
IERI, A CONTINUAT DIALOGUL 
LA NIVEL ÎNALT 

ROMÂNO LIBERIAN
Dialogul la nivel înalt româno* 

liberian care se desfășoară sub 
auspicii din cete mai favorabile, a 
continuat, țoi, prin explorarea de 
noi posibilități și domenii de lăr
gire și intensificare a cooperării 
bilaterale, reciproc avantajoase. 
Cadrul dialogului l-a constituit, 
de data aceasta, zona industrială 
din nordul Capitalei țării noastre, 
ante se află mai multe unități 
reprezentative pentru dezvoltarea 
puternică pe care o cunosc diver
sele ramuri economice ale Româ
niei. Președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceausescu, 
si președintele Republicii Liberia. 
William R. Tolbert jr., au vizitat 
două dintre aceste unități : Com
binatul de industrializare a lem
nului — Pipera și întreprinderea 
„Electronica".

Cei doi șefi de stat au fost în
soțiți. în această vizita, de Ion 
Pățan și Gbeorghe Oprea, vîce- 
prim-miniștri ai guvernului. de 
alte persoane oficiale româae, 
precum și da oficialități liberiene.

La Combinatul de industrializa
re a lemnului, un mare număr 
de oameni ai muncii au făcut 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui William Tolbert, o 
primire călduroasă, satatindu-i cu 
sentimente de înaltă stimă, ova- 
ționind cu entuziasm. Prin aceas
ta, iși găseau expresie adeziunea 
întregului nostru popor la politi
ca internă și externă a partidului 
și statului nostru, la principiile 

1“ “ PENTRU A CUCERI 0 MEDALIE, 
SE IMPUNE 0 MUNCĂ MAI INTENSĂ!

conlucrării pașnice, prietenești, 
solidaritatea ca poporul liberian, 
cu toate popoarele africane care 
luptă pentru progres economico- 
social și dezvoltare de sine stă
tătoare.

Vizita în această puternică uni
tate industrială a dat prilej înal
tului oaspete liberian să ia con
tact cu bogata experiență roma
nească in valorificarea superioară 
a lemnului, domeniu in care și 
Liberia este deosebit da interesa
tă, dat fiind marile sale resurse 
forestiere. „Mi-a plăcut mult a- 
ceastă fabrică, deosebit de impre
sionantă. Felicitări din inimă", a 
notat președintele William Tol
bert, in cartea de onoare a com
binatului, luindu-și un călduros 
rămas bun de Ia gazde.

S-a vizitat apoi întreprinderea 
..Electronica", una din modernele 
unități industriale ale Capitalei. 
Cei doi președinți sânt intimpi- 
nați și aici cu deosebită căldură 
de sutele de muncitori ai fabricii.

în încheierea vizitei, președin
tele William Tolbert a ținut să 
semneze în Cartea de onoare, 
exprimîndu-și admirația pentru 
rezultatele de prestigiu obținute 
de această întreprindere.

★

In cursul după-amiezei, pre
ședintele Republicii Liberia, te. 
William R. Tolbert, a vizitat 
Expoziția realizărilor ecauomiei 
naționale „EREN "J4“.
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Ieri-etapă echilibrată 
în campionatele de handbal

Ieri s-a disputat o nouă etapă in cele două campionate 
republicane de handbal. In general, toate partidele au 
fost echilibrate, majoritatea dintre ele incheindu.se cu 
rezultate strinse. lată o succintă trecere in revistă a par- 
tidetor consumate cu acest prilej.

MASCULIN

„V- București — Politehni
ca Timișoara 15—13 (4—6). Par
tidă foarte echilibrată, în ca
re oaspeții, cu un lot superior 
valoric și, deci, cu mai mult 
aplomb au dominat prima repri
ză. conducted in majoritatea 
timpului. în partea a doua a în- 
tilnirfl, bacureștenii s-au dezlăn
țuit efectiv și. imprimrnd jocu
lui un ritm extrem de rapid, au 
obținut egaîarea (9—9, min. 41). 
Tn continuare, ei au condus Ia 
unul sau două goluri diferență, 
realizted o muncită și meritata

victorie. Am re
ținut din rînduri- 
ie învingătorilor 
forma portarului 
Banciu și a lui 
Savenco. Au mar
cat : Savenco (7), 
Szabo (2), Vărgă- 
lui (2), Mintiei (2), 
Marin și Roșu 
pentru „U“, Fol- 
ker (41, Feher (3), 
Cristian (2), Bon- 
fert, Tîmpu, Gu- 
nesch și Schrag- 
ncr pentru Poli
tehnica. A condus 
cuplul D. Gher- 
ghisan—C. Drăgan 
(Iași). (C.A.)

„U“ Cluj— Ști
ința Racău 11—10 
(5—4). Ir.eomodați 
de apărarea a
gresivă a oaspeților și ratînd 3 
aruncări de la 7 m clujenii au 
Încheiat prima repriză cu un 
avantaj minim. După pauză, me
ciul a fost în continuare echili-

(Continuare in pag. 2—3)

Vineri 13 sept. 1974

Iată-l pe Savenco (,,V“ Bucu
rești) unul din cei mai buni ju
cători ai meciului „U“ Bucu
rești — Politehnica Timișoara, 
cîștigat de prima, formația.

Foto : V. BAGKAG

• Opinii ale aotre:orut»i principat S. Ferencz • Cauze ale nerespectării 
majamutibui de a ocupa un toc pe padiam

Iz înapoierea te ta campiona
te! european feminin te baschet 
desfășurat în Italia, ■■(: echipa 
României p-a clasat pe locvl C. 
am solicitat antrenorului princi
pal SIGISMl'ND FTRENCZ «renii 
asupra desfășurării competiției. 
Mai intri i-am cervt părerea asu
pra valorii întrecerii si eventua
lelor noutăți marcate în disputele 
din Sardinia.

— Toate echipele a» venit mai 
bine pregătite decît la ediția pre
cedentă a campionatului, ne-a 
răspuns prof. Ferencz, după pe
rioade Îndelungate de antrenamen
te comune și după multe verifi
cări făcute în special prin parti
cipări la turnee internaționale de 
durată. Ca atare, a crescut ritmul 
de joc, a fost îmbunătățită pre
cizia aruncărilor la coș. au putut 
fi modificate deseori tactica și 
..5“-ul aflat în teren — și mai cu 
seamă — a sporit angajamentul 
în lupta sub panouri, de unde 
se realizează cele mai bune 
puncte. Față de campionatul din 
1972, apărarea a căpătat o impor
tanță excepțională. S-a jucat 
foarte agresiv în jumătatea pro
prie de teren, evitîndu-se însă 
greșelile personale pentru a nu se 
ajunge la aplicarea regulii celor 
10 faulturi, mai cu seamă că pro
centajele de 70—80% la aruncări
le liliere au devenit frecvente.

— Cum apreciați clasarea pe

Etapa finală a campionatelor de călărie

PRIMUL TITLU -1. MOLNAR
Faza finală a campionatelor re

publicane de călărie-dresaj și 
obstacole — a debutat ieri pe 
baza hipică bucureșteană cu pri-

ASTAZI, LA BAZA HIPICA

Ora 8,» : Proba de dresaj
„Sf. Gheorghe*

Ora 10,30 : Proba nr. 2 de
obstacole (semiușoară)

Ora 1« : Prob’a nr. 2 de
obstacole (ușoară).

mele probe. Cel dinții titlu al ac
tualei ediții a fost cucerit de 
IOSIF MOLNAR (Steaua) cu ca
lul Dor, în Întrecerea de dresaj 
la categoria ușoară, probă în care 
s-au înscris numai reprezentanți 
ai clubului din Calea Plevnei. 

focal 8. ținind seama că forma
ția țării noastre țintea cucerirea 
unei medalii ?

— Se știe că * fost un campjo-

(A CM MIR 15 SPORTIll NMUl COVCURTAZĂ 
IA ȘASE PROUI PE ECHIPE Șl IA ES IMMHAlf

Peste o sâptâminâ. te Elveț^ va 
începe cea de a «l-a ediție a cam
pionatelor mondiale de ttr la toate 
probele : arme eu gtonț ș! aer com
primat (in localitatea Tteir.y și arme 
de visătoare (la Berna). te tre
cerile care se vor desfășura intre 
20 și 23 septembrie. vor cuprinde 
4â de probe. Și-au anunțat partici
parea peste 1003 de trăgători și 
trăgătoare din 53 de țări.

Federația noastră de specialitate a 
înscris un lot de 15 sporuri 
ia șase probe pe echipe șl 15 
individuale. Iată componenta repre
zentativei României : pistol viteză, 
echipă și individual : Cornelia Ion. 
Marin Stan, Virgil Atanasiu. Marvel 
Roșea ; pistol liber, individual Dan 
luga. Teodor Mihai, pistol calibru 
mare, individual : Dan luga, pistol 
cu aer comprimat, individual, băieți: 
Cornelia Ion, Dan luga. fete 
individual : Anișoara Matei, armă
liberă calibru redus 60 f culcat, e- 
ehipă Și individual: Nicolae Rotaru, 
Ion Otarescu, Laurențiu novici, Mir
cea Ilca, armă liberă calibru redus 

învingătorul, recunoscut prin si
guranța și abilitatea sa In mane
vrarea calului, a executat majo
ritatea figurilor progresiei cu 
exactitate, întrunind un punctaj 
detașat ; 815. La succes a con
tribuit firește și calul' său, mai 
așezat", mai elastic 4c cu miș
cări curate. Foarte buye au mai 
evoluat In .patrulatere, Anghel 
Donescu cu Triumf- ț?86 p) și 
Sorin Bădulescu cu Cristal (753).

Din cadrul primei probe de 
obstacole înscrisă în programul 
campionatelor — cea de categorie 
semiușoară — s-a desfășurat ieri 
manșa întîi. S-au înscris în con
curs 15 cupluri, dintre care opt 
au încheiat parcursul cu 0 p pe
nalizare. Ei și-au disputat primele 
locuri intr-un baraj la cronome
tru. Locul I a fost ocupat de 
luliu Farcaș (Mondial Lugoj), cu, 

nat foarte echilibrat, !n care 7—8 
echipe au lnptat pentru locurile 
2—3. Noi am reușit să bc califi
căm în turneul 1—7 pentru că am

D. SIAMCULESCU

(Continuare in pap. 2-3}

pozițiile genunchi te picioare și 
3 X 30 f : Nreoiae Bauru. km O- 

Slr.'xa Caten, Prire Sta- 
tec. Aceeași, ăormație va eoocura 
și la armă standard 3 X M t ge- 
ctopă ș: individuali. Șiret, țndrri- 
dual : Gheorghe Seaeoviei.
standard fete : intEvutuai : Am roata 
Matei, armă standard S* t culcat. 
2 X S i și armă cu aer cmnprtmau 
individual : Mariana Frodot. Antre
norii sportivilor noștri stat MThaă 
Toader. Ghecvghe Corbeșcu și Ga- 
vrită Maghiar.

