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> “ ECHIPA ROMÂNIEI MEDALIE
DE BRONZ LA PISTOL VITEZĂ

LA BRAȘOV A AVUT LOC

Una dintre cele mai 
loase probe din cadrul 
tir care se desfășoară 
(Elveția) cea de pistol 
reunit 15 reprezentative 
(a cite patru țintași fiecare) și 
115 concurenți la individual. Se
lecționata României (2357 p) a 

reușit o evoluție frumoasă, clasîn- 
du-se pe locul al III-lea și cuce
rind astfel medalia de bronz Me
dalia de aur a revenit formației 
U.R.S.S. (2361 p), iar cea de ar
gint Cehoslovaciei (2359 p). La
individual. învingător a ieșit A. 
F.adke (R. F. Germania) cu 594 p; 
fiind urmat de compatriotul său, 
FI. Weissenberger, cu aceeași ci
fră. Primul însă s-a dovedit su
perior în manșa de baraj : 147 p 
față de 143 p. Manșe de baraj 
au fost necesare și pentru depar
tajarea locurilor 3—6: V. Torsin 
(U.R.S.S.) 592 p (147—146—149), W.

spectacu- 
C. M. de 
la Thun 
viteză, a 
complete

M. STAN C. ION M. ROȘCA V. ATANASIU

mîine, la sofia

REPREZENTATIVA DE FOTBAL
A ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE

REPREZENTATIVA BULGARIEI
ora cînd citiți a- 

componenții lotu- 
pregătesc pentru 

avionul care îi va 
După

Mîine, Ia Sofia, echipa repre
zentativă de fotbal a României 
susține al 259-lea meci din acti
vitatea sa, intilnind reprezentativa 
Bulgariei. La 
ceste rînduri, 
lui nostru se 
îmbarcarea în
duce în capitala Bulgariei, 
meciul de antrenament cu lotul 
de tineret (23 ani), selecționații 
— solicitați mai serios de adver
sarii lor doar în a doua parte 
a întîlnirii (care a durat numai 
30 de minute) — au continuat si 
ieri, la Snagov, pregătirile în ve
derea meciului de la Sofia, cel 
care trebuie să ne arate potenția
lul actual exact al echipei noas
tre înaintea importantei partide 
de la 13 octombrie, de la Copen
haga. cu selecționata Danemarcei.

Lotul care urmează să facă de
plasarea este următorul : portari ; 
RADUCANU (Rapid). IORGULES- 

(U.T.A.) : fundași : CHERAN, 
DOBRĂU,

CU
SATMAREĂNU II,
DELEANU (Dinamo), ANTONES
CU (F. C. Constanța), 
NI (Steaua) ; mijlocași :
TRU, 
DINU 
(F. C. M. Reșița) : atacanti : TROI 
(F. C. Argeș); MULȚESCU (Jiul), 
KUN (F. C. Bihor), MARCU (Uni
versitatea Craiova), NASTASE 
(Steaua). Va merge la Sofia și LU- 
CESCU, dar el e încă accidentat, 
așa că nu va figura nici pe foaia 
de arbitraj. Păcat și pentru lotul 
reprezentativ, păcat
Mircea Lucescu, care ar fi ajuns 
— în cazul intrării în joc 
nou record de selecționări în e- 
chipa națională : 49. Să sperăm că 
va realiza această cifră cu ocazia 
întîlnirii cu reprezentativa Dane
marcei !

In privința unsprezecelui de 
începere, există încă semne de în
trebare. Antrenorul principal al 
echipei naționale, Valentin Stă- 

ANGHELI-
DUMI-

IORDANESCU (Steaua). 
(Dinamo), BELDEANU

și pentru

la un

Suski (R. D Germană) 592 p (147 
—146—142), M. Zubko (U-R.S.S.) 
592 p (146), JI Cooke (Marea Bri- 
tanie) 592 p (144). Primul dintre 
români s-a clasat Marin Stan, pe 
locui 10, cu 590 100, iar pe locurile 
11—17 s-au situat, cu același punc
taj, 590 p, șapte trăgători printre 
careCorneliu Ion și Marcel Roșea, 
Virgil Atanasiu a ocupat poziția 
24 cu 587 p.

AJte rezultate, armă liberă cali
bru redus 3x40 f : 1. Writer (S.U.A.) 
1 163 p, 2. wieger (S.U.A.) 1162, 3. 
Bassham (S.U.A.) 1 162 p... 23. Ro
taru 1 147... 30. Caban și Șan dor cu 
1 143... 51. Olărescu 1 132. echipe :
1. S.UJL 4 644 p, 2. UJI.S.S. 4 607,
3. R. F. Germania 4 589. 4. R. D. 
Germană 4 571, 5. România 4565, po
ziția picioare 40 f : 1. Wigger 383
— nou record mondial (v.r. 381),
2. Krimbacher (Austria) 380, 
Bassham 378... li. Șandor 372... 21.

3.

Și 
la 
de 
au

nescu (antrenorul R. Cosmoc se 
află la Copenhaga spre a urmări 
jocul Danemarca — Spania), 
dr. D. Tomescu vor examina 
fața locului, situația. E vorba 
Dinu și lordănescu, care nu 
putut fi întrebuințați nici la veri
ficarea de duminică seara. în ca
zul în care ei vor fi apți de joc, 
e posibil ca formația de începe
re să fie aceasta : RADUCANU 
— CHERAN. ANTONESCU, SAT-

Este vorba, fără discuție, de un 
bilanț excelent, cel mai bun din 
întreaga istorie a atletismului ro
mânesc, avînd în vedere și fap
tul că printre învinsele formației(Continuare in pag. 2-3)

Mare aglomerație pe semicerc : nu mai puțin de 10 jucătoare în
cearcă fie să favorizeze, fie să stopeze aruncarea la poartă a Simonei 
Argliir (fază din meciul Confecția — Universitatea București, dispu

tat sîmbătă după amiază pe terenul Steaua).

SE IMPUNE 0 MAI ATENTĂ PREGĂTIREA FORMAȚIILOR FEMININE DE HANDBAL
• Citiți în pag. a 2-a comentariul nostru după 5 etape în Divizia A, 

programul etapei a 6-a și clasamentele la zi

mondial 
1478. J.

1 «73 :
Parhimovici (U.R.S.S.) 394, 

— ' ’ — 3. Wri-
46. Olă- 

67. Caban 
1. U.R.S.S. 1 547. 2.

Caban și P.otaru cu 369... 43. Olăres- 
C'J 3S3. echipe :
record
V.R.S.S. 
România 
49 f : 1.
2. Minkkinen (Finlanda) 393, 
ter 391... 31. Rotaru 363.
rescu 331... 53. Sandor 379.. 
378. echipe ;
S.U.A. 1 546. 3. R. F. Germania 1.543... 
11. România ! 521 : mistreț alergător 
68 f : i. Beliingrodt (Columbia) 577 
nou record mondial (v.r. 573),
echipe : 1. U.B.S.S, 1 527 — nou re
cord mondial (v.r. 1 513) ; talere lan
sate din șanț, femei : 1. Susan Nal- 
rass (Canada) 143 t — record mon
dial egalat, bărbați, echipe ; 1. Fran
ța 57? t. individual : C’arcega (Fran
ța) 199 t (record mondial egalat).

L S.U.A. 1508. nou 
(«.r. 1498), 2.

Ungaria 1 474. 4. 
poziția genunchi

Programul de marți : armă standard 
3x20 f bărbați (N. Rotaru, I. Olă- 
rescu, St. Caban. P. Sandor) și fe
mei (Mariana Feodot), mistreț a- 
lergător 40 f ; miercuri : pistol ca
libru mare —‘ manșa I (Dan Iuga), 
pistol standard — manșa I (Anișoara 
Matei), skeet — talere lansate din 
turn — manșa I (Gheorghe Sen- 
covici).

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI INTERNAȚIONAL

ATLETISMUL ROMANESC
LA ORA BILANȚULUI

internațional al anului 
încheiat duminică pen- 

ceea

Sezonul 
1974 s-a 
tru atleții noștri fruntași, 
ce oferă, desigur, posibilitatea să 
facem un prim bilanț 
ției echipelor noastre 
tative în acest an, mai 
meciuri internaționale 
care altul.

al evolu- 
reprezen- 
bogat în 

decît

pildă, 
din 

82—53.

SENIOARELE, de 
susținut nouă partide 
au cîstigat opt : Anglia 
R. F. Germania 75—59. Italia 83 — 
50, Canada 75—58, Belgia 93—53, 
Olanda 80—57-, Spania 104—12,
Ungaria 84—62. Singura înfrîn-
gere, la R. D. Germană 61—74 p. 
In formula obișnuită clasamen
tului la jocurile sportive, bilan
țul general al reprezentativei fe
minine poate fi concretizat astfel; 
9 8 0 1 737—508 p.

instruc- 
activiști

în sala clubului muncitoresc 
„Tractorul" din Brașov a avut 
loc Conferința județeană pentru 
educație fizică și sport. La lu
crări au participat delegați aleși 
în cadrul conferințelor și adună
rilor organelor și organizațiilor 
sportive din județ, profesori de 
educație fizică, antrenori, 
tori, sportivi fruntași, 
sportivi.

Au participat tovarășii 
Trofin, prim-secretar al 
tului județean Brașov al 
Miron Olteanu, secretar 
C.N.E.F.S., reprezentanții 
organe și instituții cu atribuții 
în domeniill sportului, ai federa
țiilor sportive, alți invitați.

în darea de seamă prezentată 
conferinței, ca șî în cuvîntul nu
meroșilor participant la discuții 
s-a afirmat cu putere adeziunea 
unanimă față de Documentele de 
importanță istorică ce urmează 
să fie supuse aprobării Congre
sului al XI-lea al P.C.R. și care 
sînt dezbătute cu un deosebit in
teres de întregul nostru popor.

Conferința a discutat în spirit 
critic și autocritic modul cum se 
îndeplinesc în județul Brașov 
sarcinile trasate mișcării sportive 
prin Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie—martie 1973. 
Realizările remarcabile dobîndite 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid au fost co
mentate cu modestie, accentuin- 
du-se cu exigență și spirit de răs
pundere pe lipsurile și neajunsu
rile care mai există și mai ales 
pe măsurile ce trebuiesc între
prinse pentru îmbunătățirea în 
continuare 
sportului 
conducerii partidului.

în cuvîntul său, tovarășul Mi
ron Olteanu s-a referit la impor
tantul rol social activității

Virgil
Comite- 

P.C.R., 
al 

unor

a educației fizice și 
la nivelul cerințelor

(Continuare în pag. 2-3)

noastre, în acest 
an, se numără cî
teva dintre echi
pele puternice a- 
le atletismului eu
ropean mon-

Argentina Ments 
— componentă de 
bază a reprezen
tativei de senioa-

Pentru 
bilanțul să poată 
fi apreciat cit mai 
corect, el . tre
buie completat cu 
succesul fetelor 
noastre la Jocurile 
la Sofia, unde au

Balcanice de 
întrecut pe 

colegele lor din echipele Bulga
riei, Iugoslaviei și Greciei.

Mai puternică decît în anii tre- 
cuți totuși echipa noastră a avut, 
de-a lungul sezonului, unele slă
biciuni, în special în ceea ce pri-

CAMPIONATUL REPUBLICAN Df PENTATLON MODERN
Campionatul republican de 

pentatlon modern, seniori șl ju
niori, se desfășoară, in aceste 
zile, in Capitală. Duminică a 
avut loc proba de călărie rezer
vată seniorilor, iar ieri cea 
pentru juniori. La seniori au 
luat startul 11 concurenți, victo
ria revenindu-i timișoreanului Gh. 
Rolik (Universitatea) cu 1068 p. 
Pe locurile următoare s-au clasat :
2. D-tru Spîrlea (Olimpia) 10o6 
3—5. C-țin Călina (Olimpia), 1 
Covaci (CSU Tg. Mureș) și 
Cosmescu (Univ. Timiș.) cu 1036 
p, 6. I. Gallovici (U. Timiș.) 1028 
p. In clasamentul pe echipe : 1. 
Universitatea Timișoara 3132 p, 2. 
Olimpia București 2944 p.

