Textila Sebeș.
Victoria Colan, 
Mureșul Deva, 
vinul Hunedoara, 
Ariei — C.I.L Blaj. 75. 
soare — Furnirul De ta, 76.
Timișoara — Strungul Arad, 77. 
Tomnatic — V_‘2—“ _
Laminorul Nădrag — Minerul
79. Șiriana Siria — Constructorul
80. Minerul Bihor — Unirea Arad, 
Recolta Sa ion ta — C.F.R. Timișoara, 32. 
Mîrverul Suncuiuș — F.C. Bihor, 83. Trac
torul Nușfalcu — Bihoreana Marghita, 
84. Recolta Hida — C.S. Zalău, 85. Rapid 
J%ou — Victoria Corei. 86. Someșul Odo- 
reu — Someșul Satu Mare. 87. Minerul 
Cdvnie (juniori) — Minerul Bâița, 83. Mi
nerul Comic — Minerul Sala Mare, 89 
Bradul Vîșeu — CUPROM Baia Mare, 
90. Gloria Bala Mare — Minerul Baia 
Sprie, 9V ConeVuctoru! Bistrița — Hebe 
Sngeorz Bă', 92. Someșul Beclean — 
Gloria Bistrița, 93. Unirea Dej — Fores- 
ta Bistrița. 94. Unirea Petrești — Der- 
mata Cluj. 95. Axieșul C. Turzw — Arie- 
sul Tu'do. %5. C.I.L. Gherla — Industria 
Simei C. Turrii, 97. Viitorul Aluniș — 
Chim<o Tîmcveni. 98. Chimico Tirnâveni 
(juniori) — Viitorul Tg. Mureș. 99. Uni-

69. Constructorul Hune- 
B'od. 70. F.IX. Orăștie —
71. Știința Petroșani —
72. Unirea Alba lulia — 

73. Mincur Zlatna — Cor-
74. Minerul Baia de 

B1oj, 75. U.M. 2 Timi- 
‘ ' Electrobanoc

Unirea 
Vulturii Textila Lugoj, 78. 

Nâdrog — Minerul Ghelar, 
’ AraJ, 

81.

Lacul Ursu So va ta, 100.
— Minerul Bălan, 101.
- Gaz metan Medias, 
Tg. Secuiesc — A. S. 
103. Unirea Sf. Gheor-

rea Cristur 
Mureșul Toplîța 
Textila Odorhei 
102. Metalul 
Miercurea Ciuc.
ghe — C.S.U. Brașov. 104. I.T. Brașov — 
Forestierul Tg. Secuiesc, 105 Carpați Bra
șov — Oltul Sf. Gheorghe, 106. Nitramo- 
nio Făgăraș — Șoimii Sibiu, 107. Preci
zia Socele — Metrom Brașov, 108. Car 
păți Mîrșa — Tractorul Brașov, 109. Con
structorul Sibiu — I.C.I.M. Brașov, 110. 
U.P.A. Sibiu — Metalul Aiud, 111. Textila 
Cisnădie — Metalurgistul Cugir.

Se califică pentru turul următor fără 
}oc echipa U.M. Timișoara.

★
Jocurile etapei din 15

1974 ,e dispută dimineața la
cu

septembrie 
orele 11.00

ut motoarele excepții : 
jocurile de la numerele 
87, 104 și 109 se dispută 
în deschidere la jocurile 
merele 26. 51, 76. 8B, 105 și 110.

TOATE JOCURILE TERMINATE LA EGA
LITATE SE VOR PRELUNGI CU DOUA 
REPRIZE A 15 MINUTE. DACA EGALI
TATEA SE MEN [INE Șl DUPĂ PRELUN
GIRI. SE VOR EFECTUA LOVITURILE DE 
LA 11 METRI IN CONDITIUNILE PREVĂ
ZUTE DE REGULAMENT ART. 109 PCT. 
B PiNA LA ART. 110.

★
Arbitrii vor expedia foile de arbitraj 

Imediat după terminarea jocului.
Comisiile județene, municipale și orn- 

șenești de fotbal vor comunica progra
mul șl se vor îngriji de executarea iul 
întocmai.

Cele ale căror echipe dispută jocurile 
pe terenurile respective vor supraveghea 
pregătirea bazelor sportive.

Cele ale căror echipe se deplasează 
vor controla și ajuta pregătirea partici
pării lor.

Arbitrii de centru și de tușe vor fi 
delegați de Colegiul central al arbitrilor.

25. 50. 75, 
la ora 9-30
de la nu-

de actuale. Largul plan de reorga
nizare își propune să acționeze în 
două mari direcții: primul, și cel 
mai important, e acela al echipelor 
de copii și juniori. AI doilea, acela 
al actualelor echipe de performan
ță. Pentru a dirija întreaga activi
tate a primului sector, pe care toată 
lumea îl consideră decisiv pentru vi
itorul fotbalului brazilian, va fi so
licitat Didi, acum antrenor la Fe
nerbahce Istanbul. Pentru al doi
lea sector, responsabil va fi Travag- 
iirei, un antrenor nu prea cunoscut 
dar recomandat de mulți ca suc
cesorul lui Zagalo la echipa națio
nală. Spicuim dintre acțiunile 
cestui plan : organizarea, 
teritoriul țării, a 100 de centre 
juniori și copii, centre 
asigura tot procesul < 
inclusiv cel școlar. Centrele vor be
neficia de cei mai buni antrenori șl 
profesori de educație fizică și vor 
executa programe intense de pregă
tire fizică generală, paralel cu cele 
fotbalistice. Organizarea unui cam
pionat național de juniori și, în ur
mătorii doi ani, a unui campionat 
de tineret. Fixarea unor norme de 
control ale pregătirii fizice pentru 
jucătorii echipelor din campionate
le de performanța. Raționalizarea 
programului competițional, pentru 
a se asigura mărirea cu 30% a 
numărului, volumului și intensității 
actuale ale ședințelor de pregătire.

în Ungaria, odată cu începerea 
sezonului au intrat în vigoare mă
surile propuse de Colegiul central 
al antrenorilor (președinte — Lajcs 
Baroti) și aprobate de federație. Ia
tă cîteva dintre ele: etapele de cam
pionat sînt programate în perma
nență miercuri-sîmbătă- miercuri. Zi
ua de odihnă este joi, in rest an
trenamente zilnice. Lunea este ziua 
probelor de control a pregătirii fi
zice. ---- 2..1
cută o probă de alergare susținută 
timp 
care 
execută 2 000 m _  _____ ___
30 și 70 metri. în săptămîna urmă
toare, luni, au loc o sută de sprin
turi de cite 30 de metri, cu scurte 
perioade de refacere între ele. în 
fiecare lună, întreg lotul de jucă
tori din cele trei eșaloane coiwpft- 
tiționale de performanță trece pro
bele de control în fața unor comi
sii ale Colegiului de antrenori.

Eftimie iONESGU

a-
pe întreg 

de 
: care vor 
educațional,

Tn prima săptăinină se exe-
de 12 minute, cu standarduri 
cresc în severitate. Marți se 

în lansări de cite

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦

DIVIZIA A IN
• în cele nouă parti

de ale etapei a 1 V-a 
s-au marcat 25 de go
luri, totalul lor ajun- 

,gind la 114: 83 gazdele,
31 oaspeții.