Unul dintre favoriții probei de 
Cornel Hin, în săritură peste zid cu
Garoafa 0 p (37,5 sec.), urmat 
de C. Vlad (Dinamo) cu Fatma 
0 p (38,5), Ilin (Steaua) cu Razbec 
7 cu 0 p (39,0), S. Ionescu (C.S.M. 
Craiova) cu Zodiac 0 p (43,3).

Manșa a doua a categoriei, pro
gramată astăzi, va decide noul 
campion.

Tot ieri a avut loc șl proba 
nr. 1 de obstacole la categoria u- 
șoară.

O probă bogată în concurenți 
(Ș8), dintre care nu mai puțin de

COOPERAREA ROMANO—CUBANEZĂ
IN DOMENIUL SPORTULUI

Intre 11 și 13 septembrie ac. o delegație a Institutului pentru ediri» 
cape fiară. sport și recreare din Cuba UNDER), compusa din Fobio 
Rutz. subdirector gecral al INDER. și Octavio Perez, director pentra 
organismele mternațiouale al INDER. a întreprins o vizită de 
lucru in țara aexuară. la invitația Conrili-jhii Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

Vizita a prilejuit ua '.ar' teh.mb de păreri tn problemele sportive 
de interes reciproc, convorbiri tmetuoase intre cele două conduceri 
ale mișcării sportive dto România și Cuba.

Ca acest prilej a fbst semnată e înțelegere pe termen lung privind 
cooperarea in domeniul educației fizice și sportului intre C.NJLF.S. și 
INDER. Documeatn! prevede extinderea relațiilor reciproc avantajoase 
ifiotre cete două țări in domsnul educației fizice, sportului de masă și 
de pet Am man ți, precum și schimburi de antrenori, cercetători științifici, 
ectepe sportive.

Intriegerea a fost semnată de general li. Marin Dragnea, prim-vice-» 
prepeftnte al CB.E.FS. și de Fabio Ruiz, subdirector general al INDER. 
La semnarea doctuneotufaii a fast de față Hicolas Rodriguez, ambasa-» 
dorul Republicii Cuba la București.

Vizita delegației sportive cubaneze in România s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

obstacole la categoria semiușoară, 
calul Razbec 7
23 au executat parcursul cu 0 p I 
Barajul contracronometru, pentru 
departajarea lor, a fost deosebit 
de palpitant. Opt cupluri au ter
minat din nou fără greșeală : O. 
Recer cu Begonia, Eug. Ionescu 
cu Paring, N. Mladin cu Bondoc, 
D. Roșea cu Erou, V. Conțiu cu 
Omăt, Norica Petric cu Ghiocel, 
A. Stoica cu Suk și BL Burtea 
cu Ghinion. Ei sînt principalii 
candidați ia titlu.

Aurelian 3RE6EANU____ ______ .................................— '

„CUPA 
METALURGISTULUI" - 
LA A. III a EDIȚIE

în zilele de 7 șl • septern- 
brie, orașul Turda a găzduit 
întrecerile finale ale celei de 
a treia ecjjții a „Cupei me- 
talurgistului“ — competiție 
sportivă de masă rezervată 
lucrătorilor din cadrul Cen
tralei industriale pentru pro
duse refractare Brașov. Au 
participat aproximativ 2000 de 
sportivi din cele 10 între
prinderi ale centralei.

La capătul întrecerilor, pe 
primele locuri s-au clasat 
formațiile : Fabrica Unirea 
Tg. Jiu — Ia fotbal ; între
prinderea Răsăritul Brtșo'V 
— volei ; Fabrica Pleașa Plo
iești — tenis de masă ; în
treprinderea 9 Mai Turda — 
șah și popice. Pe asociații 
primele trei locuri în clasa
mentul general au fost ocu
pate de întreprinderea 9 Mai 
Turda, întreprinderea Răsări
tul Brașov și întreprinderea 
de produse refractare Alba 
Iulia.

Următoarea ediție a com
petiției — organizată anual 
în cinstea „Zilei metalurgis
tului* — va avea loc la Alba 
luHa.

incheindu.se


AGENDA COMPETIȚIILOR DE MASA
] MARGINALII DUPĂ PRIMELE ETAPE ALE CAMPIONATULUI I

PESTE 10 000 DE TINERI...
...din întreprinderile și institu

țiile județului Mureș au partici
pat la două competiții de masă 
organizate de către C.J.E.F.S. și 
Comitetul județean U.T.C. Mureș. 
Competițiile — aflate la cea de-a 
treia ediție —, dedicate Congre
sului al XI-lea al P.C.R., au fost 
dotate cu „Cupa femina" — pen
tru fbmei și „Cupa Mure.ș-Tîrna- 
ve“ — pentru bărbați.

în faza finală, la întrecerile de 
atletism, handbal, fotbal, volei, 
înot și orientare turistică, desfă
șurate la Tg. Mureș, au partici
pat peste 400 de sportivi. învin
gători, la „CUPA FEMINA“ i... 
fost I Minerva Mureșan — Tîrnă- 
veni (triatlonj, Avîntul Reghin 
(fotbal fete), Textila Sighișoara 
(handbal), Banca Tg. Mureș (vo
lei), reprezentativa orașului Sighi
șoara (înot). La „CUPA MUREȘ- 
TÎRNAVE" : Aurel Truțea — Re
ghin (triatlon), Chimica Tîrnăveni 
(fotbal), Voința Tg. Mureș (hand
bal), Metalotehnica Tg. Mureș

(volei), reprezentativa orașului Tg. 
Mureș (înot), Lemnarul Tg. Mureș, 
echipă formată din R. Găinaru 
și I. Moldovan (orientare turisti
că).

C ALBU, corespondent

O BAZA SPORTIVĂ 
A CONSTRUCTORILOR 

GĂLĂȚENI
Prestînd peste 10 000 de ore 

muncă patriotică, muncitorii, 
ginerii și tehnicienii Trustului 
județean de construcții Galați 
(director, ing, Ștefan Bubenec) au 

'amenajat o cochetă bază sportivă, 
au Ea se compune dintr-un teren de 

fotbal, terenuri de tenis, handbal, 
volei, avînd și un spațiu special 
de joacă pentru copii.

La aceste lucrări s-au evidențiat 
în mod deosebit colectivul șantie
rului 2 (ing. E. Santa), brigada 
de montări condusă de Ș. Han- 
chiș, precum și ing. D. Florea, 
Gh. Bordei, L. Marian.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

IERI, 01 CAMPIONATELE DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

braț, avînd un final dramatic. 
Cele mai multe goluri ; Burger 
(5), Popa (3) pentru ~
venea (4), Alexandru (2) pentru 
Știința. Arbitrii : V. “ 
și T. Curelea (București). (N. De- 
■nian),

C.S.U. Galați — Dinamo Bucu
rești 12—13 (7—-7). Rezultatul 
avantajează pe oaspeți, deoarece 
numai lipsa de șansă și pripeala 
lui Văduva din ultimul minut i-a 
lipsit pe studenți de un rezul
tat de egalitate. Cele mai multe 
puncte ; Văduva, Neagu — 3 de 
ia C.S.U., Dan Marin (4) — Di
namo. Au condus : T. Ene și I. 
Dumitrescu (Buzău). (T, Siriopol 
— coresp.) .

Independența Sibiu — Dinamo 
Brașov 10—18 (12—9). Meci foar-

„U“, Cer

Pelenghian

le echilibrat, viu disputat in ma
joritatea timpului. Oaspeții au 
egalat de 6 ori in repriza secun
dă, iar gazdele au 
în bare ! Cele mai 
Schmidt (7), Speck 
vingători, Nicolescu 
vinși, (I. lonescu — coresp.)

Carom — H.C Minaur 
Mare 1»—12 (11—2). Peste
de spectatori au asistat la o 
torie meritată a gazdelor 
Gorun — coresp.)

„LT“ Craiova —Steaua 16—34
(4—20).

tras de 9 ori 
multe goluri : 
(4) de la în- 
(8), de la In-

FEMININ

S-AU SCHIMB AT VALORILE In RUGBY ?
ed mai buni rugbyști ai tării 

se pregătesc în aceste zile pen
tru a lua startul în interesantul 
turneu de La Varna, unde sperăm

tului său valoros, a pierdut 
jocuri importante. Este vorba aici 
de un uzaj evident al unor jucă
tori mult solicitați, dar și de o

5.

8.

Baia 
2 500 
vic- 
(Gh.

Tîndrul mijlocaț la grămadă Paraschiv a 
baloanele liniei sale de treisferturi. (Fază 

Steaua ÎS—12).

distribuit cu clarviziune 
din meciul

Foto :
Dinamo — 

S. BACKSY

i
i

NO

• LA CRAIOVA, în vecinătatea 
Stadionului central, a inceput 
construirea unei soli de sport cu 
peste 2 000 de locuri. Suprafața 
utila a sălii va fi de 40x20 m. în 
present se lucrează la escavarea 
fundației. • Un grup de pio
nieri din Brașov, sub îndrumarea 
profesorului Tr. Popa, a efectuat 
o frumoasă excursie cicloturistică 
pe Valea Oltului și împrejurimi, 
pedolind peste 1 000 km q TE
RENURILE Șl SĂLILE DE SPORT 
din Reghin au găzduit recent 
tradiționala competiție „Cupa fo
restierului". După concursuri aprig 
disputate cupele și plachetele - 
oferite de Consiliul județean al 
sindicatelor Mureș — au revenit 
sportivilor din Reghin, Tg. Mureș 
și Lunca Bradului, care au obținut 
cele mai bune rezultate la fot
bal, handbal, popice, atletism și 
tenis de masă. G IN SATSLE 
Vulpești, (onești, Cornățel și Bu- 
zoiești (jud. Argeș) au fost date 
în folosință terenuri bituminizate 
de handbal și volei. Noile ame
najări sportive s-au făcut cu spri
jinul material al C.A.P.-urilor, 
Consiliilor populare comunale și 
prin munco patriotică a tineretu
lui. > EDIȚIA DE VARA a tra
diționalei competiții de masă, 

re-

Confecția — Textila Bubuși 12 
—13 (7—7). Rezultat oarecum sur
prinzător, dar care consemnează 
o victorie meritată a formalei 
tex tilis te. Handbalistele din Bu- 
huși au manifestat o mai mare 
capacitate de luptă, o mai evi
dentă forță de atac, reușind ast
fel o prețioasă victorie in depla
sare. Jucătoarele de la Confec
ția au inceput bine meciul, dar 
nu au avut forța morală necesa
ră obținerii măcar a unui meci 
nul într-un final pasionant. Cele 
mai multe puncte : Iiie (4), Con- 
standache (3), Bidiac (3) — Con
fecția, Vieru (5), Stoleru (3), Mi- 
hăllă (2) — Textila. Au condus 
Gh. Lungu și R. An to hi (Bra
șov).

Progresul București — Ti
mișoara 11—13 (5—7). Meci fru
mos, pe alocuri palpitant. Gazdele 
au condus cu 4—1 (min.’ 12), dar 
timișorencele au remontat : 5—4 
(min. 17) ! Handbalistele pregătite 
de C. Lache și-au impus, în ge
neral, destul ' de greu valoarea. 
Momentele lor de scădere au fost 
bine speculate de formația Pro
gresul, foarte laborioasă și în 
acest meci. Mai eficiente au fost: 
Butan (6) — progresul, Stoicovicî 
(4), Iordache (3) — „U“. Au con
dus bine A. Vasilescu și O. Ve- 
licu (Ploiești). (H.N.).