în întrecerea juniorilor s-au în
registrat următoarele rezultate : 
individual — 1. Sorin Crăciuneanu 
(Olimpia) 1100 p ; 2. Marius Miha- 
lașcu (Șc. sp. 1) 1 094 p ; 3—4. Va
sile Nemțeanu (Olimpia) și Dan 
Mitici (Șc. sp. 1) 1 068 p ; 5. Li- 
viu Pătrașcu (Olimpia) 1 066 p ; 6. 
Tamaș Halsz (Universitatea Timi
șoara) 1 048 p (echipe : 1. Olimpia 

’a?.’
M.

sportive de masă și la necesita
tea folosirii tuturor formelor și 
mijloacelor prevăzute în Hotărî- 
rea Plenarei C-C. al P.C.R. și pen
tru care județul Brașov întruneș
te condiții optime. S-a arătat că 
cluburile și asociațiile din județ 
au datoria să-și aducă o contri
buție mai substanțială la alcătui
rea loturilor republicane si o- 
limpice, pregătind cit mai mulți 
sportivi de mare valoare.

După ce a prezentat tabloul 
însuflețitor al realizărilor pe care 
oamenii muncii din județul Bra
șov, în frunte cu comuniștii, le-au 
obținut în toate domeniile de ac
tivitate, entuziasmul și succesele 
deosebite cu care ei întîmpină 
cel de-al XI-lea Congres al par
tidului, tovarășul Virgil Trofin a 
subliniat necesitatea ca organele 
și organizațiile sportive, întregul 
activ sportiv din județ să facă 
totul pentru ea munca lor să dea 
roade la nivelul acestor realizări, 
îndeplinind exemplar sarcinile 
indicate de partid în acest dome
niu de interes național, în con
tinuare, au fost indicate sarcinile 
ce revin în acest sens organelor 
și organizațiilor de partid, tuturor 
factorilor cu atribuții în domeniul 
sportului din județ.

Conferința a' ales noul Consiliu 
Județean, format din 73 de mem
bri, precum și delegații la Con
ferința pe țară a mișcării sporti
ve. Din Biroul executiv fac par
te : Gheorghe Matei, secretar al 
Comitetului județean Brasov al 
P.C.R. — președinte al C.J.E.F.S., 
Vasile Lăzăruț — prim-vicepre- 
ședinte, Vasile Ciuclaru, vicepre- 

Mircea COSTEA

veste, alergările de viteză. în 1975 
este programată o nouă ediție a 
Cupei Europei pe echipe. Cre
dem că experiența acumulată în

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2-3)

3 234 p : 2. Școala sportivă nr. L 
București 3 180 p; 3. Universitatea' 
Timișoara 2 904 p.

In cursul zilei de astăzi se va 
desfășura proba de spadă, în 
:>aralel, pentru seniori și juniori 
<sala Floreasca II, de la ora 9). 
Mîine, la ora 9, pe poligonul Tu
nari, are loc proba de tir, iar 
de la ora 17, în bazinul de la 
ștrandul Tineretului, proba de 
înot.

Miercuri și joi, la Brașov
ROMÂNIA — R. P. CHINEZĂ

LA VOLEI MASCULIN
Echipa masculină de volei a R.P. 

Chineze a sosit luni în Capitală 
pentru cîteva jocuri de verificare 
in compania reprezentativei Româ
niei. Primele întîlniri au loa 
miercuri și joi La Brașov.



SE IMPUNE 0 MAI ATENTĂ PREGĂTIRE
A FORMAȚIILOR FEMININE DE HANDBAL

în campionatul feminin de 
handbal Divizia A, ca și în cel 
masculin de altfel, s-au disputat 
5 etape. Ce au scos ele în evi
dență ?

Răspunsul la această întrebare 
interesează în mod deosebit, ți- 
nînd seama de faptul că handbalul 
feminin se află în fața unor mari 
examene ; Cupa campionilor eu
ropeni (I.E.F.S.) și calificările 
pentru campionatul mondial, pro
gramat în decembrie 1975 în 
MJzR.S.S.

Așadar, să vedem care sînt pri
mele constatări. Dintre cele 12 
formații, doar I.E.F.S. se dove
dește mai constantă. Cu o exce
lentă pregătire fizică (ceea ce îi 
permite sa evolueze într-un ritm 
rapid), cu o omogenitate care ri
dică la limita superioară valoa
rea fiecărei componente și cu o 
dorință aprigă de a-și apăra ti
tlul, formația pregătită de antre
norul loan Bota se află cel mai 
aproape de exigențele actuale. 
Universitatea Timișoara, deși dis
pune de cel mai valoros lot divi
zionar, nu-și găsește încă ritmul, 
modalitatea’ cea mai eficientă de 
exprimare.exprimare. în cursul aceluiași 
meci — ca o dovadă elocventă a 
Inconstanței — joacă între limi
tele a „foarte bine“ și „foarte 
61ab“. Universitatea Iași — reve
lația acefetui campionat •— n-a 
Intrat încă în confruntările de
cisive și în. special în cele din 
deplasare, iar Universitatea Bucu
rești luptă cu deosebită dîrzenie

să-și valorifice la maximum pu
ținele sale atuuri.

Sînt cîteva formații care fac 
cu greu (său nu fac...) față exi
gențelor Diviziei A. Este cazul 
Spartei Mediaș, al Voinței Odor
hei și al Rapidului, dar n'J numai 
al lor. Ceea ce impresionează 
însă neplăcut, acum cînd selec
ționerii trebuie să-și spună cu- 
vîntul asupra viitoarei componen
țe a lotului național, sînt eviden
tele carențe manifestate în jocul 
marii majorități a formațiilor di
vizionare. Calitatea slabă a evolu
țiilor, inconstanța de la o etapă 
la alta, goana după rezultat în 
dauna cristalizării unei idei de 
joc — iată cîteva dintre caracte
risticile de loc onorante ale me
ciurilor din primele etape. Este 
evident, din excesul de durități 
de pe semicerc, din numărul inad
misibil de mare ,de eliminări pe 
2 și 5 minute pentru faulturi ade
sea grosolane, că antrenorii nu 
exersează procedee cît mai co
recte de apărare. Lipsa de pre
gătire minuțioasă este evidentă 
și în fazele de atac. Pripeala, pa
sele la adversar sau în aut, șu
turile mult dincolo de cadrul por
ții abundă, dînd jocului o tentă 
haotică.

Ne aflăm în fața unor mari 
examene, așa cum aminteam. De 
aceea antrenorii echipelor de Di
vizia A au datoria să munceas
că intens în vederea unei pregă
tiri superioare a echipelor și, im
plicit, a jucătoarelor care vor e-

VQlua în reprezentativa țării. Este 
știut că, în scurta perioadă a 
stagiului la lot, antrenorii „na
țional ei“ nu vor putea să anule
ze handicapul actual. Ei vor tre
bui să beneficieze de jucătoare 
aflate la cel mai bun nivel de 
pregătire, cu care să pună în a- 
plicare ideea de joc, să materia
lizeze valoarea generală a hand
balului nostru.

Mai sînt — pînă la încheierea 
primului tur — 6 etape. Timp, 
deci, pentru schimbări în bine, 
pe care le așteptăm la toate e- 
chipeleJ atît în jocurile de acasă, 
cit și în cele în deplasare.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
1. I.E.F.S. București
2. ,.U'
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

FEMININ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Timișoara 
„U" București 
„U“ lași 
Textila Buhuși 
Progr. București 
Constr. Timișoara 
Mureșul Tg. Mureș 
Rapid București 
Confecția Buc. 
Voința Odorhei 
Sparta Mediaș

5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
O

5 0 0

0 0 72- 40
1 0 88- 39 
0
0
1
1
2
1
1
0
1

1 73- 49 
1 78- 63
1 67- 54
2 49- 53
2
3
3
4
4
5

47- 56
49- 61
39- 67
61- 65
39- 56
45-106

13
9
8
8
7
5
4
3
3
2
1
0

MASCULIN
.1. Steaua 5 5 0 0 118- 73 10
2. Dinamo Buc. 4
3. H.C, Minaur B.M. 5

5
5
5
5
5
5
5
5
4

4. Știința Bacău
5. Poli Timiș.
6. „U“ Cluj
7. Independ. Sibiu

8-9. CAROM
8—9. ,,U“ București

10. C.S.U. Galați
11. Dinamo Brașov
12. ,,U" Craiova

4 
4
3
2
2
2
2
2
1
1 
0

0 O 
0 1 
0 2 
O 3 
0
0 
0 
O
1
1 3 
0 4

3
3
3
3
3

86- 58
83- 65
78- 59
81- 84
68- 72
78- 83
72- 85
66- 79
68- 80
89-104
60-105

ACTUALITĂȚI
• Astăzi după amiază, la ora 16.30, 

are loc pe terenul Steaua (Ghencea) 
meciul internațional amical dintre for
mațiile masculine Steaua și DHfK Leip
zig. Revanșa se dispută vineri, tot pe 
terenul campioanei noastre șl tot de la 
ora 16.30.
• Miercuri și îoî se desfășoară etapa 

a Vl-a a Diviziei A. lată programul :
Feminin; Textila Buhuși — Constructo

rul Timișoara ; Voința Odorhei — Spar
ta Mediaș (se joacă la Sighișoara) : 
Universitatea Timișoara — Confecția 
București ; Progresul — Rapid (miercuri, 
ord 16,45, pe terenul Progresul din str. 
dr. Starcovici) ; I.E.F.S. — Universitatea 
lași (joi, era 16,40, pe „Tineretului*) ; 
Universitatea București — Mureșul Tg. 
Mureș (joi, ora 15.30, pe „Tineretului”);

.Masculin : Politehnica Timișoara — In
dependența Sibiu ; H.C. Minaur baia 
Mare — Știința Bacău ; Dinamo Brășov 
- CAROM ; Universitatea Craiova — 
C.S.U. Galați: Dinamo București — Uni
versitatea Cluj ; Steaua — Universita
tea București (ultimele două partide se 
vor disputa joi, in cuplaj, pe terenul 
Steaua, de ta 15.30 și — respectiv - 
16.45).

Rubrica redactata de 
Hristache NAUM

DUPĂ

ÎN ETAPA A Ill-a A DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE |

AVANTAJUL TERENULUI
N-A MAI FOST DETERMINANT I
Atît în campionatul Diviziei A 

de lupte greco-romane cît și în 
cel de libere s-au înregistrat, în 
etapele anterioare, numeroase 
succese realizate de echipele gaz
dă, aspect pe care noi l-am con
semnat de fiecare dată. Iată însă 
că, duminică, în cadrul etapei a 
Ill-a a campionatului Diviziei A 
de lupte libere, doar puține for
mații, care concurau pe propriile 
„terenuri", au reușit să obțină 
victorii : C.F.R. Timișoara, C. S. 
Tîrgoviște, Oltul Sf. Gheorghe și 
Progresul București. Și nu se 
poate spune că unele garnituri 
ca Mureșul Tg. Mureș, Progresul 
Brăila sau Rapid București — 
beneficiind de avantajul că lup
tau „acasă" — n-aveau prima 
șansă în partidele ce le-au sus
ținut în triunghiularele respec
tive. Adevărul însă este altul. 
După constatările noastre și ale 
corespondenților care au asistat 
Ia întrecerile etapei, succesul a 
fost determinat, așa cum era fi
resc, de potențialul formațiilor și 
de pregătirea luptătorilor ce le 
alcătuiesc și nu așa cum s-a în- 
tîmplat uneori ca echipe lipsite 
de valoare să termine victorioase 
în fața altbra mai bine cotate.

Din' lotul formației Progresul 
București nu mai fac parte, în 
ultimul timp, mulți dintre vechii 
săi sportivi de bază, deveniți an
trenori, transferați la alte clu
buri sau retrași din 
competițională. Ește 
credem, să precizăm că 
singur luptător .dintre 
zați la edițiile din ultimii ani, 
greul M. Gălățeanu, a fost ali
niat și la etapa de duminică ! Cu 
toate acestea Progresul și-a sur
clasat adversarele (36—4 cu U. M. 
Timișoara și 29—3 cu A.S.A. Bra-

activitatea 
suficient, 

numai un 
cei utili-

șov.). Un alt amănunt ce se cu
vine a fi menționat : tinerii lup
tători din această formație au 
eîștigat aproape toate partidele 
prin tuș, în primele minute 1 
Profitînd de acest prilej am vrea 
să-i remarcăm pe I. Anghel (cat. 
57 kg.), S. Soare (cat. 82 kg.) și 
V. Antonie (cat. 90 kg.).

