
TRANSFAGĂRĂȘANUL,
DRUM PE CULME, SPRE VIITOR

A trecut o săptămină de la pre
miera Transfăgărășanului. Și re
porterul e in continuare obsedat 
de propria sa neputință. Ca și fo
tograful, de altfel.

Omul cu aparatul a căutat un
ghiuri, planuri și perspective care 
să cuprindă un fragment de pano
ramă. Dar a fost greu. De la Stina 
Caprei nu se vede Piscul Negru. 
Căldările Mioarelor le ascund pe 
cele ale Berbecilor. Marele spec
tacol de ansamblu se refuză privi
rilor, chiar dacă fotograful se a- 
gață de stincă, fără piton și piolet.

A

Omul cu creionul încearcă și el. 
cu destulă dificultate, să transmită 
ceva din fiorul Transfăgărășanu
lui. își răsfoiește, febril, carnetul. 
Caută reperele acestui drum fără 
egal, de 90 167 de metri. Își dă 
seama că cifrele nu spun mare 
lucru. Caută altceva... Undeva, in
tr-un colț, găsește scris : „Peste 
3 milioane zile-om muncă". Cifra 
e colosală, dar — și ea — nu are 
puterea sugestiei, mai ales pentru 
cineva care nu privește, în clipa 
asta, pridvorul de piatră și coper
tina de piatră care vor spulbera 
zăpada avalanșelor, proiectind-o in 
Valea Bilei.

Reporterul caută mereu. Se. gîn- 
dește la cei 80 de kilometri de 
parapeți care string muntele de 
granit. „Ar fi o cifră". Și totuși, 
el simte că s-ar apropia parcă mai 
mult de răsuflarea Transfăgărășa- 
nului dacă s-ar opri în fața unei 
alte foi, unde stă scris, negru pe 
alb : „7 500 de buturugi, de apro-
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BRAȘOV, 26 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru 
țean).

în sala Universității 
Uitate s-a desfășurat 
doua partidă dintre 
masculină de volei a 
și Selecționata orașului 
(R. P. Chineză). Ca și în 
meci, victoria a revenit 
zentativei noastre cu 3—O 
2). Jocul a plăcut prin 
tatea acțiunilor și frumusețea 
fazelor. îndeosebi primele două 
seturi au fost mai disputate, oas
peții (din rîndul cărora s-au re
marcat Cian VVei-Ti și Ian Sia- 
Fan) opunînd o deosebită rezis
tență și constituind un bun par
tener de întrecere pentru vo
leibaliștii noștri.

Echipa României a jucat în 
următoarea alcătuire : Udiștea- 
nu, Bartha (Arbuzov). Duduciuc, 
Chiș (Oros), Tutovan, Stancu.

Au arbitrat brașovenii Gh. Fe- 
rariu și V. Arhire.

C. GRUIA

și dumi-
Florcasca

e Sîmbătă (ora 15) 
nică (ora 16), în sala 
din Capitală vor avea loc ulti
mele două întîlniri dintre echipa 
României și Selecționata orașu
lui Șanhai. 

ximativ 30 de centimetri, smulse 
pe fiecare kilometru linear*.

Toate acestea, insă, au — își dă 
seama — păcatul detaliului foto
grafic. Reporterul inchide carnetul. 
Se gindește la truda biruitoare a 
ostașilor pe creste. Vrea să refa
că fabuloasa ..călătorie a buldoze
rului*. Intr-o bună zi, pe ia 1 800 
de metri spre Piatra Dracului, 
buldozerul n-a mai putut înainta. 
Oamenii s-au oprit, privind cerul, 
descumpăniți. Atunci s-a născut 
ideea demontării, piesă cu piesă, 
șurub cu șurub. Dar lama buldo

zerului era prea grea, iar potecile 
prea înguste. Și astfel, oamenii au 
tăiat lama in două, ca și ea să 
urce, pe umerii lor, spre Piatra 
Dracului, ca merindea lui Hanibal, 
peste Alpi, cind elbfanții-buldozer 
nu mai puteau duce, prăvălindu-se 
in prăpastie.

Microbuzul înaintează greu. Gea
murile s-au aburit de mult. Sin- 
tem pe malul Lacului Bilea. Cobo- 
rîm. Cineva întreabă, in fața tu
nelului : „E adevărat că are 800 
de 
de 
om 
cei 
nu

metri ?" Și reporterul răspun- 
că atita are. în clipa aceea, un 
din mulțime s-a și întors spre 
cu condeiul în mină : „Dacă 
vă e cu supărare, faceți o 

greșeală. Tunelul are cu șapte 
metri mai mult. Șapte metri aici..." 

în acel moment, omul a luat lo
cul cifrelor. Se numea G'neorghe 
Buzoi. A lucrat la tunel. îl intre-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

Gabriela Popa depășește printr-un puternic atac blocajul 
echipei Poloniei Foto: V. BAGEAC

VICTORIE DIFICILA
A VOLEIBALISTELOR NOASTRE 

ÎN PARTIDA CU POLONIA
Sala Floreasca a găzduit, ieri 

după-amiază. penultima partidă 
de verificare a echipei feminine 
de volei a României, care peste 
puțină vreme va lua parte la 
campionatele mondiale din Mexic. 
Jucătoarele noastre au avut ca 
partener de întrecere formația 
Poloniei, aflată și ea printre par
ticipantele la „mondiale". După 
două ore și jumătate, victoria a 
revenit reprezentativei noastre cu 
3—2, (—7, 2, —12, 13, 11), dar nu 
putem, spune că jocul prestat a 
avut darul să mulțumească asis
tența. S-a greșit mult, în special 
la preluare (ceea ce a făcut ca 
atacul să nu dea totdeauna ran
damentul scontat), la dublaj, vo
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DAN IlIGA-CAMPION AL LUMII
LA PISTOL CALIBRU MARE

După aproape o săptămînă de 
întreceri ale celor mai buni tră
gători din lume in cadrul com
petiției supreme, ziua de joi a 
adus tirului gpmânesc o strălu
cită biruință, Maestrul emerit al 
sportului Dan Iuga, cel care a 
cîștigat în urmă cu doi ani me
dalia d ■ argint la J.O. (pistol li
ber). a înscris și de data aceas
ta o mare performanță, cucerind 
titlul mondial și medalia de aur 
la pistol calibru mare.

în ziua I a probei (miercuri) 
Iuga se afla pe locul 4 cu 294 
p. în ultima manșă de joi, la în
cheierea întrecerii, trei țintași 
erau la egalitate de puncte ; Dan 
Iuga (România), Francis Higgin
son (S.U.A.) și Hynek Hromada 
(Cehoslovacia) — toți cu 591 p. 
Pentru departajare a fost ne
voie de un baraj cind Iuga și 
Higginson au tras cîte 149 p, iar 
Hromada 148 p. Un nou baraj 
(in doi) pentru desemnarea cam
pionului lumii și Dan Iuga a ob
ținut 145 p, cit un punct mai 
mult decît adversarul său, Hig
ginson : 144 p. Și astfel, acest 
admirabil sportiv izbutește să 
urce cea mai înaltă treaptă pe 
podiumul premianților.