« Golul cu nr. 100 
a fost opera debutantu
lui Costea Polii" Iași)

@ Oaspeții au obținut 
în această etapă șase 
puncte, cel mai mare 
total de la începutul 
campionatului.

® Cele două lovituri 
de la 11 m acordate 
duminică au Jost trans
formate de Mureșan 
(A.S.A.) și Jercan.
• Partidele - etapei au 

fost urmărite de apro
ximativ 116.000 
tătari.
• Jucătorii 

divizionare au

de spec-

celor 13 
comis

4

221 do faulturi, c?le mai 
multe — 26 — fiind tre
cute în contul echipei 
F. C. Galați.
• Situația in .,Tro- 

feul Petschovschi“, după 
cinci etape, este urmă
toarea : 1—3. Timișoara, 
Satu Mare si Galați 10; 
4. Cluj 9.30 ; 5. Cons
tanța 9.66 ; 6. Bucu
rești 9.62 ; 7—3. Petro
șani, — - - - * “
Vîlcea 
Reșița și Tg. 
9,33 ; —
Craiova, Arad 
9,00.

© Clasamentul echi
pelor de tineret-spe- 
ranțe : 1. UNIV. CRA
IOVA 10 p ; 2. Dinamo 
10 p ; 3. F. C. Constan
ța 9 p : 4. F. C. Argeș 
7 p ; 5. U.T.zA. 6 p ; 6. 
„Poli4' Iași 6 p ; 7.

; 6. 
7—3.

Brașov 
9,50 ;

12—15.

Pflg.fl6oSportul

CIFRE divizie s-a modificat (16 
^ln loc de 17), unul dintre ar

bitrii de linie ai partidei 
F. C. Argeș - F. C. Galați, 
clujeanul Emil Câlbâjos a a- 
juns la Pitești cu numai trei 
minute înainte ca echipele 
să intre pe teren. în aceas
tă situație, cu acordul am
belor echipe, eî a fost înlo
cuit cu arbitrul bucureștean 

^C. lonițâ |l, care condusese, 
in deschidere, meciul forma
țiilor de tineret-speranțe.

@ Duminică, la Arad, în 
prima repriză, dinamoviștii 
au înscris un gol, anulat 
de arbitrul V. Topan, 
pentru că tușierul I. Chi- 
riță ridicase pentru o cli
pă steagul. semnalizînd 
„ofsaid", după cum avea 
să mărturisească el. „A 
fost un gol perfect viala- 
bil !“, recunoșteau cu fair- 
play, după meci, doi din
tre apărătorii arădenii 
Iorgulescu și Purima !.

• Duminica trecută, 
Tg. Mureș, Mihai Adam

și Rm. 
10—11 : 
Mureș 

Pitești, 
și Iași

Steaua 6 p ; 3. Chimia 
5 p ; 9. F. C- Galați 5 
p ; 10. Olimpia 4 p ; 
11. Sportul studențesc 
3 p ; 12. A.S.A. 3 p ; 
13. C.F.R. Cluj 3 p ; 14. 
F.C.M. Reșița 3 p : 15. 
Jlpl 3 p ; 16. „Poli* Ti
mișoara 3 PI 17.
Cluj 2 p ; 18. Steagul 
roșu 2 p. .In meci res
tanță t Dm am o — Stea
ua 7—1 (2—0).
• Clasamentul „Cupei 

At-T- : T. DINAMO W 
p~; 2. Univ Craiova 15 
P ; 3. F. C. Argeș 13 p;

— C. Constanța 124. F.
p ; 5. U.T.A. u p ; 6. 
steaua 11 p ; 7. Olimpia 
10 p ; 8. „Poli" Iași 10 
p ; 9. A.S.A. 10 p ; 10. 
„Poli" Timișoara 10 p: 
11. .Sportul studențesc 
9 p ; 12. F.C.M. Reșița 
9 p ; 13. Jiul 8 p ; 14. 
Chimia 8 p ; 15. C.F.R. 
Cluj 7 p ; 16. Steagul 
roșu 7 p ; 17. ,,U“ Cluj 
5 p ; 18. F. C. Galați

5 p.

• Arbitrul Nicoloe Ramec 
a primit joi. La Birkid, cupa 
oferită de F.R.F. celui mal 
bun „cavaler al fluierului" 
pe onul competițional 1973-74 
precum și Diploma de onoa
re a C.N.E.F.S. Distincțiile 
i-au fost inminate de Fioreo 
Tonăseseu - secretar general 
al F.R.F. N. Rainec, in vîrs- 
tă de 40 de ani, este arbitru 
din anul 1959 și are la activ 
500 de jocuri conduse dintre 
care 100 de Divizia A și pes
te 30 internaționale. El este 
maistru principal la Fabrica 
•ie rulmenți din Birlad unds 
deține funcția de șef al ate
lierului de turnătorie.

G Tătaru. înaintea me
ciului F. C. Constanța— 
Chimia Rm. Vîlcea : ,♦As
tăzi dau un gol, cu sigu
ranță dau un gol !« 
l-a dat, într-adevăr. < 
lînd scorul, un gol < 
în ultimă instanță cu 
mul punct (atît de ] 
țios) obținut de noua 1 
movată într-un meci 
deplasare.

• Neaflînd că ora 
începere a meciurilor din

• St 
ega- 
egal 
pri- 
pre- 
pro- 
din
de 

prl-

la 
a 

jucat a 300-a partidă oficială 
în Divizia A. Evenimentul, 
notabil - Adam este al 4-lea

w
jucător în fotbalul nostru 
(după Lereter, Cîmpeanu, |u- 
iiu Jenei) care realizează o 
asemenea performanță - a 
prilejuit o mică festivitate, 
care a avut loc înaintea me
ciului A.S.A. — C.F.R. Ata
cantului clujean i s-a oferit 
o cupă (din partea clubului 
său), buchete de flori și a 
fost aplaudat cu căldura de 
spectatorii și jucătorii ambe
lor echipe. în jocul care a 
urmat, Adam a evoluat ca in 
prima tinerețe, luptînd exem
plar pentru culorile echipei 
sole. Și a marcat un gol 
splendid, incă un gol care-l 
aduce mai aproape (el are

ocum. la .activ 149 goluri) de 
bătrînul record al lui Titus 
Ozon, golgeterul absolut al 
diviziei, cu 157 de goluri. 
,,La sfirșitui campionatului 
trecut voiam să mâ retrag - 
afirma la Tg. Mureș Mihai 
Adam. M-am răzgîndit. Con
tinui sâ joc. Nu știu însă 
dacă voi reuși sâ mai mai- 
chez încă opt goluri. încerc...-

• O explicație autoriza^, 
a antrenorului secund Pe
tre Comănifă, vizînd com
portarea 
acum a 
ța * „Se uate uiuim mo
nedă pe plecarea lui Vigu. 
Evident, ““ 
balist bun, 
zistență 
nostru.
un

modestă de pîiiă 
lui F.C. Constan- 
bate multă mo-

Vigu era un fot- 
o piesă de re

in angrenajul 
Noi nu mai avem 

asemenea tip de ju
cător pentru mijlocul te
renului. Dar absența 
nu poate explica integral 
demarajul 
Adevărul 
adus, cum spun 
prea devreme în formă de 
vîrf formația, prestindu-se 
jocuri excelente în meciu
rile pregătit orare. Ne-am 
creat astfel o impresie 
falsă despre posibilitățile 
echipei înlr-un regim de 
regularitate, pretins de 
campionat*.

