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Agenda de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a înscris, in 
cursul zilei do 19 septembrie, în- 
tilniri cu oamenii muncii prile
juite de vizitele făcute în mari 
unități ale industriei din trei ju
dețe ale țării — Hunedoara, Alba 
și Sibiu.

In cursul dimineții, salutat cu 
ovații de mii șl mii de cetă<eni, 
tovarășei Nicolae Ceausescu a 
părăsit Deva, împreună cu tova
rășii Emil Bobu și Gheorghe 
Oprea, îndreptîndu-se spre Hune
doara, pentru a s? in ti Ini cu har
nicii siderurgiști și a participa la 
sărbătoarea lor — aniversarea a 
220 de ani de atestare documen
tară a extragerii si prelucrării ne 
baze moderne a fierului pe aceste 
meleaguri și 90 de ani de Ia pu
nerea în funețiune a ■primului 
furnal de la Hunedoara.

Pe stadionul Corvinul, unde a 
aterizat elicopterul prezidențial, 
domnea o atmosferă de mare săr
bătoare populară.

Sosirea tovarășului Nîcolae 
Ceaușescu Ia Combinatul siderur
gic este anunțată prin bucium de 
cunoscuta formație de tulnicărese 
din localitatea Buizcști. din inima 
Apusenilor, care au ținut să ia 
parte și ele la sărbătoarea hune- 
doreni’or. Mii de laminoriști, oțe- 
lari, furnaliștî care nu sînt în 
schimb la această oră, fac condu
cătorului partidului și statului o 
entuziastă primire.

In tot timpul vizitei în Combi
natul siderurgic hunedorean, to
varășul Nieolae Ceaușescu s-a o- 
prit adeseori, a stat de vorbă cu 
numeroși metalurgist!, înteresîn- 
du-se de preocupările lor. de re
zultatele muncii, le-a strîrs cu 
căldură mîinite midtora dintre ei, 
urîndu-le noi succese în activi
tatea lor, multă sănătate și fe
ricire.

La încheierea vizitei la Com
binatul Siderurgic, în marea hală 
a atelierului mecanic are Ioc o 
entuziastă adunare, consacrată a-

niversârii a 90 de ani de la in
trarea in funcțiune a primului 
furnal al Hunedoarei, adunare la 
care an participat peste 10 OM de 
siderurgiști, mineri, constructori 
și alți oameni ai muncii hunedo- 
reni.

Ovații puternice, urale nesfîr- 
șite il intimpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care participă 
la marea adunare sărbătorească a 
hunedorenilor.

Tovarășul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, a 
dat citire Decretului prezi
dențial prin care pentru activita
tea deosebit de bună desfășurată 
de siderurgiști. pentru contribuția 
lor la progresul economic al tării. 
Combinatului siderurgic Hune
doara i-« fost conferită cea mai 
înaltă distincție : Ordinul „Strana 
Republicii Socialiste România" 
clasa I. înalta distincție a fost 
înminată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

fntîmpinat cu urale puternice 
și aclamații, la adunare a hjat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Adunarea ia sfirsit într-o at
mosferă de puternică însuflețire. 
Din mii de piepturi se scandează 
„Ceaușescu să trăiască. România 
să-n florească".

Secretarul genera! al partidu
lui șî-a luat un călduros rămas 
bun de Ia hunedoreni, urîndu-le 
tuturor sănătate si fericire, suc
cese tot mai mari în întreaga lor 
activitate.

•ir
După Hunedoara, pe itinerariul 

de lucru al secretarului general 
al partidului a fost inscris en 
nou obiectiv — orașul Cugir din 
județul Alba.

Reîntîlnirca tovarășului Nîcolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii din 
Cugir, din celelalte localități ale 
județului — români, maghiari.

RUGBYȘTII ROMÂNI AU CUCERIT
TROFEUL ALBENA’74

IN ULTIMUL MECI Ei AU ÎNTRECUT CU 26-0 ECHIPA FILI - MOSCOVA

(Continuare in pag. a 4-a)

ALBENA, 19 (prin telefon). Sta
dionul Ieri Gagarin (și nu Cern» 
More, cum era stabilit inițial; din 
Varna a găzduit joi, la ora amie
zii, ultimele secvențe ale turneului 
rugby stic, ce Unde să devină tra
dițional, dotat în acest an. cu 
trofeul Aliena 14. Ca și in 1973. 
la ediția inaugurală, competiția de 
p» litoralul bulgar s-a încheiat cu 
victoria 
tre. In 
mâniei 
(18—0). 
de club 
pioana ..en titre*. FILI-Moscova.

Debutul ..tricolorilor" este mai 
greoi. încercarea^ de ..drop" a lui 
Dur bac (mîn. 5) anunță insă dez
lănțuirea jucătorilor noștri. In
tr-adevăr. după trei minute, ei 
cîștigă balonul la o grămadă or
donată 13 5 tn de butul sovietic, 
treisfertnrile sînt pe fază, Bar- 
ghelea realizing prima încercare 
a meciului : transformă Durbac șic 
6—0. Rusbvștii sovietici reușesc să 
mai echilibreze jocul. în min. 22, 
după o acțiune similară 
din min. 12, 
Durbac nu 
vine 12—0. 
mâniei mai 
și 36 (din 
stabilind rezultatul de 
18—0.

Repriza secundă este 
disputată, înaintașii noștri 
excelent, acțiunile colective curg... 
Partenerii de întrecere ripostează 
gratie unei bune pregătiri fizice, 
fiind insă net depășiți la capitolul

purtătorilor culorilor noas- 
finală. reprezentativa Ro- 
a învins clar, cu 26—0 
cea mai puternică echipă 
a Uniunii Sovietice, cam-

aceleia 
Ianusievici marchează, 
greșește și scorul de- 
Fundașul echipei Ro- 
ponctează în mîn. 25 

lovituri de pedeapsă), 
ia pauză :

foarte viu 
luptă

După startul în Cupele europene la fotbal

vz

meciul de la Craiova, an- 
echipei Atvidaberg era — • 
și normal — bine dispus, 
destins. Această bruscă 
de la zgîrcenia in vorbă,

După 
trenorul 
cum e 
valubîl, 
trecere „
de la reținerea afișată pînă la în
ceperea partidei de pe stadionul 
Central se explică prin acel gol 
realizat de echipa sa, mat exact 
efe B. Augustsson, gol care poate 
deveni decisiv pentru calificarea în 
turul următor al competiției. Cine
va din anturajul delegației suedeze 
spunea că dubla partidă cu Uni
versitatea reprezintă „colacul de 
salvare" al antrenorului echipei At
vidaberg. Să ne explicăm. După eele 
trei frifringeri consecutive din cam
pionatul intern, ultima fiind cea 
mai usturătoare (0—5!), Domboș 
este pe cale de a fi concediat. Iată 
deci cum neșansa unora (Univer
sitatea Craiova) de a lua acasă o 
opțiune pentru calificarea mai de
parte în prestigioasa competiție (la 
un scor cit mai consistent, ocazii 
au fost) se transformă în șansa 
altora. Mai mult, strinsul rezultat 
realizat de Atvidaberg se pare că 
va tripla numărul de spectatori de 
la 2 octombrie, organizatorii sne- 
rind să realizeze recordul de în
casări al campionatului.

Am adus în discuție aceste amă
nunte nu întîmplător ci pentru a 
ne întreba dacă nu cumva. în sub- 

echinei craioveșe. la 
jucători, n-a apărut un 
subestimare a partene- 
suficient să nu-i pună 

..... ,____ încă de Ia începutul 
partidei. Există si o circumstanță. 
Echipa a avut de suportat și un 
soc psihologic — golul din minu
tul 6. E meritul ei că a reușit să 
egaleze destul de repede, că și-a 
mai creat cîteva ocazii bune, din

conștientul 
unii dintre 
grăunte de 
roi de joc. 
,.în priză"

tehnic. „Tricolorii" au reușit în 
această parte cîteva acțiuni de 
mare finețe, două dintre ele ter
minate cu încercări. Autor : lanu- 
sievid (min. 45) și Motrescu 
(min. 63). în rest, dominare copi
oasă in fazele fixe. Așadar, o vic
torie indiscutabilă și o... bună 
rampă de lansare a reprezentati-

” - - devei României pentru meciul 
la 13 octombrie-, cu Franța.

A condus, cu greșeli, arbitrul 
Peter Tomov (Bulgaria).

formația folosită de antre
norii Petre Cosmănescu și Valeriu 
Irimescu în ultimul meci : DUR
BAC — Burghelea, NICA, Marțea,

Ianusievici (Motrescu min. 53) -* 
Nicolescu (Fălcușanu min. 60), Fio- 
rescu — Tătucu, DUMITRU, POP —. 
POSTOLACHE, DARABAN-Cior» 
nei (Muțat min. 41), MUNTE ANU. 
Dinu (Baciu min. G0).

In deschidere, pentru locurils 
III—IV, s-au întilnit echipele Po
lonie» și Cehoslovaciei. Rugbyștiț 
polonezi au demonstrat că insuc
cesul în fața formației sovietice ■ 
fost un accident, ei reușind să în
treacă XV-le cehoslovac cu 19—13 
(12—6). A arbitrat foarte bina 
Aurel Găgeatu (România).

Geo RAEȚCHt

• CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI

SPORTIVE A CAPITALEI
b -*b

Ieri chină-amiază, în sala de 
festivități a Liceului „Nicolae 
Bălcescu", a avut loc Conferința 
Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport. 
La lucrări au luat parte’delegații 
aleși in cadrul conferințelor clu
burilor și sectoarelor Capitalei, 
profesori de educație fizică, an
trenori. instructori, sportivi frun
tași. activiști ai mișcării sportive 
bucureștene.

Au participat tovarășii Nicolae 
Matei, secretar al . Comitetului 
municipal de partid, general lt. 
Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al CNEFS, reprezentanți 
ai unor organizații și instituții 
cu atribuții în domeniul sportu
lui, af federațiilor sportive, 
invitați.

Pe .marginea materialelor 
zentate (Darea de seamă 
pra activității desfășurate și

alți

pre- 
asu- 

, _ _____.. pro
iectul de Hotârîre) au avut loc 
discuții rodnice și interesante, 
într-un consens unanim, vorbito- 
rii și-an exprimat adeziunea de

plină față de istoricele Docu
mente ce vor fi supuse aprobării 
celui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R., date recent publicității» 
pentru a fi cunoscute șt dezbă
tută de întregul partid, de între
gul nostru popor. Cu exigență 
și spirit de responsabilitate, 
participanțil la cuvînt au trecut 
în revistă realizările obținute, dar 
au analizat mal cu seamă neajun
surile care mai există în activi
tatea de masă și de performanță, 
în pregătirea și educația sporti
vilor, au formulat numeroase 
propuneri.

Aprecieri pozitive Ia adresa 
muncii depuse și indicații deose
bit de prețioase pentru îmbună
tățirea permanentă a activității» 
pentru ridicarea ei pe trepte su- 
peritwire de calitate șt eficiență, 
au făcut tovarășii Nicolae Matei,

Foto: S.

