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ÎN PARTIDA AMICALĂ DE FOTBAL DE LA SOFIA

ECHIPELE BULGARIEI $1 ROMÂNIEI, LA EGALITATE: 0-0

AOINDA ACIlVITĂȚILOn SPORTIVE BE MASA 
FINALELE „CUPEI TINERETULUI" 
PENTRU SPORTIVII DINAMOVIȘTI

SOFIA, 25 (prin telefon). Mai 
întîi, la acest meci amical dintre 
reprezentativele Bulgariei și Ro
mâniei a surprins numărul mic 
de spectatori prezenți pe stadio
nul Vasil Levski — aproximativ 
12 000. Meciul a început pe un 
vînt puternic, dar care, după un 
sfert de oră, a încetat, dispărând 
și pericolul unei ploi care ame
nința să cadă. Echipa noastră a 
intrat pe teren fără Dumitru, care 
la antrenamentul de marți a su
ferit o întindere, devenind indis
ponibil.

Reprezentanții noștri au început 
partida neașteptat de timid și 
pînă la pauză jocul avea să fie 
de o valoare modestă. în prima 
repriză, bulgarii au fost mai pe
riculoși în atac, mai ales pe par
tea stîngă, unde cuplul Voinov — 
Borisov, cu mișcări înșelătoare, 
a creat momente dificile pentru 
apărătorii români. Dar nici gaz
dele n-au avut mari ocazii de 
gol. în finalul primei reprize, li
nia noastră mediană a avansat 
ceva mai mult și l-a sprijinit mai 
bine pe Kun. în min. 41 și 44, 
Marcu și. mai ales, Troi au ra
tat ocazii favorabile. Dacă com
partimentul defensiv a dovedit 
destulă siguranță, aripile, de pildă, 
au avut multe ezitări și de 
aici spiritul ofensiv a fost mo
dest, cu excepția finalului de re
priză.

în partea a doua, partida a fost

FILMUL MECIULUI
Start prudent de ambele părți. 

Abundă mingile date Ia portar. 
Jocul se leagă greu. Numeroase 
pase laterale. Primul care în
cearcă atacul in profunzime este 

și mai lipsită de faze la poartă, 
apărările cîștigînd, de regulă, 
duelurile cu atacanții adverși. 
Partida ne-a arătat că în privința 
înaintașului central retras, la e- 
chipa noastră există încă semne 
de întrebare. Iordănescu, cel ce 
trebuia să fie mai aproape de 
Kun, a arătat insuficiente resurse 
fizice, iar Mulțescu a avut prea 
puțin timp pentru a-și demonstra 
calitățile și pentru a se integra 
în jocul echipei.

Aruncînd o privire de ansam
blu asupra comportării echipei 
noastre, trebuie să spunem că po
tențialul fizic al „tricolorilor" a 
fost acceptabil ; linia de fund — 
destul de omogenă. Atacul. însă 
(cu excepția fazelor de susținere 
a apărării), rămîne o problemă 
nerezolvată, căci randamentul său 
a fost nesatisfăcător. Și cum nici 
echipa bulgară, remaniată, n-a 
mai arătat forma de la campio
natul mondial, partida aceasta. în
cheiată cu un scor nul, deosebit 
de edificator, a fost de valoare 
modestă. Desigur, în aprecierea 
comportării trebuie să ținem sea
ma că echipa noastră a fost lip
sită la Sofia de aportul a doi 
jrțcători de bază — Dumitru și 
Lucescu — dar problemele de or
ganizare a jocului rămîn deschise. 
Să sperăm că pînă la jocul cu 
Danemarca antrenorii vor aduce 
retușurile necesare pentru o com
portare la nivelul așteptărilor.

Dinu, care îl lansează spre careu 
pe Troi. Extremul nostru nu reu
șește să preia. Bulgarii acordă 
corner. Execută Troi. Un nou 
corner. în cursul minutului 6, ju- 

eătorii noștri mai obțin un cor
ner, fără rezultat. Jocul lînce- 
zește. Stlmește rumoare doar o 
lungă degajare a portarului Gu- 
galov. care se încheie în spatele 
porții lui Răducanu. Fotbaliștii 
bulgari joacă precipitat. Primul 
șut pe poartă este executat de 
fundașul dreapta Zafirov, în mi
nutul 20. Răducanu apără spec-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
Tiberiu STAMA

Desfășurate pe stadionul șl în 
sala complexului sportiv din șo
seaua ștefan cel Mare, finalele 
„Cupei tineretului* la atletism 
și judo, rezervate militarilor în 
termen și cadrelor din cluburile 
și asociațiile sportive Dinamo, 
s-au bucurat de un frumos suc
ces. Aproape 300 de Analiști și-au 
măsurat puterile. Intr-o întrecere 
pasionantă, punctată, tn cite.va 
probe, și cu rezultate promiță
toare. Merită a fi relevată perfor
manța reprezentanților asociației 
sportive Dinamo II Craiova, care 
au dominat finalele de atletism, 
terminînd pe locul I în patru 
probe. Meritorii sînt și rezultate
le sportivilor de la Dinamo I Bă- 
neasa și Dinamo II Brașov, pre
zenți pe primele locuri în com
petiția de judo.

Campionii ediției 1974 a „Cupei 
tineretului' sînt următorii :

ATLETISM. Militari in termen. 
190 m.: I. Duminicel (Craiova) 
11,4. 400 m : I. Ștefănescu (Bucu
rești) 52,3, 1500 m : N. Lazăr
(Constanța) 4:15,0. Lungime : I.
Duminicel 6,61 m. înălțime : M. 
Păun (Craiova) 1,75 m. Greutate : 
I. Sîrbu (Craiova) 11,94 m. Cadre. 
100 m : V. Onuț (Vaslui) 12,0.
400 m : D. Corneanu (Sibiu) 54,7. 
1500 m : C. Scutaru (Neamț)
4:28,0. Lungime : Tr. Trașcu (Vic
toria) 6,30 m. înălțime : I. Borș 
(Victoria) 1,60 m.

JI DO. C3 kg. : I. Botezatu (Bă- 
neasa) ; 70 kg. : T. Iosovici (Bă- 
neasa) ; 80 kg,: I. Agapi (Bănea- 
sa) ; 93 kg.: Al. Moldovan (Bra
șov) ; + 93 kg. : I. Anghel (Bă- 
neasa).

Organizatorii — Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică șl 
Sport, prin federațiile de atletism 
și judo, C.C. al U.T.C. șl consi
liul de conducere al clubului 
sportiv Dinamo București — au 
oferit campionilor medalii, diplo
me și premii în obiecte și mate
riale sportive. Un premiu special 
a fost acordat sportivului I. Bote
zatu, în calitate de cel mai teh
nic judoka al finalelor. A fost a- 
cordată, de asemenea, diploma 
„Merite sportive' unor tehnicieni 
și activiști sportivi care s-au dis
tins cu ocazia organizării compe
tiției.

La festivitatea de încheiere a 
întrecerilor, din partea conducerii 
Ministerului de Interne, tovarășul 
general maior Constantin Mleșni- 
ță a felicitat pe finaliști pentru 
reușita spectacolului oferit și le-a 
urat noi succese în activitatea lor 
sportivă, în pregătirea politică și 
profesională.

Pentru dinamoviști rămîne în 
atenție încă un eveniment sportiv 
de amploare : finalele „Cupei ti
neretului" la cros, programate la 
Oradea în ziua de 3 noiembrie.

în celelalte partide internaționale, susținute, tot ieri- 
de selecționatele de tineret, la Drobeta Tr. Severin și 
Rzeszow, s-au obținut următoarele rezultate :

ROMÂNIA - POLONIA (tineret sub 21 de ani) 0-0 
POLONIA — ROMÂNIA (tineret sub 23 de ani) 0-0

Un aspect din proba de 1 500 metri ciștigată de atletul C. Scutaru, reprezentantul asociației sportiva 
Dinamo U — Neamț. Foto : Dragoș NEAGU

CAMPIONATUL DE PENTATLON MODERN

D. SPIRLEA Șl „U“ TIMIȘOARA CONDUC ÎNAINTEA ULTIMEI PROBE
„TOT ÎNAINTE - UN NOU 
CLUB DE TENIS ÎN CAPITALĂ

Un nou club de tenis în Ca
pitală, al celor mai tineri șl mai 
entuziaști cetățeni ai patriei — 
pionierii ! în prezența tovarășilor 
Virgiliu Radulian, adjunct al 
Ministrului Educației și învăță- 
mîntului, președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor, general lt. Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte al
C.N.E.F.S., general maior Nicolae 
Stan, președintele F.R.T., și în 
prez<îța unui mare număr de 
activiști sportivi și jucători a luat 
ființă, ieri dimineață, clubul de 
tenis „TOT ÎNAINTE- al Pala
tului pionierilor.

Noua unitate de performanță, 
își propune drept principal țel 
răspîndirea tenisului printre pio
nierii și elevii din Capitală și 
din țară, și obținerea de perfor
manțe de valoare.

La festivitatea care a avut loc 
cu acest prilej, au luat cuvîntul 
tovarășii Virgiliu Radulian, ge
neral ît. Marin Dragnea, general 
maior Nicolae Stan, precum și ti- 
năra jucătoare Lucia Romanov, 
care au arătat că în cadrul con
dițiilor excelente create de partid 
și de stat dezvoltării mișcării 
sportive în țâra noastră, tenisul 
pionieresc se poate afirma pe de
plin.

Un moment emoționant pentru 
sutele de pionieri aflați la festi
vitatea de la Palatul pionierilor, 
l-a constituit prezența printre ei 
a maestrului emerit al sportului 
Ilie Năstase, desemnat președinte 
de onoare al clubuljii „TOT 

ÎNAINTE*. Pentru contribuția 
adusă de Ilie Năstase la dezvol
tarea și popularizarea tenisului 

•printre pionieri și școlari, 
C.N.O.P. i-a oferit Diploma de o- 
noare jubiliară a organizației 
pionierilor din România. Ca pre
ședinte al clubului a fost ales 
tovarășul ing. George Slapciu.