• Slăbită de plecarea atî- 
tor jucători, F. C. Argeș a c- 
vut duminică neșansa de a 
nu-I putea folosi nici pe Mo-

lui

nostru greoi, 
este că am 

atleții,



LOTUL RBHIEZENTATIV IN FAȚA UNOR PROBLEME 
DETERMWANTE PENTRU STARTUL ÎN NOUL SEZON >\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Reprezentativa noastră intră 
;,pe linia dreaptă" a pregătirilor 
in vederea aparițiilor sale oficia
le din acest sezon, de loc ușoare, 
ambele cu influențe pentru pre
zența ei în cele două competiții, 
„Cupa balcanică" (întîlnirea 
Grecia, de la 25 septembrie. _
deplasare care ar putea fi înlo
cuită cu un meci amical în com
pania echipei Bulgariei și „Cam
pionatul european" (meciul cu 
Danemarca de la 13 octombrie, 
de asemenea în deplasare). Urmînd 
un program alcătuit încă din vară, 
Iotul a efectuat în această săp- 
tămînă al doilea joc de verificare 
din sezon, urmînd acelei partide 
amicale, de la Constanța, cu se
lecționata Japoniei. Fotbaliștii 
noștri au evoluat la Braunschweig 
(1—3 cu Eintracht) și la Istanbul 
(1—0 cu Fenerbahce).

Se impun cîteva constatări si 
încercări de sugestii acum. cind. 
probabil, doar o singură „repeti
ție" se va putea efectua pînă la 
debutul oficial ta sezonul de 
toamnă. In cele ce urmează, avem 
in vedere, dată fiind urgenta ac
țiunilor, si necesitățile de perspec
tivă ale lotului, 
Iutii impuse 
timp în care

Cum foarte 
tul activității 
pentru stagiunea 197475 nu a ve
nit si cu alinierea tuturor forțelor 
eșalonului de performantă- Din 
grupul mai vechilor sau mai noi
lor candidați la lotul reprezenta
tiv s-au înregistrat si se mai în
registrează destule absente, deter
minate de motive diverse — listă 
ne care am mai prezentat-o dar o 
reluăm spre completa prezentare a 
subiectului „operația selecționării", 
lordache, Dumitru, 
Dumitrache, Marcu 
nume care puteau să figureze pe 
lista convocărilor, nume care — 
unele permanent, altele cu inter
mitentă — nu au putut figura 
planurile antrenorilor echipei 
prezentative. Primele etape 
campionatului n-au venit nici 
cu sugestii 

grupul

dar 
tocmai 
se află 
bine se

fotbalului

CU 
în

si unele so- 
de lipsa de 
selecționații, 
știe, incenu- 

nostru

Iordănescu, 
etc. — iată

în 
re
ale 
ele

foarte convingătoare 
speranțelor, spre a o-

ANGHELIN1

feri soluții de rezervă sau asigu
rarea unor posturi din lot. Si, mai 
departe, chiar forma selecționați
lor chemați cu regularitate la lot 
nu a prezentat nici ea o totală

constantă și siguranță. în aceste 
condiții, plus unele deficiente în 
activitatea lotului, se poate spune 
că ÎN MOMENTUL DE FATĂ 
NU EXISTĂ CERTITUDINEA A- 
LINIERII UNEI ECHIPE REPRE- 
ZENTATITVE CU O FORMULĂ 
OMOGENĂ, ECHILIBRATĂ SI 
NICI ÎNTR-O FORMĂ SPORTI
VA CORESPUNZĂTOARE. E mo
tivul pentru care, socotim. AC
ȚIUNILE CARE AU MAI RĂMAS 
PÎNĂ LA 25 SEPTEMBRIE TRE
BUIE SĂ - CAPETE UN RITM 
MULT MAI SUSȚINUT. UN CON
ȚINUT MULT MAI SOLICITANT. 
O CONCENTRARE A TUTUROR 
FACTORILOR 
PENTRU CĂ.
MAI SUBLINIAT. 
TIONALĂ ȘI 
PRIMEAZĂ 
ROR ALTE OBIECTIVE.

Care sînt sugestiile noastre în 
această direcție 1

— programul de reuniri, antre
namente și verificări trebuie să 
cuprindă incă un joc. insă în com
pania unui adversar de primă mă
rime. care să solicite ta adevăr 
intreg potențialul actual al lotului 
și să ne dea o sentință reală asu
pra stadiului Iui de pregătire si 
randament ;

— în privința lotului, faci nd o 
parcurgere pe compartimente, stat 
utile următoarele observații :

In postul de portar. Răducanu 
prezintă suficiente recomandări de 
titular. Insă, pe de o parte, el nu 
participă, ta momentul de fată, la 
o competiție care să-1 solicite 
permanent, la maximum, astfel că 
forma lui e departe de a C con
cludentă. De altfel. însuși faptul 
că are un plus de 6 kg de greu
tate fată de greutatea formei sale 
bune vorbește mult în această 
privință. E cazul ca antrenamente
le sale să fie supervizate perma
nent de antrenorii lotului- Pentru 
rezerva sa. Iorguiescu e mai de
parte o soluție, după cum n-ar 
trebui omisă posibilitatea chemării 
lui Adamache ; forma demonstra
tă ta campionat, plus experiența 
marilor meciuri pledează pentru o 
..soluție de urgentă", mult mai a- 
sigurătoare decit altele. Oricum, 
situația nu este alarmantă în a- 
cest compartiment.

Ea apare cu mult mai critică 
în linia fundașilor, unde se re
curge la o forțare de formulă, cu 
Anghelinî pe partea stingă (între 
timp, el a revenit si la 
flancul drept al apărării), 
menea, cuplul de fundași 
a suferit mereu schimbări, 
venirea lui G. Sandu, alături de 
Antonescu, apoi a lui Sătmărea- 
nu II în locul colegului de club, 
aflat în afara campionatului din 
motive de ordin disciplinar. Cuplul 
Antonescu-Sătmăreanu II nu are 
încă nici o verificare concludentă 
la activ. Dintre jucătorii utilizați 
la reprezentativele de tineret Do- 
brău a arătat o bună dispoziție de 
joc. în schimb, pentru fundașii 
laterali nu sînt de loc ..inspirații", 
mai cu seamă că Haj nai nici n-a 
participat la jocul de la IstanbuL 

în linia de mijlocași. ..jocul ac
cidentărilor, indisponibilităților*, 
determinate de cauze disciplinare, 
a făcut ca un singur om să a- 
pară constant în acest comparti
ment : Dinu. în rest, formule cu 
Dumitru .sau Iordănescu, cu Mul- 
tescu sau Beldeanu, cu Dudu 
Georgescu. Deci o foarte mare 
fluctuație intr-un compartiment- 
cheie. Trebuie să se știe in zilele 
care urmează dacă se contează sau 
nu pe Dumitru si Iordănescu.

RĂSPUNZĂTORI. 
AȘA CUM S-A 

ECHIPA NA- 
INTERESELE EI 

ÎNAINTEA ORICĂ-

club PC 
De ase- 
centrali 
fie prin

El POARTA TRICOUL LUI DUMITRACHE!