Atvida-

BAKCSY
inscris și

RESTANTE DIN DIVIZIA A DE HANDBAL MASCULIN

golul victoriei. 
mai exacți, mai

Unul dintre a- 
tacurile Universi
tății Craiova, rea
lizat priit Crișan 
(tricou de culoare 
închisă); extremul 
dreapta craiovean 
este urmărit cu 
insistență de către 
doi dintre apără
torii lui 
berg.

care s-a „
Dar pentru a fi șt ___ _____ r_T___
aproape de cîteva adevăruri despre 
jocul universitarilor, trebuie să 
spunem că, în ciuda revirimentu
lui, arătat în campionat, echipa 
craioveană nu mai are acea capa
citate de luptă dovedită in ediția 
trecută a campionatului, comparti
mentele nu mai sint atit de înche
gate, apărarea — punctul ei forte 
— se clatină. Mijlocul terenului, 
acolo undeau acționat Strîmbeanu 
și Bălăci — foarte retras — a fost 
blocat de mijlocașii adverși (An
dersson, B. Augustsson și Alm- 
auist), astfel că suedezii au reușit 
ca, prin această superioritate nu-

Steîian TRANDAFIRE5CU

(Continuare în pag. 2—3) ,
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(Continuare în pag. 2-3)

în Elveția, start rn C.M. de tir

1100 DE CONCURENT!
De astazi, timp de noua 

pasionații tirului sportiv de pretu
tindeni iși îndreaptă atenția spre 
Elveția unde, la Thun și Berna se 
vor desfășura campionatele mon
diale (la toate armele cu glonț, aer 
comprimat și alice, seniori și se
nioare), aflate la cea de a 41-a edi
ție. Se pare că participarea va în
trece toate recordurile de pînă a- 
cum : peste 1100 de concurenți din 
59 de țări.

Federația noastră a înscris la 
C.M. 15 sportivi (13 băieți și două

C.S.U. GALAȚI A ÎNVINS
POLITEHNICA TIMIȘOARA: 17-15

-

La Galați și Brașov s-au desfă
șurat ieri după amiază două jocuri 
restanță din Divizia A de hand
bal masculin La Galați, echipa 
C.S.U. din localitate a obținut pri
ma victorie din acest campionat, 
depășind cu 17—15 (7—3) formația 
Politehnica Timișoara. Din relata
rea corespondentului nostru Gh. 
Arsenie reiese că handbaliștil gă- 
lățeni au dominat copios, lucrul 
acesta fiind probat si de faptul

că în mîn. 38 scorul era favorabil 
gazdelor cu 11—4 !

La Brașov, echipa Dinamo a 
primit replica „surorii" sale bucu- 
reștene. în zi slabă, handbaliștil 
de sub Timpa au cedat la un scor 
mare, 14—27 (5—13), în fața unei 
echipe aflată în mare vervă. CM 
mai eficienți jucători î Messmer 
(5) — de la brașoveni, respectiv 
Ștef (5). ®. BOGDAN — corespi

de târî
fete) care vor lua parte Ia tot atî- 
tea probe individuale și șase pe 
echipe. Din tabelul prezentat, cu- 
prinzind cele mai bune rezultate 
obținute de trăgătorii români în 
acest an, recordurile țării și cele 
mondiale, rezultă că în trei probe, 
cifrele reprezentanților noștri sini 
superioare recordurilor lumii, iar 
la patru sînt egale,. România fiind, 
însă, oficial corecordmană mondia
lă doar la armă liberă 60 focuri 
culrat (n.r. conform regulament»-; 
lui internațional, recordurile mon
diale sînt omologate numai dacă 
sînt obținute în cadrul C.M., C.E., 
J.O. și Jocurile panamericane, pa- 
nasiatico etc.). Deci, in general, o 
serie dintre performanțele tirului 
românesc se situează Ia cote su
perioare, fapt, de altfel dovedit șl 
de unele rezultate înscrise chiar în 
acest an. După cum altele sint cu 

. mult inferioare comparativ cu ni
velul internațional.

Fără îndoială, o întrecere do 
amploarea acestor mondiale depă
șește ca dificultate J.O. în Elveția 
se va concura și la echipe (la 
băieți cu formații de 4 țintași. iar 
la fete cu selecționate de 3 tră
gătoare), iar la individual va pu-

Constantin COMARN1SCHJ

(Continuare in pag. a 4-a)



rRetrospectiva C.E. de la Roma (îl)

AȘTEPTĂM MAI MULT DE LA ATLETELE NOASTRE
la „europenele** de 

evoluat 12 atlete din 
Cu excepția celor 

de suliță (Eva

La Roma, 
atletism, au 
țara noastră, 
două aruncătoare — -------
Zorgo și Ioana Pecec. aflate și ele 
in apropierea normei) toate • cele
lalte realizaseră de mai multe ori 
cerințele standardurilor de partici
pare stabilite de Federația noastră 
de specialitate.

Dintre acestea, cea
comportare a avut-o 
Argentina Menis (26
la aruncarea discului, 
medalia de argint cu 
de 64,62 m. obținut în 
a cincea. în proba cL

mal bună 
dinamovista 
ani), care, 

a cîștigat 
un rezultat 

aruncarea 
,____  dominată net

de recordmana lumii Faina Melnik 
(69,00 m la Roma), succesul Argen
tinei se datorește puterii sale de 
luptă, dîrzeniei șl mai ales con
stanței sale. Această ultimă aprecie
re se referă la faptul că. potrivit 
statisticilor anului 1974, la ora 
concursului, campioana noastră de
ținea al patrulea rezultat european 
— Melnik : 69,90 m Vergova (Bul
garia) : 68,48 m. Hinzmann (R.D.G.): 
66,22 ni ’’ 
această 
țină în întrecerea de pe 
Olimpico.
ori, s-a dovedit că decisivă pentru 
clasament 
momentul 
care este 
denie de 
Menis a 
un nivel 
(62,50 m) 
cerind o 
gint.

Valeria 
ticipantă 
săritura în lungime 
luție oarecum

— și era de presupus că 
ordine avea să se men- 
2..L : It “2 Stadio

Dar ca de atîtea alte
este comportarea în 

concursului, comportare 
determinată de o sume- 

factori pe care Argentina 
izbutit să-i reunească la 
mai bun decît Hinzmann 
și Vergova (61.92 m). cu- 
prețioasă medalie de ar-
Ștef&nescu (28 ani), par
ia 100 m garduri și la 

_ Z__„L__  a avut o evo-
___ contradictorie. în 

calificări la lungime, de exemplu, 
a obținut cu ușurință 6,49 m (al 
treilea rezultat al zilei), pentru ca. 
ziua următoare. în concurs. în trei 
încercări să nu prindă nici un prag 
și să nu mai fie capabilă decît de 
6,28 m, care nu i-a putut aduce 
decît locul al 12-lea, evident mult 
departe de capacitățile sale.

La 100 mg cu 12,9 s. înaintea 
Romei ea avea al patrulea rezul
tat al sezonului (Ehrhardt — 12.4.
Nowak — 12,5. Fiedler — 12.9). dar 
(faptul că în două concursuri o în
vinsese pe atleta poloneză Teresa 
Nowak ne lăsase impresia că poate 
să repete performanța și la C.E. 
în semifinală, a fost a doua cu 
13.26 m. (Ehrhardt — 13.03) dar 
in finală, spre deosebire de princi
palele sale adversare, a avut un 
start mai lent și nici n-a realizat 
tevenirea-i caracteristică pe ulti
mele garduri, fiind întrecută la li- 
tnită (Ehrhardt — 12.66. Fiedler 
— 12,89. Nowak

12.66.
12,91. Stefănesca

N. Andrei

Cataramă 
Câlineanu 
loan

Ol. 
D.
V.
A. Meni*
I. Pecec 
M.
V.

Sumon 
Ștefănescu

Zorg3E
Echipa • Slavic, 
Bădescu, Diaco* 
niuc, Suman

suliță

4x400 m

în campionatele republicane de tenis

OVICI, T. MARCU, SOTIRIU

Iată momentul in care Natalia Andrei este basculată și scoasă 
de pe pistă, ratind astfel calificarea în finala cursei de 1500 m.

Foto : DRAGOȘ NEAGU
viitoarele competiții și pentru J.O. 

Natalia Andrei (22 ani) a fost, 
de fapt, marea revelație a echipei 
noastre. în cursa de 3 000 m ea a 
devenit a patra alergătoare a lu
mii. doborîndu-și recordul național 
cu 17 secunde ! Poate că. dacă era 
mai atentă spre finalul cursei ea 
ar fj putut obține medalia de 
bronz. La 1 500 m. în serie, a fost 
îmbrâncită de pe pistă — răcind 
cîțiva pași pe gazon — si scoasă 
din ritm, de o adversară, fapt pen
tru care cu 4:14,1 a fost a 13-a. 
la un singur pas de finala în care 
ar fi avut posibilitatea să realizeze 
un timp mai bun decit actualul 
său record de 4:10,5.

Olimpia Cataramă.
virstă :** 
feminine, 
cipare Ia 
56 62 ir. ;
m și 1974 
Constanța 
Implicit. în aruncări i-au 
acest loc șase, onorabil

Dor.na Cătinrjuiu (26 ani)
gresat în acest sezon 68 cm la să
ritura în lungime. ' ~ '
pioană de senioare 
m. Pentru talentul 
fost selection atâ 
CX. unde/ însă, a

pînă la Montreal
Jocurile Olimpice. Experiența 
lui —

Cu Vbolya Slavic,
Lăcrămioara
Suman
4X490 m__ ______  _
realizind timpul .de 3:39.8

și mai ales la 
___ ______ ____ ~ . anu- 
1974 îi va fi. desigur, de folos !

“ ‘ “* * î, Doina Bădescu.
DiaconJuc si Mariana 

formația de ștafetă de 
s-a clasat pe locul șapte. 

____ _Z___ superior 
cu 2.2 s precedentului record 
publican, cu o medie de 52.7 
runde pentru 
al doilea record ne

re- 
se- 

Estc
o medie de 
fiecare schimb.

_ _______ ______ 2 , Z care această 
echină E obține in ultimele săptă-

[*. despre com- 
roștri.
Romeo V1LARA I

1
4:10. 5
9:16, 0

67.32
6.62
1.92

67.32
60,.

1:58. 6
12. 6
6.82

8C.63

3:33. O
NOTA : 1

3 = rezultat obținut la 
minării.