I. Gr.

Ilie Năstase, înconjurat de o parte din membrii clubului „Tot înainte"
Foto^ Șt JIOTLOȘ

Finala campionatului republican 
de pentatlon modern a continuat 
marți cu proba de scrimă, iar 
miercuri au fost programate alte 
două probe, tirul și natația. Fi
resc, în clasamentul general indi
vidual s-au produs perturbări, 
schimbări de lideri, fapt ce a dat 
un plus de interes disputei pen
tru desemnarea campionului re
publican. Să relatăm principalele 
momente ale zilelor precedente. 
La scrimă, victoria a revenit lui 
Constantin Călina (Olimpia), care, 
cu 26 de victorii, a realizat 1 185 p. 
El a fost urmat in clasament de 
doi studenți timișoreni. Francisc 
Rolik 25 v — 1 148 p și Marian 
Cosmescu 23 v — 1074 p. în 

urma acestei pro
be, liderul în
trecerii devenise 
Constantin Călina, 
iar pe echipe 
conducea Univer
sitatea Timișoara-

Ziua de miercuri 
pare să fi fost 
decisivă în de
semnarea campio
nilor pe anul in 
curs. Proba de tir 
a adus campionu
lui nostru. Dumi
tru Spirlea, un 
rezultat excelent 
(198 p.). pentru 
care tabela de 
punctaj interna
țională prevede 
1088 puncte. Ra- 
tînd un „foc", 
Constantin Călina 
a pierdut aproxi
mativ 200 puncte, 
rămînind astfel în 
urma plutonului 
fruntaș. Francisc 
Rolik a avut din 
nou o evoluție 
bună, clasîr.du-se 
pe locul doi ta 
proba de tir cu 
191 p — 934 p„ 
același punctaj ca
și Alexandru Naghi de la Olimpia 
București. în clasamentul gene
ral, Spirlea a preluat poziția de 
lider, iar pe locul secund a apă
rut Marian Cosmescu, înaintea lui 
Constantin Călina.

în fine, ieri după-amiază, Ia ba
zinul de la ștrandul Tineretului 
— proba de natație. Francisc Ro
lik a înotat excelent cei 300 m 
ai cursei, clasîndu-se pe primul 
loc (3:31,6 — 1 180 p.). L-au urmat 
Albert Covaci (C.S.U. Tg. Mureș) 
cu 3:34,6 — 1 156 p, Iuliu Galovici 
(U. Tim.) 3:47,6 — 1 052 p și D. 
Spirlea 3:51,3-7- 1 024 p. Deci, îna-

Cu 198 puncte, campionul țării, Dumitru Spirlea; 
stabilește un rezultat excelent la tir

intea ultimei probe — crosul 
programată azi în pădurea Călu-
găreni, conduce D. Spirlea CU
4 168 p. , urmat de F. Rolik —
4 064 p si A. Covaci 3 949 p. Pe
echipe conduce U. Timișoara cu
11 870, urmată de Olimpia cu
11 587.

La juniori, după trei probe, 
conduce Ștefan Cosma (U. Timi
șoara) cu 3 101 p, urmat de Liviu 
Pătrașcu (Olimpia) 2 966 p și Sorin 
Crăciuneanu (Olimpia) 2 799 p.

Constantin MACOVEÎ



PREGĂTIRILE SE INTENSIFICĂ -_ ___________ -
ASIA1I, IN DIVIZIA A

IA ORIZONT MONTREAL ’76 I
• Interviu cu antrenorul emerit C. POPESCU

Handbalul nostru feminin pre
gătește o veritabilă campanie de 
confirmare a valorii sale în arena 
internațională. Reprezentativa
României se va afla nu peste 
multă vreme (19—24 noiembrie) 
într-o dificilă _ confruntare 
„Trofeul Carpați" 
redutabilelor formații ale 
slaviei, Uniunii Sovietice» 
loniei și R. D. Germane.

Și 
a 

în- 
ce 
în

în cadrul etapei a Vl-a a 
Diviziei A, astăzi se .dispu
tă următoarele partide :

FEMININ : Textila Bu- 
huși — Constructorul Timi
soara ; Voința Odorhei — 
Sparta Mediaș (meciul are 
loc la Sighișoara) ” ' 
sitatea 
fecția București

GOSPODARII STADIOANELOR
© ÎNCEPUT BUN LA TSMIȘOARA

PRE<

în compania
Iugo- 

Po- 
_____  _ Apoi, 
va susține întîlnirile pentru califi
carea la turneul final al campio- ... ... - ------------. jnnatului mondial, programat 
decembrie 1975 în U.R.S.S. 
gătirea și participarea la 
au un dublu scop : realizarea u- 
nei bune performanțe la „mondia
le" și asigurarea calificării la 
Jocurile Olimpice de la Montreal 
(primele 4 sau 5 clasate la C.M. 
primesc dreptul de participare la 
J.O.). In fine, se are în vedere

i unei 
______ IN CE 

AFLĂ ACEASTA 
Pentru a cunoaște 

la întrebare ne-am
antrenorului emerit

Popescu, antrenor

J.O.).------- ----------
pregătirea pentru cucerirea 
medalii la Olimpiadă. IX- 
STADIU SE -------
ACJIUNE ? 
răspuns 
adresat 
Constantin 
principal al echipei naționale fe
minine.

— Handbalistele — ne-a spus 
antrenorul C. Popescu — evoluea
ză acum în campionatul Diviziei 
A. Și este bine că se află în 
plină perioadă competițională. 
Campionatul le pregătește, le 
rodează, contribuie efectiv la 
îmbunătățirea valorii lor, la se
lecția celor mai în formă jucă
toare. De altfel, am adresat an
trenorilor și sportivelor o scrisoa
re, un apel, în care am rugat să 
se organizeze cu maximum de a- 
tenție pregătirea — astfel ca tot 
ce se lucrează să aibă maximum 
de eficiență — și, mai ales, să 
nu se omită două lucruri i pre
gătirea fizică și exersarea proce
deelor corecte de apărare. Nu
tresc speranța că voi fi înțeles.

— Care sînt primele obiective ?
— în ceea ce privește perfor

manța propriu-zisă ne propunem 
să cucerim locul I în „Trofeul 
Carpați" și să obținem califica
rea la C.M. Firește, deocamdată, 
în privința pregătirii avem în ve
dere rularea unui mare număr de 
(jucătoare (motiv pentru care che
măm 28 de sportive la lot și ne 
prezentăm cu două formații la 
„Trofeul Carpați"), încercarea u- 
nor tinere speranțe,’ cristalizarea

PENTRtViața nevăzută a stadionului, a sălii de sport, nu înseamnă numai 
scenele cu aceiași protagoniști, dar care se consumă, departe de 
ochiul avid de spectacol al tribunei, ci și munca cotidiană, anonimă, 
a celor ce administrează și gospodăresc arenele sportive pentru ca noi, 

spectatorii, să ne regăsim acolo, săptămînă de săptămină, intr-un decor 
familiar, civilizat. Și puțini dintre cei care asistă la manifestările spor
tive știu că !n marile orașe ale țării, acolo unde și patrimoniul sportiv 
este mai bogat, există Întreprinderi specializate care se ocupă de bunul 
mers al bazelor sportive, străduindu-se să Înlăture diletantismul și apro
ximația dintr-o treabă care trebuie să meargă ceas și mal ales, să 
producă.

Fiind, deci, un domeniu al activității spot live neabordat încă, am 
inițiat un ciclu de anchete reportaj pe itinerarul Timișoara — Constanța 
— Craiova — Cluj — Iași — București.

Abia încheiate 
petiției supreme 
de la Istanbul, ș 
din țara noastră 
în preajma unui 
sportiv internați 
natclc mondiale 
romane ce se v< 
rioada 10—13 oc 
wice în Polonia, 
ticipării la acea 
tiție, antrenorii 
Ion Cernea și N 
convocat pe cei 
ticanți ai acestu 
scurtă perioadă 

Zilele trecute 
C. Alexandru, ÎS 
N. Martinescu, 1 
ceilalți compone 
publican pentru 
și a-i putea in: 
noștri despre m 
gătesc sportivii 
marele evenime 

...Dimineață r; 
nă. în gî’tiî> con 
norului emerit 
nesc în alergai 
Mare, pe trasee 
noscut de ei. C 
norului coord 
o dată cu grupi 
gare de voie. ’ 
control, viitorii 
României la c 
diale sînt aștep' 
trenor al lotuli 
în timp ce gru 
folosim prilejul 
discuție cu ant: 
nu și I. Cernea, 
ocazie că în d 
iași zile, aspira 
echipa pentru , 
vea de susținut 
ție. „Mai avem 
titudini legate d 
pă pe care o v< 
wice — ne spi 
Campionul olim;

; Unîver- 
Timișoara — Con- 
~___.-.li; Univer

sitatea București — Mureșul 
Tg. Mures (ora 15,30, pe te
renul „Tineretului") ; IEFS - 
Universitatea Iași (ora 16,40, 
pe terenul „Tineretului").

MASCULIN ; Politehnica 
Timișoara — Independența 
Sibiu; XI. C. Minaur Baia 
Mare — Știința Bacău ; Di
namo BrașoV — CAROM ; 

. Universitatea Craiova — 
.C.S.U. Galați; Dinamo 
București — Universitatea 
Cluj (de la ora 15,30, pe te
renul Steaua) ; Steaua — U- 
ni.versitatea Cluj (de la ora 
16,45, pe terenul Steaua).

lotului de bază pentru C.M. 
experimentarea ideii de joc 
echipei reprezentative. Avem 
să unele dificultăți în ceea 
privește rodarea jucătoarelor 
campionat.

•— în ce constau ele ?
— Există la unele echipe 

mare aglomerație de jucătoare 
aceleași posturi. Astfel, Universi
tatea Timișoara are trei portari, 
toți de valoare internațională 
(Lidia Stan, Elisabeta lonescu și 
Cornelia Hristov), I.E.F.S. trei 
inter stingă de perspectivă (Geor- 
geta Lăcustă, Valentina lonescu 
și Marfa Luca) și se pregătește să 
vină și un al patrulea (Cristina 
umde^nu ^joacă’ dtloc ^u foartt

STEAUA -

O 
pe

g

puțin. Mă tem că se va întîmpla 
cu ele la fel ca și cu Hobincu t 
nejucînd vor ieși din circuit.

— Există posibilitatea transfe
rării pe un an a Jucătoarelor ca
re sînt sortite să rămină „rezer
ve". Federația ar putea interveni 
energic în acest sens, măsura 
urmind să fie în folosul handba
lului românesc. S-ar putea chiar 
ca transferul să poarte și clauza 
neutilizării lor în meciurile 
formația de bază.

