
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII LIBERIA, 

BR. WILLIAM R. TOLBERT JR.
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, marți dimineața a sosit 
la București, într-o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră, pre
ședintele Republicii Liberia, dr. 
William R. Tolbert jr. în aceeași 
zi, înaltul oaspete a făcut o vizi
tă protocolară președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Seara, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit un 
dineu în onoarea președintelui 
Republicii Liberia, dr. William R. 
Tolbert jr.

★
La Palatul Republicii au în

ceput, miercuri 11 septembrie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr.

în cursul convorbirilor, s-a 
constatat cu deplină satisfacție că 
relațiile de prietenie româno- 
libcriene cunosc o evoluție mereu 
ascendentă, că înțelegerile și mă
surile preconizate do cei doi șefi 
de stat, cu prilejul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Libe
ria, se înfăptuiesc cu succes, de
termined o aprofundare a co
laborării și cooperării in mul
tiple planuri.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și William Tolbert jr. au avut, 
de asemenea, un schimb de ve
deri in probleme actuale ale vie
ții internaționale.

Convorbirile s-a» desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie, de 
stimă și înțelcre-e reciprocă.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Liberia, WilHam R. Tol
bert jr., au întreprins, miercuri

dimineața, după încheierea pri
mei runde a convorbirilor ofi
ciale, o vizită în Capitală.

De-a lungul marilor artere de 
circulație ale Capitalei, populația 
a salutat cu deosebită căldură 
pe cei doi președinți, dînd ex
presie sentimentelor de prietenie 
și solidaritate pe care poporul 
nostru le nutrește față de po
porul liberian, față de popoarele 
Africii, in lupta lor pentru pro
gres și dezvoltare independentă, 
în același timp, ca de fiecare 
dată cind secretarul general al 
partidului nostru s-a aflat în mij
locul oamenilor muncii, bucu- 
reștenii au întîmpinat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu senti
mente de dragoste și profund a- 
tașamerU, exprimindu-și, prin vi
brante ovații și urale. adeziunea 
unanimă la politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Ro
mân.

în cartierul Drumul Taberei, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
William R. Tolbert jr. se opresc 
în fața unui complex comercial, 
în fata unei machete, arhitec
tul șef al Capitalei prezintă sta
diul do dezvoltare și - perspecti
vele acestui ansamblu urbanistic.

în continuare, cei doi pre
ședinți vizitează magazinele com
plexului alimentar „Fortuna”.

După un tur al cartierului, în 
mașină deschisă, prilej care oferă 
o vastă panoramă a construcțiilor, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele William Tolbert s-au 
oprit ia zona industrială, acolo 
unde so înalță modernele clădiri 
ale întreprinderii „Electrotehnica".

■Ar
în cursul după-amiezii. pre

ședintele William R. Tolbert jr.. 
împreună cu persoanele oficiale 
liberiene care îl însoțesc, a vi
zitat Teatrul Național.
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LOTUL REPREZENTATIV DE RUGBY ÎNAINTEA TURNEULUI DE LA VARNA

ON TEST TRECUT CO „FOARTE BINE“ LA BOZĂO

Mijlocașul la grămadă Petre Florescu deschide linia de treisferțuri
Campionatul de rugby s-a între

rupt pentru a se da un scurt 
răgaz „tricolorilor” să-și prepare 
participarea la puternicul turneu 
de la Varna. Reamintim că in 
stațiunea maritimă bulgară se 
vor întîlni reprezentativele Ceho

UNDE EXISTĂ INTERES SI PREOCUPARE 
DIN PARTEA ORGANIZATORILOR, 

PARTICIPANT» NU LIPSESC...
RAIDUL NOSTRU, ÎN CAPITALA, PE TEMA MODULUI CUM SÎNT TRECUTE 

NORMELE COMPLEXULUI POLISPORTIV „SPORT Șl SĂNĂTATE44

slovaciei, V.R.S.S., Poloniei, R. D, 
Germane, Iugoslaviei, Italiei, 
Bulgariei și României, într-o în
trecere programată între 16 și 28 
septembrie și dotată cu trofeul 
„Nisipurile de aur". Va fi, de 
fapt, un prolog la tradiționala 
partidă dintre echipele României 
și Franței (București, 13 octom
brie).

Marți, în „Parcul Copilului", lo
tul pregătit de Petre Cosmăncs.cu 
și Valeriu Irimescu a susținut o 
primă verificare în compania Gri- 
viței Roșii. Partenera avea în 
componență numeroși juniori, ne- 
cesitind întărirea cu cițiva selec- 
ționabili. De aceea, scorul — 
71—10 (28—10) — nu spune mare 
lucru. Antrenorii și-au notat cu 
grijă minusurile din comportarea 
elevilor lor (nesincronizarea ac
țiunilor, unele ezitări ale înain
tării în prima repriză ete.).

Miercuri, lotul s-a deplasat la 
Buzău. Divizionara A din loca
litate, Constructorul, s-a dovedit 
un sparring-partener redutabil. 
Buzoienli i-au solicitat la maxi

mum pe selecționabill. îh fața w* 
nul adversar valoros, tricolorii’ 
și-au strîns rindurile, au lup
tat cu ardoare, au creat un spec
tacol de calitate șl au dat mat 
multă încredere antrenorilor, spe
cialiștilor, suporterilor. De eceea* 
de aeeastă dată, scorul final. 
(57—0) reflectă valoarea unei pres
tații superioare. Iată jucătorii fo
losiți în partida de ieri, de 1» 
Buzău :

Durbac — MOTRESCV, NICA 
(Budică), MARICA, IANL’SEVICt
— NICOLESCU (Fălcușanu), Flo
rescu — TATUCU (Fugigi), Du* 
mitru (E. Stoica), POP — Musat 
(DARABAN), Posiolacho (BOKOI)’
— ȚCRLEA (Ciornei), Munteanul' 
(Ortelccan), Baciu (DIIW).

Corect arbitrajul lut A. 
geatu, care va oficia și la Vama*

Astăzi, la Snagov, „tricolorii* 
susțin ultima repetiție în cojnpa* 
aia formației Dinamo.

Geo RAEȚCHI

Important mijloc de apreciere a gradului de 
pregătire fizică a populației și de cuprindere 
a maselor în practicarea organizată a exer- 
cițlilor fizice și sportului. Complexul poli

sportiv „Sport și sănătate" trezește toi mai mult in
teresul celor cărora li se adresează. Ne-a ca convins 
încă q dată de acest adevăr, eu prilejul unui raid 
întreprins în cîteva sectoare din Capitală. ÎNCEPlND DE ASTĂZI, ÎN CALEA PLEVNEL

ÎN SECTORUL VIII — 2 000 
DE PARTICIPANT!

Acesta este numărul la care s-a 
ajuns în prezent într-un sector 
cu o recunoscută pondere indus
trială al Capitalei. Locul de des
fășurare a acțiunii, în toate ca
zurile, este frumoasa bază sporti
vă din Parcul Copilului, recent 
reamenajată, modernizată. Existăl 
înțjr-adevăr, condiții optime pen
tru ca tinerii și vîrstnicii din a- 
cest sector să poată participa, în 
număr țît mai mare, la trecerea 
normelor Complexului polisportiv 
„Sport și sănătate", sub directa 
îndrumare a unor instructori, de- 
obicei tehnicieni ai consiliului de 
educație fizică șl sport sau al 
unor cluburi din sector.

2,008 de participanți la „Sport 
și sănătate", însemnează ceva, 
dar cifra poate crește și mai mult 
dacă ne referim la mari unități 
industriale din sector ca Grivița 
Roșie, Laromot, Dacia, I.B.M.A., 
Textilă, Grivița, Țeleconstruc- 
ția ș.a.

în ziua raidului nostru, repre
zentanți ai unora dintre aceste 
întreprinderi se găseau pe „Par
cul Copilului" la trecerea norme
lor. în atenția lor se aflau îndeo
sebi probele de alergări și de a- 
runcare a mingii de oină. Un 
fapt care ne-a frapat, însă : ab
sența fetelor, mai puțin receptive 
— oare ? — la această acțiune de 
o mare utilitate socială.

Am avut prilejul să schimbăm 
cîteva impresii cu tov. Nicolae 
Cioranu, prjm-vicepreședinte al 
Consiliul pentru educație fizică și 
sport al Sectorului 8. După opi
nia sa, startul în acest complex 
este promițător, mai ales în ca
zul asociațiilor sportive Grivița 
Roșie, Locomotiva, Victoria CFR, 
Ascensorul, Textila și Telecon- 
strucția. Ceva mai greu se lucrea
ză, in schimb, iu această direcție

asociațiile spor- 
unități Dacia și

cu tineretul din 
tive ale marilor 
Laromet. Do ciad a teceput tre
cerea normelor complexului, 
la Dacia s-au prezentat doar 
va fete, iar de la Laromet 
atît...

în final, tov. Cioranu a
Să remarce faptul că la reușita 
acțiunii de cuprindere în activi
tatea sportivă de masă și mai 
ales la trecerea normelor Com
plexului „Sport și sănătate

. de 
olte
niei

ținut

siliul pentru educație fizică și sport 
ai sectorului se bucură de spri
jinul nemijlocit al unor activiști 
sportivi, președinți de asociații, 
printre care : Ion Gheorghe (Gri-

Raid întreprins da 
Modesto FERRARINL 
Marian GH1OLDUȘ, 
Aurel PĂPĂDIE șt 

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Simona Arghir s-a înălțat și va șuta necru- 
îățor la i>oartă. Foto : Ion MIIIAIC^

CĂLĂREȚII SENIORI ÎȘI DISPUTĂ
TITLURILE DE CAMPIONI

După finalele juniorilor, tncentral 
de astăzi amatorii echltațlel au oca
zia să-și petreacă alte patru zilo 
agreabile in parcul din Calea Plev- 
nei, unde călăreții seniori vor urca 
în șa pentru a-șl desemna campionii 
pe 1974 la dresaj și sărituri. Dispu-

în campionatul feminin de handbal

„Uvertură” a etapei a Hl-a 
a campionatului, meciul din
tre echipele feminine divizio
nare A Rapid și Universitatea 
București s-a Jucat ieri după- 
amiază pe stadionul Giulești. 
A fost o partidă de luptă în- 
dirjltă desfășurată în spirit 
sportiv.