I
Șl HĂRĂDĂU ÎNVINGĂTORI i

semifinalele de simplu fete i

____________I .decana* de 
(34 ani) a echipei noastre 

este la a treia sa parti- 
C.E. (1969 — locul VI cu 
1971 — locul VII cu 55.16

— focul VI <fu 58.92 m). 
sa in comportare si. 
aruncări i-au asigurau 

la Roma.
a pro-

devenind cam- 
a tării cu 6.59 
său autentic a 

să participe la 
avut o evoluție

1 3

; 2 = rezultotul

4:16. 5
9:16, 0

61.04
6.50
1.92

58.62
1:53, 6

12. 9
6.58

58.30

3:33. 3

4:14, 1 
8:59. 0 

58.X
6.18
1.80

64.62
52.18 

1:59. 8 
13. 0

6,25
(6.49)
54,44

3:30. â
din 1974;recordul republican

C.E.; în paranteză, performanță realizată în prelî-

un loc ne 
adevărat 

Roma.
— 13.04) în lupta pentru 
podium. Nu-i mai puțin 
că un accident suferit la 
înaintea concursului, a făcut ne
cesar ca ea să participe la între
ceri după ce. în prealabil, i s-au 
făcut injecții cu

Mariana Suman ___
carieră atletică de cîțiva ani __
pînă în 1974, pe planul marii per
formante, ea era. totuși, o spor
tivă oarecare. Acest sezon a însem
nat pentru atleta din Roman un 
Impresionant salt de calitate, deve
nind dintr-o dată o autentică 
loare internațională. Rezultatul 
la Sofia, 1:58,6 (cel mai bun __
lume în 1974). ca și recordul său 
pe 400 m (51.2) i-au determinat pe 
mulți specialiști să-i acorde la 
Roma, prima șansă. Dar. pe Stadio 
Olimpico, ea n-a obținut decît me
dalia de bronz (1:59.8) fiind între
cută de Tomova (Bulgaria) 1:58.1 
și Hoffmeister (R.D.G.) 1:58,8. Se
pare că. la Roma Mariana Suman 
a resimțit marile solicitări la care 
a fost supusă în toate concursurile 
acestui an. în plus, a plătit tribut 
și greșelii de a fi parcurs primul 
tur într-un tempo mai ridicat decît 
cel care-i este obișnuit (57,5 în 
serii. 56 9 în semifinală si 57,3 în 
finală). în a treia sa cursă. Suman 
n-a mai arătat vitalitatea-i caracte
ristică și n-a mai putut reface 
terenul pierdut în urma unei po
ziții necorespunzătoare pe ultima 
treime a distanței. Mariana Suman 
rămîne. totuși, după părerea noas
tră. o autentică speranță pentru

novocaină.
(23 ani) are o 

dar

va- 
de 

din

slabă. Nereușind să ,prindă* 
un prag, la calificări n-a < 
decît 6,18 m (standard 6.30 m).
ceea ce. evident nu i-a 
accesul în concurs.

Sub posibilitățile 
acest an au evoluat 
aruncătoare de suliță 
<20 ani) — locul 19 
Ioana Pecec (26 ani) 
52,18 m (in calificări 
m). nesigure în elan 
Btăpînite de trac.

Virginia Ioan (25 ani) a avut ur. 
început de sezon (în aer liber) 
excepționaL De-a lungul a cîte va 
săptămini; unicul său țel a fost să 
readucă în România recordul lumii 
la înălțime. Cu 1.92 m (record re
publican) ea s-a plasat pe locul 
doi în ierarhia mondială, ceea ce. 
evident, o recomanda pentru Roma 
ca pe o serioasă candidată Ia su
premația 
luna 
mai 
adus 
fapt 
zultate (la campionatele
ne, Jocurile Balcanice și la C.E.). 
La „europene", ea a sărit 1.80 m 
în calificări și tot atîta în concurs, 
dar nu s-a putut clasa, cu acest 
rezultat decît pe locul 12. ceea ce 
este mult departe de posibilită
țile sale reale și de așteptările 
iubitorilor atletismului din 
noastră. Virginia a dovedit, 
cu alte prilejuri potențialul

să-1 atingă din 
rămasă

• nici 
obținut

asigurat
dem

și cele două
:rate în

Ev a Zor go 
54.44 m si 

locul 12 CU 
realizase 55 41 

și in aruncări.

cu

continentală, 
iulie Virginia 

apropiat de 
consacrarea 

dovedit de i

Dar. din 
i loan nu s-a 
forma care i-a 

internațională', 
ultimele ej re- 

republțea-

cu alte prilejuri 
pe care sperăm 
nou în perioada de timp

tara 
însă,
său.

COIIMJA ORGANIZAflEI SPORTIVE A CAPITAEEI
(Urmare din pag. 1)

in cuvîntul său, și general It. Ma
rin Dragnea, în concluziile dezba
terilor.

în continuare, conferința a ales 
noul Consiliu municipal, alcătuit 
din 107 membri, și delegații la 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive. Din Biroul executiv fac 
parte : Nicolae Mihalache, șef de 
secție la Comitetul municipal 
București al P.C.R., președinte al 
CMEFS, Nicolae Stancu, prim-vi- 
cepreședinte, Vasile Priceputu, 
inspector general al Inspectoratu
lui școlar al municipiului Bucu
rești, George Ghenoiu, —— — 
cretar

, prim se
al . Comitetului municipal 

UTC, Maria Rai ci u, președinta

Consiliului municipal al Organi
zației pionierilor, și Ion Sasu, 
președintele Uniunii l 
studenților comuniști din centrul 
universitar București, 
ședinți, Ion Nae și 
secretari, precum și alți 13 
bri.

In încheierea lucrărilor, 
atmosferă de puternică însufleți
re, participanții la Conferință au 
adoptat textul unei 
adresate Comitetului 
Partidului, tovarășului 
CEAUȘESCU, în care au dat ex
presia hotărîrii lor nestrămutate 
dc a munci mai bine, cu rezul
tate superioare pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid 
mișcării noastre sportive.

asociațiilor

Emil
vicepre-

Jccu, 
mem-

într-o

Telegrame 
Central al 
NICOLA E

Sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați din 
campionatelor republicane de te
nis, programate ieri dimineața pe 
terenurile de la Progresul, au a- 
dus în fața fileului cîte trei re
prezentanți ai cluburilor Steaua 
(V. Sotiriu, D. Hărădău, C. Po- 
povici) și Dinamo București (I. 
Sântei. V. Marcu, S. Mureșan) si 
cîte unul de la Progresul (T. 
Ovici) și Dinamo Brașov (T. Mar
cu). După consumarea celor patru 
partide, în semifinale s-au califi
cat Oxici, in dauna lui t’opovici 
(6—1, 6—1, 6—1), T. Marcu (6—4, 
6—4. 6—1 cu Sântei), Sotiriu (6—4, 
6—3, 6—1 cu V. Marcu) și Hără
dău (7—5, 6—3. 6—1 cu Mureșan). 
Prin urmare, în semifinale se vor 
întîlni Ovici cu T. Marcu.și Soti
riu cu Hârâdău. Astfel, în primii 
patru nu se află nici un jucător al 
clubului din so.ș. Ștefan cel Mare.

Cel mai facil succes a obținut, 
după cum arată și scorul, actua
lul campion al țării, Toma Ovici 
care, fără a face apel la toate 
resursele sale, și-a depășit adver
sarul cu ușurință Celelalte me
ciuri au oferit dispute mai dîrze 
in primele două seturi, dar în 
finaluri, Sântei, V. Marcu și Mu
reșan au fost întrecuți distanțat. 
De altfel, toate cele patru me
ciuri au prezentat o dublă simili
tudine în ceea ce privește rezul
tatele care au fost consemnate : 
cî.știgătorii n-au pierdut nici un 
set, iar cel de al treilea le-a reve
nit cu același scor : 6—1.

cadrul
Desigur, subliniind evoluțiile 

tenismanilor ajunși în semifina
le, vom menționa că la crearea 
unora dintre fazele frumoase la 
care am asistat în decursul întîl- 
nirilor, un aport și-au adus, firesc 
și învinșii. Totuși, am fi dorit 
ca evoluțiile tuturor să fi atins 
cote mai ridicate. Tenisul nostru 
are nevoie acută de valori care 
sa asigure succese în arena inter
națională șl nu doar de cele care 
pot asigura numai cîștigarea 
titlurilor republicane !

Rezultate dublu bărbați (sfer
turi de finală) : M. Russu, C.
Popovici — N Mirea, D. Moca- 
nu 6—8, 6—4, 6—4, ab. : L. Bol- 
dor. B. Almăjan — C. Curcă, M. 
Mîrza 6—2, 6—1, 6—3 ; A. Vi- 
ziru, P. Nemes — I. Frunză, A. 
Greabu 6—1, 3—6, 6—2, 6—2. Pen
tru semifinalele de dublu _ femei 
s-au calificat perechile : Virginia 
Ruzici — Mariana Simionescu ; 
Adriana Caraiosifoglu — Mariana 
Iladgiu ; Florența Mitiai — Ma
riana Nunweiller și Lucia Suciu 
— Simona Nunweiller.

Progr amul de azi, de la ora 9 : 
sferturile de finală la dublu băr
bați, meciuri în cadrul probelor 
de consolare la simplu fete și 
simplu băieți ; de la ora 14 : se
mifinalele de simplu femei (Vir
ginia Kuzici — Valeria Bala], Flo
rența Mihai — Mariana Simioncs- 
cu), de dublu bărbați și dublu 
fete, precum și sferturile de fi
nală la dublu mixt.

FAZA DE ZONĂ A CAMPIONATELOR DE BOX
în 7 orașe 

faza de zonă 
tional de box. Galele nu au stir
nit peste tot ecoul scontat din 
pricina diluării programului și a 
unor absențe (au lipsit, de pildă,- 
campionii județelor Covasna, Vil- 
cea).

ORADEA. 54 kg : F.nache (Ra- 
cău) b.k.o.2 D. Gorea 
57 kg: Mareș (C. Lung 
b.k.o.l Crișari (S. Mare) : 63.5 kg : 
Stanciu (Buc.) b.ab.2 ” 
(Baia Mare). Duca (Oracle 
2 Crețu (Zalău) ; 67 kg : 
(Buc.) b.p. Vădana- (Salonta) ; 7j 
kg : Toth (Satu Mare) b.p. Mihoc 
(Baia Mare). Iriza (Oradea) b.k.o.l 
Man (B. Mare). BRĂILA. 48 kg : 

Moloșac 
(Brăila) 

kg : Ma- 
(Vulra) ;

Moșescu (C-ța) b.ab.l O-

din țară a început 
a campionatului na-

Rușit (Constanța) b.p. 
(Tulcea) ; 54 kg : Balaș 
b.p. Seăpău (Tulcea) ; 57 
nole (C-ța) b.ab.3 Marin 
60 kg : I‘ - - -

(Bocșa) ;
Hțuscel)

Rusneac 
b.dcsc. 

Hodoșan

grezcar.u (Vidra) : 63,5 kg : Gutui 
(Brăila) b.p. Dumitrescu (Buzău) ; 
Ionescu (Tulcea) b.p. Zaharia 
(Medgidia) : 67 kg : Paraschiv
(Buc.) b.p. Merticăru. (C-ța), Fuicu 
(Timiș) b.p. Marinei (C-ța) ; 71
kg : Dimache (Bacău) .b.p. Ale
xandru (Fetești) ; 75 kg': Cochlea 
(Brăila) b.p. ' ștefan (C-ța) ; +81 
kg : Alexandru (C-ța) b.ab.2 Ma- 
riuțac (Tulcea). MVNICÎPlVL GH. 
GHEORGHIU-DEJ. 54 kg : Popa 
(Gb. Gheorghiu-Dej) b.ab!2 Cilcea 
(Focșani) ; 60 kg : Apericiuc (Iași) 
b.ab.2 Ichim (Focșani), 'Munteănu 
(Bacău) b.p. N. Boscu (Galați) ; 
63,5 kg: Hoduț (Buc.) b.ab.l Mo- 
reanu (Focșani),- Ceicovșchi (iași) 

— - - kg:b.p. Gheorghe (Bacău) : ’ 67 kg : 
(Galați) b.ab.3 Puia (Foc- 

71 kg : C. Nicolae 
Tănasc (Iași),

Bute 
șani) ;
b.ab.3 ...
(Cluj) b.ab.3 Honcu (Gb. Gbeor- 
giu-Dej) ; 75 kg : Chiracu (Ba-

(Buc.) 
Moldovan

PROGRAMUL CAMPIONATULUI MASCULIN
AL DIVIZIEI A LA POPICE (turul)

(21—22 septembrie)
Brașov 
Ploiești 
Voința 
Galati 

Plo- 
Rafină-

ETAPA I
SERIA SUD : Rulmentul

— Rapid București. Dacia
— Laromet București. 
București — Constructorul 
Gloria București — Rafinorul 
iești. Flacăra Cîmpina 
ria Teleajen Ploiești.

