
TOVARĂȘUL MCOIAE CfAUȘESCU 
A INAUGURAT URI 

DRUMUL IRANSFĂGARÂSAA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și-a continuat, în 
cursul dimineții de vineri, vizita 
de lucru în județul Sibiu. Secre
tarul general al partidului este 
însoțit în această vizită de tova
rășul Manea Mănescu, cu so|ia, 
Emil Bobu și Gheorghe Oprea.

De data aceasta, cadrul în care 
s-a desfășurat dialogul de lucru 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a constituit cunoscuta întreprin
dere textilă din Cisnădie, al cărei 
colectiv a sărbătorit de curind o 
sută de ani de la înființare. 

ț De-a lungul întregului traseu, 
locuitorii municipiului Sibiu și ai 
orașului Cisnădie, formind un a- 
devărat culoar viu, fac o căl
duroasă manifestare de dragoste 
secretarului general al partidu
lui. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

La intrarea in incinta fabricii, 
un grup de copii de la grădinița 
întreprinderii urează, in cor, bun 
venit. Directoarea unității pre
zintă secretarului general coordo
natele dezvoltării acestui centru 
industrial, care în ultimii ani a 
beneficiat de însemnate fonduri 
de investiții.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt prezentate, într-o mică expo
ziție, câteva din produsele asi
milate in fabricație la indicația 
secretarului general al partidului. 
Apreciind frumusețea și varieta
tea modelelor, calitatea țesături
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se persevereze pe 
linia diversificării producției, în 
vederea satisfacerii gusturilor și 
exigențelor tuturor beneficiarilor.

La plecare, secretarul general 
adresează felicitări colectivului 
de la Cisnădie și ii urează rezul
tate tot mai bune și succese tot 
mai mari in realizarea obiective
lor pe care și le-a propus.

★
Tot în cursul dimineții, în 

prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a avut loc festivitatea 
de inaugurare a Drumului Trans- 
făgărășăn.

Elicopterul prezidențial a ate
rizat la intersecția noii artere ru
tiere cu șoseaua Brașov — Sibiu, 
situată în apropierea comunei 
Arpașu de Jos.

După ceremonia primirii ofi
ciale, coloana de mașini a urcat 
»>e serpentinele șoselei, pînă la 

^Ta-scada Bîleâ, unde ministrul tu
rismului, Ion Cosma, a făcut o 
prezentare a amenajărilor turis
tice existente, precum și a pro
iectelor dezvoltării turismului pe 
versanții sibieni ai Munților Eă- 
găraș.

în afara importanței sale turis
tice, evidențiată prin faptul pu
nerii în valoare a uneia dintre 
cele mai pitorești zone din Car-

șo- 
în- 
de 

o 
ca- 
ve-

pății Meridionali, realizarea 
selei a constituit o experiență 
drăzneață a constructorilor 
drumuri din țara noastră, 
înaltă școală de pregătire a 
drelor, un bun prilej pentru
rifîcarea performanțelor utilaje
lor românești în condiții deosebit 
de grele, impuse de altitndine.

Șoseaua este o construcție mon
tană unică in țara noastră, a- 
proape jumătate din cei 90 km, 
cit măsoară ca, traversînd zona 
alpină a Făgărașilor, ai căror 
versanți abrupți <*rau pînă nu de 
mult greu accesibili chiar pentru 
turiștii încercați. Urcind pină la 
cota 2 040 m, ea străpunge masi
vul muntos printr-un tunel situat 
între virfurile Negoiul și Moldo- 
veanu, spre a cobori apoi spre la
cul de acumulare Vidraru, pînă la 
barajul hidrocentralei 
Argeș.

Văile răsună de ovații 
atunci cind 
Ceaușescu ia 
du-se, 
înălțimile 1 
constructori, 
popor.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, caldele felicitări 
adresate făuritorilor acestei mi
nunate realizări, îndemnul său la 
noi fapte mărețe pe drumul lu
minos al socialismului 
nismului, 
couri în 
celor prezenți. L'ralele lor răsu
nau ca un solemn angajament de 
a face totul pentru îndeplinirea 
programului partidului, a mari
lor obiective ale viitorului, .spre 
înflorirea continuă a României 
socialiste, spre fericirea întregu
lui popor.

In această atmosferă de mare 
însuflețire, la sîîrșitul mitingului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală a Drumului 
Transfăgărășan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu ceilalți conducători de 
partid și de stat, străbat pe jos 
tunelul rutier de sub creasta 
Făgărașilor.

După impresionanta adunare 
care a avut loc in vecinătatea la
cului Bilea, călătoria pe noua 
magistrală alpină continuă pe 
versantul argeșean al Munților 
Făgăraș pînă la Valea cu Pești, 
în apropierea barajului de la 
Vidraru.

Aici, 
muncii 
Dincă, 
tetului

de pe

și orale, 
Nicolae 

adresin-
tovarășul 
cuvîntul, 

de la tribuna situată pe 
Făgărașilor, eroicilor 

, întregului nostru

și comu- 
au stirnit vibrante e- 
inimile și conștiințele

în numele oamenilor 
argeșeni, tovarășul Ion 

primul secretar al Comi- 
județean 

mulțumește 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
inaugurarea 
eveniment memorabil, 
sărbătoare a muncii, 
socialismului.

partid, 
Nicolae 

Elena 
la

de
tovarășului 

și tovarășei 
pentru prezența

Transfăgărășanului, 
adevărată 

a izbînzilor
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FAȚĂ DE CONDIȚIILE PE CARE LE ARE

SPORTUL BUCURESTEAN POATE ASPIRA
9

LA OBIECTIVE SI MAI
9

Insemnâri de la Conferința C.M.E.F.S.
Mișcarea sportivă bucureșteanâ 
putut raporta la Conferința sa 

de seamă și alegeri, des- 
joi. o serie întreagă de 
notabile obținute în ac- 
de masă și de perfor-

a 
de dare 
fâșurată 
realizări 
tivitatea 
manțâ, în instruire și educație, în 
consolidarea sa organizatorică, în 
dezvoltarea bazei materiale nece
sare practicării exercițiilor fizice 
și sportului.

Prezența a peste o jumătate de 
milion de bucureșteni la acțiunile 
turistice, creșterea numărului de 
participanți Ia marile crosuri tra
diționale de la 150 000 la 230 000, 
angrenarea a 165 000 de tineri și 
tinere in activități tehnico-aplica- 
tive, extinderea gimnasticii la lo
cul de muncă in aproape 100 de 
unități ale municipiului, succesul 
unor mari acțiuni, cum ar fi 
„înotul pentru toți" și „Cupa ti
neretului" atestă eforturile con-

stante depuse în direcția atragerii 
maselor de cetățeni în practicarea 
exercițiului fizic, oglindesc faptul 
că în conștiința oamenilor, a tine
retului mai ales, se sedimentează 
ideea de sport, necesitatea practi
cării lui continue și sistematice.

Succese frumoase au fost în
scrise și în sfera performanței. 
Capitala a dat numărul cel mai 
mare de sportivi care s-au impus 
în arena întrecerilor internațio
nale. la C.M. de handbal, lupte, 
canotaj academic, popice, box, 
C.E. de lupte, atletism (feminin) 
și aljele.

Dar, se pare, progresul cel 
mai spectaculos a fost înfăptuit 
în domeniul dezvoltării bazei ma
teriale. Punînd în practică indi
cațiile primite din partea condu
cerii de partid, a fost înfăptuită, 
într-o perioadă de timp relativ 
scurtă, o operă edilitară remar-

DINAMO BRASOVa

LA 25 DE ANI DE ACTIVITATE
25 de ani de ac- 

prestigiosul club
Se împlinesc 

tivitate pentru 
sportiv brașovean Dinamo, prilej 
— în aceste zile — pentru miș
care sportivă județeană, pentru 
membrii activi ca și pentru foș
tii componenți ai echipelor dina- 
moviste de a sărbători această 
vârstă a maturității. A maturită
ții, Intr-adevăr, căci cum altfel 
ar putea fi denumit drumul as
cendent parcurs de la dificultățile 
începutului și pînă în momentul 
prezent de solemn bilanț, cind 
clubul brașovean, condus și spri
jinit în activitatea sa de organele 
locale de partid, de stat și spor
tive raportează cu mîndrie con
tribuția sa la prestigiul sportiy 
al patriei noastre : 3 medalii la 
campionate mondiale, la campio-

ÎNALTE

FONDIȘTII
DE LA DINAMO, 

DIN NOU
CAMPIONI LA 
VELODROM!...
Campionatele de velodrom au con

tinuat miercuri și vineri la Dinamo. 
Așa cum am anunțat proba de ur
mărire individuală a fost categoric 
dominată de fondiștii clubului din Șoș. 
Ștefan cel Mare, pregătiți de antre
norul emerit Nicolae Voicu. Costel 
Cîrje s-a dovedit o reală speranță. El 
a cucerit pe merit titlul de campion, 
fiind singurul care a realizat perfor
manțe în jurul a 5:10 (in serii cu 
P. Dolofan — 5:10,9, în finală cu Te
odor Vasile — 5 :10,1).

Reuniunea de miercuri ne-a scos în 
evidență noi carențe de organizare. 
Răspunzînd dorinței antrenorilor, ar
bitrii au acceptat ca întreaga probă 
să se desfășoare într-o singură după 
amiază. Contrar regulamentelor unii 
sportivi (C. Cîrje, T. Vasile) au luat 
startul de 4 ori în timp de două ore 
și jumătate !. Este, dacă vreți, inuman. 
De altfel, arbitrii au făcut în acest 
an mari concesii (uneori chiar grave 
greșeli). La Timișoara au încununat 
campion de fond un alergător care 
nu cîștigase la velodrom au pro
gramat finala de viteză într-o singură 
manșă ș.â.m.d. Se impune — urgent 
— o analiză a

(Continuare în pag. 4—5)

Echipa de fondițtî a clubului Dinamo in 
in proba de urmărire.

telor de velodrom, urmată de măsuri 
energice. Și, poate, se începe chiar 
cu greșiia programare a campiona
telor în luna septembrie...

Aerul tare și vintul s-au opus do
rinței echipei de focdîșii a clubului 
Dinamo de a alătura titlului de cam
pioană și un nou record (la 6 zile 
după ce realizase unul de certă va
loare) In proba de urmărire pe e- 
chipe — 4 000 m. Totuși, ieri — pe 
velodrom — am asistat la o între
cere paipitantă a elevilor antrenori
lor Nicolae Voicu și Ștefan Lemă.ț- 
droiu cu ei înșiși și cu recordul ță
rii, ce se apropie de granița consa
crării internaționale. Vasile Teodor, 
Mircea Ramașcanu, Costel Cîrje și 
Valentin Iile sînt, fără îndoială, ca
pabili să realizeze (cu un antrena
ment îndelungat și cu materiale adec
vate) ixilțtfțnagțe în jurul a 4:31

timpul evoluției de ieri 
Foto : V. BAGEAC

care le-ar asigura locuri 
la marile întreceri.

— 4:»,
fruntașe _ _ -

Rezultate in serii contratimp : Di
namo 4:43,7, Steaua 4:44,8, Dinamo 
11 4:49,5, Voința 5:13,0. S-au calificat 
pentru finală Dinamo și Steaua. Cam
pionii au avut de înfruntat opoziția 
steliștilor doar 3—4 ture, apoi s-au 
luptat cu vintul, aerul rece și-- re- 
corduL Clasament final : 1. DINAMO
— 4:40,5; 2. Steaua — 4:48,9; 3. Di
namo II. în cadrul unei tentative, 
juniorul Ilie Totora (Șc. sp. 2 — an
trenor N. Grigore) a realizat noi re
corduri la 10 km — 14:01,l (v.r.
14:33,8). 15 km — 21:18,8 (v.r. 22:01,6), 
20 km — 28:33,4 (v.r. 29:26,4) și 25 
km — 35:51,1 (v.r. 37:03,4). Campio
natele se încheie duminică cu pro
ba de semifond (start la ora 9).

Hristachs NAUM

natole mondiale universitare și 
europene, 33 de medalii de aur 
Ia campionatele balcanice, peste 
120 de cîștigâtori de concursuri 
internaționale, 717 campioni re
publicani, din care 357 la schi, 
140 la patinaj și 82 la atletism și 
peste 1 000 de sportivi selecționați 
în loturile și echipele naționale. 
La toate aceste performanțe ob
ținută de sportivii celor 16 secții 

.legitimate, care
decursul 
menționat 
înscris de 
care a escaladat virful 
lui la altitudinea de 7 500 m în 
anul 1973, realizînd prin aceasta 
cea mai valoroasă performanță 
românească din istoria acestui 
sport-

Numele unor sportivi rămînind 
gravat în cartea de aur a clu
bului, Se înscrie în același timp 
cu majuscule și în istoria sporti
vă a țării din acest sfert de veac. 
Cităm cîțiva fără a putea epuiza

cabilă, care îmbogățește așeză- 
mintele -sportive și de agrement 
pentru populație, cu obiective du
rabile, estetice și deosebit de uti
le. Arhitectura zveltă a Capitalei 
s-a îmbogățit cu minunatul Palat 
al sportului și culturii, amplasat 
în decorul unui admirabil parc, 
și el cu o largă 
sportivă precum 
se 
Titan, 
Vicina, 
Taberei,
Grivița ș.a.), 15 bazine de înot (în 
toate sectoarele), dintre care 9 sa 
află în perimetrul unor școli. Diu 
cele 339 de obiective programat» 
pe întregul an 1974, 229 au fost 
date in folosință pînă la 23 Au. 
gust, marea lor majoritate reali» 
zindu-se printr-o contribuție vo
luntară entuziastă a cetățenilor 
și tineretului.

Evocind toate aceste aspecte 
pozitive ale muncii, care dovedesc 
pasiunea, competența și spiritul 
de inițiativă al celor însărcinați 
cu conducerea treburilor sportiv® 
în Capitală, partlcipanții la Con. 
ferință au apreciat totuși că, față 
de condițiile existente, față do 
potențialul uman și forța econo
mică a primului oraș al țării, 
bilanțul putea fi și mai bogat. La 
acest aspect al analizei exigenta 
și responsabile făcute de delegați 
s-a referit mai cu Seamă, în 
cuvîntul Său, tovarășul Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului 
municipal de partid.

„Trebuie să subliniem — arăta
Voleriu CHIOSE 

Tlberiu STAMA

funcționalitate 
și numeroa- 

complexe (Pantelinioh II, 
Timpuri Noi, Sălaj- 
Humulești II, Drumul 

Cireșarîi, Străulești.

(Continuare în pag. a 6-a)

au 
timpului, 

succesul 
secția de

activat în 
se cuvine 
remarcabil 

alpinism, 
Pamiru-

PENTATLONIȘTII

W ÎNTRECERE
Proba de călărie, ce urmează 
se desfășura mîine și luni îna

Capitală, inaugurează finala cam
pionatului republican de penta
tlon modern, la care și-au anun
țat prezența cei mai buni spor
tivi ai țării, între dare și meda- 
liații cu bronz la campionatele 
mondiale de la Moscova. Proba 
de scrimă va avea loc marți, ti
rul și natația — miercuri, iar 
crosul joi.

PREGĂTIRILE LOTURILOR
REPREZENTATIVE DE FOTBAL

Așa cum s-a mai anunțai, cele 
trei loturi reprezentative (A — 
tineret 23 ani și tineret 21 ani) 
susțin, miercuri 25 septembrie,
meciurile de deschidere a sezo
nului. Prima reprezentativă va
intîinî la Sofia echipa Bulgariei ; 
lotul de tineret (23 de ani) sc 
deplasa la Varșovia unde

va 
—r—_ — ___-____ _______ va
avea ca parteneră de întrecere e- 

2 ’ in
fine, lotul de tineret (21 de ani) 
va fi gazdă, la Drobeta Tr. Se
verin, a formației corespunzătoa
re a Poloniei.

Pregătirile loturilor au înce
put luni (lotul A) și de ieri 
(loturile de tineret). Unul dintre 
punctele importante ale progra
mului de pregătire sînt parti- 
dele-școală pe care cele trei lo
turi Te vor susține mîine.- Me
ciul de antrenament al lotului 
de tineret (21 ani) va avea loc, 
de Ia ora 10.30, pe stadionul 
Politehnica, în compania forma
ției Sportul studențesc. Iar par- 
tida-școală a lotului A, în com
pania lotului de tineret (23 ani), 
se va desfășura pe stadionul „23 
August", de la ora 18.

Componența celor trei loturi 
este următoarea :

LOTUL A (antrenori Valentin 
Slăiitscu și Robert CoșmOC):

Răducanu, Iorgulescu (portari), 
Cheran, Antonescu, Sătmăreanu 
II, Dobrău, Anghelini, Deleanu 
(fundași) ; Dumitru, Dinu, D. 
Georgescu, Beldeanu (mijlocași) ; 
Troi, Kun, Iordănescu, Marcu, Lu- 
cescu (atacanți). D. Georgescu și 
Lucescu, accidentați, nu sînt 
cerți pentru meciul de la Sofia.

/

chipa similară a Poloniei _________ (23 ani 
C. Drăgușin și I. 
Jivan, Bathori I

LOTUL DE TINERET
— antrenori 
Nunweiller);
(portari), Porațchi, Cazan, G. San
du, Grigore, Lucuță (fundași), Du- 
mitriu IV, Rădulescu, Ion Ion, 
Bathori II (mijlocași), Atodireseî, 
Crișan, Năstase, Chihaia, Ilelvei 
(atacanți). Mateescu a fost lăsat să 
se pregătească la echipa lui de club 
în vederea partidei-retur pe care 
Steagul roșu o are de susținut 
cu Beșiktas, iar Mulțescu se va 
prezenta mîine seară, imediat 
după revenirea echipei Jiul în 
țară.

LOTUL DE TINERET (21 ani
— antrenor I. Voica) : Lăzăreanu, 
Moraru (portari), Moisescu, Sma- 
randache, Manciu, Purima, Naghi 
(St. roșu), (fundași), Bora, Hurloi, 
Kaizer, Custov (mijlocași), Bata- 
cliu, Răducanu, Cîmpeanu II, Ae- 
knei (atacantil. . -

. ", imediat
echipei Jiul în



Ia reșița

SlDERURGIȘTILOR - 
O NOUĂ

BAZĂ SPORTIVĂ
Duminica trecută a fost „2iua me- 

talurgiștalor". In cetatea de foc a 
jtleșițel, evenimentul a tost sărbăto
rit, deopotrivă, prin muncă, o-bținîn- 
«lu.-se noi succese în îndeplinirea mă
rețelor obiective, prin cântece, dans 
Si sport.

Duminică, în oralul de pe Bîrzava 
sportul a stat la loc de cinste. De 
ziua lor, a metalurgișfilor, celor ce 
iubesc mișcarea, exercițiul lizic. li s-a 
făcut un frumos cadou. In zona 
Mindra, la citeva zeci de metri de 
șoseaua ce te poartă spre splendidul 
peisaj dinspre Văliug, s-a inaugurat 
o frumoasă bază sportivă. Este, de 
fapt, un mic complex, format din- 
tr-un teren de fotbal, gazonat, o po- 
picărie cu două piste, terenuri de 
tenis, handbal și volei (toate trei 
acoperite cu un strat de bitum), ves
tiare moderne. Această bază sportivă 
va fi a lucrătorilor de la Combina
tul siderurgic. Aid1 se vor disputa 
campionatele asociației sportive de 
ia C.S.R. Baza a fost ridicată prin 
munca patriotică a lucrătorilor de la 
Combinat, desfășurată. în mii și. mii 
de ore de muncă entuziastă. Un 
splendid dar făcut sportului prin 
efprtul multora, dar se cuvine să 
amintim sprijinul conducerii combi
natului, în frunte cu directorul ge
neral, ing. Constantin Savu.