Universitatea București a 
condus de la inceput~șl pină la 
sfirșît. Rapidistele s-au apro
piat (la două goluri) doar in 
trei momente ale înHlnirii : 
min. 16 (2—4), 29 (4—6) și 33 
(6—8). în rest, elevele antre
norului emerit Constantin Po
pescu șl-au menținut la dis
tanță anreciabilă adversarele. 
Conștiente de slăbiciunile pro
prii, studentele se străduiesc 
— șl reușesc — sâ-șl pună cit 
mai mult în valoare atuurile 
(eficiența Slmonel Arghir, ex
periența Aurorei Leonte). 31 
mai beneficiază această forma
ție fruntașă șl de devotamen
tul rar întîlnit al Doinei 
Furcoi. La Rapid, aceleași ca
rențe semnalate cărora li 
adăugat ieri pripeala și 
tenția.

Scorul InUlnirij Rapid

„U" București 9—14 (S—S). Au 
înscris : Victoria Amarandel 
4, Maria Buzaș 4 și Georgeta 
Zamfirache 1 — pentru Rapid,. 
Simona Arghir 3, 
Furcoi 2, Tudorița Nițu J, 
Georgeta Vasile 1 și 
Leonte 1 — pentru 
tatea București.

Au arbitrat foarte 
sile Sidea și Ion 
(București).

Doina

Aurora
Unisersi-
bir.e Va* 
Pâur.escu

H. NAUM

PROGRAMUL DE AZI

s-ail 
nea*

3!

MASCULIN ; „U“ Buciu-eĂÎ 
— Politehnica Timișoara (ora' 
17.15, teren Steaua), Indepen
dența Sibiu — Dinamo Brașov, 
„U“ Craiova — Steaua, csu 
Galați — Dinamo București, 
CAROM — H. c. REnaur Baia 
Mare, „U" Ciul — Ștlinta Ba
cău ; FEMININ : Progresul 
București — „U“ Timișoara 
(ora 16, teren Progresul), Con
fecția București — Textila Bu- 
huși (ora 16, teren Steaua), 
Constructorul Timișoara — 
Voința Odorhei, Sparta Me
diaș — IEFS București, Mu
reșul Tg, Mureș — „V" Iasț,

tele lor, sînt întotdeauna atrăgătoaixți 
datorită dificultăților parcursurilor, 
măiestriei sportivilor și eoneurențel 
serioase pentru pătrunderea In rin* 
dul laureațllor.

Vom vedea evolulnd la obstacole 
călăreți binecunoscuțî ca Oscar Ke- 
eer, Constantin Vlad, Eugen lonescu 
(Dinamo), Dumitru Velea, Cornel 
Ilin (Steaua), Aurelian Stoica, Nico
lae Ghcorgilc (Petrolul), Alexandru 
Bozan, Marius Burtea (C.S.M. Sibiu), 
Mihai Aluneanu (Olimpia) etc. La 
dresaj, li vom vedea din nou pe 
maeștrii acestui gen de Întreceri. în 
frunte cu Iosif Molnar, multiplu 
campion național, A. Donescu, Horst 
Hirsch...

Programul de azi cuprinde : ora 
8.30 — proba de dresaj la categoria 
ușoară și proba nr. 1 de obstacole 
(cat. semiușoară); ora 16 î proba nr. 
1 de obstacole la cat. ușoară.

TREI CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE 

DE MOTOCROS 
între 13 și 22 septembrie, în' trei 

localități din țară — Zărtiești, ’ Mo- 
reni, Brașov — se vor desfășura trei 
concursuri internaționale de motQ- 
cros. La întreceri vor participa spe
cialiști ai probei din Irlanda, U- 
niunea Sovietică și Româmia. Prin
tre ei : David Heany, Jim Carrol, 
Nikolai Efimov, Nikolai Onofrienko, 
Petre Luca di, Mihai Banu. Teodor 
Bătănoiu, Traian Moașa, Constantin 
Goran, Aurel Ionescu, Ștefan Chițu* 
Paul Filipescu ș. a.

Concursurile vor avea loc după 
cum urmează : 15 septembrie —
Zărnești, 18 septembrie — MorenU 
22 septembrie — Hrașov»



CAMPIONATELE REPUBLICANE AU PREFAȚAT

UN NOU CAPITOL AL SCHIFULUI FEMININ'
Cu întrecerile finale din cadrul 

campionatului republican de vite
ză canotajul feminin a pus punct 
final unui fructuos sezon compe- 
tițional, în care bărcile trimise la 
Lucerna s-au întors cu patru me
dalii cucerite la „mondiale". Con
cursul final de la Snagov avea să 
deschidă, însă, — acum, pe apele 
liniștite ale bătrînului lac — și 
prima pagină a unui nou capitol 
al schitului feminin, în epilogul 
căruia vor fi trecute rezultatele 
viitoarelor campionate mondiale și 
Jocuri Olimpice.

„Cuvîntul introductiv" — pu
tem spune — ar putea fi 
scris în noul volum de către

JDinamovista Ioana Tudoran a cucerit, la Snagov, titlul de cam
pioană republicană in proba de schif simplu. Foto : I. MIHAICA

ffref. Garoafa Cantemir. An
tren oa rea secției nautice a clubu
lui sportiv Ceahlăul Piatra Neamț 
ar fi început așa : „In sport nimeni 
nu este titular de drept, selecția 

■— confruntarea directă — decide 
cine este mai bun !“. în traducere 
academică ( a schitului academic, 
se înțelege) fraza ar suna astfel ; 
la recentele finale republicane, 
Ioana Tudoran a confirmat că este 
«ea mai bună vîslașă din țară, cu
cerind — în disputa cu timișoran- 
ca Maria Micșa — titlul de cam
pioană la schif simplu. Pentru a-

ASTĂZI, CRIȘUL - DINAMO, MECI DECISIV 
ÎN CAMPIONATUL DE JUNIORI LA POLO

'Întrecerile turneului final al 
campionatului republican de ju
niori mari la polo sînt în plină 
desfășurare. In piscina Diharno 
din Capitală sînt programate zil- 

‘njc site patru partide în cursul 
dimineții și alte patru după- 
amiaza.

După trei runde, din cele 9 
'finaliste doar patru au totalizat 
ftumărul maxim de puncte. Aces
tea sini Crișul Oradea, actuala 
deținătoare a titlului, Dinamo 
București, Rapid și Frogresul 
București. Principalele favorite 
ale actualei ediții se anunță 
Crișul și Dinamo, care în prime
le evoluții au demonstrat un plus 
de valoare. Nu lipsita de șanse 
este și echipa Rapid, în fin- 
flurile căreia evoluează și inter
naționalul Adrian Schervan.

ELEVII ȘCOLILOR SPORTIVE 
DOMINA ÎNTRECERILE DE VELODROM
• Participare numeroasă — curse pasionante

Reuniunile con tind pentru cam
pionatele republicane de juniori 
îa ciclism, desfășurate marți șl 
miercuri pe velodromul Dinamo, 
■confirmă buna pregătire a pistar- 
«rilor reprezentînd școlile sportive 
bucureștene.

La 500 m cu start de pe loc 
*— juniori' mici și-au măsurat 
torțele 88 de concurenți. Timpul 
însorit, lipsit de vînt, ca de alt
fel și buna organizare au creat 
în rîndurite cbncurenților o dis
poziție remarcabilă de concurs, 
materializată în cîteva rezultate 
notabile, ca de pildă 37,7 s reali
zat de talentatul elev al Școlii 
sportive nr. 2, Florin Glomnicul 
(antrenor Dan Budișteanu). Noul 
campion al probei a fost urmat 
Î!» clasament de Sorin Dumitrescu 
(Șc. sp. I) 33,4, Florin Nedelcu 
(Steaua) 38,5, Alexandru Constan
tin (Steaaaa) 38,7, Aurel Șarpe (Șc. 
sp. 2) 38,8 etc.

Juniorii mari, 27 La număr, s-«u 
întrecut în aceeași zi în proba de 
1000 m cu start de pe ioc. Con
form așțeptărSogi cel mai bun. 

semenea confruntări cfirecte ple
dează elocvent și victoria echipa
jului de schif 2 fără cîrmaci a 
clubului din Piatra Neamț, țwupra 
campioanelor mondiale la această 
probă : Cornelia Neacșu — Mazi- 
nela Ghiță. Spre a înțelege rtiai 
bine surpriza reamintim că schitul 
alcătuit din Elena Avram și An
gelica Chertic nu este la prima 
victorie în fața campioanelor mon
diale (vezi locul I ocupat pe Bega, 
la întrecerile finale de fond), in 
palmaresul celor două sportive din 
Moldova figurînd și medaliile de 
bronz cîștigate la Lucerna în pro
ba de 44-1 rame. Concluziile ■ a) 
cit mai multe confruntări directe, 

selective ; b) să ne bucurăm sin
cer că avem la această probă nu 
unul, ci două echipaje, de mare 
valoare.

Afirmam la început că recen
tele campionate republicane au în
cheiat un bogat sezon de canotaj, 
deschizînd totodată paginile unui 
nou capitol al schitului feminin. 
Iar dacă „cuvîntul introductiv" s-a 
referit la selecția vîrfurilor, ur
mătoarea filă a volumului ar a- 
vea desigur în vedere baza aces
tor selecții. Fiind un campionat 
republican rezervat nu numai se

în etapele de astăzi sînt pro
gramate două meciuri decisive 
pentru desemnarea primelor cla
sate : dimineața, de la ora 11, se- 
vor întîlni Crișul și Dinamo, iar 
după-amiază, de la ora 16, Dina
mo și Rapid. Iată rezultatele în
registrate pînă acum :

Dinamo — C.S.M. Cluj 10—1, 
Progresul Buc. — Sc. sp. C'iuj
5—2, Rapid — Unirea Arad 12—0, 
Politehnica Cluj — Școlarul Buc. 
3—2, Rapid — Politehnica 7—2, 
Progresul — Unirea 9—2,' Dinamo 
— Șc. sp. Cluj 10—1, Crișul — 
C.S.M. 16—1; Dinamo — Unirea
11— 2, Progresul — Politehnica
12— 4, Crișul — Șc. sp. Cluj 9—1 
și Rapid — Școlarul 2—1.

timp (1:11,6) l-a obținut Romică 
Simion (Șc. sp. 1, antrenor Con
stantin Baciu) același care cu o 
zi înainte cîștigase proba de vi
teză. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Ionel Dumitru (Șc, sp. 
1) 1:12,9, Ilie Totora (Șc. sp. 2) 
1:13,8, Adrian Nicolae (Dinamo) 
1:15,1, Florentin Marin (Dinamo) 
1:16,1.