O altă garnitură, Dinamo Bucu
rești, deși nu dispune de sportivi 
valoroși a întrecut pe Progresul 
Brăila (echipa multiplului meda
liat la mari competiții, Vasile 
Iorga) în sala acesteia din urmă. 
Steagul roșu Brașov, în deplasa
re, a depășit pe Mureșul Tg. 
Mureș (formația campionului 
mondial Ladislau Simon), la un 
scor concludent 25,5—14,5 nemai- 
vorbind de victoria asupra ce
leilalte competitoare a triunghiu
larului, C.S.M. Cluj (20—16). Mo
desta echipă craioveană C.S.M. 
a dispus, la Pitești, de Montorul 
din localitate (21—19) și de Pe
trolul Ploiești (27—13).

Succesele acestor formații — 
cît și ale altora, asupra cărora 
nu ne-am oprit — se datorează, 
fără îndoială, pregătirii conștiin
cioase la antrenamente pe de o 
parte, și grijei permanente a an
trenorilor de a împrospăta lotu
rile, pe de altă parte. Așa se ex
plică faptul că avantajul terenu
lui nu a mai venit în ajutorul 
unor echipe. Poate că ar mai tre
bui să subliniem și un alt aspect
— deosebit de îmbucurător — și 
anume că arbitrii s-au prezentat
— in corpore — la triunghiula
rele unde au fost delegați, achi- 
tîndu-se — din cîte știm — foar
te bine de misiunea ce o aveau.

Cosim CHÎR1AC

„ CRITERIUL SPERANȚELOR^ LA CANOTAJ

FEDERAȚIA A RAMAS CU SPERANȚE!
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* țI KTlSM ciapa a corn-
rLlLClIwf*! pionatului republican pe 
ecnipe se va desfășura sîmbătă și du
minică, la Cluj. La Brăila și la Tg, Mu
reș au loc întrecerile din seria I și, res
pectiv, a ii-a a concursului republican 
interjudețean. In sfîrșit, la Reșița, Foc-

• etapa
a

șani și M. Ciuc e programata 
a Ill-a a acestei competiții, seriile 
ii l-a, a IV-a și, respectiv, a V-a.

1. I.E.F.S.
2. Crișul
3. Unirea
4. Petrolul
5. Mureșul
6. Progresul Or.

SERIA B
14 13 1 0 103- 39 27
14 12 1 1 105- 46 25
14 7 1 6 81 — 95 15
14 1 4 9 53— 87 6
14 2 2 10 51- 102 6
14 1 3 10 43- 67 5

ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
DIVIZIA B. Duminică

Dl-ETAPA A II-A A
ViZlEI B au fost înregis

trate următoarele rezultate ; masculin i 
Voința Timișoara — Olimpia Sibiu 
78-48 (31-16), UREMOAS București - 
FTT 78-58 (38-28). CSM lași - ASA Ba
cău 67—66 (34—34), Sănătatea
Mare — Constructorul Arad 
(33—38), Mureșul Tg. Mureș — 
Oradea 52—54 (28—22), Voința București
— Arhitectura 82—80 (36—53), Universi
tatea Craiova — CSM Reșița 101—46 
,(37—21) ; feminin j Universitatea Craio
va — Rapid Deva 57—53 (34-11), Uni
versitatea București — Constructorul 11 
68—55 (28—27), Progresul București —
Medicina 80-24 (36—11)». Constructorul
Galați — Știința Constanța 59—69 
(27-32), Voința Tg. Mureș — Știința Sf. 
Qheorghe 43—79 (26—34), Moldova lași
— Voința Tr. Măgurele 56-53 (27—27),
ASE București — FTT 41-43 (17—30), Me
talul Salonta — Voința Cluj 64—47 
(33—21). Rezultatele ou * fost transmise 
de corespondenții P. Arcan, I. Toth, R.C.

C. Dragan, T. Ștefănescu, S. Albu, 
D. Atdea,
IIIDTE ÎNVINGĂTORII CONCi 
LUrit LUI DE TOAMNĂ AL 
iMi^RUOR ------------
sporturilor 
relatează corespondentul nostru T. Cos- 
iin — s-au disputat finalele pe țară ale 
Concursului de toamnă la lupte greco- 
romane. ’Fezervat juniorilor, lată ciștigă
torii (în ordinea categoriilor) ; P. Bă
răgan (Metalul Buc.), A. Tănase (Dina
mo Buc.), I. Schmidt (Șc. sp. Lugoj), 
Șt. Rusu (IPROFIL Rădăuți), Fr. Szaba 
(Steaua), M. Sobariu (Steaua), V. Pren-

* (Rg- 
(C.S.M.

Satu 
74-71 
Cri șui

F. Panaitescu, V. Popovici.
------------- --------- CONCURSU- 

-------- — ju- 
(GRECO-ROMANE). |n Sala 
din Craiova — după cum ne

Gabor 
Dinu 

(Rapid Buc.)

fiu (Steaua), V. 
pid Buc.), Gh. 
Pitești) și A. Pintea 
la juniori mari ; N. Burcheci (Drobeta 
Tr. Sev.), I. Ungureanu (CSM Pitești), 
D. Aiacobouie (Rapid Buc.), F. Kezdi 
(Voința Baia Mare), V. Pop (Brașovia), 
1. Draicq (Șc. sp. 2 Constanța), C. Isa 
(Crișul Oradea), I. Savin (Șc. sp. Ră
dăuți) și P. C'onttantinescu (Petrolul) la 
juniori mici. • STEAUA A CIȘTIGAT 
GREU PARTIDfcLE ETAPEI A lli-A. Mul
tipla campioană a țării la lupte libere, 
Steaua, s-a impus greu — după cum ne 
selateazâ corespondentul nostru 1. Vlad. 
— în triunghiularul de la Hunedoara, cu 
Constructorul din localitate și cu Vul
turii Textila Lugoj. De astă dată Steaua 
a obținut victorii la scoruri mult mai 
strînse decit în etapele anterioare : 
23—17 cu Constructorul și 25-17 cu Vul
turii Textila. Partida dintre ' * ' 
două competitoare s-a încheiat 
tate : 20-20.

celelalte 
la egali-

Rapid — 
din ca- 

_ ----------- naționale va
avea loc joi 26 septembrie « CLASA
MENTELE CELOR DOUA SERII ale cem-

FOI O MEC1UL RESTANT 
rvW Progresul București 
drul seriei A a Diviziei

pionatului după meciurile ultime lor
etape j

SERIA A
1. Dinamo 12 11 1 0 86-29 23
2. Rapid 10 8 1 1 62-30 17
3. Voința 11 4 2 5 74-70 10
4. Progresul Buc, 11 4 1 6 37-53 9
5. Politehnica 12 2 1 9 34-80 5
6« Școlarul 12 2 0 10 35-66 4

RUGBY An
pe mai multe terenuri din țară au avut 
loc primele partide din noua ediție a 
diviziei secunde, lată cîteva rezullaie 
mai interesante : Minerul Lupeni — Con* 
structorul București 9—Q (3—3) ; Aero
nautica București - C.S.M. Suceava 
0—13 (0—6) ; C.F.R. Brașov — Dacii Si
biu 12-4 (4-4) ; Agronomia lași — Mi
nerul Gura Humorului 0—10 (0—4). Re
zultatele ne-au fost transmise de cores
pondenții I. Cotescu, C. Giuia și T. 
Țuică. £ MIERCURI, pe stadionul Par
cul Copilului, cu începere de la ora 16, 
selecționata de tineret a României in- 
iilneșle formația Sparta Fraga, campioa
na Cehoslovaciei, iar duminică, de 
ora 13, pe stadionul 23 
noastră reprezentativă va 
pania echipei pragheze.

Tot mai mult preocupată de 
activitatea’ desfășurată, la nivelul 
„schimbului de mîine“, Federa
ția de canotaj a organizat anul 
acesta prima ediție a „Criteriu
lui speranțelor44, competiție des
tinată în exclusivitate schifiști- 
lor tineri, de perspectivă.' Reu
șita de care se bucură această 
întrecere la , caiac-canpe i-a de
terminat pe specialiștii schifului 
nostru să privească optimiști 
competiția așteptînd o partici
pare numeroasă și un nivel va
loric ridicat. Din păcate, însă, 
concursul — deșfiășurat vineri și

sîmbătă la Snagov — avea să in
firme așteptările, prezentîndu-se 
ca o competiție anostă la toate 
capitolele. Numărhl |>articipanți- 
lor s-a ridicat la... 17, dintre care 
au fost 12 fete și numai 5 băieți, 
iar cel al cluburilor reprezen
tate a atins abia cifra 6 (din 34 
de secții afiliate ! I) : C.N.U., Dî- 
narao, Voința, Metalul, Ceahlăul, 
C.S.O. Pitești IMci numai la a- 
ceste cluburi există interes pen
tru schimbul de. mîine, pentru 
eșalonul de preșpectivă ? Ce fac, 
însă, celelalte, seefii ? Se mulțu
mesc cu participări modeste în

republicane și ca 
drept... promiță- 

obținUte de spor- 
state de serviciu

a

ATLETISMUL ROMÂNESC
(Urmare clin pag. 1)

LA ORA BILANȚULUI
Bilanțul ; 4 3 0 1 309,5—228,5 p.

August, 
juca în

la 
prima 
com-

TURNEU INK AFLAȚI |N
dVKIMA ȚARA NOASTRĂ, trăgă
torii de la S.K. Gliwice (Polonia) au 
evoluat la Constanța, în compania scri- 
merilor de la Farul, reprezentanții pro
belor de floretă băieți și fete. In am
bele probe, rezultat egal, 8—8, respectiv 
6—6. LUNA VIITOARE, în afară cam
pionilor republicani de tineret, care vor 
fi cunoscuți în intervalul de la 7—13 oc
tombrie vor fi desemnate și campioa
nele Diviziei A la toate probele. Ultima 
etapă a principalei competiții interne 
este programată pe 26 și 27 octombrie 
la București.

tir PE POLIGONUL TUNARI DIN
CAPITALĂ, s-a disputat duminică 

tradiționala competiție rezervată trăgă
torilor cu arma de vînătoare, „Cupa de 
toamnă" ia talere. Pe primele locuri, 
atît la trap, cît și la șanț, s-au clasat 
taleriștii clubului Steaua. lată rezul
tatele : trap (talere aruncate din șanț) 
— 100 buc. ;1. A. Marinescu 90 t, 2. 
M. Ispasiu (Olimpia) 88 t, 3. Em. Pen- 
duru (Steaua) 82 p ; skeet (talere arun
cate din turn) — 100 buc. : 1. N. Vlă- 
doiu 96 t — rezultat foarte bun, 2. A. 
Eorster (Clubul vînătorilor Timișoara) 
92 t, 3. V. Petrovan (Steaua) 92 t»

Reuniunea de ieri, cu un progzttm 
de valoare /medie și eu unele in
exactități în aprecierea eșalonării 
eoncurenților, a obținut totuși nota 
de trecere sub raportul spectacu
lozității. Sosirile au fost 
deși surprizele n-au lipsit, 
obicei, șansele teoretice au 
marele public, dar nu si 
inițiatorilor ! Salturi brusce 
loare au realizat Castelana si Rost, 
dar evoluțiile lor nebănuite n-au 
influențat .anturajele respective să 
le susțină cu convingere la pariul 
mutual ! Asemenea fluctuații de 
performanțe șocante au rămas ne
sesizabile pentru arbitrii, ceea ce 
nu servesc deloc activității hipice, 

Următoarea reuniune va avea loc 
joi cu începere de la orele 15.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
Harlem (Tr. Marinescu) 42,4 Oleta, 
simplu 3, ordinea 21 : cursa a Ii-a 
Orieta (A. Brailovsclii) 32,5. Petala,

strînse. 
Ca de 
înșelat 
grupul 

de va-

acest an va fi folosită cît mai 
bine pentru ca, in semifinala de 
la Budapesta să putem alcătui un 
team redutabil.