Duminică, la inaugurarea bazei a 
fost de față tovarășul Taandafir Co
cină, prim-secretar al comitetului 
Județean Caraș Severin al P.C.K., 

membrii biroului Județean de partid. 
Cu acest prilej numeroși oameni ai 
znunesl au- fost martori la un frumos 
program cultural-sportiv, din care 
n-au lipsit meciuri de fotbal, volei 
și handbal. De duminică, la excelen
tele dotări destinate sportului reși- 
țean s-a. mai adăugat, o frumoasă 
bază sportivă, transpunîndu-se ta 
acest fel in practică Hotărîfea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire la 
«dezvoltarea. continuă a educației S- 
aice Șl sportului in țara noastră.
i A. CONSTANTIN

ULTIMUL CONCURS 
AL SEZONULUI 
DE MOTOCROS

Ultimul concurs ai sezonului des- 
fășueat Jos după amiază pe tra
seul de pe denlut Sîngeriș, sstatat la 
marginea orașului Moreni, a fost ur
mărit: de pesto 5008 de- spectatori. 
Alături de seniorii români au luat 
Startul șt doi alergători Irlandezi. 
Ket superior MiUa, Banu (Poiana 
dmpiiia) a dominat ambele manșe, 
Sntrec&td eu up tur pe unii dintre 
ndversarl. Iu schimb, lupta pentru 
celelalte tocuri laureate a fost deo- 
«sebit de echilibrată, clina clștlg de 
cauză, 1*. cal® dla urmă, luă A. tor 
iaescu (Energia Cîmpina) și T. Moașa 
^Steagul roșu Brașov), ocupanpi 
tocurilor 2 și .1 Urmează în clasa
ment : David Heaiiy (Motor Club 
Dublin), A. Benedek (Steagul roșu 
Brașov), p. Iuicaci (Steagul roși® 
Brașov), C. Marin (Poiana Ctmpina) 
si V. Argăseală (Automobilul, Buzău).

Da clasa Ptoâ la 580 cmc, rezervat* 
tinerilor motocrosiștl, proaspătul earn- 
(pion de Juniori. Nieolae Arobadgi 
«Locomotiva Ploiești) a confirmat ba
nele aprecieri, cîștigînd autoritar 
cursa, Au mai arătat un evident pro- 
grea : Ernest Millner CPwpedo Zăr- 
.heștj). Ton Popa (Torpedo Zărneștb 

Marin Ispas (Poiana C&npina), 
«clasați la ordine,.

Tr. ANDRQNACHE

A DEFINITIVAT » R

A GRADULUI DE PREGĂTIRE FIZICĂ Șl SPORTIVĂ A ELEVILOR
Aplicarea lui este obligatorie

In hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie — martie 1973 cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului se precizează 
că «școala, care cuprinde majoritatea 
tineretului; constituie factorul prin
cipal în procesul de formare șl pre
gătire a unui tineret sănătos, apt să 
îndeplinească în cele mai bune con
diții îndatoririle ce revin cetățenilor 
patriei noastre".

In spiritul prevederilor HotĂrîrii de 
partid ale acestui important do
cument orientativ, Ministerul E- 
ducației și învățâmintului a in
stituit în toate școlile „Sistemul 
unitar de verificare și aprecie
re a gradului de pregătire fi
zică și sportivă a elevilor". Normele 
valorice cuprinse In acest sistem (co
respunzătoare probelor de viteză, re
zistență torță și detentă) stabilite 
pentru anul școlar 1973/1974 au avut 
un caracter experimental.

Ulterior direcțiunea de specialitate 
a Ministerului Educației și Invățămîn- 
tulul a organizat la nivelul tuturor 
Județelor, cu sprijinul nemijlocit al 
organelor locale de partid, consfă
tuiri cu profesorii de educație fizică 
și conducerile unităților de învăță- 
mînt general, liceal și tehnic-proie- 
sionai, dezbătînd pe iarg obiectivele 
ce revin școlii în lumina Ho- 
tărîrii menționate Și modul de 
aplicare a noului sistem uni
tar de verificare și apreciere 
a gradului de pregătise fizică și

r:HIPI.SM- 1

REUNIUNE 
: INTERMEDIARĂ
i Eveniment inedit pe clmpui de 
f cusw ploieștean; ppiiua reuniune —- >

de la desființarea hipodromului Bă-
J neasa Trap — cînd s-au organizat 
’ alergări intr-o zi lucrătoare. Recep-
> tiv față de o asemenea inițiativă,
■ publicul a răspuns cu generozitate,. , 
f populîn< Bicihta ca în obișnuitele 
r reuniuni duminicale^

Alergarea principali, desfășurată ‘ 
. în două hituri — gen de curse foarte 
‘ apreeiat de spectatori. — a generat 
' doi cîștig&tori : Iveșiț.u și Măcieș. 
' Rezultatul confirmă forma bună tr.
> care se găsesc caii antrenați de Tă-
? naș« ș£ Onaehe. Un frumos șalt, de t 
ț valoare a înscris Rulaj,, iar Izmatl, . 
J jzbmind să- acopore» uu parcurs fără Ș 
• să greșească mersul; a cucerit pcizna ‘ 

victorie din actuala^ stagiune.
Rezultate, tehnice : cursa I r Spar

tan (Gț Sodcair) 42.1, Securi, simplu 
ț, ordinea 43; cursa a U-a • Rulaj 
<1. Oană) 3S,4„ Joben, sinrpMi 9, event 
41; ordinea 98; «ursa a III-a : Roaita 
(S. Or.achei 39X Mecieș, stan piu 5. <
evemt 53, ordinea 95; cursa a, IV-a : ,
Jfcnzail (G. Ciobanu), 32,. îlegarav sJm- f 
grlu. 4>, event G3, ordinea 147, triplu 
Oiștîgâtcr 603;, cursa a V-a : Trufia 
0Gh. Tănase) 29, IMsputa, Feriga. 
<^npta 3. event 59, ordinea 70, triplu 
câștigător ordinea triplă 473î
eiirâ& a Vl-a> t Btăcieș (Gh. Tănase) 
36,«>, Ornic simplu 2, event 7, ordinea 
30, triplu. câștigător : cursa, a VlL-a: 
Oportun (Tr. Madnescu) 3&.0, Han- 
gjar, simplu 5, event 19. ordinea 142. 
Rarhu austaiae s-n ridicat. la suma 
de let 47.438 și. a fost clștî^at de un 
buletin, ctt șase cai,, căruia i-a reve
nit 23.719 let Report1 231729. Retrageri: 
Crina»

DUMITRE5CU 

sportivă a elevilor. în aceste cons
fătuiri, care au avut un pronunțat 
caracter de lucru, s-au făcut multe 
propuneri utile.

In paralei, ca urmare a testărilor 
efectuate in anul școlar 1973/1514 de 
a comisie de specialiști, care a lu
crat sub egida I.E.F.S. avind. drept 
subiecți mai bine de 750 000 de elevi 
din clasele I—IV, și a sugestiilor con
semnate in ședințele cercurilor peda
gogice s-au făcut necesare unele a- 
mendamente la sistem.

La ciclul primar (I—TV), de pildă 
a fost eliminată proba de alergare de 
x*ezistență (ci. I). Aceasta a fost men
ținută la clasele II—IV, dar fără 
timp. S-a eliminat, de asemenea, pro
ba de aruncare a greutății (2 kg).

La cleiul H (cl. V—VIU), cel liceal

CICLUL PRIMAR (CLASELE I—IV)
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începînd din acest an
șl profesional s-a renunțat Ia com
plexul de exerciții de dezvoltare fi
zică.

Pentru o cit mai mare operativitate 
Jn înregistrări șî sporirea eficienței 
notării elevilor, s-au mărit distanțele 
limită în care vor fi încadrate no
tele. în acest fel, s-au îmbunătățit 
radical raporturile dintre notele mari 
și mici, ceea ce reprezintă un factor 
stimulator deosebit de important.

Și o ultimă observație : notarea e- 
levilor. rospectind probele obligatorii 
ale sistemului, se va face O: SINGU
RA DATA PE AN, în. trimestrul III. 
ca un rezultat-sinteză al activității 
desfășurate in întregul, an școlar.

Publicînd mai jos tabelele definiti
vate de către Mlpisterul Educației și

școlar
învățămîntului, prin direcția de re
sort, și care cuprind aprecierea în 
note a rezultatelor obținute la pro
bele de control unice, pe cicluri, fa
cem precizarea că ele vor ft aplicate, 
în mod obligatoriu, £ncc©înd din a- 
ce&t an școlar. în ceea ce privea te 
ziarul nostru» ne propunem să. urmă
rim periodic* prin raiduri în, Capi
tală. și în, țară, transpunerea in viată 
a acestui sistem unitar de verificare 
și apreciere a gradului de pregătire 
fizică și sportivă a elevilor,, totodată 
modul, cum profesorii de educație fi
zică, cailalți factori de răspundere 
din școli! își aduc contribuția- la apli
carea lui cît mai fermă,, cu maxi
mum de eficiență.

ROMANIAFILM prezintă

TATĂL RISIPITOR
Producție a Casei de Fi!me Numărul Petru

Scenariul: Eugen Barbu ; regia : Adrian Petrfngenaru ; imaginea : 
Gheorghe Viorel Todan ; muzica ; Paul Urmuzescu ; decoruri : Gută 
Știrbu ; costume : Oltea ionescu.

cu Toma Caragiu, Marga Barbu, Gheorghe Dinică, Leopoldina 
Bălănuță, Vasile Nițulescu, Ion Marinescu, Carmen-Maria Strujac, 
Fiorin Zamfirescu, Mircea Albulescu, Octavian Cotescu, Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila, Colea Răutu, Constantin Guriță.

Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematogra
fică „București" (83571

NcLU OUiN7USr PiOiEȘTI. Apropo 
de medaliile de aur, argint și bronz 
cucerite în ultimele întreceri internațio
nale de către sportivii noștri :

In plin efort.
Nuri prima oară, 
Cînd pentru’ sport, 
Sînt o... comoară.

ION MUNTEANU, COMĂNEȘTI. Ion lo- 
nQscu, fostul înaintaș central al Rapidu
lui și al echipei naționale, este acum 
consilierul divizionarei B Metalul Mija.

C. STANESCU, PLO»Ezm. Eu aș pro
pune... remiză in discuția angajata intre 
dv. și un prieten, fiindcă fiecare aveți, 
intr-un fel dreptate : inginerul Paul Dia- 
conescu este maestru interrraț ionel, dar 
nu în joeul practic, la tablă, ci la șjh 
prin corespondentă. Tithjf' i-a- fost decer

ION FLORESCU, LUGOJ. „Dinamo a 
jucat vreodată cu Feyenoord din Rotter
dam ? Eu xîc că nu". Eu zic că do I

ANDREI LEBER, CLUJ. țn momentul 
instituirii sancțiunilor pentru... colecționa
rii de cartonașe galbene, s-a pus și pro
blema jucătorilor care, la o nouă aba
tere, s-ar fi aflat în fața celui de al 
pqtrulea sau a! cincileq cartonaș galben, 
aducător de o sancțiune mai gravă decî.t 
o etapa de suspendare. Acum, o ase
menea situație nu mai. poate exista 
(stocurile vechi de cartonașe fiind lichi- 
dațte). La trei cartonașe galbene, fotba
liștii sînt suspendați pe o etapă. După 
efectuarea pedepsei, cartonașele de pînă 
atunci nu mai sînt luate în considerație, 
ci numai cele noi, numărătoarea lor în

de la.k, început, Este clar î

nat anul acosta, cu prilejul Congresului 
F.I.D.E., desfășurat la Nisa.

TONY BALMUS, B1RLAD. Sînteți un 
simpatizant al Petrolului. Nu cred, însă, 
că vă ajutați echipa, cu... epigrame. 
Vre-un punct-două, n-aveți ?

AUREL DUMITRAȘCU, COMUNA BOR- 
CA. In cazul lui Dobrin n-a intervenit 
nici un element nou.

UN GSUP DE MUNCITORI DE LA FA
BRICA D5 SCULE DIN R1ȘNOV. Atletul 
Gheorghe Cefan este legitimat actual
mente la Steagul' roșu, Brașov. Dor a 
purtat, intr-o vreme, și culorile Rapidu
lui.

IONEL BLAGA. BUCUREȘTI (str. Se.- 
gent major Tudor Buzpiu nr. 5, sectorul 
1. Of. p, 30). Mă simt copleșit de inten
ția dv. a’e a-mî veni. în... ajutor, în ceea 
ce privește solicitările de fotografii, in
signe și fanioane ale iubitorilor de. fot
bal. Dv. posedați numeroase txcfae de 
acest fel și ați consimți să vă despărțiți 
de unele dintre ele. Aveți o inimă de 
aur I Referitor la mărturisirea că sînteț» 
dinamovist și că ați vrea ca echipa dv. 
favorită să se califice în semifinalele 
Cupei U.E.F.A., eu^ unul nu înțeleg de 
ce dorințele dv. se opresc arci. Dimpo
trivă^ să afle băieții de la Dinamo că 
suporterii, lor nu sînt mulțumiți doar cu 
atît. — De ce nu ne am gî.ndi — și noi 
și jucătorii — și mai d.eparte ?

VASILE BLANARU, COMUNA COS- 
MEȘT1. Răducanu și Lucescu v-au dat 
autografe, dar Boc nu v-a, răspuns la 
scrisoare, iar Dan Coe v-a. refuzat pur 
și simplu. încercați din nou* bineînțeles 
după un* meci pe care îl va cîștiga F.C. 
Galați. Dar treBvîe să aveți răbdare l

ilustrații ; N. CLAUPIU



fMUVUl VOLUNTAR 
veriga de baza a mișcării sportive

„O deosebită atenție se »a acorda extinderii muncii obștești in toate verigile mișcării sportive, 

folosirii judicioase și eficiente a cadrelor voluntare. ...Vor fi stabilite măsuri pentru perfecționarea 

actualelor forme de pregătire a instructorilor voluntari, arbitrilor și organizatorilor sportivi"

(Din Plănui de măsuri pentru aplicarea Hotâririi Plenarei GG al P.GR. cu privire 

la dezvoltarea continuă a educației Fizice ți sportului, adoptat de Plenara GN.EF3.)

Omul se definește prin muncă, adică prin acea ac
tivitate socială care înseamnă conceperea, realiza
rea și utilizarea tuturor valorilor spirituale și ma
teriale ale societății. Normal, el primește în schimb 

o retribuție, necesară menținerii și întăririi forței sale de 
muncă, satisfacerii trebuințelor personale. Totuși, nu acestui 
aspect îi vom consacra rîndurile ce urmează. Le vom de
dica CELEI DE A DOUA PASIUNI — in cazul nostru, in
teresului arătat SPORTULUI PRACTICAT DE ALȚII, 
EDUCĂRII FIZICE A SEMENILOR. Adică oamenilor pen
tru care prețul muncii depuse voluntar, în afara orelor de 
producție, ii constituie simpla, dar atit de nobila satisfacție 
a depășirii atribuțiilor obișnuite, a participării cu toate efor
turile, elanul ți capacitatea la crearea valorilor și bunurilor 
sociale.

Am ales ca domeniu de investigare un județ tinăr, BIS- 
TRIȚA-NASAUD. Un județ ale cărui energii sînt îndreptate 
acum spre o dezvoltare multilaterală. în acest context, edu
cația fizică ți sportul iși au un loc bine definit, ca un mij
loc excelent de recreare după orele de producție, pentru refa
cerea forței de muncă. Ne face plăcere să evidențiem, in 
această direcție, munca multora dintre activiștii voluntari 
intîlniți pe aceste meleaguri.

ACEȘTI MARI ANONIMI!... • Cel mai prețios activist — marea 
masă a cetățenilor • Multiplele pro-

PANOU
Avind în veder» moștenirea 

locală destul de săracă in do- 
prieniul sportului, forurile de re
sort din județul Bistrița-Năsăud 
s-au orientat — mai ales d : i 
apariția Hotârîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie-martie 
1973 — în primul rînd s- 
gurarea unei cît mai bu: 
materiale a 
și de performanță. Pentru 
gerea acestui obiectiv, 
executiv al C.J.E-F.S. 
ginit pe un inimos 
tar, profund atașat 
educație fizică și

e asi- 
? baze 

sportului de masă 
" •*--* ațin-

Biroul

voi UI

tive bistrițele trebuie completată 
cu aportul — deloc lipsit de im
portanță — al unor întreprinderi 
(T.C.I., I.F. ......................
rea, și Lemn-Metal, 
Rebreanu- și 
Toate acestea, 
și cu sprijinul 
partid orășenesc 
organelor locale 
tribuit la realizarea 
biective de

cooperativele Uni- 
liceele „I.. 

„A. Mureșanu"). 
sub îndrumarea 

comitetelor de 
și județean, a 
de stat, au con- 

acestor o- 
imnortanțâ socială.

fesii ale... unui singur 
• Mai sint, insă, și 
„Cupa Femina", 
gint" la tenis de 
atîtea reușite, 
cursul
INSTRUCTORI 

județului.

om
lipsuri
de ar-.Paleta

masă. Sînt tot 
obținute cu con- 

nemijlocit al celor 514 
--------- SPORTIVI de pe 

Loi le aparține

Un drum semnificativ
...de la J16

1914) la 341 
este rezultatul into 
turi ce aparțin, în 
activiștilor voluntari, 
lei — iată valoarea 
triotice depuse de b 
mai ia construcția 
a bazelor din parcul 
a numeroaselor spații 

ten 
hai

Cimpul nelimitat al inițiativei

ONOAREAm trecut succint în revistă 
principalele realizări sportive in 
domeniul sportului de masă din 
Bistrița-Năsăud. Ele sînt notabile 
prin — așa cum aminteam — gă
sirea unui drum propriu de ac
tivitate, prin organizarea de com
petiții specifice, prin atragerea 
unui număr sporit de cetățeni 
spre terenurile de sport, intr-un 
cuvînt, prin acumularea de expe
riență organizatorică de către ac
tivul voluntar al mișcării sportive 
de pe aceste meleaguri, condus de 
către forurile investite prin lege 
cu atribuții în domeniul- educației 
fizice. Totuși, luind în considera
ție și concluziile brigăzii de con
trol al C.N.E.F.S. (prezentate și 
analizate în plenul Biroului exe
cutiv al C.J.E.F.S.), opinăm că 
unele deficiențe existente încă 
P«t fi, și trebuie, eliminate pe ca
lea unui și mai substanțial aport 
din partea instructorilor și acti
viștilor voluntari. Printre acestea, 
menționăm: 1. mai multă preocu
pare pentru extinderea complexu
lui „Sport și sănătate" in rîndul 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii ; 2. eforturi de atragere în 
mai mare măsură < 
pină la 30 de ani in 
„Cupei tineretului" ; Z.
inițiativă în amenajarea bazinelor 
de înot improvizate pe marginea 
riurilor și înmulțirea cursurilor 
de inițiere din cadrul acțiunii 
„înotul pentru toți" ; 4. extinderea 
gimnasticii la locul de muncă _ in 
mai multe unități și, in special, 
in cele cu profil feminin. Pe baza 
remedierii tuturor acestor lipsuri, 
se face necesară analiza amănun
țită a comisiilor și pregătirea din 
vreme a ediției viitoare a .Cupei 
tineretului", continuarea si ampli
ficarea celorlalte mari competiții 
și acțiuni.

m.

desti 
slui 
erelo 

tribuna

Concurs popular de haltere pe Valea Năsăudului — consecința preo
cupărilor susținute ale activiștilor voluntari din comune și sate.

lULiU TRIFU — pensionar. In afara do 
rugby și oină, a practicat toate sportu
rile. Cel mai aproape de inimă i-au ră
mas, insă, popicele. Și astăzi, la 64 de 
ani, este prezent zilnic la una dintre cele 
două popicarii ale orașului Bistrița: ca 
jucător, antrenor sau arbitru.

baze sportive 
(în 1974)

numeroaselor 
luptelor, boxului, 
masă, gimnasticii, 
tuturor anexelor din 
terenului de fotbal. Credem c 
in substratul acesi1:: „amănunt 
se află un adevăr de la car 
trebuie să pornim 
paginii de față : 
mai merituos și 
activist

în alcătuirea 
faptul că cel 

___  ... mai prețios 
voluntar îl constituie 

marea masa A CETĂȚENI
LOR ; altfel spus, principalii be- 

obiective 
proprie. 

Progresul

a cetățenilor 
t întrecerile 

; 3. mai multă

VASILE V1ANU — medic primar radio* 
log. De aproape 20 de ani este preșe
dintele comisiei județene de fotbal, in 
aceasta calitate vegfîeazâ permanent 
pentru respectarea fermă a regulamen
tului și fair-play-ului. Este inițiatorul unui 
campionat sătesc de fotbal, cu două 
serii a cite 12 echipe, competiție care 
s-a bucurat de un real succes.