MULȚESCU

pentru că altfel starea de nesigu
ranță in privința formulei acestui 
compartiment continuă.

Nici atacul n-a avut mai multe 
prezente permanente- Si aici il a- 
flăm doar ne Lucescu utilizat în 
toate verificările. Mari fluctuații 
de formă la Troi si Marcu au fă
cut să se renunțe cind la unul, 
cind la altul. Kun. apărut după 
un singur meci oficial în Divizia 
B. prezintă el garanția atingerii 
unui potențial fizic corespunzător 
pînă la 25 septembrie ? De altfel, 
însusi faptul că a fost schimbat la 
Istanbul in min. 70 vorbește ceva 
despre situația lui. Năstase nu 
convinge prin evoluțiile sale nici 
la echipa de club. Poate că reve
nirea lui Dumitru si Iordănescu 
în linia mediană oferă soluția 
utilizării lui Dudu Georgescu, gol- 
geterul campionatului actual, în 
compartimentul ofensiv, lingă un 
Kun, total pus la punct cu an
trenamentele. si Lucescu.

Repetăm, situația trebuie limpe
zită de acea ultimă verificare — 
in care nu mai sînt permise ra
baturile la lipsa de formă, aștep
tări de regăsire a dispoziției de 
joc. După cum, formula de echipă 
ce va fi prezentată. sperăm, în 
fata spectatorilor noștri si ta com
pania unui adversar redutabil să 
demonstreze că s-a ajuns si la a- 
doptarea unei limpezi idei de joc.

Zamfir, intr-un singur an, de la Viscoza la Dinamo, via Slatina
Miercuri .pe stadionul 

„23 August*. Joacă cele 
două ioturi de tineret. 
La un moment dat ar
bitrul acordă un pe
nalty pentru „cei 
mici*. Se pare că va 
executa Custov. Tribu
na intervine însă ener
gic : „Să bată Zam
fir 1“ Care va să zică, 
băiatul acesta anonim, 
venit de la Dinamo Sla
tina, a și ajuns un fa
vorit al tribunei, deși 
nu s-au scurs decit
cinci etape de cînd
face parte dintr-o echi
pă din prima scenă. 
Dm tribună citeva voci 
insistă ca Zamfir să 
execute penalty-ul. Ni
meni însă nu-1 
noaște prea bine...

Vi se prezintă chiar 
el :

„Am 20 de ani. i-am 
împlinit la 9 martie, și 
nu sint din Slatina, 
cum am auzit mai, 
multă lume vorbind. 
M-am născut lingă 
București, în comuna 
Popești-Deordeni, iar 
fotbalul l-am începui 
la Viscoza, echipă din 
categoria Onoare. Aco
lo am jucat pînă anul 
trecut, cind antrenorul 
Ștefan m-a luat la Sla
tina. Un salt greu, in 
„B“, dar se pare reu
șit, din moment ce am

cu-

ajuns . goigeter, cu 18 
goluri marcate. In va
ra aceasta s-a produs 
un lucru la care nici 
nu visam : am -fost 
chemat de echipa Di
namo București ! Eram 
mîndru, dar mi-era șl 
teama ! Dinamo era Di
namo, multiplă campi
oană, atitea nume ce
lebre în fotbalul nos
tru !...** Acesta era, pe 
ecurt, Toma Zamfir...

îi _
Înainte 
Dumitru 
cușor și 
Ier cum 
noul venit în 
lația** echipei din șes. 
Stefan cel Mure. Au 
răspuns imediat, scr.i- 
țind un scurt portret : 
„E un băiat foarte cu
minte, ambițios, silitor 
ți respectuos, iar echi
pa l-a asimilat ime
diat, de parcă ar fi 
fost la noi de ani de 
zile !u Băiatul acesta 
cuminte nu este, însă, 
un timid. Gîndește ma
tur, neașteptat de ma
tur, parcă, pentru vîr- 
sta lui, ~ și știe că „Za 
baza tuturor stă mun
ca intensă !“ Pare cu 
picioarele pe pămînt și 
refuză să-și iacă mari 
iluzii : „Mai Intli tre
buie să devin titular

întrebasem mai 
pe antrenorii 

Nicolae-Ni- 
Ion Nunwell- 
s-a integra: 

„ const e-

in echipa Dinamo, ceea 
ce e foarte greu ! Sînt 
convins că Dumitrache 
va reveni puternic, dar, 
cine știe, poate vom 
juca chiar împreună 
în echipă ! Știți, eu 
am început fotbalul ca 
extremă stingă...

Nu vrem ca dialogul 
să ia o turnură tehni
cistă. E poate prema
tur și e, în special, 
domeniul antrenorilor. 
Vorbim despre etica 
performanței, aducem 
și citeva exemple con
crete despre tineri ta- 
lentați care au eșuat 
curind după ce au ur
cat treptele gloriei fot
balistice.

...Din tribună cîteva 
glasuri insistau : „Să 
bată Zamfir penalty-ut 
Toma Zamfir, noul 
„vîrf“ al dinamoviști- 
lor și al lotului de 21 
de ani, s-a apropiat 
calm de balon, l-a ten
tat pe Jlvan, a tras re
laxat, dar balonul a o- 
coiit de puțin poarta.’ 
Din tribună s-au șl au
zit citeva murmure de 
nemulțumire. Era un 
prim avertisment des
pre legile scrise si ne
scrise ale fotbalului de 
performanță

Mircea BĂTRLNU

sȚtb privirile încurajatoare ale lui Dinu, Zamfir, lovește spectacu
los balonul, cu capul, în fața porții lui A. S. Armata Tg. Mureș

ESTE SPLENDID SA TE0 EXPERIENȚĂ UNICĂ ÎN EUROPA
Sezonul a început în Austria 

după reforma cea mai radicală 
pe care a cunoscut-o fotbalul din 
această țară : numărul echipelor 
din prima divizie a fost redus de 
la 17 (ta sezonul 1973—1974) la 10. 
Viena, capitala țării, nu mai este 
prezentă deeît prin două formații, 
cunoscutele Rapid și F.C. Austria, 
ta timp ce celelalte orașe ale tării 
nu mai numără decit cite o re-

rian Popescu și nici pe Dorn 
Popescu. „Sîntem într-o situa
ție grea, ne spunea tînărul, 
dar ambițiosul antrenor al 
piteștenilor, Florin HalGgian. 
Pe deasupra, nici programul 
jocurilor nu ne este avanta
jos. Speram, :~ 
trece cu bine 
perioadă destul

W „La Arad, 
U.T.A.-ei n-au 
mA învingă și 
necăjesc și pe 
Reșița*. “ 
cea Adamache, unul 
cei mai în formă portari 
ai sezonului, acela care de 
mai bine de 10 ani apără 
cu devotament și abnega
ție culorile echipei 
orașul de la poalele 
pei. Dacă n-ar fi 
acea centrare a lui 
pescu și acea reluare im
pecabilă a lui Bora, poar
ta apărată de Adamache 
ar fi rămas „n ©perforată". 
Oricum, duminica trecu
tă. omul nr. 1 al brașo
venilor și al meciului a 
fost Adamache.