— Da, este drept. De altfel 
și discutat în Biroul federal, 
lucrurile au rămas în stadiu 
discuție. Aș vrea, în încheiere, să 
fac un nou apel la jucătoare. A- 
cela de a folosi campionatul pen
tru perfecționarea pregătirii, de 
a privi cu seriozitate obiectivele 
handbalului, de a înțelege că 
preparativele nu pot fi realizate 
în salturi (în preajma marilor 
competiții) și că valoarea unei 
sportive este dată de suma antre
namentelor zilnice, de grija per
manentă față de menținerea 
consolidarea sănătății.

cu

s-a 
dar 
de

DHfK LEIPZIG 20-10
Marți după amiază s-a dispu

tat — pe terenul Steaua — în- 
tîlnirea 
dintre 
DHfK 
nut o 
(7-2). 
țat la 
roase 
început, întîlnirea a fost echili
brată (min. 14 : 3—2). Apoi vir
tuoșii handbaliști de la Steaua 
au pus stăpinire pe joc, dezlăn
țuind atacuri în mare viteză și 
înscriind goluri mult aplaudate. 
Revanșa întilnirii va avea loc vi
neri după amiază, de la ora 16,30, 
tot pe terenul clubului Steaua.

Au marcat ; Tudosie 6, Kicsid 
3, Birtalau, Voina, Drăgăniță si 
Capră — cite două, Gațu, Stockl 
și Coasă — cite unul (pentru 
Steaua), GipcI 3, Schmidt 3, Wolf 
2, Meyer 1 și Melzer .1 (pentru 
DHfK Leipzig). Au arbitrat Pân
dele Cîrligeinu si Petre Țîrcu. 
(C. A.).

pe terenul Steaua 
internațională amicală 

campioana țării noastre și 
Leipzig. Steliștii au obți- 
victorie comodă cu 20—10 
Un public numeros a asis- 
un meci plăcut, cu nume- 

faze de mare spectacol. La

Hristache NAUM

RAPID 10-6PROGRESUL

2300

amin-municipiu!

Mihoc 
Ama- 

Rapid. 
și Geo

parcă sâ confirme aprecierile 
calitatea slabă a meciurilor din 
feminină A, echipele Progresul

Vnnd 
despre 
divizia 
și Rapid au furnizat — ieri pe Progresul 
in cadrul etapei a Vi-a — un meci de 
factură modestă. Finalmente scorul o 
fost de 10-6 (5—1) in favoarea gazdele, 
și se poate spune că elevele antreno
rului Pompiiiu Simion ou ciștigol pe 
merit. Paradoxal, deși in min. 23 ta
bela de marcaj indica 5—0 pentru Pro
gresul, jocul fusese egal (mai ales in 
ceea ce privește... greșelile). Cauzeie 
discrepanței dintre scor și echilibrul

partidei ou fost, pe de o parte, erorile 
inadmisibile ale rapidistelor (două a 
runcări de la 7 m și două contraatacuri 
ratate), iar, pe de alta forma bună a 
portarului Gabi Velicu. Caruselul greșe
lilor a continuat, apoi, pînă la sfîrși- 
tul meciuĂui, alimentat cînd de o echipă, 
cind de cealaltă și, uneori, de 
două simultan.

Au marcat Buton 5, Ciobanu 2, 
2 și Biro 1 — pentru Progresul, 
randei 5 și Mure? an 1 — pentru 
Au arbitrat bine Ion lonescu 
Dumitrescu (București) H. N.

Mihoc marchează unul dintre golurile Progresului (fază din meciul 
disputat ieri intre Progresul și Rapid).

Foto : ST. CIOTLOȘ

• UN PRIM SUCCES AL 
ȚIUNI) „înotul pentru toți" 
Galați: pină tn prezent au 
vățat să înoate peste 
copii din orașul de pe molul 
qării, e O PLĂCUTĂ SURPRIZA 
au făcut edilii din . ’
Roman elevilor de la școlile ge
nerale nr, 6 și 7 pentru noji an 
de învoțămînt : cîte o sală de 
gimnastică • LA TG. MUREȘ s-o 
disputat tradiționala întrecere la 
tir cu arcul — „Cupa P.T.T.R.*, 
în care pe primele locuri s-au 
clasat Tr Kaszanyi (P.T.T.R. Tg. 
Mureș), la proba de simplu FIT A 
(total) 988 p și ileana Molnar 
(Voința Satu Mare), tot la simplu 
FITA (total) 784 p. Pe echipe au 
cîștigat P.T.T.R. Tg. Mureș — la 
bărbați și Voința Satu Mare — 
la femei. ® IN ZONA Circum/a- 
lațiunii din Timișoara se contu
rează un nou complex sportiv, 
care în final va însuma 3 săli de 
sport, un bazin acoperit și mai 
multe terenuri pentru jocuri, in 
prezent este gata o sală care va 
găzdui întrecerile și antrenamen
tele gimnaștilor, luptătorilor, 
boxerilor, scrimeri'cr și judokani- 
lor. • LA ASOCIAȚIA SPORTIVA 
CRISTALUL BUZĂU s-a organiza», 
recent cea de a lll-a ediție a 
campionatului de fotbal și tenis 
de masa. Dintre cele 10 echipe 
de fotbal cea mai bună compor
tare a avut-o cea a secției „De 
durizare”, evidențiindu-se, în mod 
special, jucătorii Rîbu, Neaga și 
Turcu. La tenis de masă, pe pri
mul loc s-a clasat, din 40 de 
concurenți, A. Radu — secția 
Complex. e 236 DE MUNCITORI 
de la exploatările forestiere din 
împrejurimile orașului Gheorghieni 
au participat la „Cupa forestie
rului", competiție care s-a desfă
șurat la fotbal, volei, atletism, 
handbal, tenis de masă, popice 
și șah. Cupa oferită de Consiliul 
județean Harghita ol sindicotelor 
a revenit sportivilor de ia Avînlul 
Gheorghieni.

CORESPONDENȚI ; T. Siriopol, 
G. Groapă, I. Păuș, P. Arcan, D. 
Soare, N. Stănescu.

------------ --

ÎNCEF1ND DE

pe aerodromul 
Brașov se des-

AEROMODEL1SM ASTĂZI
pină duminică incluși--, 
sportiv de la Sînpetru — 
fășociră întrecerile din cadrul campiona
tului republican c'e aeromodele de zbor 
liber, pilotate prin radio. Competiția se 
anunță ca una dintre cele mai intere
sante spectacole mini-aviatice, avînd în 
program zboruri de durată, planoare 
și motoplcnoare, zboruri acrobatice, o 
probă de machete de avioane radio- 
comandate, precum și o probă de pla
noare cu orientare magnetică in zbor. 
Toate acestea reprezintă treapta cea 
mai înaltă a specializării în aeromode- 

. Iism. Cu toate că este c» ramută relativ 
tînără în sportul cu aripi, în acest an. 
la campionatul radio-comandatelor, par
ticipă și juniorii,

și din orcșele Cluj, Brăila, Piatra 
Neamț, Goicți etc. VINERI SEARA,
DE LA ORA 18, pe terenul din Calea 
Dudești nr. 134, va avea loc o intere
santă gală de box la care vor partici
pa boxeri seniori și juniori din București. 
Comisia municipală de specialitate or
ganizează asemenea reuniuni pentru a 
da participanților la faza finală a cam-

am toate

pionatuluî național de seniori posibili
tatea de o susține meciuri de verificare 
și, in același timp, să-și îndeplinească 
baremul stabilit de federație 9 VINERI 
Șl DUMINICA, LA GALAȚI Șl LA TUL- 
CEA, echipa reprezentativa de tineret a 
țării noastre va susține două înttlniri cu 
formația similară a Ungariei,

PESTE 
DE 

RENȚI au luat startul in 
Diversității Brașov' ______ _ ___
pionatuluî republican de coastă, la 
automobilism, competiție desfășurata 
duminică, pe serpentinele ce leagă 
orașul de la poalele Tîmpel c-u Po
iana. Trofeul pus în joc a fost cîș- 
tigat de sportivii ' de la „Tractorul" 
Brașov, iar pe echipe primele locuri 
au fost ocupate. pe clase, de : Mir
cea Rusescu (București), Dumitru 
Motoc (Tractorul Brașov), Eugen io- 
nescu-Cristea (București). Fort Graet 
(Universitatea Brașov) și din nou 
Dumitru Motoc.

AUTOMOBILISM 50
CON CLI- 

„Cupa U- 
<Un cadrul cam-

BOX
cerile

boxeri

ÎN ACESTE ZILE, LA GA
LAȚI, se desfășoară intre- 

pugilistice dotate cu „Cupa Du- 
la care iau parte peste 60 de 
juniori din cluburile bucureștene

ilinvr REZULTATUL MECIU-LUPTE LUI DINTRE DUNĂ
REA GALAȚI Șl NICOLINA IAȘI, dispu
tat în cadrul ultimei etape o Diviziei A 
do luote libere, s-a 
totul do 23,5—12,5 . în 
echipe și nu invers, i 
greșeală 
numărul

încheiat cu rezul- 
i favoarea primei 
așa cum — dintr-o 

de transmisie — a apărut in 
nostru de luni.

POLO
avut loc
I.E.F.5.

LA ȘTRANDUL TINERE
TULUI din Capitală a 

dubla întilnîre dintre echipele 
și Empor Halle (R.D, Germa-

A.B.S. TIMIȘOARA — adică 
Administrația bazelor sportive din 
orașul de pe Bega — este cel 
mai' tinăr vlăstar din familia a- 
cestor întreprinderi specializate, 
aferente consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport. Fi
ințează de la 1 aprilie pe baza 
deciziei C.N.E.F.S., patrimoniul 
aflat sub jurisdicția sa constînd 
în stadionul „1 Mai" (excelentă 
amenajare pentru fotbal și atle
tism, „Poli" adunînd aci zeci de 
mii de spectatori), sala Olimpia 
(gazdă ideală pentru jocuri, în- 
tr-un oraș unde handbalul, în 
special, și baschetul au tradiții 
bogate), sala nr. 2 (cea care, nu 
cu mulți ani în 
urmă, era singura 
aptă să adăpos
tească competiții 
în Timișoara,), pa
tinoarul artificial 
(abia preluat de 
la întreprinderea 
de gospodărie oră
șenească) și com
plexul de săli 
sportive (aflat în 
plină construcție) 
zona de blocuri 
noi a Circumva- 
lațiunii. In atri
buțiile sale intră — după cum 
ne-a spus contabilul șef Ni- 
colae Secoșan — administra
rea și gospodărirea acestor 
baze (lucrări de construcții, re
parații, amenajări, întreținere 
etc.), organizarea competițiilor de 
nivel republican, județean și cele 
internaționale desfășurate în Ti
mișoara (ceea ce presupune u- 
neori nu numai desfășurarea în 
bune condițiuni a întrecerilor 
propriu zise, ci și asigurarea 
pentru competitori a cazării, me
sei și programului extra-sportiv), 
asistență tehnică de specialitate 
pentru construirea bazelor spor
tive în. județul Timiș

Iată deci că nu numai chiriile 
curente (care nici ele nu sînt de 
neglijat) concură la veniturile a- 
cestei întreprinderi. De altfel, 
chiar în ’perioada raidului nostru,

ANCHETA NOASTRĂ
PE MARGINEA MODULUI 
CUM SlNT ADMINISTRATE 

BAZELE SPORTIVE

sala Olimpia fusese închiriată o 
după amiază clubului suporteri
lor „Poli" (publicul timișorean 
este actualul deținător al trofeu
lui pentru sportivitate „Petschov- 
schi" instituit de ziarul nostru) 
care a organizat cu succes două 
spectacole cu cunoscuta formație 
timișoreană de muzică „Phoenix", 
în fața unei săli arhipline. O ini
țiativă care a folosit tuturor. Și 
pentru că o asemenea întreprin
dere manevrează și cifrele, ba
lanța întocmită la sfîrșitul pri
mului trimestru de activitate a- 
răta 106% la venituri și 96% la 
cheltuieli (fără afectarea obiec
tivelor fizice programate); iar 

prin folosirea in
tensivă a sălilor 
și stadionului s-a 
ajuns ca obiecti
vul ; chirii, să 
fie îndeplinit în 
proporție de 159%. 