Mureșul Tg. Mureș — „UM Iași 
13—12 (8—9). Un joc dîrz, viu
disputat, dar de slab nivel teh
nic. Principalele realizatoare : 
Sos, Szdlosi, Frîncu (cite 3) — 
Mureșul, Cojocărița (4) — „U‘‘. 
Foarte bun arbitrajul lui D. Pu
rică și V, Erhan (Ploiești). (A. 
Szabo — coresp.)

Sparta Medias 
(3—9).

Constructorul Timișoara— Voin
ța Odorhei 12—9 (4-^-5).

I.E.F.S. 6—19

că vor evolua cu succes. Să-i lă
săm insă pe tricolori cu grijile 
lor și să spunem citeva cuvinte 
despre acest al 58-lea campionat, 
care a debutat atit de spectacu
los ți de furtunos. Cele mai mul
te dintre echipele angajate in 
întrecere, mai numeroase decit 
In anii trecuți, 16, împărțite in 
două serii a cite 8, au luat un 
start extrem de rapid pentru a 
lua o opțiune asupra primelor 
două locuri din clasamentul gru
pelor, ’ care, în final, dau dreptul 
de participare la turneul ce va 
desemna noua campioană.

în prima serie, aceea care 
unește trei foste campioane,

lipsă de
(Postolache, Munteanu 
prea jucat), care s-a repercutat 
negativ asupra potențialului e-

unitate In sinul echipei 
nu au

chipei. în ceea ce o privește pe 
Timișoara ea a legitimat trei 

rugbyști de primă mină (Dumitru, 
Fior eseu și Comănici), dar 
tot nu-î merge. Unde se 
că „obținerea" de jucători 
suficientă prin ea însăși, 
a doua a evidențiat startul 
lent luat de Farul, care, acumu- 
lînd maximum de puncte, și-a a- 
nunțat, de pe acum, intenția de 
a candida la titlu. Ea este secun
dată de Știința Petroșani, o posi
bilă participantă la turneul fi
nal, mai bine pregătită ca anul 
trecut și de Agronomia Cluj. 
Mai slabă pare în acest an Gri
vița Roșie (campioană în 1969/70 
și locul doi anul trecut) care a 
pierdut pînă acum de trei ori. 
în ciuda 
internaționali, ea se 

greu în ierahiâ seriei.

lotului său CU 
va

I
jocul 
▼ede 
nu-i 

Seria 
exce

mulți 
ridica

D. CALLIMACHI

CLASAMENTE

SERIA I

I
I
I
I
I
I
I
I

„POLI* Iași 
C.S.M. Sibiu 

3. Sportul stud. 
4 Constructorul

,U“ Timișoara
6. Dinamo
7. Steaua

Gloria

SERIA A

1.
2.
3.

4. T.C, Ind. C-ța
5. Rulmentul Birlad
6. Grivița Roșie
7. Rapid
8. Vulcan

FARUL 
Știința 
Agronomia Cluj

C-ța 
Petroșani

3
2
2

0
2
1

1
0
1

63—57
39—19
45—36

4
4
4
4 2 1 1 33—33

2
2
3
4

4 2 0
4 2 0
4 10
4 0 0

II-A

4 4 0
4 3 0
4 3 0

32— 36
33— 32
66—53
20—65

io 
io

9
9
8
8
6
4

I
I
I

0
1
1

4 2 0 2
4 2 0 2
4 10 3
4 10 3
4 0 0 4

113—30
64—33
35—47
45—25
43—61
34—59
25—59
16—61

12
10
10
8
8
6
6
4

I
I
I

Uneori, nu 
avea nici uri 
noroc. Vin, s 
ceva mai ne 
din te miri 
de un tavan 
minoase nu 
decola, cînd 
Tavanul intui 
se risipesc < 
moment apa 
sentimentală, 
cum nu se 
steaua noroci 

O să fiu ir 
Si întrebat c 
nesportiv în 
mea ? Și voi 
că dacă se 
meciuri nut 
fotbal ca a< 
sîmbătă, atu 
pot cînta 
(după Vasile 
dri) intr-un 
sport. Pot 
nu-mi pare r 
cazul meu d 
negre, din a 
din acest n 
tr-o partidă 
care m-a f< 
clipă sau d< 
numărat — s 
dese la vâri 
triste ale vie 
și la .fiii, c 
gra veșnicie 
poate rătăc 
crâmat după 
eiație. că < 
ce s-a văzu 
numi nici e< 
mos să arăț 
tr-un momen 
cepția chipt 
sabilă al It 
nimic pozlth 
nori ai sufle 
ore, sîmbăte 
ca fața „p 
pase ucigăt 
s-ar fi spus 
Dinamo — f 
cunună de I 
dar în ofarc 
dinainte (va 
să nu exagi 
namo — Ar

DUPĂ C.E. FEMININ DE
(Urmare din pag. 1)

*

BASC

diționalei competiții de 
„Tractor iada" din Brașov o 
unit anul acesta 184 de echipe 
(2054 de sportivi) ^lin cunoscuta 
jzină Tractorul, lată secțiile câș
tigătoare ale competiției : Auto
mate — la atletism și șah, Au- 
toutilâri — la volei și fotbal, Mo
tor — Io tenis de masă, Șasiuri 
— la handbal, Sculâfie — la 
o-ientare turistică, IN JUDE
ȚUL BUZĂU s-a desfășurat o in- 
-resontă întrecere de fotbal pen- 
-j echipele sătești. Dintre cele 

•. * de formații s-au evidențiat, 
-- --.re oițele, cele din comunele 
•'adu! Pașii, Valea Sălciei și 
Chîojdu. • ASOCIAȚIA SPOR- 
-TYA RECOLTA BIRA (jud. Neamț) 
* z pregătit cu multă seriozitate 

campionatul județean de 
zona Roman. Cu acest 

z- ej tineretul din comună și-a 
c—-e-sjat un teren de fotbal, iar 
-cerșetorul I. Leahu a ținut nu- 

—-eocse ședințe de antrenament 
jucătorii. $ LA TULCEA, 

■ -eă cinematograful Dacia, a în- 
lepjî construcția unei săli de 
cc-ț în core se vor putea des- 
-ș.»-o focuri de handbal, volei și 

întreceri
va 
de

ECHIPELOR

p-ecum și 
îe etc. Sala 
pentru 1 000

de 
avea o 
specta-

CCCEStOMDENȚI : Gurgui, 
irin, G.

Prima etapă a turneului final 
pe echipe mixte rezervat junio
rilor s-a încheiat cu victoria ca
tegorică a Progresului asupra e- 
chîpei Steaua cu scorul de 21—4. 
Elevii antrenorilor A. Schmidt și 
Ecaterina Roșianu se anunță 
candidați și în acest an la cuce
rirea titlului de campioni națio
nali. Cîteva rezultate ale învin
gătorilor : M. Tăbăraș — L. Ți
ței 6—4, 6—0, M. Mîrza — L. 
Țiței 6—0, 6—2, P. Bozdog — 
V. Drumbravă 6—0, 6—2, Ioana 
Nichita — Mihaela _ 
6—4, 6—4.

într-o altă partidă, 
București a întrecut 
Brașov cu 16—9. învingătorii
au cîștigat mai greu decît a- 
rată scorul în fața colegilor bra
șoveni, succes datorat mai ales 
lotului omogen al fetelor (nouă 
victorii). Și de această dată

Dimitriu

Dinamo
Dinamo

re- 
___ . _ . am 
numit Steaua (197O-'T1, 72 73, 73.74), 
»U“ Timișoara (71/72) și Dinamo 
(6869), lucrurile apar foarte com
plicate. Aceasta deoarece cele 
trei formații amintite mai sus au 
luat o plecare cu încetinitorul, 
pentru a nu spune mai mult. 
Steaua a acumulat, tn patru e- 

,tape... trei înfrîngeri, 
versitatea și Dinamo, 
Au profitat de acest 
outsidere, Politehnica 
victorii) și C.S.M. Sibiu (nici o 
înfrîngere). Bine s-a comportat 
pînă acum noua divizionară, Con
structorul Buzău, al cărei debut 
în primul eșalon a surprins ex
trem de plăcut. Ce se întîrnplă 
însă cu 
ne, cele 
dominat 
Dinamo 
etapă asupra Stelei, 15 
un joc bun) are 
stanțe atenuante ; 
generație, mulți 
un nou antrenor, 
care a* ieșit din 
și, în continuare, 
sărac de rugbyști 
urmare a unei greșite recrutări 
de-a lungul ultimilor ani. Acum 
insă, echipa pare revitahzată și 
aptă de a aborda marea perfor
manță. Steaua, în schimb, a por
nit clar... cu stingul. Echipa acu
ză în continuare lipsa de formă 
de astă-toamnă și, în ciuda io-

iar Uni- 
cîte două ! 
fapt două 

Iași (trei

plăcut. Ce se întîrnplă 
fostele noastre campioa- 
care ani de-a rindul au 

întrecerea de rugby ? 
(învingătoare în ultima 

’ ■" 12, după
unele circum- 
schimbare de 

jucători tineri, 
Ion Țuțuianu, 

terenul de joc 
un lot prea 

de valoare, ca

ajuns In formă de vîrf la mo
mentul oportun, ceea ce ne-a 
permis să învingem echipa Polo
niei, intr-un meci decisiv. Tn tur
neul final, am avut neșansa chiar 
în prima partidă — cu Italia — 
să evoluăm fără Ileana Gugiu și 
Angelica Tita, echipiere de bază 
care în partidele anterioare ju
caseră excelent. Indisponibilitatea 
lor a produs și o. oarecare demo
ralizare, din care cauză în întîl- 
nirile cu Cehoslovacia și Ungaria 
s-a jucat sub nivelul posibilități
lor. De abia In ultima zi, în me
ciul cu Franța, s-a revenit la 
potențialul normal și, după o 
partidă dramatică, am cîștigat și 
ne-am clasat pe locul 6, care ne-a 
adus calificarea pentru următoa
rea ediție a campionatului (1976, 
în Franța). Cu acest prilej doresc 
să prezint aportul fiecărei jucă
toare : Ecaterina Savu, Suzana 
Szabados (prezente în clasamen
tul primelor 10 coșgetere) și 
Ileana Gugiu (realizatoare în cli
pele hotărîtoare ale întîlnirilor cu 
Spania și Franța) au dus greul 
turneului ; Angelica Tita, Rodica 
Goian, Diana Mihalic și Mariana 
Andreescu s-au comportat bine ; 
Gabriela Ciocan, considerată ini
țial ca jucătoare de bază, a evo
luat sub valoarea ei ; Clara Sza
bo, Maria Ro.șianu, Viorica Balai

și Ștefania Giurea au fost folosite 
sporadic și au avut un randament 
modest.