SERIA NORD :
— Minerul Baia 
Oradea — Jiul 
tan Mediaș 
Satu Mare 
Tg. Mureș
ETAPA a H-a (28—29
SERLA SUD : Rapid 

Rafinăria Teleajen Ploiești, 
norul Ploiești — Flacăra Cîmpina, 
Constructorul Galați — Gloria 
București. Laromet București — 
Voința București. Rulmentul Brașov
— Dacia Ploiești.

SERIA NORD : Minerul Baia Ma
re — Olimpia Reșița. Electrica Si
biu 
Cluj 
Petriia — Gaz 
C.F.R. Timișoara 
dea.

ETAPA a Hl-a
SERIA SUD :

Rapid București. ______
— Rulmentul Brașov, Gloria Bucu
rești — Laromet București. Flacăra 
Cîmpina — Constructorul Galați, 
Rafinăria Teleajen Ploiești — Rafi
norul Ploiești.

SERIA NORD : Progresul Oradea
— Minerul Baia Mare, Gaz me
tan Mediaș — C.F.R. Timișoara. 
Lemnul Satu Mare — Jiul Petriia, 
C.F.R. Tg. Mureș 
Olimpia Reșița —
ETAPA a IV-a (19—20 octombrie)
SERIA 

Rafinorul 
Galați — 
iești, 1 
Cîmpina. Rulmentul Brașov — 
ria București, Dacia Ploiești 
Voința București.

SERIA NORD : Minerul Baia 
re — Electrica Sibiu. Voința
— Olimpia Reșița, Jiul Petriia — 
 Tg. Mureș. C.F.R. Timișoa-

Lem.nul Sâtu Mare. Progresul
- Gaz metan Mediaș.

a V-a (2—3 noiembrie) 
SUD : Voința București

Gloria Bucu-

’ C.F.R. '
Mare.

__ Petriia. < 
Voința Clu^ 

Electrica
Olimpia

Timișoara 
Progresul 
Gaz me- 

5 Lemnul 
. C.F.R. 

*feșița. 
septembrie)

București — 
Rafi-

DluL ] 
Silfii.
Keșiț

Olimpia Reșița. ------------
C.F.R. Tg. Mureș. Voința 

- Lemnul Satu Mare. Jiul 
metan Mediaș. 
- Progresul Ora-

(5—6 octombrie)
Dacia Ploiești — 
Voința București

SERIA 
dias - 
Satu 
C.F.R. 
șoara, 
trila 
Cluj:

ETAPA A VI-A (9—10 noiembrie)
SERIA SUD : Rapid București — 

Constructorul Galați. Laromet Bucu
rești — Rafinorul Ploiești. Rul
mentul Brașov — Rafinăria Teiea- 
jen Ploiești. Dacia Ploiești — Fla
căra Cîmpina. Voința București — 
Gloria București.

SERIA NORD : Minerul Baia Ma
re — Voința Cluj. Jiul Petriia — 
Electrica Sibiu. C.F.R. Timișoara — 

ia Olimpia Reșița, Progresul Oradea 
— C.F.R. Tg. Mureș. Gaz metan 
Mediaș — Lemnul Satu Mare. 
ETAPA a VII-a (23—24 noiembrie)

SERIA SUD : Gloria București — 
Rapid București. Flacăra Cîmpina 
— Voința București. Rafinăria Te
lea.jen Ploiești — Dacia Ploiești. 
Rafinorul Ploiești — Rulmentul Bra
sov. Constructorul Galați — Laro
met București.'

SERJA NORD 
re — Minerul 
Tg. Mureș — 
Olimpia "Reșița 
dea. Electrica Sibiu

Voința Cluj

NORD : Gaz metan Me- 
Minerul Bata Mare. Lemnul 

Mare — Progresul Oradea. 
Tg. Mureș — C.F.R. Tlmi- 
Olimpia Reșița — Jiul Pe- 
Eleetrica Sibiu — Voința

: Lemnul Satu Ma- 
Baia Mare.
Gaz

Jiul Petrii a. 
Voința Cluj. 

Electrica Sibiu.

mișoara, 
trilâ.
ETAPA
SERIA 

Laromet 
șov . — ' 
Ploiești -

C.F.R.
metan Mediaș, 
Progresul Ora-

— C.F.R. Ti- 
Jiul Pe-

(rănire) Florian (Buc.).
57 kg : Nedelcea (Re.și- 

Stoian

cău) b.ab. 
PITEȘTI.
ța) b.p. Stoian (Tgv.j, Barbu 
(Buc.) b.ab.2 Bucur (Motru) ; 60 
kg: Vlad b.p.- Pîrlici (ambii C. 
Lung Muscel) ; 63,5 kg : Lică
(C-ța) b.p. Feroiu (Pitești) ; 67
kg : Zilberman (Buc.) b.p. Oancea 
(C. Lung Mușc.) ; 4 81 kg : An
gliei (C. Lung Mușc.) b.p. Botea- 
nu (Pitești). SIBIU. 54 kg : Iri- 
mia (Plopeni) b.p. Gașpar (Sibiu) ; 
60 kg : Rădulescu (Buc,) b.p. Si- 
mulcac (Sib.) ; 63,5 kg : Onofrci 
(Brașov) b.p. Rădulescu (Plopeni); 
67 kg : Popa (Cluj) b.p'. Moraru 
(Cîmpina); 71 kg : Filip (C-ța) b.p. 
Stănescu (Ploiești) ; 81 kg : Bucur 
(Bv.) b. desc.2 Deheleanu (Arad) ; 
+ 81 kg : Sănăteseu (Dr. Tr. Sev.) 
b.ab.3 Cuciureanu (Bv.). TG. MU
REȘ. 48 kg : Ganea (Galați) b.ab. 
2 Szabo (M. Ciuc) ; 51 kg : Cer- 
chia (C-ța) b.p.
Rusu (Bistrița)
Turzii) ; 
la) b.p.
(Galați) 
zii) ; 57

<Bv.) b.p. Turcitu (Cv.) ; 67 kg i 
Mihășan (Tg. M.)
(C-ța) ; 81 kg : Buba (Buc.) b.p. 
Morodan (Cluj). REȘIȚA. 48 kg : 
UrSulescu ................. ....... ’
(Timiș) ;
b.p. Păun 
tru (Cv.) 
kg 1 Dia
Iancu (Cv.), Porojan (Timiș) b.p. 
Vătășoiu (Dr. Tr. Sev.) ; 63.5 kg : 
Mibai (Buc.) b.p. Popescu "" 
la) Hozo (Tim.) b.p. Toma (Reși
ța) ; 67 kg : Girdea (Cluj) b.ab.2 
Coș (Tint.), Popescu (Cv.) 
Talpad (Oț. Roșu) ; 75 kg : Bambu 
(Lupeni) b.ab.2 Filimon (Cv.), 
Banu (C-ța) b.p. Pătuleanu (Re
șița).

(De la corespondenții : Gh. și 
Paul Lorincz, Gr. Rizu, Gli. Grun- 
zu, I. Fețeanu, I. Ionescu, C. Al- 
bu și D. Glăvan).

Kacso (Clui)), 
b.ab.2 Vaida (C. 
Gheorghe 
(Tg. M.),

54 kg :
Varga

b.ab.2 Dragotă (C. 
kg : Aclam (C-ța) 

(Tg. M.) ; ■60 kg :

I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SUD :, Rapid București 
Ploiești,

• Rafinăria
Laromet București

Constructorul
Telea.jen Plo- 

Flacăra 
— Glo-:

Ma-
Cluj

C.F.R.
re —
Oradea

ETAPA
SERIA _

— ’ Rapid București, 
rești — Dacia Ploiești. Flacăra Cîm
pina — Rulmentul Brașov. Rafină
ria Teleajen Ploiești — Laromet 
București, Rafinorul Ploiești — 
Constructorul Galați,

a VIII-a (7—8 decembrie)
SUD : Rapid București — 
București. Rulmentul Bra- 

Constructorul Galati 
____ — Rafinorul Ploiești, 
ința București — Rafinăria 
jen Ploiești. Gloria București — 
Flacăra Cîmpina.

SERIA NORD : Minerul Baia Ma
re — Jiul Petriia, C.F.R. Timișoara
— Voința Cluj, Progresul Oradea — 
Electrica 4Sibiu, Gaz metan Mediaș
— Olimpia Reșița. Lemnul Satu 
Mare — C.F.R. Tg. Mureș.
ETAPA a IX-a (14—15 decembrie)
SERJA SUD : Flacăra Cîmpina — 

Rapid București, Rafinăria Telea- 
ien Ploiești — Gloria București. Ra
finorul Ploiești — Voința București. 
Constructorul Galați — Dacia Plo
iești. Laromet București — Rulmen
tul Brașov.

SERIA NORD : C.F.R. Tg. Mu
reș — Minerul B. Mare, Olimpia 
Reșița — Lemnul Satu Mare, Elec
trica Sibiu — Gaz metan Mediaș, 
Voința Cluj ■ — Progresul Oradea, 
Jiul Petriia — C.F.R. Timișoara.

Dacia 
Vo- 

Telea-

(Brăi-
Tone
Tur-

b.ab.l 
Sîrbu

I
I

b.p. Agapșa

(Bocșa) b-k.o.l Bohara 
54 kg : Lupșân (Timiș) 
(Dr. Tr. Sev.), Dumi- 
b.p. Otoiu (Tim.) ; 60 
(C. Lung Mușc.) b.p.

(Petri-

b.ab.l

AtietiCU LA SFIRSITUL SAPTA’
AILtlIbM MINII are loc. la Pi
tești, meciul dintre echipele de juniori 
și junioare ale României și Bulgariei. 
Tot simbătă și duminică se desfășoară 
la Budapesta întîlniiea dintre reprezen
tativele feminine ale Ungariei și Româ
niei. In vederea acestei partide au fă
cut deplasarea, între altele ;
Suman, Natalia Andrei, 
nescu, Virginia 
gentina Menis,

Mariano 
Valeria Ștefâ- 

loan, Viorica Enescu, Ar- 
Valentina Cioltan.