Preocuparea or
ganelor locale pen 
tru extinderea pe
rimetrului bazei 
materiale a spor
tului timișorean 
este acum un nou 
indice : cele trei 
săli ce se amena

jează în cartierul Circumvalațiunii 
(30 000 locuitori) in locul unor 
vechi hale. Prima dintre ele 
(44'22 m), destinată atleticii gre
le, gimnasticii și judo-ului, este 
gata, lucrîndu-s’e cu spor la ce
lelalte două, una fiind afectată 
jocurilor (60/25 m) și urmind a 
fi dală în funcțiune pînă la sfîr
șitul anului, iar cealaltă — un 
bazin de înot (33 m) — scontîn- 
du-se a fi pusă la dispoziția spor
tivilor în anul următor.

Așa cum ne-a spus prim-vice- 
președintele C.J.E.F.S. Timiș, Ion 
Buș'e, reședința județului va fi 
în curînd dotată corespunzător 
pentru nevoile sportive ale unui 
oraș modern. Deci A.B-S. va q- 
vea un cîmp larg de manifestare 
pentru inițiativă și spirit gospo
dăresc.

Paul SLAVESCU

IUE NAS

DUPĂ C. M. DE CANOTAJ

APRECIERI PENTRU SUCCESE,
ANGAJAMENTE DE VIITOR

In cursul după-amiezli de 
marți a avut loc o întîlnire între 
conducerea C.N.E.F.S. și membri 
ai Biroului F.R.C.Y., tehnicieni și 
sportivi care își desfășoară acti
vitatea în domeniul canotajului.

Odată cu felicitările adresate 
sportivelor și sportivilor, între
gului colectiv de tehnicieni și 
activiști, pentru frumosul bilanț 
obținut la Campionatele mondiale 
de canotaj de la Lucerna (o me
dalie de aur, două de argint și 
două de bronz), tov. general lt. 
Marin Dragnea, prim-vicepreșe-

nă). în primul meci, victoria a revenit 
poloiștilor bucureșteni cu scorul de 5—3 
(1-0, 2—2, 2-0, 0—1). Au înscris Frîncu 2, 
Rușanu, Moraru, Pleșca pentru I.E.F.S., 
respectiv Steinbach 2, Herright in cei 
de ol doiieo, au cîștigat oaspeții cu
scorul de 6—5 (2—2, 1—1 , 1-1. 2-1). Au
marcat Steinbach 3, Podlesny, Hof-
fmann. Herright pentru învingători, res-
pectiv Frîncu 3, Bancu și Pîeda. (C.
HAREA - coresp.)

„Z-M r-1 ECHIPA FEMININA A
vWLeI româniei. care se pre
gătește pentru apropiatele campionate 
mondiale, va susține azi, de la ora 18, 
în sala Floreasca, primul joc în com
pania repezentativei Poloniei, aflată șî 
ea în fața ultimelor pregătiri pentru 
„mondialele" mexicane. Cea de a doua 
partidă va avea loc vineri, de aseme 
nea, de la ora 18, în sala Floreasca. 
• REZULTATE DIN „CUPA FEDERAȚIEI” 
— masculin : Explorări Baia Mare — 
C.S.M. Suceava 3—0, C.S.U. Galați — 
Viitorul Bacău 3—1, Universitatea Craio' 
va — Steaua 1—3 ; feminin : Universita
tea Craiova — Penicilina Iași 1—3. (Re
zultate transmise de corespondenții Șt. 
Gurgui, T. Siriopol, M. Mureșan).

dinte al C.N.E.F.S,, a trasat noi 
și importante sarcini canotajului 
românesc, al cărui obiectiv prin
cipal îl constituie realizarea de 
noi performanțe prestigioase la 
Jocurile Olimpice de la Montreal, 

Luînd cuvîntul în cadrul întîl- 
nirii, președintele F.R.C.Y., tov. 
Ion Rimbu, adjunct al ministru
lui Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții, a ară
tat că în canotajul românesc e- 
xistă resurse pentru obținerea u- 
nor rezultate tot mai bune, sub
liniind, însă, că este necesară o 
muncă mai intensă, pe toate pla
nurile, în special în canotajul 
masculin. In fine, cuvinte de a- 
preciere au fost adresate și yach- 
tingului, sport care se afirmă vi
guros de la an la an, dar care 
mai are mult pînă la atingerea 
valorii cerute de marile compe
tiții internaționale.

Angajamentul ferm al activiș
tilor din aceste discipline sporti
ve, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru a ridica permanent 
nivelul valoric al sporturilor nau
tice, ne îndreptățește speranțele 
că aceste sporturi vor urca și în 
viitor pe treptele înalte ale ie
rarhiei mondiale.

De la I.E.A.B.S. ni se comuni
că programul Patinoarului artifi
cial „23 August" din această 
săptăminâ. Ei va fi pus la dis
poziția publicului ini zilele de 
joi, de la ora 17 la 19, sîmbâtă 

între orele 17 si 19, duminică 
de la 10 ia 12 și 17-19.

STE/
Pe terenuri™ 

Capitală se va 
începînd de la 
nică, de la ora 
tenis pe echipe 
Dinamo Bucure 
campionatul pr 
rii.

în formația 
Steaua, după c 
Gh. Viziru, va i 
trul emerit al 
tase. Iată și <

VIKGI'

CAMPI'
S-a încheiat 

campionatului 
Partida de dubi 
rechile Virginia 
Marcu (Dinamo 
m.o Brașov) și 
cu — Sever Ml 
Dinamo Bucure^ 
după o confrun 
frumoase. Au c 
Marcu în trei
6—4.

iMBUNĂTĂ]
Campionatul 

pice a debuta 
bun augur. At 
vate, cit și c 
de mai multă 
eșalon au rec 
zultate notabili 
tații cu care 
intea startului, 
s-au remarcat 
Giurgiu, Hidro

-------rriiin—«rwTirTTUiiUMiiiiiiiwiwiwi i’î n n iwii

LOTO - PRONOSPORT INFO
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport, organizează la 2 octom
brie a. c. cu prilejul partidelor-re- 
tur din marile competiții europene 
de fotbal, un nou concurs supli
mentar Pronosport similar cu cel 
din 18 septembrie a. c.

Programul concursului este axat 
pe cele mai atractive meciuri din 
returul cupelor continentale : Cupa 
campionilor. Cupa cupelor și Cupa 
U.E.F.A. Amănunte găsiți în flutu
rași! concursului respectiv. exTstenti 
în toate agențiile Loto-Pronosport.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 22 SEPTEMBRIE 

1974

CATEGORIA i
149,05 variante

CATEGORIA 
tate) 1 236,65 va

NUMERELE F
GEREA PRO5

septe:

Fond genere 
1.468.926 lei di 
report,

EXTRAGERI

Varian
UXTRAGERI



ILE LUPTĂTORILOR ROMÂNIJND1ALELE“ DE GRECO ROMANE
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cuanu, deșt a reluat pregătirile, 
după lunga perioadă de întreru- 
pere cauzată de starea sănătății, 
nu este încă în forma sa maxi
mă, astfel că prima șansă de titu
larizare la categoria 48 kg o are 
Constantin Alexandru. Medaliatul 
cu bronz la C.E. de la Madrid, 
Ion Dulică (57 kg), cu toate îngri
jirile medicului Nicolae Ploieș- 

eanu,
i-au 

prac- 
u o

it pe 
Păun, 
și pe 
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Antrenorul emerit Ion Corneanu urmărește cu atenție antrena
mentul elevilor săi M. Dumitru și 1. Păun.

Foto : S. BAKCSY
eastă 
icele- 
c în 
>r a- 
elec- 
îcer- 
echi- 
iato-
?anu.
Bcr-

teanu, se pare că va trebui să 
suporte o intervenție chirurgicală 
(amigdalită). In condițiile aminti
te, lui Dulică îi va fi foarte greu 
să-l depășească pe gălățeanul Ma
rin Dumitru, care se găsește 
într-o bună dispoziție de concurs. 
O problemă dificilă va fi să sta
bilim titularul la cat. 90 kg. Pen-

OLUEAZĂ ÎN ÎNTÎLNIREA
INAMO BUCUREȘTI
(Clin ai lotului stelist : Dumitru Hărâ- 
bătă, dau, Viorel Sotiriu, Constantin 
umi- Popovici, Petre Mărmurcanu, Dan 
i de Nemeș, Mihai Russu, precum și 
a și Elena Trifu și Valeria Balaj.
;ntru Echipa clubului dinamovist, 

ță- pregătită de antrenorul emerit 
Marin liădin, va avea următoarea 

ilitar alcătuire ! Viorel Marcu, Ion 
rmat Santel, Sever Mureșan, Bebe Al- 
taes- măjan, precum și Virginia Ruzici, 
Năs- Mariana Simionescu și Florența 
tenți Mihai.