LEONIDA ȘTEFĂNESCU - profesor la 
școala generală din Prundu-Sirgâului. Din 
inițiativa iui, școlarii și sătenii benefi
ciază acum de una dintre cele mai bune 
baze sportive complexe din mediul rural. 
Ea cuprinde : două terenuri de volei» 
unul de baschet, unul de handbal, unul 
de tenis de ci mp, portic de gimnastică, 
pistă de alergări, gropi de sărituri, toate 
împrejmuite.

neficiari ai noilor 
construite prin munca 
Dar cazul stadionului 
nu este singular. In cartierul Vii- 
șoâra. bunăoară, cetățenii dir. 
blocuri (I. Pop, A. Cristureanu, 
D. Precupeanu, salariați ai T.C.I. 
Bistrița, s-au numărat printre 
animatori) și-au amenajat u 
teren de tenis de cimp eu zgură. 
Îngrijit prin rotație chiar c

* către ei. Inginerul Marian To- 
jniuc, activist voluntar . , asu- 

jPt^ației sportive C.F.R. a tos. s.i- 
fletuî construirii a două terenuri 
de tenis, unul de volei, altul de 
handbal și a unei popicarii, pe 
o suprafață unde înainte se 
alia doar o mlaștină. Lucrătorii 
secțiilor Atelier și Districtul de 
poduri i-ati fost un perm meni 
și de nădejde ajutor. Am vizitat 
și popicăria cu patru piste din 
parc, aflată în lucru prin grija 
Comitetului sindical de Ia II- 
Bistrița. Aici vor mai apare 
și un club, un vestiar și alte 
anexe.

Dacă aportul cetățenilor a fost 
esențial în această direcție, 
putem omite contribuția 
om — Ladislau Covaci — 
deși salariat al C.J.E.F.S., .. _
depășit cu mult atribuțiile de 
serviciu. El și-a petrecut multe 
zile și nopți aflîndu-se pe rînd 
in postură de... documentarist, 
proiectant, arhitect, constructor, 
artist și instructor sportiv. De 
altfel, o mare parte a baz ?lor 
sportive din județ (bazinul în 
aer liber, platforma de La Prun- 
du Birgăului și viitoarea sală 
de sport a orașului,' cu o capa
citate de 1 500 de locuri), au „cu
noscut" vitalitatea, capacitatea 
și inspirația lui L. Covaci.

Imaginea reală a resortu 
care au contribuit voluntar 
alcătuirea hărții bazelor s

Prima performanță

care-șl 
- pro- 

este

nu 
unui 
care, 
si-a

urilor

spor-

reușita acțiunilor de masă
O activitate sporuvă 

caută — pentru început - 
priul său drum, așa cum
cea din județul Bistrița-Năsăud, 
- • sprijină, obiectiv, pe acțiunile 
destinate masei de cetățeni, a. 
căror succes depinde în cea mai 
mare măsură de viabilitatea cor
pului de activiști voluntari, a in
structorilor anonimi de . Ia sate, 
din întreprinderi și instituții, 
din școli și licee. Ne-am intii- 
nit de-a lungul traseelor bisiri- 
țene cu o largă paletă de ac- 
țiuni-inițiative, ce au drept en
gine pasiunea și interesul acestor 

necunoscuți ai 
pe PRIMARUL 

din Josenii Birgăului, 
al unor interesanta 
de călărie, pe SE- 

. U.T-C. din Bistrița- 
Florin Ungur, la a 

excursie cu tinerii din 
DOCTORUL Tiberiu Tâl- 

intrecerilor de 
u cadrele sanitare din 

Bistrița, pe ÎNVĂȚĂTORUL Con
stantin Sălăgcan, președinte de 
20 de ani al asociației sportive 
din Milaș, pe ELECTRICIANUL 
Ștefan Huneadi, excelent arbitru 
și instructor de popice.

Forurile sportive județene au 
Inițiat citeva competiții specifice: 
Cupa forestierului (3 500 de par
ticipant!), Festivalul cultural- 
sportiv (cu întreceri originale de 
tăiat lemne, cățărare în copaci, 
semănatul cartofilor etc.), dumi
nici cultural-sportive (peste 300 
în 1973), „Cupa Hercules" la hal
tere, Turul ciclist al județului,

și succesul înregistrat în edițiile 
de iarnă (15 000 participant!) și 
d. vară (2« 000 participant) ale 
.Cunei tineretului", bunele re
zultate In direcția generalizării 
comolexului „Sport si sănătate" 
în localitățile Lechinja- Mărișelu. 
Prundu-Birgăului, Maieru. în în
vățarea înotului, mai ales pe va
lea Năsătisitdui, Ia practicarea re
gulată a gimnasticii la locul de 
muncă la Bistrița (4*» de oameni 
ai muncii!. la Prundu-Bîrgăului 
(100), Năsăud (300).

IOAN SCHMIDT - primarul comunei 
Cetate. Pe locul unde nu de mult era un 
insalubru foc mlăștinos, sătenii, mobili» 
zați de Inimosul primar, au amenajai 
citeva terenuri de sport. Acum, repre
zentanții comunei se află mai întotdea
una in lupta pentru primele locuri le 
competițiile județene.

OSCAR SCRABEL - președintele comi
siei de orientare turistica, latâ citeva 
dintre ideile sale : „Dorința mea exprw 
sâ este ca orientarea sâ devină o disci
plină sportiva de masă. Fiecare ieșire la 
împrejurimile orașului trebuie sâ fie «m 
prilej de a organiza concursuri. Nai aes 
reuși* cite ceva in această direcție» <W* 
vadă fiind cele două titluri de campioni 
naționali de juniori, ci ști gate la recentele 
finale pe țarâ*.

PASIUNEA
— în general - 
sportului. Iată-i 
Ion Pop i 
organizator 
concursuri 
CREȚARUL 
Birgăului, 
clncea 
Scit, Ț>C 
maciu, inițiator a 
tenis pe

TRĂSĂTURA DE UNIRE
Ic:â ov cițivo dintre con-.oonerși ca 

mu.e, județene de schi ți ocupațiile lor 
c„ren-e : Remus Bude — profesor. Hoția 
Sperracxen — inginer la Uzina de utilaje 
B-sr-ițo, Emerich Boraboș — electrician. 
Ștefan Berbecoru — funcționar. I 
cdaugă oiți cinci posionoțl. avlnd 
moi diferite meserii ți ocupații, 
ocecstă diversitate de prescupor 
elene a dispărut atunci cind a fast vorba 
desp-e sefu. Eforturile unite ou făcut d.n 
comisia Județeană un singur personaj, 
cere ocțiorcează unitar. Printre reollzi 
cele moi ccmcludente se înscrie „I 
cursul Speranțelor-. c= altfel, 
tren cfasamdnt al comisiilor județe-re 
bistrițele. cea de schi or ocupa, to ă 
îndoială, locul întîi. Pe pozițiile urmă
toare : comisia de handbal, comisia 
turism și cea de tenis de masă... speranțelor" și întrecerilor ediției de iarnă a „Cupei tineretului".

Citiră dintre membrii comisiei de schi, organizatoare a „Parcursului
. — ‘ CL ‘ '*  î-*t—i J 1

de

cu

SPRE PERFORMANȚĂ!
Una dintre finali

tățile principale ale 
sportului de masă o 
constituie , depistarea 
și îndreptarea ele
mentelor de perspec
tivă spre activitatea 
de performanță In 
acest sens, antreno
rul ANDREI CA- 
RAFFA constituie un 
dublu exemplu: pa
sionat al sportului

halterelor 
mai 
tor 
și-a 
cliea 
f riser,

a fost 
întîi instruc- 

Voluntar, apoi 
abandonat ve- 

meserie de 
a urmat 

cursuri de pregătire 
și specializare și a 
devenit un apreciat 
antrenor. Acum, or
ganized 
nuare 
pentru

își desfășoară munca, 
de selecție, activînd 
in cadrul clubului 
Gloria. Printre re- 
rezultatele remarca
bile ale elevilor săi 
se numără un titlu de 
campion 
(Eugen 
două de
pion (Marius Schon 
și Dan Relinschi), 
la juniori.

național
Chivu) și 

vice-cam-

GJ.E.F.S., celelalte foruri 
dețul Bistrița-Năsăud au obținut 
mai ales in sportul de masă. Sint succese ce se 
datorează, în mare parte, ți corpului de activiști 
voluntari, sprijin permanent ți de nădejde al 
oricărei activități sportive. Este un adevăr recu
noscut și, conform lui, există preocupări susținute 
pentru sporirea numărului acestor anonimi nece
sari, pentru ridicarea nivelului lor de instruire și 
cunoștințe. In acest spirit s-a desfășurat, de pildă, 
cursul de perfecționare cu membrii comisiei de 
schi, la Colibița, și se lucrează acum la defini
tivarea unei broșuri intitulate „în ajutorul acti
vistului voluntar sportiv". Sintem întru-totui de 
acord cu această preocupare a Biroului executiv 
al GJ.E.F.S. Cu atit mai mult cu cit și — sau mai 
ales — prin contribuția efectivă și responsabilă 
a activului voluntar, lipsurile din activitate, rele
vate de brigada de control a C.N.E.F.S., pot fi

atribuții din ju- 
realizări notabile,

înlăturate, pregătirile pentru noua ediție a „Cu
pei tineretului" definitivate, celelalte acțiuni cu 
caracter republicați iși pot mări eficiența, iar ini
țiativele iși pot găsi un larg cimp de afirmare.

Atragem ctenția ți asupra unui alt_ aspect In 
momentul de față, județul Bistrița-Năsăud posedă 
o bază malericlă ți elementul uman capabile sa 
asigure în bune condiții organizarea unei fru
moase activități de performanță. Este, deci, vor
ba despre o exigență normală, raportată la po
sibilitățile concrete existente. Iar în direcția pro
ceselor incipiente aie lansării de elemente capa
bile să se afirme pe plan național și internațional 
(număr mare de acțiuni de masă, depistare, se
lecție ți îndrumare) activiștii voluntari ți instruc
torii sportivi își au rolul lor bine definit, deloc 
lipsit de importanță.

în conti- 
concursuri 

orice amator, Pagină realizată de Radu TIMOFTE și Marian GHIOLDUS
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LUCERNA ’74-0 PAGINĂ DE AUR

FETELE S-AU DOVEDITIN ISTORIA CANOTAJULUI ROMÂNESC

BĂIEȚII!MAI DINE PREGĂTITE DECiT

Alte competiții — cu caracter mondial sau european — programate in ultima vreme au testat 
valoarea Și progresul viitorilor candidați olimpici. Printre participanțij la campionatele mondiale 
de lupte libere ți canotaj, precum ți la cele continentale de atletism s-au aflat ți reprezentanții 

de frunte ai țării noastre. Comportarea lor este corn entată in această pagină cu speranța că analizele 
și unele sugestii ale redactorilor noștri vor putea fi de folos pentru etapa următoare a pregătirilor pentru 
Montreal. Această acțiune o vom continua pe parcur sul desfășurării marilor întreceri sportive ale anului.

RETROSPECTIVĂ C. E

ATLETISMUL NOSTRU - 0
In ultima săptămînă a 

lunii august și prima 
săptămînă a lunii sep
tembrie elita schifului 
mondial (feminin și mas
culin) s-a reunit in sta
țiunea montană Lucerna 
din Elveția pentru a par
ticipa la întrecerile cam
pionatelor mondiale, a- 
flate la prima ediție 
pentru fete și la cea de 
a IV-a pentru băieți. 
Canotori și canotoare 
<lin 32 de țări s-au pre
zentat la start cu am
biții firești, cu dorința 
de a urca pe podium. 
Cu aceleași gînduri au 
plecat în Elveția și re
prezentanții României, 
care, după cum 
știe, au cucerit o 
dalie de aur, două de 
argint și două de bronz. 
Este, categoric, cea mai 
bună performanță a ca
notajului nostru de-a
lungul întregii sale
existențe și pentru rea- 

antrenorii, 
sportivii 

Pre- 
că în 

în- 
aceste 

canotajul 
.... 1 locul 

III in lume, după R.D. 
Germană și U.R.S.S., 
țări cu tradiții și pal
mares e bogate în spor
tul vîslelor și ramelor, 
și înaintea unui nume
ros „pluton" de aproa
pe de 30 de țâri.

Făcînd o comparație 
între performanțele ob
ținute la Lucerna de

lizarea ei, 
tehnicienii si 
merită felicitări, 
cizăm, din nou, 
urma rezultatelor 
registrate 
.mondiale" 
românesc ocupă

la

se 
me-

schifistele și schifiștii 
noștri, trebuie să sub
liniem că felele au avut 
o comportare net supe
rioară celei a băieților I 
Patru echipaje și tot 
atltea medalii (aur la 2 
f.c-, argint la 4+1 vîsle, 
bronz la 4-ț-l rame și 
8+D reprezintă o per
formanță de prim rang. 
Ea a fost realizată de 
sportivele pregătite de 
antrenorii Victor Mociani 
(coordonator), Sergiu Ze- 
Iinschi și Stelian Petrov.

Titlul suprem cucerit 
de CORNELIA NEACȘU 
și MARIN EL A GHIJA 
la 2 Le. a fost mult co
mentat în lumea canota
jului. Schifistele noastre 
au obținut pe lacul Rot- 
see una dintre cele mai 
clare victorii din finale, 
dovedi.ndu-și clasa inter
națională și valoarea 
foarte ridicată. Demnă 
de remarcat este și com
portarea echipajului de 
la 4+1 vîsle, alcătuit din 
Ioana Tudoran, Elisabeta 
Lazăr, Doina Bărdaș, 
Teodora Boicu și cîrma- 
cea Elena Giurcâ, care 
a „rupt" tradiția locului 
III (din alte mari com
petiții internaționale), 
Intrecînd de două ori 
ambarcațiunea U.R.S.S., 
una dintre principalele 
favorite la titlul suprem. 
„Bronzul" de la 4+1 ra
me ne dă speranțe deo
sebit de mari pentru 
„mondialele" de Ia Not
tingham și Jocurile O- 
limpice de la Montreal. 
Tinerețea echipajului al-

cătuit din Marlcna Pre- 
descu, Maria Rabat, Ele
na Avram și Angelica 
Chertic (cirmaci Elena 
Giurcă) șl valoarea sa 
sensibil egală cu cea a 
ambarcațiunilor R. D. 
Germane și U.R.S.S, (să 
nu uităm, însă, că echi
pajul nostru are o re
dusă experiență interna
țională) ne determină să 
acordăm acestei bărci 
șanse mari in viitor. A- 
celași lucru este valabil 
și pentru S+l, unde e- 
c hi paiul român 
Oprea, Florica 
Georgeta Militaru, 
tel Wiener, Aurelia Ma
rinescu, Iuliana Balaban, 
Valeria Avram, Elena 
Gawluc + Aneta Matei) 
are dreptul să aspire — 
în condițiile unei pre
gătiri sirguincioase — la 
performanța tot mai 
înalte In competițiile de 
anvergură din 1974 și 
1975.

La băieți, după păre
rea tuturor specialiștilor, 
nivelul întrecerilor de la 
Lucerna s-a situat cu 
mult peste valoarea ma
rilor competiții interna
ționale anterioare (Jocuri 
Olimpice, campionate 
mondiale și europene). 
In aceste condiții, me
dalia de argint, obținută 
de canotorii români la 
2 f.c. prin Ilie Oanță și 
Dumitru 
constituie 
foarte bun. Desigur, 
putem să considerăm că 
acest rezultat singular 
poate aduce un califica-

(Elena 
Petcu, 
Cris-

Grumezescu, 
un rezultat 

nu

tiv favorabil întregii e- 
chipe masculine a țării 
noastre. Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura + Gheor
ghe Gheorghiu aveau ca
pacitatea șl valoarea de 
a obține o medalie dar 
n-au cucerit-o, echipa
jul de 4 + 1 rame (Pavel 
Zagoni, Adalbert Agh, 
Cristian Georgescu, Ionel 
Ocneanu + Gheorghe 
Ovidiu), putea ihtra în 
finală și putea ocupa lo
cul IV, dar n-a reușit a- 
cest lucru. In fine, echi
pajul de 4 vîsle f.c., rea
lizatorul celui niai slab 
rezultat din lotul ro
mân — locul IX — ni 
s-a părut încă prea puțin 
rodat pentru a face față 
unor întreceri aspre cum 
sint campionatele 
diate.

Decalajul apărut 
C.M. din Elveția 
echioa feminină și
masculină a țârii noastre 
trebuie să constituie un 
imbold în activitatea bă
ieților, care au de re
făcut un handicap sub
stanțial pentru a-și egala 
din nou colegele. Ori
cum. așa cum arătam la 
început, cele 5 medalii 
cucerite de canotajul 
românesc la C.M. de la 
Lucerna înseamnă un 
mare succes, un succes 
care se cere aplaudat cu 
mărinimie, dar care o- 
bligă în același timp la 
o intensificare a muncit 
la o sporire a volumului 
de antrenament.

Horia ALEXANDRESCU

mon-

după 
intre 

cea

Din totul țării noastre pentru campionatele europene de la Roma au făcut 
parte opt otîeti. Dintre aceștia doar doi (Gheorghe Ghipu la 800 m și Erwin Se- 
bestyen Io 110 mg) îndepliniseră, în acest an. cerințele normelor stabilite de 

F.R.A. pentru competiția conține r.tciă. Federația de specialitate a lărgit însă 
acest iot pină la opt. ir.cluzind cițivo tineri de perspectivă (r-ioroiu, Onestu, lor- 
dache, Bogdan) și doi sportivi cu <1 ’ .....................

In rtndurile următoare încercăm, 
reprezentanții noștri s-au comportat la 
ropene.

«_r..-vz uo pui opcbLl vu I. rUIUIU, VJI1SS-.U,
mai vechi stole de serviciu (Corbu și Cefan).

pe scurt, o caracterizare a felului în care 
recentul „examen* al campionatelor eu-

CAROL CORBU (28 ani). S-a aflat 
acum la cea de a treia sa partici
pare la C.E. In 1069 a fost al IV-lea 
(16,56 m). in 1971 al Hl-lea (16.37 m) 
și acum, in 1974. locul doi (16.68 m). 
Este un atlet cu multă experiență 
zompeti(tonală, un bun luptător de 
concurs, dar accidentul care l-a ți
nut. mai bine de un an, departe de 
pistă ridica un mare semn de între
bare asupra posibilităților saie ac
tuale. Înaintea C.E. deținea un rezul
tat de 16.50 m la triplu care repre
zenta. de fapt, a 16-a performanță 
europeană a anului și nu-1 recoman
da prir.tre posibilii candidați la o 
medalie. Carol a concurat insă su
perb. a luptat eu toată dăruirea șl 
obțlnlnd 16.63 m, în ultima încercare 
din concurs, a cîștigat medal a de 
argint.

ILIE FLOROIU (22 ani) a fost la 
Roma, cu ce'.e 51 de kg ale sale, cel 
mai ușor dmtre toți competitorii 1 
Pină anul trecut, ia mod practic, 
nici nu se știa despre existența sa în 
atletism, și iată că: în două sezoane, 
el a devenit un valoros alergător de 
fond, a luat startul la 10 000 m și, 
pină cu două tururi L-ia ntea finalu
lui. s-a aflat in grupul fruntaș, după 
care n-a mal rezistat șl pe ultimii 
KM m a cedat mai multe locuri 
clasament, tenrinind al 14-lea 
23:51.8. A urmat cursa de 5 ooo 
în seria I (ciștîgată de britanicul 
Foster — 13:37.0) a sosit a! cincilea 
(13:33.0) dar rezultatul i-a permis sa

fie ales printre fînallști. In finala 
probei, Floroiu a avut o comportare 
cu totul remarcabilă. A luptat eu 
dîrzenie să se mențină tot timpul 
printre fruntașii cursei, dominată net 
de Brendon Foster (13:17.2). și a reu
șit sâ se claseze pe un foarte onora
bil Ioc cinci cu 13:27,2 — nou record.