Proba de urmărire individuală 
juniori mari, deosebit de antre
nantă, s-a desfășurat miercuri, 
pînă pe înserat, <Und abia au 
putut fi desemnați finaliștii, cei 
ee-și var disputa astăzi după 
amiază locurile 1—2 șl 3—4, în 
Clasamentul probei. Iată seriile 
finale : locurile 1—2 Valentin Ma
rin (Șc. sp. 2) 5:29,8 și Ilie To
tora (Șc. sp. 2) 5:35,2; locurile 
3—4, Ionel Dumitru (Șc. sp. 1) 
5:30,9 și Aurel Tănase (Steaua) 
5:38,7. Tot astăzi se va disputa 
și proba de urmărire individuală 
juniori miei.

Gheorghe ȘTEFANESCU- 

nioarelor, ne așteptam la o afluen
ță mai mare din partea speranțe
lor. Nu a fost așa, iar întrecerile 
au făcut ca disputatele curse de 
odinioară, din serii și recalificări, 
să se desfășoare numai la proba 
de simplu!... Finală directă, deci, 
ia cursa de 44-1 vîsle (cu numai 
trei echipaje, într-o probă în care 
trei ani consecutiv am deținut ti
tlul european), finală cu cinci am
barcațiuni la 44-1 rame, la 2 fără 
cirmaci și la 2 vîsle. De reținut, 
de asemenea, că nici o secție nau
tică nu a putut să prezinte o gar
nitură completă la acest campio
nat. Părerea unor antrenori în a- 
ceastă problemă : puțini și buni ! 
Părere, desigur, „cu bătaie mai 
lungă", cu referire la succesul în
registrat de schitul nostru feminin 
la recentele campionate mondiale. 
Izbînda de la Lucerna a fost, însă, 
realizată tocmai în urma unei po
litici de mărire a numărului prac
ticantelor acestui sport, de creare 
a unor noi centre de canotaj (Și 
aici exemplul secției nautice din 
Piatra Neamț este elocvent).

Reflecție, așadar, la primele în
semnări din noul, capitol al - cano
tajului feminin, deșqhis, pe Shagpv 
cu ocazia campionatelor republi
cane.

Vasile TOFAN

PRIMELE REZULTATE
DIN CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE TENIS
în cadrul campionatului republi

can pe echipe mixte din Divizia A, 
seria I, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : etapa 1 : Dinamo 
București — Politehnica Cluj 15—2, 
Steaua — Dinamo Brașov 14—3, 
Progresul — U.T.A. 11—ti ; etapa 
a Il-a : Dinamo București — Di
namo Brașov 14—3, Steaua — 
U.T.A. 17—0, Progresul — . Politeh
nica Cluj 13—4. în partida Steaua — 
Dinamo Brașov consemnăm victo
ria netă a lui D. Hărădău în fața 
brașoveanului T. Marcu cu 6—3, 
6—1. Dc asemenea lupta strînsă din
tre V. Sotiriu și I. Kerecheș la ca
pătul căreia primul a învins cu 
2—6, 7—5, 6—4. In întâlnirea dintre 
Progresul șl Politehnica Cluj. A. 
Viziru și-a confirmat saltul valoric 
realizat in ultimul timp, invingind 
de o manieră categorică pe clu
jeanul Komoroczi cu 6—4 ,6—1. în 
restul intilnirilor rezultate sconta
te. După desfășurarea a două eta
pe clasamentul se prezintă astfel :

UNDE EXISTĂ INTERES Șl PREOCUPARE PARTICIPANT!! NU EIPSESC...
(Urmare din pag. 1)

vița Roșie), Mircea Cîmpeanu 
(Locomotiva), Mihai Marinescu

„AUTOBUZUL" NU
N-a fost încă întocmită o evi

dență a celei mai biine asociații 
sportive din Sectorul 5, dar fap
tele atestă că „Autobuzul" con
curează cu multe șanse la prime
le locuri. Observația rezistă și în 
cazul trecerii normelor Comple
xului polisportiv „Sport și sănă
tate". Pe primitoarea bază spor
tivă proprie a acestei asociații, 
am întîlnit și de data aceasta 
zeci de tineri și vârstnici, dornici 
să se numere printre viitorii bre
vetați ai Complexului. în princi
pal, amatori de jocuri sportive, 
de fotbal, discipline cu o mare 
priză în uzină printre mjile <je 
oameni ai muncii de aici. Joc viu 
disputat între formațiile sectoa
relor 2,nijcanic șef" și nȘtuBrie".
4—3 pentru prlnia echipă, în "a- 
plauzele meritate ale asistenței, 
lîiulți tovarăși de muncă ai pro
tagoniștilor. Și astfel, mai bine 
de 30 de tineri și vîrstnici și-au 
trecut fiOrma Complexului la 
jocuri sportive.

în evidența la zi a tovarășului 
Constantin Grigoriu, din condu
cerea consiliului asociației sporti
ve, rezultă că la „Autobuzul" sînt 
cuprinși în această acțiune mai 
bine de 600 de tineri și tinere, 
reprezentînd aproape toate secții
le și sectoarele uzinei. Printre 
fruntași, adică printre cei care 
au trecut pînă acum cite 4 nor
me se află Mihai Gingirov și Ni- 
colae Păun, elevi care activează 
în cadrul echipei de fotbal-juniori 
a „Autobuzului". La un eșalon 
ceva mai ridicat ca vîrstă, frun
tașii se numesc Ion Lada, de la 
vopsitorie, Nicolae Haiducu de la 
montaj final, Ion Mihăiescu de la 
strUngătie și M. Nicolae de la 
galvanizare. Interesant de semna
lat aici că reprezentantele tine
relor muncitoare semnează și ele 
o prezență activă printre partici
pantele la trecerea normelor. Este 
cazul unor muncitoare ca Florica 
Buzea și Cornelia Băjenaru elec
triciene, Elena Cumpătă, vopsitoa
re și Ioana Beșleagă de la galva
nizare.

O observație mai puțin lăudabi
lă ’ ponderea In trecerea norme
lor o reprezintă, pînă acum, pro
bele de alergări jocuri ji mai

DIVIZIA A DE LUPTE GRECO-ROMANE

DE CE 
ABSENȚI

ATÎȚI ARBITRI 
NEMOTIVAȚI ?

Campionatul Diviziei A de lup
te greco-romane a fost reluat 
duminică. Au fost programate 
partidele etapei a treia — pen
ultima în noua formulă de desfă
șurare a competiției. Confruntă
rile acestei etape, cu foarte pu
ține excepții, s-au încheiat cu re
zultate favorabile echipelor gaz
de. Doar Aluminiu Slatina șl 
A.S.A. Cluj, luptînd în deplasare, 
au reușit să depășească atît for
mațiile ce evoluau acasă, cit și 
pe celelalte adversare din triun
ghiularele respective.

Firește, nu ne așteptam ca 
A.S.A. Bacău să întreacă pe Me
talul București, C.F.R. Timișoara 
să dispună de Dinamo București 
sau S.C. Muscel din Cîmpulung 
de C.S.M. Pitești, în sălile. for
mațiilor din urmă. Dar nici nu 
am fi acordat "credit multor al
tor echipe care, concurind acasă, 
au reușit să depășească forma
ții ce emit pretenții justificate la 
primele locuri în clasamentele 
seriilor respective. Gloria Buzău, 
o echipă modestă, concurind pe 
teren propriu, a întrecut binecu
noscuta formație brașoveană Stea-

1, Steaua 2 2 0 31: 3 2
2. Dinamo Buc. 2 2 0 29: 5 2
3. 'Progresul 2 2 0 24:10 2

4—6. Politehnica Cluj 2 0 2 6:28 0
Dinamo Brasov 2 0 2 6:28 0
U.T.A. 2 0 2 6:28 0

în etapa a IÎI-a, după disputa
rea unor partide de simplu scoru
rile intilnirilor arată astfel : Pro
gresul — Dinamo Brașov 2—7, Di
namo București — U.T.A. 8—0.

Pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul are loc. turneul final pe 
echipe mixte al campionatului 
național de juniori. După dispu
tarea partidelor de simplu, scoru
rile meciurilor sînt următoarele : 
Progresul — Steaua 18—1, Dina
mo București — Dinamo Brașov 
13—7. Astăzi de la orele 12,30 și 
mîine de ia orele 8.30 .și 11,30 se 
dispută' etapa a Il-a : Progresul 
— Dinamo Brașov și Dinamo 
București — Steaua.

S. IONESCU

(Rapid), Constantin Viu (IFLGS). 
Cuvenitele felicitări acestor ini
moși activiști sportivi și nădejdea 
că și alții, foarte curînd, li se vor 
alătura !

SE DEZMINTE I
puțin cele de creștere a rezisten
ței. Se înțelege că ar fi de dorit 
ca îndrumarea consiliului asocia
ției sportive să aibă în vedere și 
acest aspect, deloc neglijabil...

INIȚIATIVE RATATE...
Printre bazele sportive ale 

Bucureștiului, programate să găz
duiască in ziua raidului nostru, 
diferite activități sportive de ma
să, și, în principal, cea legată de 
trecerea normelor Complexului 
polisportiv „Sport și sănătate" s-a 
numărat și cea a Filaturii Româ
ne ftthlbac. In_ orgarjz.area 
consiliului pentru ’educație flz’fă-șt 
sport al Sectorului 3, pe baza 
sportivă „F.R.b." urmau să fie 
preZenți tineri și tinere din ma
joritatea întreprinderilor situate 
în ăteastă z o na a orașului.

Spre regretul nostru, la ora a- 
nunțată de organizatori pe F.R.B. 
nu s-a prezentat nici măcar un 
participant I A trecut obișnuitul 
„sfert academic", a mai trecut o 
jumătate de oră, întreaga după- 
amiază, dar terenurile au rămas 
Ia fel de pustii.

O curiozitate : absență totală 
atît din partea amatorilor de sport 
din Sectorul 3, cit și a., organi
zatorilor.

Situație asemănătoare șl în ca
zul Sectorului 2, la baza sportivă 
a uzinei Electronica. La ora in
dicată de organizatori și mult 
după aceea, preț de 2—3 ore, nici 
un concurent, nici an organiza
tor ! ?

Din constatările noastre rezultă 
că președintele asociației Electro
nica, Ștefan Dănău, s-a aflat în 
concediu de odihnă, lâsînd un în
locuitor care n-a avut timpul ne
cesar pentru organizare, lucrînd 
în ture. Este un mod de a expe
dia o treabă serioasă și de a com
promite o acțiune sportivă de ma
să, care se înscrie printre cele 
mai importante. Fără comentarii.