CI TRAIAN MARCU,

ARII LA DUBLU MIXT
>ă a Cîștigătorii, după ce au pierdut 
enls. primul set. și l-au adjudecat pe ur- 

pe- mătorul cu ușurință. In setul de- 
•aian cisiv. egalitatea s-a menținut pină

tina- la 4—4, cu breakuri alternative, în-
>nes- vingătorii detașîndu-se abia in ul- 
e la timă instanță. Astfel, perechea Vir- 
Krșit ginia Ruzici — T. Marcu intră pen- 
faze tru a doua oară consecutiv în po-
- t. sesia titlului de campioni, iar Ru-

‘ ziei își adjudecă al treilea titlu la
0 actuala ediție a campionatului re

publican.

eput campionatul divizionar de popice

ELOR DE CONCURS-UN IMPERATIV AL iNTRECERII!
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’0 31

Laromet București, Voința Ora
dea (f), Voința București, Rafino
rul Ploiești, Laromet’ București 
care au repurtat victorii de pres
tigiu. Se cuvine să ne oprim 
mai mult asupra evoluției jucă
toarelor din Giurgiu, învingătoa
re în deplasare asupra puterni
cului sextet Metrom Brașov la 
un scor ridicat : 2519—2480 p.d. 
Acest succes se datorează, după 
cum ne-a declarat apreciatul an
trenor giurgiuvean, Iulian Pe
trescu, eforturilor colective de a 
se omogeniza echipa, toate cele 
șase jucătoare arătînd că sînt 
de forțe sensibil egale. Iată re
zultatele individuale în ordi
nea intrării pe pistă: Ioana 
Buradel — 421 p.d., Florica
Dumitru — 435 p.d., Elena
Rada — 421 p.d., Elisabeta
Lupea — 412 p.d., Ileana Oniciuc
— 417 p.d. și Eugenia Popescu
— 413 p.d. Toate giurgiuvencele 
au reușit să treacă peste granița 
celor 400 p.d. pe o pistă necu
noscută, o performanță rară I

Pornind de la înfrîngerea cu
noscutei echipe brașovene pe 
teren propriu și ținînd’ seama că 
în etapa inaugurală a campiona
tului au abundat — spre deose
bire de ediția trecută — victo
riile în deplasare, se vede că 
avantajul terenului, cîndva ho- 

tru acest loc candidează Vasile 
I'odorpatachi, Nicolae Neguț și 
tînărul Dumitru Manea. O dispu
tă la fel de interesantă are loc și 
Ia categoria grea, între Roman 
Codreanu și Victor Dolipschi. Dar, 
meciurile de selecție pe care le 
vor susține în aceste zile, credem 
că vor limpezi lucrurile".

Cu obrajii îmbujorați de efor

tul depus, primii sosiți din difi
cila cursă au început să apară. 
După obișnuita saună, componen- 
ții lotului național s-au retras în 
camere pentru o necesară odihnă. 
Seara, la ora 18, ii aștepta un 
nou antrenament. Am asistat la o 
adevărată reuniune de lupte, in 
care fiecare meci se disputa cu 
o ardoare caracteristică unei fi
nale de campionat. Este greu să 
faci parte din echipa României 
participantă Ia campionatele mon
diale ! Pentru sportivii români 
greul competiției supreme a în
ceput, de citeva zile în... Poiana 
Brașovului.

Mihai TRANCA

I
I
I

în meci international de rugby

ROMÂNIA (tineret) - 
SPARTAK PRAGA 

38 3 (23-3)
Ieri după-amiază, pe stadionul din 

Parcul copilului, selecționata de 
rugby (tineret) a tării - noastre a 
întîlnit pe campioana Cehoslovaciei. 
Spariiik Fraga. La capătul unui joc 
în care au avut permanent iniția
tiva, tinerii noștri rugby ști au ter
minat învingători cu 3 (23— 3).
încercările fiind realizate de Dumi
tru 2, Ortelecan 2, Burghelea și 
Stoica, Simion reușind 2 L p. și 4 
transformări. Antrenorii Valeriu I- 
rimescu și Ion Tufuianu au folosit 
formația : Simion — Constantin, 
Aldea. Enache (min. 41 Fălcușanu), 
Burghelea (min. 41 Motrescu, min. 
65 Olteanu) — Bucos (min. 60 D. 
Alexandru), Olteanu (min. 41 Paras- 
chiv) — E. Stoica, Dumitru. Fui- 
cu — Boroi, Borșaru — Țurlea Or- 
telean, Cioarec.

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

tărîtor în stabilirea soartei unui 
meci, a început să dispară. Re
facerea pistelor care viciau re
zultatele, verificarea periodică 
de către specialiștii federației a 
arenelor dubioase, exigența ma
nifestată la omologarea sălilor 
în vederea actualului campionat, 
precum și dorința multor secții 
de a se antrena și juca pe piste 
corespunzătoare creșterii perfor
mantelor reale au avut, în mod 
firesc, efecte pozitive în desfă
șurarea primelor partide ale se
zonului.

Dar (păcat, că există acest 
dar) mai există arene unde din 
cauza uzurii rozetelor, cu tendin
ță mai ales spre partea din spa
te, continuă să curgă... popicele. 
De asemenea,, s-a observat că 
nu peste tot au fost aduse la cote 
exacte lăcașul popicelor sau seîn- 
durile de lansare, ceea ce a de
terminat forul de resort să im
pună arbitrilor să consemneze, 
după fiecare meci, eventualele 
particularități constatate la are
nele unde au fost delegați. Iar 
echipele care se vor face vino
vate de încălcarea . prevederilor 
regulamentare, vor fi eliminate 
din competiții. Să sperăm însă că 
nu se vor ivi asemenea cazuri.

Traian IOANIȚESCU
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PROMOVAREA JUNIORILOR
SELECȚIA, INSTRUIREA

un eșalon al fotbalului

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Există 
nbsțru, cel mai mare, cel care 
înglobează aproximativ TO*,» din 
numărul tuturor jucătorilor le
gitimați, eșalonul copii-jEniori, 
ale cărui probleme, multe și 
complexe, sint mereu actu
ale. Invariabil neputința echi
pelor noastre reprezentative (se
niori, tineret, juniori) sau 
de club de a avansa spre fa
zele finale ale unor competiții 
internaționale de anvergură este 
raportată, de cele mai multe ori 
just, la un adevăr arhicunoscut, 
mereu adus in centrul discuțiilor i 
FOTBALUL NOSTRU NU DIS
PUNE IN PREZENT DE UN NU
MĂR SUFICIENT DE JUCĂTORI 
CARE SA FACĂ FAȚA CERIN
ȚELOR LUI TOT MAI MARI, 
LA NIVELUL PERFORMANȚEI. 
APAR EXTREM DE RAR VA
LORILE Ceh TE, în care pot fi in
vestite cu temei speranțele unor 
împliniri de ordin major, atît de 
mult așteptate de marele număr 
de iubitori ai acestui sport Și, 
printr-o înlănțuire logică a idei
lor, acest mare adevăr— cere au
tomat un lung șir de întrebări i 
De ce nu avem acești jucători ? 
Ce se întîmplă, acolo jos, la baza

«
I

EXISTENTE : 1. Steaua „23 August’
(anul înființării : 1965 ; antrenori cu norma intrege : 5) ; 2. Steaua (1965;

3); 3. Sport Club Bacău (1S68: 3); 4. Politehnica lași (1965 ; 3); 5. Rulmentul 
Birlad (1969; 1) : 6. Ceahlăul P. Neamț (1969 ; 2); 7. C. S. Suceava (1969: 1); 
R. Unirea Focsani(1971; 1): 9. F. G Constanta (1965 : 3) ; 10. F. C. Golați 
(1969 ; 3); 11. Progresul Brăila (1969; 1) 12. C. S. Tulcea (1971; 1) t 13. Azo
tul Slobozia (1972; 1); 14. Petrolul Ploiești (V965 ; 3); 15. G S. Tirgoviște (1969; 
2): 16. Dunărea Giurgiu (1969; 1): 17. Gloria Buzău (1971; 2): 18. F. C. 
Argeș (1966 ; 3); 19. Cimentul Tg. Jiu (1969; 1): 20. Universitatea Craiova 
(196S; 4); 21. Chimic Km. Vilcea (1969; 1); 22. U. T. Arad (1965 ; 2): 23. 
Politehnica Timișoara (t969; 2); 24. C.F.R. Timișoara (1971; 1); 25. F. C. M. 
Resi|a (1969 ; 2); 26. Metalul Drobeta Tr. Severin (1969: 1): 27. „U“ Cluj 
(1965 ; 3): 28. F. C. Bihor (1965 ; 3): 29. Minerul Baia More (1969 ; 2): 30 
Olimpia Satu Mare (1971; 1); 31. Gloria Bistrița (1972; 1); 32. Unirea Zalău 
(1973; 1): 33. Șoimii Sibiu (1974; 1); 34. Steagul roșu Brașov (1965; 2); 35. 
Nitrcmonia Făgăraș (1969; 1) ; 36. Oltul Sf. Gheorghe (1972; 1); 37. A.S.A. Tg. 
Mureș (1968: 3): 38. Mureșul Deva (1969: 1); 39. Metalurgistul Cugir (1969: 
1): 40. Gaz Metan Mediaș (1969; 1); 41. Dinomo București (1965;: 3)ț_ 42. 
Sportul studențesc (1974 ; 6); 43. Rapid București 
rești (1972 ; 2): 45. Progresul București (1965 : 4);
1) ; 47. C. S. Viitorul Botoșani (1972 ; 1) ;

CENTRELE DE COM Șl JUNIORI

piramidei soccerului nostru ? Cine 
se ocupă și, mai ales, cum se 
ocupă de ridicarea Jucătorilor 
care ajung să poarte tricourile 
divizionarelor A și B 7 în ce mă
sură cluburile și asociațiile con
tribuie la căutarea, instruirea și 
promovarea fotbaliștilor de care 
au nevoie? Corespunde sau nu 
cadrul organizatoric în care își 
desfășoară activitatea pepinierele 
fotbalului nostru ? Este sau nu 
este adecvat necesităților actualul 
sistem compctițional al juniori
lor? Iată întrebări-probleme la 
care vom încerca să răspundem 
succint într-o suită de articole, 
la obiect, in numerele viitoare ale 
ziarului. înainte de toate însă, 
vom prezenta un TABLOU CI
FRIC al principalelor forțe ale 
eșalonului speranțelor. Și vom 
începe cu laitmotivul tuturor dis
cuțiilor atunci cînd se vorbește 
de rezervorul de talente al fotba
lului nostru : centrele de copii și 
juniori, școlile cu profit

9 47 de centre, 49 de secții 
in școli = 12 000 jucători

...47 de centre de copii și ju
niori, 49 de secții in rețeaua șco
lară. 12 000 de copii și juniori își 
desăvîrșesc pregătirea in aceste 
unități finanțate de forul de spe
cialitate și Ministerul Educației 
și Invățămintului. Acestor pepi
niere li se cer în primul rînd 
REZULTATE CONVINGĂTOARE. 
PERFORMANȚE ADEVĂRATE, 
pe măsura condițiilor care le-au 
fost create. N u există județ pe 
raza căruia să nu fie plasat, la 
ora actuală, cel puțin un centru 
de copii și juniori și o școală cu 
profil, în care să fie selecționați 
cei mai înzestrați copii pentru a 
fi modelați, apoi, conform cerin
țelor și obligațiilor ce le revin.