Demn de subliniat. rezultatul 
lui Iuga reprezintă un nou re
cord al țării, adică este vorba de

CAMPIONATELE UNIVERSITATEA IAȘI [feminini
DE HANDBAL,

DIVIZIA A 0 SURPRIZA PLĂCUTĂ
Ieri s-a disputat etapa a Vl-a a 

Diviziei A Ia handbal, iată scurte 
relatări de la meciurile masculine 
feminine : 

leibalistele noastre fiind surprinse 
deseori de către adversare în li
nia a H-a. Să adăugăm șl fap
tul că varietatea combinațiilor la 
fileu și a loviturilor de atac a 
fost scăzută, ceea ce a facilitat în 
repetate rîndtiri misiunea jucă
toarelor poloneze, care au fost 
Ia.un pas de a termina învingă
toare. S-au detașat : Mariana Io- 
nescu și Maria Cengher din for
mația noastră, respectiv Eva Du
ba), Malgorzata 
resa Rychlicka. 
Rădulescu și M.

Vineri, de la 
Floreasca, are 
vanșă.

Denisov și 
Au arbitrat: 
Albut.
ora 

loc

Te
ii.

18, în sala 
partida re-

EM. F.

• O STRĂLUCITĂ
VICTORIE

A TIRULUI

ROMANESC

PROGRAMUL

DE VINERII

pistol standard 
bărbați și skeet — 
talere lansate din 
turn — ultima 
manșă (Gheorghe 
Sencovici)

o autodepășire a
țintaș român în cea mai mare 
competiție de tir de pe glob. 
Dan Iuga este născut la 12 no
iembrie 1945 la Tg. Ocna, face

FEMININ

I.E.F.S.  — universitatea iași 
20—15 (7—7). Am asistat ieri după a- 
miază, pe „Tineretului", la unul din
tre puținele meciuri bune, cu hand
bal adevărat, din acest campionat. 
Excelent pregătite, cele două for
mații au desfășurat un joc viguros 
în atac, ferm în apărare. leșencele 
(o surpriză deosebit de plăcută, fe
licitări antrenorului Dan Constanli- 
nescu !) au fost egale valoroaselor 
lor adversare și numai lipsa de ex
periență (in superioritate numerică 
s-au flsticit) și o slăbire — spre 
final — a concentrării în apărare au 
făcut să piardă intilr.lrea. I.E.F.S. 
a fost așa cum o știm : o echipa 
rapidă, cu o excelentă pregătire fi
zică și o ardoare de .admirat. Păcat 
că abuzează de durități (arbitrii au 
fost și ieri mult prea îngăduitori). 
Au marcat : Doina Radu 5, Rodica 
Bunea 4, Elena Frincu 4, Gcorgeia 
Lăcustă 2, Maria Boși 3, Natalia 
Alexandreseu 1 și Iulian a Hobincu 
1 — pentru I.EF.S.. Viorica Cojoco- 
rița 8, Dorina Stamatin 4, Jana Her- 
ța 1, Maria Brezaie 1 și Magdalena 
Trandafir 1 — pentru Universitatea 
Iași. Au condus eu scăpări Tr. Enc 
(Buzău) și V. Erhan (Ploiești).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 19—9 (11—3). 
Cu Simona Arghir in zi mare, bucu-

MECIUL DE FOTBAL
DANEMARCA ROMANIA
VĂZUT DE SOFIA

Să stabilim, pentru început, po
ziția acestui 0—0 de la Sofia in an
samblul rezultatelor echipei repre
zentative. El vine după un 1—1 la 
București (care nu apare, însă, în 
palmaresele oficiale, fiind trecut 
sub numele de București — Sofia), 
astfel că recuperează, dacă vreți... 
punctul pierdut atunci pe teren 
propriu. Dacă mai răscolim puțin 
în memorie și constatăm că, în a- 
fara unui 1—0 reușit in 1964 de 
prima noastră echipă in fața uns- 
prezecelui olimpic bulgar, națio
nala noastră nu mai reușise să 
plece neînvinsă de la Sofia, a- 
tunci cu atit mai mult putem so
coti rezultatul de miercuri seara 
ca meritoriu. Asta pentru a da, în 
orice caz, antrenorilor și jucători
lor echipei naționale ce este al lor 
în privința rezultatului privit sub 
aspectul semnificației sale cifrice.

Sigur insă că, mai departe, ceea

remarcabilului parte din clubul Dinamo Bucu
rești, a început să practica tirul

(Continuare în pag. a 4-a) 1

reștencele n-au avut nici o pcoA 
blemă în meciul cu mureșenceiei 
Este drept insă și faptul că oaspet 
tele s-au prezentat mult sub postai* 
litățile pe care bănuim că le ata' 
pierzînd mingea prea ușor în atao șl. 
iâcind un Joc neorganizat in apă
rare (ambele portărlțe — Man șl 
Szabados — au fost și ele de ne
recunoscut). Au înscris • Arghir 9# 
Furcoi i, Mereu 2, Leonte 1, Vasile
1, Rotaru 1 și Nițu 1 — pentru Uni
versitatea, Șoș 6, Ungur 1, Buia 1 
și Bartha 1 — pentru Mureșul. Au 
arbitrat foarte bine Gh. Ivănoiu Și 
M. Grosu (Galați) — H.N.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ~ 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 11—4 
(7—3). Desfășurat pe o ploaie toren
țială, meciul a solicitat mult ambele 
formații. Controlul dificil al balonu
lui a influențat calitatea par
tidei. Cu un joc mai precis (pase 

. scurte, aruncări în forță de la 9 m), 
studentele au cîștigat clar. Au mar
cat : Petrovici 6. Cojocaru 3, Iorda- 
che 2 șl — respectiv — Costandaclic
2, Serediuc 2. Au condus E. Schus
ter și I. Manoliu (Sibiu) (P. Arcan 
— coresp.),

TEXTILA BUHUȘI CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 11—11 (7—7).

(Continuare în pag. 2-3)

ce interesează acum, cind pînă la 
confruntarea cu echipa Danemar
cei nu mai exista vreo altă verifi
care oficială, rămîne ce a spus 
jocul de miercuri în privința for
mației noastre. Vom arăta, mai în- 
tii, că echipa pe care trioul selec
ționerilor bulgari ne-au opus-o e 
cea mai bună a momentului. Ea a 
prezentat pe patru dintre vechii 
titulari ai echipei (Ivkov, Panov, 
Kolev și Voindv), precum și pe doi 
dintre membrii expediției „Welt- 
meisterschaft" — Zafirov și Bo
risov. Primul ar fi jucat cu sigu
ranță dacă nu s-ar fi accidentat 
grav cu două zile înaintea jocului 
inaugural cu Suedia. Ce se în- 
tîmplă cu ceilalți cinci jucători 
ai formulei de intrare, în turneul

Eftimie 1ONESCU

(Continuare în pag. 2-3)



Trăsăturile caracteristice ale boxerului ideal

FIZIC EXCEPȚIONAL, TEHNICA 
ÎNALTĂ, STABILITATE PSIHICĂ

unei mese rotunde, după C. M. de la Havana
de importanța 

___  ___ _________ _ 71 box 
nu încetează să stîrnească ecouri, 
încă multă vreme după sunetul 
gongului final. în rîndurile spe
cialiștilor, acum — cind s-au 
stins’ emoțiile momentelor de 
luptă — se încearcă sintetizarea 
experienței acumulate la Havana. 
Pentru a face părtași și pe citi
torii noștri la aceste gînduri 
concluzive, vom reda — tot sin
tetic — aprecierile exprimate, la 
O masă rotundă improvizată, de 
către martorii oculari la C.M. 
’74 ; proL Gristea Petroșeneauu, 
secretarul general al F.R. Box, 
antrenorul emerit Ion Popa și. dr. 
Petre Radovici, medicul lotului.