★
Așadar, bune și rele. Acolo 

unde interesul organizatorilor se 
face simțit din plin, unde munca 
de popularizare a Complexului 
polisportiv „Sport și sănătate" re
prezintă o realitate, partieipanții 

gul roșu (19—17) ; C.S.M. Delta 
Tulcea a surclasat pe IPROFIL 
Rădăuți (22,5 — 13,5), iar Crișul 
Oradea (nou promovată în Di
vizia A) a obținut victorii cate
gorice în fața ambelor adver
sare care au evoluat la Oradea : 
Mureșul Țg. Mureș (26—15) și 
C.S. Arad (28—8). Asemenea sur
prinzătoare succese au înregistrat 
și alte formații care au beneficiat 
de avantajul terenuiui. Desigur, 
este cunoscut faptul că echipele 
care concurează acasă, în fața 
propriilor suporteri, au Un oare
care avantaj. Dar, de aici și pînă 
la a repurta victorii nescontate, 
este un drum ce ni se pare mai 
puțin explicabil, mai ales că La 
o altă etapă a actualului campio
nat am consemnat numeroase 
succese obținute în deplasare.

Un aspect nedorit constatat la 
Întrecerile etapei de duminică a 
fost absența de la concursuri a 
mai multor arbitri. Coresponden
tul Paul Lorincz, din Oradea, ne-a 
comunicat că din cei patru arbitri 
programați de federația de spe
cialitate nu s-a prezentat decît 
unul ! Au forfetat Valentin Bați 
(Timișoara), Andrei Mic (Satu
Mare)' și Gheorghe Orha (Baia
Mare). De la Reșița — după cum 

■ ne-a transmis corespondentul 
Iancu Plăvițu — a lipsit arbitrul 
Victor Ilirșman (Lugoj). De la 
triunghiularul găzduit de Buzău
a absentat arbitrul piteștean Ma
rin Bolocan. Și, exemplele ar 
mai putea continua... De altfel, 
asemenea absențe s-au semnalat 
aproape în toate triunghiularele 
acestei etape. Din această cauză 
s-a apelat, în ultimă instanță, La 
arbitri localnici sau la alte so
luții, firește, pentru a nu se 
amina confruntările. Asemenea 
situații neplăcute au creat dificul
tăți organizatorice, greutăți care 
ar fi putut fi evitate. Este cu 
atît mai grav, cu cit în rîndul 
absenților nemotivați figurează 
unii -arbitri bine cotați în țară 
și chiar peste hotare.

Iată de ce considerăm că este 
de datori^ Colegiului centrai de 
arbitri și) a Biroului F.R.L. să 
analizeze motivele pentru care 
mulți arbitri nu s-au prezentat la 
această etapă, urmînd să ia mă
surile ce se impun.

Costin CHIRIAC

nu ocolesc stadioanele. Mai mult, 
există o adevărată întrecere Intre 
tineri și vîrstnici pentru ca pe 
carnetele lor să apară cit mai 
multe norme îndeplinite și per
spectiva obținerii mult doritului 
brevet

în schimb, cînd organizatorii 
tratează cu o neîngăduită ușurință 
acțiunea, absentînd ei înșiși de la 
locurile de desfășurare a activi
tăților sportive, rezultatele nu pot 
fi decît cele constatate. Am dat 
oarecare larghețe aspectelor nega
tive constatate, din dorința de a 
atrage atenția și altora.
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CAIAC- -CUPA TINERETULUI* a

CANOE reunit pe lacul Herăstrău 
© adevărata flotilă de

echipaje oparținînd secțiilor nautice Di
namo, Steaua, Oiimpia, GN.U., Energia, 
C.S.S. și Șc. sp. nr. 2. întrecerile, deo
sebit de disputate, au desemnat urmă
torii ciștigâtori : JUNIORI II : K 1 - 500 
m : Marian Ciobanu (Dinamo); K 2 s 
G. Enescu — M. Scorțea (Dinamo); Ci: 
N. Dumitru (Olimpia); JUNIOARE II : 
K 1 : Emiiia Ghebauer (Olimpia); K 2: 
M. Soare — A. Vintilă (Dinamo); JU
NIORI I; K 1: A. Giura (Dinamo), K. 2: 
Pe teu — Sanda (Dinamo); C 1: I. Bor
na; (Dinamo); JUNIOARE I: K 1: D. 
Găinescu (Dinamo); K 2t FI. Petrușel — 
L. Paraschiv (Dinamo); TINERET: K 1: 
R. Manea (Olimpia); K 2: Nițescu — 
Costache (Olimpia); C 1; A. Ungureanu 
(Dinamo). Clasament general: 1. Di
namo 220 p, 2. Olimpia 84 p, 3. C.S.Ș. 
44 p, 4. Steaua 21 p» 5. C.N.U. 2 p.

IN ZILELE DE 13, 14 Șl 19 
SEPTEMBRIE va avea loc 

in mai multe orașe din țara finala Con
cursului republican rezervat formațiilor 
alcătuite din două categorii de junior:* 
13—14 ani (cat. a ill-a) și 15—16 ani (cat. 
a ll-a). Turneele finale vor fi găzduite 
de orașele : Timișoara (locurile I—VI,
juniori II), Ploiești (locurile VII—XII, Ju
niori II), lași (locurile I—VI, juniori III) 
și Sf. Gheorghe (locurile VII—XII, juniori 
III).

HANDBAL

LUPTE CONCURSUL DE TOAMNA al 
juniorilor mici și mari de tel 

greco-romane, ce urma să se dispute le 
Reșița, între 20 și 22 septembrie, se va 
organiza, la aceleași date, la Craiova.
MATA SPORTIVUL SOVIETIC N. 
mUIU KORNEV a cîștigat concursul 
internațional de dirt-track desfășurat la 
Sibiu. Victoria sa s-a decis după o 
cursă de departajare cu compatriotul 
său G. Ivanov și românul Gh. Sora. 
£2 Circa 20 000 de spectatori ou urmă
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UN TURNEU FINAL
U... 699 DE GOLURI

Aripi Pitești**, câștigătoarea ediției
a IV-a a

:ului sportiv 
ni s-au In- 
ută jocurile 
speranțelor". 

1 mari și pa- 
mini-fotbal a 
îipe. Trebuiau 
>il. Sălajul nu 
ta la Con- 
iții — Bacău, 

fost excluse 
au prezentat 

rsta admisă 
In urma dis- 
linare, Pescă- 
1 lui Ștefan 
inamo Tîrnă- 
i-au dștigat 
turneul pen-

„Cupei speranțelor**
rilc unor ascensiuni în fotbal.

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
Comisia centrală de competiții 

și disciplină a analizat, în șe
dința ținută aseară, abaterile 
comise de unii jucători în ul
tima etapă a campionatului Di
viziei A și a luat următoarele . 
măsuri:

— jucătorul Stoica (F.C. Con
stanța) a fost suspendat pe trei 
luni pentru accidentarea gravă 
a adversarului ;

— jucătorul Deselnicu (Univ.' 
Craiova) — suspendat pe trei 
etape ;

— jucătorul Anton (Politeh
nica lași) — suspendat pe două 
etape ;

— jucătorii Ionică (F.C. Ga
lați) și Szollosi (A.S.A. Tg. Mu-

o

fn vederea meciurilor cu Bulgaria fi Dariemârcd

MĂSURI PENTRU 0 CIT MAI BUNĂ PREGĂTIRE 
A JUCĂTURILQR DIN LOTUL NAȚIONAL

® PE MARGINEA ULTIMEI ȘEDINȚE A BIROULUI F.R.F.

fl putut ciș- 
tre ele ar fi 
ala<yiției nf. 
a a suris mi- 
•Școala gent- 
. Dar după 
■ cu „Arcașii" 
i cadrul tur- 
antă. Pentru 
două reprize 
a pendulat... 

>1 îa... Tîrziă- 
lele secunde 
unde să po- 
ru „Arcași" 
loua) Dinamo 
laveraj supe- 
a competiției, 
t însă (45) 
goluri, rede- 

■ulsionați de 
>ă, V. Anița, 
Nlculăiasa au 
la 5—2 și din 
, car© jucase 

avea un gol 
iul minut, cu 

Coman a in- 
argeșenilor și 
marea Cupă 

Victoria direc- 
iio Tirnăvent; 
nultima zi a

•
Iată numele unor jucători care TRE
BUIE NEAPĂRAT să ajungă în evi
dența antrenorilor de la centrele de 
copil și juniori sau școlile cu profil: 
Emil Timofei (Mureș), "----- '
Avanu și Sandu Rotaru 
Carlos Tăbăranu 
garu (București), 
(Arad), Costel 
Csenyor Both 
dlu Coman Și 
(Argeș), Florin 
Ștefan Labatid 
Anița (Suceava), Sorin Antal (Vran- 
eea), Virgil Barbu (Brașov), Vâsile 
Mănăilă (Constanța). Sînt evidențiatii 
competiției • Primii patru în clasa- 
fnentul golgeterilor : 1. Emil Timofei 
(Tîrnăveni) — 26 goluri. 2—3. Ovidi-J 
Coman (Pitești) și Alexandru Meza- 
ros (Brașov) — 17 goluri, 4. Carlos 
Tăbăranu (Iași) — 15 goluri • Cel 
mai tehnic jucător ; Bogdan Meiles- 
cu (Pitești) • Cea mai... mică echi
pă : Voinicelul București, cu aproa
pe toți jucătorii de 9 ani ! • „sin
gura umbră aruncată peste competi
ție — afirma tov. Florin Moraru, 
șeful secției sport-turism a c.N.O.P.
— se datorează acelor profesori care 
au încercat să prezinte jucători peste 
vîrsta stabilită. Așa ceva este inad
misibil. In ce postură apar acești 
pedagogi in fața propriilor elevi, pe 
care trebuie să-l educe în spiritul 
corectitudinii, al adevărului T“ • în
trebarea ar trebui să și-o pună 
ACUM E. Filip (OU), D. Avram (Ba
cău) și Gh. Mischie (Mehedinți). Ei, 
șl îndeosebi Inspectoratele școlare 
respective.

Laurențiu DUMITRESCU

reș) — suspendați pe cite 
etapă ;

— jucătorul Dan Coe (F. 
Galați) — mustrare.

c.

Alexandru 
(Galați), 

(iași), Cornel Do- 
Anton

Lazâr
(Satu

Bogdan
Gheonea
(Tulcea),

Schwartz 
(Prahova), 

Mare), Ovi- 
Meilescu 
(Brăila), 
Vasilicâ

MECICRI AMICALE
SPORT CLUB BACAU — PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 2—1 
(1—1)

Au marcat : Botez (min. 12), 
Cbitaru (min. 61), Surdan (min. 32).