V. Bogdan 
Gh. Cefan

decatlon
3 003 m ob.

C. Corbu 
I Floroiu

Ch. Ghipu

triplu
5 0*30 m 
10 030 >r.

800 m

D. 
N.

E.

lordache 
Onescu

Sobesfyen
NOTA : 1

1 500 m
lungime

800 m 
1 500 m
110 mg 

recordul republican,

IN CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE DE LA ISTANBUL

Cu puțin timp în urmă, la Istanbul, s-au în
cheiat campionatele mondiale de lupte libere, 
competiție care a reunit pe saltelele de concurs 
pe cei mai buni sportivi din lume, cei care 
peste doi ani se vor întîlni și în turneul olimpic 
de la Montreal. Ca și la ultimele mari concur
suri internaționale, competiția de la Istanbul 
a evidențiat valoarea certă a luptătorilor sovie
tici, care au cîștigat șase din cele zece titluri 
de campioni mondiali. Celelalte patru titluri 
supreme au fost cucerite de sportivi din Bulga
ria, Japonia, R.P. Mongolă și ROMÂNIA.

a numai 3 țări, de data aceasta, titlurile supre
me au fost cucerite de sportivi proveniți din 
5 țâri, printre care, spre marea noastră satis
facție, s-a aflat și România,

Ladislau Șimon — aspirant și la titlul 
olimpic

în 
cu 
m.

Mutații importante în ierarhia 
valorilor mondiale

Judecind după rezultatele finale, dar și după 
comportarea reprezentanților diferitelor țări la 
competiția supremă, se remarcă saltul valoric 
înregistrat de sportivii din R.P. Mongolă, care 
au cucerit 3 medalii, ocupînd și alte locuri frun
tașe în_ ierarhia mondială. în același timp, se 
constată o scădere a performanțelor unor re
prezentative ca cea a S.U.A., Japonia, Iran, 
Turcia, Ungaria, R.D. Germană ș.a. Această 
diminuare a performanțelor unor țări care re
prezintă adevărate forțe pe plan mondial în 
luptele libere nu se datorește, așa cum s-ar 
putea crede, regresului înregistrat de reprezen
tanții lor în ultima vreme. Confruntările mon
diale au evidențiat o creștere a potențialului de 
luptă al reprezentanților mai multor țări, care 
reliefează dezvoltarea și răspîndirea geografică 
tot mai largă a luptelor libere în întreaga lume. 
Așa se și explică faptul că, spre deosebire de 
ediția anterioară a C.M., unde centurile de 
campioni mondiali au revenit reprezentanților

Situata constatată la ediția recent încheiată 
a campionatelor mondiale ne conduce la con
cluzia că numărul aspiranților la gloria sportivă 
in luptele libere a crescut simțitor, fapt care ne 
permite să anticipăm că disputa pentru meda
liile viitoarelor Jocuri Olimpice va fi mult 
mai dificilă. In acest context, firește, succesul 
realizat de campionul român la categoria grea, 
LADISLAU ȘIMON, este de naturi să ne bu
cure, el aducind țării noastre primul titlu mon
dial obținut de un sportiv român la lupte libere. 
Saltul valoric realizat de Șimon in ultimii ani, 
ca și seriozitatea sa exemplară în pregătire, ne 
fac să credem că performanțele acestui tinăr 
(23 de ani) nu se vor opri aici. De asemenea, 
nu trebuie minimalizate șansele apreciabile de 
a urca pe podiumul premianților de la Montreal 
ale lui Vasile Iorga (cat. 82 kg). Deși se află 
aproape de 30 dd ani, reprezentantul nostru se 
menține încă în rîndul fruntașilor categoriei pe 

plan mondial, cucerind în ultimii patru ani. la 
competițiile de cel mai inalt nivel, un număr 
de 7 medalii.

Pentru J.O. din 1976, ceilalți luptători 
români mai au încă mult de lucru

Refcrindu-ne la ceilalți reprezentanți ai țării 
noastre la competiția de la Istanbul și la pers-;

pectivele lor de a evolua cu succes la J.O.. tre
buie sâ spunem că majoritatea practică un stil 
de luptă modern, ofensiv, apreciat de juriu. 
De altfel, unii dintre ei au reușit să întreacă 
sportivi reputați în arena internațională, ca 
Aslami Asgar — Iran (învins la puncte de P. 
Cearnău), E. Miiller — R.F.G. (întrecut prin 
tuș de Gh. Dobrănel), H. Gtiodrat — Iran (de
pășit la puncte pe P. Coman), P. Vinceno — 
S.U.A. (învins înainte de limită de I. Dumitru) 
care evidențiază posibilitățile reale ale luptă
torilor români. Dacă, totuși, ei n-au reușit să 
obțină rezultate și mai bune, aceasta se dato
rește faptului că ei n-au manifestat același po
tențial de luptă pe intreg parcursul competiției 
(P. Cearnău. Gh. Dobrănel, E. Panaite, E. Cris
tian, P. Coman. 1. Dumitru) sau au dovedit o 
cunoaștere insuficientă a procedeelor de 
la parter (Gh. Dobrănel. P. Androne, E. 
tian. E. Panaite) și, din această cauză, au 
dut meciuri in care aveau avantaj net.

Firește, campionatele mondiale, recent 
cheiate, eonstituie numai o etapă in ciclul de 
pregătire olimpică. Considerăm că tehnicienii au 
suficient timp ca să-i ajute să progreseze co
respunzător pe unii dintre reprezentanții noș
tri care dispun de calități notabile, ca Gh. Do- 
brăncl, P. Coman, E. Cristian, 1. Dumitru. E. 
Panaite. De asemenea, ei vor trebui să selec
ționeze noi elemente tinere și talentate pentru 
cele eîteva categorii deficitare : 48 kg (n-am
avut reprezentant), 52 kg (P. Cearnău, datorită 
vîrstei și slăbirii excesive nu mai poate aspira 
1a marca performanță), 68 fes (P. Androne n-a 
justificat prezența la o competiție de nivel 
mondial).
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Avem ferma convingere că Floroiu 
nu știe încă tot cc poate ; că are 
încă rezerve de multe secunde. Prin- 
tr-un antrenament mal intens poate 
deveni, în anii următori, unul din
tre redutabilii specialiști ai probelor 
de fond. Să nu uităm că Floroiu a 
progresat anul acesta cu 41,6 secun
de la 5 000 m și cu 47,4 s la 10 000 ml

GHEORGHE CEFAN (27 ani) a 
fost și.el, acum, la a treia partici
pare la C.E., primele două fiind însă 
fără strălucire. •• • •
care dată din 
startului de la 
ra între primii 
tori europeni la 3 000 m ohst. A fost 
totuși selecționat pentru seriozitatea 
sa in pregătire, pentru faptul că în 
ultimii doi ani n-a pierdut declt un 
singur concurs și, dacă vreți, pentru 
că se intuia câ este capabil să aibă 
o comportare bună. La Roma a fost 
repartizat 
în mod 
șanse de 
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pean suedezul 
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Cefan a încetinit vizibil pe 
40 de metri, ceea ce. evident, 
vat de posibilitatea obținerii 
record cu mult mai bun decît 
realizat acum : 8:23,8. în :
(3:26,2) a ratat locul cinci, fiind în
trecut, chiar pe linia de sosire, de el
vețianul Wehrll.

GHEORGHE GHIPU (20 de ani) de
ținea pe 800 m al treilea rezultat 
european al anului (1:45.0) care-1 în
dreptățea să spere intr-un „argint" 
sau Intr-un „bronz", deoarece meda
lia de aur era ca și asigurată pentru
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Firește, C.E. de la Roma au fost doar un testj 
in vederea îndeplinirii principalului obiectiv : pârtii 
Olimpice de la Montreal *76.

Considerăm că pentru a obține performonțele | 
lotul olimpic al României au obligația să-și îmbunai, 
sub toate aspectele; antrenorii și ceilalți specialiști s 
intrarea in forma sportivă optimă la momentul 
și asociațiile sportive sâ elaboreze o planificare 
de frunte in concursuri interne și internaționale.

ATLETISMUL ROMANESC ARE RESURSE MAI 
ROMA SI ESTE DE DATORIA TUTUROR SA LE 
DEOSEBI CU PRILEJUL JOCURILOR OLIMPICE.
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La IncKeîerea campionatelor de călărie

CÎTEVA CONSTATĂRI, DE LA DRESAJ... LA OBSTACOLE
Astăzi se dispută în 7 orașe ale 

țării finalele etapei de zonă a cam
pionatului național de box. în lipsă 
de adversari, se cunosc de pe acum 
unii calificați pentru finalele de ia 
București : St. Băiatu (Buc.)*“ și Niță 
Itobu (Br.) — la cat. muscă, V. Filip 
(C-ța) — mijlocie mică, A. Ianeu (C. 
Lung Mușc.) și V. Lchăduș (Galați; 
— grea.

Rezultatele semifinalelor. stBiu. 51 
kg: Cercel (Sibiu) b.p. Ileana fBv.); 
Răduiescu (PI.) b.p. Giol (Buc.); 57 
kg: Tîrboi (Cîmp.) b.p. Mitruț (Sib ); 

. Ploieștean u (Buc.) b.ab. 2 Moraru 
(Tohan); 60 kg: Movilă (Bv.) b.k o. 
3 Răduiescu (Cîmp.), Stoica (Br.) 
b.p, Răduiescu (Buc.); 75 kg: Petre 
(Cîmp.) b.p. Opriș (Cugir). SALON- 
TA. 54 kg: pop (Arad) b.k.o. 1 
Enache (Bacău), Horvath (Oradea) 
b.k.o. 2 Sabău (S. Mare); 60 kg: Ște- 
fanovici (Buc.) b.ab. 2 Szekely 
(Arad) Ghete (S. Mare) b.ab. 2 San
dor (Salonta); 67 kg: Hodoșan (Buc.) 
b.ab. î Jega (B. Mare), Nichitov 
(Br.) b.ab 1 Kovacs (Arad): 75 kg: 
Toth (S. Mare) b. dese. 2 Deheleanu 
(Arad). TG. MUREȘ. 51 kg: Toasa 
(Tg. M.J b.ab. 2 Fazekas (M. Ciu?), 
Cerchia (C-ța) b.p. Rusu (Bistr.): 
63.5 kg: Iliescu (Tg. M.) b.p. Guțu 
(Galați). Dezmireanu (Cluj) b.ab. 2 
Szâsz (Cristur): 67 kg: Mihășan (Tg. 
M.) b.ab. 2 Csăkj (M. Ciuc). Morariu 
(Cluj> b.p. Axinte (Suceava): 71 kg: 
Tamaș (Cluj) b.p. Bloj (Reghin). N. 
Tudor (Buc.) b.ab. 3 Măjei (Bistr.). 
PITEȘTI. 51 kg: N. Robu (Br.) b.k.o. 
2 State (Pit.); 54 kg: Costache (Tgv.) 
b.ab. 2 Tănase (Alexandr): 69 kg: 
Miron (Buc.) b.ab. 2 P. Cioancă (Mo- 
tru), Vlad (C. Lung Mușc.) b.p. 
Amza (Bacău); 63.5 kg: Mitrea (Ale- 
xandr) b.p. Zăbavă (Motru). Lică 
(C-ța) b.p. Ristoiu (Tgv.); 67 kg : 
Velcu (Cv.) b p. M. Cioancă (Motru). 
Zilberman (Buc.) b.k.o. 2 Filipescu
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întrecerile republicane de tenis

AZI Șl MÎINE VOR FI DESEMNAȚI
CAMPIONII

Dintre cele două semifinale de 
simplu femei programate vineri 
in campionatele republicane de te
nis, Mariana Simionescu (Dinamo 
București) — Florența Mihai (Di
namo București) și Virginia Ru
zici (Dinamo București) — Valeria 
Bala) (Steaua), prima a oferit un 
spectacol deosebit, poate cea mai 
frumoasă întîlnire la care am asis
tat la actuala ediție,a competiției. 
A cîștigat Mariana Simionescu, la 
capătul unui meci de mare luptă, 
cu evoluții palpitante de scor. In 
setul I, Florența Mihai a luat 
conducerea cu 3—0, adversara ei 
a redus din handicap (2—3), dar 
Florența s-a distanțat din nou. La
5— 2 a avut un setbol pe care 
însă nu a reușit sâ-1 fructifice, 
scorul ajungând la 5—3, 5—4, cînd, 
în sfîrșit, ea beneficiind de două 
setboluri, a izbutit să cîștige cu
6— 4. Și în setul următor. Mariana 
Simonescu a fost condusă cu 3—1, 
dar ea a egalat si după o serie 
de breackuri alternative, la 5—4 
(40—40) pentru Florența, aceasta 
a ratat și Simionescu si-a adjude
cat apoi setul cu 7—5. In sfîrșit, 
în ultimul . set, egalitatea s-a 
menținut' pînă la 3—3, după care 
mai sigură pe lovituri, Mariana 
Simionescu a izbutit să se deta
șeze : 6—3 Deși învinsă, Florenței 
Mihai i se cuvin felicitări pen
tru frumoasa ei comportare.

BINWO BRAȘOV LA 25 DE ANI DE ACTIVITATE
îg de ,,pro- 
iliminat din 
) și la 1500 
sub posi- 

icest sezon. 
(23 de ani), 
iirat slab ne- 
kngime, de-
7,70 m n-a 
concurență, 

prea numă- 
în ordinea 

ui iordache

(Urmare din pag. 1)

ani) la de- 
în ziua a 

e cu picio- 
se loveas- 

ut să aban- 
lale clujea- 
I posibilita- 
lece concu* 
|t în puteri.

portivilor ro- 
etizm de ia 
sub aștep

tași prestații 
Ivâ necoras- 
firea pșihkâ

important, 
la Jocurile

atlețiî din 
l pregătirea 
le dirijeze 

,, cluburile 
sportivilor

TALATE LA 
1MUM, |N

ILARA

în rîndurile noastre individuali
tățile de prestigiu și garniturile 
valoroase care s-au succedat : 
Gyorgy Vilmoș, Ion Țeposu, 
Gheorghe Gîrniță (biatlon), Ion 
Mureșan, Ilari Francisc, Emilian 
Cristian, Grigore Condrat (lupte), 
ludith Gohn, Iosif Kerekes, Tra
ian Marcu (tenis), Ion Done -, Er
nest Pahan (handbal), Ana Sălâ- 
gean, Aurel Coman, Dumitru 
Zamfir, Viorica Gabor (atletism), 
Teodor Hurubeanu, Nicolae Ji- 
taru, Mircea Opriș, Alexandru 
Floricioiu (alpinism). Nicolae Bă
lan, Nicolae Puiu, Iosif Demeter 
(box), Vasile Coroș, Andrei Okoș, 
Radu Niculieioiu (patinaj), Glieor- 
ghe Cristoloveanu, Dumitru Su- 
lică, Ion Bîrsan, Ilona Micloș, 
Kurt Gohn, Mihaela Sandu, Dan 
Cristea, Ion Cavasi, Constantin 
Enache. Gheorghe Olteana, Ma
nele Aldescu Dinu Petre, Mar
cela Leampă, Elena Bășa (schi). 
Performanțele obținute au fost 
posibile — întru altele — și da
torită aportului și pasiunii unor 
antrenori cum sint Ion Raco- 
viță (tenis). Ernest Ulrich și 
Roman Turușaneo (patinaj) ca și 
dragostei constante pentru culo
rile clubului dovedite de mulți 
dintre sportivii deveniți antre
nori, îndrumători ai tinerei ge
nerații : Gheorghe Roșculeț,
Gheorghe Olteanu, Ștefan Stăi- 
cuiescu. Ion Birlă, Kurt Gohn

(Tgv.); 73 kg: Răducu (Cluj) b.ab. 3 
Trașcâ (C. Lung Mușc.); 4-31 kg: a 
Iancu (C. Lung Mușc.) b.p. Jurcâ 
(Tgv.). MUNICIP. GH. GHEORGHIU- 
DEJ. 51 kg: Stănciuc (Iași) b.p. Mol- 
doveanu (Bacău); 54 kg: Duminică 
(Gl.) b. dese. 2 M. Iu seim (C-ța), 
Popa (Gh. Gheorghiu-Dej) b.p. Han- 
ciuc (Iași); 57 kg: Butiseacă (Gl.) 
b.p. Zainea (Bc.) ; 60 kg: Gheorghe 
(Buc.) b.p. Soroceanu (Iași). Mun- 
teanu (Ec.) b.ab. 1 Hapenciuc (Iași) • 
67 kg: Vlad (Br.) b.p. Adumitroaie 
(Iași), Bute (Gl.) b.ab. 2 Dorcu (Bc.). 
BRALLA. 51 kg: Gavrilă (Bz.) b.p. 
Cocioc (Br.). Sulă (Gl.) b.ab. 1 Bă
nică (Medgidia); 60 kg: Răduț (Br.) 
b.p. Nacu (Bz.). A. Iacob (C-ța) b.p. 
Moșesou (C-ța); 71 kg: Staicu (Br.) 
b.p. Kerim (Medgf), Dimache (Bc.) 
b ab. 3 Mariuțac (Tulcea); 75 kg: Culi- 
neac (Buc.) b.p. Deșliu (Bz.), Cc- 
cîrlă (Br.) b.ab. 2 Tudose (Macin): 
81 kg: Comeciu (Bz.) b.n. Stoianovnci 
(C-ța). REȘIȚA. 51 kg: Gavriliță 
(Bocșa) b.ab. 3 Truică (Cv.), Tom a 
(Piti b.ab. 2 Cerbu (Tim.); 54 kg. 
Dobăeș (Bocșa) b. dese. 1 Văduva 
(Lupeni). Lupșan (Reșița) b.p. Du
mitru (Cv.); 57 kg: Anghelescu (Rșț.) 
b.p. Slobodniciuc (Cv.). Amăzăroaie 
(Gl.) b.ab. 1 Novac (Tim.): W kg: 
Muscă (Rșț.) b.ab. 2 Beriuțan (Pe- 
trila). Dia (C. Lung Mușc.) b.ab. 2 
Porojan (Tim.); 63.5 kg: Răduiescu 
(Cv.) b.ab. 1 Istrătescu (Dr. Tr. Sev), 
Hozo (Tim.) b.p. Teofil (Buc.): 71
kg: Mocami (Bocșa) b.p. Imre (Buc.), 
E. Constantînescu (Cv.) b.p. Dobri- 
ceanu (Timiș.); 81 kg: Văran (Rșț-) 
b.p. Leoveanu (Cv.), Băneeanu (Pe- 
tri'.al b.ab. 2 Hegeduș (Tim.): 4-01 
kg: Lehăduș (GL) b.ab. 2 Morărescu 
(RȘț).

(De Ia corespondenții : I. lonescu, 
Gh. Cotrău. C. AIbu, I. Fețean, Gh. 
Grunzu, Gr. Rizu și D. Glăvan).

LA SIMPLU
In cealaltă semifinală, avînd 

mereu inițiativa prin dese atacuri, 
Virginia Ruzici s-a impus net in 
fața Valeriei Balaj, cu 6—1, 6—0.

Rezultate, dublu bărbați, semi-

Programul de simbătă, pe 
terenurile Progresul, de la 
ora 11 : meciul Sotiriu — 
Hărâdău, urmat de partida 
Ovici — T. Marcu (intiiniri 
în cadrul semifinalelor de 
simplu bărbați). In conti
nuare. se vor juca finala de 
simplu femei (Virginia Ru
zici — Mariana Simionescu) 
si sferturile de finală la 
dublu mixt. Duminică, de la 
ora 13 (in ordine) : finalele 
de simplu bărbați și dublu 
femei și semifinalele de 
dubiu mixt. Luni, de Ia ora 
II (în ordine) : finalele de 
dublu bărbați și dublu mixt.

finale : Hârădău, Sotiriu — Mure- 
șan, Sântei 3—6, 7—5, 3—6. 6—4, 
6—4, Marcu, Marcu — Ovici, Ke- 
rekes 6—4, 3—6, 7—5, 6—1 ; dublu 
femei, semifinale : Ruzici, Simio
nescu — Caraiosifoglu, Hadgiu 
6—2, 6—1.

(schi). Ion Băirîn (lupte). Alexan
dru Floricioiu (alpinism).

