
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
In județele covasna 

Șl HUNEDOARA
Miercuri, 18 septembrie, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut o vi
zită de lucru în județul Covasna. 
unul din cele mai tinere județe 
ale patriei, căruia anii din urmă, 
ca și perspectivele pe care i le 
deschid istoricele documente — 
Proiectul de Directive și Proiec
tul de Program, ce vor fi supuse 
aprobării Congresului al XI-Iea 
al partidului — i-au adus și îi vor 
aduce o puternică dezvoltare e- 
conomico-socialâ. Grăitor este, în 
achst sens, faptul că, în timpul 
vizitei în localități ale județu
lui Covasna, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a luat parte la inau
gurarea unor noi unități econo
mice, construite prin efortul dS 
investiții mari acordate acestui 
județ.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a discutat cu 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, ai întreprin
derilor, cu numeroși oameni ai 
muncii, analizind stadiul de în
deplinire a sarcinilor actualului 
plan cincinal, măsurile ce tre
buie întreprinse pentru realizarea 
și depășirea obiectivelor prevă
zute. Pretutindeni, secretarul ge
neral af partidului a fost întim- 
pinrt cu bucurie, cu sentimente 
de înaltă stimă și profundă dra
goste de oamenii muncii, care 
scandau numele tovarășului 
Nicolae Ceausescu.

Prima localitate vizitată în ju
dețul Covasna a fost orașul Tg. 
Secuiesc, unde tovarășul Nicolae 
Ceausescu a Sosit la bordul eli
copterului prezidențial, însoțit de 
Emil Bobu. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., miniștrii de interne, 
Gheorghe Oprea, viceprim-minis- 
tru ai guvernului.

tn ovațiile miilor de cetățeni 
din localitate și din comunele în
vecinate — români, maghiari, ger
mani —, Secretarul general al 
partidului este salutat cu deose
bită căldură de Ferdinand Nagy 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular m- 
dețean, și alte oficialități locale.

După ceremonialul primirii ofi
ciale în județ, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îndreptat spre 
tinăra platformă industrială a o- 
rașului, creată în ultimii ani.

Aici a fost vizitată întreprin
derea de confecții, una dintre cele 
mai moderne din țară, ale cărei 
produse au devenit cunoscute și 
apreciate și peste hotare.

în continuare, secretarul gene
rai ql partidului a vizitat între
prinderea de amidon și glucoza, 
cea mai marc unitate de acest 
gen din țară, aproape integral au
tomatizată, care a început să pro
ducă la începutul acestui cincinal.

Vizita de lucru în orașul Tg. 
Secuiesc ia sfîrșit la întreprinde
rea de șuruburi, care produce di
ferite organe de asamblare pentru 
industria de automobile și trac
toare. precum și pentru alte sec
toare.

Elicopterul prezidențial s-a în
dreptat apoi spre Covasna.

Drumul spre noua fabrică de 
plăci din așchii de lemn, care 
constituie aici obiectivul vizitei de 
lucru a secretarului general, este 
parcurs, în aplauzele care nu con
tenesc ale mulțimii.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Covasna se Încheie 
cu un moment emoționant, sem-

CONFRUNTĂRI ATRACTIVE Șl MULTI SPECTATORI 
LA „NAȚIONALELE" DE TENIS

Campionatul național individual 
de tenis s-a desfășurat — cel pu
țin pînă în momentul trimiterii 
la tipar a acestor rînduri — fără 
să se fi produs vreo surpriză 
demnă de semnalat. In afară 
doar de faptul — desigur nedorit 
— al sancționării cu avertisment, 
de către biroul federației româ
ne de tenis, a campionului țării, 
Toma Ovici și a antrenorului a- 
cestuia, Arnulf Schmidt, pentru 
neprezentarea la joc la ora pro- 

nificativ pentru entuziasmul și 
căldura primirii pe care i-au fă
cut-o locuitorii orașului, care, a- 
semeni intregului popor, nutresc 
profunde sentimente de dragoste 
și stimă față de conducătbrul par
tidului și statului. Secretarul ge
neral al partidului se fotografiază 
in mijlocul unui grup de copii 
și părinți.

în aceeași atmosferă de puter
nică însuflețire, s-au reintilnit cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și lo
cuitorii orașului de reședință al 
județului Covasna, Sfintu Gheor
ghe. Aceste sentimente au fost 
amplificate de două evenimente 
petrecute în această memorabilă 
zi : inaugurarea, de către secreta
rul general al partidului, a unui 
nou obiectiv — Fabrica de pro
duse lactate, care îmbogățește ast
fel harta economică a județului, 
și a Monumentului Ostașului 
Român.

De la cea mai tinără unitate 
industrială a orașului, se ajunge 
apoi la una din întreprinderile cu 
vechi tradiții. Textila „Oltul".

întreaga populație a orașului 
Sf. Gheorghe a trăit apoi mo
mente solemne, de cea mai înaltă 
semnificație : a fost inaugurat 
Monumentul Ostașului Român.

In această atmosferă de înăl
țător patriotism, are loc aduna
rea populară din orașul Sfintu 
Gheorghe.

După încheierea adunării, to- 
vărășul Nicolae Ceaușescu și-a 
continuat vizita de lucru, oprin- 
du-se la întreprinderea de apara- 
taj electric auto.

Părăsind, în aclamațiile entu
ziaste ale localnicilor, orașul Sf. 
Gheorghe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă, apoi, spre 
comuna Arcuș.

Ultimul moment ăl vizitei dc 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Covasna îl 
coiîstituîe o examinare a schiței 
de sistematizare a orașului Sf. 
Gheorghe.

Elicopterul prezidențial s-a în
dreptat apoi spre județul Hune
doara.

♦
rfJiderurgiștii și nr "acrii, con

structorii și energet.cienii, toți 
oamenii muncii din județul Hune
doara trăiesc clipe dc nemărgi
nită bucurie.

Pe stadionul municipal din 
Deva, unde a aterizat elicopterul 
prezidențial, au venit mii și mii 
de oameni ai muncii, reprezen
tanți ai locuitorilor întregului ju
deț, care, intr-o impresionanta 
manifestare, îl aclamă pe secre
tarul general al partidului.

Coloana oficială trece din nou 
prin noul centru al municipiului, 
străjuit de construcții moderne, 
și se oprește la Institutul de pro
iectări al județului. Aici. în fața 
machetei schiței de sistematizare 
a municipiului Deva are loc o 
discuție privind realizările și per
spectivele de dezvoltare in vii’or.

în continuare, gazdele invită pe 
secretarul general al partidului la 
Centrala minereurilor — Deva, 
unde are loc o discuție privind 
activitatea, rezultatele și perspec
tivele de dezvoltare ale unități
lor miniere din județ, precum si 
ale altor întreprinderi cu profil 
similar din țară-

Părăsind sediul Centralei mi
niere, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este din nou aclamat de miile de 
cetățeni ai orașului, care au ți
nut ca și la ceasurile înserării 
să-și exprime din nou bucuria de 
a-1 avea în mijlocul lor.

gramată de organizatori, în me
ciul cu Al. Siito.

Referindu-ne la meciurile dis
putate pînă acum, consemnăm că 
favoriții, cu excepția a doi din
tre ei î Bebe Almăjan (nr. 12) și 
Lucian Boldor (nr. 11), nu au în- 
tîmpinat nici un fel de rezisten
ță. în turul 4, confruntarea din
tre Sever Mureșan (Dinamo Bucu
rești) și Mihai Russu (Steaua) a 
fost plăcută de urmărit, atît prin 
evoluția scorului, cit și prin des-
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PRIMELE JOCURI ALE ECHIPELOR NOASTRE 
IN CUPELE EUROPENE LA FOTRAL

Iată o fază din 
meciul de ieri de 
la Craiova, semni
ficativă pentru fe
lul cum s-au apă
rat oaspeții sue
dezi : atacantul
Mârcu este încon
jurat de patru a- 
pârători de la At- 

vidc.berg.

Foto: S. BAKCSY

Astăzi in finală: România — FILI (Moscova)
Al.BENA, 18 (prin telefon). 

Competiția rugbystică internațio
nală. găzduită an de an de sta
țiunile de pe litoralul bulgăresc, 
își va desenina mâine (n.r. azi) 
laureații. „Albena *74“ va opune 
în finală reprezentativa Români
ei și campioana Uniunii Sovietice. 
FILI-Moscova, care, reamintim, 
cuprinde și jucători din alte clu
buri- Protagonistele ultimei sec
vențe sînt c^loscute încă de 
marți, întrucît echipa noastră a 
avut miercuri zi de patiză, iar 
FILI a cîștigat a treia partidă 
din serie prin neprezentarea for
mației italiene Aosta, cu efecti
vul serios descompletat după in- 
tilnîrea cu selecționata Bulgariei 
(3—63 !).

Așadar, ce a fost marți ? Mai 
întîi cîteva cuvinte despre rug- 
byștii sovietici, care au reușit 
marea surpriză, Intrecînd XV-le 
Poloniei (deși superior tehnic) cu 
17—12 (10—9) ! Un joc simplu, în 

fășurarea în sine a celoi- 4 seturi. 
Mureșan, după ce a cîștigat pri
mele două seturi, l-a pierdut pe 
al treilea, pentru ca abia în al 
patrulea jă reușească să se des
prindă de* adversarul său, mal 
greu decât arată scorul. Mureșan 
a cîștigat cu 6—3, 9—7, 3—6, 6—4. 
Alte rezultate : T. Ovici (Progre-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Ieri, în prima manșă o ediției 1074/75 din cupele europene la fotbal, 
echipele noastre du înregistrat următoarele rezultate :

Cupa campionilor europeni CRAIOVA : UNIVERSITATEA — ATVIDABERG 2—1 (1—1)

Cupa cupelor DUNDEE : DUNDEE UNITED — JIUL 3—0 (2—0)

Cupa U.E.F.A. BOLU : BOLUSPOR — DlNAMO BUCUREȘTI 0—1 (0—1)
ISTANBUL : BEȘIKTAS — STEAGUL ROȘU 2-0 (0—0)

(Citiți in pag. a 4-a amănunte de la cele patru jocuri).

românia-r. o. germană 49-0 i
forță, de măcinare a adversaru- 
iui, pressing continuu, iată argu
mentele cîștigătoarei. Echipa 
României a primit replica repre
zentativei R.D. Germane. Tricolo
rii au smuls la Varna ropote de 
aplauze pentru evoluția lor ad
mirabilă, înscriind o evidentă re-

Mihair Nicolescu, mijlocașul la 
deschidere, jucătorul care asigu
ră circulația rapidă a balonului 

spre linia de treisferturi
venire după meciul de debut cu 
Cehoslovacia. Greșelile de atunci 
nu au mai fost comise (nesusți- 
nerea omului cu mingea, lovituri 
de urmărire ineficace, grupaje 
tîrzii în grămezi neordonate, ne- 
alegerea de către mijlocași a 
părții de atac cele mai favorabile, 
placaje incorecte). Este adevărat, 
însă, că de această dată, arbitra
jul polonezului Bernard Sos- 
nowski a fost fără reproș. Lăsată 
să-și facă jocul ei modern, 
la ' mină, formația română nu 
a așteptat invitații speciale 1 
combinațiile au mers șnur, 
înaintășii s-au bătut .pentru fie

care balon (excelent — Dărăban, 
promițător ca pilier — Mușat), iat> 
schimbările spectaculoase de di
recție, rod al unor acțiuni colec
tive, au abundat. Scorul final 1 
49—0 (17—0) spune, credem, totul 
despre eficacitatea formației noas
tre. Marcatori 1 Ianusievicî, Ba
ciu, Nica (cite două încercări), 
Durbac, Marica și Mușat (cîte o 
încercare), Durbac (o lovitură de 
pedeapsă șl patru transformări) 
și Florescu (o transformare).