® Spre sfîrșitul reprizei 
secunde a meciului Universi
tatea 
lași, Tunaașuij, craic.. 
culescu s-a înălțat 
minge în imediata 
a liniei de centru, 
un adversar, el a 
traiectoria balonului, 
echilibrat și a căzut

insă, că vom 
peste această 

de critică", 
atacanpi 

reușit să 
sper să-i 

cei de la 
Declarația o fă- 

din

poziție incomodă, pe spate, 
raminind întins pe < 
Transportat de urgență 
spital, s-a 
culescu a 
a coloanei 
il va scoate din 
pe o perioadă de cel puțin 
o luna.

• Atit de 
obișnuit cu 
în linia de fundași a Stea
gului roșu, incit o absen-

gazon. 
_ la

constatat că Ni- 
suferit o luxație 
vertebrale, care 

activitate

mult ne-am 
Jenei acolo.

din 
Tim- 
fost 
FUi-

Craiova — Politehnica 
fundașul, craiovean Ni- 

dupâ o 
apropiere 
Jenat de 
ieșit din 
s-a dez- 

într-o

ță cu greu trece neobser
vată. Iar absențele aproa
pe că... absentează 1 In 
campionatul trecut, de 
pildă, a fost prezent în

din 
du- 
lm- 
oa- 
din

32 din cele 34 de parti
de ; in toamna aceasta, 
n-a lipsit niciodată 
„iV-le brașovean, iar 
minică, la Reșița, a 
brâcat pentru a 320-a 
ră tricoul intr-un joc
prima divizie, aflindu-se 
astfel la opt prezențe dis
tanță de recordul lui Re
mus Cimpeanu. La aproa
pe 35 de ani, inima ingi
nerului IuHu Jenei bate 
pentru fotbal la fel de 
puternic ca in prima ti
nerețe. ,,Mă gindesc să 
mâ opresc la cifra 350...*, 
spunea el, de curind, la 
Brașov, orașul împlinirilor 
sale profesionale, familiale 
și sportive.

• Fundașul central of li
ni verși tații Craiova. I. Con- 
stantinescu, care a evoluat 
în formația campionilor în 
meciul cu Politehnica lași, se 
află la a doua apariție în- 
tr-un meci oficial de Divizia 
A. Prima oară a mai fost 
încercat în formație în retu
rul campionatului trecut.

• „Avem două extreme 
utile, cu multe calități, 
dar ele păcătuiesc printr-o 
lipsă de anticipație în 
joc, prin imprecizia șutu
rilor expediate spre poar
tă. Eu, cind jucmm. cea 
mai mare satisfacție o a- 
veam cînd înscriam go
luri*. Mărturisirea aceasta

aparține fostului jucător 
Sllrlogai. azi președintele 
lui F.C.M Reșița, prezent, 
pe vremuri, cu regulari
tate în clasamentul gol- 
geterilor Divizie* A. Vio
rea și Atodiresei ar tre
bui să reflecteze îndelung 
la aceste adevăruri.

• Partida de la Craiova o 
fost urmărită. în prima re
priză, de un număr redus de 
spectatori ; pentru ca, 
pauză, stadionul să fie 
proape plin. Acest fopt 
datorat afișelor din 
care anunțau greșit oro 
începere a întilnirii (17 în 
loc de 16).* O asemenea in
ducere in eroare i-a lipsit 
pe mulți iubitori oi fotbalu
lui de primele 
ol. intilnirii.

• Miercuri, 
lul“ loturilor 
cind scorul a 
în favoarea echipei de 23 
de ani, Titus Ozon, pre
zent șl el pe banca an
trenorilor, i s-a adresat 
rîzlnd lui Ion Voica, con
ducătorul lotului de 21 de 
ani : „Vrei să-ți dau re
țeta a trei goluri conse
cutive ?• Ion Voica. an
trenor secund al Spor
tului studențesc a dat ne
căjit din cap. apăsat în
că de meciul cu Jiul de 
duminică, cind echipa sa 
a fost egalată, deși a con
dus CU 3—0 1

dupâ 
a- 

s-a 
©raș 

de

45 de minute

la ., am '.ca
de tineret, 
devenit 3—o

nrezentantă. Măsura a fost comnle- 
tată prin comasarea celor mai 
buni jucători la aceste zece echi
pe, care se vor întîlni între ele 
de două ori toamna și de două 
ori primăvara. „SpeTăm că aceas
tă reformă va duce la creșterea 
nivelului fotbalului austriac", spu
nea V. Stastny, selecționerul na
ționalei, care a continuat ; „Aus
tria nu dispunea de suficient! fot
baliști de clasă pentru a avea 17 
echipe în prima divizie. Reforma 
va aduce cu ea meciuri mai in
teresante și mai mulți spectatori", 
încă din prima etapă s-a văzut 
succesul de public al noii compe
tiții : 40 000 de spectatori au asis
tat la cele cinci meciuri, adică o 
medie de 8 000. In runda de debut 
a sezonului trecut, media a fost 
de 5 500

RETRAGI EA TIMP...“
După ce Gerd Miiller și Wolfgang 

Overath s-au retras din echipa na
țională, iată, acum, un al treilea in
ternațional vest-german care și-a a- 
nunțat retragerea din reprezentativa 
R.F. Germania. Este vorba de Jiirgen 
Grabowski, celebra extremă de la 
Eintracht Frankfurt, care a declarat 
cu această ocazie : „Este splendid 
să te retragi la timp, in plină glo
rie ; ’ Eu fac acest lucru după ce 
selecționata în care am jucat a câș
tigat campionatul mondial".

După cum. anunță agenția ..France 
Presse", se vorbește tot mai mult și 
de demisia lui Helmut Schon, selec
ționerul primei echipe vest-germane. 
Potrivit relatărilor, retragerea lui 
Schon se înscrie in contextul Înti
neririi echipei reprezentative și a 
cadrelor sale de conducere. Se pare 
că noul antrenor federal va fi Jupp 
Derwal, care l-a secundat pînă acum 
pe Schon.

DE PRETUTINDENI
• Echipa Australiei își lărgește 

sfera activității internaționale. în vi
itorul apropiat ea va întreprinde un 
turneu în R.P. Chineză și apoi va 
susține două partide cu reprezenta
tiva Poloniei pe teren propriu. Anul 
viitor, australienii vor evolua în 
R.D. Germană și R.F. Germania.
• Cu prilejul sărbătoririi centena

rului orașului canadian Winnipeg, 
s-a organizat un turneu internațio
nal cu participarea selecționatelor 
școlare din Scoția, R.F. Germania 
și din țara gazdă.
• în Anglia, la meciul de campi

onat dintre Newcastle și Nottingham, 
s-a iscat o încăierare între jucători. 
Ordinea a fost restabilită cu ajuto
rul poliției, după care arbitrul a e- 
liminat de pe teren cîțiva jucători 
de la Nottingham, care conducea ia 
un moment dat cu 3—1, dar a pier
dut în final cu $—3 ! Acum se aș
teaptă revanșa... Cele două formații

se vor întîlni din nou in cadrul s.C’J* 
pei ligii".