CE NOUTĂȚI A OFERIT 
COMPETIȚIA? în primul rînd, 
o concluzie foarte importantă : 
de unde altădată favoriți deta
șați dominau categoriile, acum 
— cu excepția semigreilor și a 
greilor — în limitele tuturor 
greutăților există 8—10 candidați 
îndreptățiți la medalii ! Modelul 
boxerului fruntaș impune astăzi 
prezența concomitentă a 
toarelor trăsături : fizic 
țional, cunoștințe tehnice

Din concluziile
Un eveniment 

campionatelor mondiale de
pare să nu-I lipsească nici o ca
litate : atac neînfricat, prin mobi
litate în ring și eschive, cu stă- 
pînirea mijloacelor tehnice și o 
puțin comună explozivitate in 
lovituri.

APRECIEREA EVOLUȚIEI
BOXERILOR ROMANI, 
port eu nivelul general 
petiției, se apreciază ”că 
comportat mai bine 
Miinchen. (Jocurile 
fiind singurul etalon _ de compaț- 
rație posibil). r. ---- _ --

Tn ra- 
al com
ei s-au 

decît la 
Olimpice

rație posibil). Pregătirea fizică 
generală a fost corespunzătoare, 
ameliorată - prin perioada de 
aclimatizare din Cuba, prin an
trenamentele zilnice repetate. Ca 
și in alte ocazii, dar de__ astă 
dată fără excepții, boxerii ro
mâni s-au impus prin putere de 
_ . 4îrzenie în

si unele

• prin perioada de

luptă, voință șl 
ring. Ei au comis Insă , 
greșeli. S-a constatat o anumită 
lipsă de concentrare în 
tele de luptă și, mai

urmâ- 
exeep-

T____  ___ .. . înalte,
stabilitate psihică. Starea de per
fectă sănătate este d'e la sine în
țeleasă (deși uneori o uităm...), 
fără a mai vorbi de necesitatea 
unei stabilități în limitele greu
tății impuse de categorie, cu ex
cluderea deselor mijloace artifi
ciale de slăbire. De mare însem
nătate pare a fi revederea con
ceptului nostru despre constitu
ția fizică a boxerului ideal. La 
Havana, cei mai buni s-au do
vedit a fi : atletici în conforma
ție, înalți, cu alonjă, cu muscu
latura brațelor foarte dezvoltată.

CUM POT FI CARACTERI
ZAȚI BOXERII CUBANEZI? Ei 
se disting printr-o combativitate 
exemplară, manifestată în spiri
tul ofensiv și în vizibila voință 
de ă învinge. Excepționala lor 
pregătire fizică le îngăduie o 
mare viteză de execuție și adesea 
putere explozivă în lovituri. Nu 
in ultimul rîuri. ar trebui mențio
nată la ei disciplina tactică (stră
lucit demonstrată, de pildă, ln 
meciul Hernandez — Gedo).

DAR PUGIL1ȘT1I SOVIETICI? 
Potrivit imaginii obișnuite pe ca
re o ava» despre ci, boxerii so
vietici se remarcă prin însitele 
lor cunoștințe tehnice, prin exce
lenta coordonare a brațelor cu 
picioarele în mișcare și. mai ales 
prin siăpînirea situațiilor din 
ring, fără complicații, fără re
curgerea la o varietate de lovi
turi, care poate dovedi fantezie, 
dar diminuează siguranța acțiuni
lor. Singură slăbiciune manifes
tată de boxerii sovietici a fost 
uneori epuizarea resurselor fizice 
în ultima repriză.

EXISTA O SURPRIZA AFRI
CANA ȘI LATTNO-AMEKICANA? 

~ Numai Ln măsura în care-i cu.- 
noaștem și-i întîlnim mai puțin- 
Se observă o certă ameliorare 
tehnică las boxerii din Uganda și 
Kenya, iar în progres sint cei 
din Zaîr, Nigeria, Ghana (unde 
a lucrat antrenorul român Eusta- 
țiu Mărgărit). Majoritatea boxe
rilor din aceste zone preferă să 
aibă permanent inițiativa în luptă 
și uzează- (nu totdeauna eu aco
perire tactică) de avansarea ne
condiționată în ring, bazîndu-se 
(mai ales latino-americanii) pe 
puterea loviturilor lor. Din a- 
ceastă parte a lumii vine acel 
sportiv superb care este porto- 
ricanul Wilfredo Gomez, căruia

momen- 
___ _ __ . ales, a- 
tunci cind s-au aflat în avan
taj (să fie aici vorba de o ten
dință de subapreciere a adver
sarului, de nejustificate atitudini 
de ingîmfare, de neglijențe .ge
tice sau de lipsă de pregătire 
psihologică ?). Oricum, urmările 
dau motive de îngrijorare : din 
11 boxeri români, prezenți la 
Havana, 9 au trebuit să suparte 
numărătoarea arbitrilor !

CE E ------------------------------
VIITOR ? 
pregătiri 
care dă boxerilor români un_ a- 
vantaj inițial ----
buia menținut ritnwri sasținut de 
luptă, cu o 
in repriza a treia- 
același timp, foarte

DE FĂCUT PENTSU 
Continuarea atentei 
fizice multilaterale.

substanțial; Tre-

aecentuată creștere
Dar este, în 

t importantă 
mărirea densității loviturilor in 
fiecare repriză (pentru că unii 
dintre boxerii noștri încearcă să 
obțină avantajul doar prin cî
teva punctări în fiecare repriza!). 
Se cere, prin exercițiu .repetat 
(și subliniere metodică !) mțetrsi- 
iicarea acțiunilor brațului din 
față, nu numai pentru efectul 
psihologic (asupra adversarului și 
judecătorilor), ci mai aies pentru 
efectul real .(amenințare eontii-uă 
si mijloc defensiv). Din păcate, 

constată la boxerii noștri o 
_______ hr forța de levrre e» 
brațul decisiv ; cauzeie ar trebui 
urgent cercetate, pentru că pser- 
dem prea ușor faima de pun- 
cheuri, care impunea tumror 
adversarilor. Nu în uîtimui nr.d 
s-ăr cere simplificarea acțiunilor 

folosirea directelor... cu 
eficacitatea lor fiind

se 
srihLere

de atac, 
precădere, 
dovedită

Victor BÂMCfULESCU

regulamentul probe
lor Șl NORMELOR DE 

CONTROL OBLIGATORII pentru echipele 
divizionare prevede următoarele date de 
desfășurare a primelor concursuri : Di
vizia A : 30 septembrie — 6 octombrie; 
Divizia B: 8 decembrie — 26 ianuarie ; 
Divizia școlară și de juniori : 6-T9 ia
nuarie • I.C.H.F. A DEVENIT i.C.E.D. 
Divizionara masculină A I.C H.F. (nume 
sub care a promovat din campionatul 
orășenesc pînă în prima categorie Q 
țării) va evolua, din această toamnă, 
sub denumirea I.C.E.D. (întreprindeie de 
construcții edilitare și drumuri). Forma
ția I.C.E.D., antrenată de Mihai tones* 
cu-Miccndru, s-a împrospătat prin 'e- 
gitimarea Jui Rotaru (de la Dinamo — 
seniori)', Ferariu (Dinamo — juniori), 
Antoniu (Academia Militară) și Modro- 
gan (Voința București).