Echipa folosită 1 Durbac — Ia
nusievicî, Nica (Budică min, 54), 
Marica, Burghelea (Motrescu min, 
54) — Nicolescu, Florescu — Pop. 
Dumitru, Fugigi (Tătucu min. 7) 
— Mușat (Postolache min. 41), Dă
răban — Ciornei (Mușat min. 41), 
Munteanu, Baciu. Păcat că Fugigi 
s-a accidentat, contractînd o luxa- 
ție la umăr.

Tonica evoluție a XV-lui Româ
niei în partida de marți ne face 
să așteptăm un meci specta
culos și... o victorie în finala ce 
va avea loc joi. la Varna, pe sta
dionul Cerno More.

Geo RAEȚCH1

Iată și ultimele rezultate ale 
zilei de miercuri j Polonia—Bul
garia 16—3 (0—0) si Cehoslovacia 
—R D. Germană 5.1—4 (27—0).

LOTUL DE CAIAC-CANOE 
A PLECAT ÎN MEXIC

In vederea participării Ia cam
pionatele mondiale care vor avea 
loc în luna octombrie pe apela 
lacului Xochlmilco lotul reprezen
tativ de caiac-canoe al României 
a plecat marți după-amiază în 
Mexic. Din delegație fac parte, 
între alții, canxpionul olimpic Ivan 
Patzaichin, campionii mondial 
Gheorghe Danielov și Gheorghe 
Simionov, Victoria Dumitru, Marii 
Cozraa, Atanase Sciotnic, VasiM 
Dîba. Pînă la începerea C.M. ca< 
iaciștii șl canoiștii români vo< 
efectua im stagiu de pregătiri 
la Ciudad de Mexico.



AGENDA ACTIVITĂȚII
SPORTIVE

CONCURSURI 
DE ORIENTARE TURISTICA

I^a jumătatea lunii septembrie 
s-a dat startul în etapa a doua 
a frumoasei acțiuni inițiate de _a- 
sociația sportivă Electrica Sibiu, 
intitulată „Decatlonul de orienta
te turistică". în prima etapă, la 
care au participat 1250 de tineri 
și tinere, au fost organizate cinci 
concursuri. Cu același prilej, 850 
de cetățeni au intrat în posesia 
carnetului „Sport și sănătate". 
Acțiunea pe care o a*unțăr> a- 
cum cuprinde tot cinci concursuri 
și ele au ca loc de desfășurare 
pădurea Dumbrava.

Ilie IONESCU, coresp. județean

AMATORII DE SPORT 
DIN LUDUȘ...

...au participat îa o suită 
întreceri de masă organizate

DE MASA
Consiliul orășenesc pentru educa
ție fizică și sport. Iată echipele 
care s-au clasat pe primele trei 
locuri I fotbal: 1. I.M.I.L., 2. Com
plexul zootehnic, 3. C.F.R. ; hand
bal, fete: 1. Știința, 2. Liceul nr.

Zahărul ; băieți 2 1. Liceul1, 3.
nr. 2, 2. ^Voința, 3. Liceul nr.^l ; 
volei, 
brica

de 
de

S-AU ÎNCHEIAT 
campionatele de călărie

GHEORGHE NICOLAE 
Șl CONSTANTIN VLAD

fete : 1. Liceul nr. 
____  de lactate.

Ioan I’AUȘ, coresp.

ANIVERSARE
Cu ocazia împlinirii 

ani de la apariția primului nu
măr al ziarului gălățean „Viața 
nouă", a fost organizată o compe
tiție ciclistâ pe ruta Galați — 
Tecuci — Tg. Bujor — Galați, cu 
două etape intermediare. Pe pri
mele trei locuri ale clasamentu
lui general s-au clasat, în ordi
ne, V. Anghelache, V. Zahiu ți 
D. Stănescu. Cu prilejul aceluiași 
eveniment a avut loc, pe Dunăre, 
și o întrecere de caiac-canoe. 80 
de participanți din Galați, Brăila 
și Tulcea și-au disputat 
locuri. S-au impus în 
urmă sportivii asociației sportive 
Ancora Galați.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

CAMPIONI LA „SEMIGREA"
Șl „GREA"

Ultimele întreceri din cadrul 
pe) finale a campionatelor de 
fărie rezervate seniorilor au ___
Bi cele mai așteptate, întrucît pro
bele de obstacole la categoriile 
semigrea și grea oferă întotdea
una întreceri atractive.

Marți, în cele două manșe 
categoriei semigrea, lupta a 
deosebit de strînsă, culmjnînd 
duelul pasionant din barajul 
tru obținerea titlului 
După manșa întîl i 
de 8 concurenți i 
aproximativ egale : 
Aprod, M. Burtea 
Velea cu Sonor, O.
Sonsa — ' 
3Pick-up;
aan cu . . ____ ___
•— cîte 4 p. In' manșa a doua însă 
<cu un parcurs ................
doar Bozan cu 
fără greșeală, în 
inul GH. Nicolae 
fializat cu 4 p 
Slin și C. Vlad 
fenunțe) acumulau cel puțin S p. 
Prin adiționarea punctelor din 
ambele manșe Gh. Nicolae și Al. 
Bozan s-au aflat la egalitate (cite 
M p), ceea ce a necesitat efectua
rea unui baraj în doi. Infirmînd 
pronosticurile ce .se îndreptau spre 

(maf experimentat și dis- 
de un cal care dovedise o 

bună). Gheorghe Nicolae a 
- o 

(la ultimul obsta- 
Bozan fusese pe- 
doborirea a două 
uitarea parcursu- 

titlul într-una 
pe

eta- 
că- 
fost

ale 
fost 

cu 
pen- 

de campion, 
nu mai puțin 
păstrau șanse 
Gh. Nicolae cu 
cu Strop, D. 

. Recer cu Be
to ți eu 0 p, A. Stoica pe 
C. Ilin cu Viteaz, Al. Bo- 

Câlin și C. Vlad cu Spirt

ceva mai dificil), 
Călin a terminat
timp ce ploieștea- 
cu Aprod era pe- 
iar toți ceilalți (C. 
au fost obligați 6ă

sibian 
punînd 
formă I 
cîștigat 
Singură 
coi), în 
tializat 
bare și 
lui. Prin 
din probele dificile a revenit 
merit tânărului și talentatului călă
reț ploieștean (aflat în primul an 
de seniorat). ~ ’
GHEORGHE 
Ploiești). 
țional, 2. 
cu Călin.
J3egonia 
-Sonor, 5.
A. Stoica 
3?ick-up.

Ieri, cea rna\ dificilă 
<?ea de categorie grea — a fost domi
nată clar de dinamovistul CONSTAN
TIN VLAD cu calul Sondor, care a 
efectuat în prima manșă un parcurs 
excelent, fără penalizare, iar în 
manșa a doua a doborît doar o bară. 
Vlad cucerește astfel 
pion, fiind urmat 
(Steaua) cu Sonor — 
ea (Petrolul Ploiești) 
20 p. Gh. Nicolae 
manșa a doua.

2, 2. Fa-
județean

a 30 de
însem-

catego- 
față cu 
Divizia

primele 
cele din

cum

ATESTA PROGRESUL EVIDE
Retrospectiva C.E. de la Roma(I) PERFORM.

• Roma — Helsinki 13—9 ® în 7 din cele 
zultate superioare celor de la J.O. 1972 • Sug 
Din 20 de sportivi români, doar 8 clasați între pr

„NAȚIONALELE" DE TENIS

A DEBUTAT SPECTACULOS
Noua ediție a campionatului Diviziei 

A de judo a început sub semnul 
unor mari surprize, conferind com
petiției o notă deosebit de spectacu
loasă. Cine s-ar fi așteptat, bună
oară, ca echipa elevilor de la Școala 
sportivă Unirea Iași — clasată anul 
trecut pe locul 10 — să întreacă ru
tinata garnitură a politehnicii Bucu
rești 7 Cine ar fi crezut că tînăra 
formație a Universității București 
— alcătuită în majoritate din 
elevi — va obține victoria în fața 
vicecamptioanei republicane T.E.F.S. 7 
Sau cine acorda cca mai mică șansă 
noii formații promovate in Divizia 
A, CAROM din Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dcj, in triunghiularul de 
la Brașov, alături de două echipe ce 
emit pretenții justificate la locurile 
fruntașe : Dinamo Brașov și Rapid 
Arad 7 Și totuși, CAROM întrecut 
formația arădeană, expediind-o (a- 
ceasta pierduse și partida cu Dinamo 
Brașov), în subsolul clasamentului.

Dintre cele 9 formații pe care 
le-am văzut duminică după-amiază, 
în sala Floreasca din Capitală, Di
namo București s-a detașat clar, cu 
toate că cei doi semigrei — Gh. 
Boșcu și Gh. Nache — sînt acciden
tați, la categoria respectivă fiind pro
movat mijlociul Ionel Lazăr. După 
opinia noastră, Dinamo București 
are mar} șanse să-și păstreze titlul. 
Echipa din Dealul Spirii, LE.F.S. 
și-a întărit lotul cu cîteva elemente

valoroase. Cu toate acestea, 
menționam mai sus, a pierdut o par
tidă pe care putea s-o cîștige. S. 
Lucea și A. Negoiță au făcut însă 
greșeli elementare. Un start foarte 
bun a luat și Universitatea Cluj, vic
torioasă în ambele confruntări ale 
etapei. Din păcate, semigreul I. Fa
bian s-a accidentat în partida cu 
C. Melnic (Olimpia București) fiind 
indisponibil cel puțin pentru urmă
toarea etapă. A.S.A. Tg. Mureș, 
C.S.M. Sibiu, Olimpia și Politehnica 
București nu dispun la toate 
riile de sportivi care să facă 
succes dificilelor partide din 
A.

înainte de a încheia aceste 
nări am vrea să menționăm un fapt 
deosebit de îmbucurător. Arbitrajele 
au fost ireproșabile.

Costin CHIRIAC
1— 3. Dinamo Buc. 2 2 0 0 8—2 2

Dinamo Bv. 2 2 e o 8—2 2
Univ. Cluj 2 2 0 0 8—2 2

4. T.E.F.S. 2 1 0 1 6 —4 1
5. Univ. Buc. 2 1 0 1 5—5 1

<— 9. CAROM 2 1 0 1 4-6 1
ASA Tg. Mureș 2 1 0 1 4—6 1
Șc. sp. Unirea Iași

2 1 0 1 4—6 1’
Olimpia Buc. 2 1 0 1 4—6 1

16—12. Rapid Arad 2 0 0 2 3—7 0
C.S.M. Sibiu a o 0 2 3—7 0
Politehnica Buc. 2 0 0 2 3—7 0

(Urmare din pag. 1)

Concurentele din finala cursei ae 800 m se ap'i 
Suman (România) și Hoffmeister (U.D.G.). Li 
pioană, se află pe ultimul loc (nr. 52).
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VIRGINIA RUZICI

sul) — M. Tăbăraș (Progresul) 
6—1, 6—4, 6—4 ; Al. Siito (Dună
rea Galați) — I. Spătaru (Elec
trica Timisoara) 6—4, 7—5, 
6—0 ; I. " 
șov) — _ .
6— 3, 6—2, 6—3 ; C. Popovici 
(Steaua) — D. Oprea (Dinamo Bra
șov) 6—1, 6—0, 6—2 ; I. Sântei 
(Dinamo București) — L. Țiței 
(Steaua) 6—4, 6—3, 6—2 ; D. Ne
meș (Steaua) — P. Bozdog (Pro
gresul) 7—5, 6—3, 6—4 ; Gh. Boa- 
ghe (C.S.U. Constr.) — B. Almă- 
jan (Dinamo București) 0—6, 6—4,
7— 5, 6—2.