• După ce a fost Investit ca an
trenor al reprezentativei Italiei, Ful* 
vio Bernardini a declarat că va for
ma o nouă 
si Mazzola,

• De ce
bosită ? In 
bavareză a__ ,----- — ----- - .
de 24 de meciuri amicale. Adăugind 
jocurile oficiale (campionat, cupe)) 
precum șl prezența internaționalilor 
la C.M., vom constata că unii ju
cători (Maier, Beckenbauer, Miiller, 
Hăness ș.a.) au susținut aproape 100 
de meciuri 1 Cam mult in 8 luni...

echipă din care vor lip- 
Kiva și Rivera !
este Bayem Munchen o- 
actualul sezon. echipa 
susținut nu mai puțin

Sportul Png c7a



BALCANIADA DE ȘAH

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE
TEHERAM. 6 (Agerpres). — La 

Teheran continuă Jocurile sportive 
asiatice.

în concursul de natație, domi
nat în continuare de înotătorii ja
ponezi. care au cîștigat pînă în 
prezent 15 probe, Hideaki Hara a 
terminat învingător în proba de 
100 m fluture bărbați cu timpul 
de 58,21, fiind secundat de Lo 
Ciao-yng (R.P. Chineză) — 58,44. 
Cursa feminină de 400 m liber a 
revenit lui Fusae Nakamura — 
4:48,73, iar proba masculină de 
ștafetă 4 x 100 m mixt echipei Ja
poniei — 4:01,66

Proba masculină de sărituri din 
turn a prilejuit afirmarea înotă
torului chinez Sieh Tsai-ning, ciș- 
tigător al medaliei de aur cu 
520,08 puncte. în turneul de polo

„MEMORIALUL CIGORIN"
Astăzi începe la Soci tradițio

nalul turneu international mascu
lin de sah „Memorialul Mihail 
Cigorin“. La actuala ediție a con- 
curst&ui participă 16 mari maeștri 
și maeștri internaționali, prin
tre care Lev Polugaevschi, 
Vasili 
tin, 
mir
Geza ----------- , - .
Espig (R. D. Germană). Vlastimil 
Jansa (Cehoslovacia). Heikki Ves- 
terinen (Finlanda) si Silvino Gar
cia (Cuba).

pe apă, selecționatele R.P. Chine
ze și Iranului au terminat la ega
litate : 5—5.

Concursul de tir a programat 
proba de armă standard, în care 
victoria a revenit lui Han Dona 
Kyu (R.P.D. 
puncte, urmat 
(R.P. Chineză)

La ciclism, 
contratimp pe 
gată de 
timpul de 2 h 17:47, urmată dc Ja
ponia — 2 h 19:47 și R.P. Mongolă 
— 2 h 20:53.

Concursul individual 
de gimnastică a oferit numeroși
lor spectatori o dispută pasionantă 
între Kazuo Horide (Japonia) si 
Tsai Huan-tsun (R. P. Chineză). 
Titlul de campion a fost cucerit 
de gimnastul japonez cu 113,20 p. 
iar medalia de argint a revenit 
sportivului chinez cu 112,80 p.

Coreeană) — 564 
de Len Kuei-ying 
— 559 
proba 
echipe 

formația

puncte.
de . 100 km 
a fost cîști- 
Iranului, cu

masculin

POREC, 6 (prin telefon). în a- 
ceastă localitate iugoslavă a înce
put desfășurarea celei de a Vl-a 
ediții a Balcaniadei de 
ticipă reprezentativele 
Iugoslaviei. României 
Potrivit regulamentului 
ei, stabilit anul trecut 
Brașov, sint puse în ioc titlurile 
balcanice pentru echipele de se
niori (sase jucători), juniori (doi 
jucători) si titlul balcanic indivi
dual feminin.

în prima rundă, reprezentativa 
de seniori a României (FL Gheor
ghiu. V. Ciocâltea. C. Partoș. M. 
$ubâ. V. Vaisman. M. Ghindă si 
jucătorul de rezervă V. Stoica) a 
pierdut în fata echipei Bulgariei 
cu 2‘,2—3*/2. Debut nefavorabil au 
avut și juniorii noștri (I. Armas. 
M. Dominte). învinși de colegii lor 

■A. în schimb. Mar- 
cîstigat 

Pihailici.

sah. Par- 
Bul cariei. 

Si Turciei, 
competiti- 
la Poiana

Interviu cu

pentru

Arpăd

Educație

Csanădi

Csanădi,

Fizică

vicepreședintele Oficiului National

si

este una

care
Smîslov,

Ratmir 1 
Antoșin 
Forintos

Polugaevschi,
Alexei Sue- 

Holmov, Vladi- 
(toți U.R.S.S.), 
(Ungaria). Lutz

bulgari cu l1 i- 
careta 
clar la 
Echipa de seniori a tării gazdă a 
învins Turcia cu 5%—’i.

Datorită absentei șahiștilor greci 
si albanezi, s-a botărit ca între
cerea juniorilor si a senioarelor 
să se desfășoare in două tururi.

Juncu-Muresan a 
iugoslava Amalia

2-

SE CUNOSC SEUIFINALIȘTII DE IA FOREST HILLS
NEW YORK, 6 (Agerpres) — Te- 

nismanul american Roscoe Tanner 
continuă să se afirme in turneul de 
la Forest Hills. In sferturile de fina
lă, el a furnizat o nouă surpriză, 
ciștigind cu 7—6, 6—Z 3—6. 6—1 par
tida susținută cu compatriotul său 
Stan Smith. Jimmy Connors (S-V-A.) 
l-a întreput cu 3—6. 6—3. 6—4. 6—1 pe 
Aleksandr Metrevel: <U5LS.S_). John 
Newcombe l-a învins cu 4—6, 6—3.
3—6. 7—6. 6—4 pe americanul Arthur

Dr. Arpăd
dintre personalitățile cele mai cu
noscute si mai active în lumea 
olimpică si a sportului internațio
nal. Numele său a fost foarte des 
menționai, in ultimii ani. in legă
tură cu lucrările comisiei C.I.O. 
pentru programul Jocurilor Olim
pice. comisie al cărei președinte 
este. Iată de ce. profitînd de pre
zenta sa la București, l-atn rugat 
pe vicepreședintele Oficiului Na
tional pentru Educație Fizică si 
Sport din R.P. Ungară, Arpăd 
Csanădi. să ne vorbească despre 
perspectivele programului olimpic.

— în lumea olimpică se vădesc 
în prezent două tendințe. Una ur
mărește extinderea ramurilor 
sport și mărirea numărului
probe. Alta, dimpotrivă, reducerea 
programului, cu gindul la econo
mia financiară. Metoda de lucru 
a comisiei noastre constă in ana
lizarea ambelor tendințe, pe care 
le vom avea in vedere, căutind să 
reținem acele propuneri care sint 
mai apropiate de realitățile spor
tului mondial, tinind seama de 
popularitatea disciplinei sau pro
bei care ar urma să fie inclusă 
sau exclusă din program.

de 
de

va

r»-

R. P. UngarăSport din

si canoea. halterele, scrima, 
tatlonul modern, boxul si fotbalul, 
care la edițiile precedente ne-au 
adus multe satisfacții- Majoritatea 
membrilor loturilor olimpice se 
pregătesc in cadrul celor 10 clu
buri de performantă (7 la Buda
pesta și 3 in provincie).

— Cum apreciați relațiile 
sportive româno-maghiare ?