PROGRESUL BR AILA — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 2—2 (0—1)

Au marcat ; Trifina (min. 54), 
Tilihoi (min. 62), respectiv Pes- 
caru (min. 17) și Gașpar (min. 
57 — autogol).

în ședința sa de marți seara, 
Biroul federal^ a luat in discuție 
6 serie de* probleme legate de ac
tivitatea echipei naționale, de 
pregătirile acesteia în vederea 
debutului în, preliminariile Cam
pionatului Europei (13 octombrie, 
la Copenhaga, cu Danemarca). 
(După cum se știe însă, pînă la 
acest joc oficial, „tricolorii" vor 
mai susține, un meci de verifi
care interțări, la Sofia, cu repre
zentativa Bulgariei, la data de 25 
septembrie, această partidă fiind 
introdusă in program in locul ce
lei cu Grecia din Cupa Balcani
că, aminată la cererea 
elene).

Lotul reprezentativ A 
meciurile cu Bulgaria și 
marca :

federației

pentru 
Done-

CONSTANTIN CERNAIANU — OB
SERVATOR LA MECIURILE CAM

PIOANEI SUEDIEI

Antrenorul Constantin CeraSlanu 
urmează să plece astăzi la Aatvkl*- 
berg pentru a vedea evolutnd pe 
campioana Suediei (adversara Uni
versității Craiova în Cupa campioni
lor europeni) în două jocuri de cam
pionat ; unul pe teren propriu, la 
Aatvidaberg (astă-seară). iar celălaB 
duminică, în deplasare, la Malmo.

actualul sezon a fost mai greu 
decîț se preconiza, fie din cauza 
unor indisponibilități, fie din mo
tive ținînd de lipsa de tăispun- 
dere personală a unor jucători 
în privința propriei pregătiri, fie 
din cauze legate de lipsa de în
țelegere a unor cluburi, care dau 
jucători lotului, față de interesele 
echipei naționale, ale fotbalului 
nostru.

în această direcție, s-a vorbit 
despre jucători ca : Dumitrache 
(care n-a jucat decît primul meci 
din acest campionat, fiind deo
camdată In afară de forma care 
să-i valideze selecția), Dumitru 
(al cărui randament este sub aș
teptări, el neparticiptad la o se
rie de meefuri ale lotului sau ale 
formației de club), Gabriel Sandu 
(ținut pe tușă din motive disci
plinare, ca o măsură luată de 
conducerea clubului), Iordănescu 
(a cărui refacere, după un trau
matism mai vechi, întîrzie din 
lipsa unei mai bune colaborări 
intre medicul lotului, Centrul de 
medicină sportivă și medicul clu
bului), Marcu (preocupat mai pu
țin de pregătirea sa sportivă, in 
această toamnă, cu un randament 
sub așteptări in jocurile de cam
pionat).

în aceeași ordine de idei, a 
fost discutată și chestiunea ju
cătorilor de lot care activează

MECI INTERNATIONAL 
LA SUCEAVA

alați, Viitorul 
i Pescărușul 

a devenit a 
competiții.

iv seria preli- 
tă de prof, 
cat 45 de Ro
și a primii 
elor care au 
orlalte 19 e- 
: Sorin Pe- 
Paul Lupu, 

istache, Cor- 
Teodorescu, 

tiu Coman, 
el Tunaru. 
tul că n-au 
^tiția nein-

In turneu! pentru locurile 1—4 s-au în
registrat următoaiele rezultate : Mureș 
- Suceava 8-3, Argeș — Constanța 4—1, 
Argeș — Mureș 6—3, Suceava — Constanța 
2—9, Mureș — Constanța 4—2 și Argeș — 
Suceava 3—5. Ordinea primelor patru :
1. Argeș * — * ‘
2. Mureș
3. Constanța
4. Suceava

In continuare, 
astfel : 5. ~ 
8. Vrancea, 9. Galați, 
Ilfov, 12. Brașov, 13. lași, 
Satu Mare, 16. Dolj. 17. Botoșani, 
Brăila, 19. Tulcea, 20. București.

3 2 0 1 13- 9 4 o 
3201 15-11 4 p
3 1 0 2 12-10 2 p 
3 1 0 2 7-17 2 p 

. clasamentul te prezintă 
Prahova, 6. Vaslui, 7. Arad.

10. Timiș, 11. 
14. Cluj. 15.

10.

In fața a 7 000 de spectatori, C.S.M. 
Suceava a susținut o partidă inter
națională amicală în compania e- 
chipei Bucovina Cernăuți (R.SS. 
Ucraineană). Victoria a revenit gaz
delor cu scorul- de 4—3 (î—1), prin 
golurile înscrise de Gălățeanu (min. 
28) și Gherine (min. 42. 54. 82). res
pectiv Poliakov (min. 21. 52) și vo- 
roniuk (min. 81). (L MINDRESCU- 
ooresp.)

• în ședința de marți a Bi
roului federal, tovarășul Mircea 
Angelescu a fost eliberat, la ce
rerea sa, din funcția de președin
te al Federației române de fotbal.

CĂPITANI DE ECHIPA
A

IN „OFSAID"
competiția 

oe din toate 
’te bine or- 
— In egală 
rațional al 
1 F.R.F.
e la Con- 

i de locuri, 
gOlufl* 669 
aensa bucu-

pe care 
a, tacepntu-

A PARASIT 
un lot de 

mâni care 
ntre 13 și 15 
Jternaționalâ 
<u făcut de- 
Cristinel Ro
ia Ssnfeoan» 
ntrenorii V.

iglina din 
i a campio-

Dintre cel 
o «tort, in- 
toln - CSM 
onescu Crlt- 
cmc), W. 

75 cmc), O.
(500 cmc.), 
- IRA Tg.

echipe : 
|. Mureș 24 
pct. • Du

biu, se d»$- 
s campiona- 
c. întrecerile 
oința, de la

VT doua din 
lionatului re- 
ilaj, primele 
orpedo Gra

de la Har- 
n. Sârat > 
fășura după 
Deva, Tim:- 

-22 IX la 
ireștî • Fi- 
» a fost pro-

3 și 6 oc- 
ctombrie, la 
' interesanta 
Uniunii Na- 
jricole de 
oate forma
li „zone".

După cinci etape în care 
“A n-a fost 

indisciplină 
atenția — 

corect, iar 
au influen- 
desfășurare

întrecerea divizionară 
marcată de acte de 
de natură să atragă 

-s-a jucat, în general, 
cele cîteva abateri nu 
țat prea mult buna 
• jocurilor — iată că cea de a 
șasea etapă s-a încheiat cu un 
bilanț negativ Ia acest capitol 
atit de important, al disciplinei, 
arbitrii trebuind să recurgă de 
14 ori la cartonașul galben și de 
PAȚRU ORI LA CARTONAȘUI, 
ROȘU, DE ELIMINARE OP PE 
TEREN. Este un record nedorit, 
într-o Întrecere sportivă la care 
iau parte echipele fruntașe ale 
fotbalului nostru.
• Am apreciat cu atît mai 

mult aspectele pozitive din unele 
partide, în care fotbaliștii și-au 
văzut de joc, iar spectatorii au 
avut o atitudine sportivă, chiar 
dacă lucrurile, în teren, n-au 
mers totdeauna după vrerea lor. 
Un astfel de exemplu — pe care 
îl relevă și observatorul federal 
Valentin Stănescu — l-au oferit 
jucătorii de la Dînamo și F.C. 
Argeș, precum și spectatorii care 
au asistat la această întilnire cu 
o desfășurare atit de neașteptată. 
Păcat că, la sfîrșitul jocului, an 
trenorul piteștenilor, Halagian, nu 
și-a putut stăpîni supărarea pri
cinuită de faptul că echipa sa 
pierduse jocul „la potou** și i-a 
cerut socoteală — „nu știu pen-

LOTO

După ce antrenorul Valentin 
Stănescu a prezentat lotul alcă
tuit în vederea celor două ac
țiuni mai sus amintite, membrii 
Biroului federal au purtat ample 
discuții asupra lotului (declarin- 
du-se de acord cu componență sa, 
așa cum apare ea în chenarul 
de mai sus) și dezbâtînd planul de 
pregătire, pe care l-au completat 
și adoptat.

In cadrul discuțiilor asupra ac
țiunilor de pînă acum ale lotului 
A s-a arătat că „demarajul** in

optime, în special pentru meciuț 
cu Danemarca.

Pentru ca echipa României să 
poată aborda meciul de la 13 oc
tombrie cu toate forțele de care 
dispune, cu întregul potențial va
loric, cu cea mai bună pregătire 
șl să obțină victoria dogită, Bi
roul F.R.F. este hotărît să acțio
neze pentru instaurarea deplinei 
autorități a federației în ceea ce 
privește echipa națională, pregă
tirea ei, interesele fotbalului nos- 
tru, ale sportului românesc ți 
reprezentării sale pe plan extern, 
fiind indiscutabil mai presus de 
unele interese de club. Federația 
va veghea ca lotul național să 
poată avea la dispoziție pe cei 
mai buni jucători, în formă co
respunzătoare, _ Iuînd în această 
direcție hotărîri ferme, abando- 
nind atitudinile oscilante care 
sînt, adesea, un teren propice 
pentru manifestarea capriciilor 
jucătorilor, ale eschivărilor unor 
cluburi de la obligațiile lor față 
de lot. în acest spirit, Biroul fe
deral a hotărît ca jucătorul Ior- 
dănescu să nu joace în campionat 
pînă la însănătoșirea sa deplină, 
el fiind un element de bază al 
lotului, la care trebuie să se pre
zinte in plenitudinea forțelor sale 
fizice.

în ceea ce privește pregătirea 
propriu-zisă, s-a cerut antrenori
lor lotului efectuarea unui antre-

SELECTIE PENTRU COPII LA 
SPORTUL STUDENȚESC

Clubul sportiv de fotbal Sportul 
studențesc organizează în aceste zile 
o selecție pentru copiii născuțl in 
perioada anilor 1958—1966 inclusiv. 
Selecția are loc în zilele de marți, 
miercuri, joi și vineri Intre orele 
8—10 șl 14—15, pe stadionul Politeh
nica (de la Regie). Mijloace de trans
port : tramvaiele 12 și 26 și mașina

tru ce“, scrie Valentin Stănescu 
— arbitrului O. Anderco.