Astăzi, de la ora 9 (se joacă 
non-stop), se vor disputa „sfer
turile4*, în care s -au calificat: T. 
Ovici (l-a întrecut cu 6—0, 6—2, 
6—3 pe Al. Siito) ; C. Popovici 
(7—5, 6—3, 6- 3 cu I. Kerekeș) ; 
I. Sântei (6—4, 7—5, 10—8 cu D. 
Nemeș) ; T. Marcu (9—7, 6—2, 1—0, 
ab. cu Gh. Boaghe), precum și V. 
Sotiriu, V. Marcu, S. Mureșan și 
D. Hăradău.

întrecerea feminină — desfășu
rată în prima sa parte pe tere
nurile de la Școala sportivă nr. 
3 unde, 
curs nu 
bune — 
gîndu-se 
care s-au calificat : . —____
zici, Valeria Balaj, Florența Mihai

2—6, 
Kerekeș (Dinamo Bra- 

Gh. Giurgiu (Poli Cluj) 
6—2, ‘ ~ “

însă, condițiile de con- 
au fost dintre cele mai 
a înaintat repede, ajun- 
în semifinale, fază în

Virginia Ru-

SURPRIZA LA VELODROM

si Mariana Simionescu. Rezulta
tele meciurilor acestor jucătoare : 
Kuzici — Iladgiu 6—1, 6-—0 ; Balaj 
— Trifu 6—3, 3—6, 6—2 ; Mihai — 
Mariana Nunweiller 6—3, 6—4: Și- 
mionescu — Caraiosifoglu w.o.

MUREȘAN —
CÎȘTIGÂTOR LA KREUTZ

în Austria, în 
Kreutz, jucătorul 
Sever Mureșan, care a participat 
la un turneu în compania, prin
tre alții, a lui Kukal (Cehoslova
cia), Pokorny (Austria), Gulyas 
(Ungaria) etc., a terminat învin
gător.

In „sferturi" Mureșan a cîști
gat cu 6—4, 7—5 în fața lui Di 
Domenico (Italia), în semifinală 
l-a întrecut cu 7—6, 6—3 pe Let
cher (Australia), iar in finală a 
dispus cu 6—4, 3—6, 6—3 de Po
korny. Jucătorul român s-a cali
ficat, de asemenea, și în finala 
de dublu (făcînd pereche cu Di 
Domenico), dar nu a mai jucat 
împotriva cuplului Kukal — Po
korny întrucît trebuia să ajungă 
la timp la „naționale"...

La Ploiești

localitatea 
dinamovist

CAMPIONATUL REPUBLICAN

Cei peste 1200 de ziariști pre
zenți La .,Centro stampa" la a Xl-a 
ediție a campionatelor europene 
de atletism au discutat mult pe 
marginea întrecerilor găzduite de 
Stadio Olimpico din Roma. Discu
țiile, adesea încheiate cu verdicte 
care sc voiau fără apel, pendulau 
între două aprecieri categorice : 
una că C.E. au fost de un slab ni
vel tehnic, alta că, dimpotrivă, în
trecerile din capitala Italiei s-au 
desfășurat la un bun nivel, la li
nele probe chiar foarte bun! In 
ceea ce ne privește sîntem adept ii 
color din categoria a doua, a ace
lora care apreciază întrecerile la o 
calitate superioară. Părerea noastră 
nu este însă categorică și fără re
plică. în sprijinul ei vom aduce 
în discuție cite va cifre cu referire 
la ediția C.E. din 1971 (considera
tă, in cor pore, drept cea mai va
loroasă). Față de Helsinki, rezul
tatele câștigătorilor de la Roma au 
fost superioare la 13 probe mas
culine și la 2 egale (din totalul de 
21 de probe), iar la fete la toate, 
cu excepția săriturii în lungime ! 
îri 1971 la 5000 m, de pildă, 
landezul Văătainen a cîștigat 
13:32.6 (la Roma, Floroiu a 
al cincilea cu 13:27,2 !), tot 
Helsinki primul loc la 110 mg (Sie- 
beck) a fost cronometrat în 14,0 s, 
timp care acum i-ar fi adus doar 
locul cinci ; la 800 m fete Vera Ni- 
kolici a obținut 2:00,0 (Ia Roma 
patru alergătoare au coborît sub 
aceasiă cifră). Și exemplele ar pu-
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Al. Bozan (C.s.M. Sibiu) 
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Pistarzii sînt, în aceste zile, 
niți pe ovalul de beton al* 
dromului Dinamo. Ca în 
toamnă ei își încheie 
întrecjndu-se pentru cucerirea 
lurilor de ^campioni ai țării. De ce 

anotimpul cu 
ploi (cum a 
din edițiile 
puternic sau ? — -

dar
titlul de cam- 
de D. Velca 

16 p și A. Stoi- 
cu Pick-up — 
a renunțat în

Aurelian BREBEANU

toamna 7 De ce în 
vreme capricioasă, cu 
fost cazul în atîtea 
precedente), cu vînt 
cu aer tare (ca ieri) 
găsește argumente, 
tele continuă — dintr-o 
neînțeles — să fie 
toamna. în Ioc să se 
vara, înaintea campionatelor ___
diale sau a Jocurilor olimpice...

Marți după-amiază au fost che
mați la start specialiștii probei 
de 1 000 m cu start de pc loc. 
întrecerea — nespectaculoasă. dar

cu
Nimeni nu 

campiona- 
inerție de 

programate 
desfășoare 

mon-

NOTA CRITICA

S-A SUPARAT SCAUN

atît de importantă pentru afirma
rea pistei noastre în arena olim
pică — s-a încheiat cu o surpriză. 
Ștefan Laibner, omul care 
minat ani în șir această 
cel care i-a dus recordul 
1:09.9, a coborît pe treapta 
a podiumului de premiere, 
amărît de neîmpliniri. talentatul
ciclist pare resemnat. Păcat. Talen
tul său i-ar fi dat dreptul să pă
trundă în elita ciclismului de pistă. 
Titlul de canion a fost 
de harnicul Dolofan,
dotat cu forță și rezistență 
ce ne dă dreptul să credem 
poate obține performanțe superioa
re la urmărire), care și-a dozat 
bine eforturile și a reușit să ter
mine intr-un ritm mult superior 
adversarilor săi. Iată, de altfel, 
timpii intermediari ai primilor cla
sați : Petre Dolofan— 16,9 (200 m). 
29,8 (400 m). 42,9 (600 m). 56,8 (800 
m) : Atila Telegdi — 17,5 — 30,2 — 
43,4 * — 57.5 ; ștefan Laibner — 
17,2 — 30,1 — 43.1 — 57,2.__

Clasament final : 1.
(Steaua) 1:11,2 
(Dinamo) 1:11, î 
(Dinamo) 1:12,0 ;

a do- 
probă, 

pină la . 
a treia 
Obosit.

cișdgat 
ciclist 
(ceea 

că

Începînd de la 1 octombrie, la 
Ploiești, va avea loc campio
natul republican de zbor cu mo
tor. întrecerile se vor disputa în 
cadrai a trei probe, și anume, 
acrobație aeriană, precizie (la 
aterizare) și triunghi de regula
ritate. Concursul, rezervat pilo- 
ților sportivi ce activează în ca
drul aerocluburilor, va oferi cel 
mai bun mijloc de testare a 
gradului lor de pregătire.

această cifră). Și exemplele ar 
tea continua...

La Helsinki au fost stabilite 
Acorduri mondiale : Faina Melnik 
la disc (64,22 m), 4x400 m forma
ția feminină a R.D.G. (3:29,3) și 
Karin Bumeleit la 1500 m (4:09,6). 
Aceste probe au fost cîștigate la 
Roma cu 69,00 m, 3:25,2 și, res
pectiv, 4:02,3 (a cincea clasată a 
fost notată cu 4:08,9). Acum, la 
Roma au fost înregistrate, de ase
menea, trei recorduri mondiale : 
Ruth Fuchs 67,22 m la suliță, Ro
semarie Witschas 1,95 mi® înălți
me și ștafeta feminină a R. D. 
Germane 42,51 s la 4x100 m.

La ediția a Xl-a a C.E. au fost 
corectate sau egalate recordurile 
campionatelor la 11 probe masculi-
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arăta că la 
nine din ce 
te perform. 
J.O. de la I

Ca la terii 
fel, surpri: 
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PROGRAMUL CAMPIONATULUI FEMININ AL DIVIZIEI
A

LOFAN
Telegdi 
Laibner

final : PETRE DO- 
; 2. Atila 

5 ; 3. Ștefan
4. Paul

Sportul reprezintă un important 
mijloc de educație, unanim recu
noscut. Prin multiplele sale mijloa
ce de influențare, el întărește nu 
numai organismul, ci și curajul, 
dîrzenia, voința, disciplina, dra
gostea de patrie etc. Procesul de 
antrenament cuprinde două laturi 
— instruirea și educația — orga
nic legate între ele, ce se împle
tesc (sau ar trebui să se împle
tească !) în mod armonios în ca
drul pregătirilor. Mai sînt însă 
și cazuri în care munca de edu
cație nu se -situează la nivel»! 
necesar și. firește, urmările nu 
întîrzie să se arate...

La ultima etapă a Diviziei de 
lupte greco-romane, la Pitești, 
s-au întîlnit formațiile C.S. Pi
tești, C.S.O. Cîmpulung Muscel și 
Electroputere Craiova. Cu acest 
prilej s-a disputat și meciul din
tre C. Leca (Cîmpulung) și l. Sil
vestru (Pitești). Mai bine pregătit, 
piteșteanul și-a concretizat supe
rioritatea pe .tabelele de punctaj, 
tonducînd la vm moment dat cu

10—1. La 
Silvestru, 
adversarul la parter, a 
să finalizeze „fixarea" i 
ționat (aceasta a fost părerea tu
turor arbitrilor), l-a lovit cu eapul 
pe Cornel Leca. Sportivul din 
Cîmpulung s-a. supărat, a protes
tat vehement la decizia arbitrilor 
și cum aceștia au acordat victo
ria celui care se dovedise net 
superior, Leca s-a răzbunat pe... 
scaunul de la colțul saltelei, pur 
și simplu, sfărîmîndu-1. Firește, 
gestul său urît a fost dezaprobat 
de spectatori, de toți cei prezenți. 
Cum nu era la prima abatere 
(intr-un alt meci, între cei doi 
combatanți a avut loc un schimb 
de... palme, provocat de Leca), de 
data aceasta. F.R. Lțipte a luat 
măsura de a-1 suspenda pentru 
șase luni. Sperăm că sancțiunea 
va fi utilă pentru acest sportiv 
recalcitrant, dar și pentru... an
trenorul său, Lucian Coman !
(M. Ir.).

o acțiune reușită a lui 
cînd acesta și-a dus 

i încercat 
și neinten-

clu- 
Va- 

Ramașcanu,

Echipa de fondiști a 
bului DINAMO (Teodor 
sile, Mircea “ 
Valentin Ilie șl Costel Cirje 
— antrenor Nicolae — ' ‘
a doborît recordul Ia 
rire (4000 m), obținînd 
Vechiul record data 
ani și era de 4:39,5.