(Tabelul alăturat... confirmă a- 
cest fapt). Că activitatea desfă
șurată în centre și școli nu cores
punde decît parțial, aceasta este 
o altă problemă, în fond MAREA 
PROBLEMA a eșalonului-juniori 
pe care ne vedem forțați s-o pla
săm întotdeauna vizavi de in
vestițiile făcute pe parcursul ce
lor 9 ani trecuți de la înființa
rea primelor 12 centre de pre
gătire a tinerilor jucători.

9 20.C30.C00 lei in 9 ani
...aproximativ 20 de milioane 

de lei investiți din 1965 și pînă 
azi, 2 500 000 lei numai în 1974! 
ESTE UN EFORT, un mare efort 
făcut de F.R.F’. pe o perioadă de

din păcate, nu i s-a răspuns 
partea 

școli, 
aceeași

timp relativ scurtă, un efort că
ruia, 
(din 
buri, 
cu
preocupări 
moment, de ordin personal, ală
turi de alte deficiențe — au pri
mat într-o activitate al cărui sin
gur țel râmîne FORMAREA U- 
NOR JUCĂTORI BUNI, indife
rent la ce club va juca mîine 
copilul sau juniorul de azi. Exem
plul cel mai concludent în pri
vința celor subliniate mai sus îl 
constituie sistemul competitions! 
al juniorilor, îndeosebi campio
natul republican, ajuns un scop 
în sine—

multor asociații, clu- 
antrenori, profesori) 
măsură. Pentru că, 

minore, meschine, de

• O piramidă cu vîrful... lat:
112 echipe I

...112 echipe în întrecerea re
publicană, 39 de campionate ju
dețene, plus cel al Municipiului 
București, alte zeci de competiții 
organizate la nivel de municipii 
și orașe — iată cum se prezintă 
cifric, de... sus în jos, sistemul 
in care sînt angrenați cei peste 
40 000 de copii și juniori ai fot-

(1965 ; 4);’44. T. M. Bucu-
46. Metalul București (1970;

nostru. Trebuie să eon-balului . . .
semnăm, de asemenea,, la acest 
capitol și faptul că. în prezent, 
un număr apreciabil de juniori 
joacă în formațiile de tineret- ; 
speranțe și cele ale divizionarelor 
B și C, ca. urmare a unor bune 
inițiative ale F.R.F. Dar, despre 
modul CUM FUNCȚIONEAZĂ A- * 1 
CEST SISTEM COMPETTȚIONAL 
există foarte, foarte multe lucruri 
de spus. Și nu vom... ezita să le- 
spunem argumentând, însă, cu 
fapte concrete fiecare afirmație.

Nici o săptămină nu ne mai 
desparte de manșa a doua a tu
rului intii in cupeJe europene. Nu 
putem uita, însă, slabele rezulta
te obținute în primul tur de că
tre unele dintre reprezentantele
noastre, Jiul și Steagul roșu, în
vinse de Dundee United și Be- 
siktas, la scoruri (0—3 și, res
pectiv, 0—2) care le îngreunează 
misiunea calificării, miercuri cind 
sînt programate jocurile revanșă.

De ce n-au înscris nici un gal 
fotbaliștii Steagului roșu și ai 
Jiului ? In bună măsură, intrueît 
ideea de joc nu le-a permis o ase
menea reușită : acea „concepție 
— haină a săracului* pentru echi
pele care o poartă, fie chiar nu
mai in anumite împrejurări, ce-și 
limitează, de plano, intențiile, 
pregătind, de acasă, cu „grijă" e- 
voluțiile timide, modeste. Facem 
această afirmație, folosindu-ne de 
datele statistice, atît de elocven
te, ale meciurilor susținute în e- 

'tapa anterioară a campionatului 
de Steagul roșu și Jiul, cifre ca
re ne spun că întocmai s-au com
portat ele și la „repetiția gene
rală", la Constanța și la Pitești, 
unde, timp de 90 de minute, 
n-au reușit să șuteze decît de trei 
ori (Steagul roșu) și, respectiv, 
două ori (Jiul) pe spațiul porții. 
Minimele lor realizări la acest 
capitol au, intr-adevăr, această 
singură explicație : cînd nu în
drăznești mult, cînd te rezumi 
la un joc unilateral, strict de a- 
părare, nu poți ajunge în situația 
de a trage la poartă, în ultimă a-

Laurențiu DUMITRESCU

PE TEME ACTUALE

ACTUALITĂȚI
ARBITRI GRECI LA MECIUL 

JIUL —DUNDEE UNITED
Partida Jiul — Dundee United, 

programată pentru miercuri 2 
octombrie, la Petroșani (manșa a 
doua a turului I în Cupa cupe
lor) va fi condusă de o brigadă 
alcătuită din arbitri greci ; Nico
las Zlatanos (la centru), Demeter 
Dilzas și Gheorghios Parasidis.
DUBLA 1NTILNIRE UNGARIA-a 

ROMANIA
Calendarul competițional inter

național al F. R. Fotbal, pentru 
lunile octombrie și noiembrie cu
prinde o dublă întilnire de fotbal 
Ungaria — România, la juniori și 
tineret (23., de ani).

Meciul formațiilor de juniori 
se va disputa la 16 octombrie, la 
Gyula, iar Întâlnirea reprezenta
tivelor de tineret (Under 23) se 
va desfășura, în ziua de 7 no
iembrie, la Gydngyos, localitate 
situată la 85 de km de Buda
pesta.
ASTĂZI MECI AMICAL ; VOIN
ȚA BUCUREȘTI — F. C. ARGEȘ

Astăzi pe stadionul Voința, di
vizionara B Voința București în- 
tîlnește într-un joc amical pe diș 
vizionara A, F. C. Argeș. I

Meciul va începe la ora 16.

Ieri, In Divizia B
RAPID BUCUREȘTI

ELECTROPUTERE CRAIOVA
1-0 (0-0)

Peste 15 000 de spectatori au asis-’ 
tal la o partidă de modest nivel 
tehnic, care a avut numai cîteva 
faze mai reușite. Echipa feroviară 
nu a arătat aceeași prospețime din 
partidele anterioare, acuzînd o oare
care oboseală. In schimb formația 
craioveană a abordat partida cu 
mult curaj, s-a apărat organizat,’ 
lansînd cîteva contraatacuri 
culoase.

Unicul punct al partidei â 
Înscris in min- S3 de Manea, 
lovitură de la 11 m în urma 
pretins fault In careu comjs de por
tarul Tudoran asupra lui MihaXrt 
che. A arbitrat C. Prusac (Boto
șani).

V. IORDACHE

perti 

fosi 
du» 

unul

AZI, LA PLOIEȘTI 

0 DUPĂAM1AZĂ CULTURAL- 
SPORTIVA .,PETROLUL’1
Clubul sportiv șl Fotbal club Pe» 

trolul organizează azi după-amiazJ 
(de la ora 17) un program cultu-, 
ral-sportiv. Pe gazonul stadionului, 
pe care fotbaUștii ploieșteni au re
purtat atlțea succese de-a -lungul 
anilor. Cele două cluburi ale spor
tivilor petroliști organizează o fru
moasă manifestare, prilej cu 
se vor întâlni Intr-un meci „al amin
tirilor" foști jucători divizionari A 
din București șl Ploiești, vor avea 
loc demonstrații de box. haltere, 

’ gimnastică scrimă, lupte si judo, 
iar pe scenă vor evolua Toma Ca- 
ragiu. Dem Rădulescu, Stela Popes
cu, Ștefan Bănică, Puiu Călinescu, 
Horia Șerbănescu. Porta Căciulescu. 
Irina Logbin, Ion Dolânescu, Fărâ
miță Lambru, Mihai Constantinescu, 
Olimpia Panrtu, Marius Teicu Mi
hai Dumbravă. Ion Cristinoiu, Gionl 
Dumitriu.

naliză — de a înscrie golul, uni
ca rațiune a Jocului.

Separînd puțin comportările 
celor două, Steagul roșu s-ar putea 
scuza, din nou, cu lotul ei ac
tual, ceea ce a condus, desigur, 
la o diminuare de randament. Cu 
attt mai mult nu era potrivită, a- 
preciem noi, o asemenea „tactică" 
care, s-a văzut nu o dată, inhibă 
in mare măsură formația asalta
tă de bună voie în propriul ca-' 
reu. Refuzul de a acționa în spi
ritul jocului, de a miza în egală 
măsură pe defensivă și pe ofensi
vă, trădează o stare de slăbiciu
ne pe care adversarul o poate 
specula oricînd in favoarea lui.

Scriem toate acestea cu tabe
lul complet al rezultatelor din 
cupele europene în față, inspi
rați, deci, și de victoriile, In de-' 
plasare, ale unor echipe care —■, 
respectîndu-se pe sine și demon- 
strînd personalitate In sensul bun 
al cuvîntului — în afară de gri
ja pentru o apărare ermetică au 
acordat întreaga atenție și ofen- ' 
sivei, obținînd rezultatul dorit.

Chiar dacă, n-au în momentul 
de față „cărți de vizită" în soc- 
cerul european, Steagul roșu și 
Jiul reprezintă în cupele europe
ne fotbalul românesc, prezent la 
aceste întreceri încă de la pri
mele lor ediții, misiune care tre
buia onorată ca atare.

O vor face, în revanșă, ’.a 2 
octombrie ? Să vedem...

Gheorghe NICOLAESCU
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VOLEIBALIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
ÎN PARTIDA CU SELECȚIONATA9

ORAȘULUI SANHAI
9 9

BRAȘOV, 25 
< corespondentul 
Sala de sport 
localitate a fost, miercuri după 

■amiază, gazda unei atractive în- 
tîlniri internaționale de volei, a- 
vînd ca protagoniste 
culină a României și Selecționata 

^orașului Șanhai (R. P. Chineză).
Voleibaliștii români, care se află 

în preajma confruntărilor din ca
târul campionatului mondial, au a- 
vut un partener de întrecere ce 

»i-a- solicitat 
în acest fel 
ga gamă 
nico-tactice.