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
■>

Lărgind sfera discuțiilor, am 
abordat împreună cu Arpăd 
Csanădi. care este si membru 
al C-I.O. pentru Ungaria, 
din problemele cele mai 
tuale ale lumii olimpice : 
gerea gazdei J.O. din 1980.

una 
ac- 

ale-

R. P. BULGARIA R. D. VIETNAM

FORMAȚIA VOLEIUL ARE NUMEROȘI SIMPATIZANȚI

IDEALA
Zilele acestea a avut loc 

restaurantul „Sofia", din capitala 
Republicii Populare Bulgaria, tra
diționalul „Bal al 
care au participat 
sonalităii sportive 
și prietenă.

Cu acest prilej, 
ziarului „Naroden 
fia. a fost alcătuită, in urma unui 
referendum public, cea mai bună 
formație de fotbal din ultimele 
trei decenii. incluzînd jucătorii 
care s-au distins cu deosebire pe 
posturile respective.

Sondajul a fost efectuat în în- 
tîmpinarea celei de a 30-a aniver
sări a victoriei socialiste în Bul
garia.

Iată cum arată formația ideală 
a fotbalului bulgar din ultimii 30 
de ani : Naidenov — Șaiamanov, 
Manolov, Pencv. Dimitrov •— dr. 
Boșkov. Bonev, lakimov — Diev, 
Asparuhov, Kolev.

sporturilor", la 
numeroase per- 
din țara vecină

la inițiativa 
Sport" din So-

— în a doua 
octombrie, cu 
C.LO. de la Viena. se va decide 
gazda Olimpiadei din 1980. După 
cum se știe, candidate sint capi
tala Uniunii Sovietice, Moscova, 
si orașul american Los Angeles. 
După părerea mea. cele mai mari 
sanse de a obține onoarea orga
nizării acestei Olimpiade o are 
Moscova. Din 1952. sportul sovie
tic 6-a afirmat puternic la toate 
edițiile Jocurilor Olimpice si. 
deci, organizarea ediției din 1980 
a J.O. la Moscova ar reprezenta 
o recunoaștere echitabilă a 
telor sportivilor din U.R-S.S.

jumătate a lunii 
prilejul sesiunii

meri-

spor-
care

— Cunoscind valoarea 
tivilor din R.P. Ungară, 
s-au afirmat la majoritatea edi
țiilor J.O.. vă rugăm să ne 
spuneți 
gătirile 
pentru 
real?

vă rugăm să
cum se efectuează pre- 
sportiviior din tara <iv. 
Olimpiada de la Monl-

• TELEX • TELEX •
Desfășurată in localitatea poloneză 
Bialystok, întilnixea internaționala 
amicală de fotbal dintre selecționa
tele de tineret ale Poloniei și R.D. 
Germane s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (1—0) în favoarea oaspeților. Go
lurile formației R.D. Germane au fo«t 
Înscrise de Hoflner și Tryba (în pro
prie poarta).
După disputarea a cinei regate. In 
clasamentul campionatului european 
de yachting la clasa ..Soling- (între
cerile se desfășoară la Clydeside in 
Scotia) continuă să conducă campio
nul olimpic Willi Kuhwe:de (R.F. 
Germania) cu 10 p. Pe locurile ur
mătoare se află concurenții danezi 
Neilsen — 19 p și Jensen — 21.7 p.
I,a Varșovia s-a disputat revanșa 
intilnirii internaționale de hoctiei po 
gheață dintre reprezentativa Poloniei 
și selecționata olimpică a Ceho
slovaciei. Hocheiștii polonezi au ter
minat din nou Învingători, de data 
aceasta cu 7—3 (3—1, 1—1. 3—1). tn 
primul joc, gazdele au cîștigat cu 
2—1
In cel de-aț doilea meci din cadrul 
turneului de fotbal de la Bologna 
s-au întîlnit formațiile Zenit Lenin
grad și Fulham. Fotbaliștii sovietici 
au terminat învingători cu 3—0 (1—0). 
prin golurile marcate de Gigunov 
(mim. 4 șt 51) și Kromrankov (min 
64).
După patru runde. în turneul inter
național do Șah cam se desfășoară 
la Albena (pe litoralul bulgar) con
duc Mestrovici (Iugoslavia) și Peev 
(Bulgaria) cu cite 3*tj p.
Prima etapă a Turului ciclist al Ca- 
taloniei s-a disputat pe traseul Leri- 
da — Cenia și a fost cîstigată de ru
tierul spaniol Dom-'n-’o Perurena. 
cronometrat pe distanta de 186 
In 5h 20:19.
Campionul european de box la 
goria mijlocie mică, spaniolul ___
Duran și-a apărat cu succes centura 
învlngindu-1 prin k.o. repriza a 
11-a pe pugilistul verț---rman Ec-

km

cate-
Jose

Spectaculozitatea jocutui prac
ticat de voleibaliștii din R. D. 
Vietnam faci ca acest sport să

TELEX • TELEX •
kard Dagge. Meciul s-a disputat la 
Miinchen.
Cursa cicliști internațională desfășu
rată la Kulu a fost dș^gaxâ de bel
gianul Willy de Gees-., cronDmetrfct 
pe distanța de 195 fcn In 4h 19
Pe locui secund. In același timp cu 
învingătorul, a sosat olandezul Cees 
Priem.
Disputată la Erfurt, in t Unirea amica
lă de fotbal dintre selecționatele de 
tineret (jucători pmă la 21 de axv) 
ale R.D. Germane și Poloniei s-a în
cheiat la egalitate : 0—0.
Peste 18 000 de spectatori au urmă
rit la ,.Palatul sporturilor* din Pekin 
întîlnirea amicală de baschet mascu
lin dintre reprezentativa de junior! 
a Iugoslaviei și selecționata orașului. 
Tinerii baschetbaliști iugoslavi au 
obtinut victoria cu scorul de 92—72 
(41—35).
In cadrul campionatului unional de 
fotbal, echipa Dinamo Kiev a învins 
cu 5—0 formația Zări a Voroșilovgrad. 
Alte rezultate ; Spartak Moscova — 
Șahtior i^iețk 1—3 : Pahtakor Taș- 
kent — Dnepr Dnepropetrovsk 5—0 ; 
Torpedo Moscova — Ararat Erevan 
1—0. în clasament continuă să con
ducă Dinamo Kiev cu 28 p. urmata 
de Zenit Leningrad — 25 p și Tor
pedo Moscova — 24 p.
într-un meci internațional de fot ba! 
disputat la Sofia, echipa Dinamo 
Moscova a învins cu 1—0 (0—0) o
selecționată bulgară.
Reprezentativele A și B dc fotbal 
ale Italiei au susținut la Florența un 
meci de antrenament. încheiat la 
egalitate : 3—3 (2—0). Cele 6 goluri 
au fost înscrise de Boninsegna (min. 
6. 20 și 90), respectiv Amico (min. 
60). Benetti (min. 67) și Juliano (min. 
69). Prezent la acest joc, noul direc
tor tehnic al ..Squadrei Azzurra", 
Fulvio Bernardini, s-a declarat sa
tisfăcut de evoluția selectionabililor. 
în primul meci internațional al se
zonului, echipa Italiei va întîlni la 
28 septembrie, Ia Roma, selecționata 
Iugoslaviei.

se bucure de un larg cerc 
simpatizanți, ceea ce exprimă 
elocvent și imaginea pe care 
v-o prezentăm de la finala cam
pionatului masculin al 
țări. Formația Poștei 
comunicațiilor învinge, 
diortul Hang Day din 
cu 3—0, echipa 
lore vietnameze 
in posesia titlului de campioană.

acestei 
ți Tele- 
pe sta- 

Hanoi, 
Armatei popu- 
și intră, astfel,

De fapt, pregătirile noastre 
au început imediat după J.O. de 
la Miinchen. Dintr-un lot mare de 
sportivi (aproape 1 000). am selec
ționat pe cei mai buni si. pe mă
sură ce se apropie evenimentul, 
numărul selectionabililor scade în 
raport cu forma arătată. De pildă, 
de pe acum, am renunțat la 'par
ticiparea la volei masculin si la 
yachting, iar. dacă 
vom renunța si la alte echipe care 
nu dovedesc o valoare reală. în 
linii generale, punem un accent 
deosebit pe atletism si natatie. 
dar. firește, nu vom neglija nici 
alte discipline, ca lupteje. caiacul

va fi cazul.