BASCHET

CAIAC- 
CANOE 
la care au
și canojști reprezeniîrtd 10 secții de spe
cialitate din Capitală. Competiția a fost 
dominată de spoitivii dincmoviști. laic 
cîștigătoriî pe categorii ; K 1 seniori : 
A. Ivon (Dinamo) ; C 1 seniori ; P. Mar
co» (Dinamo); K 1 tineret : — -
Ijșanu (Șc. sp. 2); C 1 
' ’ ' " ' juniori

juniori 
juniori 
juniori 
senioare:

LACUL H’RASTRAU a 
găzduit duminică întrece
rile „Cupei fandiștifor”, 

participat 2C0 de caiaciști

Dacă inmul- nu

doar 
spre 
cină

„aria triun- 
vreo 24 de

jepi și li- 
Sibiu e mai 
totul e alb. 
albeața asta

iarnă în Fa

LOC OCUPA ACTIVITATEA
ASOCIAȚIEI SPORTIVE DIN

TRAHSFĂGĂRĂSANUL, DRUM PE CULME, SPRE VIITOR
(Urmare din pag. 1)

băm, oarecum stingheriți de cei 
șapte metri : „Ce meserie aveți ?“ 
.'Jnțr-un tunel nu e pd meserii. 
Am fost și betonist, și dulgher, 
și miner, și artificier. Sint din co
muna Arefu, ultima din Argeș la 
marginea dinspre Sibiu. Acum, 
granița taie tunelul. La vreo 200 
de metri de aici stă scris pe o 
tablă in tunel. Județul Argeș". 
„Cum a fost în tunel ?“ „Cind 
ne-a mers mai bine, am înaintat 
cu 100 de metri pc lună*. „Ați 
fostr deci, Si artificier".^ „Am fost. 
La ^ttea-cascadă, unde era grani
tul ^grett. ca lespedea, am cărat 
vreo 2 000 kg de dina mită in „vi
zuină" Apoi am betonat ieșirea. 
Cind a sărit in aer, s-a auzit și la 
Sibiț, Și la Pitești". „Și încotro 
nșergefi acum ?" .Spre casă, din
colo, in Argeș. Fac rămășag că 
acolo e soare. Dacă treci tunelul, 
sint vreo zece grade mai mult. La 
noi, în Argeș — o să vedeți — și 
șosenaa e mai dulce. Poate că 
brazii ii dau dulceața. Aici, in

partea Sibiului, 
cheni. Iu schimb, 
frumos iama, 
Vreau să văd și eu 
fără margini, din telecabină. Aud 
că o să meargă cu cinci kilometri 
in șapte minute. In funicularul cu 
scaune nu mă bag, chiar dacă îmi 
dă zece pături. Mi-a intrat frigu-n 
oase... Se spune că se fac hoteluri 
multe. Și o pistă de schi, lungă 
de 20 km, pină la Cirța. O să 
am ;i eu Poiana Brașovului la 800 
de metri. Poate că în cîfiva ații 
aducem Olimpiada de 
găraș..."

...Se apropie un 
Zimbeșle.'-Ă. stat de 
reportei. fi 'inginer.

bărbat înalt, 
vorbă cu un 

.____ ____ L-a întrebat
dacă a fașttgreu. l-a răspuns in- 
ginerește ț ,ÎPâi... să facem un 
calcul. Șoseaua e de vreo 7 metri 
lățime. ; Înclinația, muntelui, să 
zicem. 45 de grade cu plus și mi
nus. Asta tmeamnă că cealaltă la
tură e tot de 7 metri.
țești 7 cu 7 ajungi la 49. Iar dacă 
împărți la doi, pentru 
ghiuluiA, ajungi la

metri patrați. Dacă înmulțești cu 
un metru „la înaintare" ajungi la 
24 de metri cubi de granit buni 
de aruncat în aer, de curățat și 
de netezit. Și asta, metru cu me
tru, vreo 90 de kilometri, pornind 
de la Glăjerie, pină la Vidraru, 
la Hidrocentrală".

Lingă.. Cabana Bilea, trei măgă
ruși pasc în voie. Gheorglte Buzoi 
ride : ,^Au ieșit la pensie. Pînă 
acum, numai ei aduceau și cîriiatii, 
și plinea, și rachiul de la Cirți- 
șoara".

Doi șoferi, în două „Dacii 1300“ 
cu număr de București, se stre- 

■ ceară in locul de parking din fața 
Cabanei. Măgărușii pasc m liniște. 
Caii-putere 
pe care se 
și caprele

se plimbă pe culmile 
cățărau doar măgărușii 
negre...

•ir
Trans făgărășanul, această 

temerară, săpată in piatră, în dru
mul spre culme condus de Partid, 
și-a ales un adversar 
masivul Făgărașului, 
de virfuri „peste 2000 
răpus, în aceste zile 
■brie, ca să cinstească

CAMPIONATELE DE HANDBAL

pe măsură, 
cu cele 21 
m“. Și l-a 

de septem- 
sârbătoarea 

celor trei decenii și să-și poarte 
acum detașamentele de construc
tori spre zările lui 25 noiembrie...
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de ale no 
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dem o sir 
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mai pus 
boabe al 
unor irlan 
vedea și 
de „Mari 
năzdrăvan 
ce tragi !

(Urmare din pagi 1)

Deși conduceau 2n ultimul minut de 
joc cu un gol» ffazdeie au fost ega
late eu citeva secunde iaatnte de 
HuicTiU fmaL Cele eficieate ju
cătoare : Viera și Xdfrailâ cite 4, res
pectiv Kaseev 8. Au arbitrat Gee 
Popesc» I. PAun.wu (S^eureșu). 
(Ic a Vieru — ecresp.},

VOEV1A ODOKiiU — SPARTA 
MEDIAȘ 3-a (6—6)

MASCULIN

nu a fost decît un... foc de paie. La 
începută! reprizei secunde, însă, stu
denta âa revenit spectaculos (mln. 
SC : 10—Sf. apoi 3*eaoa s-a desprins 
dîn nou (min. 52 : 16—10). pentru ea 
finalul să aparțină, iarăși. Învinșilor. 
Cele mai multe goluri : TuJssie (4), 
Kicsid, Birtalan. Voma — cile 3 
(Steaua), Traian Gabriel (4) („U”)
Au arbitrat : H. Albu și V. Botscimer 
carațovi C. A.