A ÎNCEPUT O NOUA 
EDIȚIE A CAMPIONA- 

B. lată rezultatele înre-
BASCHET
TULUI DIVIZIEI
aîstrate în prima etapă: masculin : Să
nătatea Satu Mare — Politehnica Cluj 
54-61 (23-27) ; Știința Mediaș - Olim
pia Sibiu 75—73 (50-38) ; Crișul Oradea 
— Voința Zalău 78-40 (35-16) ; C.S.M. 
Reșița - C.S.U. Brașov 73-70 (32-37) ;
Universitatea Craiova — Voința Timișoara 
58-80 (35—34); Constructorul Arad — Mu
reșul Tg. Mureș 89—41 (43—24) ;
Bacău * 
feminin 
Mediaș 
Voința 
tatea
49-38 (26-22), Moldova lași — Construc
torul Galați 27—46 (12—22) ; Știința Sf. 
Gheorghe — Voința Brașov 62—85 (26—45) 
• TURNEU INTERNAȚIONAL. La Timi
șoara s-au desfășurat, timp de trei zile, 
întrecerile ediției a ll-a a turneului in
ternațional masculin, dotat cu „Cupa 
Universității". Trofeul a revenit formației 

'poloneze L.K.S. Lodz care, în meciul de-

A.S.A. 
- C.S.U.' Pitești 85—55 (36-25) ;
: Sănătatea Satu Mare — Știinta 

74-61 (43-22) ; Voința Cluj -
Oradea 27—53 (13—35) ; Universi- 
Craiova — Medicina Timișoara

I
I
I
I
I
I
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In partida de la Istanbul

In intilnirea de la Bolu

Maturitatea dinamoviștilor,

ponibil ; abia după scoaterea 
ghipsului se va ști dacă atacan
tul lui Dinamo poate juca 
miercuri în partida de la Sofia.

Programul de pregătiri pre
vede pentru astăzi și miine an
trenamente și dimineață și după- 
amiază. In cursul zilei de miir.e 
aceste pregătiri — In prima lor 
fază — se vor încheia, uimind 

selecționații să în- 
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Pelru (Laminorul Nădlag) — 
suspendat pe un an pentru îm- 
brîncirea și amenințarea arbitru
lui ; jucătorii Calci (Carpați Si
naia), Oiaru (Autobuzul Bîrlad) 
— suspendați pe cîtc opt etape ; 
jucătorii Moț (Mureșul Deva), 
Binea și Căpățînă (Laminorul 
Nădlag) — suspendați pe cite 
șase etape; jucătorii Litra (Con
structorul Hunedoara), Chirică 
(Laminorul Roman), Sguroiu (Pe
trolul Ticleni) — suspendați pe 
cite trei etape.

element esențial al victoriei
BOLU, 19 (prin telefon). Dina

mo a obținut, așadar, o victorie 
meritată, care dincolo de presta
ția propriu-zisâ a jucătorilor săi 
in teren, iși găsește și explicații 
suplimentare. Este vorba, în pri
mul rînd, de faptul că echipa 
bucureșteană dispune de o mara 
experiență internațională — în 
special în competițiile europene 
— grație căreia a și reușit să-și 
ascundă unele slăbiciuni de mo
ment create de lipsa din forma
ție a trei titulari, toți atacanți : 
Lucescu (indisponibil), D. Geor
gescu (suspendat de l’.E.FA. 
pentru un joc, în competițiile 
europene) și Dumitrache (bolnav 
de sciatică, internat în spital).

In această situație. Dinamo a 
aplicat o tactică foarte adecvată 
unui med in deplasare : precau
ție in apărare și accent pe con
traatac. Intr-o asemenea idee, an
trenorul Nicușor a preferat să-1 
scoată pe R. Nunweiller din dis
pozitivul defensiv obișnuit și să-i 
dea numai sarcini ofensive (înlo- 
cuindu-1 pe Lucescu) ca și lui 
Zamfir și Sălce?nu, in timp ce 
purtătorului tricoului cu nr. 11. 
Custov, i s-a încredințat misiunea 
de a-1 supraveghea strict pe fun
dașul Ibrahim, un atlet desâvirșit, 
despre care se știa — și jocul a 
confirmat — că se intercalează 
foarte des în dispozitivul ofensiv. 
Tactica aleasă de Nicușor s-a do
vedit inspirată și a dat roadele 
așteptate.

Pe de altâ- parte, trebuie spus 
că adversara dinamoviștilor bucu- 
reșteni, Boluspor, s-a dovedit a fi 
o formație cu multă voință, ca
pabilă de multă dăruire în joc, 
dar cu o tehnică mai puțin ridi
cată și cu o experiență interna
țională redusă. De aici și supe
rioritatea, evidentă adeseori, a 
lui Dinamo în jocul de cimp, și 
în manevrarea balonului, mai a- 
les. In partea a doua a întîlnirii, 
după introducerea lui Sadullah 
în linia de atac, Boluspor a reu
șit să-și învingă în parte insufi
ciențele, a atacat cu mai mult 
aplomb, și-a creat și cîteva bune 
ocazii de a egala, dar lipsa de 
precizie în finalizarea acțiunilor 
și-a spus cuvîntul.

Și-acum cîteva declarații des
pre meci. Prima aparține antre
norului secund al echipei gazdă, 
CAHIT SINAN : .,Dinamo ne-a
învins prin plusul de rutină in
ternațională, reușind să speculeze 
un moment de ezitare al apărării 
noastre. In acest fel, românii se 
găsesc acum in postura de semi- 
calificați pentru turul al doilea

al competiției, dar meciul de 
București nu trebuie 
dinainte cîștigat".
TARIK (membru 
turce și al Comisiei 
tru competițiile europene, delegat 
al forului continental lâ acest 
joc) : „Meci disputat într-o at
mosferă amicală și foarte sporti
vă. In prima repriză Dinamo a 
fost superioară ; în cea de a 
doua, a căutat și a știut să-și 
mențină avantajul. Deși Boluspor 
a dominat mai mult, Dinamo a 
fost in ansamblu superioară și 
pentru acest lucru și rezultatul 
partidei poate fi socotit normal". 
Antrenorul NICUȘOR : „Formația 
mea a aplicat bine ideea și mă
surile tactice la care am fost 
obligat să recurg, datorită absen
telor din echipă. Jocul nu a mul
țumit in general, dar sper că la 
București să beneficiem și de 
prezenfa în teren a lui Lucescu 
și D. Georgescu ceea ce, cu si
guranță, va da o altă consistentă 
si culoare atacului, jocului între
gii

la 
considerat 
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al federației 
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ISTANBUL, 19 (prin telefon). 
Miercuri seara, stadionul Inonii 
nu a fost arhiplin ca de obicei, 
datorită în principal hotărfrij de 
ultimă oră a televiziunii turce 
de a transmite 
gime, lucru care 
dintre suporterii 
echipe, Beșiktas, 
Și cînd spunem 
ne amintim 
„vulcan", 
mentul cînd

echipe'

Mircea TUDORAN

meciul în între- 
a făcut pe mulți 
acestei îndrăgite 
să rămînă acasă, 
echipă îndrăgită 

de reacția acelui 
care a erupt în mo- 

,__ 1 jucătorii antreno
rului Turei Mctin au apărut la 
încălzire. Rar ne-a fost dat să 
întllnim un . public atît de efer
vescent, o galerie care să-și sus
țină atît de aprins echipa pe 
drumvl ei spre victorie. Aceasta 
a tăiat, probabil, puțin din elanul 
fotbaliștilor brașoveni (pentru 
prima oară într-o evoluție oficia
lă în nocturnă).

Am avut plăcuta ocazie să pri
vim meciul în compania fostului 
portar al Turciei, celebrul Turgay, 
astăzi un bine cotat ziarist al cu
noscutului ziar din Istanbul, 
„Millyet" care, după 10—15 minu
te de joc a caracterizat foarte 
bine situația din teren : „De ce 
oare Steagul roșu a intrat pe 
teren cu ideea preconcepută de a 
se apăra continue, cind adversa
ra sa au-i creează deloc proble
me deosebite, dominind 
doar datorită elanului creat 
suporterii săi ? In acest 
de campionat, Beșiktas nu 
o formă deosebită".

Turgay avea dreptate, 
că, in primele 45 de

situația 
de 

început 
a avut

Pentru 
minate,

Steagul roșu n-a făcut altceva 
decît să se concentreze într-o 
defensivă exagerată, trecînd în 
jumătatea adversă de teren doar 
de 2—3 ori ; și atunci fără sorți 
de izbîndă, contraatacând prin 
unul sau maximum doi jucători. 
A fost o primă repriză în care 
fotbaliștii brașoveni n-au contat 
în ofensivă, fapt care a făcut ca 
jucătorii turei să atace în per
manență.

După pauză, indicațiile antrer 
norului Proca i-au determinat pe 
elevii săi să renunțe la apărarea 
cu orice preț, să înțeleagă că nu 
au în față un adversar de netre
cut. Și, în această a doua parte 
a jocului, Steagul roșu a fost 
chiar Ia un pas de a privi meciul 
retur liniștită. Dacă însă nu este 
așa, acest lucru se datorește în 
primul rînd lui Ghergheli care 
in întreaga sa activitate fotbalis
tică in Divizia A nu credem că a 
irosit două ocazii atit de mari 
ca cele pe care le-a avut aici, la 
Istanbul.

Și astfel, așa cum se întîmplă 
adeseori, Beșiktas a fost aceea 
care a marcat, parcă în compen
sație. A fost însă nevoie ca și 
apărarea imediată brașoveană să 
greșească de două ori decisiv, 
pentru ca scorul să fixeze o di
ferență de două goluri în favoa
rea formației turce, rezultat 
care pune oarecum sub semnul 
intrebării perspectivele de califi
care ale Steagului roșu in turul 
următor al competiției.

Gheorghe NERTEA

„U" CRAIOVA SÎNT POSIBILITĂȚI
DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A JOCULUI ECHIPEI

(Urmare din pag. 1)

merică. să manevreze liniștiți și 
pe spații convenabile, să deposede
ze prompt pe purtătorii de balon 
ai echipei craiovene. Mulți au mo
tivat nereușita deplină a studen
ților prin acea apărare exagerată 
și exactă a oaspeților. Dar și arma 
campionilor noștri trebuia să fie 
alta. Faza din care Oblemenco a 
marcat golul egalizator a însemnat 
un model de rapiditate, o adevă
rată acțiune-surpriză declanșată de 
fundașul Bemeanu, singura cale 
de a disloca defensiva aglomerată 
din fața porții apărată de Blom
berg.

Antrenorul Robert Cosmoc, care 
răspunde din partea F.R.F. pe 
timpul competiției europene de 
Universitatea Craiova, observa cri
tic că jucătorii din Craiova nu știu 
si se deslipească de marcajul strict 
al adversarului, să se descurce in 
momentele de pressing; circulația 
jucătorilor, eu și fără minge, este

nesatisfăcătoare, cauza fiind insu
ficienta capacitate fizică. In plus 
echipa acuză lipsa unui coordona
tor de joc, a unui virf veritabil 
lingă Oblemenco, un partener care 
să aibă șut puternic și precis la poar
tă. Sigur că există posibilitatea de a 
îmbunătăți jocul echipei, de a-i 
mări potențialul fizic și torta ei

de șoc necesară pentru returul de 
la 2 octombrie. Să sperăm că jucă
torii craioveni Iși vor stringe, ’'ia
durile, vor trage toate învățămin
tele din prima manșă cu Atvida- 
berg și, printr-un efort de voință 
care l-au etalat in sezonul trecut, 
ne vor aduce satisfacția calificării 
in turul II al C.C.E.