Răspunsurile antrenorului S. Fe- 
renez ne-au edificat, in general, 
asupra pregătirii și evoluției se
lecționatei feminine Ia C.E. Dar, 
se cuvine să precizăm, clasarea 
pe locul 6 constituie nn rezultat 
nesatisfăcător, în ncconcordanță 
cu angajamentul conducerii teh
nice a Iotului, ca echipa să cuce
rească o medalie. Originea ocu
pării doar a locului 6 trebuie cău
tată în insuficientul timp acordat 
pregătirii comune a jucătoarelor. 
Angrenate, în cadrul echipelor 
respective, majoritatea componen
telor lotului au urmat un pro
gram adecvat partidelor din 
C.C.E. și Cupa cupelor fără a face 
in paralel și antrenamente în ca
drul lotului. De acest neajuns se 
fac răspunzători cei doi antrenori

— S. Ferenc 
precum și Bi

O altă caua 
de ram primor 
randament al 
Fiind vorba < 
frînează de ni 
de afirmare 
lui nostru fj» 
nemulțumirea 
nu s-au găsit 
pentru ea tine 
batiste să pros 
cu jucătoarele

Desigur, m; 
ve, dar speră 
cutate, cu at 
deral, in șed 
comportării s 
Ia campionati 
și învățăminte 
trebuie să < 
de dezbatere 
măsuri rădic;

BASCHETBALISTII ROMANI AU
TURNEUL INTERNATIONAL DE U7

Reprezentativa de baschet a Româ
niei a încheiat victorioasă ultimul 
turneu de verificare din acest sezon. 
Jucătorii noștri au susținut la Mis
kolc trei partide, obținînd tot atîtea 
succese : 77—61 (47—26) cu selecțio
nata orașului Viena, 65—64 (34—35)

DL TENIS
antrenorul brașovean Nonei 
Racoviță ne-a prezentat cîțiva 
noi juniori cu stil modem de 
joc. Cîteva rezultate: Mariana 
Simionescu — Crăița Marinescu 
6—2, 6—2, C. lonescu — C. Bar
bu 0—6, 6—3, 6—2, C. Pelea — 
R. Silimon 1—6, 1—6. Întîlnirile 
continuă pe terenurile din par
cul Progresul pînă duminică 
seară cînd vor fi cunoscuți noii 
campioni.

Primele două partide din e- 
tapa a IlI-a a Diviziei A, seria 
I a campionatului național 
(seniori) pe echipe mixte s-au 
încheiat. Campionii dinamoviști 
au învins U.T.A. cu severul scor 
de 17—0, iar Dinamo Brașov a 
obținut o victorie 
decît se aștepta în 
Progresul, cu scorul

mai ușoară 
fața echipei 
de 14—-3.

s. IONESCU

AEROMODELISM ASTAZl'^ p,na 
duminică, la Constanța, pe pistele spe
ciale din Parcul sportiv al pionierilor se 
desfășoară întrecerile din cadrul con
cursului internațional de aeromodele cap
tive (conduse prin cablu) „Inter-Aero". 
organizat de A.S. ,,Grivița Roșie" Bucu
rești, cu sprijinul F.R. Md. Competiția, 
aflată fa a Vl-a ediție, este închinată 
în acest an aniversării a 40 de ani de 
activitate aeromodelistică la Grivița. în 
program figurează probele : viteză (F2A), 
acrobație aeriană (F2B), curse pe echipe 
(F2C), lupte aeriene (F2D) și machete 
de avioane (F4B).

ATLETISM
pele de juniori 
cura simbâtă și 
codruț tradiționalului 
cu selecționatele R.D.

IN- 
Echi- 
cori

NOI ÎNTRECERI 
TERNAțlONALE. 

ale României vor 
duminică la Varșovia în 

meci triunghiular 
________ {________ . . Germane și Polo
niei • TOT SIMBATA Șl DUMINICĂ vor 
avea loc la Berlin întrecerile Dinamo- 
viadei, la care vor concura și atleții 
la Dinamo București. 
rAMATAl_____CAMPIONATUL
CANOTAJ PUBLICAN DE
NIORI programează astăzi și miine 
Snagov întreceri deosebit de interesante, 
la care se vor alinia, printre alții, și 
proaspeții vicecampioni mondiali Iiie 
Oanță — Dumitru Grumezescu. Competi
ția prevede numai finale, care se vor 
desfășura in cursul dimineții de azi la 
tineret, urmînd ca miine dimineață să-și 
dispute titlurile republicane seniorii 

MOTOCICLISM startul' inE corn- 

pionatul municipiului București de moto
rete și motociclete. Etapa I se desfășoară

da

pe distanțe București — Colorați, iar cea 
de a ll-o — duminică de la' Călărași la 
Constanța. Participă 
concurenți
Bucurețti. A 
giu, in ziua

cu selecționata 
și 76—64 (36—» 
lativă a Ungă

Aceste întrec 
rutul Mihai N< 
grup de 8 ba? 
Oczelak, Cern: 
Niculescu, Cin 
stitui nucleul 
o pregătește f 
nat european. 
Miskolc și ev< 
Caraiou (19 ai 
Constanța, un 
perspective ce 
tenție șl în ti

de 38 
Bolț ți 
- Giur-

un număr
din Ploiești, Brașov, 

lll-a etapă București 
de 6 octombrie

DINAMO A CÎȘTIGAT 
DERFîY-UL. Intr-un meci 

decisiv pentru titlul de campioană na
țională la juniori mari, echipa Dinamc 
a obțihut o victorie clară în fața deți
nătoarei titlului, Crișul Oradea : 7—3
(3—0, 1—0, 3—1, 0—2). învingătorii au 
înotat mai mult, ou atacat variat, domi- 
nînd autoritar trei reprize, la capătul 
cărora scorul era de 7—1. Ei au avut jn 
Găman un portar foarte atent, iar Tău- 
reci, Gheorghevici, Mușet și Lorincz au 
contribuit efectiv la această prețioasă 
victorie. Cele 10 puncte au fost reali
zate de : Tâureci 2, Filipescu, Gheorghe- 
vici, Szerzo. Lorincz și Mușet de la în
vingători, Fejer, Fărcuța, Arabagiu de la 
învinși. Bun arbitrajul lui Gh. Cociuban. 
Alte rezultate : Șc. sp. Cluj - C.S.M. 
Cluj 10—3, Crișul — Unirea Arad 18-1, 
Dinamo — Politehnica Cluj 11—1, Școla
rul — Progresul 4—3, Rapid — Șc. sp. Cluj 
8—3, Școlarul — Unirea 10—1 și Progresul 
— C.S.M. Cluj 7—5. întrecerile continuă 
la bazinul Dinamo,

POLO

LA 1 OC
TOMBRIE 

încep, la Radioclubul Central, cursurile 
pentru cei ce doresc să devină radioa
matori de recepție sau emisierecepție. în
scrierile se fac zilnic, intre orele 10—'>3, 
la sediul rodioclubului din str. Dr. Staîco- 
vici 44, tel. 37.05.13.

RADIOAMATORISM
ia Radioclubul Central, 

să devină

LOT
IN TC 

LOTO-PE 
SITI B 
TRAGERI 
LA LO' 
TEMBRII 
PE ULTJ 
RAREA 
TR1.1 Al 
SÂNTĂ 1

Reamintim
ceastă tragere 
noua formulă 
pentru pârtiei 
lejul tragerii 
august a.c. r 
panților impo 

‘cîștiguri varii 
multe bilete 
obține import 
risme „Dacia 
excursii la B: 
velionului. cî;

NUMAI Cîl 
RĂMAS PIN 
CONCURSUL!



5ci n-ar mal 
omul are și 
teva gînduri 
mplâ oricui, 

e acoperit 
rî, ideile tu

și pe unde 
i să vezi ? 
jarge", norii 
c și pe fir- 
, frageda, 
fără păcat, 

frumoasă.

CEL BUN NOTAȚII

LA JOCURILE

:întarea mea 
ilul acesta

mîhnire experiența arată că omul 
se gîndește la ziua de mîine,

de 
nu 
deși acest gînd i-ar fi cel mai folo
sitor. Voi merge pînă acolo incit vei 
mărturisi că, în starea aceea me
tafizico; uitasem și de caii care ur
mau să apară duminică, explicați 
conform programului de Felix Țopes- 
cu — eveniment întotdeauna salutar, 
pentru care mă pregătesc cu tot
dichisul din timp, avind ca bibliogra
fie obligatorie pasionanții „30 de
ani în șa", lectură fără de care de
geaba te prezinți la lecțiile acelea 
de călărie și omenie... Pe scurt 
cu osta

PRIMEI DIVIZII

DIN CARNETUL CRONICARULUI
Ș» 

despun totul r- uitasem și 
cai și de fabulele lor, 
într-atît te poate 
tuneca un 
asta, cum 

Cînd, 
noaptea, la 
mîna sportivă'

în
de

li și aspecte 
bre, hesigur, 
pvfă.^în nea- 
de depărta 
gindul înlă- 
asta — aso- 
numi fotbal 

bov ; nu voi 
Lă nu e fru- 

oamenii în 
lație; cu 'ex- 
Rețe respon- 
I— nu văd 
I acela d»? 
ed că multe 

L a arătat 
Intre două 
I dacă m» 
ri voi vedea 
I meciul cu 
Ifost altceva, 
nu poate ști 
(excepție, ca 
la fi un Di- 
lenea cazuri

meci 
îi zice ? 

deodată, 
’„săpt";- 
a lui 

Groman, .cînd- din ziua 
de sîmbătă abia dacă 
mâi rămăseseră două 
are, norocul meu de

- - telesport -o - răsuflat -
deodată peste nor»» 
veniți dinspre Timaa 
și în fața ochilor îmi 
apăru una din cele 
mai dragi imagini ole 
vieții mele de sportiv, 

cele mai romontice, dacă 
mai romantică, una din cele 

„asociative",

una dintre
nu cea
mai „asociative", dacă nu cea moi 

asociativă", și anume — chipul Iu» 
Moina; era azi intr-un parc sportiv. Io 
Cluj, cu alți ..bătrini" și mari otleț» 
clujeni, la o întilnire de plăcere, a 
alergat cîțiva metri, a luat un start 
înduioșător, i-am văzut 
chelie strălucind cîteva 
treaga-mi adolescență o 
delung de la Moci 
de la 10,4 la zilele

mînunata-i " 
clipe, ir- - 
scăpărat în- - 
Io Predeal, 

verii cind 
am lucrat brigadier voluntar la re
facerea ANEF-ului pentru a avea un 
permis de liberă intrare pe stadion, 
ca să-l văd alergind pe Moina, ori- 
cînd, recompensă imensă ! Totul s-a 
însaninat în mine, ca-n romanțe. Ir 
ziua cind un meci prost de fotbal 
mar foce insensibil la recordurile lui 
Mbino, viața mea ar lua intr-adevăr 
o turnură nenorocoasă...