Voicu) 
urmă- 
4:38.6. 
de 18

5.
6.

Soare (Steaua) 1:12,3 ; 
Neagoe (Dinamo) 1:12,9 ; 
Simion (Șc. sp. 1) 1:14,5 ;
sile Petre (Steaua) 1:14,6 ; 
Negoescu (Steaua) 1:14,7 ; 9. 
Ene (Steaua) 1:16,2 ; 
Imbuzan (Steaua) 1:16,3.

Desfășurată în „ritm forțat" 
liștii au fost obligați la patru 
ții !). proba de urmărire individuală 
s-a încheiat cu un net succes al di- 
namoviștilor : 1. Costel Cirje (cel mai 
bun timp 5:10,1). 2. Teodor Vasiie,
3. Mircea Ramașcanu — toți de la 
Dinamo. Să notăm și recordul junio
rului I. Tctora (S^. sn. 21 la m : 
6:49,6 (v. r. 6:53,?'

Hrisiache NAUM

10.

Anton 
Romică 
7. Va- 

8. G.
Ștefan 
Eugen

(fina- 
evolu-

ETAPA 1 — 21 septembrie
SERIA SUD : Voința Constanța — 

Laromet București, Metrom Brașov
— Cetatea Giurgiu. Voința Roman — 
Voința Ploiești. Gloria București — 
Frigul București. Rapid
— Voința București.

SERIA NORD : C.S.M 
C.F.R. Tg. Mureș, Voința 
reș — U.T. Arad. Record 
Hidromecanica Brașov. 
Craiova — Voința Oradea, 
Cluj — Voința Timișoara.

ETAPA A II-A — 28 septembrie
SERIA SUD : Laromet București

— Voința București, Frigul Bucu
rești — Rapid București, Voința 
Ploiești — 
tea Giurgiu 
ința Constanța •

SERIA NORD :
— Voința Timișoara, 
dea — ”
Brașov 
Arad ■ 
Șița —

ETAPA
SERIA

Laromet
— Voința Constanța. Gloria 
rești — Cetatea Giurgiu, 
București — Voința Ploiești. 
București — Frigul București.

SERIA NORD : Voința Tg. Mu
reș — C.F.R Tg. Mureș, Record 
Cluj — C.S.M Reșița. Voința Cra
iova — U.T. Arad. Voința Cluj — 
Hidromecanica Brașov. Voința Ti
mișoara — Voința Oradea.

București

Reșița — 
Tg. Mu- 

Cluj — 
Voința 
Voința

Frigul 
Rapid București,

— Gloria București, Ceta- 
Voința Roman, Vo- 
— Metrom Brașov. 

: C.F.R. Tg. Mureș
Voința Ora- 

Voința Cluj, Hidromecanica
— Voința Craiova.

Record Cluj, C.S.M. 
Voința Tg. Mureș.

A III-A
SUD : Metrom
București, Voința

U.T. 
Re-

5 octombrie
Brașov —

Roman 
Bucu- 
Rapid 

Voința

—19 octombrie
Laromet Bucureșd 

Voința Plo- 
Voința București, Cetatea 
— Rapid București, Voința 

Gloria București, Me- 
— Voința Roman.

•“ C.F.R. Tg. Mu- 
Hidromeca- 
Timișoara,. 

' ' c.s.M.
Voința

ETAPA A IV-A
SERIA SUD :

— Frigul București, 
iești — — • ■ —
Giurgiu 
Constanța 
trom "

SERIA 
reș 
nica Brașov 
U.T. Arad 
Reșița — ’
Tg. Mureș

ETAPA
SERIA 

Laromet 
rești — 
București 
Ința București — 
Frigul București 
iești.

SERIA NORD :
Mureș,

Brasov — 
NORD :

Voința Oradea, 
r — Voința 

— Voința Cluj. 
Voința Craiova, 
— Record Cluj.

A V-A — 2 noiembrie
SUD : Voința Roman — 
București Gloria Bucu- 

Metrom Brașov, Rapid 
— Voința Constanța, Vo- 

Cetatea Giurgiu, 
— Voința Plo-

Record Cluj —
Voința Craiova 

Mureș, Voința Cluj
C.F.R. Tg
— Voința Tg. ..
— C.S.M. Reșița, Voința Timișoara
— U.T. Arad Voința Oradea — 
Hidromecanica Brașov.

ETAPA A VI-A — 9 noiembrie
SERIA SUD : Laromet București

— Voința Ploiești, Cetatea Giurgiu
— Frigul București. ” ' 
stanța — Voința București, 
Brașov — Rapid București, 
Roman — Gloria București.

SERIA NORD :
reș — Hidromecanica Brașov, 
Arad — Voința Oradea, C.S.M. 
șița — Voința Timișoara. V 
Tg Mureș — Voința Cluj, Record 
Cluj — Voința Craiova.

Voința Con-
Metrom
Voința

C.F.R. Tg. Mu- 
U.T.
Re- 

jința

ETAPA
SERIA SI 

Laromet B
— Voința
— Metrom
— Voința 
iești — Ci

SERIA N 
C.F.R. 
Record
Voința Tg.
— c.s.M. 
Brașov —
ETAPA A

Tg.

SERIA S 
— Cetatea 
stanca — 
Brașov — 
Roman — 
București

SERIA î 
reș — U.'I

Mureș — 
Cluj — v. 
Craiova —
ETAPA A
SERIA S 

Laromet E 
rești — 
Bucureșe 
Ploseszx — 
tea

C.F
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lătatea distantei. în frunte: Dubois (Franța), 
a (Bulgaria), cea care avea să devină cam- 

Foto : Drago? NEAGU

E PE ST ADIO OLIMPICO
ATLETISMULUI EUROPEAN
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două locuri patru
— 3000 m și Va-
— 100 mg), un loc 

5000 m) și

la 8 pro-

c mai pot 
L dar cre- 
suficiente 
ra valorii 
p capitala 
Lxnc punct 
nte de a 
obe fcmi- 
[nrcgistra- 
p decît la

b de acest 
acs, n-au 
Lilificările 
atleți 

m n-a 
prdul

66,62 
bu 2,21 m 
Leit 2,08 m 
Llringerea 
Ir victorie 
Iută (Bur- 
Iwiordma- 
py Bruck- 
I mai bun 
I- 63,16 m, 
Ibritanicu- 
k)0 m — 
pastă pri- 
faptul că 
Icelor mai 
bene din 
I titlurilor 
I toți cei- 
Intrc care 
L Suman,

(A- 
ob- 
de 

m ;

man — 800 m), 
(Natalia Andrei 
Ierta Ștcfănescu 
cinci (Ilie Floroiu 
două locuri șase (Olimpia Catara
mă — disc și Gheorghe Cefan 3000 
ni obst.), patru noi recorduri : Na
talia Andrei 8:59,0 la 3000 m, 
Gheorghe Cefan 8:25,8 la 3 000 m 
obst., Ilie Floroiu 13:27,2 la 5000 
m și echipa^ Ibolya Slavic, Doina 
Bădcscu, Lăcrămioara Diaconiuc 
și Mariana Suman 3:30,8 la 4x400 m.

Trebuie arătat însă că aspirațiile 
noastre erau mai mari, atît in ceea 
ce privește numărul de medalii, cit 
și cel al clasaților intre primii șase 
și că, in mod normal, aceste aș
teptări s-ar fi cuvenit împlinite. 
Au existat însă unele comportări 
slabe și unele motivări obiective, 
coca ce a făcut ca rezultatele să 
fie, în ansamblul lor, sub posibili
tățile reale ale atleților români. 
Pentru unii dintre ei apreciem că 
întrecerile de la Roma n-au însem
nat doar un simplu test, la care 
au căzut, ci un serios examen ale 
cărui învățăminte trebuie să Ic, a- 
plice grabnic în practică, să-și îm
bunătățească necontenit pregătirea, 
sub toate aspectele ei, pentru a 
răspunde încrederii cg le este a- 
cordatâ, sprijinului primit ! Dar 
despre aceste aspecte, in numărul 
viitor.

Prima întrecere de tenis de 
masă din noul sezon competițio- 
nal, concițfsul dotat cu „Cupa 
Progresul", desfășurată timp de 
două zile în sala Floreasca s-a 
încheiat cu succesul Lidiei Zaha
ria (Spartac București) și al lui 
Teodor Gheorghe (Universitatea 
Craiova), clștigătoril trofeelor 
puse în Joc.

Menționînd frumoasa Inițiativă 
a clubului bucureștean de a orga
niza această competiție, vom sub
linia în același timp că întrecerile 
s-au bucurat de condiții bune de 
disputare pe toate planurile. Am 
dori ca și alte cluburi să urme
ze exemplul - - - —
greșul.

După cum 
concursul de 
stituit și un___ —----------------
selecție pentru jucătoarele și ju
cătorii care ne vor reprezenta la 
campionatele internaționale ale 
Greciei și la Balcaniadă, ambele 
competiții fiind găzduite la Atena 
la sfîrșitul acestei luni și în pri
ma săptămînă a lui octombrie.

In contextul amintit vom re
marca reintrarea promițătoare a 
Lidiei Zaharia după o inactivitate 
de un an, timp în care a devenit 
mamă. Dacă în general, firesc, 
jocul ei nu este încă pus la punct, 
în schimb invingătoarea compe
tiției feminine a demonstrat ace
leași calități deosebite în ceea ce 
privește puterea de luptă, ar
doarea cu care știe să-și apere 
șansele. Nu același lucru s-ar

celor de la Pro

s-a mai anunțat, 
la Floreasca a con
test de Verificare șl

putea spune însă despre Ligia 
Lupu și Viorica Moldovan, ale că
ror fluctuații to joc, prea nume
roase, nu oferă siguranța obține
rii unor rezultate Ia un nivel con
stant bun. Dar, să sperăm că pe 
parcursul viitoarelor evoluții com
portarea lor va atinge indici mai 
ridicați.

La băieți lupta a fost mai echi
librată, concursul, revenind în 
final lui T. Gheorghe. Și în în
trecerea masculină nivelul tehnic 
nu este tocă mulțumitor. Este ne
cesar ca și jucătorii să depună 
mai multe strădanii la antrena
mente, să' acorde toată atenția 
modului cum se prezintă to com
petiții.

Iată clasamentele, simplu fete : 
1. Lidia Zaharia (Spartac Buc.) 5 
victorii, 2. Ligia Lupu (CSM Cluj)
3 v, 3. Viorica Moldovan (Pro
gresul) 3 v, 4. Camelia Filimon 
(Șc. sp. Buzău) 2 v, 5. Elena Con- 
dicaru (Spartac Buc) 1 v, 6. Ana 
Halic ~
băieți: l. T. Gheorghe (Univer
sitatea
(CSM Cluj) 9 v, 
(Progresul) 9 v, 4. 
(Ltoiversitatea Craiova) 7 jr, 
Giargiucâ (CSM Cluj) 7 V, 
Stogiorgian (Comerțul Tg. Mureș) 
5 v, 7. S. Luchian (Progresui)
4 v, 8. C. Popovici (Constructorul 
Hunedoara) 4 v, 9. I. Panait (Vo
ința Buc.) 4 v, 10. S. Nicolae (Vo
ința Buc.) 4 v, ÎL ~ 
(Locomotiva Buc.) 
Cauri (Progresul) 2 v.