AMĂNUNTE DE LA MECIUL
DUNDEE UNITED JIUL

DNAȚI. 
b o misia 
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cută. meciul 
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pra rezultatului 
tudinea cu care
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echipe. De altfel, 
arbitraj. Gheurgbe 

menționeze .deplina
în foaia
Limona ține să _ _
sportivitate in care a decurs acest 
joc atit de viu disputat pini in 
ultima clipi". Dacă Mire «a Sandu 
ar fi fost mai puțin nervos partida 
s-ar fi încheiat fără, nici o inter
venție disciplinară a arbitrului.

atrage atenția ci tn lupta spor
tivă trebuie să-și spună cuvintul 
buna pregitire tehnică și fizică si 
nu duritățile.

DUNDEE, 1» (prin telex). Jucă
torii lui Dundee United privesc 
cu încredere calificarea lor in 
al doilea tur al „Cupei cupelor", 
după avantajul de trei goluri luat 
în prima partidă cu Jiul Petro
șani. Primele 30 de minute fot
baliștii români au acționat foar
te bine în apărare. Apoi, însă, 
presiunea echipei gazdă s-a fruc
tificat prin două goluri marcate 
la interval de trei minute (34 și 
37) de către N’arey și Copland. A- 
cest avans i-a făcut prea încre
zători pe cei de la United și Jiul 
a ieșit din defensivă. Oaspeții 
acționau bine în atac cînd a că
zut al treilea gol (min. 70), mar
cat de Gardner, gol care le-a tă
iat elanul. De notat că centrul

atacant Roznai a avut, în perioa
da reușită a echipei lui, o exce
lenta lovitură de cap pe care 
portarul lui United a reușit să o 
apere în ultimă instanță.

Arbitrul Theo Boosten (Olanda) 
a condus următoarele

DUNDEE UNITED :
— Rolland, Kopel, Copland, Smith, 
Narey, Houston, Gardner, Gray, 
Fleming, McDonald.

JIUL : Gabriel Ion (min. 80 
Naște) — Nițu, Tonca, Stocker 
Musat — Dodu, Libardi, Naghi
— Stoichiță, Roznai, Mulțescu.__

Meciul a f—- —--
spectatori.
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această ediție, cele 30 de echipe vor f: 
împărțite în trei serii după cum urmea
ză : SERIA I. Minerul Lupeni, Construc
torul București, C.F.R. Brașov, Dacii — 
IPA Sibiu, Olimpic București, Arhitectura 
București, I.P.G. Ploiești, Electroputere 
Craiova, A.S.E. București, Petrochimistul 
Pitești. SERIA a ll-a. U.R.A. Tecuci, Con
structorul II Buzău, Aeronautica Bucu
rești, C.S.M. Suceava, Agronomia lași, 
Minerul Gura Humorului, Cimentul Med
gidia, Ș.N. Oltenița, Dunărea Giurgiu, 
Rapicț C.F.R. Galați. SERIA a lll-a (nu
mai echipe din județul Constanța). Fa
rul II Constanța, Ideal Cernavodă, Chimia 
Năvodari, Albatros Eforie Sud, Voința 
Constanța, Dacia Constanța, Constructo 
rul Constanța, C.F.R. Constanța, Portul 
Constanța, I.T. Constanța. 
etape se vor desfășura în 
29 septembrie, 6. 20, 27 < 
10, 17, 24 noiembrie.

O remarcă: regulamentul 
rare obligă echipele să nu 
tarile lor decît meximum 
peste 25 de ani, dintre care 
meci — pot fi folosiți doar 8.

• Și Valentin Siăneseu. observa
tor federal la acest meci. se de
clară mulțumit de calitatea partidei 
și. In special, de jocuF practicat de 
Sportul studențesc, „f«>rte bun din 
toate punctele de vedere si. mai 
ales pe plan tactic". Nu prea dar
nic. în general, cu notele Valentin 
Stănescu ii notează, totuși cu 9 
pe Leșeanu si Chihaia.

• O critică severă a arbitraju
lui am întilnit-o in raportul lui 
Cornel Simionescxi. care a urmărit 
meciul Steaua — Politehnica Timi
șoara. Iată ce scrie el : „Arbitrul 
Tr. Moarcâș a comis greșeli grave. 
El a acordat echipei Steaua un 
din poziție de ofsaid, in min. 
pentru ea apoi să anuleze un 
valabil înscris tot de Steaua 
motiv de ofsaid. In continuare, 
acordat un 11 metri clar (la 
fault comis de Smarandacbe 
pra lui Dașcu). De

Cele nouă 
zilele de 22. 
octombrie, 3,

de desfășu- 
aibă în io- 
12 jucători 

intr-un

to),
p (Dt- 
Cristian 
p. T. 
Inamo),

tPTEM- 
ZIA B 

in

TENIS DE MASĂ C REPREZENTA
TIVA OLANDEI (FETE) 7-3. In localitatea 
Swalmen din „Țara lalelelor" s a desfă
șurat intîlnirea amicală dintre formația 
C.S. Arad și selecționata Olandei. Echi- 
po romenă alcătuită dir. Magdalena Le
sei, Liana Mihuț și lldiko Gyongyosi a 
ieșit învingătoare cu scorul de 7—3.

• Si N. Hainea dă referințe bu
ne despre meciul pe care l-a arbi
trat : F. C. Constanța — Steagul 
roșu : „Un meci frumos. datorită 

două 
de 
de 
de 
Si 
si 

cît 
antre-

F. C.
, _ „Un meci ____

faptului că jucătorii 
echipe s-au preocupat 
joc. și nu JZ__ ____
deciziile arbitrului". In foaia sa 
arbitraj.
pe cei doi
N. Proca. 
mai dese, 
nori !

Constanța — 
frumos, 

celor 
_ . numai

de adversari sau
N. Rainea îi felicită 
antrenori Em. Hașoti 
Le dorim evidențieri 
Lor și celorlalți

• tn schimb. N. Cursaru se ara
tă dezamăgit de tocul de la Reșița 
și. cu deosebire, de „obstrucțiile 
fotbaliștilor gălățeni de antifotba- 
lul pe care l-au practicat", obser
vatorul federal. '
ii acordă lui N. 
apreciază însă, 
oarecum 
manieră 
dure ale 
delcu și 
n-a fost _ 
ceastă direcție, poate că 
du-se din oficiu. Comisia de disci
plină va interveni pentru a-i calma 
pe jucătorii respectivi, pentru a le

Mihai Birsan, deși 
Cursaru nota 9. 

că arbitrul a fost 
indulgent față de această 
de joc, față de „intrările 
jucătorilor Codreanu, Ne- 

Beldeanu". Dacă arbitrajul 
suficient de sever în a- 

sesizîn-

KO1
20. 
roi 
sub 
n-a 
un 

asu- 
_ lui Dașcu). De asemenea, a 

lăsat nesancționate diferite neregu- 
larități de pe teren (Smarandache 
a avut intrări periculoase repetate 
și a scuipat in semn de protest 
împotriva unei decizii, iar Sătmă- 
reanu l-a lovit cu dosul palmei pe 
Dașcu)*. 
lui în 
nițeluș

. Nota 6 acordată arbitru- 
aceste condiții, ni se pare 
cam mare...

Cornel Drăgușin critică ar- 
lui C. Niculescu. in intil- 

Argeș — Jiul, mer.țio-
• Si 

bitrajul 
nirea F.C. — „ , 
nind că el n-a influențat rezulta
tul. dar că 
fost in concordanță 
nile“ 
plus 
F.C. ____ ______
teren pentru lovirea 
fără balon.

.unele decizii n-au 
cu infracțiu- 

Observatoruî consideră. în 
că fotbalistul Cirstea. de la 

Argeș, trebuia eliminat de pe 
adversarului.

șl el scăpări, 
pildă. Silviu

e Tușieril au avut
La Tg. Mureș, de - ------
Stăncescu n-a putut obține decît 
un modest 6 din partea observato
rului federal Fl. Dumitrescu 
se pare, mai mult 
arbitrul de centru.
tat. Si nu acesta 
șierilor...

căci, 
l-a încurcat pe 
decît l-a aju- 
este rolul tu-

Jack BERARIU

Loto-Pronosport informează
MILIOANE DE CIȘTIGURI LA LOZ IN PLIC

Numai in luna august au fost a- 
tribuite participanților la Loz in 
plic peste 6.000.000 de ciștiguri va
riate în bani, autoturisme și bute
lii de aragaz. Noutatea introducerii 
și de ciștiguri de 30.000 și 40.000 
iei a avut un larg ecou in masa de 
participanți. Recenții cîștigători de 
premii mari de 30.000 și 40.000, de 
20.000 și 10.000 lei și-au exprimat 
satisfacția față de aceste ciștiguri 
și intențiile lor de a-și depune a- 
vansul pentru locuință unii,. iar 
alții de a-și cumpăra mobilă și alte 
lucruri necesare casei. Fericiții câș
tigători de autoturisme au subli
niat dorința de a cunoaște frumu
sețile patriei noastre, de a face in
teresante excursii împreună cu fa
miliile lor. Dintre recenții fericiți 
cîștigători de autoturisme „Dacia 
1300“ vă facem cunoștință doar cu 
cițiva ; Miloș Petru Dinu din corn. 
Sopotul Nou județ Caraș Severin, 
Tanko Dionisie din Sf. Gheorghe, 
Pop Ion din Valea Cioarului, ju
dețul Maramureș, Hubati Teodor 
din Tulcea, Tamcencu Nicolae din 
Călimănești, Oprea Sevastian din 
corn. Balta Doamnei, jud.Prahova; 
Avram Otilia din Constanța șl Sa- 
moilă Vasile din Făgăraș cite 40.000

lei, Vintilă Ileana din București 
30.000 lei și mulți alții.
CISTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 13 SEPTEMBRIE 1974

EXTRAGEREA I: Categoria 11 
3 variante 10*/, a 50.000 lei; cat. 
2 : 4 variante 25’/, a 7.351 lei șl 
6 variante 10*/, a 2.940 lei ; caț. 
3; 11,35 a 4.145 lei; cat. 4= 18 a 
2.614 lei; cat. 5: 66,40 a 708 lei; 
cat. 6: 141,15 a 333 lei.
REPORT CATEGORIA 1; 268.249 

lei.
EXTRAGEREA a Ii-a; Catego

ria A: 2 variante 10% a 33.646 
lei ; cât. B: 6 variante 10»/, a 
6.729 lei; cat. C: 8,55 a 4.722 lei; 
cat. D- 15 a 2.692 lei; cat. E; 67,45 
a 599 iei; cat. F: 129,25 a 312 lei; 
cat X: 1.398,35 a 100 lei.

Cîstigurile de 50.000 lei de la 
categoria 1 jucate pe variante 
10«/» au revenit participanților 
NUTA FLOREA din Tg. Jiu, SI- 
MACHE AUREL din Ploiești și 
TUȚA IOAN din Sibiu, iar cișU- 
gurile de la categoria A de 33.646 
lei jucate pe variante lO»/o au re
venit participanților RAILEANU 
GHEORGHE din Podul Iloaiei — 
Iași și GAVRILA I. PETRE dta 
Calafat.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

TURNEUL DE BOX
DE LA OSTRAVA

OLIMPIADA FEMININA DE SAH»
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. 1)

germani — a prilejuit un nou și 
fructuos dialog cu făuritorii bu
nurilor materiale de pe aceste 
meleaguri.

