
DOCUMENTE ISTORICE 
IN DEZBATEREA

ÎNTREGULUI POPOR!
In ședința sa din 14 septembrie a.c. Comitetul Executiv al 

C.C. al P.C.R. a luat în discuție și a adoptat în unanimitate 
PROIECTUL DE TEZE ALE COMITETULUI CENTRAL 

PENTRU CONGRESUL AL XI-LEA AL PARTIDULUI. Astfel, 
materialele ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării marelui forum 
al comuniștilor români se îmbogățesc cu un nou document de ex
cepțională valoare și importanță pentru partidul nostru, pentru 
cauza socialismului in general.

Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea al partidu
lui fac o analiză științifică a realizărilor dobîndite, a modului cum 
s-a muncit pentru îndeplinirea prevederilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, indicind — totodată — in 
iumina Programului și a Directivelor, care urmează a fi adoptate 
de Congresul al XI-lea, ce trebuie făcut și cum anume trebuie ac
ționat în etapa următoare pentru a transpune cu succes în viață 
importantele obiective economico-politice reclamate de construcția 
societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecerea treptată 
spre comunism.

în spiritul practicii democratice pe care o promovează cu 
neabătută consecvență, partidul a pus documentele Congresului 
XI în dezbaterea întregului popor, dind astfel posibilitate tuturor 
cetățenilor patriei să-și spună cuvîntul asupra activității rodnice 
desfășurate în această perioadă, să generalizeze experiența pozit - 
vă dobîndită, să scoată Ia iveală deficiențele și neajunsurile care 
se mai fac simțite în unele sectoare de activitate. Poporul este 
chemat, așadar, să se pronunțe asupra sarcinilor mar: ale viitorului, 
asupra modalităților de perfecționare continuă a societar i noastre, 
a muncii, să dea glas voinței lui ferme și unanime de a traduce in 
fapte Programul partidului.

Relevînd dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-mat -riale 
a societății, ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului — 
scopul suprem, chintesența și rațiunea însăși a întregii oper • con
structive ce se desfășoară în țara noastră — Tezele subliniază ne
cesitatea ridicării pe o treaptă superioară a economiei noastre so
cialiste, preocuparea continuă a partidului pentru perfecționarea 
relațiilor de producție, dezvoltarea democrației socialiste, intănrea 
continuă a orinduirii sociale și a statului socialist. Capitole in* su
nate ale documentului sînt dedicate creșterii rolului conducător 11 
partidului in societatea noastră, ridicării pe trepte superioare a 
activității politico-ideologice, a muncii educative de formre a 
omului nou, promovării principiilor eticii și echității socia'fsie, 
activității internaționale a partidului și statului nostru.

Dind o perspectivă clară asupra dezvoltării generale a socie
tății românești, dezbaterea istoricelor documente supuse Congr -j- 
lui al XI-lea al partidului — Programul, Directivele și Tezele — 
va constitui, fără îndoială, un nou și puternic stimulent in întreaga 
viață a patriei, un îndemn spre înfăptuiri și mai mari, pentru 
accelerarea mersului înainte al României socialiste pe calea pro
gresului și a prosperității.
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Miine, start in cupele europene la fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA, JIUL, DINAMO 
SI STEAGUL ROȘU IN FATA PRIMELUR EXAMENE 
9 7 »

Lotul fotbaliștilor suedezi, la citeva minute după sosirea lor la Otopeni Foto : D. NEAGU

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, luni 
dimineața, pe Pierre Mazeaud, 
secretar de stat pentru problemele 
tineretului și sporturilor din 
Franța, care tace o vizită in ța
ra noastră. Cu acest prilej, oaspe
tele a rugat pe primul ministru 
să transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescti, cele mai cordiale sa
lutări și urări de sănătate din 
partea președintelui Republicii 
Franceze, Valery Gjscard D’Esta- 
ing.

In timpul convorbirii, au fost 
discutate uncie probleme referi

toare la dezvoltarea colaborării 
tradiționale româno-franceze, ex
tinderea schimburilor și contacte
lor dintre tinerii din cele doua 
țări.

La primire, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate. au 
participat Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru» problemele tine
retului, și general-locotenent Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

A fost prezent Francis Levas
seur, ambasadorul Franței la 
București

(Agerpres)

Prin decizia clasamentului Di
viziei A. ediția 1973 74, și a fina
lei „Cupei României", formațiile 
care se aliniază miine la startul 
noii ediții a celor mai mari în
treceri de club din istoria fot
balului, competițiile continentale 
europene, sînt de mult cunoscute : 
UNIVERSITATEA CRAIOVA în 
Cupa campionilor europeni : JIUL 
PETROȘANI în întrecerea rezer
vată cîstigătoarelor de cupe : DI
NAMO BUCUREȘTI și STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV' în „Cupa 
U E.F.A.".

Nimic nu poate fi mai impor
tant în lupta de afirmare a unui 
club, pe plan internațional, decît 
o comportare cît mai frumoasă în 
aceste veritabile „rampe de lan
sare" în domeniul înaltei perfor
manțe. Există atîtea și atîtea ca
zuri cînd echipe mai puțin cunos
cute au devenit celebre prin com
portări remarcabile în cupele con
tinentale, care au reprezentat pen
tru ele începutul unei veritabile 
perioade de afirmare. Tn plus, 
orice performanță se răsfringe a- 
supra fotbalului pe care echipele 
le reprezintă, așa că misiunea de

reprezentante ale fotbalului româ
nesc pe care o au cele patru for
mații de la Craiova, Petroșani. 
București și Brașov este importan
tă și onorantă.

Iubitorii de fotbal din România 
abandonează miine calitatea de 
suporteri ai uneia sau alteia din
tre cele patru formații. EI DEVIN 
CU TOȚII SUSȚINĂTORII RE-

CRAIOVA :
UNIVERSITATEA , —

PREZENTANTELOR FOTBALU
LUI ROMÂNESC ÎN NOUA EDI
ȚIE A CUPELOR EUROPENE ȘI 
SPERA CA ECHIPELE NOASTRE 
SĂ REALIZEZE AFIRMAREA 
PE PLANUL EUROPEAN AL 
FORMAȚIILOR DE CLUB.

Reamintim programul jocurilor 
de miine, în care sînt angajate 
formațiile noastre ■

ATV1DABERG (SUEDIA) (C.C.E.i 
jocul va fi transmis integral la 
televiziune (de la ora 15.35)

DUNDEE:
DUNDEE UNITED (SCOȚIA! 
BOLV :
BOLUSPOR (TURCIA)

ISTANBl I. :
BESIKTAS (TURCIA)

(În pag. 2—3 : amănunte

— JIUL (Cupa cupelor)

- DINAMO BUCUREȘTI (CtiJM 
U.E.F.A.)

— STEAGUL ROȘU BRASOV (Cupa 
U.E.F.A.)

despre cele patru meciuri).

Campionatele Balcanice de gimnastica

Sub auspicii luminoase, mobilizatoare

A ÎNCEPUT NOUL AN ȘCOLAR $1 UNIVERSITAR
Ieri s-a desfășurat in 

întreaga țară festivitatea 
deschiderii noului an șco
lar și universitar. Eveni
mentul capătă semnifica
ții majore acum cînd în

tregul nostru popor în- 
tîmpino, cu rezultate fără 
precedent în toate do 
meniile activității pro
ductive și spirituale, cel 
de al XI-lea Congres al

partidului. învățămintul de 
toate gradele este che
mat, mai mult ca ori- 
cînd, să formeze cadre 
bine pregătite, capabile 
să răspundă în ce'e mai

bune condiții exigențe
lor etapei de făurire a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre 
comunism.

ALINA GOREAC Șl DAN GRECU 
CÎTE TREI MEDALII DE AUR

HVAK, 16 (prin telefon). Fi
nalele pe aparate, programate 
duminică seara tîrziu, au înche
iat cea de-a Vl-a ediție a Cam
pionatelor Balcanice de gimnas
tică sportivă, urmind ca în zilele 
de 17 și 18 să se desfășoare, tot

aici, întrecerile de gimnastică mo
dernă După succesele repurtate 
de sportivii români în competiția 
pe echipe, precum și la indivi
dual compus, reprezentanții noș» 
tri au dominat disputa și în fi
nalele pe aparate, în care au ob
ținut nu mai puțin de 8 medalii 
de aur. Din nou. pe primul plan 
al întrecerii s-au situat cei mai

In fața orarului, un grup de studenti ai anului I Foto : N. DRAGOȘ

CADRELE DIDACTICE Șl STUDENȚII DE LA I.E.F.S.

ÎȘI PROPUN OBIECTIVE Șl REZULTATE SUPERIOARE
O atmosferă de puternic entu

ziasm a caracterizat festivita
tea deschiderii anului universitar 
la I.E.F.S. în prezența întregului 
corp profesoral, a invitaților re- 
prezentînd Comitetul de partid al 
Centrului Universitar București, 
Ministerul Educației și învățămîn
tului. C.N.E.F.S.. viitorii profesori 
de educație fizică au ascultat cu- 
vintul rectorului I.E.F.S., Ion Și- 
clovan. Vorbitorul a scos în evi
dență sarcinile extrem de com
plexe ce revin, în această perioa
dă de majoră importanță pentru 
poporul nostru, învățămîntului su
perior, în general, și I.E.F.S.-ului, 
în special. „Pe baza prețioaselor 
indicații ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘF.SCU, privitoare la siste
mul de învățămint — a spus_ vor
bitorul — se face necesară îmbi
narea deplină a învățămîntului cu 
practica. Institutul nostru trebuie 
să devină, în mai mare măsură, o 
unitate de producție, care să ofe

re loturilor reprezentative ele
mente de certă valoare, capabile 
să apere cu cinste culorile țârii și 
să formeze dascăli bine pregătiți 
pentru educarea tinerelor genera
ții. Instrucție, educație, cercetare, 
producție — acestea sînt impera
tivele noului an universitar pe 
care-1 începem azi". în continua
re, cadrele didactice și studenții 
și-au exprimat hotărîrea de a ob
ține rezultate superioare celor de 
pînă acum, neprecupețind nici un 
efort în a se instrui și educa, în 
a-și perfecționa continuu stilul de 
muncă. Apoi, decanul Facultății 
de educație fizică, Titus Tatu, se
cretarul Comitetului de partid al 
I.E.F.S., a dat citire telegramei 
adresate C:C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, de către

Modesto FERRAR1NI 
Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2—3)

buni gimnaști ai României, Alina 
Goreac și Dan Grecu, ambii cîști- 
gâtori a cîte trei modalii de aur. 
De asemenea, merită evidențiată 
evoluția fostei noastre campioane 
Elena Ceampelea, care a primit 
9.90 pentru exercițiul său la sol, 
precum și cea a tînărului Ștefan 
Gali, primul clasat la bară fixă. 
Iată de altfel rezultatele : femi
nin : sărituri — Alina Goreac (R) 

18.975. Elena Ceampelea (R) 18,450,
Aurelia Dobre (R) ■ 18,375 ; para
lele — Goreac 19,175. Ceampelea 
18,700, Nadejda Stoiceva (B) 18,325; 
birnă — Goreac 1.8,750, Dobre 
18,600 Ceampelea 18,500 ; sol — 
Ceampelea 19,400, Goreac 19,275, 
Dobre 18,875 ; masculin : sol — 
Dimităr Keranov (B) 18,525, Dan 
Grecu (R) 18:325, Nicolae Opres- 
cu (R) 18,175 ; cal cu minere — 
Milko Vratici (I) 18,575, Grecu
18,450, Constantin Petrescu (R) 
17,975 ; inele — Grecu 19.00, O- 
prescu 18,275, Gheorghi Todorov 
(B) 18,150 ; sărituri — Grecu 
18,225 Todorov 17,775, Vratici 
17,750’; paralele — Grecu 18,750, 
Vratici 18,325, Milenko Kerstnik 
(I) 18,075 ; bară — Ștefan Gali
(R) 18,925, Vratici 18,875, Petrescu 
18,575.