(Progresul) 1 V ; simplu

Craiova) 9 v, 2. S. Doboși
3. A. Ovanez
M. Firâr.escu-

5. D.
6. I.

N. Danielis 
2 v, 12. S.

/

IN PARAȘUTISMUL SPORTIV ESTE
NECESARĂ MAI MULTĂ TINEREȚE

Așadar, sezonul competițional în 
parașutismul nostru sportiv s-a în
cheiat. Etapa finală a campionate
lor republicane. desfășurată la 
Brașov, săptâmînâ trecută, a fost 
cîștigată. pe echipe, 
Aeroclubului ----- 
rești). iar la 
gu (băieți) 
(fete).

Aruncînd o privire de ansamblu 
asupra evoluției sportivilor noștri 
fruntași, la această competiție, ca 
și in alte întreceri din acest an. se 
cuvin cîteva notații. Dacă pe timp 
foarte bun ei au realizat unele per
formanțe de valoare în condiții de 
timp cu vint în rafale, comportarea 
lor devine mai puțin sigură, îndeo
sebi la proba de salt in grup cu 
aterizare la punct fix. Lucrul 
cesta 6-a dovedit și la campiona
tele mondiale la 
și unde loturile 
Ies cel de fete 
așteptări. Cauza

desfășurată 
a 

de sportivii 
„Aurel Vlaicu- (Bucu- 
individua! de Ilie Nea- 
și Maria Iordane seu

a-

care au participat 
noastre — mai a- 
— au evoluat sub 
principală o con-

stituie insuficienta pregătire fizică, 
o seaj'.iâ dintre sportivii noștri 

se înrădăcinează greu convingerea 
că parașutismul modem cere, pe 
lingă tehnică individuală, o desă
vârșită pregătire sportivă și o în
delungată și exigentă educare a 
reflexelor

Se simte, de asemenea, nevoia 
împrospătării loturilor noastre re
prezentative cu elemente tinere și 
talentate, precum și modernizarea 
metodelor de pregătire în unele a- 
erocluburi, cu sporirea orelor de 
lucru la sol, la aparatele specifice 
de antrenament.
spunem că ar fi timpul să se trea
bă mai hotărît 
pentru proba așa-zisă de 
lativ“ (acrobație aeriană în grup), 
probă de mult intrată în progra
mul competițional în alte țări și 
care urmează - - ...............-
F.A.I. pentru 
mondiale.

Trebuie sâ mai

Ia antrenamente 
.lucru re-

să fie oficializată de 
viitoarele campionate

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

fre Joeu- 
nchen și 
ipionatelc 
ferit spe- 
i supună 
oși atleți 
l-i rodeze 
lele con- 

in 1976, 
tot
alții n-au

Viorel TONCEANURomeo VILARA

Tîtești (Arqes). revelația zonei la
Slotina. • SAPTAMiNA VIITOARE sînt pro
gramate ultimele zone ale campionatu
lui republican, la Botoșani, Constanța și 
București. Finala competiției va avea lac 
la. Alexandria, între 3 și 6 octombrie.

De la I.E.A.B.S. nî se comu
nică programul de funcționare a 
patinoarului ..23 August" din Ca
pitola în această săptâmînâ. 
Astfel publicul va avea acces în 
zilele de joi și simbotă între 
orele 17 ți 19, far duminică de 
l« 10 la 12 |î de la 17 Io 19.

Progresui este

p/^| ETAPA A Xll-A o ccmpîo-
• wLU natului naționol de polo 
(seria A) se desfășoară partidele: Școla
rul — Dinamo (duminică, ora 11, la ba
zinul ~

ATI PTICAA PE STADIONUL REFUZA I LE 110/Yl BUCII s-a desfășurat rrfarți, 
după amiază „Cupa Metalul". Citeva re
zultate : masculini 100 m : S. Mitrofar. 
(Steaua) 10,7, 800 m: E. Gale (Steaua) 
1:52,6, 5 000 m : C. Andreica (Progresul) 
14:17,6, Gh. Ghipu (Steaua) 14:35,0» 
greutate : M. Iordan (Dinamo) 17,54 m 
(r.p.), feminin : 100 mj Mariana Cor.’
dovici (Metalul) 12,1, 800 m: Maria Linco 
(Metalul) 2:12,1, lungime ; Maria io- 
nescu (C.A.U.) 6,10 m, Dorina Cătinear.u 
(C.A.U.) 6,02 m, greutate : Valentina 
Cioltan (Muscelul C-lung) 17,28 m.

acum

rii noas- 
lortivi (12 
competi- 
ie. doua 
tina Me
ni — tri
buna Su-

HANDBAlftiVW.* GA- 
douâ 

meciuri aminate din cadrul primei etape 
o campionatului masculin de handbal al 
diviziei A. Este vorba de partidele Di
namo Brașov - Dinamo București și 
C.S.U. Galați — Politehnica Timișoara.

11
10
11
10
11
11

’.0
8
4
3
2
2

1 
1
1
2
1 
O

0 77-26 
1 62-30 
6 37-53
5 66—68
8 32-72
9 32-57

PICE
loiembiue

pure ști — 
București 
București 
București 
ința Plo-

raiova —
Cluj — 

ișoara — 
k Oradea 
bmecanica

IliPTF CONCURSUL REPUBLICANL'-’r,E de toamna, rezervat ju
niorilor de lupte libere, disputat în salo 
Armatei din Cluj, a desemnat următorii 
învingători în ordinea categoriilor, JU
NIORI MARI : O. Feher (Satu Mare), 
Gh. Ștefan (Rapid), P. Brîndușan 
(Steaua), G. Anghel (Steaua), N. Doro- 
banțu (Rapid), St. Soos (Cluj), T. Gher- 
ghely (Tg. Mureș), A. Bălăianu (Steaua), 
l, Paiu (3răila), P. Prisâcariu (Rapid) ; 
JUNIORI MICI: A, Suteu (Cluj), D. Lun- 
gu (Gh. Gheorghiu-Dej), M. Morun 
(Brăila), L. Sondor (Sf. Gheorghe), M. 
Ghirilă (Călărași), Gh. Kiraly (Brașov), 
z- > .r, . GrigOre (pj.

D. Georgescu

Dinamo) șl Voința — Politehnica 
Cluj. Meciul Rapid 
aminat. Clasament :

1. Dinoma
2. Rapid
3. Progresul
4. Voința
5. Politehnica
6. Școlarul

In seria B (etapa 
gramate întîlnirile : . ~
Crișul - Unirea Arad și Progresul Ora
dea - Mureșul.
1. I.E.F.S.
2. Crișul
3. Unirea
4. Petrolul
5. Mureșul
6. Progresul

21
17

9
8
5
4

a XIV-o) sînt pro-
I.E.F.S. - Petrolul,

In final clasamentul turneului a 
următoarea înfățișare : 1. Moscova, 
Varșovia, 3. București, 4. Progo.

SCRIMĂ CONCURSUL . INTERNA-/ 

țlONAL INTRE ECH'»« = 
I.E.F.S. Șl GLIWICE (Polonio) s-a 
cheiot cu victoria trăgătorilor cC-^-y- 
Scor final : 3—1 (8—8 victorie la 5 tușe. 
Io floretă bărbați, 9—7 la floretă femet, 
10—6 la spadă și 6—10 la sabie). In tur
neele individuole, același scor. Polonezii 
cu încheiat pe primul loc la 
(Kurcek și Ludmila Bitko) și 
(Matveev), in timp ce reprezentanții 
I.E.F.S. au cîștigat proba de sabie, prin 
Eugen Turcu.

ECHIPELE 
în- 

oaspețe

floretă 
spadă

Or.

Clasament :
1
1
1
4
2
3

13
13
13
13
13
13

12 
11
7
1
2
0

0 93-38 
1 96-42
5 77-86
8 52-77
9 49-99

10 40-65

25
23
15
6
6
3

FEMININE
KARL

____ ____,__ susținut cîte 
amicale la Brașov, în corn- 

echipelor Metrom (feminin)

FORMAȚIILE 
MASCULINE

Germană) au

Șl
ZEISS

I
I
I

ecembrie
București 
hța Con- 
I Metrom 
[i. Voința 
|ti, Gloria

Mu- 
IReșița — 
bința Tg. 

Record 
Voința

ecembrie 
iureș ti — 
La Bucu- 
■ Frigul 
h Voința 
Lv. Ceta- 
Instanța. 
Cluj 
ța Timl- 

Voința
Hidrome- ■ 

[Tg. Mu- 
Reșița.

c.
tești), V. 
(Ploiești).

Mardare (Brașov), M. 
Curelaru (lași).

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE djrmraCK. Etapa a pa

tra a competiției, desfășurată la Sibiu, 
S-a încheiat cu victoria alergătorului 
bucureștean Gh. Sora, care a reușit ast
fel să-l egaleze în clasamentul general 
pe coechipierul său, C. Voiculescu. lată 
configurația clasamentului după patru 
etape : 1—2. Gh. Sora și C. Voiculescu 
(Met. Buc.) 38 p, 3. I. Marinescu (Met. 
Buc.) 34 p, 4. I. Bobîlneanu (Voința 
Sibiu) 30 p, 5. N. Rîureanu (Voința Si
biu) 14 p. ,9CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE MOTOCROS. Pe un traseu ales la 
marginea orașului Moreni se ya desfă
șura astăzi după-amiază un mare con
curs de motocros, la care vor participa 
alături de cei mai buni alergător» români 
și doi concurenți din Irlanda.

AIMS SE CUNOSC CJȘTiGATOA- 
VlWA RELE ALTOR DOUA ZONE, 
cele de la Deva (Avîntul Curcani — ju
dețul Ilfov) și Slatina (Celuloza Călâ- 
rn-i — hirieful Dn evo
luția promițătoare a echipei Pacea —

ANTRENAMENTELE
LOTULUI REPREZENTATIV

Componenții lotului reprezenta
tiv de fotbal își continua pregăti
rile în vederea partidei amicale 
pe care o vor susține miercuri, 
la Sofia, cu reprezentativa Bul
gariei. Așa cum am mai anunțat, 
în prezent se găsesc la Snagov, 
împreună cu antrenorul Va
lentin Stan eseu și cu medi
cul lotului. dr. Dumitru To- 
mescu, nouă dintre Jucătorii con-

AGENDA BUCUREȘTEANĂ
Si MB A TA 21 SEPTEMBRtE

Terenul Sirena, ©ra 16 Sirena — Teh- 
ncmetcl (Divizia C).