BELPHEGOR

I

|*e*--

LAUDĂ TINEREȚII
Ideea că F. C. Argeș intră pe 

teren ca victimă sigură 1n; fața 
lui Dinamo (acreditată de situa
ția in clasament și de evoluțiile 
anterioare diferite ale celor două 
echipe) s-a conturat și mai ferm 
în mintea spectatorilor, at 
cînd megafoanele au ânunțaf
mațiă piteștenilor. în „upsi 
zece"-le oaspeților jucau titie.-i 
proape necunoseuți ca .” ’ 
Cîrstea, Tronaru, Zamfir, 
care se știa prea puțin. Ch toau.- 
acestea;—;atb^vioieții* 
Dinamo nu

. te așteptări 
' un pas (de 

nerea unei 
vom ignora 
eu experiență. (Niculescu. Ol 
Troi, Radu etc.) în realizarea li
nei foarte bune evoluții de ansam
blu a oaspeților de pe stadionul 
Dinamo, 
celor 4 
tea lor
omogen 
special 
firmare 
țea r ’ 
mai ,a!es cînd 
cios (R. U.l.

REPERCUSIUNILE CELOR DOUA 
GOLURI

Timp de 50 
Galați nu a șt 
jocul Ia ofsaid 
reșene, joc pe 
practicat în trecuta - diți 
viziei B. Lupulcs.u, I.

Moisescu, 
defere

■au dat lui 
numai o replici ’pes- 
dar au fost c?)iar la...

7 minute !) dtf obți- 
victorii. Desigur, nu 
aportul unor jucători 

anu,

, dar putțrea de luptă a 
tineri jucători, eapacjta- 
de a se incadta îpir-un 
colectiv se cuvii£ in mod 
relegate. Ca și . 
pe care a/ pr3 

principiului reînțprjknriinâ, 
ales cînd este apxaf Adi-

Burcea au fost surprinși mereu 
— uneori toți trei — de pasul 
făcut înainte, cu exactitate, de 
către Czako, Kiss, Ispir, Szollosi. 
Abia după ce Dan Coe și I. Nicu 
au marcat cele două goluri, ca 
prin farmec, F. C. Galați a reu
șit să-și limpezească acțiunile o- 
fensive, să alterneze lansările 
lungi, în adincime, cu un-doi-uri 

■ și depășirile prin dribling, pen
tru scoaterea din dispozitiv a 
apărătorilor oaspeți. Golurile au 
luat vălul de pe ochii jucătorilor 
gălâțeni:.. (I- DJ.

O INLOCLHRE NEINSPIRATA
în rpcctul cu Olimpia, antreno

rul lui F. C. Constanța, Emanoil 
Hașoti, l-a in 
in teren, pe 
Caraman, cu 
apărător

"ret.-ăs — 
ranță 
schimbar 
ins.

rîî

a Di- 
I o ni că.

trod us, după pauăa. 
Stoica, in locul lui 
. gropul .ca . masivii! 

constănțean — jucînd 
- sâ dea un phts de sign— 
apărării imediate. Dar 
rea s-b arătat lipsită _de 

ați--* Dispariția lui Caraman 
tac a diminua* și mai mult 

activitatea acestui - compartiwieui;- 
iar In apârare, . Stoica, neutâlizat 
de foarte multă vreme In formații 
a. făcut două greșeli capitale, 
cheiate cu-tot atâtea" goluri 
poarta lui Stefănescu. Prima, 
servit o minge, ca pe tavă. 
Helvei tnx interiorul careului, 
mai târziu, spre sfirșitul partidei,, 
l-a faultat pe Both, la 18 m și lo
vitura lfceră dictată de arbitru a 

de - Lucac i

în-•.1D 
i-a 
Iui 
Iar

fost t
(G. N.l.

DUM1TRAS LA POLITEHNICA 
TIMIȘOARA ?

kcolau 
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1st 
[rInță care 
abilitatea 
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Ungariei
'eprezen-
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[a, Pîrșu, 
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RAPID JOACA IN B
CU TRIBUNE ARHIPLINE!

„Ra-pid... Bu-cu-rești... tot echipa 
noas-tră ești... Așa scandau vaj-. 
nicii suporteri ai giuleștenilor în 
acea seară de august cînd feroviarii 
învinseseră pe Steaua, la executarea 
loviturilor de 11 metri, cîștigînd ast
fel, trofeul Cupa Municipiului’ Bucu
rești, competiție tradițională care 
precede deschiderea sezonului oficial 
de fotbal. $i ei se țin de cuvînt azi 
cind „alb-vișiniii44 joacă in Divizia 
B. Nu exagerăm daca afirmăm 
Rapid realizează în „matineu", aca
să, un record de spectatori — o mc 
die de peste 10 000 de plătitori, con
cretizată în încasări și ele record. 
Deci, un cuvînt bun pentru acest 
public al Rapidului care, prin pre 
zența lui, ajută implicit clubul să-ș 
consolideze situația financiară.

Pozitiv este că actuala lideră a se
riei a Il-a a trecut repede peste ne
plăcutul șoc creat de retrogradare, 
luîndu-și în serios rolul pe care Ur
mează să-1 joace în acest an com- 
petițio-nal. De altfel, din etapa a IV-a 
a luat conducerea plutonului respec- 
tînd:U-se pe sine. Să nu uităm. Ra
pid are un lot valoric eu multe 
elemente care au fost’ solicitate la 
diverse reprezentative sau sînt sus
ceptibile de selecționare. Această 
miliarizare cu atmosfera proprie 
viziei B a fost fericit realizată 
perioada precompetițională cind 
trenorii Ion Motroc și Vasile Copil 
au încercat potențialul și gradul de 
seriozitate ale echipei (pe undeva, Ta 
upii, ia început, s-a descoperit o ten
dință de a privi cam ușor lucrurile 
— „îi avem pe toți la mînă“) prin- 
tr-o suită de jocuri organizate 
provincie la Alexandria, ’
Piatra Neamț, în orașul 
Gheorghiu-Dcj și altele.

Poate că de aici a venit 
seriozitate și ambiție, descoperiră 
zilele trecute la antrenamentele Ra
pidului. „Mai bine mai tîrziu. der.ît 
niciodată, ne mărturisea Ion Motroc 
Conducerea tehnică este, în general,

> mulțumiți de modul cum jucătorii 
iâspund la eforturile cerute in antre- 
nameaie ; dar ținind seama de va
loarea intrinsecă a fotbaliștilor pe 
care ii avem la dispoziție, de obli
gațiile pe rare le avem fa»â de ce
rințele loturilor reprezentative.

în
Săvinești. 
Gheorgiw

Și
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ocu- 
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că a- 
ura după 
antajoasă 
1 cu pri-

din 20 
partici- 

s, dar și 
cu mai 

ari de a 
autotu-
S 100'*, 

e re a Re
in bani. 
J MAI 
UHEREA 
DENTAR

Nu, portarul i 
noastre de hochei ; 
a fost transferat la 
săteană ; dar con; 
apărătorul buturilor 
hochei și portare 
ne-a fost sugerată de 
Jivan a spus -jiu !- 
pe care, probabiL 1 
cialiști ai postuhii 
putut opri. Jivan a 
piciorul, aidoma 
hochei, cele trei mingi șutate 
apropiere de l°n Constantin 
Rădulescu. L-am revăzut, de alt
fel, pe purtătorul tricoului" nr. I 
al unsprezece! ui timișorean plin 
de siguranță și inspirație de-a 
lungul întregii întilniri. A slăbi: 
cîteva kilograme, ceea ce i-a mă
rit viteza de reacție, element de
terminant In acele trei inlerven- 
ții-cheie pentru formația iui. Cit 
de tonice, moralicește, pot fi reu
șitele portarului, ne-a dovedit-o 
și lntîlnirea de Ia Timișoara. 
Principalul artizan al victoriei 
Politehnicii se numește Jivan ! 
(Ef. L).

EFECTE VIZIBILE
Atunci cînd echipa favorită își 

înscrie pe traiectoria ei un ase
menea punct de maximă perfor
manță internă cum este obține

isția bă-

naționalii d 
Politehnicii 
modu] cum 

- la trei mingi 
mulți alți spe- 

nu Țe-â 
i respins, 

portarulu
CU 
de 

din
șl

rea titlului dc campioană sau cel 
de cîștigătoare a „Cupei Româ
niei", crește afluxul publicului 
local spre stadion. Cel mai re
cent exemplu — Jiul, care, adu- 
cind „Cupa României" în Valea 
Jiului, a redimensionat interesul 
pentru fotbal la Petroșani, unde, 
în ediția trevută a campionatului, 
se înregistrau 2—3 000 de specta
tori la un meci de Divizia A. La 
derby-ul etapei trecute, care a 
opus pe deținătoarea Cupei, e- 
cnipei campioane — Universitatea 
Craiova, stadionul din Petroșani 
s-a dovedit pentru prima dată 

’ c ’încăpător. înregistrîndu-se prin 
cei peste 15 000 de spectatori re

ce participare într-un o- 
raș cafe numără circa 40 000 de 
'ocuitorî. Iar media spectatorilor 
la cele trei, partide disputate pe 
• ren propriu de Jiul în actua

li campionat a crescut spectacu
los la 9 000! (P. SI.).

ANGHELINI — APLAUDAT $1... 
APOSTROFAT

Ingrată, din două motive, mi- 
'.siunea lui Anghelini, sîmbătă la 
Brașov; mai întîi pentru că apă- 
: a ștentru prima oară pe gazo- 

- r. il stadionului Tineretului într-un 
. > împotriva fostei sale echipe ; 
.<1 doilea — intrucît avea ca ad
versar direct pe valoroasa aripă, 
Gyorfi. Primul handicap, Anghelini 
avea să-1 surmonteze mai lesne, 
.jutat, poate, și de aplauzele pri
mite la intrarea în teren. Nu la 
:c! au stat, însă, lucrurile cînd 
„ U-ebuit să se achite de sarcina 
de a supraveghea cu strictețe pe 
rapida extremă. O dată. In min. 
75, pentru a-1 opri din cursă pe 
Gyorfi, Anghelini s-a văzut ne- 
v: it sâ recurgă la procedee— 
-.ugbystice. Aceiași suporteri ca- 
re-i salutaseră apariția In teren 
l-au apostrofat 
.nindu-i, parcă,

. il vor in continuare sportiv, in
diferent de culorile pe care le 
..pâră.' (G. NIC.).
PRIMA VICTORIE SE TOT AMINA 

„Echipa reșițeană nu a reușit sâ 
obțină o VM-iorie in deplasare, în 
eei mai bine de doi aai, de cînd 
a revenit in prima divizie 
mărturisea înaintea jocului de la 
Cluj, Beicearai. Lucrul acesta a 
devenit o obsesie de care echipa 
din „Cetatea de foc* încearcă să 
scape. Dar, pină acum, in acest 
sezon, deși a condus de trei ori 
in deplasare, ori a pierdut la li
mită, cu 1—2 (la București, cu 
Dinamo, și la Tg. Mureș), ori a 
fost egalată In ultimele sev nde, 
cum s-a întâmplat duminică la 
Cluj. Se pare însă că, dincolo de 
neșansa pe care o reclamă unii 
dintre jucătorii reșițeni, cauza 
principală este mulțumirea pre
matură cu un singur gol Înscris. 
Să fi uitat băieții lui Reinhardt 
zicala • „cine se mulțumește cu 
puțin... ? ! (M.MJ.).

din tribună, spu- 
lui Anghelini câ

ACTUALITĂȚI
• DUMINICA, DIVIZIONARELE B PAR- 

T|CIPĂ LA „CUPA ROMÂNIEI**. |n acea
sta etapă a „Cupei României*' se vor 
întîlni formațiile calificate din rundelor 
disputate pină acum și divizionarele EL 
Conform regulamentului, echipele din> 
eșalonul secund vor juca în deplasare;, 
în cazul că partida se va încheia cu- 
un rezultat de egalitate și după Dre- 
lungiri, atunci se vor executa ALTERNA
TIV cite 5 lovituri de la 11 m. Dacă- 
egalitatea se menține, se va continua 
executarea loviturilor de alți jucători, 
tot ALTERNATIV, cîte o lovitură, pină; 
cînd una dintre echipe va totaliza un- 
punct mai mult decît formația adversă.
• DINAMO SLATINA A JUCAT |N 

BULGARIA, Fotbaliștii din Slatina au 
evoluat la Varna, unde au cîștigat cu 
1—0 (0—0) în fața lui Cernomore (auto
rul golului : Gojgaru) și la Pleven — au 
pierdut cu aceiași scor — în compania 
formației Sparta.
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI. |n ultima 

sa ședință, Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a analizat și abaterile 
unor jucători din Divizia B și a hotărît 
suspendarea lor : Petrlcă (Gaz metan 
Mediaș) — patru etape pentru Insulta
rea arbitrului și. Fedeleș (Arieșul Turda) 
— trei etape pentru lovirea adversarului.