La Dinamoviada de atletism

ARGENTINA MENIS 65,26 m
FL. NEGOESCU (STEAUA) I IN AJUNULDE

LA ARUNCAREA DISCULUI
ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA DE VITEZĂ I

BERLIN 16, (prin telex). Pe Friedrich- 
Ludwig Jahn stadion din Berlin s-cu 
desfășurat întrecerile tradiționalei Dino- 
moviade atletice, care cu adus la start 
pe mulți dintre particîpanții la recen
tele campionate europene. Atleții româri 
s-au numărat printre protagoniștii con
cursului, reușind să se claseze pe pri
mul loc în 5 probe. Argentina Menis a 
cîștigat aruncarea discului cu 65,26 m, 
Valeria Ștefănescu s-a impus la 100 mg 
(13,0), Gheorghe Cefan la 3 000 m ob
stacole (8:35,2). Șerbcn loan la săritura 
în înălțime (2,11 m), iar Dinu Piștalu 
la prăjină (5,00 m). Cîteva rezultate : 
BĂRBAȚI : 100 m : Bombach (R.D.G.)

4. T. Petrescu 10,6, 200 m : Bom- 
20,8... 5. Petrescu 21,5, 400 m : 
(R.D.G.) 46,4,... 5. Vasile 43,3,

Linkowski (Polonia) 1:48,8... 3.

10,4... 
boch
Utikol
800 m :
Ungureanu 1:49,5, 4x100 m : R.D.G. 39,8, 
România 40,9, înălțime: loan 2,41 m, E. 
Kirst (R.D.G.) 2,11 m, Gavrilov (U.R.S.S.) 
2,11 m, ciocan : Fakadze (U.R.S.S.) 74,44 
m, S 003 m ob : Cefan 8:35,2, prăjină : 
Piștalu 5,00 m, triplusait: Sobora (Polo
nia)' 16,24 m, Dumitrescu 15,75 m, greu
tate: Briesenick (R.D.G.) 20,01 m, FEMEI: 
400 m: Anton (R.D.G.) 52,9, 800 m: Ka- 
tolik (Polonia) 2:00,4, suliță : 
(R.D.G.) 57,76 m, Pecec 57,32 m. 200 m: 
Maletzki (R.D.G.) 23,4, 100 mg; **'" 
nescu 13 0, Sokolova (Bulgaria) 
înălțime : Hubnerova (Ceh.), 1,82 
Popa 1,76 m, lungime : Sokolova 6,41 m, 
Ștefănescu 6,37 m, disc : Menis 65,26 m, 
Vyhalova (Ceh.) 58,52 m, greutate : 
Adom (R.D.G.) 19,76 m,.. 3. Schoknecht 
(R.D.G.) 19,23 m — nou record mondial 
de junioare.

e LA LODZ S-A DESFĂȘURAT triun
ghiularul atletic dintre echipele de ju
niori ale Poloniei, R.D. Germane și Ro
mâniei. In compania reprezentanților a 
două din cele mai puternice forțe euro
pene ia nivelul juniorilor, atleții români 
'cu avut o 
zînd la cele 
ria acestor 
nia 185-175 
la fete),
190,5—169,5 (117,5-102,5, 73-67). In celă
lalt meci: R.D. Germană — Polonia 
194—173. Juniorii români au reușit să

cîștige 7 probe — cel mai mare număr 
de victorii în confruntările cu R.D. Ger
mană și Polonia (la 
fete atletele românce 
mele două locuri).

In ziua a doua a 
Bedrosian a cîștigat . 
cu 16,03 m (al doilea rezultai peste 16 
m al carierei sale), Vasilica Bocra s-a 
clasat prima la 80G m cu 2:10,9. iar
Mioara Enache a cîștigat aruncarea greu
tății cu 14,20 m. Alte rezultate : BĂIEȚI : 
110 mg : Zakosczelny (P) 15.1. 8G0 m :
Lîavski (RDG) 1:53,4, înălțime : Wszolo 
(P) 2,15 m, 4x400 m : ~ •
România 3:16,?, FETE : 
(RDG) 24,3. înălțime : 
1.78 m, 4x400 m : R.D. 
România 3:44,7.
• ASTĂZI, DE LA CRA 16, pe sta

dionul Republicii se va desfășura con
cursul dotat cu „Cupa Metalul". Alături 
de atleții din Capitală, la întreceri /or 
participa și cîțiva sportivi polonezi, invi
tați de clubul metalurgist.

1 500 m și lungime 
s-au clasat pe pri-

concursului Bedros 
proba de triplusait

Polonia 3:14,4. 
200 m : Bles

Kzeszînskaîa (F) 
Germană 3:43,7,

Duminică dimineața au fost de
cernate, la velodromul Dinamo 
din Capitală, nu mai puțin de trei 
titluri de campioni ai țării la ci
clismul de pistă : două junio
rilor (mari și mici) și unul la 
seniori. După o săptămînă plină 
de confruntări dîrze, cadeții pis
tei au pus punct final disputelor 
lor cu cele mai spectaculoase 
întreceri de pe ovalul de beton : 
semifondul. Din nou in mare ver
vă, Ionel Mirea de la Șc. sp. 1 
(antrenori N. Grigore și Dan Bu- 
dișteanu) a încheiat și semifondul 
în postura de învingător. Cu acest 
frumos succes, Mirea își între
gește 1a patru numărul titluri
lor de campion al țării, la juni
ori mici, cucerite în acest an și 
egalează astfel performanța co
legului său de secție, FL Glom- 
nicu. Iată doi tineri pistarzi de 
care, cu siguranță, se va mai 
vorbi de aici înainte. Clasamen-

la 
A. 
A.

Todten

Ștefă-
13,1.

m.

comportare onorabilă, pier- 
mai mici diferențe din isto- 

intilnlri î Polonia — Roir.â- 
(120-100 la băieți. 65-75 I 
R.D. Germană — România

rOMJHISUL INTERNATIONAL
INTER-AERO“

La Constanța, pe pistele 
Farcul pionierilor, s-au desfășurat 
Întrecerile concursului internațio
nal de aeromodele captive dotat 
cu cupa «Inter-Aero", pusă în joc 
■de A S. Grivița Roșie București. 
Au participat — ’ ’
tentativă 
ria, 
club din 
mâni au 
așteptări. 
Ea toate 
Viteză 2,5 
garia) 246 
Ida) 240 km/h , 
ria) 240 km/h. Acrobație 
taumil (Cehoslovacia), ~ 
■veanu (Grivița Roșie), 3. V. 
tolov .(Bulgaria). Curse : 1. 
tek — 
tThamas 
Șerban 
șie). Lupte : 
alo vaci a), “ 
Xla), 3. P. 
thetc :
ft. F. Rimoczi (Tehnofrig Cluj), 3. 
V. Hudici (Grivița Roșie). Trofeul 
jpus în joc a fost cîștigat de aero- 
modeliștii cehoslovaci. (V. T.).

din

cîte o echipă repre- 
Cehoslovacia, Bulga- 
și nouă echipe de 
noastră. Sportivii ro- 

o comportare sub

din
Ungaria 

țara 
avut 
fiind întrecuți de oaspeți 
categoriile. Clasamente : 
cmc : 1. S. Doncev 
km/h ; 2. I. Mohai

3. T. Kassal 
’ ‘ 1.

2. G.

(Bul- 
(Unga- 
(Unga- 
I. Bo- 
Craio- 
Apos- 
Kody- 

2. 
3.

Curse :
Hailer (Cehoslovacia).
— Nyarady (Ungaria), 

— Dospinescu (Grivița Ro- 
1. M. Hlrsth (Ceho-

2. R. Telefonski (Bulga- 
Mallnov (Bulgaria). Ma- 

1. Z. Rehacelc (Cehoslovacia).

PRIMELE ÎNTRECERI IN
CAMPIONATELE DE TENIS
Din cauza ploii căzute dumini

că noaptea, programul de luni al 
campionatelor naționale de tenis 
rezervate seniorilor a început cu 
întîrziere. Ieri s-au disputat doar 
cîteva meciuri pe terenurile din 
parcul Progresul, ceea ce-i-a de
terminat pe organizatori să ape
leze și la terenurile de joc ale 
Școlii sportive nr. 3 și ale Tenis- 
clubului București.

Dintre partidele disputate — 
toate terminate în cîte trej seturi 
— doar R. Bădin (Dinamo Bucu
rești) a primit o replică mai dir- 
ză’ din partea lui P. Sântei (Sănă
tatea Oradea). Bădin a cîștigat 
cu 6—2, 6—2, 8—6. Alte rezultate : 
M. Tăbăraș (Progresul) — Gh. Co- 
păccanu (Electrica Timișoara) 6—2, 
6—4, 6—1 ; L. Țiței (Steaua) — D. 
Niță (Constanța) 6—2, 6—0, 6—1. 
Astăzi programul începe, la Pro
gresul, de la ora 8 și de la ora 
14, urmînd a intra în întrecere și 
fetele.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
< AMPIOANA A TARII 

LA JUNIORI

Duminică după-amiază s-au 
cheiat ultimele întreceri din 
drul campionatului României pen
tru echipele de juniori. Și în a- 
cest an Progresul a întrecut echi
pa dinam© viștilor bucureșteni, de 
care a dispus cu 13—12, devenind 
astfel pentru a doua oară conse
cutiv campioană a țării. Partida 
cheie a întîlnirii s-a disputat între 
Cristina Mureșan (Progresul) și 
Doina Ionescu (Dinamo). Repre
zentanta clubului Progresul, în 
vîrstâ de numai 14 ani, a învins 
cu 6—4, 2—6, 7—5, la capătul a 
trei ore de luptă. Toate eforturile 
cuplurilor dinamoviste de dublu
— care au cucerit 3 victorii dino
— nu au putut decît să reducă 
din handicap, apropiindu-le la un 
punct de campioana, exact ca 
anul trecut.

in
ca

tul probei (30 ture cu sprinturi 
3 ture) : 1. I. Mirea 20 p., 2. 
Gutuie (Șc. sp. 1) 18 p., 3. 
Șarpe (Șc. sp. 2) 17 p.