Succesele, după cum este de 
presupus, au un serios substrat 
material alcătuit, pe de o parte 
dintr-o excelentă, mereu reînno
ită și înfloritoare bază sportivă 
a clubului — în care putem e- 
numera terenuri de fotbal, de 
handbal (bituminizat), tenis (bi
tum și zgură), pistă de atletism, 
șăii de gimnastică, de lupte și 
judo, de forță, cabinete metodice 
și medico-sportive — iar, pe de 
altă parte prin valorificarea la o 
înaltă exigență a procesului in- 
structiv-educativ, a minunatelor 
condiții materiale și de dotare 
asigurate de partid mișcării spor
tive. Dar acest cadru n-ar fi fost 
de ajuns, în absența omului care 
să-l însuflețească, dacă n-ar fi 
fost angajarea hotărită și entu
ziastă, responsabilitatea și dra
gostea față de culorile clubului a 
sportivilor, a antrenorilor și acti
viștilor care au onorat și s-au 
onorat prin ceea ce au realizat 
în acești 25 de ani.

în dinamica dezvoltării activi
tății. momentele de bilanț oferă 
prilejuri ca pornind de la rezul
tatele obținute să poată fi pros
pectat cu încredere și metodă 
viitorul, într-o astfel de optică, 
mobilizată și de sarcinile noi de 
exigență si demnitate puse de 
partid și în fața mișcării sporti
ve, o unitate sportivă de elită 
cum este Dinamo Brașov s-a în

, Miercuri, pe bază hipica din Cale? 
7 Plevnei reprezentanții ectutațiet noa

stre și-au luat rămas bun de la o 
nouă ediție a campionatelor națio
nale și, cu o nostalgie mărturisită de 
la binecunoscuta bază care, după 
aproape 20 de ani de neîntreruptă 
adăpostire a competițiilor, va fi mu
tată.

...Ediția din acest an a campiona
telor țării s-a Încheiat și. ca de obi
cei. vom extrage din săptămina de 
competiție cele mai semnificative as
pecte pe care ni le-a reliefat etapa 
finală, observații și aprecieri legate 
de comportarea concurențelor. Dind 
prioritate dresajului, trebuie să a- 
plaudâm incă o dată longevitatea și 
măiestria lui Iosif Molnar, care a 
ieșit învingător in toate cele 4 pro
be ! De asemenea, se cuvine să re
marcăm și progresul pe care l-au 
Înregistrat alți concurenți mai tineri 
ca Ânghel Donescu, Sorin Bădulescu 
și Sorin Soveja. Dar nu putem să nu 
amintim. încă o datâ. indiferența cu 
care celelalte secții, cu excepția celei 
de la Steaua, privesc dresajul. La 
finale, au concurat numai „steliști* 
și un singur sibian (Horst HirscS). 
ceea ce a creat, oarecum o atmosfe
ră de întrecere in... familie. Ar h 
timpul ca federația să ia măsurile 
de rigoare pentru ca fiecare secție 
participantă la campionatul de ob6- 
stacole să prezinte, ca o condiție, 
concurenți și la probele de dresaj 
Este drept că această specialitate 
cere un volum mai mare de lucru, 
că lipsa manejelor acoperite repre
zintă o greutate obiectivă in asigu
rarea continuității in pregătire, dar. 
așa cum a reieșit și din unele d’s- 
cuții pe care le-am avut cu clțiva 
tehnicieni, o preocupare sporită din 
partea antrenorilor și a sportivilor 
ar avea ca efect o creștere substan
țială a volumului de lucru și, bine-

•

START ÎN DIVIZIA A LA POPICE
Azi și miine se dispută etapa I 

campionatului Diviziei A la popice, 
femei și bărbați competiție aflată la a
7-a  ediție. Datorită sorților, chiar în 
prima confruntare au ioc o serie de 
partide atractive, cum sint de pildă, 
jocurile celor 2 formații campioane.
Astfel Rapid va primi pe arena din 
Giuleșd, replica puternicei formații 
feminine Voința București, iar Cons
tructorul Galați va juca în București, 
în compania echipei masculine Voința, 
întărită în acest campionat cu unul 
dintre cei mai buni jucători, com
ponent al echipei campioane mondi- 
aie. Petre Purje, transferat de la Fla
căra Cîmpina,

în noul campionat echipele sînt o- 
bligate sâ folosească, tot timpul jo
cului. cîte doi juniori sau două ju
nioare. Este pentru prima oară cînd 
pe toate arenele cu jocuri de Divizia

ÎNCEP MECIURILE „FIERBINȚI» LA HANDBAL
Treptat, primul tur al campionate

lor se apropie de jumătatea sa, 
mîine urrr.ind eă se consume cea 
de a V-a etapă. Este firesc deci, 
ca în cele două clasamente 6ă se 
fi produs primele clarificări. for
matele fiind deja departajate în 
două plutoane. ȘL tot firesc este 
ca să apară și primele jocuri im
portante in stab Tirea ordineî for
mațiilor participante. programul 
cuprinzind ceîe dinții meciurî-cheie. 
In campionatul masculin vor avea 
loc, de plidă. două confruntări de
cisive pentru ^limpezirea ■ape’ar- 
in fruntea clasamentului Cluj
H.C. Mlnaor si Știința Bacău — 
Politehnica Timișoara), precum si 
un derby de tradiție ' (-U- Bucu
rești — Dinamo Baeurețti). în dis
puta echipelor feminine etapa se 
anunță ceva mai calmă, cu toate 
că această întrecere a furnizat 
pină în prezent meciuri mai echi
librate decit cea maieuhnâ.

scris In sfera efortului general 
inițiat în toate sectoarele sociale. 
Clubul brașovean reeonsiderîn- 
du-și posibilitățile dintr-un un
ghi calitativ superior și-a pro
pus lichidarea unor rămîneri in 
urmă, a ur.or comodități încă e- 
xistente. a unui spirit de tole
ranță față de indisciplină, și-a 
propus, mai ales, lichidarea de
calajului dintre performanța in
ternă și cea de referință interna
țională actuală, printr-o mărire a 
volumelor și intensităților de 
pregătire, printr-o ameliorare 
metodică și eliminarea manifes
tărilor de rutină. Pe linia efor
tului mobilizatoric întreprins toți 
membrii clubului, antrenorii, ac
tiviștii trebuie să fie pătrunși că 
ridicarea conținutului științific 
al pregătirii constituie surse de 
bază pentru îmbunătățirea per
formanțelor. Și din acest punct 
de vedere trebuie să spunem — 
pe baza cunoașterii — că există 
tacă suficiente rezerve neexploa
tate in cadrul tuturor secțiilor.

Nu ne-am propus o analiză și 
de aceea nu insistăm pe această 
temă. Ne-am propus ca evocînd 
an moment deosebit, solemn, din 
viața acestui prestigios club, 
prilej de meditație, să transmi
tem totodată, si hotărârea fermă 
a dinamoviștilor brașoveni de a 
contribui în viitor și mai sub
stanțial la sporirea gloriei spor
tive a tării.

Înțeles, prezentarea dresajului nostru 
la o cotă mai Înaltă. Evoluțiile pu
ținilor competitori, au scos in evi
dență unele deficiențe de pregătire, 
exprimate prin greșeli frecvente ’ la 
„jumătățile primiri", la „mersul la 
pas" (insuficientă angajare), la »,a- 
lungirile" in toate mersurile (dezvă
luind carențe din prima iaz.j a pre
gătirii — dresajul elementar), pre
cum și in ceea ce privește decontrac- 
tarea șl flexibilitatea calului.

în orice caz, este necesar să se 
acorde mal multă atenție dresajului 
elementar, care constituie o impor
tantă bază de pornire atît pentru 
dresajul superior, cit și pentru obsta
cole sau concursul complet.

Trecînd la campionatele de sărituri, 
menționăm mat inii! abundența con- 
curenților la probele mici și ia mij
locie, perspectivele neîndoielnice ale 
unor cai tineri (Begonia, Argint, 
Razbec 7, Uragan, zodiac. Faima. 
Suc. Ghinion etc.), precum și afir
marea unor sportivi, de asemenea, 
tineri : Gh. Nicolae (Petrolul Plo
iești). G. Schneider șl N. Mladln 
(C.S.M. Sibiu). Norîca Petrie (Mon
dial Lugoj) etc. Dar această abun
dentă n-a fost dată numai de nu
mărul concurenților. care ar fi fost 
firesc să participe, ci și de introdu
cerea multor cai mai valoroși, in 
scopul dstigării titlurilor. Nu este 
rău că la o probă ca cea de catego
rie mijlocie iau parte circa 40 de 
concurenți, dintre care peste 20 ter
mină fără greșeală. Insă nu trebuie 
să uităm pe ce parcursuri și cu ce 
cai se obțin aceste rezultate. De ase
menea. se observă o grabă prea 
mare In exploatarea calităților unor 
cai tineri in vederea obținerii rezul
tatelor Imediate. Aceștia (cel mal 
convingător exemplu nl l-a dat O. 
Recer, care a intrat cu Begonia In 
toate probele, reușind să ciștige 2

A se vor folosi popice din material 
plastic.

Componenții formațiilor divizionare 
au fost supuși înaintea începerii 
campionatului unor teste fizice și 
tehnice (alergări de fond, exerciții de 
flotări, genuflexiuni, lansări la ca
nale etc.) După cit sîntem informați 
toți jucătorii au trecut cu bine aces
te norme de control.

După desfășurarea etapei a Hl-a a 
„Cupei F.R.P.“ (cîștigată de Ana Pe
trescu — 454 p d — Ia femei și I, Tis- 
mănaru — 925 p d — la bărbați) pe 
primele locuri se află : 1. Ana Pe
trescu (Gloria Buc.) 1326 p d — 12 
p. 2. Elena Trandafir (Laromet Buc.) 
1277 p d - 10 p. 3. Margareta Bordei 
Gloria Buc.) 12S7 p d — 8 p; 1. I. Tis- 
mănaru 2811 p d - 17 p, 2, I. Băiaș 
2778 p d ~ 15 p (ambii de la Cons
tructorul Galați). 3. Al. Cătineanu 
(Gloria Buc.) 2525 p d — 8 p.

Iată programul complet al etapei : 
MASCULIN : Independența Sibiu — 
.U- Craiova, C.S.U. Galați — Di
namo Brașov, CAROM — Steaua. 
WU- București — Dinamo Bucu
rești. Cluj — H.C. Minaur Baia
Mare. Știința Bacău — Politehnica 
Timișoara ; FEMININ : Constructo
rul Timișoara — Progresul Bucu
rești. Rapid — Vomța Odorhei. 
Confecția — București, Sparta
Medias — WU* Timișoara, Mureșul 
Tg. Mureș — I.E.F.S. București, 
»U* Iași — Textila Buhuși.

MASCUUN

1. Steaua 4400 94-60 0
2. Dinar-.o Bjc. 3 3 0 0 60-42 6
X H.C. M hojt B.M. 4 3 0 1 O-U 6
4. Șîi ațe Bc- 4 2 C 2 55-45 4
5. PoU. Timsf. 4 2 0 2 67-61 4

PUBLICUL
Handbalul — grație frumu

seții sale și performanțelor rea
lizate de echipele naționale 
și de club — și-a format un 
public al său, cunoscător, en
tuziast, statornic. El este cel 
care — primul — îi răsplătește 
pe sportivii sîrguincioși, taien- 
tați. disciplinați. Aplauzele sînt, 
deopotrivă, răsplată și stimu
lent.

De la un timp încoace, în tri
bunele terenurilor de handbal 
și-au făcut obiceiul de a veni și 
spectatori turbulenți, nu se știe 
de la ce altă disciplină emigrați. 
Nu mulți, însă suficient de gălă
gioși, uneori chiar triviali. Pri
mul lor obiectiv — arbitrii, apoi 
— echipele (fiindcă nu au nici o... 
preferință). Se aud (atunci cînd 
publicul adevărat privește concen
trat fazele palpitante), voci singu
ratice care proferă injurii 1a 
adresa arbitrilor, insultă jucătoa
rele sau jucătorii, fac glume cu 
iz de maidan. Asa se întlmplă pe 
„Tineretului", in Giulești, la Odor
hei (unde unii spectatori mai

DIVIZIA B
Masculin, seria IS Oltul Sf. 

Gheorghe — Voința București 
7—6 (4—1), Celostuf Brăila — 
Tractorul Brașov 17—16 (8—7), 
Relonul Săvinești — Rapid Bucu
rești 31—20 (i5—9), Agronomia
Iași — Rafinăria Teleajen 16—16 
(16—13) ; seria a Il-a : C.S.M. Re
șița — Voința Baia Mare 23—5 
(10—2), A.S.A. Tg. Mureș — Ști
ința Petroșani 21—17 (8—5). Con
structorul Oradea — Metalul Cop- 
șa Mică 16—11 (8—8) j feminin, 

titluri) sînt supuși unor eforturi care 
depășesc stadiul lor de pregătire și-l 
influențează negativ. Caii valoroși ar 
trebui scutiți de probe nesemnifica
tive.

Deși față de anul trecut am con
semnat mai rnulți participanți la 
probele mari, iar parcursurile au fost 
mai pretențioase, se impune o mai 
mare atenție în pregătirea cailor 
buni pentru asemenea probe, care 
exprimă și posibilitățile echitației 
noastre pe plan internațional.

B. AURELIAN

PENULTIMA ETAPĂ

A CAMPIONATULUI

DE LUPTE LIBERE
Mîine, în mai multe localități 

sîr.t programate partidele etapei a 
III-a a campionatului Diviziei A 
de lupte libere — penultimele 
confruntări ale actualei ediții. 
Deosebit de echilibrate se anunță 
triunghiularele de la Brăila (Di
namo București — nidrothenica 
Constanta — Progresul Brăila), 
Tg. Mureș (Steagul roșu Brașov
— C.S.M. Cluj — Mureșul Tg. 
Mureș) șl Tîrgoviște (Nicoiina Iași
— Dunărea Galați — C.S. Tîrgo
viște). Interesante se anunță —1 
datorită pozițiilor ce le ocupă în 
clasament competitoarele — în
trecerile de la Pitești unde for
mația locală Montorul va întîlni 
pe C.S.M. Craiova și Petrolul 
Ploiești. Multipla campioană, 
Steaua, are o misiune mai ușoară 
cu toate că luptă în deplasare, la 
Hunedoara, întîlnind pe Construc
torul din localitate și Vulturii 
Textila Lugoj, în fața cărora este 
de departe favorită.

In Capitală vor avea loc două 
triunghiulare. In sala Giulești, 
Rapid va lupta in compania echi
pelor Comerțul Tg. Mureș și Di
namo Brașov, iar la Progresul 
formația clubului din str. Dr. 
Staicovici își va încerca șansele 
în fața garniturilor U.M. Timișoa
ra și A.S.A. Brașov. Celelalte 
partide ale etapei se vor disputa 
la Sf. Gheorghe (C.S. Satu Mare
— Lemnarul Odorhei — Oltul Sf. 
Gheorghe) și la Timișoara (A.S. 
Oradea — C.S.M. Reșița — C.F.R. 
Timișoara).

6. „U- Cluj
7. CAROM
8. ,,U“ București
9. C.S.U. Galați 

10-11. Dinamo Bv. 
10—11. Independ. Sibiu

12. „U" Craiova
FEMININ

1. I.E.F.S, București
2. „U“ Timișoara 
3« Textila Buhuși
4. „U" București
5. „U- lași
6. Ccnstr. Timișoara
7. Mureșul Tg. Mureș
8. Preg. București
9. Confecția Buc.

13. Voința Odorhei 
1Î. Rapid București
12. Sporta Mediaș

4202 56—57 4
4202 59-61 4
4 2 0 2 50-53 4
4 1 0 3 53—<55 2
4103 74-89 2
4 1 0 3 56—71 2
3 0 0 3 4S-83 0

4 4 0 0 59—31 8
4 3 1 0 63-33 7
4 3 1 0 54-40 7
4 3 0 1 61—33 6
4 3 0 1 64—50 6
4 12 1 40-46 4
4 1 1 2 40-46 3
4112 39-46 3
4103 50-53 2
4 0 1 3 34-50 1 
4013 33-62 1
4 0 0 4 39-01 0

„evoluați" trec și la represalii), Ia 
Galați și în alte orașe. Deunăzi, 
arbitrul' internațional Pândele 
Cîrligeanu ne spunea, cu amără
ciune în glas, cit de grosolan 
s-au purtat cu el cîțiva specta
tori din Timișoara. Absolut fără 
nici un motiv l-au insultat, l-au 
huiduit Dacă pe acest om cu ex
periență de 20 de ani în arbitraj 
(și cu o corectitudine fără re
proș) l-au tratat așa, ce se intîm- 
plă oare cu arbitrii mai tineri ?

Fără îndoială, asupra acestor 
huligani trebuie șă se ia măsuriz 
Cluburile, secțiile de handbal, oa
menii de ordine au datoria să-i 
ia de guler pe nepoftiți și să-i 
oblige sâ părăsească terenul, de 
sport. Chiar și spectatorii discipli
nați, care formează Imensa majo
ritate a publicului, au datoria să 
stopeze „evoluția" acestor ifir- 
trust

Sperăm că, în curînd, tribune
le terenurilor de handbal vor £1 
curățate de „zgură".

H.N. J

seria I : Viitorul Vaslui •— To- 
mistex Constanța 8—9 (6—4), Vul
turul Ploiești — Voința Iași 21—6 
(7—4), Voința Brașov — C.S.U. 
Construcții București 12—7 (7—4), 
Rulmentul Brașov — Voința Bucu
rești 16—15 (10—7); seria a H-al 
Argeseana Pitești — Tricoul Ora
dea i0—10 (5—5). Voința Sigh». 
soara — „U" Cluj 12—12 (5—2). 
Teba Arad — C.S.M. Sibiu 11—10 
(6—4), Nitramonia Făgăraș — Vic
toria Timișoara 13—8 (9—Q.



TURNUL PAMȘUTIȘTILOR

SPORTUL BUCURESTEAN POATE ASPIRA 
LA OBIECTIVE SI MAI ÎNALTE

i. La turnul de parașutism, 
tare țișnește spre cer ca un 
uriaș semn de exclamare, în 
Parcul 23 August din Capi
tală, s-a încheiat prima eta
pă a activității din acest an. 
Curajoșii „piloți“ ai uriașe
lor cupole multicolore din 
mătase au oferit vizitatori
lor un atractiv spectacol 
sportiv non-stop, făcînd pri
mul pas spre parașutismul 
de performanță. Prezentăm, 
in graiul cifrelor, un scurt 
bilanț al acestei activități, 
desfășurate sub conducerea 
unui inimos colectiv de in
structori (Vasile Sebe, ma
estru emerit al sportului, 
M. Șendrea, A. Galan, Gh. 
Florea și ing. Șt. Șovert).

• De-a lungul întregului 
sezon au efectuat salturi cu 
parașuta, din turn, un nu
măr de 4 344 tineri, băieți ți 
fete.

• Au absolvit examenul 
și au primit brevetul de 
parașutist gradul I, lansări 
ghidate, peste 2 000 de spor

RADIOAMATORISMUL,
SPORTUL
TUTUROR

LV î R S T E L O R
Numeroși cititori ni s-au adre

sat în ultimul timp întrebîndu-ne 
ce trebuie să facă pentru a de
veni radioamatori. Problema es
te din nou actuală, deoarece, in 
prima jumătate a lunii octombrie, 
toate radiocluburlle din țară În
cep un nou curs de pregătire. 
Tinînd seama de acest lucru, 
ne-am adresat Radioclubului Cen
tral din București, de unde am 
(obținut unele precizări pe care 
.Te Împărtășim, in continuare, tutu
ror celor interesați.