ARBrTRI ROMANI DELEGAȚI LA ME
CIURI INTERNAȚIONALE. Două întilniri 
Inter-țări șl unele meciuri retur din ca
drul cupelor europene, vor fi conduse 
de brigăzi de arbitri din țara noastră, 
după cum urmează :

Cehoslovacia — R.D. Germană — par
tida dintre primele reprezentative ale 
celor două țări, care se dispută la 25 
septembrie, la Praga, va fi condusă de 
Otto Anderco, la centru, ajutat la linie, 
de C. Dinulescu și C. Manușaride. O zi 
mai devreme, la 24 septembrie, întîlni- 
rea de tineret dintre cele două țărT va 
f» arbitrată de C. Dinulescy.

Fenerbahce Istanbul - Jeunesse Luxem
burg (Cupa campionilor) : C. Petrea la 
centru, ajutat la linie de I. Cîmpeanu 
și Z. Szecsey. ( >

Austria Viena — Waregem (Cupa cam
pionilor) : O. Anderco, la centru, ajutat 
la linie de C. Bărbulescu și V. Topan.

Ajax Amsterdam — Stocke City (Cupa 
U.E.F.A.) : N. Râinea, Io centru, ajutat la 
linie de C. Ghițo șl T. Moarcăș.

Veiex Mostar — Spartak Moscova (Cupa 
U.E.F.A.) : N. Petriceanu, la centru, aju
tat, la linie de M. Rotaru și A. Pirvu.

Panathinaikos Atena — Grasshoppers 
Zurich (Cupa U.E.F.A.) : Gh. Limona, ia 
centru, ajutat ia linie de N. Cursaru și 
R. Stincan (se dispută la 3 octombrie).

PLECĂRI Șl SOSIRI PENTRU CUPELE 
EUROPENE. Luni 14 septembrie, dimi
neața, Jiul, Dinamo șl Steagul roșu — 
participante in prima manșă a primulu» 
tur din Cupele europene — vor părăsi 
Capitala, pe calea aerului, indreptir>du-se 
spre locurile de desfășurare a partide
lor în care sînt angajate. Dinamo șî 
Steagul roșu călătoresc cu același avion, 
pînă la Istanbul, urmînd ca de aici 
bucureștenii să-șl continue drumul, pînă 
la Bolu, cu autocarul. Tot luni, cu un 
avion special, va sosi și campioana Sue 
diei, Aatvidaberg, care va întîlni 
miercuri, in cadrul C.C.E., pe campioana 
țării noastre Universitatea Crai ove.

GOLGETERII DIVIZIEI A
(după etapa a Vl-a)

7 GOLURI : D. Georgescu 
(Dinamo).

4 GOLURI : Radu I (F. C. 
Argeș), Mulțescu (Jiul).

3 GOLURI : Radu II (F. C. 
Argeș), Nestorovici (F.C.M. 
Reșița), Negoescu (F. C. Con
stanța), Roznai. Naghi (Jiul), 
Ghergheli, Șerbănolu — 1 din 
11 m (Steagul roșu), Naghi, 
Mureșan — 1 din 11 ni (A.S.A. 
Tg. Mureș), O. Ionescu — 1 
din 11 m (Sportul studențesc), 
Oblemenco (Unlv. Craioya), 
Iordănescu (Steaua). Dașcu, 
(Politehnica Timișoara), Zam
fir (Dinamo).

acea

PRONOSPORT DIN 18 SEPTEMBRIE 
a.c. Concursul își cîștigă atractivi- 
tate prin faptul că programează în- 
tîlnlri din competițiile europene unde 
participă și echipele de fotbal din 
țara noastră : Universitatea Craiova, 
Jiul, Dinamo București, Steagul ro^u 
Brașov. DEPUNEȚI de urgență bu
letinele cu pronosticurile dv

cîștigurile tragerii loto 
DIN 6 SEPTEMBRIE 1974

EXTRAGEREA I : Categoria 1 ■ 
variantă 25*/« a 50.000 lei ; a 2-a : _ 
variantă 25”/. a 20.114 lei Și 3 variante 
10% a 8.046 lei ; a 3-a : 11.05 a 4.0.15 
lei ; a 4-a ; 23,6o a 1.875 lei ; a 5-a : 
74,90 a 591 lei ; a 6-a : 134,90 a 328 lei.

1
l

REPORT CATEGORIA 1 ; 339.841 lei.
EXTRAGEREA a

A :
2,90 a 12.27» Iei ;
D
Ied
100 lei.

Cîștigul de 50.000 le} de la categoria 
1, jucat pe o variantă 25% a revenit 
participantei NICOLAE ANNIE-AN- 
TONETTA din Oracle a.

_ Ii-a : Categoria
4 variante 10% a 14.835 lei B : 

. C : 8,10 a 4.396 lei :
20.20 a 1.763 lei ; E : 76,35 a 466 
F : 127,35 a 280 lei ; X : 1460 a

PE TEME ACTUALE JUCĂTORUL

Școala giuleșteană furnizează 
în permanență mijlocași de va
loare. După Dinu și Dumitru, 
Rîșniță (în fotografie\ surprins 
la un antrenament) se anunță și 
el ca un clement dotat. în ac
tualul lot rapidist alt junior 
bate la porțile consacrării : este 
vorba de Naghi, ,.o copie a lui 
Dumitru**, cum apreciază antre
norii.
lunci trebuie să declarăm că preten
țiile noastre sînt cu mult mai mari".

— în spiritul acestor pretenții, ce 
calificative acordați echipei în cri
mele ei 5 evoluții ?

— La Drooeta Tr. Severin — satisfă
cător : cu C.S.U, Brașov, acasă — sa
tisfăcător; cu Voința, satisfăcător; la 
Mediaș — BINE ; cu Ș.N.O. acasă — 
satisfăcător. Cred însă câ în viitoa
rele etape, echipa — media ei de 
virstă, .22 de ani și opt luni ! — vă 
realiza un salt valoric in joc. Și, spre 
informarea cititorilor, iată ce jucă
tori am folosit : Răducanu — Pop, 
Grigoraș, FI. Marin (Niță) Iordan — 
Angelescu (Savu), Rîșniță — Con- 
stantînescu (Mihalache), M. Stelian 
(Savu), Ncagu, Manea (Bartales). 
Mai avem în lot pe Stanca de 
tineret, pe juniorii Puriț 
Petcu și Naghi (mijlocași) 
pepiniera Rapidului...

“ ’ doi foști rapidiști
și Copil) lucrează 
— pentru a aduce 
pe prima scenă a

Există, printre personajele din 
distribuția1* obișnuită a oricărui 

meci, și unul care, pînă la mo
mentul intrării sale în rol (dacă, 
bineînțeles, i se oferă lin aseme
nea prilej) se bucură de o aten
ție care în realitate echivalează 
cu o mare lipsă de.... ■ — ~ '
vorba de jucătorul 
înscris întotdeauna pe 
bitraj în urma celor 
li se încredințează de la început 
sarcina de a apăra culorile echi
pei. Și, fiindcă aproape nimeni 
nu-1 prea bagă în seamă, poate 
și pentru că treningul ce-i aco
peră echipamentul de joc ii dă 
un aer de resemnată inactivitate, 
jucătorul de rezervă se așază li
niștit pe banca sa, chiar înainte 
ca arbitrul să fluiere începutul 
partidei.

In timpul meciului, jucătorul de 
rezervă devine un fel de specta
tor, mai mult sau mai puțin an
gajat la ceea ce se petrece pe 
gazon. Uneori, cînd jocul se în
trerupe și situația o cere, alear-

atenție. Este 
de rezervă, 
foaia de ar- 
„11“ cărora

gă după minge, pentru a o re
trimite mai repede In teren. Este 
unul din momentele In care face 
ceva, efectiv legat de fotbal, ți 
cind cei din tribune ar putea des
prinde cît de cit prezența sa din 
anonimat. Alteori, substituindu-se 
din proprie inițiativă masorului 
sau medicului, este gata să acor
de coechipierilor accidentați prim- 
ajutor sau să ofere sticle cu apă 
minerală. De cele mai multe ori, 
însă, jucătorul de rezervă, mai cu 
seamă acela care s-a cam obișnu
it cu asemenea situații, împrumută 
ceva din comportarea antrenorului 
său și, concomitent cu acesta sau 
separat, dă sfaturi celor din teren, 
ține evidența timpului rămas de 
jucat sau... mai răspunde, dacă 
este provocat, celor din tribune.

Dar, se ivesc adeseori și împre
jurări în care jucătorul de re
zervă este chemat să intre în 
viitoarea disputei cu adversarul. 
Minutele premergătoare intrării 
sale în teren ni-1 înfățișează pe 
acesta angrenat într-o activitate

PE MICUL ECRAN
ia

(fundaș), 
toți din

...Deci, 
(Motroc 
Ia umăr 
Rapidul 
lui.

ambițioși
— umăr 
din nou 
fotbalu-

Stelion TRANDAFIRESCU

SI5IBATA 14 SEPTEMBRIE
Ora 16 : FOTBAL : Sportul studențesc — Dinamo București (Divizia 

A). Transmisiune directă de la stadionul Steaua.
DUMINICA 13 SEPTEMBRIE

Ora 15.45 : MAGAZIN SPORTIV : Fotbal : Polonia — Franța («elec
țiuni înregistrate de la Wroclaw). Din marile meciuri de box ale seco
lului : Joe Louis — Primo Camera (disputat în anul 1935), Rocky Mar

ciano — Harry Kid Matthews (19'2) și Joe Frazier — Bob Foster (1970). 
Baschet masculin : u.R.S.S. — S.U.A. (repriza a 11-a), transmisiune de 
la Moscova.