Juniorii mari au avut de 
perit 51 de ture, cu sprint 
ture. Și aici am asistat la o 
tă de toată frumusețea. După 5 
ture conducea FI. Marcu (Dina
mo), cu 10 p. Sfîrșitul sprintului 
10 îl aduce In fruntea clasamen
tului pe I. Nica (Olimpia) 13 p. 
Mai trec 3 sprinturi și pe primul 
loc, la egalitate de puncte, (14), 
găsim 3 sportivi : Marcu, M. 
Toma (Șc. sp. 2) și Nica. Și iată 
acum clasamentul final (după 17 
sprinturi) : 1. Șt. " '?
sp. 1) — (antrenor C. Baciu) 23 p, 
2. M. Toma 19 p., 3 FI. Marcu 
17 p. .

Tot duminică au intrat pe pis
tă și seniorii. Debutul în campio
nat l-au -făcut cu proba de vi
teză. Șapte serii, 
iată-ne urmărind 
finală la care asistăm ia un du
blu 11,8 sec. pe 200 m realizat 
de Șt. Laibner (Dinamo) în com
pania lui G. Negoescu (Steaua) 
și de Fi. Negoescu (Steaua) în 
compania lui A. Neagoe (Dinamo.) 
Cei doi performeri aveau să se 
întîlnească, după cum era de aș
teptat, în finala probei unde, 
după o cursă spectaculoasă a cîș
tigat Florian cu 12,6 sec. Deci, 
Florian Negoescu (antrenor Iulian 
Gociman) este primul campion 
de seniori pe anul 1974 la velo
drom. Pe locurile următoare ; 2. 
ȘL Laibner, 3. P. Soare (Steaua), 
4. A. Telegdi (Dinamo).

Astăzi după-amiază se desfă
șoară proba de 1000 m cu start 
de pe log, iar miine urmărirea 
individuală.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

se o- 
la 3 
lup-

Nichifor (Șc.

Toma 19 p., 3. Fl. Marcu

recalificări și 
sferturile de

UN REUȘIT CONCURS
DE MOTOCROS
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NOASTRE ÎN
In ajunul debutului formațiilor noastre 

cluburi, vă prezentăm ultimele știri de la 
versitatea.Jiul, Dinamo ți Steagul roșu își fac 

CRAIOVENII VOR LUf
UN AVANTAJ CO

CONFECȚIA 13-11, LA HANDBAL FEMININ
Meciul dintre echipele feminine 

I.E.F.S. și Confecția, contînd pen
tru etapa a IV-a a Diviziei A, s-a 
disputat ieri dypă-amiază pe „Tine
retului". A fost un joc aspru, bă
iețesc (uneori dincolo de limitele 
admise), de un 'rar dramatism. 
Timp de 31 de minute, campioana 
țării. I.E.F.S.. a evoluat aproape 
fără greșeală : circulație în viteză, 
apărare fermă. cvasiimpenetrabilă, 
folosire intensivă și eficientă a con
traatacului. Rezultat firesc, tabela 
de marcaj indica, în min. 31. sco
rul de 13—4 în favoarea elevelor 
antrenorului loan Bota, după ce la 
pauză fusese 
prea devreme 
te, studentele 
relor un start

I.E.F.S

10—3. Socotindu-se
învingătoare detașa- 
au permis adversa- 
lansat. Handbalistele

AZI VOR FI CUNOSCUT! CÎȘTIGĂTORII
CUPEI PROGRESUL" LA TENIS DE MASA

de la Confecția au speculat situa- 
v ția și au realizat 7 goluri consecu

tive ! Final dramatic. Timp de " 
minute nimeni nu reușește 
mai însene, deși ocaziile sint 
carul... Au marcat : Boși 7, 

Alexandrescu 1.
1 —

5, 
și Die 1 —
arbitrat : Geo

1, Bota 1,
1. Frîucu 1 și Radu
I.E.F.S., Costandache 
Neprușcl 1, Dincă 1 
pentru Confecția. Au
Popescu și Th. Curelca (București). 
(H. N.).

5
S.T 
cu 

Osman 
Lăcusta 
pentru 

Bidțac 3,

o REUNIUNE

Competiția de tenis de masă dotată 
cu -Cupa Progresul" și care contează 
In același timp și ca un test de ve
rificare și selecționare pentru spor
tivii care ne vor reprezenta Ja pri
mele concursuri internaționale, a în
ceput ieri dimineața. în sala Flo- 
reasca.

Pentru moment nu vom stărui asu
pra primelor rezultate. Ceea ce am 
vrea însă să menționăm este faptul 
că mulțl dintre concurenți nu au 
abordat competiția cu convingere, 
tăcînd apel la întregul lor bagaj de 
cunoștințe, la toate resursele lor fi» 
tlce. Poate că în ziua a doua vom 
«vea prilejul să consemnăm o revi-

talizare în -jocul tuturor participahți- 
lor.

Rezultate, simplu fete • Moldovan 
cu Filimon 3—2, Lunțeanu 3—0, Lu- 
pu cu Lunțeanu 3—0, Filimon 3—0, 
Zaharia — Condicaru 3—1, simplu 
băieți ; Gheorghe cu Popovici 2—3, 
Panait 3—0, Firănescu 3—1, Nicolae 
cu Sîngiorgian 3—2, Panait 3—2, 
Ovanez 0—3, Luchian cu Caurl 3—0, 
Ovanez 1—3. Giurgiucă 0—3, Doboși 
cu Giurgiucă 3—0, Firănescu 3—2, 
Danielis cu Cauri 3—0, Panait 3—1, 
Sîngiorgian — Popovici 3—0, Ovanez 
— Giurgiucă 3—0, Cauri — Popovici 
3—2.

întrecerile continuă azi. de la ora 
9 și ora 16, tot în sala Floreasca.

Cel mai 
organizatori 
stagiune — 
vreme excelentă — 
mintea, o asistență 
3 000 de spectatori. _ . ...
a zilei a fost cucerită de Jug, aflat în 
cert progres. Premiul Lacul Roșu, aler
gare în două hituri — gen de curse re
luat după 15 ani ! — a generat doi cîș- 
tigători : Veranda și Datina. Iar în con
fruntarea celor mai buni mînji a cîști- 
găt Kama cu o bună ameliorare a te- 
cordului.

Să 
eroul 
el 3 
avea 
pere

REZULTATE TEHNICE : cursa 1 - Cram
pon (M. Ștefănescu), 46, Rulment, sim
plu 5 ordinea 37; cursa a H-a — Siliștea 
(Gh. Tânase) 35,7, Turdaș, simplu 4, 
event 14, ordinea 7; cursa a lll-a - 
Veranda (D. Toduță) 25,9, Perja, simplu 
6, event 241, ordinea 143, triplu cîștigător 
236; cursa a lV-a - Hama (A. B«ai- 
lovschi) 31,7. Turei, simplu 4, event 60,

valoros 
pînă 

deși a

program realizat de 
acum în actuala 

fost favorizat de o 
n-a atras totuși, du
ca re să depășească 
Alergarea principală

menționam că Gh. Tânase a fost 
zilei, cucerind cu caii antrenați de 
curse și că reuniunea viitoare va 
loc joi - 19 septembrie - cu înce- 
de la ora 15.30.

ft ÎNCEPUT NOUL AN ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR
(Urmare atn pag. 1)

întregul colectiv de cadre didacti
ce și de către studenți. Au fost 
astfel exprimate deplinul acord 
față de politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, 
hotărî rea de a participa cu toate

torțele, cu tot elanul la traduce
rea în practică a acestei politici.

In încheierea festivității, au 
fost desemnați cei mai buni spor
tivi ai I.E.F.S., moment așteptat 
cu deosebit interes de către toți 
cei prezenți, manifestare devenită, 
de-a lungul anilor, tradițională 
Institutul din Dealul Spirii.

la

PERSPECTIVE FRUMOASE ACTIVITĂȚII

SPORTIVE LA UN LICEU DIN CAPITALĂ
Liceul „Zoia Kosmodemianskaia" 

■din Capitală- într-un cadru sărbăto
resc, începe festivitatea de deschi
dere a anului școlar 1974—1975. Un 
‘careu format de circa 1 200 elcvj și 
•eleve, întregul corp profesoral, un 
loaapete de seamă — tovarășa Adria
na Morarii, prim-secretar al Comite- 
’tului de partid al sectorului 2 — pă
rinți, invitați. Vorbește tovarășa Va
cile Gborgeta, directoarea liceului, 
care prezintă succint cîteva dintre

succesele obținute în anul școlar 
care a trecut, precum și obiectivele 
ce stau în fața elevilor și profesori
lor acestui liceu în noul an de învă- 
țămînt.

Voioși, optimiști, elevii se îndreap
tă apoi spre clase, iar, noi, profităm 
de cîteva momente de răgaz pentru 
a ne întîlni și discuta cu profesoa
rele de educație fizică din liceu: 
Ela Jecu, șefa catedrei, Silvia lones- 
cu, Valeria Pascal și Maria Stăpînoiu.

Punem o întrebare : „Care este viito
rul educației fizice și sportului în 
liceul în care lucrați, în noul an șco
lar ?" și căpătăm foarte multe in
formații. Avîndu-se în vedere speci
ficul de internat al liceului, colecti
vul catedrei se preocupă mult de 
organizarea activității de educație fi
zică și sport și în afara orelor pre
văzute în programă. în internat se 
va face în fiecare dimineață gimnas
tică de înviorare, iar în pauzele mari, 
scurte ședințe de gimnastică; se va 
participa la toate ramurile de sport 
în „Cupa tineretului"; din cadrul 
diferitelor concursuri de casă ce se 
organizează de obicei în liceu, nu va 
lipsi nici în acest an „Cupa primă
verii", devenită tradițională — la gim
nastică — 
Un accent 
continuare 
— și mai 
tabere cu 
canțele școlare.

Planuri frumoase în a căror mate
rializare — pe baza rezultatelor de 
pînă acum la acest liceu — putem 
crede.

pentru clasele I — VIII, 
deosebit se va pune în 

pe înot — acțiunea Delfin 
ales pe organizarea unor 
caracter sportiv în va-

Pe un traseu deschis pentru public, 
cles pe Valea Berghini de la marginea 
orașului Zărnești, s-a desfășurat dumi
nică — în organizarea ireproșabilă a aso
ciației Torpedo din localitate — un reu
șit concurs de motocros. La întrecerile 
seniorilor a participat și actualul lider 
al campionatului U.R.S.S., la clasa 500 
cmc, Nikolai Efimov. Motociclistul sovie
tic și-a onorat cartea de vizită, cîștigînd 
ambele manșe, ’a capătul unui pasio
nant duel cu Mihai Banu (Poiana Cîm- 
pina), singurul alergător român care s-a 
ridicat la nivelul învingătorului. Pe cea 
de-a treia treaptă a podiumului laurea- 
ților a urcat tînărul feroviar ploieștean 
Steîian Paraschiv, fiind urmat de A. Be- 
nedec (St. r. Bv.) și M. Iordan (C.S.M. 
Buc.).