UN VALOROS

DIXAMO BL'CCRESTI — „U“
CLUJ 13—M (3—5). Primul seci al 
cuplatului de pe terenul Steaua a 
oferit un spectacol agreabil, intere
sant sub aspect tea mc și al etoiu- 
pcj scocului. Coafruatarza a avat ur 
aspecș ceva mai. echiubcat, mai aies 
ln prima rcpr.ză, pe icndai uaal 
ioc mai curajos al studenților ș: al for
mei bune a portarului clujean Kouit. 
în final. Insă, dinanioviștă au rea
lizat o victorie- ia o diferența de 
scor care reflectă corect raportul dt* 
forțe dintre cele dcuă formați. A-u 
notat printre cer mat eficienți jucă
tori pe 1 iUpuscu, Lieu și Dan Ma
rin, tați autori a cite t go.: ‘ '
namo). Linca. Orosz și Burue cile 2 

Corect arbitrarul lui *. iepure 
și N. Maghețiu (Tmuțoara)

DIXAMO BKAȘOV — CAROM 
22—17 (II—3). După o repriza echi
librată dmamcviștii s-au detașat co
mod, tfesmer (7), Nicoiescu <S) — 
D'-namo, Cuca (5), B4aj (4> — Carom 
au fost cei mai eficienți. Au condus: 
2S. Marin și S. Șerbau (București) 
(V. popovicî — coresp.).

C H.UOVA — C.S.U. GALAȚI 
15—» (5—3*. Victorie ia limită a era- 
joveniler, obținută pe un teren greu 
și pe o ploaie rece. Arbitrii : st. 
Georreccu și T. Covaci (bucureștii. 
(ȘL Gurgui — coresp.).

PCHATEI^ĂICA TIMIȘOARA — îN- 
DEPE.VDENȚA SIBIU 12—8 (6—4).
Studenții s-au impes de la începu», 
prin variate finalizări de la 9 m și 
prin contraatacuri fulgerătoare. A»r 
cop.dua corect : V. Cajocaru și I. 

.uri (Di- ' Mîhâliascu (Craiova).

RECORD REPUBLICAN 
ÎN AEROMODELISM

Federația română 
omahggat un inedit 
cord recMutiiican 
tanță. in linie 
g»ria aparatelor 
to are niecamee- 
radio, de lai soi 
de Isueian EScrceamu., maesit 
spor tu Lui de la A.S. Oltul 
cea. Modelul este ©■ 
eriginală, asemănător cu 
de turism modern, dotat cu 

cal putere,, 
ture pe minut, 

eîntă-reștie 5* 
repixezinitiă* com- 

reaiizată 
. rnedi'tul îl con- 
zboTuî s-a 
autostrăzii 

Fitești. lai joasă 
eu riozitatea celor 

nu

de
și valoros 

dte zbor de 
dreaptă in < 
echipate cu 

și pilotate
El a fost

prin, 
realizat 

□iu' al 
Vii- 

eonstrucțle 
un avion 

motor

STEAUA — „U“ BLCUBEȘTI 15—iî 
(9—5). Evoluție surprinzător <le buna 
a svuifcațiÂor. care cu o mare rao- 
dare in atac, cu un portar inspirat 
de cele mal multe ori (Vasilacite) si 
cu o apărare atentă și ferma au pus 
pcobieme destul de ser.oase campio
nilor. Echipa Steaua s-g . detașat în 
finalul primei reprize, lisind impre
sia că echilibrul diu primele minute

Astă-seară, la Galați 
ROMÂNIA - UNGARIA (tineret)

Astă-searâ, pe arena de box 
din Galați, se va disputa partida 
dintre reprezaMF ivele de tineret 
ale României și Ungariei. în ve
derea acestei confruntări inter
naționale, antrenorii Constantin 
Jelesneac și V’asile Mariuțan au 
pregătit următorul lot de pugi
list) ; Teofil Girinea (B. C. Ga
lați), Mihai Bonciu (Ceahlăul P. 
Neamț), Jenei Vancea 
Gheorglie Ltmgn . 
lăți), Gbeorghe Oțele». 
Pitești), Florian (ibiță 
Craiova). Carol Hajnal

(Dinamo), 
(Dunărea Ga- 

(Vutorul 
(C^.M. 

(Metalul

Salonta), ifihai Pjtcore.nu (B. C. 
Brăila), Gheorghe Karafa (Dună
rea Galați), Coestaotin Ciochină 
țB. C. Brăila), Aurel Stana 
(C.F.R. Timișoara), Mircea Celcan 
(Steaaa), Mtenbe Cbipirue (Nico
tină Iași) și Gică Axente (Dună
rea Galați). Formația probabilă 
pentru prima întilnire (cea de-a 
doaa se va disputa, duminică, la 
tulcea), este următoarea, in ordi
nea categoriilor : Gbinea, 1> 
Vancea, Ufelea, Ghiță, liajnal, 
Baruh, Ciochină, Stana, Cbipirog, 
Axente.

CE

Prin
Una

munci

de 6.5 cuie. 1 
dezvoltă 12 000 
tregul p.narat 
dins re care 2 kg 
bustibiluL Performanța 
este de 1.OS0 km. " 
stituie faptul că zborul s-a des
fășurat deasupra autostrăzii. Bucu
rești — Pitești, la joasă ină-lțime, 
stimind curiozitatea eeior survo
lați. care uu știau că. „pilotul** se 
aCă. de fapt, într-un automobil 
anrrajat in traficul obișnuit al Șo
selei. <v. T.l.

citera untățr de prodocțfe din
larg accesibile oamenilordin activitățile etr caracter sportiv _________

din patria noastră este cea turistică. In acest sens, I-îotări- 
rea Plenarei C.C. al P.C.H. din februarie — martie 1973 precizează : 
^SiaziicaLeie, oraanizariila de tuuret și asaciatiile sportive din între
prinderi și instituții vor extinde formele de practicare a exercițiilor 
tizice, organizarea de activitâțt sportive, turistice și întreceri pentru 
cucerirea titlulu. de fruntaș pe unitate in diferite ramuri sportive, care 
să cuprindă masa largă a salariaților, baza activităților constituind-o 
atelierul, secția, sectorul".

Acest pasaj important din Hotărirea de .partid ne-a sugerat prezen
tul raid. Lată care au fost constatările noastre in cîteva mari unități 
bucureștene și din țară.

ÎNOT ȘCOLARI» BUCUREȘIENl |H
l,xwl HUUGtf. in noue pisc»'.ă 
descoperită (25 m) a Liceului r.r. 34 di? 
Capitală a avut loc un concurs școior 
de înot. La întreceri au luat 
parte aprocpe 1G0 de elevi din moi 
multe școli bucureștene. -ată cițiua din
tre câștigători: 8—10 oni : 50 m hbei
(f): Doina Bacalu (Șc. gen. 5) 54,6 ;
55 m liber (b)‘: N. Cernea (Sc. ger. 
10) 50,2 ; 11-12 ani : 50 m liber (f) : 
Andrea Mur.tesnu (Șc. gen. 17) 36,5 ;
50 m liber (b) : Uwe Cam?fi (Lie. 21) 
31,8; 13-14 ani : 100 m liber ; Rcdica 
Pacioga (Șc. gen. 5) 2:04,0 ; 100 m
liber (b) : F. Dumhtoche (Șc. gen. 4) 
1 ;16,3

ciștigâtori : Constanța — A.S.A. ;
Botoșcni — Șiretul Suraia (jude
țul Vrancea) ; București — C.P.3., Dina
mo și Universitatea FlNÂLiSfELE
CAMPIONATULUI REPUBLICAN - 10 ta
număr — se vor tntîlni intr-un turneu 
pentru desemnarea campioanei pe 19?4, 
programat la Alexandria (3—6 octombrie)