■ acționat cu
■ combinat bine la fileu, dar tine-. 
: rețea multora dintre componenții
• sextetului și lipsa de experiență

(prin telefon, de la 
nostru județean), 

a Universității din

echipa mas-

din plin, obligîndu-i 
să apeleze la întrea- 
de cunoștințe teh- 
Sportivii chinezi au 
multă vigoare, au

au fost, în cele din urmă, hotă
rî toare, în evoluția scorului. E- 
chipa antrenată de Aurel Drăgan 
a manifestat multă poftă de joc, 
s-a apărat bine in linia a doua, a 
avut un blocaj ferm și agresiv, 
a atacat în forță, a utilizat nume
roase scheme tactice, cu care si-a 
surprins adversarii. Victoria a re
venit, așadar, reprezentativei Ro
mâniei cu 3—0 («. 9, 7,), remar- 
cindu-se Bartha, Oros, Tutovan 
și Păușescu de la învingători, res
pectiv Ian Sia-Fan, Pan l'-Cian,

Wei-Tu. Partida a fost 
bine condusă de V. Arhire

Ciaa
foarte
și Gh. Ferariu, ambii din Brasov.

Joi, de la ora 16, are loc cel de 
al doilea meci.

C. GRI TA

C. M. DE TIR

NOI RECORDURI
MOSCOVA SPORTIVĂ ESTE PREGĂTITĂ

TT7WTI
ALE LUMII IN

PENTRU VOTUL C. 1.0. UE LA V1ENA ULTIMELE DOUA ZILE
MOSCOVA (Agerpres). — Or

ganizațiile sportive din Moscova 
se pregătesc in vederea sesiunii 
C.I.Q. care va avea loc in luna 
octombrie la Viena, sesiune in 
cadrul căreia va fi desemnat 
orașul gazdă al Jocurilor Olim
pice de vară din anul 1980.

După cum se știe, capitala 
U.R.S.S. și orașul american Los 
Angeles sînt cele două candi
date. Tn afara prezentării vo
luminosului dosar de candida
tură, în timpul sesiunii vor fi 
organizate lâ Viena o expoziție 
de fotografii și o gală de filme 
avînd ca temă principală Mos
cova și bazele sale sportive.

In același 
totul este 
strucția unei mari săli sportive 
universale, a complexului de 
călărie de la Krilatsk și a nou
lui ansamblu sportiv de la 
Nagaiino.

timp, la Moscova 
gata pentru con-

Berna au

Pt PISIIll DE ATLETISM

Intîlniri internaționale ale fotbaliștilor noștri

ECHIPELE BULGARIEI Șl ROMÂNIEI, LA EGALITATE: 0-0
(Urmare din pag. 1)

taculos. Urmează o scurtă pe
rioadă de joc ceva mai bun din 
partea gazdelor. în minutul 27, 
Borisov trage pentru a doua oară 
la poartă, Răducanu reține. După 
prima jumătate de oră, în jocul 

-echipei noastre se constată o a- 
meliorare. In minutul 30, Iordă- 
neseu execută primul șut pe 
poartă. Finalul reprizei aparține 

-echipei noastre. în- minutul 40, 
Reldeanu trage alături.' îl imită 
Borisov (min. 42). Cea mai mare 

- ocazie se produce cu un minut 
înainte de sfirșitul reprizei, cînd, 
la o <centrare a lui Kun, Troi ra
tează «deschiderea scorului.

La Teluare, echipa noastră se 
lasă' dominată în primele' zece 
minute. în minutul 55, Kolev

• execută o lovitură liberă, cu 
boltă peste ‘ zid,’ 'sfhfe Tâ.șev,’ care 
ratează o ocazie bună. Fotbaliștii 
bulgari insistă, dar atacurile lor 
sînt total dezorganizate. în mi
nutul 72, Mulțescu ia locul lui 
Iordănescu. Jocul capătă 
multă claritate. Balonul circulă 
mai bine. în minutul 75, Marcu

• centrează de pe partea dreaptă, 
Kun plonjează, dar portarul bul-

. gar reușește să împingă mingea 
în corner. Echipa noastră apare 

■mult mai mult în joc. Această
■ dominare, exercitată cu mai mult 
calm, se soldează cu un șut al 
lui Marcu de la distanță, în mi
nutul 84. îl imită Dinu, în mi-

■ nutul următor. Atacurile bulgare

mai

fie periculoase 
Răducanu. Efor- 
sint izolate. în 
ratează o fru- 

reprize- 
Româ- 
de un

continuă să nu 
pentru poarta lui 
turile lui Voinov 
minutul 89, Kun 
moașă ocazie. Finalurile
lor ău aparținut echipei 
niei, în cadrul .unui joc 
nivel tehnic mediocru.

Arbitrul iugoslav Marian Gu- 
guloviei a condus bine formații! •

BULGARIA : Gugalov (min. 77

Naidenov) — Zafirov, Ivkov, Di
mitrov, Kolev — Pavlov (min. 63 
Panov), Barzov, Borisov — Tașev, 
Voinov, Hristov (min. 46 Pi- 
targov).

ROMANIA : Răducanu 7 —
Cheran 7, Antonescu 7, Sătmă- 
reanu 11 8. Anghelini 8 — Bel- 
deanu 7, Dinu 8, Iordănescu 6 
(min. 72 Mulțescu 6) — Troi 6, 
Kun 6, Marcu 6.

• In concursul de la Plsen,
proba de 5000 m a fost cîștigată 
de Justus (R.D.G.) —_ 14:04,6, ur
mat de ~ '
14:05.6 și Andreica (România) — 
14:07,6. Petre Lupan a ocupat lo
cul 3 la 1500 m. cu 351,6.

• Dubla intilnire internațio
nală dintre selecționatele fe
minine și masculine ale U.R.S.S. 
și Finlandei a revenit sportivilor 
sovietici : la masculin cu 240 — 
168 p. iar la feminin cu 82 — 61 
p. Cîteva rezultate : masculin : 
800 m : Poncmarcv (U.R.S.S.) — 
1:48.58 : 5000 m : Pukalov
(U.R.S.S.) — 13:48,40 ; 110 m g: 
Kulebiakin (U.R.S.S.) — 14,03 ;
disc : Kahma (Finlanda) — 64.12 
m ; ciocan : Phakadze (U.R.S.S.) 
— 74,50 m i lungime : Podlujnîi 
(U.R.S.S.) — 8,01 m ; feminin 200 
m: Rita Salin (Finlanda) — 23,18 ; 
greutate : Nadejda Cijova
(U.R.S.S.) — 19,71 m ; disc : Fai
na Melnik (U.R.S.S.) — 62,30 m.

• La Avezzano, atleta italia
nă Sara Simeoni a stabilit, cu 
1,90 m, un nou record național la 
săritura în înălțime.

Bufta (Cehoslovacia)

UN EGAL AL DĂRUIRII
SI DISCIPLINEI TACTICE

POLONIA — ROMÂNIA (tineret sub 23 de ani) 0-0

SPORTIVI ROMANI 
LA BALCANIADA DE TENIS 

’ DE MASĂ
Azi, încep la Atena campionatele 

internaționale de tenis de masă ale 
Greciei programate pînă. duminică 
inclusiv. Apoi, peste o săptămînă, 
(intre 3 și 6 octombrie) în capitala 
aceleiași țări se va disputa Balca
niada. La ambele competiții fede
rația noastră de specialitate a în
scris următorul lot de . sportivi : 
Maria Alexandru, Magdalena Lcsai, 
Ligia Lupii, S. Doboși. T. Gheorghe, 
A. Ovanez, M. Firănescu.

în Elveția, la Thun și 
continuat întrecerile campionate
lor mondiale de tir. Iată rezulta
tele, armă standard 3 X 20 f, fe
mei : 1. Anka Pelova (Bulgaria) 
576 p. 2. Nonka Șatarova (Bulga
ria) 574 ‘ " - -- - -
(S.U.A.) 
dot 546
1 700 p, 
R. - “
1. 
U.
575 p, 3 H. Anshushaug (Norve
gia) 574 p... 11. I. Olărescu 571 p... 
42. N. Rotaru și P. Șandor 502 
p... 96. Șt. Caban 544 p, echipe : 
1. U.R.S.S. 2 280 p — nou record 
mondial (v.r. 2 277 p), 2. S.U.A.
2 278 p, 3. Norvegia 2 268 p... 14.
România 2 239 p ; mistreț alergă
tor 40 f: 1. V. -
(U.R.S.S.) 385 p — 
mondial (v.r. 383 p), 
rov (U.R.S.S.) 3S4 p, 
(U.R.S.S.) 
U.R.S.S. 
mondial, 
Suedia 1 468 p.

Miercuri au început alte trei 
probe. La pistol standard femei, 
după manșa I conduce sovietica 
Stoliarova cu 292 p (ultima de
cadă : 99), urmată de compatrioata 
sa Jarikova 292’97 și românca 
Anișoara Matei cu 291 p. La 
calibru mare, tot după 
manșă,, pe locul. I se află 
slovacul Hromada 297 p, 
care sînt clasați francezul 
hault 295 p, sovieticul Kos’h 
97 și Dan Iuga (România) 
294'96. Ambele 
cheie joi.

în întrecerea 
pătul lansării a 
trăgători (cubanezul Castrillo,

p. 3. Margaret Murdock
572 p... 34. Mariana Feo- 
P, 
2.

echipe : 1. U.R.S.S.
Bulgaria 1 699 p, 3, 

F. Germania 1 689 p. bărbați: 
H. Sauer (R.S.A.) 576 p, 2. 
Wunderlich (R. D. Germană)

383 p,
1 533 p —
2. Ungaria

Postoianov 
nou recortr*'-

2. A. Kedia-
3. A. Gazov
echipe : 1.
nou record 
1 482 p, 3.

probe se

pistol 
prima 
ceho- 
după 
Port- 

294’ 
cu 

în-

ca- 
trei 

..____ . . Po
lonezul Gawlikovsk'i și sovieticul 
Țuranov) au reușit punctajul 
maxim : 50 de talere doborîte.
Alți' cinci țintași printre care și 
românul Gheorghe Sencovici au 
spart 49 de talere, iar 20 de concu- 
renți, 48. Proba continuă joi și 
se termină vineri.