Reuniți în clasa pînă la 500 cmc, ju
niorii și-au disputat întîietatea în două 
manșe, dominate de elevii antrenorului 
Paul Miiiner din Zărnești. Clasamen
tul : 1. î. Popa, 2. E. Mulner (ambii de 
la Torpedo), 3. M. Ispas (Poiana Cîm 
pina).

Î
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EXCELENTA
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HIPISM I
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ordinea 38; cursa a V-o — Veturia (Gh. 
Avram) 32.6. Diafana, simplu 8. event 
73, ordinea 38, triplu ciștigotor 229; 
cursa a Vl-a — Datina (S. Onache) 26,3, 
Perja, simplu 22, event 201, ordinea 95, 
triplu ciștigător 1867 ; cursa a Vil-o — 
Jug (Gh. Tânase) 28,3, Hilton, Cascada, 
simplu 6, event 111, ordinea 64, ordinea 
triplă 915; cursa a Vlll-a — Hruba (Gh. 
Tânase) 27,7, Domnița, simplu 8, event 
18, ordinea 58, tripluciștigâtor 500; cursa 
a IX-a — Arendaș (Tr. Dinu) 36,7, Ha- 
bana, simplu 3, event 81, ordinea 27. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 60 682 șl a fost cîștigat de o com
binație cu șase cai revenîndu-i 30 346. 
Report 30 346. Retrageri : Sonet, Stamina, 
Venus.

Niddy DUMITRESCU

I
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La oră cînd apar aceste rînduri, 
„Centralul" din Craiova este pre
gătit cu minuțiozitate pentru ma
rele punct de atracție al sezonu
lui de toamnă, întîlnirea dintre 
Universitatea, campioana țării 
noastre, și Atvidaberg, campioa
na Suediei, partidă contînd pen
tru prima manșă a primului tur 
al C.C.E. Evenimentul depășește, 
ca să spunem așa, dimensiunile 
locale, întrucît el pune la încer
care potențialul reprezentantei 
noastre într-o competiție de mare 
anvergură în care este angajat 
însăși prestigiul fotbalului româ
nesc. Trecînd peste slăbiciunile 
manifestate în debutul campiona
tului, echipa pregătită de Con
stantin Cernăianu se pare că și-a 
găsit cadența obișnuită și acest 
lucru o îndreptățește să spere că 
mîine va găsi resursele pentru a 
se autodepă.și și a obține califica
rea în turui următor al competi
ției încă din meciul disputat pe 
teren propriu. Antrenorul princi
pal al studenților, care a urmărit 
la fața locului — în două parti
de — pe campioana Suediei, in
tenționează să trimită în teren 
următoarea formație : Lung — Ni- 
culescu, Boc, Deselnicu, Bcrneanu 
— Strîmbeanu, Bălăci — Crișan, 
Bălan (Țarăiungă), Oblcmenco, 
Marcu. Din lotul pentru acest meci 
mai fac parte Oprea, Velea, Niță, 
Bădin, Ștefănescu.

★
în ce o privește pe Atvidaberg, 

ea a sosit ieri după-amiază cu un 
avion al companiei AUA. Delega
ția suedeză, cuprinzînd 25 de 
membri, a fost cordial salutată 
din partea clubului universitar de 
I. Dobrițoiu, vicepreședinte, șl de 
lectorul universitar Radu Florea, 
secretarul secției de fotbal. Fireș
te, 
nu

primul interlocutor al nostru 
putea fi altul decît antrenorul

echipei, 
tîi el ne 
torii de 
portarul 
echipă — 
fundașul 
nul forrr 
în națioi 
campions 
R.F. Ger 
dersson .<

— Ce 
de miere

— Infr 
n faf 
de

fiu prea 
în formă 
acel pub 
cunoscut 
cat cu r 
putea să 
o voi tri 
tem prea 
pot spun 
cunoscîrfi 
vizați, n< 
bună ini 
și, desigi 
cit mai s 
formația, 
după ant 
amiază, 
jucători 
unde, ac 
după „te; 
nat mora

După i 
autocarul 
suedeză 
dor“ per 
unde ap< 
Craiova.

Partide 
ora 16, 
și va fi 
arbitri d 
tru pe I. 
G. Karai

c

BRAȘOVENII MIZEAZĂ PE*
LOTULUI DE B

ISTANBUL, 1G (prin telefon). 
Luni dimineața lotul echipei Stea
gul roșu a plecat, de la aeropor
tul Otopeni, spre Istanbul, unde 
brașovenii vor susține miercuri 
seara, jocul tur din „Cupa 
U.E.F.A." cu formația turcă Bc- 
șiktas. Odată ajunși la Istanbul, 
fotbaliștii brașoveni au și luat 
primul contact cu gazonul stadio
nului Ismet Inonii, cei care va 
găzdui întîlnirea de miercuri.

Antrenorii Nicolae Proca și Ale
xandru Meszaros au deplasat ur
mătorul lot de jucători : Adama- 
che, Clipa — portari ; Hîrlab, Je
nei, Ciugarin, Mihăiiescu, Naghi, 
Rusu și Mateescu — fundași ; Ca- 
dar, Șerbănoiu, Ghergheli și Mi- 
cloș — mijlocași i Papuc, Iambor, 
Pescaru și Gyorfi 
tr-o 
rul principal, 
și-a exprimat speranța că jucă
torii ’
rezultat de egalitate, ceea ce ar 
însemna ‘ _ . ’
angajarea jocului retur de la 2 
octombrie. în privința formației, 
e mai mult ca sigur că Steagul

înaintași. în- 
discuție purtată cu antreno- 

N. Proca, acesta

săi vor reuși să obțină un

bune premise pentru

ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ
INTENSĂ LA LUPTE

va
a

O La Tg. Secuiesc a avut loc 
întîlnirea internațională de lupte 
greco-romane dintre reprezenta
tivele de juniori ale României și 
Poloniei. La capătul unor partide 
viu disputate, victoria a revenit 
echipei țării noastre cu 
Punctele formației ~ 
fost realizate de 
Trifan, N. Mareș, 
N. Dumitrachescu, 
Dinu. P. Dicu și V. Mitroi 
BRIOTA — coresp.).

7,5—3,5. 
României au 
A. Tănase, M. 
N. Marinescu, 
C. Ene, Gh. 

(Gh.

® La Ploiești, echipa de lupte 
greco-romane Petrolul a primit 
vizita unei selecționate din Wroc
law (Polonia). Victoria a revenit 
formației oaspe cu 6,5—3,5. (FI. 
ALBII — coresp.).
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O C.S.M. Reșița a susținut un 
meci amical de lupte greco-ro
mane cu formația iugoslavă Loko
motiv Vîrșeț. Echipa reșițeană a 
ieșit învingătoare cu 7—3. M. Vlă- 
duț (cat. 62 kg.), C. Lucacela (cat. 
68 kg.) și I. Roman (cat. 82 kg.) 
— din formația gazdă — și-au 
învins adversarii prin tuș. (I. 
PLAVIȚIU — coresp.).

® Partidele triunghiularului de 
lupte greco-romane Steaua — Fa
rul Constanța — Nicolina Iași, 
amînate din etapa a IlI-a (Divi
zia A), deoarece Steaua era an
grenată într-o competiție inter
națională, s-au disputat duminică 
la Iași. Steaua și-a învins adver
sarele 
Farul 
30—6. 
resp.)

la același scor (19—5), iar 
a dispus de Nicolina cu 
(D. DIACONESCU — co-

• Marți va avea loc, la Poiana 
Brașov, un triunghiular interna
țional de lupte libere : Dinamo
Brașov — Ilonved Szondi Szekes- 
fehervar (Ungaria) — Vorwărts 
Frankfurt pe Oder (R.D. Germa
nă).
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)LUI ECHIPELOR
ELE EUROPENE

4/75 a împortantefor competiții continentale inter- 
idee, Bolu și Istanbul — acolo unde mîine, Uni- 
narile întreceri.
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ȘASE Șl (UNEORI) ȘAPTE.

Mîine seară, începînd de la ore
le 20, pe stadionul din Dundee, 
Jiul Petroșani va susține primul 
său meci oficial internațional în- 
tr-o competiție europeană, întîl- 
nind în „Cupa cupelor" formația 
Dundee United, una dintre cele 
mai bune echipe de club din Sco
ția. Va fi un examen foarte greu 
pentru deținătorii „Cupei Româ
niei", pe care nu-1 vor putea ab
solvi decît dacă se vor concentra 
la maximum, dacă vor lupta 
exemplar din primul și pînă în 
ultimul minut de joc.

Jiul va pleca spre Scoția astăzi 
dimineață (ora 9,40) și va călători 
pe ruta București — Paris — Lon
dra — Glasgow — Dundee, unde 
va ajunge noaptea tîrziu. Iată lo
tul care va face deplasarea : Ion 
Gabriel și Naște — portari ; Nițu, 
Tonca, Stocker, Dodu, Mușat și 
Mîndruț — fundași ; Naghi, Libar- 
di și Stan — mijlocași ; Stoicbiță 
Fildiroiu, Mulțescu și Roznai 
atacanți.

DINAMOVIȘTII PRIMIȚI
CU MARE INTERES LA BOLU

BOLU, 16 (prin telefon). Plecată în 
cursul dimineții de luni cu avionul, 
delegația dinamoviștilor bucureșteni 
a aterizat după o oră și jumătate de 
zbor pe aeroportul Yesilkoi din Istan
bul. Călătoria, făcută împreună cu 
fotbaliștii de la Steagul roșu, nu 6-a 
încheiat însă, pentru Dinamo, în ma
rele oraș de pe malul Bosforului- 
Bucureștenii și-au continuat drumul 
cu autocarul cale de 250 km pînă în 
orașul Bolu, situat la jumătatea dru
mului dintre Istanbul și Ankara. 
Sosirea în orașul în care Dinamo va 
evolua miercuri, în cadrul „Cupei 
U.E.F.A.“, cînd va întîlni formația 
locală Boluspor, a avut loc pe în
serat, fotbaliștii fiind cazați la un 
motel, aflat la cîțiva kilometri de 
oraș și în imediata apropiere a sta
dionului Seheir, unde se va disputa 
întîlnirea.

Bolu este un oraș mic, cu aproxl- 
mativ 30 000 de locuitori dar pasiu
nea pentru fotbal este foarte mare. 
Așa se explică, de pildă, faptul că 
în localitate există 60 de echipe, iar 
stadionul poate cuprinde o treime 
din numărul locuitorilor. Gazonul se 
prezintă în bune, condițiuni. Partida 
Boluspor — Dinamo se va disputa cu 
începere de la ora 15,30, ora Româ
niei.