* La acest curs se’ poate înscrie 
oricine. Nu există restricții • de 
virată sau de studii dar, evident, 
este preferabil ca solicitanții să 
posede un minim de cunoștințe 
jdin domeniul electricității (la ni
velul școlii generale) precum șl o 
oarecare aplicație pentru tehnică. 
Lecțiile, teoretice șl practice, stat 
predate de radioamatori cu mul
tă experiență și se desfășoară de 
două ori pe săptămînă, timp de 
6 luni. în acest interval elevii iți 
însușesc cunoștințe de radlotehni- 
că și electronică generală, exe
cută lucrări de laborator, Învață 
lucrul la stație. Se predau, de 
asemenea, ore de telegrafie, dar 
această disciplină este obligato
rie numai pentru cei ce doresc să 
lucreze la stațiile de unde scurte. 
Pentru radioamatorii de unde ul- 
tra-scurte (U.U.S.) nu este nece
sară însușirea telegrafiei. După 
terminarea cursului se dă exa
men de absolvire în fața unei 
comisii numite de Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor. Absolvenții primesc un cer
tificat pe baza căruia au dreptul 
să ceară autorizație de radioama
tor. Numai după obținerea auto
rizației radioamatorul poate tre
ce la construirea stației persona
le sau lucra la stația radioclubu
lui.

Amănunte suplimentare pot fi 
obținute de la sediile radioclubu- 
rilor județene ale căror adrese se 
găsesc în cartea de telefon, iar 
în București la Radiociubul Cen
tral. tel. 37.05.13.

HĂRNICIA
MODELIȘTI DE LA

Model’știi de la ..Semănătoarea* — 
asociația sportiva din cadrul cunoscutei 
uzine bucureștene cu același nume — a* 
devenit cunoscuți prin performanței* rea
lizate. Numai in ultimii ani ei au ciști- 
gat 14 titluri de campioni republicani i* 
individual, la aeromodelism și oub*o- 
delism, cinci titluri pe echipe, iar un 
număr de patru tineri au fost distinși cu 
titlul de maestru al sportului. Și iată că 
la acest palmares au adăugat, in aceste 
zile, încă un succes, deosebit de meri
toriu : ei au construit, cu sprijinul pre
țios al importantei întreprinderi bucu- 
râștene (director Vasile Pacica), o mo
dernă și valoroasă pistă pentru competi-

Pflg.a6aSportuI

tivi, iar aa număr de «47 
de tineri au efectuat lan
sări declanșate, primind 
brevete de gradul H.

• Ua mare număr de 
parațutlștl de tarn au exe
cutat lansări cu aterfaare 
la punct fix, partteiplad la 
două concursuri ta această 
probă și ua concurs dqM 
cu „Cupa Kliberăril*.

• Tumul de parașutism 
a găzduit două tabere 
U.T.C. tnicureștene, două 
de la Craiova, două din 
Galați și una de la Timi
șoara,

• Au Cost efectuate in to
tal 10 921 salturi.

fn aceste zile tarșnmdtoa- 
rea colosal din beton pri
mește hafnd noxă : este «op
rită in alb-roșu, pe toată 
lungimea celor 9t m. Se fac 
pregătiri pentru «n concurs 
de amploare, fncMaot cetiți 
de al XI-lea Congres ol 
partidului.

Vîoreî TONCEANU

Un punct sportiv 
de mare atracție 
in Parent 23 Au
gust: tunsul pu- 
rojutiștilor.

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ

UN NOU TRASEU DE AAOTOCROS
Peisajul sportiv al Municipiului Gheorghe Gbeorghiu-Dej. aflat în plină 

transformare, și-a extins recent aria cu un nou traseu de motocros, lung ele 
aproape 1KB de metri. Pentru cine nu știe, menționăm că amenajarea acestor 
trasee impune eforturi deosebite. Sâ concretizăm.

Terenul a fost ales pe dealul Perchiu. situat la marginea municipiului, în 
așa tei tacit să Se deschis pentru publicul spectator. Apoi s-au tăiat drumuri 
de acces, făctadu-se și racordarea la rețeaua electrică. In continuare, au fost 
proiectate „viaducte", s-au modelat „cocoașe" și „trambuline", s-au nivelat 
platforma arbitrilor șl palierul unde au loc plecările și sosirile, creîndu-se 
astfel gradul de dificultate cerut de marile concursuri Internaționale. în 
sCrștt. s-au confecționat jaloanele și celelalte aparate necesare asigurării secu
rității alergătorilor și spectatorilor, precum și un start mecanic. Se cuvine 
să subliniem Captai că toate aceste lucrări aU fost executate — in orele lor de 
răgaz — de Iubitorii sportului cu motor din localitate, el fiind sprijiniți de 
Constitui popular municipal si C.M.E.F.S. Noua bază de motocros este admi
nistrată de conducerea aaodațlej Flacăra.

Asemenea tetaee dotate regulamentar au fost date în folosință, de mal 
miiHt —puțina vreme, și ta Zărnești. M. Ciuc. Cîmpina, Brașov. Moroni, 
Tg. Jiu șl Vălenii de Mante, ele fiind bine întreținute de secțiile moto bene
ficiare. Nu patern Încheia, fără a aminti, că împrejurimile orașelor Tg. Mureș, 
Clei. B. Mare. Sloboda, Suceava și altele stat șl ele prielnice amenajării ta 
uauditH economicoase a uoor trasee de motocros de care se simte încă o

Traian IOANIȚESCU

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE

MAI MULTE EFORTURI 
PENTRU EXTINDEREA ORIENTĂRII TURISTICE!

Cm de-a Xl-a ediție > Cam
pionatelor naționale de orientare 
turistică, Ospătate recent la Bis
trița, a sens ta evidență dteoa as
pecte i&ieresante pe care ne pro
punem vt le relevăm is rindurile 
de față.

Se Ț-'^t- spune ei stadiul de 
dezvoltare ■ acestei discipline se 
ridici is pretențiile titulaturii de 
.sport apticativ“, destinai să con
tribuie ta mm măsură la pregă
tirea tineretului pentru apărarea 
patriei. A reieșit luptai ci numai 
acei sportivi care an beneficiat de

TINERILOR
„SEMĂNĂTOAREA**...

o bună pregătire fizică au făcut 
față cu succes traseelor. In gene
ral, examenul a fost trecut, demon- 
strindu-se că la nivelul județelor 
s-a lucrat intens in ultima perioa
dă de vreme. Majoritatea celor 300 
de copii, prezenți la startul fina
lelor, au făcut dovada bunei lor 
pregătiri. Credem că la această 
îmbucurătoare situație de fapt, au 
contribuit antrenorii calificați în 
ultimii 4—5 ani. Pot fi remarcați 
la acest capitol specialiștii din ju
dețele Bistrița-Năsăud, Brașov, Si
biu, Hunedoara.

Am relevat in transmisiile noas
tre de la fața locului numărul 
mare de concurenți copii și juniori 
prezenți la întreceri. Considerăm 
că pentru a se face noi pași in a- 
zeastă direcție este necesară stu
dierea posibilității ca la nivelul 
școlilor să se acorde o atenție 
sporită inițierii și practicării orien
tării turistice. Poate că ar fi bine
venită inițierea intr-un viitor cit 
mai apropiat a unor astfel de com
petiții specifice, chiar la nivel cen
tral, cu rol de impulsionare.

Încă o idee merită a fi subli
niată. La campionatele republicane 
de la Bistrița, titlurile de campioni 
au fost ciștigate de reprezentanții 
foarte multor județe. Cu acest pri
lej forurile locale județene, pose
soare ale unor titluri de campioni 
naționali, pot stimula dezvoltarea 
orientării turistice asigurind toate 
condițiile pentru pregătirea amato
rilor acestei discipline. Altfel spus, 
un moment care trebuie exploatat 
pentru obținerea unui maximum de 
rezultate bune.

T. RADU

(Urmare din pag. 1)

vorbitorul — că succesele înregis
trate, deși lăudabile, nu sînt to
tuși în concordanță deplină cu 
condițiile create activității sporti
ve, cu capacitatea și experiența 
cadrelor tehnice existente în Ca
pitală. Se constată, in conti
nuare, că multe acțiuni de 
masă nu au continuitate și 
nu angrenează întregul tine
ret în practicarea organizată 
și sistematică a sportului. Există 
destule rămîneri în urmă privind 
răspindirea gimnasticii Ia locul de 
muncă și generalizarea trecerii 
normelor complexului „Sport ți 
sănătate**.

Am notat din ampla expunere 
a tovarășului Nicolae Matei o 
sugestie deosebit de interesantă : 
„Se impune ca fiecare obiectiv 
sportiv să fie pus sub patronajul 
unei mari unități economice sau 
al unei organizații puternice, să 
se fixeze răspunderi precise, să se 
elaboreze programe complexe de 
acțiuni și manifestări care să 
asigure atît dezvoltarea în con
tinuare a bazei materiale cu noi 
amenajări, cit și practicarea spor
tului de o mare masă de oameni, 
pe parcursul întregului an“.

Trăgînd concluziile dezbaterilor 
rodnice care au avut loc, tova
rășul general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.Ș., 
a ținut să-i felicite pe tehnicienii, 
activiștii, profesorii de educație 
fizică,' pe toți factorii cu atri
buții în mișcarea sportivă, pen
tru rezultatele obținute, pentru 
străduința depusă în vederea 
dezvoltării continue a mișcării 
sportive, așa cum cer documen
tele de partid.

„Trecerea în revistă a tuturor 
realizărilor — a spus vorbitorul 
— determinate, fără îndoială, de 
aplicarea Hotărîrii Plenarei de 
partid, ne oferă motive de justifi
cată satisfacție, dar ea nu trebuie 
să conducă la automulțumire, la 
concluzia că obținînd un bilanț 
mai bun decît în trecut înseam
nă că ne-am făcut po deplin da
toria. Nu la bilanțul anului trecut

ATLETISM
EDIȚIA A VI-A a me

morialului Zeno Draqomir, 
desfășurată la Reșița^ a 
prilejuit lui Lorant Torok 
(CAU) posibilitatea de a 
obține 2,15 m la înăl
țime. Alte rezultate : 
prăjină : Ligor (CAU) 4,90 
m, 100 m și 400 m : Tâ- 
năsescu (CAU) 10,8 și. 
respectiv 49,0 ; disc F : 
Mariana |onescu 50,42 m 
(D. Glâvan) • DUMI
NICA, de la ora 9.30 pe 
stadionul Dinamo din Ca
pitală are loc finala tra
diționalei competiții Dina- 
moviada. De la oceeași 
oră, pe stadionul Tinere
tului se desfășoară un 
concurs al Școlii sportive 
de atletism. • ASTAZI 
Șl MllNE, la Pitești, este 
programat meciul de ju
niori și junioare dintre 
echipele României și Bul
gariei, principalele prota
goniste ale Balcaniadei 
de la Vama '74.

CANOTAJ
„CRITERIUL SPERANȚE- 

LOR*, competiție de mare 
importanță pentru alcă
tuirea loturilor reprezenta
tive de perspectivă, pro

gramează astăzi -'diminea
ță la Snagov finalele în
trecerilor la care partici
pă circa 20 de schifiști și 
schifiste. Concursul pre
vede numai curse de schif 
simplu.

POLO
TURNEELE FINALE PEN

TRU LOCURILE 9—12. Fa- 
derația de specialitate a 
stabilit datele și locurile 
de desfășurare ale tur
neelor pentru locurile 9-12 
în Divizia A la polo. Pri
mul turneu va avea loc 
la Oradea între 11 și 13 
octombrie, iar cel de a! 
doilea, la Ploiești, între 
25 și 27 octombrie. • AU 
FOST REPROGRAMATE 
două partide aminate in 
Divizia A (seria A) s Ra
pid — Progresul București 
la 26 septembrie, iar Ra
pid — Voința Cluj la 14 
octombrie. Meciul Progre
sul — Politehnica Cluj, ce 
urma să se desfășoare la 
13 octombrie se va juca în 
ziua de 8 octombrie. • 
FORMAȚIILE CLUJENE au 
susținut o serie de înțîl- 
nîri internaționale. Poli
tehnica a jucat cu forma
ția Institutului Politehnic 
Bauman din Moscova :

— Voința Bucu- 
clubul Uzinelor 

Gloria București 
campionatul fe-

FOTBAL : Terenul Sirena, ora 
Sirena - Tehnometal (Divizia C). 
HANDBAL : Teren Steaua, ora 17 : 
Confecția — ,,U“ București (Divizia
A, feminin)
JUDO : Sala Dinamo, de la orele 
9,30 și 16 : întreceri in cadrul Dina- 
moviadei.
POPICE : Arena Giulești,, de la^ ora 
16 : Rapid București •• • • •*
rești ; arena de la 
Republica, ora 16 :
— Frigul (meciuri în 
minin, Divizia A).
TENIS : Terenurile Progresul, de la 
ora 11 : meciuri din cadrul cam
pionatelor republicane individuale. 
VOLEI : Sala Constructorul, ora 18 : 
Constructorul - Medicina (f), meci în 
cadrul ,.Cupei Federației* 

DUMINICA
CICLISM : Velodromul Dinamo, de la 
ora 9 ; finala campionatului republi
can de semifond.
FOTBAL : Stadionul Progresul, ora 11: 
Progresul — Voința (Divizia B) : sta
dionul Autobuzul, ora 11 : Autobuzul
— Metalul (Divizia B) ; terenul Triumf, 
ora 11 : Triumf — 1.0.R. (Divizia C) ; 
terenul Laromet, ora 11 : Laromet - 
T.M.B. (Divizia C) ; terenul Automa
tica, ora 11 : Automatica — Unirea 
Tricolor (Divizia C) ; terenul Flacăra, 
ora 11 : Flacăra roși* - Șoimii Tarom 
(Divizia C).
HANDBAL : Teren Steaua, ora 10,45:

sau la vreun alt bilanț trebuie să 
raportăm împlinirile de azi, ci la 
CERINȚELE STABILITE DE 
PARTID. Procedînd astfel, în spi
rit comunist, cum ne învață tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
vom vedea că, deși ne aflăm po 
un drum bun, mai avem încă 
foarte multe de făcut**.

In acest context general, 
a subliniat prim-vicepreședintele 
C.N.E.F.S., sportul bucureștean, 
marile sale organizații, sînt in
vestite cu obligații sporite în în
tărirea permanentă ■ loturilor na
ționale și olimpice, finind seama 
de faptul că aproape 90 la sută 
dintre componenții lor sînt pre
gătiți in Capitală. REPREZENTA
REA CU DEMNITATE A CULO
RILOR PATRIEI LA MARILE 
ÎNTRECERI MONDIALE ȘI LA 
OLIMPIADA ANULUI 1976 TRE
BUIE SA CONSTITUIE UN O- 
BIECTIV MAJOR, PERMANENT. 
Este necesară, așadar, îmbunătă
țirea și perfecționarea continuă a 
muncii la toate nivelele și eșa
loanele, în toate direcfiile, de la 
secțiile pe ramură de sport și 
pînă la cercetarea științifică și 
medicina sportivă.

Sarcinile de viitor ale mișcării 
sportive bucureștene, în activita
tea de masă și ’ de performanță, 
în pregătirea sportivilor și în 
educarea lor comunistă, în dez
voltarea bazei materiale, în toate 
domeniile acestui sector cu o 
mare importanță socială, au fost 
sintetizate în Hotârîrea adoptată 
de conferință. C.M.E.F.S. ș-a an
gajat, printre altele, să îndepli
nească întregul plan de măsuri 
pe anul 1974, la principalii indi
catori, pină la 25 noiembrie 1974, 
în cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Sportivii Capitalei îșî asumă 
obligații mult mai mari, vizează 
obiective mai cutezătoare, înțele- 
gînd să răspundă în acest fel con
dițiilor tot mai bune create de 
partidul și statul nostru, să acor
deze mișcarea sportivă !a caden
țele înalte cu care întregul nos
tru popor înaintează pe drumul 
socialismului și al comunismului.

4—3 în primul meci și 4—4 
în al doilea. Voința sa 
clasat pe locul li in tur
neul internațional de la 
Sczeczin, obținînd urmă
toarele rezultate : 17—2
cu selecționata de juniori 
a orașului Scieczin, 10-4 
cu Turbine Berlin (locul 
II în campionatul R. D. 
Germane) și 3-3 cu Aiko- 
nia Sczeczin.

SCRIMĂ
BILANȚ POZITIV IN 

TURNEUL DIN U.RS.S. a 
realizat selecționata de 
tineret a Capitalei. In 
triunghiularul desfășurat la 
Moscova, tinerii trăgători 
bucureșteni s-au clasat pe 
locul 1 la floretă băieți 
(Kuki), 2 la sabie (Pop) 
și 3 la floretă fete (Car
men Budur). De aseme
nea, ei au ocupat locul 
I, la echipe, în probele de 
floreta băieți și fete și la 
sabie, în timp ce la spadă 
s-au situat pe locul 4 
O A FOST DEFINITIVAT 
PROGRAMUL finalelor 
campionatelor republicane 
de tineret. Ele se vor 
desfășura între 7—13 oc
tombrie la București, pro
be individuale și pe e- 
chipe

,,U“ București — Dinamo București 
(A.m) ; teren Giulești, ora 10,15 : 
Rapid București — Agronomia lași 
(B.m.) ; ora 11,30 : Rapid București — 
Voința Odorhei (A.f.) ; teren Voința, 
ora 9 : Voința București — Viitorul 
Vaslui (B.f.); ora 10,15 : Voința Bucu
rești — Celostuf Brăila (B.m.) ; teren 

Construc- 
Brașav

Tineretului, ora 17 : C.S.U. 
ții București — Rulmentul 
(B.f.).
JUDO : Sala Fioreasca, de
9 și 16 : 
București, 
niori (mari șî mici).
LUPTE : Sala Progresul, de la ora 10: 
U.M. Timișoara — A.S.A. Brașov - 
Progresul București ; sala Giulești, de 
la ora 10 : Comerțul Tg. Mureș — 
Dinamo Brașov — Rapid București 
(meciuri triunghiulare in cadrul eta
pei a l|l-a, Divizia A de lupte libere). 
POLO : Bazinul Dinamo, ora 11 : Di
namo București - C.S. Școlarul (Di
vizia A).
POPICE : Arena Voința, de la ora 
8 : Voința București - Constructorul 
Galați ; arena de ia clubul Uzinelor 
Republica, ora 8 : Gloria București — 
Rafinorul Ploiești (meciuri în cadrul 
campionatului masculin. Divizia A). 
RUGBY : Teren Olimpia, ora 9,30 : 
Olimpia — Arhitectura ; teren Tinere
tului IV, ora 10,30 : A.S.E. — Petro
chimistul Pitești ; teren Tineretului i|, 
ora 9 : Aeronautica - C.S.M. Suceava 
(partide în cadrul Diviziei B).
TENIS : terenurile Progresul, de la 
ora 13 ; meciuri în cadrul competițiilor 
republicane individuale
VOLEI : Sala Progresul, de la ora 9: 
I.E.F.S. — Politehnica Timișoara (m), 
Rapid — Universitatea Timișoara (f); 
sala Constructorul, de la ora 9 : 
Spartac — C.S.U. Galați (f), Dinamo 
- C.S.M. Sibiu (f), jocuri în cadrul 
,.Cupei Federației".

__ .___________ _ la orele 
campionatul municipiului 

rezervat echipelor de ju-



ÎNAINTEA MECIULUI DE LA SORA AL LOTULUI REPREZENTATIV
V

LA CAPĂTUL UNUI LUNG DRUM DE CĂUTĂRI

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

SOFIA, 20 (prin telex). O nouă 
apariție în fața spectatorilor so- 
fioți a reprezentativei Bulgariei 
va avea loc miercuri, 25 septem
brie, cu prilejul meciului amical 
cu România. Intîlnirea, deși fără 
caracter oficial, suscită un mare 
interes în capitala Bulgariei. Mai 
întîi pentru că după criticile la 
care a fost supusă echipa pentru 
comportarea sub așteptări la cam
pionatul mondial, au fost luate 
unele măsuri. Astfel, a fost res- 
structurat lotul, iar în locul an
trenorului Hrîsto Mladenov a fost 
numită o comisie de selecție al
cătuită din Iancio Arsov, Dimiter 
Doicinov și Manol Manolov.

Prima convocare a lotului a 
avut loc în urmă cu două săptă- 
mîni, după care a ufmat o întîi— 
nire cu selecționata cluburilor 
Dinamo din U.R.S.S. Jocul nu a 
corespuns așteptărilor. Fără a a- 
vea o concepție tactică bine con
turată, fără suficientă omogeni
tate între compartimente, selec
ționata bulgară a pierdut meciul 
cu 1—0.

Iată lotul

după etapa de duminică, în vede
rea meciului de miercuri, cu se
lecționata României.