• Partida care a lăsat cel mai 
mult de dorit din punctul de ve
dere al disciplinei a fost cea din
tre F.C. Galați și A.S.A. Tg. Mu
reș, tonul fiind dat chiar de că
pitanul formației gazdă. Dan Coe, 
luptător neobosit pentru echipă, 
dar purtat pe drumul indiscipli
nei de impulsivitatea sa. Iată, de 
altfel, ce spune arbitrul N. Petri- 
ceanu : „Aș dori ca jucătorul Dan 
Coe să fie atenționat de federa
ție' pentru atitudinea sa față de 
arbitri și față de observatorul fe
deral. în tot timpul jocului a fost 
necuviincios față de arbitru, a 
protestat la decizii și a jucat dur. 
De asemenea, cfnd a fost averti
zat, a refuzat să stea de vorbă 
cu mine, mi-a întors spatele, mo
tiv pentru care a trebuit să fug 
după el, să ajung in fața lui și 
să-l avertizez**.

• Un exemplu prost l-a dat și 
alt căpitan de echipă, Araăutu, 
de la Politehnica Timișoara. Ar
bitrul Mircea Rotaru sesizează a- 
titudinea lui Arnăutu, proteste
le lui repetate în timpul jocului. 
Comportarea lui Arnăutu, este 
cu atît mai de neînțeles, cu cit 
iubitorii fotbalului au avut pînă 
acum numai prilejuri de a 
aprecia conduita jucătorilor timi
șoreni, climatul de ireproșabilă 
sportivitate în care s-au desfășu
rat meciurile în orașul de pe

Bega, felul cum privesc întrece
rea sportivă, atit fotbaliștii, rft 
ți spectatorii.

• Patru jucători — Deselnicu 
(Universitatea Craiova), Anton 
(Politehnica Iași), SzăUosi (A.S A. 
Tirgx Mureș) ți Ioaică (F.C. Ga
lați) au fost eliminați din joc. De
selnicu — arată arbitrul Ji. Hai
nea. notat cu M de către obser
vatorul federal Robert Cssaaoc — 
după ce cu c’teva elipe înainte 
primise cartonașul galben, i-a lo
vit pe Toaca cu palma. Și nu este 
vorba de o abatere izolată. Se 
pare însă că Deselnicu n-a învă
țat prea mult din cartonașele 
galbene prinrtte pină acum. Poate 
că va învăța din unul roșu...

• Valentin Stănescu este de 
părere că Otto Anderco — notat 
cu 7 — a avut trac 1a re'ntl’.ni- 
rea eu publicu'. bueurestean. Ob
servatorul federal consideră că 
golul al doilea al hil F.C. Argeș 
a fost înscris din 
ofsaid, iar în prima 
namo era pe punctul 
tot dintr-o situație 
prin Lucescu. în schimb, consem
năm debutul reușit în Divizia A 
a unui alt „cavaler al fluierului**, 
Francisc Coloși. Observatorul fe
deral, Anton Ioniță li acordă 
nota 10, subliniind că „arbitrajul 
a fost fără cusur**. Dorim, evi
dent, să-1 vedem și în continuare 
pe Fr. Coloși cu note bune.

Jack BERARIU

poziție de 
repriză Di- 

de a înscrie, 
de ofsaid.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TOATE AGENȚIILE LOTO- 

PRONOSPORT GĂSIȚI BILETE 
PENTRU TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO DIN 17 SEPTEMBKIț, 
1974. TRAGEREA VA OFERĂ IN
TERESANTE CÎȘTIGURI ÎN BANI, 
AUTOTURISME, ȘI EXCURSII.

IN ATENTIA PARTICIPANTILOR 
LA CONCURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICA, 15 SEPTEMBRIE, 1974. 
Se aduce la cunoștința participan- 
ților că întrucit programul etapei 
respective cuprinde și meciuri din 
„Cupa României", la aceste meciuri 
— ca pronosticuri exacte — vor fi 
considerate cele care corespund re
zultatelor înregistrate pe teren după 
consumarea timpului regulamentar

de joc (2 reprize a cite 45 minute), 
inclusiv a eventualelor prelungiri 
(2 reprize a cite 15 minute). Con
form articolului 30 din Regulamen
tul privind organizarea și adminis
trarea sistemului de pronosticuri 
sportive-Pronosport, nu se iau 
în considerație rezultatele înre
gistrate pe baza criteriului loviturilor 
de la 11 metri.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 

11 SEPTEMBRIE 1974

Extrogerea a ll-a : 33 9 11 4 20

DE CÎȘTIGURI :
: 641.506 lei RE-

FOND GENERAL
1.337.640 lei din care 
PORT.

PRONOSPORT. Clștigurile con
cursului din 8 septembrie 1974. 
Categ. I (12 rezultate) 4,48 variante 
a 16 665 lei ; Categ. II (11 rez.) 66,10 
variante a 1 331 iei : Categ. III (10 
rez.) 718,15 var. a 184 lei.

Plata ciștigurilor se va face în Capi
tala începînd din 19 septembrie pînă la 
11 noiembrie, în țară aproximativ din 
22 septembrie pînă ia 11 noiembrie 1974 
inclusiv, iar prin mandate poștale apro
ximativ din 23 septembrie 1974, __

Kun, în prim pian, a revenit In lotul reprezentativ și sperăm 
că va redeveni omul de bază din atac.

■ament complex, intensiv, dar in 
aceiași timp stimulativ, vnriat, 
diferențiat, țin în du-se seama de 
nivelul de pregătire cu care se 
prezintă la convocare fiecare 
component al lotului. S-a atras 
din nou atenția asupra exersării 
unor teme de joc deficitare (de 
exemplu i apărarea la loviturile 
Bbereî, asupra stabilirii de răs
punderi individuale ferme pe ju
cători, asupra respectării discipli
nai tactice și conturării unor idei 
clare asupra jocului adversarului, 
ta această privință ..............
ca doi observatori 
meciul Danemarca 
la 25 septembrie.

Cu multă atenție 
tute și aspectele legate de pregă
tirea morală și de voință a com- 
ponenților lotului, atrăgîndu-se a- 
teația antrenorilor, conducerii lo
tului asupra necesității ca în ca
drai echipei să se întărească 
coeziunea sufletească, spiritul de 
totală dăruire in lupta pentru cu
lorile sportive ale țării.

stabilindu-se 
să urmărească 
— Scoția de

au fost dezbă-

ARBITRII MECIURILOR DIVIZIEI A
UNIV. OUUOVA - OttKA IM W- 

CEA : O frilaghi, ajutat to Bato <M V. 
Trifu (ambii din Baia Mar») |1 L Coa- 
rtontmescu (Oaj); ___ _ __

SFOWTUL STUDENȚESC - DMAMO : 
G+i. Lbnana, ojutat d« Gh. Oogooir F
M. Papelcu (toți din București);

F.C. ARGEȘ - JIUL : G Ni culm», o- 
Jtrtat do D. lordoche și Gh. V<wile»cu 
I (toți din București) •

F.C. CONSTANȚA - STEAGUL ROȘU :
N. Rai nea (Bîrlad), ajutat de C. Firm 
(Brăila) și N. Meroianu (Ploiești).

DUMINICA 15 S^TEMBRIE
U.T.A. - OLIMPIA SATU MARE : 1.

OuAbar, ajutat de FI. Anuțescu (ambii 
diB Pitești) și A. Ene (Craiova);

»U* CLUJ - C.F.R. CLUJ 3 S. Drăgu- 
Bci (D robe ta Tr. Severin), ajutat de 
I. Halda și M. Nicolaescu (ambii din 
Caransebeș) ;

F.C.M. REȘIȚA - F.C. GALAȚI z N. 
Coraoru. ojutot ' de M. Moraru (ambii 
dm Ploiești) ți M. Bădulescu (Corceai):

STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA: 
Tr. Moarcâș (Brașov), ajutat do C. Teo- 
dorescu șl l. Kosuth (ambii din Buzău);

AS A TG. MUREȘ - POLITEHNICA 
IAȘI : C. Petrec, ojutat de S. Stăncescu 
și C. Manușaride (toți din București).

AGENDĂ BUCUREȘTEANÂ
SIMBĂTA 14 SEPTEMBRIE

Stadionul Steaua (Ghencea), ora 14 t 
Sportul studențesc — Dînamo (tîneret- 
speranțe); ora 16: Sportul studențesc — 
Dînamo (Divizia A).

DUMINICA ÎS SEPTEMBRIE
Stadionul Steaua (Ghencea), ora >4

Steaua - Politehnica Timișoara (tineret, 
speranțe); ora 11 : Steaua - Politehnica 
Timișoara (Divizia A);

Terenul Triumf, ora 11: Triumf - Celu
loza Călărași (Cupa României):

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B. 
Oltenița (Cupa României).



AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE DE ATLETISM 
DIN CADRUL JOCURILOR ASIATICE

Nou record asiatic la lungime femei: 6,31 m

La Teheran continuă Jocurile 
sportive asiatice. In centrul aten
ției se află acum întrecerile de 
atletism. Iată primele rezultate : 
feminin: 1500 m — Sun Mei-hua 
(R.P. Chineză) 4:28,68 (record) ; 
lungime — Siao Cieh-pin (R.P. 
Chineză) 6,31 (record asiatic); 
greutate — Baik Ok Ja (Coreea 
de Sud) 16,28 m ; masculin : 10 000 
in — Yasunori Hamada (Japonia) 
30:49,87 ; ștafeta 4x100 m — Tai- 
landa 40,14; ciocan — Morofushi 
(Japonia) 66,54 m.

Rezultate din alte sporturi t 
badminton : ia finale (masculin și 
feminin) R.P. Chineză — Indone
zia 3—2 ; ciclism i urmărire indi
viduală (4 000 m) — Machishima 
(Japonia) ; tenis de masă: femi
nin R.P. Chineză — R.P.D. Co
reeană 3—1, masculin : Japonia — 
R.P.D. Coreeană 4—1, Hong Kong
— Irak 5—O, Filipine — Pakistan 
5—0 ; scrimă: sabie pe echipe — 
Iran, spadă individual — Ishi- 
gawa (Japonia) ; tenis (semifinale)
— simplu bărbați j Akbari (Iran)
— Cen Vi-lu (R.P. Chineză) 6—2, 
2—6, 7—5 ; dublu bărbați : Sakai, 
Hirai (Japonia) — Visbal, Bastilas

ÎL1E NĂSTASE

EĂ UN NOU TURNEU

AMERICAN
Turneul internațional de tenis 

de la Forest Hills, contînd drept 
campionat aî S.U_A., s-a încheiat 
cu următoarele rezultate finale : 
simplu bărbați: Connors — Rose
wall 6—1, 6—0, 6—1 : simplu fe
mei : BJ. King — E. Goolagong 
3—6, 6—3, 7—5; dublu bărbați : 
Smith, Lutz — Cornejo, Fillol 6—3, 
6—3 ; dublu femei : King, Casals
— Durr, Stove 7—6, 6—7, 6—4 ; 
dublu mixt î Teeguarden. Masters
— Evert, Connors 6—1, 7—6.

în cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Cedar Grove 
(New Jersey), Hie Năstase l-a în
vins cu 6—1, 7—5 pe tenismanui 
chilian Belus Prajoux. Spaniolul 
Juan Gisbert a dispus cu 6—4, 
6—7, 6—4 de australianul Paul 
Kronk, iar englezul Roger Taylor 
a cîștigat cu 7—5, 6—3 partida
susținută cu americanul Bill 
Brown.

MARELE PREMIU F.l.L.T.
După ultimele turrwo.de tenis, in

clusiv cel de la Forest Hills, situația 
în Marele Premiu F.1JUT. se prezin
tă astfel : 1. Guilermo Vilas (Argen
tina) 493 p. 2. Jimmy Connors (S.U.A.) 
456 p, 3, B.lorn Bora (Suedia) 449 p,
4. Manuel Orantes (Spania) 412 p. 3. 
Stan Smith (S.U.A.) 393 p. 6. IUE 
NASTASE (România) 295 p. 7. Marthy 
Rieșsen, (S.UA.) 230 p, 8. Râul Bă
ni irez (Mexic) 212 p etc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turtii ciclist al Poloniei a continuat 
cu etanele a II-a si a Hl-a. Etapa a 
doua, Raw’cz — Kamiena Gora. (179 
km) a fost ciștlgalâ de rutierul bel
gian Andre Delacroix în 4 h 40:39. 
Etapa a treia, Kamiena Gora r 
Brzeg (180 km), a fost dominată ce 
cicliștii polonezi, ctștlgător Stanislaw 
Szozda tn 4 h 22:27, urmat la 3 se
cunde de Ryszard Szurkowskl și 
Zygmunt Hanuslk. în clasamentul 
general, pe primau loc a trecut bel
gianul Ludo Peters, urmat de Dela
croix la 2 minute și 49 sec. Din cel 
100 de participanțt, 17 au abandonat.

Au început Întrecerile pentru tradi
ționalul turneu international de ho
chei pe gheață „Premiul ziarului 
Izvestia*. In partida inaugurală s-au 
întâlnit selecționatele U.R.S.S. șl Fin
landei. Campionii mondiali au obți
nut victoria cn 8—1 (3—0, 4—1. 1—0).

A început concursul Internațional de 
călărie de la Aacheni Prima probă 
a fost cistlgată de vest-germanul 
Hartwig Steenken pe calul Wlnetou. 
In proba de calificare pentru cam
pionatul . de sărituri al R.F. Germa
nia, pe primul loc s-a clasat vest- 
germanul Alwin Schoekemohle („The 
Robber*), urmat de compatriotul său 
Fritz Idgges („Thronfolger*) și de 
englezul Harvey Smith („Salvador.").

După 4 runde, ta turneul internațio
nal de șah „Memorialul Cigortn", 
care se desfășoară la Soci, conduce

(Fllipine) 6—2, 6—2; Fozundeli, 
Javan (Iran) — Mort Uehara (Ja
ponia) 6—7, 6—2, 6—4 ; dublu
mixt: Hsu, Cian (R.P. Chineză)
— Mori, Yagawara (Japonia) 6—4, 
6—4 ; lupte greco-romane î 48 kg
— Aliabadi, 57 kg — Turanian, 
62 kg — Yadolahi. 68 kg — Da- 
lerian, 74 kg — Ghandbari, 90 kg
— Karini, 100 kg — Mostargh, 
pește h>0 kg — Filabi (toți din 
Iran), 82 kg — Sato (Japonia) ; 
baschet : Filipine — R.P. Chineză 
91—86, Israel — Coreea de Sud 
116—93 ; fotbal: Irak —, Coreea 
de Sud 1—1, Iran — Malayezia 
1—0,.

CASCADA RECORDURILOR 
NU ESTE 1NT1MPEĂT0ARE

• Piramida performerilor se ascute continuu • Urmașii lui M. Spitz
• R. Matthes învins pentru prima oară • Fetele din R. D. Germană

înoată mai repede dee it campionii masculini din 1953 ți 1962

Intre două ediții ale campionate
lor mondiale (Belgrad-73 și Cali-75) 
și la mijlocul cleiului olimpic, am 
trăit o nouă „vară fierbinte* a îno
tătorilor. La Vtena, de-a lungul în
trecerilor pentru cele 29 de titluri de 
campioni ai continentului, est și Ia 
Concord, unde cele două țări rem.- 
mite în acest sport — S.U.A. și 
R.D. Germană — și-au confruntat 
valorile într-o dispută directă, cro 
nometrele electronice au înregistrat 
33 de recorduri mondiale ! Ease o 
sumă de-a dreptul fantastică, ce ne 
obligă la reflecții asupra viitorului 
aceste) discipline sportive, singurele 
recorduri care au rezistat aparțin 
unor supercampioni de talia lui

Ștafeta recordmanelor mondiale: Renale Vogei (bras), Ulrike 
Riehter (spate). Kornelia Ender (crani) ți Rosemarie Kother (delfin)
Mark Spitz sau Rotând Maltheț, .ca
zuri* care apar Ia un deceniu • 
dată.
tn prim fenomen la care am RX 

martori in ulcmele săptăznir.t ne su
gerează ascuțirea tor mat evtoent* a 
virfului piramidei In domeniul per
formantei. Deși la cea de a lS-a edi
ția a C.K. marea majoritate a portz- 
cipanților au stabilit recorduri națio
nale sau personale subliniind un 
progres general al incitatorilor «MTO- 
peni, numărul țârilor ai căror re- 
prezentanți au obținut medalii la 
Viena a scăzut simțitor : de la H, I» 

martie mac-l.tt sovietic Lev Polu- 
gaevski, cu 3A P. urmat de Țeșkov- 
skl — 3 p, Suet n și Forintoa. ritz 
2’/i p. Polusaevski a remizat in pri
ma runda cu Antoșin, apoi a obținut 
trei victorii : la Robatsch (Austria), 
Sveșnikov și Itașkovski
După disputarea a șase etape, noul 
lider al Turului ciclist al Catalonlei 
este spaniolul Andres Oliva, urmat 
în clasamentul general de portughe
zul Martins — la 1:10 șl de spaniolul 
Perurena — la 1:28. Etapa a 6-a s-a 
desfășurat pe ruta Campdevanoi — 
Andorra (131 km) și a fost cîștigată 
de Jos6 Pesarrodona (Spania) în 
3 h 43:58. Luis Ocana a sosit pe locul 
7, la 1:05 de învingător.
Echipa masculină de baschet a 
U.R.S.S., aflată în turneu în S.U.A., 
a evoluat la Spokane în compara 
selecționatei universitare americane. 
Gazdele nu terminat învingătoare cu 
82—61 (58—33), avîndu-1 ca principal 
realizator pe David Thomson, care 
a înscris 16 puncte. Coșgeterul for
mației sovietico a fost dta nou Alek
sandr Salnikov, autorul a 17 puncte.

Echipa de hochei pe gheață Sibir 
Novosibirsk șl-a încheiat turneul în 
Cehoslovacia, jucînd cu formația 
Motor Ceske Budejovice. Hocheiștll 
sovietici au obținut victoria cu 5—3 
(2—3, 1—0, 2—1).

T.a Ciudad de Mexico, se desfășoară 
întrecerile celei de-a 8-a ediții a

BALCANIADA DE SAH

ROMANIA (seniori) - LOCUL II
POREC, 11 (prin telefon). Des

chisă la ora 14, ultima zi de con
curs din cadrul campionatelor bal
canice de șah (n.r. luni), decisivă 
pentru titlurile puse in joc, s-a în
cheiat tîrziu, după miezul nopții 
și a avut darul să aducă răstur
nări spectaculoase ale pozițiilor o- 
cupate de echipele de seniori și în 
turneul individual feminin. Astfel, 
din dorința ardentă de a cîștiga, 
șahiștii iugoslavi (seniori) au for
țat jocul în mod nejustificat în 
citeva partide și au pierdut la scor 
(4—2) intilnirea cu Bulgaria (Ivkov 
-Radulov 1—0, Pîdevski-Liuboje- 
viei *'3—Planinț-Popov V2, 
Kirov-Matulovici 1—0, Velimjro- 
vicl-Spasov 0—1, Minev-Vukici 
l—O). Beneficiarii înfringerii Iu
goslaviei au fost nu numai șahiștii 
bulgari, care și-au păstrat astfel 
titlul cucerit anul trecut la Poiana 
Brașov, ci și reprezentativa Româ
niei, urcată pe locul seeuad. după 
victoria cu 5*/,—V. in fața Turciei: 
Gheorghiu-Suer v»—(după IO 
ore de joc I) Ulker-Ciocăltea 6—1, 
Partoș-Uzman 1—0, Basogiu-Vais- 
man 0—1, Ghindă-Oney 1—0, Stoica 
-Ozturk 1—0. După aceste rezulta
te, pe primul loc în clasamentul

19?» la Barcelona, la 9 acum I șt 
perspectiva reducerii ia comiauare 
este iminentă. ținîad cont că lntr-o 
serie de țâri (R.D. Germana, R.F. 
Germania. U.R.S.S., Marea Britanle, 
Olanda. Suedia) înotul este conside
rat ca ua sport prioritar. iar practi
carea sa oeae spmjin-tâ ia mod efec
tiv.

în raportul de forțe pe plan mon
dial au MementA
noi. Probele masculine oferă în con
tinuase supremația sportivilor nord- 
americam. Tim Sbaw pa ani — 1,84 
m), omul cane in numai 24 de ove 
a deposedat pe Mark Spitz (200 m 
libert Și mc* Dement («• m) da 
recordurile lor de vis; Andy Coan

(ÎS ani — ZK m), care pentru o 
singură sutime da semadă (51.23 
față da 5ăAZ) i-a oferit Iul Sphz 
șansa de a mal râtnice un sezon 
recordman al sprinterilor. sau John 
Naber (t« am — 1.9» m), singurel 
tootătoc care în 1 ani șl Jumătate 
a rtent să-l invinqâ pe celebrul Ro
land Matthes in probele-i favorite, 
slat oamenii de șoc. al echipei s.u.A. 
la această ort. Dintre europeni; doar 
«toi spoetrri pot avea tense tn fața 
adversarilor de pectr Oeean : ma
ghiarul Andras Hargitay, «stre tocată 
ztlase aproape Să, km 14. brrecurel 

compeuției masculine Intercontinen
tale de baschet dotată cu trofeul 
„W-Uiam Jones*. La turneu participă 
echipele Ignis Varese (Italiei. deți
nătoarea trofeului. Real Madrid Spa
nia), Clubul sportiv Maryland (SUA). 
Villa Nova (Brazilia) și formațiile 
Aquacalintes și Chihuahua, clasate 
pe primele două locuri în campiona
tul Mexicului.