SENIORII au participat în 1974 
la cinci meciuri pe care 
eîștigat : R. F. Germania B 
101, Irlanda 153—70, Belgia 
83, Olanda 137—72 și Franța 
103. I^a acestea se adaugă 
ria de la Sofia, din cadrul 
pilor Balcanice, unde echipa Ro
mâniei s-a clasat pe primul loc, 
înaintea formațiilor Bulgariei, 
Greciei și Iugoslaviei. '

Bilanțul este deci următorul : 
5 0 0 655—429 p.

le-au
122 —
137 —
106 — 
victo- 
Jocu-

5

Junioarele au evoluat în patru 
întîlniri : Ungaria 85,5—48,5, R. D. 
Germană 67—68, Polonia 75—60 și 
Bulgaria 82—52. Deci trei victo
rii din patru meciuri dintre care 
cele asupra atletelor poloneze și 
maghiare sînt cele măi importan
te. Trebuie arătat, de asemenea 
că înfrîngerea minimă, doar la 
un punct, în fața redutabilei e- 
chipe a R. D- Germane își are 
semnificația sa, junioarele germa
ne alcătuind una dintre cele mai 
bun>e formații din lume.

surprize
simplu 4 event 15, ordinea 25 ; 
cursa a Ill-a Vîltava (M. Stefănes- 
cu) 33,5. Kaola, simplu 2. event 13, 
ordinea 8, triplucîștigător 90 ; cursa 
a IV-a Floricel (Gr. Niea) 31.8 
Sabat, simplu 8, event 28» ordinea 
52 ; cursa a V-a Uost (Tr. Mailnes- 
cu) 26,6 Cascada, simplu, 4 ...event 
55, ordinea 23, triplucîștigăjor.. 3.75 ; 
cursa a VX-a Jeleu (V. Ghedrghe) 
28,5 KUowat simplu 3, event 10, 
ordinea 12, triplucîștigător 359 ; 
cursa a Vil-a Castelana (I. Moldo- 
veanu) 29,1. Tutela, Hilton simplu 
6. event 17, ordinea 34. ordinea tri
plă 249 triplucîștigător 226 ; cursa 
a VIII-a Tîrzior (Gh. Avram) 38,4 
Oaza, simplu 2, event 47/ ordinea 
18. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de lei 38 415 și a fost eîștigat 
de două buletine cu cîte 6 cai, a 
lei 9 603 fiecare. Report 19 209.

Niddy DUMITRESCU

In sfîrșit. juniorii au fost pre- 
zenți în cinci meciuri din care 
au eîștigat două : Grecia 114—97 
și Bulgaria 130—31, pierzind trei : 
Ungaria 103—109, Polonia 100—112 
și R. 1). Germană 102,5—109,5.

campionatele 
rezultate cotate 
toare, deși sînt 
tivi cu vechi 
în canotaj ?

Revenind la 
Snagov, trebuie 
tăm încă uA aspect, la fel de ne
plăcut. Cî.știgătoare a seriei a 
Il-a (întrecerile au prevăzut atît 
la fete cît și la băieți numai 
curse de schif simplu), dinamo- 
vista Veronica Âlexe a uitat să 
se mai prezinte în timp util la 
startul.-, finalei ! !

Ciștigătorii „Criteriului sperăn- 
țelor‘‘ au fost : Ion Nedeîeu la 
băieți și Aurelia îrimia la fete. 
Iată de altfel, ordinea primilor 
clasați : MASCULIN ; 1. I. Ne- 
delcu (Dinamo) 7:36,5 ; 2. T. Ro
man (C.N.U.) 7:45,5 ; Chiu-
chici (Dinamo) 7:58,0 ; FEMININ :
1. Aurelia îrimia (Voința) 4:04,7 ;
2. Adriana Spătaru (Ceahlăul) 
4:11.2 ; 3. Aneta Marin (Dinamo) 
4:14,3.

întrecerile de la 
să mai prezen-

Bilanțul : 5 2 0 3 549,5—508,5 p.

Atît la junioare, dar mai cu 
seamă la juniori, mai este încă 
mult de lucru pină la formarea 
de echipe valoroase, omogene. 
Trebuie deci mai Niuite. căutări, 
mai multă muncă, mai ales că în 
1975 o bună parte dint-re eompo- 
nenții actualelor formații vor de
veni seniori ! Și șă nu uităm că, 
în plus, anul viitor se va desfă
șura, la Atena, ediția a Ill-a a 
campionatelor europene pentru 
juniori.

CONFERINȚA JUDEȚEANĂ

PENTRU EDUCAȚIE

FIZICĂ SI SPORT
(Urmare din pag. I)

ședințe al Consiliului popular ju
dețean, Ioan Mărcuș, președintele 
Consiliului județean al sindicate
lor, Dumitru Calancea, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
U.T.C., Petre Lutloșan, inspector 
general-adjunct al Inspectoratului 
școlar județean, și Victoria Ne
grea, președinta Consiliului .jude
țean al Organizației pionierilor—■ 
vicepreședinți. Dumitru Furnică 
și Virgil I.utlu — secretari, pre
cum și alți opt membri.

în încheierea lucrărilor, înir-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții la Conferință au a- 
doptat textul unei telegrame a- 
dresate Comitetului Central al 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAWȘESCU, în care și-au expri
mat hotărîrea fermă de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a în
deplini întocmai sarcinile încre
dințate de partid mișcării sportive,

i
I
I
I
I
I
I

KZESZOW, 
Plecat la prii 
internațional 
neret sub 23 
ra în acest o 
la aproape o 
Cracovia, du] 
via a continui 
avion. In ace: 
tiv 150.000 de 
pută miercur 
18 (19 ora B 
amicală din! 
de tineret al 
niei. Acest m 
fășura în no 
cu o capacita 
echipei»,Stal 
doi ani în p, 
teresează doa 
se pregătește! 
Danemarca, d 
București, în 
pean de tino 
poloneză, 
tuire la prin! 
De altfel, ar 
Pawlikaniec 
bună calitate 
meze o viitd 
ret foarte pul 
dispune el d 
prezentativa 
torul. L'rban 
via), Bochen 
Tuminski (La 
czyk (Odra 
bie Sosnow 
Kwiatkowski 
Dybicz, Kul 
Gdansk), K| 
dowski (Lecl 
towski (C-.K. 
(Legia).

In privința 
trenorii Cor» 
Nunweiller. I 
cum, de slal 
ofensive în I

PE
Miercuri 

18 : Bul
(meci am! 
transmis.®

SimbătA I 
16 : Steas 
Tg. Murd 
transmisiei 
Brașov. i

Duminici 
ora 14 : 
(aspecte d 
marca — 
Țara GaJi 
landa de 
R.D.G., 
suediy —

REZULTATELE
SERIA I S

Dorna Vatra Dornei — Cristalul Do- 
rohoi 1—0 (0—0), Foresta Moldovița —
Minerul Gura Humorului 1—0 (0—0), La
minorul Roman — Victoria Roman 3—2 
(2—1), Constructorul Botoșani — Sportul 
muncitoresc Suceava 1—0 (1—0), Con
structorul lași — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 3—2 (2—0), Avîntul Frasin - 
Nicolina lași 2—0 (s-a întrerupt în min. 
65), Danubiana Roman — C.S. Botoșani 
3-0 (2-0), Metalul Rădăuți — Unirea
lași 2-2 (0-0).

Pe primele locuri în clasament, după 
5 etape : 1. Constructorul Botoșani 8 p 
(8—G), 2. Laminorul Roman 8 p (1.0—4), 
3. Unirea lași 8 p (9—5)... pe ultimele: 
15. A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 3 p 
(9-12), 16. Nicolina lași 2 p (5-10).

Portul Consta 
0-1 (0-0), Mal
Constanța 1—Ol 
— Recolta Freq 
Brăila 
narea 
(2-0), 
Brăila 
nitul 
Medgidia — Al

Pe primele ll 
8 p (10-2), 2.
(5—2), 3. Marini 
pe ultimele : 1 
(2-9), 16. Recd

— RapiJ 
Tulcea -I 
Tehnomi 
OrO), D 
Babadaq

SERIA A tl-A

Constructorul Voslul — Oituz Tg. Ocna 
2—1 (2—0), Rulmentul Bîrlad — Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej 0—0. Pe
trolul Moînești — Viitorul Vaslui 2-0 
(2-0), Hușana Huși — Letea Bacău 
2—2 (0—2), Bradul Roznov — CAROM 
Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 (1-0). Partiza
nul Bacău — Minerul Comănești 2—3 
(2—1), Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Ci
mentul Bicaz 2—1 (1—0), Țetxila Buhuși
— Recolta Văleni 4—1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. Energia Gh.
Gheorghiu-Dej 8 p (7—3), 2. Petrolul 
Moinești. 7 p (11—5), 3. Viitorul Vaslui 
7 p (6-2)... pe ultimele : ""
Vălerti 2 ................
(5-10).

15. Recolta
p (6—15), 16. Hușana Huși 1 p

Voința Slobol 
rești 0—0, ’
București 
București 3—1 
Dunărea 
București 
0—0, Olimpia d
1- 1 (0-0), Sir] 
tal București 2 
București — S
2- 2 (1-1).

Pe primele 
giu 7 p (11—41 
(9—4), 3. Triuri
pe ultimele : 1 
(5-10), 16. Teii

Trii
0-0,

Giurg
- U

SERIA A III-A

Florești — Bujorii Tg. Bujor 
Avîntul Mîneciu — Petrolul

Victoria 
5-2 (1-1), 
Teleajen Ploiești 1—1 (1—1), I.R.A. Cîm-
pina — U.R.A. Tecuci 3—0 (1—0), Dina
mo Focșani — Poiana Cîmpirta 3—1 (0—0), 
Carpați Sinaia — Prahova Ploiești 1-2 
(1—1), Petrolistul Boldești — Luceafărul 
Focșani 4-0 (1—0), Chimia Brazi — Chi
mia Buzău 2—0 (1—0), Olimpia Rm. Să
rat — Petrolul Berea 4—1 (2—0).

Pe primele tocuri : 1. Prahova Ploiești 
8 p (13—2), 2. Chimia Brazi 8 p (11—4), 
3. I.R.A. Cîmpina 7 p (14—4)... pe ulti
mele : 15. U.R.A. Tecuci 2 p (3—12), 
16. Petrolul Berea 0 p (4-19),

Petrolul Tîrg 
de Vede 1-3 1 
— Recolta Stoi 
Pitești — Vultu 
(0—2), Chimia 
Brezoi 5-0 (21 
Textilistul Pitea 
Fienî — Chirr. 
Chimia Gceștî 
(0-0), Vagonul 
Măgurele 2—0

Pe primele 1 
șani 8 p (8—41 
7 p (11-2), Sj 
(9-2)... pe J 
goviște 2 a 5-| 
2 P <2-10).



i

, ÎN

01
POLONIA,

(SUB 23 DE ANI)
llefon) — 
roportul 

11 de ti- 
Ims sea- 
11, situat 
petri de 

Varșo- 
I un alt 
Lroxima-
I va dis- 
la ora
partida 

ptativele 
[și Polo- 
va des- 

[tadionul 
locuri al 
Lă aeujn, 
L nu in-" 
L, care 
ida cu 
hbrie, la
II euro- 
Iformația 
■a alcă- 
[cest an. 
[onstanty 
I joc de 
|să for- 
He tine- 
| de care 
| cu re- 
| urmă- 
I Craco- 
Cdanya), 
I, Kraw-

(Zagle- 
Lczewski, 
I Bytom), 
Izniowiec 
Ea), Ra- 
I Szachi- 
Nowacki

seara cu prima re- 
vor insista în meciul 
seara tocmai pe ele-

tru, an
si Ion 

oare-
I a liniei 
erificare

L ora
Eiâma
> _Eofia.

ora 
k.S.A

la

hbrie, 
lazin“ 
pane-

Ir-

F.G.,

I
Medgidia 
- Știința 
Constanța 

Viitoiul 
-0), Du- 
»nța 3—1 
Comerțul 

— Gra- 
Cimentul 
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MÎINE, LA DROBETA TR. SEVERIN

PARTIDA DINTRE SELECȚIONATELE DE TINERET 
(21 ani) ALE ROMÂNIEI Șl POLONIEI

de duminică 
prezentativă, 
de miercuri 
mcntul de finalizare, mizîndu-se, 
în continuare, pe aportul liniei 
de mijlocași, destul de laborioasă 
pînă acum. Echipa noastră va 
începe partida cu următorul 
„11“ : Bathori I — Grigore, Cazan, 
G. Sandu, Lucuță — Chihaia, Du- 
mitriu IV, Ion Ion — Atodiresei, 
M. Sandu, Crișan. Pe lista rezer
velor figurează Jivan, Porațchi, 
Rădulescu și Helvei.