Vizita tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu la Cugir a avut, însă, 
și o altă semnificație : ea a 
coincis cu momentul sărbătoresc 
al împlinirii a 173 de ani de Ia 
înființarea cunoscutei întreprin
deri mecanice din acest oraș — 
prilej eu care, într-o atmosferă 
festivă, conducerea partidului și 
statului a răsplătit această unitate 
economică de frunte a industriei 
noastre constructoare de masîni- 
unelte. cu cea mai înaltă distinc
ție î „Steaua Republicii Socialiste 
România* clasa I.

O mare adunare populară a 
marcat, într-wn cadru festiv, îm
plinirea a 175 de ani de la crea
rea acestei vechi si mereu noi 
unități economice. Peste 17 000 de 
oameni ai mancii — români, 
maghiari, germani — din Cugir și 
localitățile învecinate, s-au adu
nat neutru a se reîntîlni cu tova
rășul Nicoiae Ceausescu, nentru 
a-1 ascult» cuvintele însuflețitoare, 
îndemnurile de a depune toate 
eforturile pentru ca activitatea 
fiecăruia să se ridice la cote tot 
mal înalte de eficiență — una 
din condițiile esențiale ale înain
tării tării noastre pe drumul lu
minos trasat 
Directivele 
Congres și 
tidulul.

In cadrul ________
Consiliului de Sfat. Constantin Stă- 
tescu, dă citire Decretului prezi
dențial prin care se conferă în
treprinderii mecanice Ciieîr Or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România* clasa I cu prile
jul împlinirii a 175 de ani de 
existentă.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEALȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

După încheierea adunării a 
avut loc un spectacol omagial ofe
rit de formațiile Clubului munci
toresc Cugir.

în încheiere, grupuri de pio
nieri oferă tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu flori. Se aplaudă și se 
scandează minute in șir numele 
conducătorului 
tului nostru.

In această 
de adevărată 
șui Nicoiae 
dreaptă spre 
de unde, la 1 
prezidențial, se îndreaptă spre 
rașul Sibiu.

BOCOTA, 19 (Agerpres). — E- 
chipa României a obținut a doua 
victorie în cadrul celei de-a 6-a 
ediții a Olimpiadei feminine de 
șah, care se desfășoară în aceste 
zile în orașul columbian Me- 
deliin.

In runda a doua, șahistele ro
mânce au întrecut cu scorul de 
2—0 selecționata Panama. Elisa- 
beta Polihroniade a învins-o, în 
39 de mutări. Pe Ana Rios, iar 
Margareta Teodorescu a ciștigat, 
in 40 de mutări, la Lidia Ferrer, 
în celalalt meci al grupei a doua 
preliminară, disputat între for-

mațiile S.U.A. și Japoniei, sco
rul este alb: 0—0, ambele parti
de fiind întrerupte..

In clasamentul grupei conduce 
România eu 4 puncte, urmată de 
Olanda — 2 puncte (un meci mai 
puțin), Japonia, S.L'JV. și Panama
— zero puncte.

ALTE REZULTATE : U.R.S.S,
— Canada 1—0 (1) ; Columbia —
Porto Rico 1—0 (1) *
Spania " * “.
Mexic 1—0 (1) ; Cehoslovacia 
Suedia 1—0 (1) ; Irlanda
1-0 (1).

Bulgaria
1—0 (1) ; Finlanda

PRAGA, 19 (Agerpres). — La 
Ostrava a început tradiționalul 
turneu internațional de box;, 
„Prohaska*, Ia care participă 83 
de pugilisti din 11 țări, printre 
care și România. în gala inaugu
rală, boxerul român Gheorgha 
Ciochină (cat. pană) l-a învins la 
puncte pe Zornow (R.D. Germa
nă). La aceeași categorie, Koro- 
teev (U.R.S.S.) l-a întrecut pe 
Korkonenom (Finlanda). în limi
tele cat. mijlocie mică, polonezul 
Nemkewicz a dispus la puncte de 
pugilistul român Ștefan Florea,

Irak SZURKOWSKI PE LOCUL 131

partidului și sla-

atmosferă vibrantă, 
sărbătoare, tovară- 
Ceausescu se in- 
stadionul orașului, 

bordul elicopterului

'*

cei de al 4-lea ju- 
circuitul 

lucru a

ELOGII PENTRU ANATOLI KARPOV

cu atîta vigoare de 
celui de-al XI-lea 
de Programul par

adunării, secretarul

Sibiul este 
deț intrat în 
zite de 
Nicoiae Ceaușescu.

Principatul obiectiv 
tovarășului Nicoiae Ceausescu in 
orașul de pe malurile Cibinului 
îl constituie examinarea la fața 
locului a problemelor _ concrete 
ale dezvoltării industriei con
structoare de mașini, ramură eu 
tradiții în județul Sibiu, care a 
cunoscut în ultimii ani o puter
nică 
zent 
din 
Mai 
mal ____ . _
muri se realizenză 
cincinal în noile capacități șl pe 
baza exploatării mai buna a ce
lor existente.

A fost vizitată noua platformă 
industrială. creată Ia indicația 
secretarului general al partidului, 
care grupează modernele capaci
tăți de producție ale binecunoscu
telor întreprinderi sibiene .Ba
lanța” și .Independența".

actualei vi- 
tovarășului

al vizitei

dezvoltare, definind in >re- 
o pondere de cea. 5® la sută 
valoarea producției globale, 
bine de jumătate din volu- 
total al prodacției acestei ra

in actualul

ÎN ELVEȚIA,
(Urmare din pag. 1)

tea lua parte același număr de 
sportivi din fiecare țară. într-un 
asemenea context, solicitările sînt 
extreme, coneurentii de valoare 
indubitabilă fiind foarte multi. Fe
derațiile naționale trimit la startul 
C.M. tot ce au mai btm și este 
greu de presunus că unii dintre 
participant vor veni doar pentru... 
a acumula emeriență. Sigur. aceste 
mondiale reprezintă acum, cu 2 
ani înaintea J.O. de Ia Montreal, 
un test de o maximă importanță. 
Ceea ce este valabil și pentru tră
gătorii români. Totuși, obținerea 
unui loc pe podiumul premianților 
în Elveția constituie o onoare pen
tru orice concurent și în consecin-

MOSCOVA, 19 (Agerpres). Co
mentatorii de șah care urmăresc 
la Moscova meciul dintre Anatoli 
Karpov și Viktor Korcinoi subli
niază jocul de mare eficacitate 
al tîr.ârului mare maestru Kar
pov. care a cîștigat într-un stU 
magistral partid» a doua. Voind 
să-și surprindă adversarul. Kor
cinoi a ales complicata variantă 
a ..Dragonului*. Karpov a sacri
ficat un pion obținînd un atac 
paternic pe fleacul regelui. Un al 
doilea sacrificiu, acceptat de 
Korcinoi, a lărgit și mal mult 
breșa în poziția pieselor negre, 
în fața matului inevitabil, la mu
tarea a 27-a, Korcinoi s-a recu
noscut învins.

Astfel, Anatoli Karpov a des
chis scorni în acest nrult aștep
tat meci, al cărui cîștigător ur-

mează să-l întîlnească pe actualul 
deținător al titlului mondial, ma
rele maestru american Robert 
Fischer.

Cea de-a 31-a ediție a Turului ci
clist al Poloniei s-a încheiat la Ra
dom cu victoria rutierului belgian 
Andre Delcroix, care a parcurs 1 589 
km In 38 h 43 ;54, cu o medie orară 
generală de 41.200 km. Cunoscutul 
campion polonez Ryszard Szurkow- 
skl, ele trei ori clștlgfttor al .Cursei 
Păcii", s-a clasat pe locul 13.

ÎNAINTEA semifinalelor

INTERZONALE IN CUPA DAVIS

FOREMAN CLAY

Astăzi începe la Poona (localitate 
de un milion de locuitori, situată la 
136 km sud de Bombay) prima semi
finală interzonală a „Cupei Davis* 
dintre echipele de tenis ale U.R-S.S. 
și Indiei. Medul se va disputa pe un 
teren acoperit cu gazon șl se anunță 
extrem de strins. India, care a eli
minat anul acesta echipa Australiei, 
aliniază o formație In frunte cu frații 
Vijay și Anand Amritraj. in timp ce 
selecționata U.R.S.S. are ca princi-

pa! atu pe Aleksandr Metreveli. fina
list in 1973 la turneul de la Wimble
don. A doua semifinals interzonală, 
cea dintre formațiile Italiei și Repu
blicii Sud-Africane, se va desfășura 
intre 3 și 5 octombrie la Johannes
burg- Meciul a fost amînat cu două 
săptămînl pentrți a permite jucăto
rilor italieni să se aclimatizeze. Par
tidele se vor disputa pe un teren de 
asfalt.

LA 30 OCTOMBRIE
Din Kinshasa se an înțâ c'< orga

nizatorii meciului pentru titlul mon
dial de box la categoria grea. George 
Foreman — Cassius Clay laminat de 
la 25 septembrie, din cauza acciden
tării la arcadj a campionului mon
dial). jiu hotărît ca intllnlrea. sA aibă 
loc id ziua de 30 octombrie ora 2. 
GMT. Cel doi pugiliști urmează sâ 
rămână în capitala Zairului pini la 
data galei.

AL TE REZUL TA TE ÎN CUPELE

EUROPENE DE FOTBAL

START ÎN C.M. DE TIR
precupeți 
încununa

ță, nici unul nu va 
vreun efort pentru a se 
cu lauri.

Iată de ce, sperăm că 
tanții noștri vor face apel la în
tregul lor arsenal de calități și cu
noștințe pentru o prezentă presti
gioasă. Indiscutabil, șl ceilalți com
petitori vor urmări același lucru, 
ceea ce va ridica desigur valoarea 
concursului. De altfel, se așteaptă 
o întrecere cu numeroase rezul
tate inalte In care un singur punct 
In plus sau in minus Doate modifi
ca simțitor configurația clasamen
telor. Să dăm doar un singur 
exemplu. La armă liberă 60 focuri 
culcat (unde s-au înscris 31 de e- 
chipe și 145 de trăgători), recordul 
mondial este de 599 p. iar la noi 
trei sportivi au reușit pină acum

reprezen-

In timp ce 
__ ______ ___________ ___ lume nu 
mai puțin de 11 țintași! Așadar— 
Si asemenea exemple am mai pu
tea da.

Este cert că p in „Tara cantoa
nelor* performanțele vor abunda. 
Am dori ca printre realizatorii lor 
să se afle cit mai mulți concurenți 
români.