Boluspor se află la prima sa par
ticipare într-o competiție europeană 
intercluburi. Meritul este, în marc 
măsură, șl al antrenorului român 
Valeriu Neagu, fo-st jucător la Di
namo București, care a reușit să 
claseze echipa pe locul 3 în campio
natul Turciei, ceea ce i-a d^t drep
tul să fie înscrisă în „Cupa U.E.F.A.*. 
Față de formația cu care a terminat 
pe locul al treilea, Boluspor prezintă 
modificări importante. Astfel, jucă
torii Sinan, Aldin și Dcmir, cei mai

bpnî ai echipei, au îost legitimați 
de alte cluburi. Sinan joacă la Be- 
șiktaș, Aidîn la Fenerbahce, iar EX_- 
mir face pane din rindurile proaspe
tei promovate Zocgueidad. Este mai 
mult ca sigur că formația care va 
întîlni pe Dinamo va arăta astfel : 
Talip — Ibrahim, Nuri. Alaun. Suk- 
ret — Radvan, Mustafa. Vădi — 
Vahet, Sukru. Cetin I. Rezerve : por
tarul Cetin n. mijlocașii Haidar șl 
Moaraer. fundașul Basim și atacan
tul Sadulah. e •

Boluspor a realizat un excelent 
rezultat în etapa de duminica a 
campionatului, in vin gin d, la Izmir, 
cunoscuta formație Altai cu 1—0. 
Victoria a creat un excelent moral 
în sinul formației care va intilru 
miercuri pe Dinamo.

Dinamo nu va alinia miercuri cea 
mai bună formație. Lucescu nu va 
putea fi utilizat, din cauza acciden
tării din partida cu Sportul studen
țesc, iar Dudu Georgescu nu va fi 
nici el prezent întrucît este sancțio
nat de U.E.F.A. cu neparticiparea la 
un joc în cadrul competițiilor euro
pene intercluburi. N-a făcut depla
sarea nici Dumitrache, bolnav.

Antrenorii 
intenționează 
indisponibilități 
D. Georgescu, 
alinieze 
începere : Constantinescu — 
ran, Dobrău’, Sătmăreanu II, 
nu — I. Marin (din 
ret-speranțe), Dinu, 
ceanu (Moldovan), 
weiller VI.

Partida va începe 
(ora Bucureștiului) 
dusă de un trio de 
lia.

Nicușor și Nunwculler 
față de cele trei 
amintite (Lucescu, 

Dumjtrache) — să 
următorul unsprezece de 
- • - - Che-

Delea- 
echipjf de tine- 
Custov -
Zamfir,

Sâl- 
Nun-

la ora 
și va fi 
arbitri din Ita-

15.30 
con-

Mircea TUDORAN

120 DE ECHIPE IAU STARTUL
MIINE IN CUPELE EUROPENE

120 de echipe de 
lua startul, mîine, 
(1974—1975) a Cupelor europene 
fotbal. Firește, interesul pentru a- 

«ceste întreceri, devenite tradiționale, 
’este deosebit în toate țările’ euro
pene. Zecile ’ ’ ----- ‘
gram vor fi vizionate de milioane 
de spectatori, fie din tribune, fie 
prin intermediul televiziunii.

Prima manșă din turul I oferă 
iubitorilor de fotbal jocuri extrem 
de pasionante. în C.C.E.. Levski 
Spartak Sofia primește replica lui 
Ujpesti Dozsa, St. Etienne este vi
zitată de Sporting Lisabona, Slovan 
Bratislava va întîlni pe S. C. An- 
derlccht, iar C.F. Barcelona va 
juca cu VOEST Linz. Două echipe 
se califică direct în turul II : 
Bayern Munchen, câștigătoarea ul-

pe continent vor 
în noua ediție 

la

de meciuri din pro-

time! ediții a C.C.E.. și F.C. Mag
deburg, învingătoare in Cupa cu
pelor.

Și în competiția cîștigâtoarelor 
de cupe, unele partide suscită un 
interes deosebit : Dinamo Kiev — 
Ț.S.K.A. Sofia ; Gwardia Varșovia 
— Bologna : PAOK Salonic — Stea
ua roșie Belgrad ; Eintzaeht Frank
furt 
F.C.

In 
cele 
rile : 
via : 
Ipswich Town — 
Stoke City — 
Etar Trnovo — 
rino - 
ventus 
Oder.

— Monaco, Slavia Fraga — 
Carl Zeiss Jena.
fine. In Cupa U.E.F.A., din 
30 de meciuri, reținem jocu-
F.C. Nantes — Legia Varșo- 
Oesters — Dinamo Moscova, 

Twente Enschede ; 
Ajax Amsterdam ; 

Internazionale ; To- 
Fortuna Dusseldorf ; Ju- 

Vorwarts Frankfurt pe

nosport informează
ului supli- 
it la sugestii- 
și prin fap- 

tîlniri
de 

jpeni"-. 
E.F.A.“ 
>ele
Jiul Petro- 

și Stea- 
a fost co- 

itent pentru 
a Telesport, 

loan Chi- 
icolae Soare, 
►cioacă. Dan 
ițiile Loto—

din 
fotbal 

«Cu- 
, la 

noastre

1

loc la București. în sala Clubului 
Finanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 
2, cu începere de la ora 18. Re
zultatele tragerii vor fi transmise 
la radio și televiziune în cursul 
serii. Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se face pînă în ziua de sîm- 
bătă, 21 septembrie a.c., în orașele 
reședință de județ și pînă vineri 
20 septembrie a.c. în .................
calități. în ambele zile 
Omologarea cîștigurilor 
vineri 27 septembrie a.c.

NUMAI AZI MAI PU
TEȚI COMPLETA SI DE-, 
PUNE BULETINELE PEN
TRU CONCURSUL SUPLI
MENTAR PRONOSPORT 
DE MÎINE, 18 SEPTEM
BRIE, 1974.

EX-

avea

celelalte lo- 
la orele 13. 
se va face

CÂȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES
DIN 11.IX.1974

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1 va
rianta 25% a 50.000 lei ; cat. 2 : 2 va
riante 25% a 16.309 lei și 2 variante 
10% a 6.523 lei ; cat. 3 : 10.20 a 4.477 
lei ; cat. 4 ; 37,05 a 1.232 lei; cat. 5 :

83,60 a 54$ lei ; cat. 6: 3.114,25 a 40 lei.
Report categoria I : 351.445 lei.
EXTRAGEREA a ll-a : Categoria A : 1 

variantă 10% a 50.000 lei ; cat. B : 12,90 
a 3.388 lei; cat. C : 42,35 a 1.032 lei î 
cat. D : 1.802,75 a 60 lei ; cat. E : 91,30 
a 200 lei ; cat. F: 2.142,50 a 40 lei.

Report categoria A : 279.431 lei.
Cîștigurlfe oa 50.000 lei au revenit par- 

ticipanților DINU I. ION din Călărași 
și DRAGAN LUCIAN din Petroșani — 
Hunedoara.

Dinu in luptă cu Heredia (At
letico Madrid). Secvență din evo
luția dinam orișîilor in trecuta 
ediție a cupelor europene, tind 
ei au intilrut pe campioana Spa
niei.

Marginalii

Poate ca niciodată un clasament nu a sugerat mai bine starea 
de lucruri din campionatul primei divizii. Privirile sînt atrase în 
primul rînd, de lungul șir de mărgele impersonale, care eșalonează 
vreo 12 formații intr-o zonă a mediocrității lui 50o/0, o zonă în care 
o echipa clasată pe locul III, astăzi, poate ajunge pe locul 12 în 

. scara primei duminici a reluării campionatului și viceversa.
Această situație pornește de Ia nivelarea snie „mai puțin" a 

echipelor și jucătorilor. Dacă privim, la întîmplare, caseta tehnică 
a meciului F.C. Argeș — Jiul, de pildă, constatăm că 23 din cei 
peste... 22 de fotbaliști trimiși în tăren sînt creditați, deloc intim- 
plător, cu note de 6 și 7. Dacă ne deplasăm privirile spre un alt 
meci, să zicem 1 .C. Constanța — Steagul roșu (cu două echipe 
chemate să ne reprezinte pe plan internațional, ea și Jiul, de alt- 
fe.), constatăm, nu fără o oarecare surprindere, că 19 jucători au 
primit calificativul mediocrității, adică 6 .și 7.

S-ar putea spune că noțiunea nivelării este foarte relativă, 
deoarece nu știi dacă această nivelare reprezintă un moment de 
regres, de stagnare șan _ de progres. Din păcate, peste tentația 
subiectivismului există și unele semnale care invită la concret și 
obiectiv.

Iată, de pildă, să luăm ca exemplu Steagul roșu. Care ar fi 
jucătorii brașoveni al căror declin ar fi fost aproape normal ? 
Răspunsul nu e dificil : Adamache și Jenei, care au o medie de 
13 de ani. Iată, insă, că bătrinii Jenei și Adamache iși surclasează 
coechipierii mai tineri, ei fiind singurii jucători notați, prin ex
cepție, cu 9, pe fondul cenușiului de care vorbeam.

La U niversitatea Craiova există o linie ofensivă care 
cindva atitea și atitea superlative. Iată, însă, că astăzi, 
Crișaa se situează, peste noapte, deasupra consacraților 
echipieri.

Linia de fund a constănțenilor a avut recent patru 
de recunoscută valoare. Antonescu e și astăzi in lot, 
fast -------- _............................
tate apare, insă, Gătej din Bușteni și obține nota cea mai bună.

Cînd Steaua a obținut transferul lui Florian Dumitrescu, s-a 
spus, pe bună dreptate, că fostul atacant dinamovist va găsi cu 
greu ur. loc intr-un atac de internaționali. Pronosticul era aproape 
obiectiv : Florian Dumitrescu jucase doar cîteva... sferturi de meci 
la Dinamo. Și iată că, pe neașteptate, Florian Dumitrescu devine, 
ca in meciul cu Politehnica Timișoara. — dar nu numai în acest 

i — cel mai bun atacant al steliștilor, el fiind recompensat cu 
binemeritat 9.
Acum un an și ceva, un jucător de Divizia B, Troi, s-a ri- 
t, tot peste noapte, deasupra tuturor extremelor din țară — în 
mea aatrenonlor naționalei. Această promovare spectaculoasă 

a scos la iveală, în primul rind, stagnarea celorlalți jucători cu 
7. Astăzi, după aproape doi ani, Leșeanu a început să domine, 
iceeași ușurință, lotul extremelor dreapta.
Să fie. oare, aceste exemple o explozie a unor individualități 

remarrabile ? Greu de crezut. E vorba, mai curînd, de stagnarea 
majorității. O stagnare pe care o sugerează în modul cel mai 
plastic apatia cu care Diânitrache acceptă ca tricoul dinamovist cu 
nr. 9 să fie purtat de Zamfir.