La Rzeszow plouă, dar sperăm 
ca miercuri să fie vreme bună.

Ion CUPEN

Mîine, orașul Drobeta Tr. Se
verin va găzdui întâlnirea ami
cală dintre selecționatele de tine
ret (sub 21 de ani) ale României 
si Poloniei. Așadar, iubitorii fot
balului din orașul de pe Dunăre 
vor avea ocazia să asiste la un 
meci care se anunță interesant, 
în componența celor două forma
ții figurînd o serie de ’jucători 
tineri, talentați, dornici de afir
mare.

Lotul nostru de tineret, la a 
cărui conducere tehnică se află 
antrenorul I. Voica, a fost 'supus 
unor modificări de ultimă oră, 
cauzate de indisponibilitățile lui 
Zamfir și Keiser, ca și de trece
rea clujeanului Cîmpeanu II la 
lotul de juniori. în locul acestora 
au fost selecționați Vișan, Moga 
(C.FJt. Cluj) și Stoichiță (Jiul). 
Antrenorul Voica a anunțat ur
mătorul „11“ cu care va începe 
meciul: Lăzăreanu (,,V“ Cluj) — 
Nițu (Jiul), Smarandache (Stea
ua), Naghi (Steagul roșu), Purima 
(U.T.A.) — Bora (F.C.M. Reșița), 
Hurloi (,.U“ Cluj), Custov (Dina

mo) — Batacliu („U“ Cluj), Rădu- 
canu (Steaua), Aelenei (Steaua). 
Ca rezerve figurează Moraru 
(Steaua), Moisescu (F. C. Argeș), 
Banciu (Dinamo), Vișan, Moga 
(C.F.R. Cluj) și Stoichiță (Jiul).

Fotbaliștii polonezi au sosit 
luni la prînz in Capitală, cu avio
nul, continuîndu-și apoi drumul 
cu trenul spre Drobeta Tr. Seve
rin, împreună cu jucătorii selec
ționatei noastre. Antrenorul Ma
rek Janota va începe jocul cu ur
mătoarea formație : Kostrzewa 
(Zaglebie Walbrzyk) — Grobelny 
(Zaglebie Walbrzych), Galant (Za
glebie Walbrzych), Kvowrzyh (Mo
tor Lublin), Wtodarcyh (Szortibîer- 
ki Bytom) — Rosek (GKS Tychy), 
Garnynoga (GKS Tychy), Mate» 
(Zaglebie Sosr.owiec) — Mihada- 
jow (Zaglebie Sosnowiec), Wo- 
wanko (Pogon Szecin), Javonew- 
ski (Metal Klucboh).

întilnirea este programată cu 
începere de la ora 16 și va fi 
condusă de o brigadă de arbitri 
din localitate, avindu-1 la cen
tru pe Sever Drăgulici.
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fază de la ultima verificare a Lotului A in compania Selecționatei de tineret. „Cuplul" Kun— 
(6) în cearcă să se „constituie".Mulțescu

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI INTILNEȘTE REPREZENTATIVA BULGARIEI
(Urmare din pag. 1) pentru palmaresul repre-

MAREANU II, ANGHELINI — 
DUMITRU, DINU, IORDĂNESCU 
— TROI, KUN, MARCU. Oricum, 
așteptăm de la întilnirea de mîi
ne, în fața unui adversar care a 
urcat așa de spectaculos pe scara 
afirmării internaționale, concluzii 
cit niai utile și, sperăm, folositoa
re pentru abordarea, în condițiile 
maximului randament, a întilnirii 
de la Copenhaga, de la 13 octom
brie. Ca să nu mai vorbim deSpre 
însemnătatea jocului de mîine

seară _
zentativei noastre.

ECHIPA BULGARIEI are, 
o 

alcătuită 
I. ARSOV, 
MANOLOV

H. MLADE- 
de pină acum 
Acest trio a 

duminică 
i de 
jocul 
acest

așa 
nouă 

din 
D.

cum am mai anunțat, 
conducere tehnică, 
trei antrenori «— 
DOICINOV și M. 
care a înlocuit pe 
NOV, selecționerul 
al reprezentativei, 
dat formă definitivă, 
scara, după disputarea etapei 
campionat, lotului pentru • 
cu echipa României. Iată < 
lot : portari : NAIDENOV (Cerno

A V-A DIN DIVIZIA C

More Varna) ți GUGALOV (Sla
via Sofia) ; apărători : ZAFIROV, 
KOLEV, (ȚSKA Sofia), DIMIT
ROV (Lokomotiv Sofia), IVKOV, 
ALADGIOV (Levski •— Spartak 
Sofia), MAREV (Cerno More Var
na) ; mijlocași ți atacanți : BO- 
RIȘOV, PANOV, PAVLOV, VOI
NOV (toti de la Levski — Spar
tak Sofia), BORSOV (Spartak 
Plevna). TASEV (Jantra Gabrovo), 
PRITARGOV (Trakia Plovdiv) 
HRISTOV (Dunav Ruse). Este un 
lot masiv întinerit, în care apar 
insă și unsprezece dintre jucăto
rii care au făcut deplasarea Ia 
turneul final al C.M. 1974. Antre
norii au comunicat că formația 
pentru meci nu va fi alcătuită de
cit cu două ore înaintea Începerii 

cului.

SERIA A VII-A

Dierna Orșova — Cimentul Tg. 
(2—0), Dunărea Calafat — C.I.L, 
Tr. Severin 2—1 (0—1), MEVA
Tr. Severin — C.F.R. Craiova 2-0 (1—0), 
A.S. Victoria Craiova Metalurgistul 
Sadu 2—0 (1—0), Progresul Strehaia —
Minerul Motru 1—0 (1—0). Minerul Lu-
peni — Minerul Rovinuri 1—0 (0—0), Pro
gresul Bâilești — Progresul Corabia 1—0 
(1—0), Steagul roșu 
Balș 2-1 (2-1).

Pe primele locuri : 
7 p (8-3), 2. MEVA 
rin 7 p (6—3), 3. Minerul 
(10-2)... . ■ 
Strehaia 4 p (4—8), 
Sadu 3 p (1—6).

Jiu 4-0 
Drobeta 
Drobeta

Plenița — F.O.B.

1. Minerul Lupeni
Drobeta Tr. Seve- 

Motru 6 p 
pa ultimele : 15. Progresul

16. Metalurgistul

SERIA A X-A
CUPROM Baia Mare — Voința Cărei 

4—0 (1-0), C.I.L. Sighetu Marmcției — 
Victoria Zolâu 3—0 (1—0), Bradul 
- Oașul Negrești 1-41 (0-0),
Jibou — Minerul Suncuiuș 4—0 
C.S. Zalău — Minerul Băiuț 4—0 (3—0). 
Bihoreana Marghita — Unirea Tășncd 
4—1 (0-0). Minerul Bă ița — Minerul
Baia Borșa 0-2 (0—2), Minerul Cavnic — 
Someșul Satu Mare 4-0 (3-0).

Pe primele locuri : 
Marmației 9 p (S-1), 
Borșa 8 p (16—4), 
(9-2)... pe 
3 p (3-11), 16. 
(2-12).

3.
ultimele :

Minerul

SERIA A VIII-A

Electromotor Timișoara — Strungul 
Arad 3—0 (1—0), Constructorul Arad — 
Minerul Oravița 2—1 (2—1), Unirea Sin- 
nicolaul Mare — Minerul Ghelar 2-0 
(0—0), Știința Petroșani — Crișana Seb’ș 
0—0, Ceramica Jimbolia — Minerul Te- 
liuc 2—0 (2-0), C.F.R. Simeria — Pro
gresul Timișoara 0-0, Unirea Tomnatic 
— C.F.R. Caransebeș 4—0 (2—0), Meta
lul Otelul Roșu — Metalul Bocșa 2—1 
d-o).

Pe primele locuri : 
fie 8 p (11-2) 
8 p (8-2), 
6 p (9—4).,. pe ultimele : 
Oravita 3 p 
1 p (0-6).

3.

1. Unirea Tomna-
2. Metalul Oțelu Rcșu 

Unirea Sînnicolaul Mare 
Minerul 

Teiiuc
15.

(3—ă), 16. Minerul

SERIA A IX-A

montaj Cluj —
" ~ C.I.L.

Arieșul 
Blaj -

Construcții 
Cîmpia Turzii 4-0 (1—0), 
Dacia Orâștie 0—2 (0—2), Cimentul Tur
da — Dermata Cluj 2—3 (1-0), Minaur 
Zlatna -• Voința Oradea 0—2 (0—1), So
da Ocna Mureș — Aurul Brad 2—2 (1—1), 
Olimpia Oradea — Constructorul Alba 
lulia 2—0 (1—0), Unirea Alba lulia — 
Minerul Bihor 3—0 (3—0), Recolta Sa* 
lonta — Textila Sebeș 3—0 (1—0).

Pe primele Jocuri : 1. Olimpia Oradea 
9 p (10—2), 2. Construcții montaj Cluj 
8 p (12—3), 3. Dacia Orâștie 8 p (3—1)... 
pe ultimele : 15. C.I.L. Blaj 2 p (4—10), 
16. Textila Sebeș 1 p (1—5).

Vișeu 
Rapid 
(1-0).

Partida de miine va avea loc 
pe stadionul Vasil Levski. cu în
cepere de la ora 18, și va fî tran
smisă in întregime de studioul 
nostru de televiziune. Jocul va 
fî condus de cunoscutul arbitru 
iugoslav M. GLGULOVICL

MECIUL CU BULGARIA, 
UN TEST AL JOCULUI

Acest meci cu Bulgaria este foarte bine venit pentru 
„tricolorii" noștri. Arn putea spune că, prin prisma replicii 
probabile a adversarului, acest meci poate fi un test mai com
plet decit cel realizat în partidele cu Brazilia, Argentina și O- 
landa, care au fost echipe cu un randament fatalmente influen
țat de apropierea campionatului mondial.

Echipa Bulgariei face parte dintr-o altă categorie din acest 
punct de vedere. In ciuda progresului incontestabil, ea s-a în
tors decepționată de la campionatul mondial, unde a ratat, o 
'victorie împotrivă Suediei și unde a irosit șansa de a obține, 
in sfirșit, prima victorie intr-un turneu final, in compania Uru- 
guayului, meci in care a condus cu 1—0 pini in minutul 88. 
Să mai adăugăm și faptul că pentru fotbaliștii din țara vecină 
o victorie asupra „tricolorilor" continuă să fie o chestiune de 
prestigiu, dat fiind că palmaresul româno-bulgar este net in 
favoarea noastră.