DUMINICA 22 SEPTEMBRIE

Stadionul Progresul, oro 11: Progresul
— Voința (Divizia B) ;

Stadionul Autobuzul, ora 11: Autobuzul
— Metalul (Divizia B))-;

Terenul Triumf, ora 11: Triumf — I.O.R. 
(Divizia C) ;

Terenul Laromet, oro 11: Laromet — 
T.M.B. (Divizia C) ;

Terenul Automatica, ora 11: Automatica
— Unirea Tricolor (Divizia C) ;

Terenul Flacăra, oro 11: Flacăra roșie
— Șoimii Ta rom (Divizia C).

vocați pentru meciul de miercuri i 
Răducanu - și Iorgulescu ; A ntoncs- 
cu, Angheiini ; Dumitru, Beldea- 
nu ; Troi, Kun, lordănescu. Astăzi 
sosește și Marcu, prezent ieri la 
Intîlnirea de la Craiova, iar mîi
ne se vor alătura lotului și jucă
torii _ de la Dinamo — Cberan, 
Sătmăreanu II, Dobrău, Deleanu, 
Dinu, D. Georgescu și Lucescu — 
care vor sosi la amiază cu avio
nul de la Istanbul. Participarea 
lui Lucescu la întîlnirea de la 
Sofia e incertă, el avînd — asa 
cum am mai anunțat — un ban
daj ghipsat la gleznă.

Programul lotului a cuprins, 
pentru ziua de marți, un control 
medical și două antrenamente i 

dimineții (cu ca- 
altul după-amiază 
fizic-tehnic-tactic). 
selecționații au e- 
antrenamente, iar

medical și 
unul în cursul 
racter fizic) și 
(cu conținut 
Ieri dimineață, 
fectuat noi ____________ ,
după-amiază au urmărit, la tele- 
vizior, meciul de la Craiova, din
tre Universitatea și Atvidaberg, 
din cadrul „Cupei campionilor 
europeni". Astăzi, după un nou 
control medical, vor avea loc an
trenamente și dimineața și după- 
amiază.

SE REUNESC Șl LOTURILE DE TINERET
La 25 septembrie loturile 

tineret 
amicale 
milare 
de ani 
de ani___ _________ __  _______
în vederea acestei acțiuni, antre
norul federal Cornel Drăgușin, în 
colaborare cu antrenorii Ion Nun- 
weiller și Ion Voica, a alcătuit 
un intens program de pregătire 
care cuprinde, printre altele, și 
cîte o partidă de verificare, du
minică : Iotul de 23 de ani va în- 
tîlni prima reprezentativă a țării, 
de la ora 18, pe stadionul „23 
August", iar cel de 21 de ani va 
juca cu prima echipă a Sportului 
studențesc (stadion Politehnica, 
ora 10,30). Pentru mîine au fost 
convocați, la ora 11, la sediul 
F.R.F., următorii jucători t

LOTUL DE 23 DE ANI : Jivan 
și Batbori I — portari ; Porațchi, 
Cazan, Grigore, G. Sandu, Mate- 
escu și Lucuță — fundași ; Dumi-

de 
vor susține două partide 

cu reprezentativele si- 
ale Poloniei (lotul de 23 
la Varșovia, lotul de 21 
la Drobeta Tr. Severin).

triu IV, Bathori II, Răduîescu șî 
I. Ion — mijlocași ; Atodiresei, 
Mulțescu, Chihaiă, Helvei, Năstase 
și Crișan — atacanți.

LOTUL DE 21 DE ANI : Lăză- 
reanu și Moraru — portari ; Moi- 
sescu, Nițu, Banciu, Smarandache, 
Naghi și Purima — fundași ; 
Bora, Kaizer, Hurloî și Custov — 
mijlocași; Batacliu, 
Rădutanu, Cîmpcanu 11 și Aele- 
nei — atacanți.

Zamfir, M.

MECI AMINAT
hotărît

— F.C,
ea meciul
Bihor, din

Diviziei B, seria a

F.R.F. a 
Șoimii Sibiu 
campionatul 
IlI-a, care urma sâ se dispute în 
ziua de 22 septembrie, să aibă loc 
în ziua de 23 octombrie, deoarece 
formația orădeană are doi jucă
tori în loturile reprezentative.

ARBITRII JOCURILOR DIN DIVIZIA B
SERIA I

• Știința Bacău 
lăți : AI. Pirvu (București) 
trolul Ploiești 
cău : 
Sport 
N. Hainea (Birlad) • Relonul Să- 
vinești — Celuloza Călărași : 
Buzea (București) Z ~ 
Brăila — Ceahlăul P. Neamț : Gh. 
Popovici (București) • Construc
torul Galați — Foresta Fălticeni : 
C. Bărbulescu (București) • U- 
nirea Focșani — Chimia Brăila : A. 
Munich (București) • C.S.M. Su
ceava — Metalul Plopeni : O. An- 
derco (Satu Mare) • Gloria ” 
zău — C.F.R. Pașcani : F.
(București).

Oțelul
•

Sport Club 
Gh. Limona (București)

Club Tulcea — C.S.U. Galați :

Ga- 
Pe- 
Ba-

st.
• Progresul

Bu- 
Colosi

M. Rotaru (Iași)
— c.s.U. ”
(Vaslui)
la ora 16 • Autobuzul
— Metalul București :
(București) • Gaz _
—- Electroputere Craiova : 
peanu (Cluj) • Metalul
Tr. Severin — Dinamo Slatina :
V. Iacob (Oradea) • Progresul 
București — Voința București : N. 
Petriceanu (București).

Metalul Mija 
Brașov : Em. Păitnescu

■ se dispută sîmbătă de 
- • • ’ ' București

C. Petrea 
metan Mediaș 

I. Cîm- 
Drobeta

SERIA A III-A

POPICE
JENA (R.D. 
două jocuri , ..
panta echipelor Metrom (feminin) și 
Rulmentul (masculin). La femei, in pri
mul joc au cîștigat oaspetele cu 2535— 
2473 p.d., iar in cea de a doua întîlnire 
scorul a fost favorabil brașovencelor cu 
2533-2506 p.d. Cu acest prilej, jucătoa
rele Mariana Bențea (459 p.d.), Stana 
Birsan (420 p.d.), Tereza Meșter (430 
p.d.) și Livia Răstăman (443 p.d.) au 
depășit norma de maestru al noului 
sezon competițional. La bărbați, rezul
tatele
Karl Zeiss 
(în primul

meciurilor. Rulmentul Brașov — 
Jena ou fost: 5177—5419 p.d. 
joc) și 5403-5350 p.d.

RIICRY DUPA FUM SE ?T,E’ ,a 
fvmJOD * octombrie va avea loc

13
___ -r - ____ __  la

București tradiționala întîlnire de rugby 
dintre reprezentativele României și Fran
ței, contind pentru noua ediție a cam
pionatului ^uropean F.I.R.A. Ieri ne-a 
fost comunicat și numele arbitrului care 
va conduce această partidă; este vorbo 
de englezul Th. Pattinson > LA VARȘO
VIA s-a desfășurat, recent, un turneu 
internațional de rugby la care ou par
ticipat selecționatele o patru orașe: 
București, Moscova, Praga șî Varșovia. 
Echipa română — în componența căreia 
au intrat mai aies tineri, obia trecuți 
de pragul junioratului — a fucat două 
meciuri obținînd rezultatele ; 3—17 cu
selecționata Moscovei și 23-13 cu Praga.

BRAȘOV s-a desfășurat 
cea de a 16-a ediție o com

petiției masculine de volei „Cupa Car- 
pați*. După 3 zile de întreceri, trofeul 
o revenit echipei locale Tractorul, ur
mată de C.S.U. Brașov și de Petrolul 
Ploiești. Partidele au fost viu disDutote 
Comoetiția a constituit un bun prilej de 
verificare o stadiului de pregătire a e- 
chipelor participante în vederea reluării 
campionatului eșalonului secund «ț Pre- 
gătindu-se pentru începerea campionatu
lui diviziei B, echipele masculine C.S.M. 
Delta Tulcea și Unirea Tricolor Brăila 
ou susținut două meciuri amicale, la 
Tulcea soldate cu 3-1 pentru tulceni sî 
3—2 pentru brăilenî • La lași, selecțio
nata oralului Pekin a întîlnit din nou 
formația Penicilina din localitate. în fața 
căreia a cîștigat cu 3—0 (1, 5, 3). leșen- 
cele au prezentat o garnitura întinerită. 
|n continuarea partidei, cele două echipe 
ou mai susținut două seturi, combinîn* 
du-și sextetele.

I
I
I
I
I
I
I

SERIA A II-A

• Automatica Alexandria — 
Tractorul Brașov : T. Leca (Bră
ila) • Metrom Brașov — Ș.N. Ol
tenița : z. Szecsei (Tg. Mureș) • 
Oltul Sf. Gheorghe — Rapid Bucu- 

L Chili bar (Pitești) • Fla
căra Moreni — C.S. Tirgoviște :
reș^i :

z.

• Unirea Arad — Metalurgistul 
Cugir : C. Ghiță (Brașov) • Meta
lul Aiud — Minerul Anina : 
liră guliei (Drobeta Tr. Severin) 
Victoria "* 
Nouă : 
Mureșul 
doara : 
Minerul 
ia Mare : V. Topan (Cluj) • Ind. 
sîrmei C. Turzii — Arieșul "
M. Moraru (Ploiești) • 
Călan — Vulturii Textila 
A. Ene (Craiova) 
șoara — U. M. 
Micloș (București).

, s.
Cărei — Minerul Moldova

C. Prusac (Botoșani) • 
Deva — Corvinul Hune- 

N. Cursaru (Ploiești) • 
Baia Sprie — Minerul Ba-

Turda : 
Victoria 
Lugoj : 

• C.F.R. Timi- 
Timișoara : Gh.

SPORT PE MICUL ECRAN
SIMBÂTA 21 SEPTEMBRIE. Ora 16,35 - MAGAZIN SPORTIV : e Fotbai : 

Boluspor — Dinamo București (reportaj filmat de Eugen Schafer) ; Liverpool — 
Leeds United (selecțiuni înregistrate de la Londra) și rezumate din meciurile 
primului tur ol cupelor europene inter-cluburi. • ,,Cupa Națiunilor" la colane, 
probă de sărituri peste obstacole pe echipe (manșa I). Transmisiune de la 
hipodromul din Piazza di Siena de la Roma.

DUMINICA 22 SEPTEMBRIE. Ora 15,15 - MAGAZIN SPORTIV : Campiona
tele Balcanice de gimnosfîcâ. Selecțiuni înregistrate de la Hvar. a ..Cupa 
Națiunilor" Io călărie (manșa c ll-a). Transmisiune de la Roma.

LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
REA EXCEPȚIONALA 

17 SEPTEMBRIE 
FOND GENERAL

1 125 259 lei
FAZA 1: 
Extragerea I : 1( 

15 70 72 29 88 68
Extragerea a II-

DE

56

LA TRAGE- 
LOTO DLN 

1974 ;
CÎȘT1GURJ:

31 14 35 55

90 60 47 49

87 35 26 9

57 64 31 3

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 SEPTEM

BRIE 1974 :
Categoria I : (13 rezultate) —

61,45 variante a 1 074 lei ;
Categoria a n-a : (12 rezultate) — 

1 395,55 variante a 110 lei.
Cîștigul de la categoria a HT-a 

fiind sub plafonul minim de 20 lei, 
fondul alocat acestei categorii a 
fost împărțit la categoriile I și 
a Il-a.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 18 SEPTEMBRIE 1974

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI t
1.256.024 lei din care 630.876 lei report.

EXTRAGEREA I î 3 4 2 21 6 26
EXTRAGEREA a ll-a : 45 22 39 42 7

Plata cîștigurilor se va face în Capi
tala începînd din 26 septembrie, pină 
la 18 noiembrie, în țară aproximativ dir» 
29 septembrie, pînă la 18 noiembrie 1^74 
inclusiv, iar prin mandate poștale cpr> 
ximativ din 30 septembrie 1974,
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MARELE PREMIU
F.I.L.T.