TENIS
DiViZiONAR

IN CADRUL ETAPEI A
IV-A A CAMPIONATULUI

PE ECHIPE, seria I, Prc-

Bresut a fost învins pe teren propriu de 
'irwmo București cu scorul de 16—î 

Singura victorie obținută de Piogresul a 
fost realizata de M. Tăbăraș în dauna 
lui S. Moreșan cu scorul de 6—2, 4—6,
6—4. Alte citeva rezultate : C. Curcă — 
V. Marca 6—4, 3—6, 1-6, M._ Tăbăraș — 
B. Almăjan 2—5, . 3—6, A. Viz’ru — I. 
Sântei 4-6, 4—6, T. Frunză — S. Mure- 
șan 4-6, 7—5, 3-6, Mariana Hadgiu — 
Mariana Si mi o ne seu 4—6, 5—7, Mariana 
Hadg>u — Florența Mi hai 1—6, 2—6.
© într-o cită intJ.nirs, Politehnica Cluj 
a întrecut U.T.A. cu 10—7.

Citeva ore 
aerul munți 
un prilej c 
prsspătare 
că. In acel 
și activitate 
sportive bu 
este ITB. I 
să dintre c< 
live, organ, 
ales cele' *& 
sfîrșit de i 
întreprinde: 
nele montai 
vei zeci d< 
Neputlndu-s 
cerințele, 
lor evidenț 
diverse ac 
tru prieten 
nicipiul Tg. 
tru cei di 
Metalotehni

tatea întreprinderilor vizitate. Ți- 
nind seama de gusturile și pre
ferințele participanților, se înțele
ge că se asigură încă din start 
reușita lor. Asociația sportivă 
Rulmentul zllexandria organizea
ză deseori acțiuni turistice în 
frumoasa zonă împădurită de la

Element determinant ai reu
șitei : medul cum se desfă
șoară munca de popularizare

Sînt de semnalat multe aspecte 
pozitive legate de modul cum se 
realizează în uneie asociații spor
tive di» întreprinderi munca de 
popularizare a turismului. Un e- 
xemplu îl oferă asociația sporti
vă Locomotiva M.T.Tc. din Capi
tală (președinte, Gh. Cîmpeanti), 
unde există o permanentă preo
cupare pentru confecționarea de 
afișe și anunțuri care sînt distri
buite serviciilor și sectoarelor. 
Ele sînt plasate la locurile cele 
mai vizibile. Tot aici pot fi în- 
tîlnite fotomontaje care oglindesc 
modul cum se desfășoară activi
tatea turistică de masă, partici
parea la trecerea normelor pen
tru obținerea insignei „Amicii 
drumeției-4. Preocupări asemănă
toare am întilnit și la Alexan
dria, în special la asociația spor
tivă Rulmentul, la Combinatul 
chimic din Tr. Măgurele. în ca
zul Uzinei de tractoare din Bra
șov, se poate scoate in evidență 
inițiativa de a se confecționa a- 
fișe — fulger după fiecare ac
țiune turistică de masă, in care 
sint relatate sugestiv principalele 
repere ale excursiei întreprinse. 
Tot aici, în colaborare cu comite
tul U.T.C., sînt organizate pe a- 
teliere și secții — în întimpinarea 
unor acțiuni turistice de 
concursuri cu tema „Să 
noaștem patria44. O grijă 
tă pentru popularizarea 
lui se face simțită și în 
sociații sportive din județul Mu
reș și anume la Metaloțehnica, și 
Lemnarul Tg. Mureș, Faianța Si
ghișoara, Zahărul Luduș.
Acțitmi cit mai multe și 4c"t 

mai interesante, 
după preferința

Iată ce caracterizează activita
tea turistică de masă în majori-
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ții sportiv.

Nanov, ur.de participanții se în
trec la diverse discipline sportive, 
printre care și popicele, întrucit 
aici există o amenajare specială. 
De altfel, asemenea drumeții 
combinate cu practicarea . spor
tului au devenit tradiționale și 
în cazul altor asociații sportive 
din județul Teleorman i cele din 
Tr. Măgurele folosesc din plin 
pentru turism pădurea -Banciu, 
cele din Roșiori pădurea Vedea, 
cele din Zimnlcca faleza Dunării. 
Sint acțiuni care a.trag, sute și chiâr 
mii de amatori de drumeție, de 
mișcare în aer liber, acțiuni larg 
accesibile și pe placul tuturor.- 
Penttru reprezentanții celor 22 de 
cercuri turistice de la „Tractorul" 
Brașov tradiționale sînt drume
țiile organizate în Valea Răcădău- 
lui și Poiana Brașov. Există aici 
o paletă largă de modalități de 
practicare a turismului de. masă, 
în forme necompetiționale, ca de 
pildă trecerea normelor pentru 
obținerea insignei „Amicii drtf- 
meției“. Sînt acțiuni la care au 
semnat o prezență activă sute de 
participanțTT Pentru cei de la 
Locomotiva M.T.Tc. din Capitală, 
punctele de atracție în activita
tea turistică de masă le-au re
prezentat în special cabanele din 
masivul Bucegi ((Caraiman, Vîr- 
îul cu Dor, Babele, Bolboci e'.c.). 
Este și firesc să existe o aseme
nea preferință pentru oameni ca
re lucrează în orașul București.

s
dar | 

voluntar 
ne-au f 
opri la 
tehnica

ORGAÎU2A- 
YACHTING REA A.S. ELEC
TRICA I.D.E.B., s-a disputat pe lacul 
Heiăstrâu tradiționalul concurs ol sezo
nului de toamnă „Cupa Energetic lanu
lui3*. Vîntul slab a impus concurențilcr 
manevre dificile, solicitîndu-le astfel 
toate cunoștințele tehnice. Principalele 
rezultate pe clase: Optimist : 1. H. Is
pas (C.N.U.) 3 p, 2. A. Romașcu 
(C.N.U.) 6 p, 3. Ovidiu Adam (C.N.U.) 

23,7 p ; Finn (juniori) : 1. T. Dărvăres- 
cu (Electrica IDEB) 3 p, 2. M. Bulucaru 
(C.N.U.) 6 p, 3. Șt. Ama ran de
(Electrica IDES) 23,1 p ; Finn . (se
niori) : 1. C. Ivanovici (C.N.U.) 0 p, 2. 
A. Vasil iu (C.N.U.) '20,4 p, 3. P. Purcea 
(C.N.U.) 22,7 p ; Snipe : 1. I. Naum - 
Gh. Balaban (Electrica I.D.E.B.) 3 p, 2. 
M. Năvod acu — I. Ghtnea (Electr. LDEB) 
6 p, 3. M. Constantin — Dr. Constantin 
(Electr. ÎDEB) 19,7 p ; F.D. (Olandezul 
zburător): 1. M. Carp — M. Ungureanu 
(C.N.U.) 3 p.

nrsf»trn- TURNEUL FEROVIARILOR 
rUrlVC B'JCURcȘTENI 1N R.D.Q 
Echipele feminine și masculine ale clu
bului Rapid București au întilnit in de
plasare formațiile Motor S.K. Karl Marx 
Stadt. La fete, victoria a revenit român
celor cu 2402—2313 p d., iar la băieți uu 
învins gazdele cu 4948—4890 p.d. Din
tre sportivii noștri s-au remarcat Florida 
Ft’ip (452), Maria Popescu (434) și Va- 
sile - Mante iu (839). Turneul individual 
feminin a .fost dominat de bucureștence: 
1. A.’exand.iris Wavon - 422, 2. Elena 
Irod — 416, 3. Petro Rosenmuller (Mo*, 
tor) - 401. Disputele masculine s-au sol 
dat cu victoria popicarului M. Besold 
(Motor) marcat cu 861. V. Măntoiu s-o 
clasat pe locul 3 cu 839.