Pentru echipa României, testul de la Sofia încheie un al 
doilea ciclu de pregătire sub conducerea antrenorilor Valentin . 
Stănescu și Robert Cosmoc. După cum se știe, primul ciclu al 
„magistraturii" celor doi antrenori s-a încheiat in ziua de 26. 
septembrie, la Leipzig. Așa cum ne amintim, așteptatul (de 
toți) 0—0 nu s-a realizat, astfel incit echipa R. D. Germane a 
fost cea care a reușit să se claseze, pină la urmă, pe locul 6 
in ierarhia fotbalului mondial 1974. Care au fost cauzele ? Ele 
nu pot fi explicate doar prin ascensiunea fotbalului din R. D. 
Germană, o ascensiune care și-a demonstrat, de altfel, limitele 
in calitatea jocului practicat pe terenurile Weltmeisterschaft-u- 
lui, victoria asupra viitorilor campioni mondiali fiind o excepție 
neconcludentă. Principalele cauze ale insuccesului nostru de 
atunci se referă tot la randamentul general de moment al „tri
colorilor", vizibil afectat și de faptul că toți cei patru înaintași 
— Țarălungă, Dobrin, Dumitrache și Iordănescu — nu și-au 
asumat nici un fel de sarcini defensive, ceea ce a făcut ca 
echipa gazdă să ajungă in situația de a ataca efectiv cu 10 
jucători de timp împotriva a numai șase. De altfel, meciul de 
la Leipzig a transcris „actul de deces" al așezării 4—2—4, adică 
al așezării care reușește să rupă orice echipă in două și să 
scindeze un ansamblu in care apărătorii devin salahori, iar 
înaintașii — jucători de elită.

Al doilea ciclu pl echipei naționale a început o dată cu me
ciul cu Finlanda. Victoria spectaculoasă a „tricolorilor" anunța 
o creștere a spiritului ofensiv, mai mult ca o reacție la nemul
țumirile subiective față de vechea echipă naționala, care jucase 
numai constructiv-colectiv, pentru a miza și pe atributul ofen
sivei doar in situațiile realmente posibile, cum a fost in cazul 
meciurilor susținute acasă și cum nu a fost, poate, cazul împo
triva Angliei sau Braziliei.

Valentin Stănescu și Robert Cosmoc au repetat mereu că sînt 
credincioși spiritului ofensiv. Ei au afirmat în repetate rinduri 
că iși bazează jocul pe aportul extremelor autentice și pe mo
bilitatea superioară a liniei de mijloc, care trebuie să traver
seze terenul in viteză. Aceste principii au determinat și cri
teriile de selecție. Ele au eliminat din cursa selecției extremele 
laborioase de tipul Lucescu ți Dembrovschi, adutind in schimb 
in arenă extremele de viteză tip Troi și Marcu. Pe de altă 
parte, linia de mijloc ideală a primit aportul fostului înaintaș 
Iordănescu, pentru eliminarea țesăturii de pase, și a fostului 
stoper Dinu, in numele aceleiași accelerări a traversării „țării 
nimănui", pormnd de la dinamismul recunoscut al vechiului in
ternațional. • >■

In preajma sezonului internațional oficial, care inaugurează 
al treilea ciclu, cei doi antrenori au rămas oarecum consec
venți principiilor, deși au făcut o concesie jocului mai puțin di
rect prin reintroducerea lui Lucescu. Revenirea fostului căpitan 
al echipei naționale a fost de bun augur, dar ea nu este capa
bilă, singură, să asigure nivelul combinativ al jocului.

în momentul de față, lotul național se potrivește eu principi
ile tactice afirmate de conducerea tehnică. Trebuie să admitem, 
insă, că jocul echipei naționale nu are sudura necesară, pentru 
că prea mulți dintre componența ei mizează in principal pe 
acțiunea individuală. In această situație se află extremele de 
viteză, care sint prea puțin sensibile in faza cu adevărat co
lectivă, în această situație sînt și mijlocașii. Dumitru rămîrie în '■ șj 
continuare un jucător pe cont propriu, Dinu este prin excelen
ță un om de angajament și cere același lucru oamenilor de virf, 
pe care-i stimulează mereu cu pase lungi, iar Iordănescu se 
simte cu adevărat bine doar in față, el nefăcînd parte din Ca
tegoria „pistoanelor" de travaliu tip Bonhoff,. Neeskens, Kas- 
perezak sau al lui— -Dumitru 1970. Pe această listă de^ soliști 
se simte mereu mai insistent lipsa unei piețe de legătură, ,,dis
pecerul', așa cum a fost cazul lui Deyna in echipa Poloniei, 
undeva la mijlocul terenului, așa cum a fost cazul lui Becken
bauer, intr-o poziție mai retrasă, și așa cum nu a fost cazul 
cu echipa Olandei, ai cărei jucători întrunesc atit calitățile 
arcului, dt și pe cele ale săgeții.

Meciul cu Bulgaria, care nu este un scop in sine, trebuie să 
însemne un plus in JOCUL echipei naționale, la startul unei 
campczii de patru ani, pe care o vom putea parcurge cu succes 
in pr:rind prin JOC și abia mult după aceea prin inter
mediul unor stele care nu există in număr prea mare.

loan CHIRILĂ
■ • Trw tsos

1. C.I.L Sigheiu
2. Minerul Baia
C.S. Zalău 7 p
15. Voința Cărei 

Băiuț 1 p

SERIA A Xl-A
Copșa Mică — A.S. Miercurea 
(1—1), Avintul Reghin — Chi- 

Mineru! Rodna —

Metalul 
Ciuc 2-1 
mica Tirnăveni 0—0, 
C.I.L. Gherla 5—1 (1—1), Unirea .Cristu
ru Secuiesc — Gloria Bistrița 1—1 (0-1), 
Foresta Bistrița — Viitorul Tg. Mureș 

(2—2), C.F.R. Sighișoara — Vitro- 
Mea'iaș 2—0 (1—0), Minerul Bă- 
Lacul Ursu Sova+a 5—0 (2—0),
Dej — Viitorul CVeorghienî 4—0

2-2
metan 
lan — 
Unirea
(1-O).

Pe primele locuri : 1. Gloria Bistrița 
9 p (14—2), 2. Unirea Dej 8 p 
3. Foresta Bistrița 7 p (7—3)... pe 
meie : 15. C.I.L Gherla 2 p 
Unirea Cristuru Secuiesc 2

SERIA A JCII-A
Victoria — Unirea
(2-0), Nitramonia Făgăraș — 
Zămești 5—1 (2—1), Minerul

(2-3). 
ulti- 

(3—10), 16. 
P (3-11).

Sf. Gheor-

MECIURI AMICALE
F.C. bhiob — universitatea 

cluj î—o (3—A insens Agua 
(mia. 49). (V. SERE — coresp.)

CHIMIA RM. \TLCEA — A.S. AR- 
MATA TG. MUREȘ 1—2 (1—1). Auto
rii golurilor : C. Nicolae (niîn. 17), 
Șutru (min. 53). FrățHă (min. 5i), 
respectiv Varodi (min. 10), Mure șan 
(min. 89). (D. ROSLViU, coresp.)

F.C. ARGEȘ — STEAUA “ ‘
(3—0). Golur.Țe au foot realizai 
Olteana (2), Radu, respectiv 
(2).(L FEȚEANU, coresp.)

U.T.A. — F.C.M. REȘIȚA 
(0—0). Punctele învingătorilor 
fost înscrise ue Kukla (din 11 m, in 
min. 73) și Colinic (min. 82). Pentru 
oaspeți a marcat Pușcaș (min. 56). 
(Pavel ȘODINCA — eoresp.)

le de
Vigu

2—1
au

Mîine, în Ciulești

RAPID - ELECTROPUTERE
întrucit duminica 29 septembrie Rapid 

3ucurești urmează să susțină la Rave
na (hatia) un meci amicei, la invita
ția clubului local cu același nume, par
tida de campionat de Diviz q B, din ca- 
dr-j| etapei a Vil a. cu Electroputcre 
Craiova, se va desfășura mîine după 
amiază — cu începere de la ora 16 - 
pe stadionul din Gîulești. Plecarea spre 
Ravena este prevăzută pentru miercuri 
seara cu trenul. Lotul pe care il vor 
deplasa antrenorii I. Metros și V. Copil 
este cel obișnuit, mai puțin Răducant» 
care pleacă la Sona cu ioțul reprezen
tativ A. Portarul rcpidîst va fi prezent 
insa și el la Ravena, urmînd să ajungă 
acolo, vineri după masă, pe calea 
aerului.

Chimia 
ghe 2—0 
Torpedo 
Baraolt — Carpați Brașov 0-0, Forestie
rul Tg. Secuiesc - - —
2—0 (1-O), I.C.I.M. 
Covasna 3—0 (1—0), 
Secuiesc

Textila Cisnâdie 
Brașov — Carpați 
Textila Odorheiui 

Precizia Sâcele 0—1 (0—0).
U.P.A. Sibiu — Caraimanul Bușteni 1—0 
(0—0), Mâgura Codi ea — Inter Sibiu 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri î 1. Nitramonia Fâ- 
garaș 7 p 
7 p (6-2), 
4. I.C.I.M.
timele : 15.
16. Carpați 

Rezultatele ne-au 
corespondenții noștri 
lităiiîe respective.

(12-5), 2-3. Precizia
Chimia Victoria 7 p 

Brașov 6 
Minerul 
Covasna

Săcele 
(5-1), 

pe ul • 
(3-15),

p (10-7)... 
Baraolt 2 p

1 p (1-10).
fost transmise Ue 
voluntari, din losa-

AÎSBIÎR1I WIlOflOR HAPEI A Ull-a A DIAI/ltl A
StMBATA 23 SEPTEMBRIE

OLIMPIA SATU MARE _ UNTV. 
CRAIOVA : Al. Pirvu, ajutat la linie 
de I. Urdea și F. Coloși (toți din 
București) ;

STEAGUL. ROȘU — A.S.A. TG. 
MUREȘ : Gh. Umona, ajutat de Al. 
Grigorescu șl S. Ene (toți din Bucu
rești).

DUMINICA 25 SEPTEMBRIE
F.C. GALAȚI —F.C. CONSTANȚA: 

C. Petrea, ajutat de T. Marin și O. 
Șerban (toti din București) ;

POLITEHNICA LAȘI — F.C. AR
GEȘ : GIi. Popovici, ajutat de A. 
Munich șî t. Istrate (toți din Bucu
rești) j

SPORTUL STUDENȚESC — CJTLR. 
CLUJ :/N. Cursoru. ajutat de N. 
Morarii și M. Vasiliu (toți din Pto- 
ieșU) ;

CHIMIA RM. VILCEA — DINAMO; 
C. Ghiță. ajutat de C. Braun și N. 
Iliescu (toți din Brașov) ;

„U“ CLUJ — U.T.A. ; Gh. Micloș, 
ajutat de Gh. Vasilescu I și Gh. Re- 
tezan (toți din București) ;

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
F.C.M. REȘIȚA : N. Petriceanu, aju
tat de Gr. Angheluță și M. Haîiganu 
(toți din București) ;

JIUL — STEAUA : T. Leca, ajutat 
de T. Podaru (ambii din Brăila) și 
I. Cîmpeanu (Cluj).

hei

LOTO - PRONOSPORT?
INFORMEAZĂ^:"

Un adevărat buletin de _si
plecări" în excursiile oferite de. 
Loto-Fronosport trebuie întocmite în 
aceste zile, ciad grupurile de pre- 
miați se întorc sau pornesc în fru
moasele călătorii intr-un ritm foar
te susținut.

Numeroșii dstigători au efectuat 
splendide excursii m U.R.S.S. pe 
ruta Kiev—Soci, pe „Coasta Dalma
ției". U.R.S.S. pe itinerarul Mosco
va — Leningrad, în Anglia ș. a.

Toți aceștia care s-au întors Sn 
luna' septembrie din frumoasele că
lătorii enumerate mai Sus au pas-, 
trat impresii excelente.

In luna octombrie vor pleca doua 
grupe de ciștigătorl In Republica 
Democrată Germană și în Turcia.

Cite amintiri de neuitat oferă a- 
ceste excursii. De aceea cștigunle 
constând în călătorii peste hotare 
sînt mult îndrăgite de participantil 
la sistemele de Joc Loto-Pronosport.

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
tragerea Pronoexpres de mîine, tra
gere care va li televizată în pauza 
meciului de fotbal Bulgaria — Ro
mânia.» Procurați-vă din vreme bi
letele pentru această tragere.