a slîrnit 
tînărul 

săi co-

jucători 
Nistor a 

t ieri, iar Bălosu și Ghirca se apropiau de amindoi. Pe neaștep-

la etapa nr. 7 a Diviziei A

loan CHIRILÂ

DIN CARNETUL CRONICARULUI

care

• UN ANTRENOR REALIST. 
Era firesc ea jucătorii Politehni
cii Iași să fie supârați imediat 
după terminarea partidei de Ia 
Tg. Mureș. Pierduseră la două 
goluri diferență un joc pe 
l-ar fi putut termina, cel pui
egalitate, datorită „zilei slabe" a 
adversarului. Dar, in momentele 
acelea grele, la cîteva clipe 
consemnarea insuccesului, 
în vestiarul echipei ieșene, 
dintre jucătorii ieșeni au 
drept prim subiect de discuție ar
bitrajul 1 Fuseseră, e drept, și 
cîteva inadvertențe ale brigăzii, 
mai ales la linie, dar Ilie Oană 
a refuzat o asemenea temă. El 
și-a dojenit imediat jucătorii care 
„disertau" pe tema arbitrajului, cu 
cuvinte mature și corecte : „Noi 
am pierdut meciul în prima re
priză, atunci cînd am avut 
noian de ocazii! Ce voiați să tacă 
arbitrii ? Să înscrie ei in locul 
vostru ? Să ne vedem de greșelile 
noastre, despre asta trebuie să 
discutăm, sincer și responsabil !" 
Seara, într-una din cușetele va-

după 
acolo, 
mulți 
găsit

un

ALTE REZULTATE DIN
//CUPA ROMÂNIEI"

Duminică, în «Cupa României* s-au 
mai Înregistrat rezultatele ;

Petrolistul Boldești — Flacăra Mo- 
reni 1—2 (0—0, 1—1), Dunărea Tulcea
— C.S.U. Galați 3-^ (1—0, 2—2), Bra
dul Roznov — Laminorul Roman 3—1 
(1—0), Unirea Iași — C.F.R. Pașcani 
3—1 (1—0). Voința Slobozia — Chimia 
Brăila 6—5 (2—0. 2—2, 2—2), IPRECA 
Călărași — Azotul Slobozia 0—1 
(0—0), Gloria Reșița — C.F.R. Caran
sebeș 4—3 (0—0, 0—0, 0—0), Rapid Fe
tești — VOința Constanța 6—5 (1—1. 
2—2. 2—2), P.apid Jibou — Victoria 
Cărei 2—1 (0—1), Unirea Sf. Gheorghe
— C.S.U. Brașov 4—5 (1—0, 2—2, 2—2). 
Autobuzul Blrlad — constructorul 
Vaslui 0—2 (0—1). Argeșul Mihăilești
— I.O.R. București 1—3, Sportul Cio- 
rogiria — Laromet București 4—1. 
Cetatea Tr. Măgurele — Automatica 
Alexandria 1—0, Petrolul Videle — 
Chimia Tr. Măgurele 0—2 (0—1), Ra
pid Piatra Olt — A.S. Victoria Cra
iova 2—0. Constructorul Hunedoara
— Aurul Brad 0—3. Minaur Zlatna —
Corvinul Hunedoara 0—2, Știința Pe
troșani — Victoria Călan 3—0 (1—0), 
Recolta Hida — C.S. Zalău 2—l
(1—2), Bradul Vișeu — CUPROM Baia 
Mare 1—0 (0—0), T.M. București — 
S.N. Oltenița 3—1 (1—1), Cauciucul
Drăgâșani — Vagonul Caracal 0—2. 
Viitorul Chirnogi — Olimpia Giurgiu 
0—3, Biruința Cetatea Frățești — E- 
lectronica București 0—2 (0—0), Tex
tila Cisnădie — Metalurgistul Cugir 
0—1 (0—1), Constructorul Pitești —
Lotrul Brezoi 3—2 (2—0). Bistrița 
Broșteni — Dorna Vatra Dornei 0—3, 
Chimia Vama — 
Moldovenesc 2—1 
cești — Dinamo 
resta G-ugești — 
1—-2, Forestierul 
Drăgâșani 4—2 (1—1. 2—2), Fulgerul 
Maglavit — Steagul roșu Plenița 2—1 
(0—1), Minerul Baia de Arieș — C.I.L. 
Blaj 2—0 (2—0).

gonului de dormit, Ilie Oană iși 
aprecia tinerii din echipa încropi- 
•_ă in ultim moment datorită se
riei de accidentări (de altfel, Si- 
nncnaș și Dânilă au jucat nere- 
fâcuți complet), dar, cu simț rea
list, nu ocolea cauza fundamen
tală a infrîngerii: „lipsa de ma
turitate a multor jucători ieșeni, 
abia lansați in prima divizie !“ Era 
marele adevăr al acelui joc ! 
(M- M. I.J.

a MINGI ..PROGRAMATE". In 
jocul cu Politehnica Timișoara, 
Steaua a avut cîteva momente 
bune, în care mingea a circulat 
cu mult mai mult „program" decît 
in partidele jucate aproape exclu
siv cu armele elanului, exprimate 
în general prin acele lungi ba
loane trimise spre poarta adver
să, în speranța că vor fi fructi
ficate printr-un sprint al lui 
Năstase sau printr-un slalom al 
Iui Iordănescu. Jocul mai fluent și 
mai deliberat al Stelei în meciul 
cu „Poli" ridică o întrebare fi
rească : nu cumva acest plus de 
combinații logice poate fi atribuit 
și prezenței mai calme a lui Ion 
îon în linia de atac ? Impresia 
noastră este că Ion Ion a fost 
deseori vîrful de compas care a 
anticipat .,ur.-doi“-urile și a lăr
git evantaiul extremelor.

Năstase și Iordănescu sînt doi 
soliști prin excelență, care vizea
ză mereu finalizarea. Această ten
dință e lăudabilă, fără îndoială, 
dar, prin forța împrejurărilor, 
lipsa de alternare a rolului con- 
structor-finalizator face ca Iordă
nescu și Năstase „să se calce pe 
picioare* — dacă permiteți expre
sia — datorită nerăbdării și pre
cipitării. Ion Ion, mai puțin avid 
de realizări imediate, s-a substi
tuit, cu instinctul său „ozonian", 
fazelor de joc, și astfel a rezultat 
un plus de ordine și, deloc para
doxal, un plus de inventivitate. 
(I. ChJ.

a SUPĂRAREA LUI STOICES
CU ! Coborîrea sub nivelul accep
tabil a calității fotbalului practi
cat în meciul de la Reșița (F.C.M. 
— F.C. Galați) s-a datorat mai

multor factori, cum ar fi, de pildă, 
slabele execuții tehnice, mai ales 
la pasarea balonului, unor intrări 
mai dure sau obstrucții, valorii 
modeste a unor jucători gălățer.i, 
căderii fizice (oboseală evidentă, 
remarcată și de antrenorul Rein
hardt) și psihice a formației gaz
dă, care n-a fost capabilă să-și 
limpezească acțiunile, și să iasă 
din încîlceala care o cuprinsese 
după pauză. Dar cel mai mult a 
iăunat greșita concepție a unor 
jucători de a-și apropria victoria 
prin orice mijloace și, mai ales, 
prin... nervi! Era vorba de un 
meci din etapa a Vil-a și totuși 
atîția nervi pe teren, atîta irasci- 
bilitate (Codreanu — autorul unei 
suite de faulturi, Bcldeanu, C. 
Dan, Nestorovici, Stoicescu etc.). 
Dar cel mai tipic exemplu dc 
irascibilitate l-a oferit Stoicescu. 
Primind un cartonaș galben pen- 
tru intrări dure, în loc să se cal
meze, el a refuzat să mai joace 
și... în semn de protest, s-a în
dreptat spre 
Doar
Coidum a făcut ca Stoicescu să 
nu-și ducă pînă la cap intenția. 
Cui îi folosesc asemenea atitu
dini? Echipei și fotbalului, în 
nici un caz. (Al. C.).

• CE FEL DE SUPORTERI ! 
De ce r.ota 8, la Trofeul Petsehov- 
= :hi publicului craiovean, la par
tida de simbătă cu Chimia Rm. 
Vilcca ? Pentru că n-am înțeles 
atitudinea unei mari părți a spec
tatorilor din tribunele stadionului 
Central care, după primele ratări 
ale echipei favorite, au început 
<-o apostrofeze zgomotos. Oble- 
meoco și Țarălungă au fost cei 
;r...i mult... atacați cu invective, 
uitindu-se — cît de ușor I — că 
acești doi jucători au contribuit 
ia foarte mare măsură la obține
rea victoriilor din campionatul 
trecut, care au adus titlul de cam
pioană la Craiova. Universitatea, 
e foarte adevărat, traversează a- 

um o perioadă mai dificilă. Și 
-re nevoie de încurajări, de cu 
totul altfel de încurajări, de ade- 
vărați suporteri ! (L. D.).

ieșirea din teren, 
intervenția antrenorului

• ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI •

A.S.A. Cimpulung 
(2—0), Putna Mir- 
Focșanf 0—4, Fo- 

Luceafârul Focșani 
Stîlpeni — Unirea

• CONVOCAREA LOTULUI A. 
Ieri dimineață s-a reunit la Bucu
rești o primă parte din grupul jucă
torilor selecționați în vederea parti
dei amiral» de la 25 septembrie, de 
la Sofia, in compania reprezentativei 
Bulgariei. Acest prim grup este al
cătuit din portarii Răducanu și Ior- 
gulescu, fundașii Antonescu și 
ghelini, mijlocașii Dumitru și 
deanu și atacanții Iordănescu, 
și Kun. Ei au intrat, încă de ieri, în 
programul alcătuit de antrenorii lo
tului, Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc, și care cuprinde, pentru în
ceput, o severă vizită medicală, ur
mată de intense și complexe ședințe 
de pregătire. Joi se va alătura lotu
lui craioveanul Marcu (prezent 
miercuri la partida echipei sale în 
„Cupa campionilor europeni"), iar 
vineri grupul de jucători de la Di

Aa- 
Bel- 
Troi

namo ; Cheran, Sătmăreanu II, Co- 
brău, neleanu, D. Georgescu. Dinu. 
Lucescu, accidentat în etapa de cam
pionat, are piciorul în ghips și nu 
se știe dacă va fi disponibil pentru 
întîlnirea de la Sofia. Așa cum s-a 
mai anunțat, lotul A va susține du
minică, pe stadionul „23 August", un 
meci de verificare în compania lotu
lui de tineret (23 ani). Plecarea spre 
Sofia este prevăzută pentru marți 
24 septembrie, dimineața, cu avioruit 
iar întoarcerea, tot pe calea aerului, 
miercuri, imediat după joc.

© TURNEUL SELECȚIONATEI
GUINEEI ÎN ȚARA NOASTUA. Se
lecționata de fotbal a Guineei iși 
începe duminică turneul în țara noa
stră, evoluînd la iași, în compania 
formației Politehnica. Următorul med 
îl va disputa, miercuri, la Bistrița#



ILIE NĂSTASE A CiȘTIGAT TURNEUL
DE LA CEDAR GROVE

VIRGINIA IOAN
ÎNVINGĂTOARE

PENTRU DEZVOLTAREA
COOPERĂRII SPORTIVE
ROMÂNO FRANCEZE

Interviu cu Pierre Mazeaud,

NEVV YORK, 16 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis de 
la Cedar Grove (New Jersey) s-a 
încheiat cu victoria jucătorului 
român Ilie Năstase, care l-a în
trecut în finală cu 6—4, 7—6 pe 
spaniolul Juan Gisbert. Partida, 
care a durat 91 de minute, a fost 
de un bun nivel tehnic, cu nu
meroase schimburi spectaculoase 
de mingi. De remarcat că Ilie
Năstase a terminat acest turneu 
fără 
set.