ULTIMELE ÎNTRECERI D»? 
'Ltf sLMli-\ ZONE din cadrul campiona
tului republican au desemnat următori*.

____ . A. Grâdîș* 
tineret : I. Barna 
mari: V5. Grurc
mari: M. Stoica 

mici: M. Scorțta 
mici : I. Lupu 

V. Pete (Di 
Petruse! 
A. Vin*

tța.
(Dinamo) ; K 1 
(Dinamo); ~ 
(Dinamo) 
(Dinamo) ;
(Dinamo) ; 
ha mo) ; K 
(Dinamo); ,,______ ___ _____
tilă (Dinamo), Pe primele locuri în cla
samentul general • 1. Dinamo 675 p, 2. 
Olimpia. 315 p, 3. Școala soortivă nr. 2 
238 p. ® INTHNIRE INTERNA»-O- 
NALA LA TULCEA. LgcuI Ciuperca din 
Tulcea 'va găzdui, sîmbătă și duminică, 
concursul internațional dintre reprezen
tativele de juniori ale României și Bul-

: la
de

C 1 
K 1
C 1
K 1

1 juriioare mari FI.
K 1_ junioare mici:

gariei, Intîlnirea prevede întreceri 
toate cele 7 probe, pe distanțele 
ăCiO și țOOO m.

A.

T.

masă — 
ne cu* 

deosebi- 
turismu- 
unele a-

vorul E
A’ >. j 
de ei, J 
în cazu^ 
reprezin 
jenCLTU ( 
G.Șasiu

Toam 
drumeți 
piele pi

Raid ar

ur.de


4IC ALE
oate spune 
> acesta de 
gidîiâ cîteva 
- dar rămîn 
nu lovi, nici 
în oamenii 

lire. Echipa 
rede cit ai 
de loc plâ- 
nici buîga- 

:rie după a- 
a ne vedem 
ne uita —
- în farfu*

nu zic un 
ce tot ar fi 
acesta, cu 
amârit cît e 
poate fi so- 
tiu ce va 
să nu sub- 
em la ima- 
- orice s-ar 
ene ’Ursi, vc- 
telesportistă, 
tor și 

două
și trei fraze 
tal...
pHtna drep- 
a avut în- 

e cele zece 
i-a feticit 

lupa care a 
efalte șapte 
, date toi 
De ce n-am 
a ? In lipsa 
rarului”, — 

in care cot 
in plasă,

dure- 
echi-

ha, ha, ha ! Dar dacă e să fim și 
serioși în veselie, atunci minunea 
săptumînii a fost Liverpool - Leeds, 
amicalul de pe Wembtey, cu 100 000 
de spectatori încîrtiați ta și no», cu 
faze superb cadrate, cu un gazon 
de basm, și cu penalty-uri la armă, 
să ridem și să dansăm I Au fost
vreo 10 minute de viată frumoasă pe 
pamînt : nu se rata nici un penalty, 
mulțimea cin ta, arbitrul zîmbea, por
tarii încasau „boaba", se ridicau de 
pe iarba divină și se bucurau ca 
pruncii, polițiștii de pe margine fra

ternizau cu 
rii și rezervele, 
nui nu-i trecea 
cap 
sau
eu
deam să încalce 

’Fiorello, calul de re
ferință csnd vrei să 
vezi cu ochii minții 
paradisul (deși 
Belle Oiseau a lui 
MancineUi era, vorba 
unei mâtuși, „o su- 
perbitate") și ne-a 
apucat parca seara 
de pe Wembley, pină

3

FOTBALUL

vreo 
vreo 

însumi

antr-eno* 
n'smâ- 

prin 
încăierare 
înjurătură, 
mă g’m* 

pe

ACTIVITATEA

1.1 a

UNIVERSITARUNIVERSITAR
SI

La începutul acestei săptămini

ROMANIA POLONIA [21 ani]

DOAR 4 ACȚIUNI OFENSIVE ÎNCHEGATEI?

in petrecerea de pe Wembley, pinâ 
«înd au trecut și portarii să execute 
penaity-uri și drâgujuntul acela de 
Harwey de ia Leeds, âl de visam 
odată să-i dea și Bebicâ Nâsiutescu 
măcar un gol, a tras afară de a ris 
și el, și stadionul, și mapamondul 
și lumea s a îmbrățișat amical, câ 
nu degeaba eram la un „amical" 
jucat cu toată seriozitatea și bucu* 
ria.

Chior — de ce la noi nu se mat 
inaugurează sezonul cu un meci fra
tern intre campioană și cupmană ¥ 
Nu zic că miercuri ar fi mers altfel 
pasele între Muljescu și Kun, dar 
gestul conta ! Ca să nu întreb, fără 
nici o veselie, de ce ir»tr-un tenis 
care a fost de trei ori finalist In 
„Cupa Davis'* finala campionatului 
doar național nu se bucură de nici 
un teleonor ? Numai pentru că ju
cau Ovici și Hărâdău care nu sint 
in rînd cu Newcombe și Connors ? 
Și atunci de ce ne mai mirăm ca in 
tenisul nostru - așa și pe dincolo...<

BELFHEGOR

~î

I

a 
avut loc la Casa de cultură a stu
denților din Capitală consfătuirea 
reprezentanților cluburilor, și, aso
ciațiilor universitare cu echipe de 
fotbal în cele trei eșaloane cnmpe- 
tiționale ale întrecerii divizionare. 
Scopul acestei acțiuni — organiza
tă din inițiativa Ministerului Edu
cației și învățămintului, U.A.S.C.R. 
și F.R.F. — a fost acela de a a- 
naliza, in lumina Hotăririi Plena
rei C. C. al P.C.R. din februarie — 
martie 1973, modul în care s-a -des
fășurat activitatea fotbalistică in 
mediul universitar și, pornind de 
la rezultatele obținute.' măsurile 
ce se ' impun a fi luate 
pentru ca această activitate să se 
îmbunătățească in viitor, in așa 
fel incit ea să-și aducă o contri
buție tot mai însemnată la afir
marea fotbalului nostru pe plan 
internațional.

Consfătuirea a oferit prilejul u- 
nor largi dezbateri pe marginea 
informării prezentate de șeful ser
viciului educație fizică și sport din 
M.E.I., Alex. Forțu. Au fost evi
dențiate o serie de importante re
alizări obținute in ultimul timp 
de reprezentanții fotbalului stu
dențesc in domeniul performanței 
sportive, printre acestea inscriin- 
du-se : cîștigarea celui de al doi
lea titlu de campioană internațio
nală universitară, titlul de cam
pioană națională cucerit de Uni
versitatea Craiova in ediția 1973— 
1974, atit la seniori cit și la ti- 
neret-rezerve ; primul ioc in între
cerea celor mai bune formații de 
juniori, revenit Universității din

DE PERFORMANȚĂ
Cluj ; calificarea Politehnicii din 
Timișoara in finaia „Cupei Româ
niei" din aoest an ; promovarea in 
eșalonul secund a unei echipe care 
a activat in Divizia C (C.S.U. Bra
șov).