CIȘTIGURUE TRAOtKH PRONOfcXHHt S 
DIN 18 SEPTEMBRIE 1974

EXTRAGEREA I : Categoria 2:1 «>.
riantă 10% a 45-813 lei : cat. 3: 3,90 a 
11.619 lei; cot. 4 : 35,55 a 1.275 Icr; 
cat. 5 : 53.05 a 854 lei ; cat. 6 : 2.2o9,5o 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
396.758 lei. EXTRAGEREA a 1l-o : Cate
goria B : 6,65 variante a 8.250 let : cat. 
C: 40.60 a 1.351 lei : cot. O : 1 231.45 
a 60 lei; cat. E: 70.10 a 200 lei : «rt- 
F : 1394 a 40 Ier. REPORT CATEGOR ~ 
A: 334.294 lei. Cîștigul de categodc 2 
a fost obținut de CONSTANT'!; , - L 
TALON din București.



DINAMO BUCUREȘTI VA JUCA LA STOCKHOLM>

In primul tur al c.c.e. la polo
La întrecerile celei de a 12-a 

•ediții a CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI la polo s-au înscris 
20 de formații. în acest an se va 
desfășura, pentru prima oară, și 
Cupa cupelor, pentru care și-au 
anunțat pînă în prezent partici
parea doar 9 echipe.

Țara noastră va fi reprezentată 
în C.C.E. de formația DINAMO 
BUCUREȘTI, campioană republi
cană în 1973. Campionii țării vor 
evolua în primul tur în grupa de 
la Stockholm, alături de S.K.K. 
Stockholm, Odense (Danemarca), 
campioanele Italiei și Elveției. 
Primele două clasate se vor cali
fica în turneele semifinale.

„ALBENA ’74“ UN
Turneul internațional de rugby, 

organizat pe litoralul bulgar, a 
avut la recent încheiata ediție, 
dotată cu trofeul ..Albena ’74", o 
istorie interesantă, surprizele, de 
un fel sau altul, ținindu-se lanț. 
Mai întii, spectaculoasă a fost 
comportarea sportivilor sovie
tici, aflați la primele contacte in
ternaționale peste hotare. Fi fi 
Moscova s-a dovedit reprezentar.ta 
unui rugby în care pregătirea fi
zică are un rol hotărîtor, dar ca
re mai are destule de învățat 
pentru a putea stăpîni în viitor 
-o tehnică de joc ridicată. Ambi
țioși, efectuînd un pressing con
tinuu, incomod, rugbyștii sovietici 
au dat o adevărată „lovitură de 
teatru", cîștigînd meciul cu so
lida echipă a Poloniei. Aceasta, 
la rîndul ei, a întrecut clar 
,,XV“-le Cehoslovaciei, de care 
reprezentativa noastră trecuse 
greu, în partida de debut. Ne
concludentă ne-a apărut evoluția 
formației R. D. Germane, cu 
multe minusuri la toate capitole
le. în ceea ce privește gazdele, 
■ele au jucat meritoriu.

Lider incontestabil al competi
ției, echipa României a jucat de 
la meci la meci mai bine. în pri-

Celelalte grune se vor desfășu
ra la : HILVERSUM — Den Rob
ben (Olanda). Partizan Belgrad, 
Helsingfors (Finlanda). C.N. Mar
seille si campioana Turciei ; 
BLACKPOOL — Everton, O.S.C. 
Budapesta, Scaldis Antwerpen, 
A.S. Graz si Ruda Hvezda Kosi
ce ; WURZBURG — S C. Wurz
burg, M.G.U. Moscova, C.N. Bar
celona. Spartak-Levski Sofia și 
Arconia Sczecztn.

Partidele primului tur stat pro
gramate între 25 și 27 octombrie, 
iar cele din grupele semifinale 
între 15 și 17 noiembrie.

ÎNAINTEA MECIULUI CU

UTIL TEST PENTRU
raa întîlnire, cu Cehoslovacia, pe 
lingă o serie de inexactități (a- 
mintite la momentul potrivit) și 
a arbitrajului... corijent. în expli
cația scorului foarte strîns trebuie 
să adăugăm privirea cu ușurință 
de către „tricolori" a jocului și 
urmările unei obositoare călăto
rii cu trenul în ziua precedentă. 
Toate acestea împreună au făcut 
ca în minutul 76 scorul să fie e- 
gal : 15—15 ! Un duș rece, care i-a 
mobilizat într-un final de mare 
tensiune pe rugbyștii noștri. ei 
găsind resursele necesare pentru 
a termina victorioși. Cu totul 
altfel s-au petrecut lucrurile în 
partidele următoare. Elevii lui 
Petre Cosmănescu și Valeriu Iri- 
raescu și-au luat în serios rolurile, 
reușind momente de adevărată 
virtuozitate.

Conducătorul delegației româ
ne, tovarășul Ion Balaș, aprecia 
câ a fost alcătuită una dintre cele 
mai bune formații din ultimii ani. 
înaintarea ni se pare de remar
cat, vîrful ei de lance fiind ine
puizabilul Dărăban. Dispunem de 
jucători polivalenți : Postolache a 
fost folosit în linia a Il-a, dar el 
poate evolua foarte bine și închi
zător de grămadă ; Mușăt (II) a

Interviu cu dr. Fred Sinowatz, 

ministrul invățămrntului și artelor din Austria
Cu prilejul vizitei sale oficiale în țara noastră, ministrul învă- 

țămîntului și artelor din Austria, dr. Fred Sinowatz, a acceptat 
cu amabilitate să acorde un scurt interviu destinat cititorilor noștri. 
După cum se știe, dr. Fred Sinowatz este, și președintele Comi
tetului de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă ije la Innsbruck 
(1976) iar în sfera de preocupări a departamentului său guverna
mental intră, în Austria, și sportul.

FRANȚA
RUGBYȘTII NOȘTRI1 ■>

debutat promițător și ca pilier 
etc. Formula de mijlocași este si
gură : Florescu — mereu pe fază, 
mobilizator rutinat, iar Nicolescu 
rămîne același coordonator in
spirat (rezerva lui, mai tînărul 
Fălcușanu, arată perspective in
teresante). Linia de treisferturi a 
avut fluctuații în joc, dar compo- 
nenții săi, aduși în formă maxi
mă, pot da un randament supe
rior. „Motorul" compartimentului 
continuă să fie Nica. Fundașul 
Durbac și-a regăsit precizia de 
șut, în rest el jucînd la același 
bun nivel.

Așadar, turneul de pe litoralul 
bulgar a constituit pentru repre
zentativa noastră un util test 
în vederea meciului cu Franța 
(București, 13 octombrie).

Putem afirma că, la ora actuală, 
„tricolorii" se ' află pe un drum 
bun, care urmează a fi confir
mat în examene mai grele.

Geo RAEȚCHI

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

— Cum apreciați stadiul de 
pregătire a noii Olimpiade de la 
Innsbruck?

— Știți desigur că, după de
fecțiunea 'orașului american Den
ver, capitala tiroleză a preluat 
cu curaj sarcina organizării u- 
nei noi ediții a Olimpiadei de 
iarnă, după ce o mai făcuse în 
1964. avînd la dispoziție acum 
foarte puțin timp și bizuindu-se 
doar pe zestrea rămasă de la 
trecuta ediție și pe prețioasa 
experiență acumulată cu ace! 
prilej. Majoritatea vechilor in
stalații sportive trebuiau supuse 
unei operații radicale de mo
dernizare, ceea ce nu a fost ușor. 
Dar lucrările de reamenajare ca 
și de construcție la obiecti
vele noi, decurg conform plani
ficării inițiale și nu avem 
nici un motiv de îngrijorare. 
Tocmai șăptămîna aceasta, cu 
ocazia ultimei' ședințe a Comite
tului de . organizare, trecînd în 
revistă situația, am conchis că 
vom putea raporta cu fruntea 
sus la sesiunea C.I.O. de la Vie- 
na, din octombrie. Ne ferim de 
acuzația de' gigantism, păstrînd 
un cadru de intimitate Jocurilor, 
dar nu putem să nu mergem in 
pas cu vremea, fiind la înălțimea 
cerințelor moderne in tehnica 
instalațiilor, a mijloacelor de 
comunicații, în elementele care 
favorizează înalta performanță, 
sportivă. Olimpiada din 1976 nu 
va putea fi comparată pe acest 
plan cu cea din 1964.

— Clini sprijină ministerul <lv. 
mișcarea sportivă în școli?

— Prima noastră preocupare 
este legată, de dotarea școlilor 
eu instalații sportive nu numai 
necesare lecțiilor de educație fi
zică, ci utile și activității spor
tive în afara orelor de școală. 

Construim noi săli, nu „de gim
nastică?, după moda veche, ci 
„de sport". Unim, de pildă, pro
iectele a 3 săli școlare de gim
nastică și construim o singură 
hală mare de sport, divizibilă 
în 3 părți, cu folosință, evident, 
polivalentă. In altă ordine de 
idei, am înființat școli speciale 
pentru schiori, pentru înotători 
sau pentru fotbaliști, dar am 
creat și un gimnaziu sportiv care 
să pregătească specialiști în va
riate domenii ale sportului, cum 
ar fi arhitectura, medicina, ad
ministrația» etc. împreună cu Or-’ 
ganizația sportivă națională aus
triacă, întreprindem acțiunea de 
descoperire și selecționare a ta
lentelor, îndrumîndu-le apoi spre 
școlile .sportive.

— Anul viitor va avea loc 
cea de a doua ediție a Conferin
ței sportive europene, acțiune co
relată cu intenția UNESCO de a 
reuni pe miniștrii răspunzători 
de sport de pe continent. Ce 
teme ați supune atenției acestei 
Conferințe ?

— Fără a face inventarul te
melor ce ar merita o atenție 
prioritară, cred că sînt cîteva 
ce nu ar trebui să lipsească de 
pe ordinea de zi a unei atari 
reuniuni vizînd mai mult decât 
sănătatea, vizînd vigoarea publi
că ; problemele medicinei spor
tive; problema pregătirii, antreno
rilor. Noi manifestăm un interes 
particular față de problema 
creării funcționarului de sport, 
în sensul unui organizator, unui 
administrator de sport, care prea 
adesea, și pe nedrept, est? con- 
fundat în calități cu profesorul 
de.' educație fizică, a cărui me
nire, potrivit concepției noastre, 
este cu totul alta.

Victor BANCIULESCU

VIOREL MÂRCU
SI TRAIAN MARCU- 
CAMPIONI Al ȚĂRII 
LA DUBLU BĂRBAȚI

Buni, în prezenta a numeroși spec
tatori instalați în tribunele ..cen
tralului* de la Progresul, s-a dispu
tat penultima probă a campionatu
lui național de. tenis : partida de 
dublu bărbați dintre perechile Tra
ian Marcu — Viorel Marcu (Dinamo 
Brașov — Dinamo București) șl Du
mitra Hărădău .— Viorel Sotiriu 
(Steaua), intrați pe teren ca favo- 
riți, frații Marcu au reușit, de-a 
lungul a trei seturi, cît a durat în- 
tîlnirea, să-și domine adversarii. 
Traian a acționat în permanență 
ofensiv, iar Viorel Marcu a ..scos* 
■deseori mingi aproape imposibile de 
pe fundul terenului. Partida a 
totuși, echilibrată, fiecare set fiind 
cîștigat de Viorel și Traian Marcu 
în prelungiri ; 3—7, 9—7, 8—6. Ast
fel. frații Marcu devin pentru a 
doua oară consecutiv campioni ai 
țării la această probă.

Proba de dublu mixt. în care s-au 
întîln’t T. Marcu — Virginia Ruzici 
(D’mamo Brasov — Dinamo Bucu
rești) și S. Mureșăn — Mariana Si- 
mionescu (Dinamo București) s-a 
întrerupt din cauza întunericului, 
itrmînd a fi reluată azi de la ora 10* 
Primul set a fost ciștigat cu 6—3 
de Mureșan — Simionescu. Ei au ju
cat bine și, în plus, au expediat 
majoritatea mingilor către Tralan 
Marcu care dădea semne de obo
seală. Dar tinerețea și-a spus cuvîn- 
Tui si. în setul următor, Traian 
Marcu a redevenit jucătorul incisiv, 
care s-a afirmat de-a lungul acestui 
campionat, el reușind prin incursiu
nile la fileu și prin ameciurile pre
cise să puncteze decisiv. La rîndul 
ei. Virginia Ruzici a jucat perma
nent în forță. Marcu — Ruzici* au 
cîștigat al doilea set cu 6—2. La în
trerupere aceeași pereche are 1—•0 
în setul trei.