La 
bert 
mea, —„ ---------
cel mai bun și rapid tenisman din 
lume Pe terenurile cu zgură Eu 
am Jucat bine astăzi, dar returu
rile lui Năstase au tost excelente".

în finală probei de dublu, pe
rechea Kim Warwick (Australia)

să fi pierdut nici măcar un

sfîrșitul finalei, Juan Gis- 
a declarat : „După părerea 
Ilie Năstase continuă să fie

S-AU ÎNCHEIAT JOCURILE
SPORTIVE ASIATICE

(Agerpres). — La 
sfîrșit întrecerile 

Jocurilor

— Steve Siegel (S.U.A.) a 
cu 4—6, 6—1. 6—2 cuplul 
Crealy (Australia) — Bob 
(S.U.A.).

BRUXELLES,
Meciul de tenis dintre 
Belgiei și 
Bruxelles 
al „Cupei 
1975. s-a

învins
Dick

Tanis

LA RIETI
secretar de stat pentru problemele

16 (Agerpres). — 
echipele 

Norvegiei, disputat la 
în cadrul primului tur 
Davis“ — ediția 1974/ 
încheiat cu scorul de

5— 0 în favoarea gazdelor, în ulti
mele două partide de simplu, 
Bernard Mignot l-a întrecut cu
6— 2, 6—2, 6—0 pe Per Ilegna, iar 
Patrick Hombergen a dispus cu
7— 5, 6—3. 6—2 de Erik (Jllenberg.

ROMA, 16 (Agerpres). — Sezo
nul internațional atletic s-a în
cheiat, în Italia, cu un concurs 
desfășurat pe stadionul municipal 
din localitatea Rieti. Un frumos 
succes a repurtat Virginia Ioan, 
învingătoare în proba de săritură 
în înălțime, cu rezultatul 
m. Pe locul secund s-a 
americanca Jane Frederik 
m. în cursa masculină de 
cîștigată de campionul 
Luciano Susanj în 1:46.53, Gheor- 
ghe Ghipu 
s-au situat 
1:47,0) și 3 (cu 1:48.11)

tineretului și sporturilor din Frânte

și Nicolae 
pe locuri!

de 1,80
clasat

— 1,75
800 m, 

european

Oncscu
2 (cu

SELECȚIONATA DE RUGBY A ROMÂNIEI 
A DEBUTAT VICTORIOASĂ IN TURNEUL

DIN BULGARIA: 18-15 CU CEHOSLOVACIA
TEHERAN, 16 

Teheran au luat 
celei de-a 7-a ediții a 
sportive asiatice.
' Competiția a fost dominată de 

sportivii din Japonia, care au cu
cerit cele mai multe titluri. Re
zultate bune au obținut și repre
zentanții țării gazdă, 
în concursurile ’ 
ciclism și box, 
zentanții R. P. 
cucerit victorii 
tenis de masă, 
minton, atletism etc.

tn ultima zi a concursului de 
atletism, medaliile de aur au re
venit următorilor sportivi ; Tsui 
Lin (R.P. Chineză) — 14,26 Ia
110 m garduri ; Singh Sri (India) 
— 1:47,57 la 800 m ; Keshmiri 
(Iran) — 18,04 m la aruncarea 
greutății ; Inoue (Japonia) — 16,45 
m la triplusalt ; Yamandt (Japo
nia) — 76,12 m la aruncarea su
liței ; Kigawa (Japonia) — 5,00 m 
la săritura cu prăjina ; Singh 
Shiv (India) — 14:20,50 Ia 5 000 m: 
Esther Rot (Israel) — 11,90 la 100 
m plat femei și Chee Swee Lee 
(Singapore) — 55,08 la 400 m fe
mei.

Finalele probelor individuale de 
tenis de masă s-au încheiat cu 
victoria sportivilor chinezi : Clan 
Li (la simplu femei) și Lian Ko- 
lian (la simplu masculin).

Alte finale: baschet (m) r Israel 
—Coreea de Sud 92—85; volei 
(m) : Japonia—Coreea de Sud 3—1 
(12, 14 —10, 12).

Clasament final pe medalii : 1. 
. Japonia (75 de aur, 50 de argint, 

51 de bronz), 2. Iran (36—28—17), 
3. R. P. Chineză (33—45—28).

i, protagoniști 
de lupte, haltere, 
precum și repre- 
Chineze, care au 

de prestigiu la 
gimnastică, bad-

ALBENA, 16 (prin telefon). în 
frumoasa localitate de pe litora
lul Bulgariei a început luni un 
turneu internațional de rugby, 
dotat cu trofeul „Albena ’74“. ila 
întreceri participă cinci reprezen
tative de țări — Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia 
și România — și două echipe de 
club: FILI, campioana Uniunii 
Sovietice (întărită cu jucători de 
la alte cluburi din Moscova), și 
Aosta (din Italia). Selecționata 
României, care joacă în seria I,

alături de Cehoslovacia și R. D. 
Germană, a întîlnit in primul ei 
meci echipa Cehoslovaciei, de ca
re a dispus cu 18—15 (9—12). Au
torii punctelor noastre sint Dur- 
bac (4 Iov. ped.), Burghelea (în
cerc.) și Florescu (tr.).

Alte rezultate din prima zi ; 
FII.I — Bulgaria 12—10 (12—7) ; 
Polonia — Aosta 60—3 (30—3). Se
lecționata țării noastre Ir.tilnește 
în a doua partidă a turneului re
prezentativa R. D. Germare.

Geo RAEȚCHI

VANCEA, VLADIMIR SI DOBRESCU
CAMPIONI Al DINAMOVIADEI DE BOX
In cadrul „Dinamoviadei" de box, 

desfășurată ia Miskolc, in R. P. Un
gară. trei pugîliști roman, au ter
minat învingători. La categoria cocoș, 
Jenei Vancca a dispus ia puncte de 
cehoslovacul Florek ; la cat. semi- 
ușoară. Ion Vladimir l-a învins prin 
abandon în rundul 3 pe bulgarul 
Nakov, iar la cat. ușoară Paul Do- 
brescu t-a întrecut tot prin abandon

(in rundul 2) pe maghiarul Jambrik. 
în finala cat. semigrea. Mircea Siaon 
a fost învins prin abandon în repri
za secundă de sovieticul Sokolov. Au 
obținut medalii de bronz : Remus 
Cozma, Dinu Tudor, I. Dorobanții, 
David Tănase șl Ion Gyorffî. Pe e- 
chipe, Dinamo București a ocupat lo
cul 2, după Dinamo (U.R.S.S.).

Cu prilejul vizitei sale in 
România, PIERRE MAZEAUD, 
secretar de stat pentru probleme
le tineretului și sporturilor din 
Franța, a binevoit să împărtășeas
că cititorilor noștri cîteva din 
preocupările sale actuale legate 
de problematica sportului.

— Două direcții principale pot 
fi decelate în preocupările noas
tre. Urmărim, pe de o parte, reu
șita în sportul de performanță, 
iar pe de altă parte, mijloacele 
pentru ca sportul să fie practicat 
de cît mai mulți oameni. Pregătim 
în acest scop un proiect de lege 
pe care-1 vom prezenta proximei 
sesiuni parlamentare și pe care 
am dori să-1 intitulăm „Dezvolta
rea sportului". Intenționăm prin 
aceasta să subliniem că. pentru 
noi, sportul este o activitate de 
interes general. în consecință, 
statul trebuie să-și asume un anu
mit număr de obligații precise, 
tocmai pentru a putea asigura 
formarea personalului pedagogic 
din sectorul învățămîntului public 
și pentru a putea controla compe
tența educatorilor sportivi. Din 
primele contacte avute cu condu
cătorii sportului românesc, ne-am 
dat seama că ne-ar fi foarte util 
un schimb de experiență mai ales 
în acest domeniu : ni se pare că 
la dv. este bine precizată misiu
nea celor chemați să facă educa
ția fizică a tinerelor generații și 
să generalizeze practica

— Ce rol acordați 
sportivilor francezi 
Jocurile Olimpice ?

— Iată una din principalele 
noastre preocupări. Institutul na
țional pentru sport își concentrea
ză atenția asupra acestei proble
me. Noi cerem federațiilor națio
nale, în sporturile olimpice, să 
facă tot ce le stă în putință pen
tru o reprezentare onorabilă a 
Franței în arena olimpică.

— Căror probleme ale spor
tului internațional le acordați 
o importanță deosebită in ac
tualitatea imediată ?

— în primul rînd ne străduim 
să evităm împrejurarea ca spor-

tul să fie stăpînit de bani. Aceas
ta este una din problemele . care 
au provocat, în ultima vreme, 
destule neliniști în mișcarea spor
tivă franceză. Ne propunem să 
jucăm un rol important și pe plan 
internațional, în apărarea amato
rismului. în al doilea rînd, ne 
vom mobiliza pentru combaterea 
dopingului. Prea mulți sportivi se 
lasă antrenați în absorbția de sub
stanțe nocive, cu efecte dăunătoa
re chiar și pentru imaginea spor
tului în general. Rezumînd, deci, 
avem două ținte inamice : comer
cializarea sportului și ingerința 
produseloi>ehiniice în’ sport.

Ce perspective au viitoa- 
româno-rele relații sportive 

franceze ?

MECI INTERNAȚIONAL
DE VOLEI LA IAȘI

la cores- 
sporturi-.

sportivă.
pregătirii 

pentru

— Sîntem convinși de 
tea intensificării acestor 
Calendarul întîlnlrilor 
sau multilaterale poate fi substan
țial ameliorat. Sîntem convinși că 
avem ce învăța unii de la ceilalți, 
așa că ni se pare firească inten
ția de a realiza un schimb de an
trenori șl profesori de educație 
fizică.

necesita- 
relații. 

bilaterale

-Victor BÂNCIULESCU

CAMPIONATE

AL III-LEA CONGRES EUROPEAN
DE MEDICINĂ SPORTIVĂ

DE FOTBAL 
ÎN EUROPA

IAȘI, 16 (prin telefon, de 
ponticului nostru). In Sala 
lor din localitate s-a desfășurat pri
ma partidă dintre selecționata orașu
lui Pekin, care ne vizitează țara, și 
divizionara A Penicilina Iași. Oas
petele au cîștlgat cu 3—0 (12. 2, 9). 
Marți are loc partida revanșă.

După ce în 1963 societatea ceho
slovacă de medicină sportivă a 
organizat primul congres euro
pean, iar în 1969 țara noastră a 
fost gazda acestei prestigioase 
manifestări științifice, iată că, de 
astă dată, revine societății de me
dicină sportivă din Ungaria sar
cina ca, între 18 și 20 septembrie, 
să organizeze, la Budapesta, cea 
de-a treia ediție a acestui con
gres.