Azi, sînt programate probele de 
armă cu aer comprimat (fete și 
băieți) și pistol liber. în nrima va 
concura și Mariana Feodot. ;ar în 
cea de a doua. Dan Inga si Teodor 
Mihai.

să obțină aceeași cifră, 
598 p au înregistrat in

CELE MAI BUNE REZULTATE ALE TRĂGĂTORILOR NOȘTPd IN 1974
HSTOl VITEZJt

Rec. N. 598 Rec. M. 598
Cornelia Ion t13 concursuri)
Marin Stan (12)
Virgil Atonasiu (11)
Marcel Reșca (12)
eehind
(R.N. 2263 R.M. 2366)

MSTOl LIBER
Rec. N. 563 p, Rec. M. 572

Dan (ușa (8)
Teodor Mihal 119)

PISTOL CALIBRU MARE
Rec. N. 599 p. Rec. M. 597 

Don higa (5)
PISTOL CU AER COMPRIMAI 
Rec. N. 389 h Rec. M. 392 

Dan laga (13}
Corneliu fon (7)
Anicoara Motel M
(R.N. 342, R.M. 30)
ARMA LIBERA CAL RED. «9 F. CL

Rec. M. 999 Rec. M. 599
Nicoiae Return (9|

, Ion OlărescH (8)
Laurențiu llovlci (7)
Mircea llca (18)
echipă
(R.N. 2389 o. R M. «89 o)

ARMA LI8ERA CAL RED. 3X40 
Rec. N. 1163, Rec. M. 1167

Nicoiae Rotam (18)
Ion Olârescu (9) *
Stefan Caban (1^
Petre Șcndor (9)
echiaâ
(R.N. 4405. R.M. 4656)

ARMA LIBERA CAL. RED. 48 F. 1 
PICIOARE

Rec. N. 382, Rec. M. 341
Nicoiae Rotaru (10)

(R.N. 573, R M 577)
ARMA STANDARD 60 F CULCAT

ten Olirescu (9) 372
Ștefan Caban (10) 363

598 Petre Șandor (9) 370
597 echipă
596 (R.N. 1484, R.M. 1478) 1439
593 ARMA LIBERA CAI RED. 40 F. POZ*.

2354*) GENUNCHI
Rec. N. 395. Rec. M. 394

Nicoiae Rotaru (10) 392

M3
ten Olâreseu (9) 390
Stefan Cahan HO) 384

558 Petre Șandor (9) 391
echîpâ î
(R.N. 1558. R M. 1563) 1532

587 ARMA STANDARD 3X20 F.
Rec. N. 579, Rec. M. 579

Nicoiae Rotaru (5) 363
Ion Olâreseu (6) 569

387 Ștefan Cahan (7) 576
385 Petre Șandor (7) 574
381 echîoâ 9 2249

JLCAT
(R.N. 2231, R.M. 2277) 
Mariana Feodot (9) 571

In perioada desfășurării 
C.M. vor avea loc si lucră
rile Congresului FIT. De 
asemenea, este programat 
și primul Congres științific 
de medicină, psihologie și 
pedagogie în timl snortiv, 
președintele comit«t"!ui de 
organizare 
greș fiind 
Baroni, secretar generai al 
F.R. Tir.

al acestui con- 
prof. Gavrilă

Iată alte rezultate din Cupele 
europene, care nu au apărut în 
ziarul nostru de ieri.

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : Feyehoord Rotterdam — 
Corelaine (irlanda de Nord) 7—0, 
St. Etienne — Sporting I isabona 
2—0. F.C. La Valuta — H.J.K. Hel
sinki 0—1, Chnonia Nicosia — Cork 
Celtic (Irlanda) 0—3 — forfait, 
VOEST Linz — C.F. Barcelona 
0—0. ' L .

CUPA CUPELOR : 
hoven — Ards F.C. 
Nord) 10—0, Benfica 
Vanlose (Danemarca) 
Beggen — Paralimni 
— forfait. Varegem 
Austria Vicna 2—L

CUPA UXFA: F.C. Na-t-s — 
Legia Varșovia 2—2. F.C. KF.!n — 
Kokkola (Finlanda) 5—1, Racing 
White Molembeck — F.C. Dundee 
1—0. Vitoria Setubal — Real Sa
ragossa 1—1. F.C. Porto — Wol
verhampton Wanderers 4—1 !, F.C. 
Amsterdam — Hibernians Malta 
5—0, San Sebastian — Banik Os
trava 0—1, Pezoporikos Larnaca 
(Cipru) — Dukla Praga 0—3 — 
forfait, Vo rw arts Frankfurt pc 
Oder — Juventus Torino 2—1, 
Grasshoppers Zurich — Pa-nthi- 
naikos Atena 2—0, Valur (Islan
da) — Portdown (Irlanda de 
Nord) 0—0.

în cele trei competiții, meciu-

rile .retur sînt programate la 2 
octombrie. F.C. Magdeburg 
Bayern Munchen se califică 
rect în turul II.

BECKENBAUER
C.F.

ț

și 
di

<

S96
596
596
593

2357 
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1146
1151 
1141
1147

4544 
POZ.
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Rec. N. 599, Rec. M. 598 
Mariana Feodot (12)

ARMA CU AER COMPRIMAT
Rec. N. 383, Rec. M. 391 

Mariana Feodot (13)
PISTOL STANDARD

Rec. N 584, Rec. M. 583
Anișoara Matei (8)
SKEET (TALERE LANSATE DIN
Rec. N. 196. Rec. M. 200 
Gheorghe Sencovici (3)

*) Cifrele la echipe însumează media 
rezultatelor Individuale ale celor patru 
component! în concursurile internaționale 
și de selecție din acest an.
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TURN)

192

P.S.V. Eutd- 
(Irlanda de 
Lisabona — 
4—h, Avenir 
(Cierul 3—fl 

(Belgia) —

EGALUL LUI SEELER
zia-Potrlvlt tradiției, în flecare an. 

riștii de sport din R.F. Germania al
cătuiesc clasamentul celor mat buni 
fotbaliști ai unui sezon. In acest an 
(sezonul 1973—1974). titlul do cel mal 
bun fotbalist a fost decernat lui 
Franz Beckenbauer, căpitanul ech pci 
naționale .campioana mondială și al 
formației Bayern MUnchem. cîștig^- 
toarea C.C.E., Este pentru a 
oară de cînd celebrul jucător 
german primește această înaltă apre
ciere. egalînd astfel recordul deținut 
pină acum de către Uwe Seeîer. 
Franz Beckenbauer, care la 11 
tembrie a împlinit 29 de ani. a 
ales cel mai bun jucător al țării 
în anii I960 și 19G8.

Iată rezultatul referendumului 
zețarilor sportivi vestgerm ani 
Franz Beckenbauer 411 voturi

sen- 
fost 
sale

ga-
1.
2. 

Bert! Vogts (Borussia Mbnch'-nslad- 
bach) 124 v.: 3. Sepp Maier (Bayern 
Munchen) 33 v.; 4. Wolfgang Ove- 
rath (F.C. Koln) 26 v.; 5. Paul Breit
ner (Bayern MUnchen. acum la Real 
Madrid) 13 v.; 6. Gerd Mflller
(Bayern Munchen) 12 v.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
în concursul desfășurat la Leverku
sen, R.F.G. atletul american Dwight 
Stones a ciștigat proba de săritură 
în înălțime cu 2.25 m. Apoi el a eșuat 
de puțin în cele două sărituri efec
tuate la Înălțimea de 2,31 m. Sprin
tera poloneză Irena Szewinska, a 
fost cronometrată în cursa de 100 m 
CU 11,0.
în turul n a» turneului International 
feminin de tenis de la Orlando (Flo
rida) : Heldman (S.U.A.) — Harter 
(S.U.A.) 6—2, 6—4; Navratilova (Ceho
slovacia) — Dupont (S.U.A.) 6—3.
6— 3: Stove (Olanda) — Fretz (S.U.A.)
7— 6, 6—0: Louie (S.U.A.) — Kloss 
(R.S.A.) 7—6. 7—5; Durr (Franța) — 
Greer (S.U.A.) 6—1, 6—2.
La Erevan, in cadrul campionatelor 
unionale de ciclism, proba contracro- 
nometru a revejiit tînărulul rutier 
Norik Avetisian. care a parcurs 50 
km in timpul ds lh 05:53
Pnmal campionat european univer
sitar de ciclism s-a desfășurat la 
Simferopol. Proba contracronoțnetru 
pe echipe a revenit formației 
U.R.S.S. care a realizat pe distanța 
de 75 km timpul de lh37:17. Pe 
locurile următoare s-au clasat Italia 
— lh 41:34 și R.F. Germania — lh 
42:56. Cursa individuală de fond, dis
putată pe distanța de IOC km, s-a 
încheiat cu victoria lui Aleksandr

Valkovski (U.R.S.S.) în 2 h 41:21. iar 
proba pe circuit a fost câștigată de 
Wilfried Trott (R.F.G.).
Echipa de haltere a U.B.S.S. a ple
cat spre Manila, unde va lua parte 
la campionatele mondiale, progra
mate la sflrsitul acestei luni. Din lot 
fac parte camoionul olimpic sl mon
dial Vasili Alekseev, V. Rljenkov. D. 
Rigert. S. Poltorațki. M. Klrjinov. V. 
Anikin, 1. Zaițev. V. Kurențov șl P. 
Korol. Antrenorul echipei este 
sei Medvedev
Cea de-a 34-a ediție a Turului 
al provincial Latlum a revenit 
nulul Roberto Poitalall, cronometrat 
pe distanța de 223 km cu (imnul de 
6 h 26:10. Pe locurile următoare s-au 
clasat compatriotul său Franco B1- 
tossi — In 49 sec., neozeelandezul 
Bruce Biddle — 1» 50 sec. și belgia
nul Boger de Vlaeminck — la 55 sec.
Turneul internațional de sah de la 
Albena (Bulgaria) s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru sovietic 
Mark Taimanov. care a totalizat 9 p. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Milorad Knezdevici (Iugoslavia) — 
8’4 puncte. Zvonko Mesrovioi (Iugo
slavia), Vladimir Szmldt (Potonial și 
Peicio Peev (Bulgaria) — cu «ri'-e 8 P. 
în prima runda a turneului interna
țional de șah organizat de federația 
bulgară de specialitate s-au înregls-

trat următoarele rezultate : Hort 
(Cehoslovacia) — Radulov (Bulgaria) 
1—0, Graeffe (S.U.A.) — Velkov (Bul
garia) remiză, Kniazevici (Iugoslavia) 
— Lein (U.R.S.S.) 1—0, Ermenkov 
(Bulgaria) — Taimanov (U.R.S.S.) 
remiză

Alek-

ciclist 
italla-

Primele parties Qisputate In turul n 
al turneului de tenis de la Los An
geles : Ashe — Brown ș—6, 6—3. 6—1; 
Tanner — Fassbender 7—5, 6—2; Fil- 
lol — Martin 6—4. 6—4; Case — Stone 
6—0, 6—2; Emerson — Austin 7—5, 
6—3; Solomon — Ball 6—0, 6—1.

Tradiționala cursă internațională mo- 
toclclistă .,Rothman’s Kacc“, care se 
desfășoară anual pe circuitul de la 
Mallory Park. a revenit la actuala 
ediție englezului BaiTy Sheene 
(,.Suzuki"). Pe locul doi. la zece se
cunde, a sosit compatriotul său Phil 
Read, iar locul trei 
cunoscutul campion 
Agostini.

a fost ocupat ele 
italian Giacomo

handbal de ta
meciurile

Turneul feminin de
Zaporo.ie a continuat cu 
celei dc-a doua etape. Reprezenta
tiva TJ.R.S.S. a întîlnit formația R-D. 
Germane, pe care a învins-o cu sco
rul de 14—12 (8—6). Alte rezultate: 
Selecționata de tinerot a U.R.S.S. — 
R.F. Germania 19—15 (13—9). Iugo
slavia — Bulgaria 22—9 (13—5).
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