— în ultimii ani. volumul întîl- 
nirilor dintre sportivii țărilor noastre 
a crescut considerabil. în intere
sul ambelor părți. Ele vor cunoaș
te. în viitor, o amploare si mai 
mare. Desigur, sîntem interesați ca 
întrecerile bilaterale să sporească 
si mai mult, la nivelul celor mai 
buni sportivi. Am fi interesați, de 
pildă, ca la fotbal să se întîlneas- 
că. in ambele tari. în cadrul unor 
turnee, cele mai bune formații de 
club, să facem un util schimb de 
experiență si în domeniul acestui 
sport, atît de iubit si 
in țările noastre.

de popular

din Româ- 
că Arpăd

Iubitorii de sport 
ni a nu vor fi uitat 
Csanădi este unul dintre presti
gioșii autori de tratate de fot
bal, cărțile sale cunoscînd si 
versiuni românești. Iată de ce 
o întrebare legată de perspec
tivele fotbalului mondial ni s-a 
părut oportună.

— Firește, am urmărit recentul 
campionat mondial de fotbal si 
mi-am întărit convingerea că o 
echipă devine cu atît mai renu
mită cu cit are mai multi jucă
tori ..universali". A dispărut spe
cializarea pe posturi. în fotbal a- 
firmindu-se acum jucătorii „Jolly- 
jocker". Primele echipe din lume 
au multi asemenea fotbaliști si 
dacă formațiile Poloniei si R.D- 
Germane s-au impus la C.M.. pro
gresul lor se explică prin aplica
rea cu succes a acestui nou sis
tem. pe care l-as considera o ..re
voluție tehnico-tactică". Acesta 
este telul spre care trebuie să ne 
îndreptăm atenția. Și se mai cere 
ceva, din partea jucătorilor : multă 
muncă, conștiinciozitate la antre
namente si o comportare corectă, 
sportivă, pe teren si în viata de 
toate zilele...

Ion OCHSENFELD

ARGENTINA MENIS - MEDALIE DE ARGINT

(Urmare din pag. 1)
(Pol.) 13,18 ; 2. Fiedler

13.28 : 3. Anisimova

avut 
mc.

loc seriile 
în seria a

1. Fiedler 
Anisimova

feta de 4 x 400 m. Virginia Ioan 
(înălțime,', spre toți tricolorii ce 
vor lua startul.

Rezultate tehnice : 
Dimineață au 

probei de 100
Il-a ordinea a fost r 
(R-D.G.) 13.48 ; 2.
(U.R.S.S.) 13.54 : 3. Rabsztyn (Pol.) 
13.71 : 4. VALERIA ȘTEFA-
NESCU 13,83 — toate calificin-
du-se pentru semifinale. De ase
menea s-au desfășurat calificările 
la proba de săritură în înălțime 
femei. Au obținut dreptul de a 
participa la finală 15 concurente, 
printre care : VIRGINIA IOAN, 
Hubnerova (Cehoslovacia). Witschas 
(R.D.G.). Meyfarth (R.F.G.). Si- 
meoni (Italia). Kirst (R.D.G.).

După amiază. 109 mg — semi
finale : I. 1. Erhard (R.D.G) 13.03 : 
2. VALERIA ȘTEFANESCU 13,26 : 
9. Lebedeva (U.R.S.S.) 13.34 : 4-
Rabsztyn (Pol.) 13.48 ; II. 1.

Nowak 
(R-D.G.)
(U.R.S.S.) 13.35 ; 4. Berend (R.D.G.) 
13,51 — toate cele 8 concurente 
calificîndu-se pentru finală : 110
mg — serii : I. 1. Drut (Fr-) 

2. Siebeck (R.D.G.) 13,93 ; 
Sicinski (Pol.) 13,99 ; 4.

toti 4 cali- 
pentru semifinale : disc 
Faina Melnik (U.R.S.S.) 

2. ARGENTINA MENIS 
3. Hinzmann (R.D.G.) 

4. Vergova (Bulg.) 61,92

13,82 :
3. Sicinski (Pol.) 
SEBESTIEN 14.14 - 
fieîndu-se 
femei : 1. 
69,00 m : 
64,62 m : 
62,50 m : 
m ; 5. Hbldtke (R.D-G.) 58,92 m : 
6. OLIMPIA CATARAMA 58,30 
m : greutate bărbați : 1. Briesenick 
(R.D.G.) 20.50 m ; 2. Reichenbach 
(R.F.G) 20,38 m : 3. Capes (M. B.) 
20,21 m ; prăjină : 1. Kiskun
(U.R.S.S.) 5,35 m : 2. Kozakiewicz 
(Pol-) 5.35 m ; 3. Isakov (U.RJS.S.) 
5,30 mj 1500 m bărbați — serii : 
II. 1. Wasilewski (Pol.) 3:43.0 : 2. 
Wessinghage (R.F.G.) 3:43,1 ; 3.
Ekman (Sue.) 3:43.2 : 4. Gh. Ghipu 
3:43,4 (sportivul nostru nu s-a ea-

lificat pentru finală) : III. 1. 
Wellmann (R.D.G.) 3:42,4 ; ...9. N. 
Onescu 3:46,7 (necalificat) : 1500
m femei — serii : I. 1. Hoffmeister 
(R.D.G-) 4:11,7 ; ...4. Natalia An
drei 4:14.1 — nu s-a calificat pen
tru finală : 200 m bărbați : 1. Men- 
nea (Italia) 20,60 ; 2. Ommer
(R.F.G.) 20,76 : 3. Bombach (R-D.G.) 
20,83 ; 200 m femei : 1. Szewinska 
(Pol.) 22,51 : 2. Stecher (R.D-G.) 
22,63 ; 3. Pursiainen (Fin.) 23.17. 
Ocunînd locul 5 în seria a 3-a cu 
13:39,0, ILIE FLOROIU s-a califi
cat în finala probei de 5 000 m.

întrecerile continuă sîmbătă si 
duminică. Dintre sportivii români 
concurează : Vasile Bogdan la 
decatlon. Carol Corbu la triplu- 
salt. Valeria Stefănescu la 100 mH 
(finală). Erwin Sebestien la 110 
m<? (semifinale). Gh. Cefan la 
3 000 m obstacole (finală), echipa 
de 4 X 400 m (Suman, Diaconîuc, 
Rldescu, Slavic) în serii. Virginia 
Ioan la înălțime. Ilie Floroiu la 
' -n (finală).
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