Tema congresului : „Factorii 
limitanți și favorizanți ai perfor
manței", cît și programul provi
zoriu, indică abordarea unor as
pecte decisive uneori în obținerea 
marilor performanțe sportive. Ast
fel, vor fi dezbătute implicațiile 
fiziologice, patologice, genetice, 
farmacologice etc., fiecare din a- 
cești factori putînd deveni limi-

tanți pentru marea performanță.
Medicina sportivă din țara noas

tră, care se bucură de un bine
meritat prestigiu în acest for in
ternațional, are înscrise la acest 
congres un număr de 16 lucrări 
de cercetare, oglindind contribu
ția cercetătorilor din ~ 
Craiova, Cluj, Timișoara ete.

propriu-zise,

București,
In 

afara lucrărilor propriu-zise, a 
confruntărilor de opinii și a vizi
tării unor instituții de speciali
tate, congresul va prilejui, în ega
lă măsură, schimburi de experien
ță între specialiștii diverselor țări 
europene și posibilitatea stabilirii 
unor noi modalități de cooperare. 

Alături de lucrările congresu
lui, comitetul științific al F.I.M.S. 
(Federația internațională de me
dicină sportivă) va organiza o 
reuniune a grupului de experți.

printre care se numără și repre
zentantul țării noastre, care va 
încerca să desemneze cadrul și 
orientarea muncii de cercetare în 
domeniul medicinii sportive pentru 
anii următori.

tu anul în care rețeaua de me
dicină sportivă din țara noastră 
se pregătește să-și aniverseze 25 
de ani de activitate, sîntem siguri 
că participarea la acest congres 
european va însemna o nouă reu
șită a școlii românești de medi
cină sportivă, pe calea unei con
tribuții sporite la obținerea de 
performanțe pe plan mondial și 
olimpic.

Dr. IOAN DRAGAM
secretarul Societății de medicină 

sportivă

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

TURCIA
Bolu, adversara de miercuri a 
mației Dinamo București în 
U.E.F.A.", a cîștigat cu 1—O meciul 
in deplasare cu Altay Izmir. Besiktaa 
Istanbul, care va juca în 
competiție cu Steagul roșu, 
minat la egalitate : 1—1. pe

(etapa a 2-a) : Boluspor 
tor- 

.Cupă ‘ }

In sala Teatrului „Pablo Tobon" din 
orașul Medellin (Columbia), în pre
zenta președintelui FIDE (Federația 
internațională de șah), dr. Max Euwe, 
a avut loc deschiderea festivă a ce- 
lei de a G-a ediții a campionatului 
mondial de șah feminin pe echipe 
(Olimpiada de șah), la care participă 
selecționate din 25 de țări. Echipa 
țării noastre este formată din : Eli- 
sabeta Polihroniade, Margareta Tea- 
dorescu și Gertrude Baumstark.

eventuală cerere de amînare a întîl- 
nirii nu va fl acceptată.

Cu prilejul unui concurs desfășurat 
Ia Praga,
slovacă Elena Fibingerova, medaliată 
cu bronz la recentele campionate eu
ropene de la Roma, a stabilit un nou 
record național în proba de aruncare 
a greutății cu 21,30 m. Rezultatul 
Elenei Fibingerova constituie, toto
dată. și cea mai bună performanță 
mondială a anului.

cunoscuta atletă ceho-

petiției organizate de ziarul „Izves
tia". Hocheiștil sovietici au terminat 
din nou învingători, de data aceasta 
cu 4—3 (0—0, 2—2, 2—1). In primele 
două partide, echipa U.R.S.S. a ciȘ- 
tigat cu 8—1 și, respectiv, 7—3.

In Sata coloanelor a Casei sindica
telor din Moscova a fost inaugurată 
linala turneului candidaților la titlul 
de camolon ..mondial de șah. Pri
ma partidă. în care, potrivit tragerii 
■la sorti. Viktor Korcinoi a avut nie- 
sele albe. împotriva lui Anatoli Kar
pov, s-a terminat 
rea 37.

remiză la muta-

de box la cate- 
Foreman care se

Campionul mondial 
goria grea. George 
pregătește la Kinshasa pentru întilni- 
raa cu Cassius Clay a suferit un ac- 
ciHent la ochi, în timpul unui antre
nament. Organizatorii meciului (pro
gramat la 25 septembrie) au anunțat. 
In legătură eu acest incident, că o

Turul ciclist al Poloniei a continuat 
cu etapa a 8-a, în care victoria a re
venit rutierului polonez Stanislaw 
Szozda, care a parcurs distanța 
Oswiec — Nowy Sacz (170 km) în 
4 h 15:55. L-au urmat compatrioții săi 
Ryszard Szurkowski — la 13 sec. și 
Wojciech Matusiak — la 25 sec. Lide
rul clasamentului general continuă 
să fie Ludo Peters (Belgia), urmat 
de Andre Delcroix (Belgia^ — la 3:18 
si Zbigniew Krzeszowiec 
la 6:40.

(Polonia) —

pe gheață 
s-au întîlnit

Selecționatele de hochei 
ale U.R.S.S. și Finlandei 
pentru a treia oară în cadrul coru

în penultima zi a competiției inter
continentale de baschet masculin do
tată cu trofeul „William Jones", care 
se desfășoară la Ciudad de Mexico, 
echipa Ignis Varese a învins cu 
77—59 fo-rmația mexicană Chihuahua. 
O nouă victorie a obținut și echipa 
americană Maryland, care a dispus 
cu 84—76 de Vila Nova (Brazilia), 
într-un alt joc, Real Madrid a între
cut cu 92—85 formația Aguascalien
tes (Mexic). înaintea ultimei zile a 
turneului, în care este programată 
partida derby Ignis Varese — Mary
land, în clasament conduc neînvinse 
formațiile Ignis Varese și Maryland 
cu cite 8 P-, urmate de Vila Nova

— 6 p., Aguascalientes, Real Madrid
— cite 5 p și Chihuahua — 4 p.

a fost cîștigatĂ de Jucătorul grec 
Kalogheropoulos, care l-a întrecut in 
finală CU 2—S, 7—5. 6—2, 2—6, 6—3 
pe francezul Dominguez. In finala 
probei de dublu, francezii Proisy și 
Deblicker au dispus cu 3—6. 6—1. 
6—2 de compatrioții lor Barclay si 
Dominguez.

A început campionatul de hochei pe 
gheață al Cehoslovaciei — ediția 1974 
—1975. în etapa inaugurală, echipa 
Dukla Jihlava, deținătoarea titlului, a 
învins cu 7—3 (1—2, 4—0. 2—1) forma
ția V.Z.K. Ostrava. Alte rezultate • 
Sparta Praga — Skoda PIsen 
Sonp Kladno — Z.K.L. Brno 
Slovan Bratislava — V.S.Z.
4—3. ,

3—1;
5—0; 

Kosice

Au luat sfîrșit întrecerile turneului 
internațional de tenis „Racheta de 
aur", care s-a desfășurat la Aix en 
Provence. Proba de simplu bărbați

La 22 septembrie se va desfășura ia 
Praga ediția a 20-a jubiliară a con
cursului internațional de cros orga
nizat de ziarul „Rude Pravo". La 
această întrecere și-au anunțat par
ticiparea atleți din Anglia, Austria, 
Bulgaria, Finlanda. R.D. Germană. 
R.F. Germania. Iugoslavia, Olanda, 
Polonia, România. Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S., Cehoslovacia și alte țări.

aceeași 
a ter- 

_ ............ . . . teren
propriu, cu Ankaragucu. In clasa- 
ment conduce Fenerbahce cu. 4 f>. 
urmată de Boluspor. Besiktas, Gala- 
tasaray și Ankaragucu — cite 3 1>- 

SPANIA (etapa a 2-a) î Celta Vig?
— Real Sociedad 1—0; B-etis — Espa- 
nol Barcelona 0—0: Granada Las 
Palmas 1—1; Elche — Atletico Ma
drid l—0; Murcia — Salamanca 2—1; 
Real Madrid — Hercules 2—1; A.tle- 
tico Bilbao — Gijon 1—4; C.F. Bar
celona — Malaga 5—0; Saragossa — 
Valencia 3—1. Clasament : 1. Gijon — 
4 p; 2. Real Madrid — 4 p; 3. Espa- 
noi Barcelona — 3 p.

PORTUGALIA (etapa a 2-a) : Fa- 
rense — Benfica 0—4; Leixoes — 
Unio Tomar 0—1; Boavista — Atle
tico 6—3; Espinho — Setubal 1—0; 
C.U.F. — Guimaraes 2—1: Oriental — 
F.C. Porto 1—2; Sporting — Aca’de- 
mico 1—0; Belenenses — Olhanen» 
G—4. Clasament : I. Benfica — 4 p; 
2. F.C. Porto — 4 p: 3. Guimaraes — 
2 P.

UNGARIA (etapa a 5-a): Ferencvd- 
res — Videoton 2—3: Egyetertes — Cse- 
peî 2—2; BGkescșaba — Honv^d 1—3; 
Tatabanya — Vasas 2—1; Zalaeger- 
szeg — Haladăs 2—1: Diosgyor — 
M.T.K. 0—0; Salgotarjan — Raba 
Eto 0—2: Ujpesti Dozsa — Poc» 
(întrerupt la scorul de 1—0). Clasa
ment : 1. Honved — 9 p; 2. — Ujpesti 
Dozsa — 8 p (un joc mai puțin); 3. 
Ferencvâros — 6 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 6-a): Bor
— O.F.K. Belgrad 2—1; Haj.duk Split
— Radnicki Nis 6—1; Proletar Zre- 
nianin — Velez 1—0; Sloboda Tuzla
— Zeleznlciar Sarajevo 2—1; F.C. Sa
rajevo — Dynamo Zagreb 0—0; Var- 
dar Skoplie — Radnicki Kraguevac 
0—0; Olimpia Liubliana — Rijeka 
3—0; Steaua Roșie Belgrad — Vojvo- 
dina Novi Sad 2—0; Celik Zenica — 
Partizan Belgrad 2—1. Clasament : 1. 
Steaua Roșie — 9 p; 2. Vojvodina ■— 
9 p; 3. Sloboda — 9 p.

BULGARIA (etapa a 5-a): Levski 
Spartak — Dunav Ruse 4—2; Etîr 
Trnovo — Lokomotiv Plovdiv 2—0; 
Slavia Sofia — Spartak Pleven 2—3; 
Minior Pernik — Lokomotiv Sofia 
3—1; Trakia Plovdiv — Botev Vrața 
0—0; Iantra — Akademik Sofia 0—1; 
Sliven — Blagoevgrad 3—0; Cerno 
More Varna — Ț.S.K.A. Sofia 1—0- 
Clasament : 1. Lokomotiv Plovdiv — 
7 p; 2. Levski SpafTak — 7 p; 3. Mi- 
nior — 7 p.
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