Programul de azi : armă liberă 
calibru mare " 3 x 40 f, pistol ca
libru mare — ultima manșă (Dan 
Iuga), pistol standard femei — 
ultima manșă (Anișoara Matei), 
skeet — manșa a doua (GhCor- 
ghe Sencovici).

de sheet, la
50 de talere,

RZESZOW, 25 (prin telefon). 
Un scor alb care se prefigura 
încă din prima repriză, săracă în 
faze de poartă, ambele echipe ex
pediind șuturi de la distanță, fără 
mare grad de periculozitate. A 
plouat continuu în această parte 
a jocului și. desigur, terenul 
foarte alunecos a stînjenit în spe
cial pe jucătorii din linia 
sarcini preponderente de 
zare. Gazdele au dominat 
rial, dar fundașii noștri, 
niți de mijlocași, au apărat

I. CU 
finali- 
terito- 
spriji- 
exem-

ROMANIA - POLONIA
(tineret sub 21 de ani) 0-0

DROBETA TR SEVERIN, 25 
t (prin telefon). Cei aproximativ 

10 000 de spectatori care au luat 
loc, pe o ploaie deasă și rece, 

•în tribunele stadionului ,1 Mai" 
au plecat dezamăgiți de la un 
meci care promitea mult (fiind 
vorba de cei mai talentați jucă
tori români și polonezi de 19—21 
ani), dar care din păcate Ie-a o- 
ferit extrem de puțin. S-a jucat 
lent, dezordonat, fără o concep
ție tactică, la... nimereală, gre- 
șindu-se nepermis de multe pase, 
chiar și cele mai simple, iar șu
turile la poartă au fost slabe, 
imprecise și rare, ele puțind fi 
numărate pe degetele unei sin
gure mîini !

Echipa noastră a dominat în 
majoritatea timpului, fără să 
reușească însă să realizeze acele 
acțiuni ofensive în viteză, care 
■să descumpănească o apărare si
gură, masivă și aglomerată cum 
a fost aceea a oaspeților. în re
priza întîi, am consemnat o sin
gură mare ocazie de gol. Ea a 
aparținut echipei noastre (min. 31) 

•cînd Batacliu — după ce l-a de
pășit și pe portarul polonez — 

lin loc să șuteze sănătos în poarta 
goală a mai preferat o fentă în 

■plus, permițînd fundașului Woi- 
‘towicz să devieze în corner.

Imediat după pauză (min. 46), 
echipa noastră a avut o nouă o- 
cazle de a deschide scorul, Custov 

■șutind violent, de la marginea 
careului de 16 m. în bara trans
versală. Schimbările survenite, a-

poi, în cele două formații n-au 
avut darul de a înviora jocul. 
Dimpotrivă, ritmul acestuia a 
scăzut tot mai mult.

Arbitrul Sever Drăgulici — 
Drobeta Tr. Severin — a condus 
foarte bine.

ROMANIA; Lăzăreanu — Nițu. 
Smarandache, Naghi'. Purima — 
Bora, Hurloi. Custov (min. 62 Vi- 
șan) — Batacliu. Răducanu (min. 
62 Stoichiță), Aelenei.

POLONIA : Kostrzewa — H - 
lewa, Nakonieczny, Woitowicz. 
Wtodarczak — Mlkolajow (min. 34 
Grobelwy), Rasek, Czamynoga 
(min. 50 Worowko) — Krawczyk 
(min. 54 Jaroszewski), Mazur, 
Galant.

Laurențiu DUMITRESCU

plar careul lui Bathori, lâsînd 
echipei poloneze o singură ocazie 
mai clară de a marca, aceea de 
la începutul meciului (min. 5) 
cînd Kurzepa va trage imprecis 
din interiorul careului peste 
poartă.

La reluare, echipa noastră joacă 
cu mai mult aplomb în atac, con
trolează și mijlocul terenului, a- 
vansează mai decis spre buturile 
adverse și M. Sandu execută un 
șut aplaudat (min. 47), puțin 
peste poarta lui Chwolik. Perioada 
noastră foarte bună se încheie cu 
o fază de efect construită de 
Helvei (min. 68), dar nefructifi
cată de Crișan care, din apro
piere, șutează imprecis. Finalul 
partidei este punctat de ofensiva 
echipei gazdă. Presiunea nu poate 
fi însă concretizată, fotbaliștii 
noștri jucînd excelent în apărare. 
O singură dată (min. 81) blocul 
nostru defensiv are o fisură, cînd 
Kwiatkowski se înalță în careu, 
sutează cu capul, dar e rîndul 
lui Bathori să-și facă datoria. A 
fost un egal al dăruirii și al dis
ciplinei tactice.

Arbitrul polonez 
Wtodzimierz a condus

Karolak 
excelent.

POLONIA : Chwolik — Bochen- 
tyn, Trefon, Krawczyk, Rudy — 
Kurzepa (min. 46 : Sosnica), Dy- 
biez, Grzywaczewski — Radowski 
(min. 46 : Nowacki), Kupcewicz, 
Szahitowski (min. 70 : Kwiat
kowski).

ROMĂNIA s Bathori I — Gri- 
gore, G. Sandu, Cazan, Lucuță 
— Chihaia (min. 75 : Rădulescu), 
Dumitriu IV, Ion Ion — Atodi- 
resei, M. Sandu (min. 62 : Helvei), 
Crișan (min. 85 : Porațchi).

Ion CUPEN

MECIURI INTERNATIONALE LA FOTBAL
în preliminariile campionatului 

european de fotbal s-au desfășu
rat aseară două meciuri.

La Copenhaga (în grupa 4) i 
DANEMARCA — SPANIA 1—2 
(0—2). Au marcat Claramant 
(min. 28 din 11 m), R. Martinez 
(min. 41) pentru oaspeți, respec
tiv Nygard (min. 47 din 11 m)-

La Helsinki (în grupa 5) s FIN
LANDA — OLANDA 1—3 (1—2).

HOTĂRÎRILE CONGRESULUI A. I. B. A
DAR ES SALAM, 25 (Ager

pres). — Congresul Asociației in- 
amator 

lucrările 
(Tanzania), 
președinte 
pe Nikolai 

(U.R.S.S.).

box 
ține

ternaționale de
(A.I.B.A.), care-și 
la Dar es Salam 
ales in funcția de 
acestui for sportiv 
kiforov-Denisov 
fost aleși, totodată, 8 vicepreșe
dinți, printre care Lisowski (Po
lonia) și Wehr (R.D.G.) pentru

l-a 
al

Ni-
Au

Europa,
Hull (S.U.A.), 
Congresul a 
doua a 
de box 
fă.șoare 
slavia.

Chaudhry (Pakistan), 
Santiago (Cuba), 

hotârît ca ediția a 
campionatelor. mondiale 

ale amatorilor să se des- 
în anul 1978 în Iugo- r

*

MECIUL DE ȘAH

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE HALTERE

KARPOV - KORCINOI
Partida a 5-a a meciului de 

șah dintre Anatoli Karpov și 
Viktor Korcinoi, finala turneu
lui candidaților pentru titlul su
prem, s-a întrerupt la mutarea 
41-a. Korcinoi (cu albele) deține 
inițiativa pentru pionul sacrificat, 
intr-un final de turnuri. Scorui 
este favorabil (2* 2—l'A) lui Karpov.

Campionatele mondiale de 
l\altere. au continuat la Manilla. 
La categoria ușoară, 
revenit lui Petr Korol 
cu 305 kg (130 + 175), 
polonezul Zbigniew Kaczmarek — 
302,5 kg și de iranianul Nazro- 
llah Dehnavi — 295 kg.

La categoria semimijlocie, spor
tivii bulgari au ocupat primele 
două locuri: N. Koicv 335 kg (150 
4-185) și R. Rusev 332,5 kg (152,5 
kg — record mondial 
locul 3 s-a clasat 
(R.D.G.) cu 322,5 kg.

victoria a
(U.R.S.S.) 

urmat de

P 
P.

180). Pe
Wenzel

e TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
In
pe

finală l-a întrecut 
compatriotul

Reprezentativa de hochei pe gbeatâ 
a U.R.S.S. și-a încheiat turneul în 
Canada, jucînd la Vancouver cu se
lecționata țării gazdă. ' ’ 
încheiat la 
0—1. 0—2)

Turneul de
x Oslo a fost 

va secundă 
meciul
(1—1. 2—2. 2—1) 
iară a Suediei.
Competiția feminină de handbal 
desfășurată la Zaporoje s-a înche
iat cu victoria primei reprezentative 
a U.R.S.S. care a terminat neînvin
să totalizind 10 p. In ultimele două 
meciuri, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : U.R.S.S. — Iu-* 
goslavia 15—7 (7—3) ; R. D. Germa
nă — R. F. Germania 19—12 (10—6).

La Katowice, a început „Cupa Mării 
Baltice” la handbal masculin. Pri
mele rezultate : U.R.S.S. — Suedia 
18—13 (6—8) ; R. D. Germană —
R. F. Germania 14—11 (7—5) ; Polo
nia A — Polonia B 31—11 (13—8).

egalitate :
Meciul s-a
5—5 (5—2,

hochei pe
cîștigaț- de 

_____ a
decisiv 

2—2.

gheată de la 
reprezentati- 

U.R1S.S., care în 
a învins cu 5—4 

i selecționata simi-

Los Angeles, 
cu 6—3, 6—1
Harold Solomon.
Turneul feminin de tenis de la 
lando (Florida) s-a încheiat cu 
toria tinerei jucătoare cehoslovace 
Martina Navratilova, în vîrstă de 
17 ani. care a învins-o în finală cu 
7—6, 6—1 pe americana Julle Held- 
man.
Capitala Filipinelor va găzdui. în
tre S și 2-5 octombrie an important 
turneu international de șah la care 
vor participa 11 mari maeștri. Au 
fost invitați; printre alții, fostul 
campion mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), Svetozar Gligoricl (Iu
goslavia), Florin Gheorghiu (Româ
nia), Lajos Portisch (Ungaria),

Cea de-a 24-a ediție a Turului ci
clist al Bulgariei s-a încheiat la So
fia cu victoria rutierului sovietic 
Rihat Șarafulln, urmat de compa
triotul său Gusiatnikov — la 54 sec. 
Clasamentul pe echipe : 1. U.R.S.S.. 
2. R. D. Germană, 3. Bulgaria. E- 
chlpa României £ terminat cursa pe 
locul 11, la lh 50:05.

său

Or- 
vic-

Praga :
D. GER-

în meci amical, 
CEHOSLOVACIA - 
MANA; 3—1 (2—0).

La junKiri : POLONIA 
GERMANA 4—1 (2—0) la Malve, 
în apropiere de Varșovia ; Real 
Madrid — Standard Liege 3—0
(1—0) — meci amical.

în C.C.E. (meci retur) : Hajduk 
Split — Keflavik (Islanda) 2—0. 
în tur 7—1,

la 
R.

— R. D.

Jimmy Connors â terminat învingă
tor și în turneul de tenis de la
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