MIERCURI 18 SEPTEMBRIE
Ora 15.55 : FOTBAL ; Universitatea — Aatvidaberg (Suedia) in ca

drul „Cupei Campionilor europeni*. Transmisiune directă de la Craiova

DE REZERVĂ
așa-zisă pregătitoare pentru efort, 
cuprinzînd doar cîteva sumare e- 
xerciții de gimnastică făcute la 
întâmplare, care numai „încălzire" 
nu se cheamă. în joc, după aceea, 
jucătorul de rezervă, devenit ti
tular, își caută o vreme locul în 
echipă, încearcă apoi, cu evidentă 
dificultate, să prindă cadența în
trecerii și nu o dată ajunge să 
se întrebe dezamăgit, el însuși, la 
sfîrșitul partidei, despre rostul 
schimbării efectuate.

în general, cam așa se petrec 
lucrurile cu jucătorul de rezervă 
la toate eșaloanele competiționa- 
le din fotbalul nostru. Și ne mai 
întrebăm de ce înlocuirile — cu 
mici excepții și cu totul accidental 
— nu-și ating scopul ? De ce pre
supusele forțe proaspete introdu
se într-o formație nu fac să 
crească randamentul acesteia, așa 
cum ar fi normal să fie ? Așa 
cum se întâmplă, de altfel, în ca
drul unor echipe din fotbalul in
ternațional de mare performanță.

Și pentru că am ajuns, inevi
tabil, la capitolul comparațiilor, 
să ne folosim și de exemplul de
osebit de grăitor în această pri
vință pe care ni l-au oferit li
nele selecționate sau echipe de 
club de peste hotare ai căror ju
cători de rezervă pe foaia de ar
bitraj se pregătesc concomitent 
cu desfășurarea meciului pina m 
momentul în care este nevoie de 
aportul vreunuia dintre ei. in 
fond, dacă ne gîndim bine, ce ar 
împiedica, oare, ca și jucătorii 
noștri să facă același lucru, atita 
vreme cît un plus de instruire 
este oricînd mai indicat decjt o 
anodină prezență pe o banca ia 
marginea terenului ?

Mihai IONESCU j



GHEORGHE GHIPU PE PRIMUL LOC 
ÎN „MEMORIALUL

ROMA, (Agerpres). — Tradițio
nalul concurs internațional de 
atletism „Memorialul Bruno Zauli“ 
a reunit pe stadionul municipal 
din Cagliari (Sardinia) sportivi 
fruntași din Polonia, România, 
'Anglia', R.D. Germană, S.U.A., El
veția, Kenya, Franța, Italia și 
alte țări.

Proba masculină, de 800 m, a 
fost cîștigatÂ de atletul român 
Gheorghe Ghipu eu timpul de 
1:47,9. Pe locul 2 s-a clasat Ni- 
colac Onescn — 1:48,1. Sprintera

NQU RECORD 

MONDIAL
LA ARUNCAREA 

CIOCANULUI
MtTNCHEN, 12 (Agerpres). — In 

prima zi a ooncursului internațio
nal de atletism de Ia MUnchen, 
sportivul sovietic Aleksei Spiridonov 
a stabilit un nou record mondial 
In proba de aruncare a ciocanului 
Cu performanța de 76.66 m. Vechiul 
record era de 76,60 m șl aparținea 
lui Reinhard Theimer (R. D. Ger
mană). PC locurile următoare s-au 
clasat Valentin Dmitrenko (U.R.S.S.)
— 74,62 m și Manfred HCning (R. F. 
Germania) — 71,01 m. Recordmana 
mondială la disc Faina Melnik 
(U.RA.S.) a participat la proba de 
aruncare a greutății, ocuplnd lo
cul Z, Cu rezultatul de 19,39 m. Vic
toria a revenit Nădejde! Cljova 
(U.R.S.S.) eu 20.2® m. Cu un rezul
tat bun s-a încheiat șt proba de 
tripiusatt. ciștigată de sportivul so
vietic Viktor Saneev cu 17,1» m.

Alte rezultate : masculin : 100 m : 
Korneiiuk (U.R.S.S.) — loja ; 4OT m 
plat: Demartlwsk (Franța) — «,® ; 
400 m garduri: Stukalov (U.RA-S.)
— 49,60 • săritura în fnitițfme : Sto
nes (S.U.A.) — 2.23 m ; temiain : 
200 m : Renale Stecher (R. D. Ger
mană) — 23,11 ; NO n : Gunhild 
Hoffmseister (R D. Germană) — 
1:59,85 ; aruncarea StiHțel : Ruth 
Fuchs (R. D. Germană) — 62,62 m.

George FOREMAN - Cassius CLAY 
ÎN DUEL... ORATORIC!

Kinshasa, capitala Zairului. se pre
gătește intens pentru găzduirea pri
mului campionat mondial de box 
la toate categoriile disputat vreoda
tă pe pămint african. Miereur. 25 
septembrie, de Ia ora t dimineața- 
se va desfășura pe stadionul .20 
Mai“ mult așteptatul meci dintre

Sosit la Kinshasa, Cassius Clay a șî efectuat primul antrenament
Telefoto : A.P. — AGERPRES

George Foreman, actualul campion 
al lumii, și Cassius Clay (alias 
Muhammad Aii), fostul deținător 
al titlului. Pentru a da mai mult 
fast evenimentului, organizatorii au 
pregătit un festival muzical-coregra- 
fic care va dura timp de 3 zile îna
intea marelui meci.

înaintea plecării spre Zair, Cas
sius Clay a ținut la New York o 
conferință de presă, dotată cu tot 
arsenalul publicitar^ de rigoare. Pe 
perete era atimată o placardă cu 
inscripția : „George Foreman, fost 
campion mondial" ; în fața acestei 
fotografii a adversarului său. Clay 
a vorbit timp de 47 de minute ! 
Printre altele, el a spus : „Foreman 
este prea greoi, prea static. Puterea 
Iui este o legendă. Pentru mine. Fo
reman nu mai este declt o mumie-. 
Clay a continuat pe același ton, cu 
prilejul escalei făcute la Paris : 
„Vreau să părăsesc boxul ea în-

BRUNO ZAULI"
poloneză Irena Szewinska a ter
minat victorioasă în proba de 100 
m cu timpul de 11,5. La să
ritura in înălțime femei, pe pri
mai loc s-a clasat americanca 
Jane Frederick — 1,75 m. Același 
rezultat a fost obținut de Virgi
nia Ioan (România) și Va
lerie Harrison (Anglia). Alte re
zultate : 400 m garduri : Pascoe 
(Anglia) — 49,7 ; 400 m : Jen
kins (Anglia) — 47,4 ; 5 000 m :
Malinowski (Polonia) — 1350,8 ; 
100 m : Mennea (Italia) — 10,3 ; 
200 m: A rame (Franța) — 21,2 ; 
aruncarea discului bărbați : Pa- 
chale (R.D. Germană) — 61.46 m ; 
săritura in lungime femei: 
Sctimalfeld (RP. Germană) — 6.21 
m: săritura in înălțime: Maerchi 
(Elveția) — 2,16 m.

La jocurile sportive asiatice:

DUBLA VICTORIE A SPORTIVILOR
CHINEZI LA TENIS DE MASĂ

TEHERAN, 12 (Agerpres). — 
Echipele R. P. Chineze au repur
tat o dublă victorie în turneul 
de tenis de masă din cadrul 
Jocurilor sportive asiatice de la 
Teheran. în finala competiției 
masculine, formația R. P. Chineze 
a învins cu 5—4 reprezentativa 
Japoniei, iar la feminin, jucă
toarele chineze au întrecut cu 
3—1 echipa Coreei de Sud.

în concursul de atletism. In
dia a obținut prima medalie de 
aur prin decatlonistul Vijay 
Singh Chauhan, clasat pe primul 
loc cu 7 375 puncte (nou record 
al Asiei). Pe locul 2 s-a situat 
japonezul OniUuka — 7 294
puncte. La săritura în fnălți;-;e 
fentei a ciștigat Orit Abramov?.;: 
(Israel) — 1,78 na, urmată de Mi- 
chiko Sone (Japonia) eu aceiași 
rezultat. Ștafeta feminină de 
4 X 400 rr. a revenit formației 
Japoniei in 3:433.

Rezultate de la alte discipline 

vtngttor. Fsrfi ■■ poreefte ea fa
vorit, dar este prea loot. Cred câ 
vai eișuțB pna k. o. ic primele 
repriao*.

La rfndui siu. George Foreman, 
aflat și el in drum spre Kinshasa, 
a decorat ziariștilor că presupusa 
viteză în ring a Iui Cassius Clay 

nu-1 neliniștește deloc. „în ring nu 
sîutcm la cursele de alergări. în 
afară de asta, eu sînt mai tînăr și 
mai puternic" — a conchis campio
nul lumii.

Ultima apariție publică a celor 
doi competitori s-a petrecut la Salt 
Lake City, în cadrul unei gale de 
binefacere, la care au fost invitați 
și foștii campioni mondiali Joe 
Louis, Sandy Saddler și Gene Ful
lmer. în prezența fostului lor ad
versar Joe Frazier, Clay și cu Fo
reman au boxat cîteva reprize de 
exhibiție cu sparring-partneri di
feriți. încasările obținute de la cei 
4 000 de spectatori prezenți au fost 
destinate ajutorării populațiilor afri
cane lovite de secetă.

Vrînd să depășească nivelul uza
tei titulaturi „meciul secolului", or
ganizatorii evenimentului de la 
Kinshasa au inovat, numindu-1.., 
„meciul mileniului** !

12 ALPINIST! ROMANI 
ÎN CAUCAZ

Zilele acestea s-au întors din 
U.R.S.S. 12 alpiniști români care, 
avind în frunte pe Nicolae Dobre și 
Gh. Zincenco, iar printre ei nume, 
binecunoscute ca Emil coliban, Iosif 
Gbeție, Waiter Kargel, Avei Ritișan 
șl Sanda Titirici. Ei au efectuat în 
zona munților Elbrus o serie de as
censiuni, duse cu toate la bun sfirȘLt. 
deși vremea ie-a fost potrivnică 
(Vint, lapoviță, viscol).

Alpiniștii români au parcurs trasee 
de mare dificultate pe munții Djan- 
tugan, Ghermoghenov, ceghet-Kara 
(cu 3 echipe), Shelda (pe 3 vîrfuri) 
și Elbrus funde 8 dintre el au ajuns 
pe vîrful principal, la 5 633 m alti
tudine).

cea mai grea escaladă a fost cea 
de pe peretele nordic Sciurovski (va
rianta Kensinski), aflat în zona 
Shelda. In ciuda lapoviței și a vis
colului, care i-a blocat timp de două 
zile pe traseu, cel cinci alpiniști al 
echipei, în frunte cu Em. CoHban, 
au străbătut cei 1 400 m diferență de 
nivel după patru nopți de bivuac 
pe peretele muntelui. Cei cinci spor
tivi au dedicat frumosul lor succes 
aniversări* a 30 de ani de la Elibera
rea patriei, consemnînd acest lucru 
pe un buletin pe care l-au depus 
împreună cu un mie steag tricolor 
in turnai de control aflat Ia altitu
dinea de 4 256 m.

sportive : CICLISM, viteză ; O- 
kajima (Japonia) — ultimii 200 m 
în 11.78 ; urmărire pe echipe : 
Japonia 4:57,1 ; FOTBAL : R.P.D. 
Coreeană — Kuweit 2—0. Israel — 
Birmania 3—0, Irak — Maiavezia 
0—0; HOCHEI PE IARBA : In
dia — Sri Lankka 7—0. Pakistan — 
Iran 13-6; TENIS (echipe băr
bați) ; Japonia — R. V CTtfciezâ 
3—0.