PORTARI : Goranov (Levski- 
Spartak) și Naidenov (Cerno More 
Varna).

FUNDAȘI : Dimitrov (Lokomo
tiv Sofia), Zafirov (T.S.K.A.), A- 
ladjov (Levski-Spartak), Vasiliev 
(T.S.K.A.), Ivkov (Levșki-Spartak), 
Kolev (T.S.K.A.), Marev (Cerno 
More Varna).

MIJLOCAȘI : Panov (Levski- 
Spartak), Borisov (Levski-Spartak), 
Sokolov (Levski-Spartak), Barzov 
(Levski-Spartak).

ÎNAINTAȘI l Tașev 
Hristov (Dunav Ruse), 
(Trakia), Voinov (Levski-Spartak), 
Simov (Akademik Sofia), Denev 
(T.S.K.A.).

Nu se știe dacă Bonev va fi in
trodus sau nu în 
a fost temporar 
națională pentru 
corespunzătoare 
mondial.

(Jantra), 
Pitargov

lot, deoarece el 
scos din echipa 
comportare ne- 
la campionatul

care se va reuni,
EMIL ANTONOV

„Naroden Sport" — Sofia

Încep intIlnirile din grupa a 7-a a c.e
Miercuri 25 septembrie se inaugureozâ la Copenhaga meciurile grupei a 7-a a 

campionatului european de fotbal Inter-țâri, grupa din care fac parte selecționatele 
Spaniei, Danemarcei, României și Scoției. In primul joc, echipa Danemarcei va primi 
pe teren propriu replica puternicei formații a Spaniei.

lata componența lotului danez : Karsten Simeni, Beno Larsen (portari); Kold 
Senses (Sturm Graz — Austria), Morton Olsen (F.C. Bruges — Belgia). Kersten Mygard 
(Alkrnaar — Olanda), Flindt Bjorg (Wacker Innsbruck), Alan Simonsen, Hening Jensen 
(ambii joacă la Borussia Mdnchenglodbcch), Flemming Mortensen, Henning Munk Jensen, 
Helge Vonsyld, Joergen Rasmussen. Joergen Joergenien, Bjome Fetterssen, Niels Christian 
Holmstroem ți Niels Soerensen.

Miercuri, la Sofia, echipa re
prezentativă de fotbal a Româ
niei susține cel de al 259-lea meci 
internațional. Partida aceasta — 
a cărei importanță pentru palma
res se cuvine, desigur, a fi sub
liniată — reprezintă, un impor
tant moment în procesul de cris
talizare a noii echipe naționale, 
care va fi chemată nu peste 
multă vreme să se alinieze la 
startul unei noi ediții a Campio
natului Europei interțări și, într-o 
perspectivă ceva mai îndepărtată, 
la cel al preliminariilor Jocurilor 
olimpice de la Montreal și preli
minariilor Campionatului mondial 
1978 din Argentina. Meciul de la 
Sofia încheie, de fapt, și un lung 
drum de căutări. Acesta este și 
motivul pentru care, în rîndurile 
ce urmează, ne propunem a face 
o succintă retrospectivă a perioa
dei care s-a scurs din februarie 
1973 și pînă în prezent.

Rezultatele tehnice 
confruntări sînt 
vom mai reveni 
impune, însă, cu
o trecere în revistă a efec-

primul din suita confruntărilor 
oficiale cu caracter ‘ decisiv — 
bate la ușă.

Trebuie’ remarcat că în cele 20 
de luni la care ne referim, pro
gramul de pregătire a cuprins un 
număr de 20 de acțiuni mai im
portante, dintre care mai bine de 
două treimi s-au desfășurat în 
deplasare. Amintim, dintre aces
tea, turneele din Franța și Spa
nia, din iarna anului 1973, cel din 
Franța, din vara aceluiași an, 
turneul de pregătire din Turcia 
(ianuarie 1974) și cel sud-ameri-

ale diferite- 
cunoscute și 
asupra lor. 

această oca-

lor 
nu 
Se 
zie, 
tivului de jucători folosiți în ă-
cest răstimp, cu precizarea că, în 
perioada la care ne referim, au 
fost- două etape bine distincte, 
fiecare din ele cu obiectivele sale 
de performanță. Mai întîi, de a- 
tunci, din februarie 1973. 
zentativa a avut ca 
sarcină — ca și mai 
calificarea la turneul 
C.M. 1974, etapă care, 
pentru noi, s-a încheiat cu acel 
0—2 de la Leipzig, reprezentînd 
eliminarea 
perioada de pregătire, de formare 
a unei noi echipe, capabilă a face 
față cu mai mult succes noilor 
obiective de performanță aminti
te mai sus.

Să vedem deci cum a fost pri
vită și rezolvată problema efec
tivului de jucători necesari re
prezentativei, urmărind lucrurile 
și prin prisma ideii de joc a noii 
conduceri tehnice. Și raportînd 
aceasta acțiune și la stadiul de 
dezvoltare actuală a fotbalului pe 
plan mondial, cu atît mai mult 
cu cît meciul cu Danemarca —

renre- 
principală 
înainte — 
final al 

din păcate,

din cursă. A urmat

Lucescu, „noul venit", și, totuși, 
veteranul naționalei, s-a dovedit a fi 
unul dintre cei mai In formă „trico
lori" la ultimele acțiuni ale lotului. 
Din păcate el nu va evolua miercuri, 
la Sofia, nefiind restabilit de 
urma unei recente accidentări.

pe

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REGULAMENTULUI DE TRANSFERĂRI

can (Brazilia și Argentina), din 
această primăvară, ca și meciuri
le de
Vojvodina 
Viena,
(R.F.G.), 
precum 
zentativele U.R.S.S.,

Biroul Federației Române de 
Fotbal, ținînd seama de indica
țiile Biroului Executiv al C.N.E.F.S. 
privind îmbunătățirea 
regulament de 
derea întăririi 
și a echipelor 
în competițiile 
următoarele :

Art. 1 se completazâ cu alin. C 
care va avea următorul text .

c) în tot cursul anului, cu ex
cepția ultimelor 6 etape ale cam
pionatului.

actualului
transferări, în ve- 
echlpel 7 
care ne reprezintă 
oficiale.

naționale

a hotărît

— pentru jucătorii care promo
vează de la secțiile de categorie 
inferioară Ia altele de categorie 
superioară avînd acordul scris 
cluburilor (secțiilor) de la care 
transferă.

Art. 3 din regulamentul 
transferări se contopește cu art. 
15, avînd următorul conținut :

— Cluburile care în anul coni- 
petițional încheiat au dat lotului 
naționel A cel puțin 3 Jucători 
prezenți la minimum 75*/» din 
Jocuri, precum și cluburile ale

al
se

de

căror echipe participă in cupele 
europene, au dreptul să transfere, 
fără dezlegare, eîte 2 jucători din 
Divizia A și 3 din categoriile in
ferioare (cu asentimentul scris al 
jucătorilor).

— Cluburile care se autofinan- 
țează vor putea solicita trasîera- 
rea a cel malt 3 jucători de la 

(secțiile) de categorii 
scris al

MÎINE, ÎN CAMPIONATUL SECUND

Petrolul — S. C. Bacău, un derby al fostelor divizionare A
întrecerea în eșalonul secund șe 

reia miine după Întreruperea cau
zată de participarea In „Cupa Româ
niei'4. Această rundă, a șasea, pro
gramează meciuri deosebit de atrac
tive. Pe primul plan se situează, de
sigur, partida de la Ploiești dintre 
Petrolul și Sport Club Bacău. Fostele 
divizionare A, după startul slab, În
cearcă acum să recupereze din han
dicap și de aceea întîlnirea de mîine 
poate oferi spectatorilor un joc de 
bun nivel, aș a cum de altfel cele 
două echipe au realizat de muLte ori 
în edițiile trecute ale primului eșa
lon. Alte două pretendente la șefia 
seriei întîi, Progresul Brăila și Cea
hlăul P. Neamț, își vor disputa în- 
tîietatea pe noul stadion din orașul 
de pe malurile Dunării și amatorii 
de fotbal din localitate speră &a 
asiste la un joc spectaculos.

în seria a doua, liderul clasamen
tului — Rapid București — va evo
lua la Sf. Gheorghe în compania noii 
promovate, Oltul. Pentru bu©ureșteni 
acest meci nu înseamnă o simplă 
formalitate fiindcă localnicii au ară
tat în partidele disputate pînă acum 
în această categorie că doresc și știu

să practice un fotbal de bună cali
tate Și, in special, nu vor să piardă 
In fața suporterilor tor. In Bucu
rești, vor avea loc două partide, pe 
stadioane diferite. Pe arena din str. 
dr. staicovicl. Progresul va primi 
replica echipei Voința, o formație 
ambițioasă, dornică de afirmare, dar 
încă lipsită de experiență. La aceeași 
oră (11), pe propriul teren, Autobu
zul va intîtni pe Metalul, formație ce 
pare decisă să joace un rol mai 
portant în actuala ediție.

In seria a treia, derby-ul a 
amînat, deoarece F.C. Bihor are 
jucători Tn loturile naționale șl.

im-

fost 
doi 

______,__ ________._______ _ __ . din
această cauză, sibienii vor trebui să 
aștepte pînă la 23 octombrie ca să-i 
IntHnească pe Kun șl colegii lui. In 
schimb, timișorenii au posibilitatea 
să asiste la confruntarea dintre for
mațiile locale C.F.R. și U.M.T. echipe 
care țintesc, după comportările 
etapele anterioare, la primul 
Dar actualul lider, Minerul 
Mare, nu pare încă amenințat deoa
rece miine are o sarcină relativ 
ușoară jueînd în compania Minerului 
Baia Sprie,

din 
loc. 

Baia

cluburile 
inferioare, fără acordul 
secțiilor de fotbal

— Cluburile (secțiile), 
pierde, conform acestei 
decit un singur Jucător.

— Cluburile (secțiile) care be
neficiază de prevederile de mai 
sus sînt obligate să transfere ju
cătorii disponibili în primul rînd 
Ia cluburile (secțiile) de la care 
au luat jucători fără acordul scris 
al acestora.

Prevederile art. 6 pct. b din 
regulamentul de transferări se a- 
nulează.

Pe baza observațiilor și propu
nerilor cluburilor 
fotbal 
actualul 
rări va 
data de 
ca prevederile sale să intre 
vigoare începînd cu perioada 
transferări de la 1

★
După cum se 

ceste propuneri, 
unele importante modificări 
regulamentul pe care l-i 
publicat, la momentul 
nit, în ziarul nostru.

In legătură cu diversele
aspecte legate de problema
transferărilor, Federația Româ
nă de fotbal invită "cluburile, 
secțiile, pe activiștii din acest 
sport, pe iubitorii 
ca pînă la data de 1 decem
brie 1974 să formuleze propu
neri pentru îmbunătățirea ac
tualului regulament de trans
ferări, pe care să Ie trimită 
la F.R.F.

nu pot 
prevederi.

(secțiilor) de 
și iubitorilor fotbalului,. 
regulament de transfe- 
fi îmbunătățit pînă la 

1 decembrie 1974, urmînd 
in 
de

iulie 1975.

vede din 
este vorba

a- 
de 
la

■am 
cuve-

fotbalului

C L A S A MENTE
TINERET — SPERANȚE „CUPA A+T"

L Univ. Craiova 7 6 1 0 32— 5 13 1. Dinamo 14 12 1 1 31—11 25
2. Dinamo 7 6 1 0 19— 6 13 2. Univ. Craiova 14 9 2 3 44—15 20
3. F.C. Constanța 7 4 3 0 10— 4 11 3. F.C. Argeș 14 7 3 4 19—10 17
4. Steaua 7 4 2 1 13—13 10 4. Steaua 14 7 3 4 22—23 17
5. F.C. Argeș 7 3 3 1 8— 3 9 5. U.T.A. 14 7 2 5 20—16 16
6. U.T.A. 7 4 0 3 22—11 8 6. F.C.M. Reșița 14 7 2 5 24—18 16
7. F.C.M. Reșița 7 3 1 3 14—12 7 7. F.C. Constanța 14 6 4 4 15—14 16
8. F.C. Galați 7 3 1 3 9—14 7 8. A.S.A. 14 6 2 6 22—24 14
9. Chimia 7 3 1 3 14—23 7 9. ,,Poli“ Timiș. 14 6 2 6 18—26 1410. „U“ Cluj 7 3 0 4 13—14 6 10. Olimpia 14 5 3 6 15—17 13

11. „Poli“ iași 7 3 0 4 12—15 6 11. Jiul 14 3 6 5 17—18 1212. A.S.A. 7 2 1 4 10—11 5 12. „UM Cluj 14 4 4 6 17—21 1213. Olimpia 7 1 3 3 6—^ 5 13. Sportul stud. 14 4 3 7 23—20 1114. Jiul 7 0 5 2 4—xT 5 14. Chimia 14 3 5 6 16—35 1115. Timișoara 7 2 1 4 10—22 5 15. „Poli“ iași 14 5 0 9 19—23 10
16. Sportul stud. 7 1 1 5 15—13 3 16. Steagul roșu 14 4 2 8 18—29 10
17. C.F.R. Cluj 7 1 1 5 fi—14 3 17. C.F.R. Cluj 14 3 3 8 12—23 9

verificare 
Novi 

Eintracht 
Fenerbahce 

și amicalele cu repre- 
. Franței și 

Olandei. Toate acestea la un loc 
au ^constituit nu numai teste, ci 
și un cadru corespunzător de 
pregătire in vederea confruntări
lor oficiale.

Aruncînd o privire analitică a- 
supra loturilor folosite în cele 
douăzeci de luni, constatăm că au 
fost convocațl nu mai puțin de 
55 de jucători, reprezentând de 
fapt efectivul a cinci formații 
complete. Pe posturi situația se 
prezintă după cum urinează : 
7 portari (Râducanu, lorgulescu, 
divan, Haidu, Adamache, Iorda- 
che, Stan). Dintre el doar Rădu- 
canu și lorgulescu a fost folosiți

susținute cu 
Sad, Admira 
Braunschweig

Istanbul,

mal mult. Adamache a luat pap- 
te Ia două turnee dar n-a apărați 
nici un minut (!), însă recordul 
:lui a fost „bătut" de Jivan, cărei 
în patru acțiuni ale lotului (din-; 
tre care turneele din Turcia șl 
America de Sud) nu a fost folo
sit, pentru ca, în cele din urmă» 
să fie scos din lot, lucru care s-a 
repetat și cu lorgulescu după re
întoarcerea tricolorilor din Ame-ț 
rica de Sud ; 21 de fundași (Săt- 
mâreanu I, Tănăsescu, N. Ionescu,’ 
Deleanu, Antonescu, Sameș, Boc, 
Pescaru, Clugarin, Hajnal, Veleay 
Vlad, Anghelini, Niculescu, Cris-' 
tache, G. Sandu, Sătmăreanu Ilă 
Cheran, FI. Marin, Nistor și Do.' 
brău), cifră care evidențiază în
delungi _ căutări fără finalitatea 
așteptată : 10 mijlocași (Dumitru» 
Dinu, Nunweiller VI,’ Anca, Bo
ier, i, Dumitriu IV, M. Popescu/ 
Beldeanu, Bălăci și BroșovschiK 
O simplă privire asupra cornpo-' 
nenților_ acestui compartiment ne 
arată că, alături de consacrațiF 
Dumitru, Dinu și Beldeanu, unii’ 
au făcut simplă prezență la lot 
(Boloni, M. Popescu și Dumitriu 
IV). iar alții trei (Broșovschi. An
ca și Bălăci) au însemnat scurte 
apariții, insuficient de convingă
toare ; 17 atacanți (Troi, Dobrin, 
Dumitrache, Lucescu, 
Dembrovschi, Marcu, 
(„U“ Cluj), Țarălungă, D.

Aelenef, 
Mureșan 

. . _ . Geor
gescu, Iordănescu, Kun, Năstase, 
Neagu, Pantea, Mulțescu, M. San
du). Dintre aceștia Neagu a efec
tuat turneul în America de Sud 
fără să fi jucat, iar alt grup 
(Pantea, Năstase, Aelenei, Mul
țescu, M. Sandu, Mureșan) au fost 
selecționați de 2—3 ori sau chiar 
o dată, și n-au fost folosiți.

Așadar, pînă la urmă, mulți 
chemați și puțini aleși. Pentru că, 
în esența lucrurilor, dacă stăm să 
privim mai cu atenție actuala 
configurație a reprezentativei — 
constatăm că ea cuprinde destul 
de multe nume vechi (Răducanu, 
Antonescu, Dinu, Deleanu, Du
mitru, Lucescu, Iordănescu, Mar- 
eu, Kun). Ceea ce denotă că în
treaga perioadă a celor 20 de luni 
de căutări a servit destul de pu
țin acțiunii de găsire a unor so
luții inedite pentru formarea unei 
noi reprezentative, situație care 
vorbește și despre lipsa unor ele
mente de mare valoare în noua 
generație. Cum timpul care a mai 
rămas pînă la meciul oficial cu 
Danemarca este destul de scurt, 
antrenorii lotului național (V, 
Stănescu și R. Cosmoc) au obliga
ția cristalizării — din lotul actual 
— a unei formule optime de echi
pă care să poată aplica integral 
și cu eficacitate ideea de joc 
preconizată. De aceea, meciul de 
Ia Sofia trebuie să constituie nu 
un simplu joc de verificare, ci 
un ultim șl foarte convingător 
test, la capătul acestei perioade 
de căutări.

Constontin- ALEXE 
Mihoi IONESCU

ECHIPA CAMPIONATULUI
Pe baza adiționării notelor obținute de jucători, echipa cam

pionatului, după șapte etape, are următoarea alcătuire :
JIVAN (5fl)

CHERAN (53) BIGAN (54) SATMAREANU II (54) DELEANU (51) 
DINU (54) SIMIONAȘ (54) NUNWEILLER VI (57) 
FAZEKAS (50) HELVEI (53) LUCESCU (57)

PARTIDE AMICALE
Profitind de întreruperea campiona

tului, mai multe echipe din prima 
divizie au siartinut la mijlocul acestei 
săptămîni partide amicale, foarte 
uiile pentru majoritatea antrenorilor, 
iată cîteva din rezultatele primite de 
la corespondenți* noștri :

GLORIA BUZĂU — SPORTUL STU
DENȚESC 2—1 (1—1). Au marcat : 
stan (min. 37), Vlad (min. 86), res
pectiv I, Constantin (min. 34). (D.
SOARE).

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
F.CJVI. REȘIȚA 2—1 (2—1). Oaspeții
au deschis scorul prin (min.
10), Insă lugojenii au egalat în min. 
20. și apoi au luat conducerea in 
min. 42 prin golurile marcate de 
Daniel Ene. fostul jucător rapidist. 
(C. OLARU).

MUREȘUL DEVA — U.T.A. 2—2 
(1—1). Echipa locală a deschis re
pede scorul, prin Selimeși, in min. 
1. dar a trebuit să alerge în final 
după egalarea pe care a obținut-o în

min. 89 prin SUaghl. AxAdenll m&rcar* 
seră prin Axenie (min. 40) șl MuivJ 
te-anu (min. 58). (L. SIMION).

UNIREA FOCȘANI — F.C. GAI.AfI 
2—1 (1—1). Divizionarii A atî deschis 
scorul prin Burcea In min. 15. Dar, 
tinăra formație din eșalonul secund? 
avîndu-i pe experimentatul Ghiță in 
poartă, a reușit o frumoasă victorie; 
prin golurile marcate de OMeanu 
(min. 27 din penalty) și CanatagMS 
(min. 78). (V. HANOIJU).

F.C. ARGEȘ — VULTUMT dMPlT- 
LUNG MUSCEL 4—1 (9—0). Muscc-t 
tenii n-au Înscris, practic, nici txn 
gol, pentru că singurul lor punct se 
datorează autogolului lut Olteanul 
Pentru gazde, Jercan, Radu L Zamfir^ 
și Mustățea au concretizat patru <Hn 
numeroasele oeazii. (M. MARINII

NITBAMONIA FĂGĂRAȘ — CHF» 
MIA KM. Vlt.CEA 0—1 (0—1). Expe-' 
rlmentatul Tătarii a găsit ta min. 95 
un culoar bun spre poartă, maretad 
singurul gol. (B. STOICIU).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
Așa arata o varianta cu 13 rezultat© 

exacte la concursul suplimentar Prono
sport din 18 septembrie 1974.