Tn încheiere nu nutem trece cu 
vederea manifestările de indisciplină 
ale proaspătului campion al țării la 
simplu. Dumitru Hărădăiu care, în 
meciul de dublu bărbați a protestat 
deseori la deciziile arbitrilor, din a- 
ceastă cauză meciul trebuind să fie 
întrerupt de nenumărate ori.

Ion GAVRILESCU

• TELEX •
TENIS. Semifinalele turneului fe

minin de la Orlando : Navratilova — 
Durr 5—7. 7—6 6—1 ; Heldman — 
Billie Jean King 2—6. 6—1. 6—4 • 
In semifinalele turneului masculin 
de la Los Angeles : Connors — 
Pattison 7—5, 7—6 ; Solomon — Gor
man 6—2, 6—7, 6—0 : dublu : Case, 
Masters — Ashe. Tanner 7—5, 7—6 : 
Gottfried, Ramirez — Ralston. Sto
ne 7—5 6—4 • „Cupa Davis", edi
ția 1574—1975, la Poznan : Polonia — 
Portugalia 5—0.

HOCHEI PE GHEAȚA, Ia Winni
peg : U.R.S.S. — Selecționata jucă
torilor profesioniști canadieni 8—5 
(1—1. 3—1, 4—3).
HALTERE. Campionatele mondiale 
de la Manilla. Cat. pană: 1. Gheorghi 
Todorov (Bulg) 280 kg (nou rec. 
mond., vx 277,5 deținut de japo
nezul Y Miaki), pe stiluri : 125+155 
kg ; 1. Nikolai Kolesnikov (U.R.S.S.) 
277,5 (126+157,5) : 3. Nurair Nurikian 
(Bulg) 277,5 (122,5+155) ; departajare 
la greutate corporală.
ȘAH. Finala turneului candidaților. 
Partida a 4-a, după înmerupe-e. 
dată remiză la mutarea *6. Conduce 
Karpov cu 1—0.

ECHIPELE GAZDĂ AU DOMINAT 
PRIMA MANȘĂ IN CUPELE EUROPENE

Au început întrecerile celor mai 
vaste competiții europene de fotbal, 
care reunesc peste 120 de echipe de 
club din toate colțurile continentu
lui. Aceste adevărate competiții de 
masă devenite tradiționale, se bu
cură* firește, de o mare populari
tate.

In Cupa campionilor, cea mai mare 
surpriză a oferit-o Ujpesti Dozsa, 
care a învins clar în deplasare, pe 
campioana Bulgariei. Levski-Spartak, 
cu nu mai puțin de 8 jucători din 
lotul național în formație. Deși gaz
dele au dominat, oaspeții au reve
nit mereu în atac, concretizînd de 
trei ori (prin Horvath, Bene și Du
na! II) din cele 5—6 ocazii mari pe 
care le-au avut în tot cursul me
ciului I Cu un rezultat surprinzător 
s-a încheiat și partida de la Glas
gow c cunoscuta formație scoțiană 
Celtic nu a putut trece de Olympla- 
kos Pireu (1—1). „Derbyul« echipe
lor mai slabe, dintre F.C. La Va- 
letta și H.J.K. Helsinki a revenit 
cu 1—0 fotbaliștilor finlandezi, care, 
astfel, se pot considera calificați în 
turul 2. în rest, în mare majoritate, 
datorită disproporțiilor de valoare, 
scorurile au fost în unele jocuri ca
tegorice : Ilajduk Split a dispus de 
Keflavik (Islanda) cu 7—1, Feye-

• La Medellin (Columbia), în 
prima rundă a turneului final al 
Olimpiadei feminine de șah, se
lecționata României a învins cu 
2—0 formația Canadei. Meciul 
dintre echipa U.R.S.S., dețină
toarea titlului, și cea a Olandei 
a debutat cu o surpriză de pro
porții. Tînâra șahistâ olandeză E- 
rika Belle a reușit să cîștige în 
28 de mutări la Nana Aleksan- 
dria, astfel că echipa Olandei con
duce cu 1—0. Cea de-a doua par
tidă : Nona Gaprindașvili — Cor
ry Vreeken s-a întrerupt. Aîte 
rezultate : Bulgaria — Anglia 
l‘A—‘/i ; Ungaria — Iugoslavia 
IV»—*/, ; Cehoslovacia — R. F. 
Germania IV,—în clasament 
conduce România cu 2 r». urm3tă 
de Bulgaria. Ungaria și Cehoslo
vacia — cu cite 1%.

• La Ostrava au luat sfirsit 
întrecerile turneului de box ..Me
morialul Vaclav Prohaska" la ca
re au participat 83 de pugilisti 
din 11 țări. Cei doi boxeri ro
mâni calificați in finale au fost 
învinși la puncte : Dinu Condurat 

no ord — de Core Laine (Irlanda de 
Nord) cu 7—0 !

Î1T Cupa cupelor, echipele gazdă 
au obținut victoria în majoritatea 
cazurilor. Excepție face doar Real 
Madrid, victorioasă în deplasare 
(2—0) cu Fram Reykjavik. într-un 
meci derby. Dinamo Kiev a dispus 
cu 1—0 de Ț.S.K.A, Sofia, așa îneît 
lupta pentru calificare rămîne Încă 
deschisă. $i în această competiție 
au abundat scorurile neobișnuite i 
P.S.V, Eindhoven — Ards (Irlanda 
de Nord) 10—0. F. C. Liverpool — 
Stromsgodset 11—0.

Interesante Sînt și unele rezultate 
din Cupa U.E.F.A, Doar puține e- 
chipe au terminat învingătoare în 
deplasare (printre ele și Dinamo 
București). care firește au serioase 
șanse pentru calificarea în turul 
următor. Două dintre partidele care 
se anunțau foarte echilibrate s-au 
încheiat cu același scor (1—1) : 
Stoke City — Ajax Amsterdam și
A. C. Torino — Fortuna Dusseldorf ; 
firește, formațiile care au evoluat 
în deplasare au prima șansă de ca
lificare în turul 2. Suibrti/.ĂLcăre 
pare victoria formației daneze
B. K. Copenhaga în fața lui Atletico 
Madrid ; 3—2. Dar prima șansă

(câteg. muscă) de cehoslovacul 
Miroslav Slozil. iar Gheorghe Cio
chină (categ. pană) de sovieticul 
Asot Avelisian. La celelalte ca
tegorii. au cîștigat : Tesseny (Un
garia) — la semirtiuscă ; Sapeev 
(U.R.S.S.) — la cocoș ; Ondrej 
(Cehoslovac ia) — la semiușoară ; 
Rimnac (Cehoslovacia) — la ușoa
ră : Iudin (U.R.S.S.) — la semi- 
mijlocic : Savcenko (U.R.S.S.) — 
la mijlocie mică : Vasiliev
(U R.S.S.) — la mijlocie : Bîstrov 
(U.R.S.S.) — la semigrea și Vî- 
soțkî (U.R.S.S.) — Ia grea.

• Cea de-a 20-a ediție a tra
diționalului concurs internațional 
de cros organizat de ziarul ..Rude 
Pravo“ a reunit Ia start atleți din 
Reigia. Bulgaria. R. D. Germană, 
Norvegia. Polonii.. România, Un
garia. U.R.S.S.. Cehoslovacia și 
alte țări. Vi toria a revenit spor
tivului cehoslovac Stanislav Hof
mann. cronometrat pe distanța de 
10.300 km cu timpul de 29:37.6, 
urmat de belgianul Gaston Roe- 
lar.ts — 29:43.2 și Cierpinski
CR. D. Germană) — 29:51,0. Concu- 

pentru cateftcare o au totuși ma
drilenii.

Este de asemenea interesantă o 
statistică a comportării echipelor 
din anumite țări. Așa, de pildă, 
formațiile olandeze se pot considera 
calificate, avind în vedere că Ajax 
și Twente au terminat la egalitate 
în deplasare în coiroania formațiilor 
engleze Stoke City și. respectiv 
Ipswich. Și echipele vest-germane 
(mai puțin Borussia Monchenglad- 
bach — învinsă la limită de Wac
ker Innsbruck) se pot considera ca
lificate. grație victoriilor categorice 
obținute în prima manșă. Mai slab 
s-au comportat echipele din Spania 
(San Sebastian învinsă pe teren pro
priu și Atletico Madrid la Copenhaga) 
și cele din Italia. Inter a terminat 
la egalitate în deplasare. Bologna 
a pierdut la limită la Varșovia, dar 
ambele au șanse să obțină califi
carea după partidele din retur. în 
fine, și englezii au misiuni dificile : 
Wolverhampton a pierdut cu 4—1 
la F. C. Porto. Ipswich și Stoke 
City au terminat la egalitate pe te
ren propriu și. astfel, este foarte 
p6§lbiiă eliminarea lor din Cupa 
U.E.F.A.

Dar surprizele... definitive le vom 
cunoaște abia .la 2 octombrie, cînd 
sint programate mecîuTîte»retur din 
prima manșă.

Ion OCHSENFELD 

renții români s-au situat pe ur
mătoarele locuri : Petre Lupan — 
40, în 31:55,2, Laurențiu Adrian 
— 42, în 32:01,4 și Cătălin Andreî- 
ca — 47, în 32:15,2. Clasamentul 
general pe echipe : 1. Cehoslova
cia — 11 p : 2. U.R;S.S. — 22 p ;
3. Belgia — 29 p... 11. România — 
129 p.

• Competiția internaționala 
de dirt-track desfășurată la So
fia s-a încheiat cu victoria moto- 
ciclistului maghiar Laszlo Zaho- 
ran, care a totalizat 13 p. L-au 
urmat Dieter Teclaw (R. D. G.) — 
13 p, Hans Fritz (R. D. G.), Pe
ter Iliev (Bulgaria) — cîte 12 p., 
Ion Bobîlneanu (România) și 
M. Stankovici (Iugoslavia) — 11 p.

• La Kiev. în cadrul competi
ției de hochei pe gheață orga
nizată de ziarul „Sovietski 
Sport", echipa locală ,.Sokol‘t a 
întrecut cu 8—1 (5—0, 2—0, 1—1) 
selecționata României. într-un alt 
joc, formația Dynamo (R. D. Ger
mană) a învins cu 8—3(4—1, 1—1, 
3—1) echipa Avtomobilist Sver
dlovsk.

ȘTIRI • REZULTATE
• Miercuri. în C.E. (preliminarii), 

sînt programate două meciuri : Da
nemarca — Spania (gr. 7) și Finlan
da — Olanda (gr. 5). Sîmbătă, la 
Zagreb. se întîlnesc în meci amical 
echipele Iugoslaviei și Italiei.

• Rezultatele obținute de adver
sarele echipelor românești. în cam- 
oionateie naționale : Atvidaberg — 
Hammarby 1—2 : Gdzt-epe Izmir — 
Besiktas o—1 ; Samsunspor — Bolu- 
spor 3—0.

• CAMPIONATE ; Olanda ; Tei
sta? — Ajax 1—4, Feyenoord — F.C. 
Utrecht 5—0 ; Portugalia : Benfica — 
Olhanense 2—2. F.C. Porto — spor
ting 1—1 ; Iugoslavia : Radnickl 
Kragujevac — Steaua roșie 0—3, 
Partizan — Hajduk Split 2—3. După 
7 etape conduce Steaua roșie cu 12 
p : Ungaria : Ujpesti Dozsa — Ho-n- 
ve>d 1—0 ; Ferencvaros — Vasas 4—0. 
Conduce Ujpesti Dozsa cu 10 p din 
5. meciuri ; : Hălle —.
Jena 0—2, Lokoftidtive Leipzig — 
F.C. Magdeburg 0—3, Dynamo Dres-, 
da — Dynamo Berlin 3—2. ConductT* 
Magdeburg cu 11 p din 6 meciuri.

’Kedacția șl admlmslrșjis s BMțjKfytl, V, CSflU nf, JS ; țel. centrală _ lLj&Oj s sej||a cojesp. »Sj lelcx ; > sport r. Țip|XUl I. P. „intțrmaȚi^ București lo.ssr