După 11 zile de întreceri, în 
clasamentul pe medalii conduce 
Japonia cu 57 de aur, 33 de ar
gint ți 35 de bronz, urmată de 
R. P. Chineză (23—34—14). Iran 
,22—17—0), R.P.D. Coreeană (13— 
12—14> etc.

ACTUALITĂȚI

DIN FOTBAL
• Noel antrenor al selecționatei de 
iocbal a Itahei, Fuivio Bernardini a 
renunțat La două din. „stelele" fot
balului italian : Gianni Rivera și 
Sandro Mazzolo, care în ultimii 10 
ani iu fost neîîpsiți din „Squsdra 
Azzurra". Din lotul anunțat pentru 
meciul amical cu echipa Iugoslaviei 
(28 septembrie, la Zagreb), nu lac 
parte deocamdată nici alți doi foști 
titulari. Gigi Riva și Giorgio Chi
naglia. în schimb, au fost selecțio
nați portarul Zotf. apărătorii Fac- 
chettl, Rocca și Benetti înaintașii 
Boninaeqna, Capello și Chiarugi.
• La Setubal, în prezența a circa 

1® 000 de spectatori, s-a disoutat pri
mii 1 meci dintre echipa locală Vi
toria și formația spaniolă Real Sa
ragossa, contind pentru turul I al 
„Cupei U.E.F.A.-. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1—0). Gaz
dele au deschis scorul in minutul 
33 prin Vicente. Cu șapte minute 
înainte de sfîrșitâl meciului, Arrua 
a adus egalam.

• Fostul internațional iugoslav Ște
fan Bobek este noul antrenor al e- 
chipeb de fotbal Panathinaikos Ate- 
na- Bobek iț__iniocuiește pe Ferenc 
P-.;șkaș.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
în cel de al cincilea meci din ca
drul turneului pe care-1 întreprinde 
în S.U.A.. reprezentativa masculină 
de baschet a U.R.S.S. a întîlnit la 
Greensboro (Carolina de Nord) se
lecționata țării gazdă. La canatul 
unei partide echilibrate baschetba- 
liștii americani au obtir.ut victoria 
la limită : 67—^6 (32—30). în minutul 
39, echipa sovietică conducea cu 
65—63, dar, în ultimul minut de joc, 
americanul David Thompson a în
scris două coșuri consecutive, adu- 
cînd victoria gazdelor. Coșgeteril 
celor două echipe au fost Thompson 
(24 p) și Aleksandr Belov (20 p).

Turul ciclist al Poloniei a continuat 
cu etapa a 4-a, desfășurată pe tra
seul Kosciezyca — Opole (45 km). 
A cîștigat polonezul Florian Andr- 
zejewski, în lh02:54, urmat la 19 se
cunde de compatriotul său Tadeusz 
Mytnik. în clasamentul general con
tinuă să conducă rutierul beJcian 
Ludo Peters, urmat de compatrioții 
săi Andr£ Delacroix — la 1:38. Jos 
Jacobs — la 2:34 și de polonezul 
Edward Barcik — la 2:57.

La Split, cunoscutul înotător iu
goslav Vcljko Rogosici a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
maraton nautic acoperind distanța 
de 42 km în 10 h 06.
Cea de a 54-a ediție a Turului ci

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
J9 -*

U R.S.S :

JUDO ÎN UZBEKISTAN
în R.S.S. Uzbeks (populație —

12 milioane locuitori) fiecare al 
șaselea locuitor este sportiv. Ală
turi de sporturile naționale, în 
Uzbekistan se dezvoltă larg și 
noile ramuri sportive olimpice. 
Nu de mult. Ia Tașkent a fost 
creață Federația de judo. în echi
pa reprezentativă a Uzbekistann- 

i lui au intrat sportivi — campioni 
la sporturile naționale de lupte. 
Chiar în. acest an, ei vor lua 
parte la campionatul unional de 

i judo.

R.PD. COREEANĂ:

LA BAZA SUCCESELOR INTERNAȚIONALE
Afirmarea din ce în ce mai 

pregnantă a sportivilor din R.P.D. 
Coreeană Ia marile competiții in
ternaționale este o realitate izvo- 
rîtă din atenția de care se bucu
ră această activitate în „țara di
mineților liniștite'*. Marile surpri

ze furnizate în ultimii ani de 
echipele de volei și fotbal, de 
jucătorii de tenis de masă șl mai 
ales de trăgători, sînt rodul unei 
activități sportive desfășurate In 
pas cu cele mai noi cerințe ale 
antrenamentului, după metode 
științifice moderne. Ele reprezin
tă, totodată, consecința fire? -â a 
măsurilor de angrenare a maselor

R.P. UNGARĂ:

ATLETISM LA
Cine vorbește despre atletismul 

de performanță din Ungaria, nu 
poate omite un centru în care sînt 
depistate și crescute cadre deose
bit de talentate : orașul Nyire- 
gyhăza, reședința județului Sza- 
bolcs. Printre cele 8 centre de a- 
tletism din Ungaria se află sî c"1 de 
la Nyiregyhăza. Cum a fost posibilă 
dejrvoltarea impetuoasă a acestui 
frumos sport în localitate ? Odată 
cu creșterea orașului, atletismul 
a devenit sportul nr. 1 al cetățe
nilor.

Dar nu numai atît. Un grup de 
profesori inimoși s-au angajat în- 
tr-o muncă plină de entuziasm. 
Ei au început o acțiune sistema
tică de depistare a elementelor 
din școli și întreprinderi și s-au 
priceput, prin diverse metode, să 
deschidă gustul tinerilor pentru 

clist al Cataloniei s-a încheiat cu 
victoria rutierului francez Bernard 
Thevenet, urmat in clasamentul ge
neral de spaniolii Oliva — la 40 
sec.. Perurena — la 1:12 șj de sue
dezul Gdsta Petterson — la 2:14. 
Ultima parte a turului a cuprins 
două întreceri. Prima, dlsDutatâ în
tre Organa și Cardona (152 km), a 
revenit spaniolului Lopez Carril !n 
4 h 15:13. iar cea de a doua, con- 
tracronomjetru individual (33.800 
km), a fost ciștigată de Thevenet 
în 47:35.

La Ciudad de Mexico au început 
întrecerile celei de a 8-a ediții a com
petiției masculine intercontinentale 
de baschet dotată cu trofeul „Wil
liam Jones". în partida inaugurală, 
echipa italiană Ignis Varese, deți
nătoarea trofeului, a învins cu 
67—63 formația braziliană Villanova 
Sao Paulo. Celelalte rezultate : Ma
ryland — Real Madrid 98—87 
(49—47). Aguascalientes (Mexic) — 
Chihuahua (Mexic) 73—73.

Cea de a 47-a ediție a Turului ci
clist al Veneției a fost ciștigată de 
rutierul belgian Roger de Vlaeminck, 
cronometrat pe distanța de 243,300 
km în 6 h 07. în același timp cu 
învingătorul au mai sosit italienii 
Tino Conti și Giovanni Battaglin. 
Franco Bitossi (Italia), unul dintre

La Tașkent a avuf îbc nn se
minar unional de judo. Cu acest 
prilej au fost trasate direcțiile 
dezvoltării acestei ramuri spor
tive în republicile sovietice din 
Asia Centrală șl în Kazahstan. 
Tot atunci s-a disputat aici șî 
primul turneu de judo. La se
minar au luat parte și japonezii 
Syohei Hamano (unul dintre cei 
mai vechi antrenori din Japonia, 
patria judo-ului) și campionul lu
mii la categoria mijlocie — în 
1967 — Eidzi Maruki.

largi în practicarea organizată a 
exercițiilor fizice, precum și a 
preocupării pentru continua spo
rire a bazei materiale a sportu
lui. Excelente condiții stau pre
tutindeni, în orașe șt sate, la în- 
demîna practicanților diverselor 

ramuri sportive t stadioane com
plexe, săli de mare capacitate 
(pînă la 20 000 de locuri), bazine 
pentru înot etc.

Imaginea pe care o prezentăm 
înfățișează sSrșitul antrenamen
tului efectuat de una dintre cele 
mai puternice echipe feminine de 
volei, „Locomotiva", nucleul de 
bază al reprezentativei țării.

NYIREGYHĂZA
atletism. După ce a fost făeufî 
acest prim pas, tinerii recrutați 
au fost legitimați în clubul oră
șenesc de atletism, unde au înce
put o muncă metodică de specia
lizare în disciplina preferată. La 
ora actuală, peste 20 de atleți din 
localitate sînt componenți ai lo
turilor naționale, printre care cei 
mai cunoscuți sînt: Ildîko Szabo 
(6,59 m la săritura în lungime), 
Klara Pogyor, Eva Lengyel, Jozsef 
Kiss, Gyărgy Papp, Ilona Lippa, 
Moravecz Ferencnti, Istvân Lăzâr, 
Katalin Botyutan, Agnes Toma- 
sovszki.

Frumoasele succese dobîndite 
de atleții din Nyiregyhăza se da- 
toresc în bună parte șl tînărulul 
antrenor prof. Istvân Molnăr, unul 
dintre principalii animatori ai a- 
tletismului din localitate.

favoriții cursei, s-a clasat pe locul 
10, la 4:11,0 de învingător.

După 50 de ani, un participant la 
Jocurile Olimpice de iarnă, săritorul 
cu schiurile, norvegianul Anders 
Haugen a primit medalia ce i se 
refuzase dintr-o eroare de calcul 
la Jocurile de la Chamonix. Anul 
acesta cu prilejul cercetării arhivei 
olimpice, s-a descoperit că arbitrii 
au calculat greșit rezultatele probei 
de sărituri de la trambulină, atri
buind medalia de bronz lui Thor- 
leif Haug. Aceasta trebuia să re
vină de drept lui Anders Haugen, 
care a concurat la Chamonix pen
tru echipa S.U.A. Recent, în cadrul 
unei ceremonii desfășurată la Oslo, 
lui Anders Haugen, acum în vîrstă 
de 86 de ani, i-a fost înmînată me
dalia despre care timp de o ju
mătate de secol nti știa că 1 se cu
vine.

Turneul internațional de tenis de 
la Cedar Grove (New Jersey) a 
programat primele partide din opti
mile de finală ale probei de simplu 
bărbați. Iată rezultatele înregis
trate : Gisbert (Spania) — Moore 
(R.S.A.) 6—1, 6—1 : Crealy (Austra
lia) — Keldie (Australia) 6—4, 3—6, 
6—0 : Fassbender (R. F. Germania) 
— Stockton (S.U.A.) 4—6. 6—2. 6—4 ; 
Moore (Australia) — Graebner 
(S.U.A.) 6—3 6—4.
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