I. Univ. Craiova — Atvidaberg 1
li. Dundee United — Jiul Petroșani 1

III. Besiktas Istanbul — St. roșu Bv 1
IV. Boluspor — Dinamo București 2
V. St. Etienne — Sporting Lisabona 1

VI. Levski Sofia — Ujpesti Dozsa 2
VII. Slovan Bratislava — Anderlecht 1
VIII. P.A.O.K. Salonic - St. r. Belgrad 1

IX. Gwardia Varșovia — Bologna
X. Slavia Praga — Carl Zeiss Jena 1

XI. B.K. Copenhaga — Atletico Md, 1 
XU. A.C. Torino — Fortuna Diisseld. X 
XIII. Gornik Zabrze —• Partizan X

Fond de cistiquri lei 146.963.

tala, de la 24 sept. 1974 pînă fa 18 no
iembrie ; în țară, de la 27 septembrie 
1974 pînă Id 18 noiembrie 1974. (Prin 
mandate poștale după data de 27 sep
tembrie a.c.).

NUMERE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 20 SEPTEMBRIE 1974

Fond general de cîștiguri : 953.845 lei 
din care 26S.249 lei report.

Extragerea I : «5 14 17 30 50 81 88 2 43
Extragerea a l|-a î 39 74 82 78 41 87 

18 84 73
Plata ciștiguriior pentru această tra

gere se va face în Capitală începînd 
din 30 septembrie pînă la 20 noiembrie,

iembrie 1974 Inclusiv, iar prin mandata 
poștale aproximativ din 3 octombrie 1974.

Cl$T|GUR!LE CONCURSULUI 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT DIN 

SEPTEMBRIE

Categoria 1 (13 rezultate) 4 variante 
10% a 6.124 lei ; Categoria 2 (12 rezek 
tate) 18,95 variante a 2.327 Iei ; Catego
ria 3 (11 rezultate) 232,00 rarionte ar
285 ieL

Snortul Pddfl7c



IN PRIMA ZI A C. M. DE TIR TURNEUL

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE — 
UN SUCCES SEMNIFICATIV

* Japonezii au dominat competițiile • Delegația R.P. Chineze, in centrul 
atenției * Sportul asiatic ia evidentă ascensiune

DOUĂ NOI RECORDURI ALE LUMII
Vineri In localitatea elvețiană Then 

ă Început cea de a 41-a ediție a C.M. 
de tir.

Rezultate, armă cu aer comprimat, 
■bărbați : 1. E. Fcdzisz (Polonia) 384 
P. 2. L. Bassham (S.U.A.) 384 p, 3. D. 
■Cramer (S.U.A.) 383 p, echipe : 1.
K. F, Germania 1518 p, 2. S.U.A. 
1516 p, 3. Polonia 1512 p. femei ; 1. 
T. Ratnikova (U.R.S.S.) 386 p. 2. K. 
Boiko (U.R.S.S.) 384 p. 3. Z. Baiba 
(U.R.S.S.) 380 p, echipe : 1. U.R.S.S. 

1150 p — nou record mondial (v.r. 
1147 p). 2 Polonia 1121 p. 3. R. F. 
Germania 1111 p, pistol liber 60 I : 
1. G. Zapolskih (U.R.S.S.) 566 p. 2. 
I. Nemethy (Cehoslovacia) 566 p, 3. 
H. Vollmar (R.D.G.) 565 p. echipe :

MECIUL KARPOV - KORCINOI
A treia partidă a meciului de șah 

Karpov — Korcinoi, s-a întrerupt la 
mutarea 44-a cu un ușor avantaj 
pozițional pentru Karpov, care con
duce cu lVa—‘/î.

ÎN CUPA DAVIS
INDIA - U.R.S.S. 1-1

La Poona (India) a început prima 
semifinală interzonală a Cupe, Davis 
la tenis. între echipele Indiei și 
U.R.S.S. După prima zi scorul este 
egal : 1—1. V. Amritraj — Kakulia 
6—4, 11—9, S—3 ; Metrevell — A. Am
ritraj 6—4. 9—7. S—3.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R.P. BULGARIA:U.R.S.S.:

TOȚI LOCUITORII SĂ ȘTIE SĂ ÎNOATE!
Fiecare locuitor al orașului Sver

dlovsk să învețe înotul ! Acesta 
este obiectivul pus în fața organi
zațiilor sportive și obștești de către 
Sovietul deputaților din acest im

portant centru industrial al Ura
lului. In primul rînd, măsura lua
tă se adresează școlarilor, care, 
incepînd din clasa a III-a, învață 
înotul în mod obligatoriu.

De exemplu, bazinul „Ural" și-a 
deschis porțile pentru a primi ele
vii din școlile învecinate. Copiii pot 
folosi în mod gratuit bazinul, de

R.S. CEHOSLOVACĂ:

COMPETIȚIA SUTELOR DE MII
Competițiile sportive cu caracter 

de masă se bucură în Republica 
Socialistă Cehoslovacă de o aten
ție majoră, atît din partea organi
zațiilor în sarcina cărora cad ase
menea acțiuni.- cit și din partea 
tineretului. Anul acesta s-au ob
ținut recorduri de participare la 
toate marile acțiuni. Una dintre 
cele mai populare întreceri cu sute 
de mii de participant!, „Jocu
rile sportive ale tineretului și oa
menilor muncii**, se află acum. în 
plină desfășurare, cuprinzînd com
petiții de fotbal, handbal. volei, 
atletism, ciclism, natație. orientare 
-turistică etc. Ea a debutat în luna 
martie și urmează să se încheie 
la sfîrșitul lui septembrie. Se apre
ciază că numărul celor angrenați 
în întrecerile de vară va depăși 
•cifra consemnată la sfîrșitul fazei 
hivernale a aceleiași competiții la

1. U.R.S.S. 2244 p — nou record mon
dial (v.r. 2239 p). 2. Cehoslovacia
2235 p. 3. Austria 2235 p.

Rezultatele concurenților români 
încă nu sint cunoscute. Ori cum. Dan 
Iuga și Teodor Mihai nu figurează 
in primii 14 la pistol liber, iar Ma
riana Feodot nu s-a clasat în pri
mele 10 locuri la armă cu aer com
primat.

Programul de sîmbătă : armă libe
ră calibru redus 60 i culcat (N. Ro
taru, I. Olărcscu, L. Ilovici, M. Ilca), 
armă standard 60 f culcat fete (Ma
riana Feodot), pistol cu aer compri
mat — fete și băieți (Anișoara Ma
tei. Dan Iuga. Corneliu Ion) dumi
nică : armă liberă calibru redus trei 
poziții (N. Rotaru, i. Olărescu, Șt. 
Caban. P. Șandor). pistol viteză — 
manșa I (C. Ion, M. Stan, V. Atana- 
siu. M. Roșea).

OLIMPIADA FEMININĂ DE SAH
BOGOTA, 20 (Agerpres). — E- 

chipa feminină de șah a României 
și-a mărit șansele de calificare 
în turneul final al Olimpiadei de 
șah de la Medellin (Columbia), 
totalizînd 5 puncte după trei run
de, rezultat ce o situează pe pri
mul loc al grupei a doua. Pe 
locurile următoare se află : Olan
da — 3 puncte, S.U.A. — 2 punc
te, Japonia — l1/, puncte, Panama 
— */3 punct. In runda a 3-a, me- 

dimineață pînă seara. Antrenori 
experimentați se ocupă de pregă
tirea copiilor, medici calificați le 
urmăresc îndeaproape dezvoltarea 
fizică. Din cei mai de perspectivă 

tineri, s-au alcătuit grupe speciale, 
in care aproximativ 200 de școlari 
își desăvîrșesc măieștria sportivă. 
Copiii înoată de două ori pe zi : 
înainte și după lecții. Pedagogii 
au remarcat că elevii care frecven
tează cu regularitate bazinul dau 
bune rezultate și în activitatea 
școlară.

care numai în Slovacia s-au înre
gistrat aproape o jumătate de mi
lion de concurenți : la schi (peste 
70 000). tenis de masă (69 778), 
baschet (57 501). hochei pe gheață, 
gimnastică sportivă patinaj artis
tic. săniuțe, tenis, orientare turis
tică, șah.

De asemenea. începînd din luna 
mai se află în curs o altă amplă 
acțiune de masă, una dintre cele 
mai mari, intitulată „Expediția 30**, 
Prin care se omagiază evenimente
le din 1944—1945. insurecția armată 
și eliberarea țării de sub jugul 
fascist. Acțiunea care se desfășoa
ră pe întreg teritoriul țării, constă 
îndeosebi în expediții turistice cu 
copii și tineri pe itinerarii de re
zonanță istorică în mișcarea munci
torească cehoslovacă șl în lupta 
pentru eliberarea tării.

DE BOX

DE LA OSTRAVA
PRAGA, 20 (Agerpres). — La 

Ostrava, în cea de-a doua gală 
a turneului internațional de 
box „Memorialul Vaclac Pro- 
haska“, pugilistul român Petre 
Anton (cat. simiușoară) l-a în
vins prin descalificare pe polo
nezul Laszkowski. în limitele 
categoriei muscă, Dinu Condu- 
rat a pierdut la puncte în fața 
lui Alexandrczak (Polonia), iar 
la categoria mijlocie mică Ște
fan Hieru a fost întrecut la 
puncte de Vasiliev (U.R.S.S.).

ciul dintre formațiile României 
și Olandei s-a terminat la egali
tate 1—1, iar Japonia a învins 
selecționata Panama cu l'/z—*/2. 
Rezultate din celelalte grupe": 
Canada — Porto Rico 1—0 (1) ; 
Austria — Columbia 0—0 (2) ; Un
garia — Anglia 1—0 (1) ; Israel — 
Brazilia 1—0 (1) ; Iugoslavia — 
Finlanda 2—0 ; Spania — Mexic 
2—0 ; R.F. Germania — Irlanda 
2—0 ; Suedia — Irak 2—0.

ANIVERSAREA ZIARULUI 
„NARODEN SPORT"

Se împlinesc, în aceste zile, 30 
de ani de la apariția ziarului „Na
roden Sport" — Sofia.

Traducind în viață obiectivele 
stabilite de Partidul Comunist Bul
gar. ziarul „Naroden Sport" răs- 
pindește cu succes cultura fizică și 
sportul în rîndurile tineretului și 
poporului bulgar, popularizînd per
formanțele realizate de cei mai 
de seamă reprezentanți ai sportului 
bulgar. Ziarul „Naroden Sport" 
desfășoară o susținută activitate 
organizatorică, de popularizare a 
unor discipline sportive cu largă 
audiență în rîndurile publicului 
iubitor de sport. în colaborare cu 
federații de resort, „Naroden Sport" 
organizează numeroase competiții 
cu caracter republican

TURNEUL DE HANDBAL 
DE LA ZAPOROJE

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 
în ziua a treia a turneului inter
național feminin de handbal de la 
Zaporoje s-au înregistrat urmă-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Alte meciuri din cupele europene la 
fotbal. In C.C.E. : Hajduk Splik — 
Keflavik (Islanda) 7—1; în Cupa cu
pelor: Fram Reykjavik — Real Ma
drid 0—2: în Cupa U.E.F.A.: B. K. 
Copenhaga — Atletico Madrid 3—2. 
La Montevideo s-a disputat primul 
meci dintre echipa locală Penarol șl 
formația Independiente Buenos Aires, 
contînd pentru semifinalele grupei A 
a Cupei campionilor Americii de Sud. 
Fotbaliștii argentinieni au obținut 
victoria cu 3—2 (2—1).
Cu prilejul unul concurs desfășurat 
la Fraga, atleta cehoslovacă Helena 
Vignalova a stabilit un nou record 
național în proba de aruncare a dis
cului cu rezultatul de 60,38 m.
In concursul internațional atletic, 
desfășurat în localitatea vest-germa- 
nă Ahlen, americanul Al Feuerbach 
a cîștlgat proba de aruncare a greu
tății cu 20,42 m. Campionul vest-ger- 
mân de juniori Giinther Lohre a ob
ținut 5,00 m în proba de săritură cu 
prăjina, iar recordmanul mondial 
Dwight Stones (S.U.A.) a terminat 
învingător în proba de săritură In 
înălțime, cu rezultatul de 2,15 m.

Selecționata de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a susținut la Toronto al 
doilea meci cu reprezentativa jucă
torilor profesioniști din Canada. Au

Gimnastele chineze au obținut la Teheran o surprinzătoare și totală 
victorie, clasrndu-se pe primele trei locuri la individual și depășind 
net pe cele nipone. Iată-le pe învingătoare pe podium (de la stingă 
la dreapta): Hsin Kuei-ciu (bronz). Cian Shao-yi (aur) și Nin Hsiao-li 

(argint)

Capitala Iranului a trăit o "pri
mă jumătate de septembrie in 
atmosfera incandescentă și entu
ziastă pe care o creează de obicei 
marile evenimente sportive. Acolo, 
sub soarele încă dogoritor al 
sfîrși,tulul de vară. Intr-un decor 
pitoresc, primitor și sărbătoresc 
și-au dat întîlnire cei mai valo
roși sportivi din Asia. Acolo, Ia 
Teheran, devenit pentru două 
săptămîni centrul interesului ge
neral, s-a derulat cea de a 7-a 
ediție a Jocurilor asiatice, care au 
reunit peste 3 000 de sportivi din 
25 de țări. Grandioasa manifesta
re a reținut în mod cu totul 
special atenția lumii sportive prin 
apariția, printre participant, a 
reprezentanților R. P. Chineze, 
care și-a dobîndit astfel locul ce 
i se cuvenea. „China, China, 
China ! — exclama Marcel Itan- 
senne, trimisul cotidianului pari
zian „L’Equipe". S-a vorbit des
pre ea toată ziua, de la răsări
tul și pînă la apusul soarelui. Era 
prezentă în toate inimile, era pre
zentă, de asemenea, pe terenuri 
și, de altfel, imnul chinez a fast 
cel dinții care a răsunat _ la Te
heran, ca urmare a unui dublu 
succes la tir**. Intr-adevăr, pre
zența sportivilor chinezi a sporit 
enorm interesul pentru Jocuri. Și 
nu numai prin rezultate, prin 
competiție în sine, cit mai ales 
prin starea de spirit creată, prin 
dorința fierbinte de apropiere 
între toți participanții.

Pe planul performanțelor, jocu
rile au fost dominate mai ales de 
niponi, cărora le-a revenit numă
rul cel mai mare de medalii. 
„Un succes previzibil, date fiind 
tradiția de care se bucură sportul 

toarele rezultate : R.D. Germană 
— U.R.S.S. tineret 14—12 (fi—6); 
Iugoslavia —R.F. Germania 16—11 
(9-2).

cîștlgat gazdele cil scorul de t—l, 
(2—0, 1—1, 1—6). In primul inert re
zultatul a fost egal 3—3.
In runda a 6-a a turneului de șah 
de la Halle, fostul campion mondial 
Mihail Tai (U.R.S.S.) l-a învins pe 
Mdhring (R.D.G.). Uihlmann (R.D.G.) 
a cîștlgat la Rodrigues (Cuba) ță 
Miiller (R.D.G.) la Filipowica (Polo
nia). Maestrul internațional român 
Victor Ciocâltea a întrerupt cu 
Knaak (R.D.G.), care conttaoe în 
clasament cu 4'Ă puncte.
In runda a doua a turaeuluS de șah 
organizat de federația bulgară de 
specialitate, marele maestru sovietic 
Lein a clștigat la Siavov (Bulgaria). 
Hernandez (Cuba) la Boboțov (Bul
garia), iar Szabo (Ungaria) î-a în
vins pe Spiridonov (Bulgaria). S-au 
încheiat remiză partidele Radutov 
(Bulgaria) — Kniazeviei Jugoslavia), 
Taimanov (U.R.S.S.) — Ostoicl (Iu
goslavia) și Spasov (Bulgaria) — 
Ermenkov (Bulgaria).
Turneul de tenis de la Los Angeles 

a continuat cu ultimele partide din 
turul 2 al probei de simple bărbați. 
Iată rezultatele înregistrate: Gottfried 
— Andrews 6—2. 6—2; Kratewita — 
Dell 6—0, 6—4; Gorman — Ytlill 6—S, 
6—t; Barth — Pattison 6—7. 6—1;
Alexander — Stewart ®—S, *~L 7—5; 
Borowiak — Ralston 8—3, S—S. 

in „țara soarelui răsare" și con
tactul mai strîns pe care repre
zentanții săi l-au avut cu elita 
mondială**, ne spunea unul dintre 
martorii oculari ai Jocurilor, Cor
nel Mărculescu, delegat din par
tea F.I.N.A. „Dar ceea ce a im
presionat în mod cu totul deose
bit ao fost instalațiile sportive 
ultramoderne, construcțiile care 
întrec uneori în fastuozitate și 
tehnicitate chiar pe cele ale 
Munchenului (piscinele, stadionul, 
velodromul, sala de gimnastică. 
Satul olimpic), precum și atmos
fera de concurs care nu s-a deo
sebit cu nimic de cea de la în
trecerile olimpice. De asemenea, 
delegația chineză — care, la pri
ma participare, a obținut rezul
tate prestigioase la tir, gimnasti
că, polo, badminton, tenis de ma
să, sărituri de la trambulină și 
altele — a creat o impresie ex
trem de favorabilă în rindul tutu
ror celor prezenți, prin corectitu
dinea în întreceri și prin atitudi
nea prietenească în afara con
cursului".

Jocurile asiatice au ilustrat, 
totodată, progresele importante 
marcate de sportul iranian (locul 
al doilea în clasamentul general pe 
medalii). Cu satisfacție trebuie să 
arătăm că tehnicienii români care 
funcționează pe diverse perioade 
în I^n s-au remarcat prin mun
ca depusă la diverse discipline 
sportive (echipa de polo pregătită 
de Teodor Angelescu a cucerit 
medalia de aur ; baschetbaliștii si 
baschetbalistele instruite de Gh. 
Chiraleu au ocupat poziții meri
torii, boxerii antrenați de Al. 
Vladar de» asemenea). De apre- 
ceri unanime s-au bucurat și teh
nicienii români care au activat 
Ia competiții ca reprezentanți ai 
forurilor Internaționale : Maria 
Siniionescu (gimnastică), Octavian 
Amza (ciclism), Cornel Mărcules
cu (polo).

Cea de a 7-a ediție a Jocurilor 
sportive asiatice a dovedit o dată 
în plus mersul ascendent și per
spectivele neîndoielnice ale spor
tului din țările celui mai vast 
continent.

Aurelian BREBEANU

înaintea ultimei etape, in cel de-al 
19-lea Tur automobilistic ai Franței 
conduce echipajul francez Gerard 
Larrousse — Jean Pierre Nicolas. 
Pe locul secund se află compatrioții 
lor Bernard Darniche și Jean Jau- 
bert. Primii clasați dintre concurenții 
străini slnt italienii Sergio Barbasio 
și Pietro Sodano, care ocupă locul 
9 în clasament. Ultima etapă a 
cursei, care se anunță a fi și cea 
mal dificilă, se va desfășura pe tra
seul Rodez — Nisa (1050 km).

latîlnirea internațională de sărituri in 
apă desfășurată la Budapesta între 
selecționatele feminine și masculine 
ale Austriei și Ungariei s-a terminat 
Ia egalitate : 22—22 puncte, iată cîș- 
tigătorii probelor individuale: tram
bulină femei : Pescher (Austria) — 
361.50 puncte: trambulină bărbați : 
Hajnal (Ungaria) — 503 puncte; turn 
femei; Szekeres (Ungaria) — 278,40 
puncte; turn bărbați : Hajnal (Un
garia).

Cursa automobilistică de 250 milo 
(«3,330 km) de la Cambridge Junc
tion (Michigan) a fost cîștigată în 
acest an de pilotul american Al Un- 
ser (.Eagle Offenhauser“). In virată 
de 35 de ani, Al Unser. de două ori 
eîștigător ai cursei de la Indianapo
lis. a realizat o medie orară de 
KB.SM km.