Boxerul Californian Bobby Chacon 
este noul campion mondial la cate
goria nană (versiunea WBC). Tn me
ciul disputat 1» Los Angeles. Bobby 
Chacon l-a învins prin k.o. în re
priza a 9-a pe Alfredo Marcano (Ve
nezuela). Bobby Chacon a susținut 
pină in prezent 28 de meciuri, obți- 
nînd 25 de victorii.

La Besanqon s-a disputat Intilnirea 
internațională amicală de fotbal din
tre selecționatele de tineret ale Fran
ței și Poloniei. Fotbaliștii francezi 
au obținut victoria cu 3—1 (0—01 prin 
punctele înscrise de Fmon (min. 75 
și 88) și Amisse (min. 36). Golul 
oaspeților a fost marcat, în min. 56. 
do Lorens.

Campionatul european de yachting 
la clasa „Soling" s-a încheiat la 
Clydeside (Scoția) cu victoria dublu
lui campion olimpic Willie Kub.weide 
(R.F. Germania) — 10 puncte, se
cundat de danezul P. Jensen — 30,4 
puncte. Ultima regată a fost cîștigată 
detașat de Willie Kuhweido. 

final al reprezentativelor de seni
ori s-a situat Bulgaria — cu 13‘/« 
puncte, urmată de ROMÂNIA 11, 
Iugoslavia Ifl'A, Turcia 1.

Foarte dură a fost lupta pentru 
titlu și între echipele de juniori. 
Cu toate că tinerii șahiști români 
au obținut scorul maxim (2—0) în 
meciul cu colegii lor turci (Armaș- 
Senbur 1—0, Yilmaz-Dominte 0— 1), 
ei nu au putut decît egala la punc
te echipa Bulgariei, învinsă de Iu
goslavia cu l'/î—Vj. Clasament fi
nal : Iugoslavia 8 puncte, Bulgaria 
7‘A, ROMÂNIA 7‘A (procentaj Son- 
neborn mai slab), Turcia 1. Tre
buie să remarcăm însă faptul că 
Marian Dominte, campionul nostru 
de juniori, a obținut cel mai bun 
rezultat individual : 4 puncte din 
9 posibile.

La fete, titlul a fost cucerit de 
Amalia Pibajlici (Iugoslavia) cu 
4V, puncte, după ce în ultima par
tidă decisivă, a învins-o. pe Ta
tiana Lemaciko (Bulgaria), lidera 
de pfriă atunci a clasamentului, 
rămasă cu 4 puncte, tn clasament 
urmează Margareta Juncu-Mure- 
șan 3>,'i și Yilmaz (Turcia) 0 punc-

Voleriu CHIOSE

IN PISCINE
David Wilkie, specialist al brasului 
și al tetratlonuluL

Situația pare să fie exact opusă, 
dacă vom face referiri la probele fe
minine. Koraetia Bnder și coechipie
rele sale dețin în momentul de fată 
îl recorduri mondiale (din 14). Unele 
dintre ele, cu rezultatele lor actuale 
(Ender 56 96 — No m liber, Linke 
2:34,99 — 200 m bras, Ricbter 62.98 — 
WO m spate, Tauber 4:52,42 — 400 m 
mixt), puțind figura printre... cam
pionii europeni ai anilor ’58 șl ’62 I 
Sportivele din H.D. Germană, confir- 
mînd spectaculosul succes da la 
C.M. din 1973, au atins o asemenea 
valoare, incit foarte greu vor mal 
putea fi întrecute la viitoarea Olim
piadă. E drept, diferența dintre e- 
chipa lor și cea americană a fost la 
Concord de numai 5 puncte (la băieți 
gazdele au cîștigat cu o diferență de 
53 p). dar aceasta se explică prin 
condițiile vitrege (fără aclimatizare, 
adaptare la fus orar) în care cam
pioanele Europei și recordmanele lu
mii au fost nevoite să concureze la 
numai 3 zile după un maraton isto
vitor pe bătrteu) continent.

Fără îndoială, duelul Europa —
S.U.A.. extrem de echilibrat 1» a- 
ceastâ oră, explică intr-un anunut 
fel cascada de recorduri din fiecare 
sezon. Totodată, insă, specialișt i au 
ajuns la concluzia că organizarea tot 
mai perfectă a activității pe grupe 
de vîrstă. sporirea competițiilor Șl 
noile metode de antrenament, folo
site ip special în R.D. Germană, 
alături de sprijinul efectiv al medi
cine! sportive, propulsează de la an 
Ia an pe performerii înotului spre 
limite pe care deocamdată nimeni 
nu le poate bănui.

Adrian VASJHU

PUBLICITATE ȘI SPORT
Ingerința (ot mai accentuată și 

sub forme diverse a firmelor co
merciale in sport, iu scopA'l extin
derii și consolidării terenului |>u- 
blitilax neliniștește multă lume, 
care vede în aceste acțiuni, fri- 
zind adesea ridicolul, o d^-aterare 
3 noțiunii de sport. Printre cei 
car« iau poziție împotriva unor a- 
semenea practici se numără și co
tidianul madrilen „MARCA* (Per
formanța). Iată citeva extrase din- 
tr-un articol de fond al acestei 
publicații :

„„.Asistăm, de pildă, la o bătă
lie publicitară în jurul ghetelor de 
fotbal, care devine ridicolă. Pînâ 
acum unii credeau că important, 
pentru a juca fotbal, este doar 
să știi să joci. Acum există chiar 
o adevărată luptă pentru a se pes
cui pentru firmă jucătorul cel 
mai popular... Râul este acela că. 
pe seama publicității, omul, jucă
torul, sportivul, se transformă din 
ce în ce mai mult în „om-san- 
dviș“.

VIITORUL CICLISMULUI
CorrtaeddoSpăR
Sub titlul „Victoria lui Ko

valski a arătat că viitorul apar
ține Răsăritului", ziarul italian 
CORRIERE DELLO SPORT pu
blică un comentariu pe marginea 
campionatelor mondiale recent 
disputate la Montreal.

„Viitorul ciclismului — scrie 
ziarul — nu mai aparține în ex
clusivitate țărilor care au o tra

ECHIPELE ROMÂNEȘTI 
ÎN COMPETIȚIILE 

EUROPENE DE BASCHET
Au fost efectuate tragerile Ia 

sorți pentru cele 5 competiții eu
ropene de baschet, la care. Ia ac
tuala ediție, s-au înscris 140 de 
echipe. Țara noastră va fi repre
zentată de Politehnica București 
în C.C.E. (fi și I.E.F.S, în „Cupa 
Lilian Ronchetti" (f).

Viitoarele adversare pentru for
mațiile noastre t Yukselis Anka
ra pentru Politehnica (7 noiembrie 
la București și 14 noiembrie la 
Ankara). în caz de calificare, 
campioanele vor juca cu Hapoel 
Tel Aviv : 28 noiembrie la Tel 
Aviv și 5 decembrie la București. 
Pentru I.E.F.S., adversara din pri
mul tur va fi decisă de meciul 
preliminar Nyon (Elveția) — La 
Coruna (Spania). întîlnirile vor 
avea loc la 16 și 23 octombrie.

„CUPA PRIETENIA11
PENTRU JUNIORI

LA FOTBAL
HAVANA,, (Agerpres). Cea de-a 

8-a ediție a turneului internațio
nal de fotbal pentru juniori, 
„Cupa Prietenia", a început 
miercuri, la Camaguey, în Cuba. 
Echipele participante au fost re
partizate în două grupe prelimi
nare. Selecționata României joacă 
într-o grupă din care mai fac 
parte formațiile Bulgariei, R. D. 
Germane, Ungariei, U.R.S.S. și se
lecționata secundă a Cubei. Pri
mele două clasate din fiecare 
grupă se vor califica în semifi
nale. Partidele se desfășoară în 
nocturnă.

în primul joc juniorii români au 
întllnlt formația ungariei, în fața 
căreia au cedat la limită, 0—1 (0—-l). 
Golul a fost marcat de Bekey. Alta 
rezultate : R.P.D. Coreeană — Polonia 
1—9, U.R.s.s. — Cuba n 5—0, Ceho
slovacia — Cuba I 2—2.

CAMPIONII EUROPENI
DE ATLETISM LA HELSINKI

HELSINKI, 11 (Agerpres). — pe 
Stadionul olimpic din Helsinki s-a 
desfășurat un concurs internațional 
de atletism la startul căruia au fost 
prezenți mulți dintre laureațil recen
telor campionate europene de la 
Roma.

Dubla campioană europeană în pro
bele de sprint, poloneza Urena Sze
winska, a terminat învingătoare în 
cursa de 200 m, cu timpul de 22.4, 
întrecîndu-le pe finlandezele Riita Sa- 
Kn — 22,8 și Mona-Lisa Pursiainen 
— 33,0. Un alt medaliat cu aur la 
Roma, finlandezul Hannu Siitonen, a 
cîștigat proba de aruncare a suliței cu 05,16 m,

MARCA
Sînt cicliști care par mal de

grabă niște pereți de aflșaj, niște 
ziduri cu inscripții, pe care abia 
găsești o bucată de pînză pe care 
să nu existe o etichetă. Au fost 
echipe reprezentative de fotbal 
care s-au dus în R.F.G. cp nume 
de firme pe tricouri sau cu în
semne. Jucătorii de tenis au în
ceput să folosească tricouri de 
un fel sau altul, ca șl cum iscu
sința unul lob ar sta în marca 
unui tricou. Și, trebuie să o 
spunem, sînt echipe din diverse 
sporturi care-și transformă chiar 
numele tradițional, convertin- 
du-și-1 într-un compus ciudat, 
aproape întotdeauna ridicol ca 
nume de club.,. Unde vom ajun
ge, nimeni nu știe".

diție în acest sport" și sublinia
ză faptul că și „Ia ultimele J. O, 
de Ia Munchen, alergătorii din 
țările răsăritului și nordului Eu
ropei au fost nu numai artizanii 
celor mai mari succese dar și ai 
celor mai atletice probe, demons- 
trînd o înaintată pregătire știin
țifică și tehnică". în continuare, 
se arată - că la recentele C. M., 
„protagoniștii întrecerilor de a- 
matori pe șosea au fost indiscu
tabil alergătorii polonezi, suedezi 
și sovietici".
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