OAR N-A ÎNVINS DEClT LA LIMITĂ
PE ATVIDABERG: 2-1 (1-1)

CRAIOVA, 18 (prin telefon). 
Anticipam în avancronica ac4stei 
ipaHide, că studenții, trdcînd, cît de 
cît, peste momentul de criză din 
câttip'.ohat, vor face tot posibilul 
ca împotriva lui Atvidaberg să 
se autodepășească, să găsească a- 
cel plus de inspirație și de re
surse pentru ca opțiunea califică
rii în turul următor al competi
ției să fie cît mai consistentă. 
Dar lucrurile nu s-au desfășurat 
așa cum se înt'revă'zuse, mai ales 
în privința rezultatului final. Cei 
care au fost la stadion — apro
ximativ 20 000 de oameni, mai 
puțini explozivi, însă, decît în 
meciurile de campionat — și su
tele de mii de 
văzut cum s-au 
de minute de 
dramatic, aprig, ,,, 
timpului la discreția echipei uni
versitare. Mal întii a fost acea 
nefericită și copilărească 
șeală a lui Lung (min. 6) care 
nu a reușit să rețină balonul șu
tat de Almquist si reluat in gol 
de B. AUGUSTSSON- de lingă 
Boc, care, firesc, a demoralizat 
întreaga echipă craioveană, a fă
cut-o să fie mai imprecisă și pre
cipitată în intențiile sale ofensive. 
A venit, însă, egalarea din min. 
14 în urma unei faze rapide — 
Berneanu a centrat de pe stingă 
și OBLEmENCO a reluat sec cu 
stingul în plasa porții Iui Blom
berg — și lovitura de la 11 m 
'(min. 50)' transformată de ace
lași Obîemenco in urma faul
tului făcut în careu de Karkson 
asupra lui Crișan. Tabela de mar
caj a încremenit aici, deși au 
fost destule ocazii pe care gaz
dele, din lipsă de șansă (vezi 
bara lui Obîemenco din min. 39), 
drtr și datorită impreciziei, nu 
le-au putut concretiza.

Fără discuție că această victo
rie ța Urnită eSte destul de „sub
țire", pentru mult dorita califi
care în meciul retur de la 2 
octombrie. Nimeni nu contestă e- 
fortul depus în teren de cam
pionii noștri, jocul bun al lui 
Obîemenco, al ambelor extreme, 
(în special Crișan), 
trecem cu vederea 
tu) că mijlocașii 
slab randament, 
șii laterali 
se greșeli, 
nîndu-i, de regulă, pe suedezi 
în situații de a contraataca pe
riculos, 
ții Să 
mih. 43, 
in bară, 
biciuhile 
sitatea in 
„noutăți", 
de cite ori fotbaliștii români sint 
angajați în competiții internațio
nale. iii te privește pe Atvida
berg, ea â fost mult mai otno- 
genă, a știut să se apere com
pact, pentru a scoate un rezul
tat așa cum l-a dorit antrenorul 
Otto Dombos, ea a avut o linie 
de mijloc activă și inspirată, din 
care s-a detașat B. Augustsson, 
un. dispecer impecabil.

iată actltn și două declarații 
culese după meci î

telespectatori au 
consumat cele 90 
joc ; am spune 

In majoritatea

grc-

nu

un 
funda- 

au comis numeros- 
centrările lor, pu- 

de regulă, pe

N-a lipsit mult ca oaspe- 
mai realizeze un gol in 

cînd Almquist a șutat 
Ca să fim drepți, slă- 
manifestate de tJniver- 
acest joc nu sînt niște 
noi le redescoperim ori

COJJSȚÂNTIN CERNAIANU i 
„Ne afectează acest rezultat ! Eu

ALTE REZULTATE
Ieri după- amiază și aseară s-au 

rizultate mai importante sosite pină 
l ztombrie.

Capa campionilor
levski Spartak Sofia 
Viking Stavanger 
Hvidovre Copenhaga 
Celtic Glasgow 
Leeds United
Slovan Bratislava 
Jeunesse d’Esch

Dinamo Kiev
Gwardia Varșovia 
F.C. Liverpool 
Î.A.O.K. Salonic

erencvaros Budapesta 
’'jntracht Frankfurt 
.Juvia Praqa 
Jkilmo F.F.

A

SUPERIORITATEA IN JOC:
1-0 (1-0) CU BOLUSPOR

co-la o victorie 
dezechilibrat golul 
de ușor și de ra- 

în a-

mă așteptam 
modă 1 Ne-a 
primit extrem 
pid. Trebuia să recunosc, 
celași timp, că plătim tribut mar
cajului om la om și pressingului 
puternic făcut de adversari. Am 
reținut jocul bun la mijlocul te
renului făcut de oaspeți, și deci
zia apărătorilor în momentele 
critice".

OTTO DOMBOS : „Universita
tea a condus jocul, dar n-a. pu
tut realiza scorul pe care și l-a 
propus. Sînt mulțumit de rezul
tat și cred în șansa noastră de 
calificare. 51-am înșelat cînd am 
văzut mijlocașii craioveni in me
ciul — ... .
fost primii 
azi, 
menco și cele două extreme".

cu Politehnica Iași. Ei au 
care ne-au ușurat, 

sarcina. Mi-au plăcut Oble-

sovietică de arbitri 
la centru; G 

Mkrtteian —

Brigada
(I. Serghenko — 
Karapetian și M. 
la linie) a condus corect urmă
toarele formații :

UNIVERSITATEA
Lung — Niculescu,

CRAIOVA i 
____= _____ Boc, Desel- 
nicu, Berneanu — Bălăci (min. 83 
Ștefănescu), Strîmbeanu — CRI
ȘAN, Bălan (min. 70 Țarălungă), 
OBLEMEKCO. MARCU.

ATVIDABERG :
Olsson, Lundhal,
JOHANSSON 
ANDERSSON,

Blomberg — 
KARLSSON, 

J. Augustsson, 
AUGUSTSSONANDERSSON, B. AUGUSTSSON 

— Almquist, Wallinder (min. 82 
Nilsson), Franzen.

Stelian TRANDAFIRESCU

BOLU, 18 (priit telefon). Dina
mo a obținut, miercuri, pe sta
dionul din Bolu, o valoroasă vic
torie, chiar dacă jocul în sine nu 
a satisfăcut pe deplin. Ciștlgind 
cu 1—0 fotbaliștii bucureșteni au 
luat o serioasă opțiune pentru 
calificarea în turul următor al 
Cupei U.E.F.A.

Partida a avut două aspecte 
complet diferite. Astfel, în pri
mele 45 de minute Dinamo, fă- 
cînd totuși un ioc economic și cu 
multă prudență, s-a comportat cu 
mult peste valoarea adversarilor, 
încă din min. 2 Nunweiller în
cearcă vigilența portarului Talip 
care avea să se evidențieze de 
altfel de-a 
meci. In 
combinație
Zamfir Sâlceanu este în poziție 
excelentă de șut (min. 25) dar 
mingea trece puțin peste bară, 
înaintea acestor ocazii, am notat 
însă și cîteva situații bune de a 
înscrie ale fotbaliștilor de la Bo- 
luspor și în special cele ale lui 
Haidar (min. 12) șl Siikrii (min. 
17) Golul înscris în min. 36 de 
RADU NUNWEILLER cu capul 
— în urmă unui contraatac ini
țiat de Dinu și continuat cu o 
excelentă pasă a lui Zamfir — 
a fost prefațat de o altă exce
lentă ocazie a lui Custov (min. 
33) care a șutat de la 5 metri, 
dîndu-i ocazie lui Talip să se 
evidențieze în mod deosebit.

După înscrierea golului, Dina
mo construiește o serie de ac-

întregului 
după o

lungul
continuare, 

aplaudată, Dinu

țiuni periculoase la poarta gaz
delor, grație activității laborioa
se desfășurată de Sâlceanu, se
condat de Zamfir. Finalul primei 
reprize indică o ușoară dominare 
a fotbaliștilor de la Boluspor, dar 
apărarea dinamovistă este în per
manență la post.

După pauză, inițiativa aparține 
o bună perioadă de timp mai 
mult gazdelor, datorită pe de o 
parte plusului de vitalitate al 
atacului (imprimat prin introdu
cerea lui Sadullah) precum și 
faptului că Dinamo, mulțumită 
oarecum de avantaj, a căutat mai 
mult să calmeze jocul și să men
țină rezultatul. Ceea ce a și reu
șit. Mai mult chiar, bucureștenii 
au în finalul partidei și două 
excelente qpazii de a majora sco
rul (min. 82 și 86), dar de fie
care dată Nunweiller trimite de 
puțin pe lîngă poartă. Pe scurt, 
o victorie meritată a fotbaliștilor 
noștri în ciuda eforturilor susți
nute ale formației locale de a 
obține un rezultat favorabil.

Brigada de arbitri italieni, a- 
vînd' la centru pe G. Ciacci, aju
tat la tușă de P. Barboni și G. 
Lapi, a condus foarte bir.e ur-

NEW YORK, 18 (Agerprcs). *— 
După turneul de la Cedar Grove 
(New Jersey), Ilie Năstase a ob
ținut pentru locul 1 45 de puncte, 
reducînd la 53 de puncte diferen
ța față de Stan Smith.

Clasamentul „Marelui Premiu al 
Federației Internaționale de Te
nis" se prezintă astfel : 1. Guiller
mo Vilas (Argentina) — 495 punc
te ; 2. Jimmy Connors (S.U.A.) —
4. T6 puncte ; 3. Bjorn Borg (Sue
dia) — 449 puncte ; 4. Manuel
Orantes (Spania) — 412 puricte 5
5. Stan Smith (S.U.A.). — 393
puncte ; 6. Ilie Năstase (Româ
nia) — 340 puncte ; 7. Marty Ries- 
sen (S.U.A.) — 250 puncte ; 8. Raul 
Ramirez (Mexic) . — 242 puncte 
etc. Primii opt clasați se califică 
pentru turneul campionilor, pro
gramat la sfîrșitul anului în orașul 
australian Sydney.

LUCRĂRILE
COMITETULUI

AL A. I.
au început 

lucrările 
executiv

EXECUTIV
P. s.
în Italia, la 
sesiunii Co

al Asociației

Lapi, a condus foarte 
mătoarele formații :

Ieri 
Ravenna, 
■mitetulul 
Internaționale a Presei Sportive. 
Pe ordinea de zi figurează pro
blema organizării serviciilor de 
presă pentru J.O. din 1976 de la 
Innsbruck și Montreal, legitimațiile 
A.I.P.S., comisiile internaționale 
A.I.P.S. pe ramuri de sport, lo
cul viitoarelor congrese ale aso
ciației etc.

Din partea Asociației presei 
sportive din România participă 
Aurel C. Neagu, redactor șef al 
ziarului Sportul, membru în Co
mitetul executiv A.I.P.S.

BESIKTAS - STEAGUL ROȘU 2-0 (0-0)
ISTANBUL, 18 (prin teiefon). 

Partida din Cupa U.E.F.A. din
tre Besiktaș și Steagul roșu a 
avut pentru jucătorii noștri un 
final neplăcut, îneheindu-se pină 
la Urmă cu 2—0 (0—0) în favoa
rea gazdelor. Cînd spunem aceas
ta, ne gîndim la faptul că da
că în prima repriză fotbaliștii 
turci au atacat furibund, dar fă
ră claritate, și n-au reușit să 
depășească apărarea noastră. în 
partea a doua a întîlnirii, tocmai 
atunci cînd jucătorii brașoveni 
au reușit să echilibreze jocul, au 
primit ’ două goluri din greșeli 
copilărești de apărare.

Iată cum s-au derulat cele 
două faze care au dus la înscrie
rea golurilor. In min. 64, la o 
dublă greșeală a lui Ciugarin și 
Jenei, extrema dreaptă SIN AN a 
pătruns în careu și a șutat pu
ternic din apropiere, înscriind ith-4 
parabil în colțul opus. Al doilea 
gol a fost marcat în ultimele se
cunde ale întîlnirii : Tugrul a 
luat o acțiune pe cont propriu, a 
pătruns cu ușurință printre apă
rătorii noștri care nu l-au atacat 
decisiv. Ădaniache l-a blocat la 
picioare, a respins mingea pină 
la TEZKAji care a trimis fără di
ficultate în

Fotbaliștii 
două dri la 
Prima oară ____ . ______
cînd Ghergheli, [suuuuu uc „ 
neîrițelegere între fundașul central

plasă.
brașoveni au fost de 
un păs de a marca, 
în min. 70, atunci

1. profitind de o

Miiîci și portarul Sabri, la mar
gined careului, a rămas singur, 
cu poarta goală. In față, dar a 
trimis, de lâ 6 m, peste bară. Și, 
din nou, tot el, în min. 87, cînd 
scorul era 1—0 în favoarea gaz
delor Ghergheli a avut egalarea 
în picior : la o centrare de pe 
partea stingă, efectuată de Gyorfi, 
el s-a pomenit singur cu mingea 
la picior în fața lui Sabri, dar 
a ratat trimițînd exact în por
tar.

Și iată cum, pentru partida re
tur, Steagul roșu are o sarcină 
dificilă, dar — apreciind după 
modul în care s-âu desfășurat 
lucrurile aici. în prima manșă — 
nu-i imposibil de îndeplinit. Va 
trebui, însă, să pregătească me
ciul revanșă cu grijă pentru a 
putea specula la maximum toate 
slăbiciunile

Arbitrul
(U.R.S.S.) a 
formațiile:

BEȘIKTAS : Sabri — Ahmet I, 
Zekerya, Milici. Niko — Liitfii, 
Ahmet II (niin. 46 Vedat) — Si- 
nan. Tezkan. Karaman (min. 63 
Sânii), Turul.

STEAGUL ROȘU; Adamache — 
Hirlâb, Jenei, Ciugarin, Mqteescu
— Șerbânoiu. Ghergheli, Cac’ar,
— Papuc (min. 26 Iambot). Pes
carii (min. 70 Miclos), Gyorfi.

adversarului.
Vladimir Rudniev 
condus foarte bine

Gheorghe NERTEA

IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
desfășurat meciurile tur din prima manșă a cupelor europene, lată 
la închiderea ediției. Reamintim că întîinirile retur sint programate

europeni Cupa U.E.F.A

cîteva 
la 2

— Ujpesti Dozsa 0—3 Oesters Vaexjoe — Dinamo Moscova 3—2
— Ararat Erevan 0—2 Randers Freja (Dan.) — Dynamo Drestla 1—1
—. Ruch Chorzow 0—0 Ipswich Town — Twente Enschede 2—2
— Olympiakos Pireu 1—1 Hamburg S.V. — Bohemian Dublin 3" 0
— F.C. Zurich 4—1 Derby County — Servette Geneva 4—1
— Anderlecht 4—2 Stoke City — Ajax Amsterdam 1—1
— Fenerbehee 2—3 Sturm Graz — F.C. Anvers 2—1

Etar Tirnovo — Internazionale 0—0
a cupelor Lokomotiv Plovdiv — Vasas Gyor 3—1

A.C. Torino — Fortuna Dusseldorf 1—1
— Ț.SK.A. Sofia 1—0 Gornik Zabrze — Partizan Belgrad 2—2
— Bologna 2—1 Spartak Moscova — Velez Mostar 3—1
— Straemsgodset (Norv.) 11—0 Rapid Viena — Aris Salonic 3—1
— St. roșie Belgrad 1—0 Napoli — Vid. Szekesfehervăr 2—0

i — Cardiff City 2—0 Wacker Innsbruck — Borussia Monch. 2—1
— Monaco 3—0 Rosenberg Trondheim — Hibernian (Scoția) 2—3
— F.C. Carl Zeiss Jena 1—0 Olympique Lyon — Red Boys (Lux) 7—0
— F.C. Sion 1—0 Start (Norv.) — Djurgarden 1—2

— IBRA- 
I, Fikret 
(min. 75 

Vahet

BOLUSPOR ; TALIP -
HIM, Nuri, ALEATIN
— RAD VAN, HAIDAR 
Aleatin II) — Mustafa,
(min. 4G Sadullah), Cetin I, Su
ferii.

DINAMO ; Constantinescil — 
Cheran, DOBRAU, SÂTMAREA- 
NU II, Deleanu — G. Sandu, 
DINU, Nunweiller — SALCEANU, 
ZAMFIR, Custov.

KÂRPOV PREIA CONDUCEREA
A doua partidă în finala tur

neului candidaților la titlul mon
dial de șah a fost cîștigată de 
Karpov, care cu piesele albe l-a 
învins în 27 de mutări pe Kor- 
cinoi. Acum scorul este de 1'/-—1/2 
în favoarea primului.

Mirceo TUDORA-'I

DUNDEE UNITED

JIUL 3-0 (2-0)
Aseară, la Dundee, în cadrul 

„Cupei cupelor", formația locală 
Dundee United a întrecut pe Jiul 
cu 3—0 (2—0). Fotbaliștii scoțieni 
s-au arătat superiori formației 
noastre, mai cu seamă în prima 
repriză.

OLIMPIADA DE ȘAH
BOGOTA, (Agerpres).

orașul columbian Medellin 
ceput caa de-a 6-a ediție 
piadei feminine de șah, 
participă echipe din 25 de 
prima rundă, selecționata 
niei a învins cu scorul de 
prezent.ativa S.U.A. (Elisabeta Po- 
lihroniade — Mona Karft 1—0. Ger
trude Baumstark — Ruth Herstein 
1—0). Alte rezultate : U.R.S.S. —
Columbia 1—0 (1), Olanda — Pana
ma 2—0, Bulgaria — Finlanda 1—1. 
Iugoslavia — Mexic 2—0 Ceho
slovacia — Irlanda 2—6, Anglia — 
Brazilia 1—0 (1).

In 
a în- 

a Olini- 
la care 
țâri, tn 

RrimS- 
2—0 re-

© TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX •
Potri'. It știrilor transmise de agen
țiile internaționale de presă, 
ciul pentru titlul- mondial 
la categoria grea, Foreman 
ce urma să aibă loc la 25 
bria, â fost amjnat și se 
fășdra probabil în 
mină a lunii

ultima
octombrie.

me
de box 
— Clay, 
septem- 
va des- 

săptă-

tic Șarafuliri. care se menține lider 
în clasamentul gen.eral. în etapa 
a 4-ia Nicolae Gavrilă (România) a 
sosit pe locui 4.

Marele premiu 
a fost ciștigat 
Eddy Merckx, 
Pfenninger. in 
Luis Ocana a

ciclist de la 
de rutierul __ ^,Tr

urmat de elvețianul 
timp ce spaniolul 

___  . _ ocupat ultimul loc. 
în această competiție „omnium". 
Merckx ș-a clasat primul în proba 
contrâerohometru. precum și In 
cutsa de eliminare.

Gcneva 
belgian

bispiitat în acest an lâ Cleveland 
(Ohio), tradiționalul meci de tenis 
dintre echipele feminine ăle S.U.A. 
și Australiei s-a încheiat cu scorut 
de 5—2 In Savoarea .jucătoarelor 
americane. Din formația învingă
toare s-a evidențiat Julie Heldman, 
care a ciștigat toate partidele 
disputate. Julie. Heldman a dispus 
cu 6—4, 6—4 de Leslie Hunt și a 
obținut o victorie de prestigiu, cu 
6—3, 6—1 în fața cunoscutei cam
pioane australiene. Evonne Goola- 
gong.
în cadrul concursului internațional 
atletic desfășurat 
campionul olimpic 
mann (R.F. Germania) a . .. 
proba de aruncare a suliței cu re
zultatul de 82.69 m.
Cicliștii belgieni continuă să domi
ne în Turul Poloniei care a ajqns 
la etapa a 10-a. în clasamentul 
general conduce Andre Dclcroix. 
urmat de Ludo Peters la 1:01 și 
poloțiezul Matuslak Ia 5:05. Ryszard 
Szurkowski nu se află între primii 
10 clasați.

Etapa a 10-a, Mielec — Krasnlk 
(160 km), a revenit lui Ludo Pe
ters in 3h 36:12.

la Innsbruck, 
Klaus Wolfer- 

cîștigat

Turul ciclist al Bulgariei a conti
nuat cu etapa a 5-a : Razgrad — 
Tolbuhln (158 km), cîștigată de 
cehoslovacul Henke In 3 h 56:50. 
Pe locul/ doi a sosit rutierul sovie-

La Zaporoje a început un turneu 
internațional feminin de handbal, 
la care participă selecționatele Iu
goslaviei, Bulgariei R. D. Germa
ne, R F. Germaniâ șl U.R.S.â, 
(două formații). lată rezultatele 
inregistrște în prima zi : Iugoslavia 
— U.R.S.S. (tineret) 12—10 ; R. ii. 
Germană — Bulgaria 21—5.
Peste 10 000 de spectatori au asis- 
tiit la patinoarul central din Que
bec la meciul de hochei pe gheață 
diptre reprezentativa U.it.s.s. și 
selecționata jucătorilor profesioniști 
din Canada. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 3—3 (0—1, 3—1, 0—1).

ediție a Turului ail- 
Europei se va deș- 
traseu în lungime 
km. Cel 52 de con- 

la cursă vor ple-

Cdn de â 18-a. 
tomobilistic al 
fâșura pe un 
de circă 14 800 
curenți înscriși .
că la 3 octombrie din localitatea 
Erbach, 
ntiafe ; 
Varna.
Damasc, 
Edirne _
Grossklockner (Austria). 
Hanovra. Sosirea 
pentru data de 
Travemtinde.

, urmînd să treacă în conti- 
prin Budapesta, București.
Istanbul. Ankara Teheran, 

Aman, Beirut. Izmir, 
Belgrad, Triest. Udine. 

‘ , Miinchen, 
este prevăzută 

19 octombrie lâ

dresaj", din ca-„Marele premiu de _ .
drul concursului internațional de la 
Aachen, a fost ciștigat de Christine 
Stueckelsberger, care a concurat 
cu calul „Granat". Călăreața elve
țiană în vîrstă de 27 de ani. a to
talizat 1728 puncte, șl l-a Întrecut 
pe campionul mondial Reiner 
Klimke (R.F. Germania). Pe echipe, 
victoria a revenit formației R. F. 
Germania — 5 038 p.
Cursa internațională automobilis
tică, desfășurată pe circuitul de 
la Niirnberg, a -fost cîștigată de pi
lotul vest-german Hans Stuck 
(,,BMW“), care a parcurs 174,200 
km In lh 11:38.4, cu o medie orară 
de 142.520 km;
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