Discuțiile purtate au relevat însă 
și faptul că, la acest moment de 
analiză, activitatea fotbalistică la 
nivel universitar mai are destule 
lipsuri, majoritatea dintre ele go* 
narate de cauze subiective. în a- 
cest sens, a fost menționat că, 
in prezent, foarte puțini compo
nent! ai formațiilor studențești fac 
parte din lotul național ; că pe 
terenurile de fotbal lipsește o at
mosferă specifică mediului univer
sitar ; câ munca de selecție, ia- 
struire-educație și promovare se 
desfășoară sub cota exigențelor sub 

calitativ ; că pe plan local 
o insuficientă mobili

zare a disponibilităților morale și 
materiale, capabile să asigure o 
continuă ascensiune a fotbalului 
studențesc.

Concluzia care s-a desprins -din 
discuții și pe cdTe a expus-o in 
cuvin ml de încheiere a lucrărilor 
consfătuirii tov. Constantin Mano- 
lescu, adjunct al ministrului edu
cației și invățămintului. a (ost a- 
ceea că fotbalul universitar are 
la ora actuală suficiente rezerve 
pentru redimensioaarea cantitativă 
și calitativă a activității sale de 
performanță, dar câ pentru reali
zarea acestui lucru este nevoie, in 
viitor, de un efort susținut, de o 
mai amplă valorificare a resurse
lor proprii și de un plus de elan 
studențesc.

Un public entuziast, care â în
fruntat cu stoicism o ploaie mă
runtă și rece, a ținut sa asiste 
la partida dintre selecționatele de 
tineret (sub 21 de ani) ale Ro
mâniei și ; Poloniei, _ disputată 
miercuri după-amiazâ pe stadionul. 
.,1 Mai“ din Drobeta Tr. Severin. 
Cel aproximativ 10 000 de spec
tatori AțJ SPERAT MULT că cele

TE. RAPIDITATE, INVENTIVITA
TE, s-a văzut clar că se poate 
marca. Desigur, rezultatul putea fi 
favorabil echipei noastre. Jocul ți 
de ansămblii'a rămas insă același: 
greoi, chitaițt,, fără limpezime, fără 
coerență. Echipa nu a acționat car 
un tot unițfif, foarte rar fuildașii- 
au ajutat atacul, foarte rar rnijloctp-' 

- ------ ’ ții s-au infiltrat înșelător in dis-
ooua echipe, alcătuite din jucători . pozitivul defensiv advers și foarte ♦ î» 1 âM-sfsr+5 lra Krrîr rrfeirr un c-vszszv+.n'.-.zsl «— — „ _ ' ■»- . • * ■ -

Sii s-au infiltrat înșelător in dis--
talentațj, le vdr oferi un spectacol 
fotbalistic do ținută, atractiv, pa
sionant, tiirefesc. N-a fost. insă, 
deloc ‘așai Oaspeții, fără să facă 

«ntipoc, s-au mulțumit doar să 
^topeze atacurile echipei noastre, 
>ă îndepărteze cît mai repede cu ------ .±UI,
^hnța, pericolul de la poarta lor, mației noastre POATE fi îmbuna-

< , - -c. _ tățit întf-uți Viitor apropiat. Fa
cem această afirmație bazindu-ne 
pe faptul că mulți dintre compo- 
nenții echipei au posibilități să. 
evolueze la un nivel superior ce
lui etalat cu două zile în urină.

Lourențiu DUMITRESCU

rar s-a șutat din afara carenlutjc. 
procedeu indicat pe un teren și’un' "' 
timp ca acela de la Drobeta Tr. Se- ■' 
verin. Așa se explică acel 0-0 de1' 
miercuri dintre echipele „under 21" 
ale României’ și Poloniei. Conside
răm, totuși, că randamentul lorâ'

raport 
se manile

arc.

lără să pună probleme de nere- 
Șzolvat apărării „ll"-lui antrenat 
de I. Voiea. Astfel prezeritîndu-se 

.lucrurile, răminea de văzut CUM 
VA ACȚIONA ATACUL tinerilor 
.tricolori", în ce măsură Bataetiu, 
liăducar.v, Aelenei, Bora. Custovși 
chiar Hurloi (pe post de libero in 
fața fundașilor centrali), Smaranda- 
che și NsqM vor reuși sau nu 
să străpungă sistemul defensiv ad
vers, alcătuit practic din două rin- 
âuri. deosebit de mobile, - din câte 
patru jucători.

Ar fi neconform adevărului dacă 
am spune câ ata?ar>ții noștri nu 
s-au zbătut să realizeze ceva. Dim
potrivă. Au luptat s-au străduit 
să câștige duelurile cu adversarii 
tor mult mai înzestrați fizic. Au 
greșit insă flagrant cmd aa în
cercat să se aDropie NUMAI PRIN 
ACȚIUNI INDIVIDUALE de poar
ta iui Kcttrzewa. In momentele 
toarte rare — de altfel numai pa
tra la număr pe durata Întregului 
meci 11 — (min. 23 : Lăzărdanu — 
Nițu — Balochi) — Bora, .cap" 
p= lingă bară : min. 31 : Purima — 
Hurloi — Aelenei — Batacliu, șut, 
ir.tirziat. deviat in corner de Woi- 
tawicz; min. <5: Bara — Rădu- 
canu — Aelenei — Custov. bară ; 
min. 73 : Hurloi — Stoichiță. de
viere la Batacliu. șut puternic a- 
pârat de portar). CÎND FAZELE 
DE ATAC AU AVUT CURSIVITA-

45
Aelenci 

Hurloi

lui

ARBITRII PARTIDELOR 
ETAPEI A VII-A
A DIVIZIEI B

SERIA I
Ceahlăul P. Neamț — S. C.

(București) 
Gloria Bu- 

I. Joldoș (Cluj) A Oțelul 
— C.S.M. Suceava : Gh. Dra- 

______ ,21 _ Metalul Plo- 
Știința Bacău : c. lolciu 

se dispută sâmbătă,

o c. __ __ ______
Tulcea : D. Isăcescu 
a Foresia Fălticeni - 
zău i
Galați 
gomir (București) 
peni “ —
(București) _ ____ ____ _________ ,
de la ora 14,30 a Petrolul Ploiești 
— Unirea Focșani : V. Dumitru 
(Oltenița) • S. C. Bacău — Celu
loza Călărași : Gh. Vasilescu II 
(București) • C.F.R. Pașcani — 
Progresul Brăila : C. Bărbulescu 
(București) • C.S.U. Galați — Me
lonul Săvinești : C.
(București) a Chimia 
Constructorul Galați : 
(București).

Niculeseu
Brăila — 

V. Tcciu

I
I

MECIUL DANEMARCA ROMANIA
(Urmare din pag. I)
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’RINDEREA DV. ? I
îturii, în 

firește, 
e reîrn- 

de mun- 
înscrie 

asociații 
i, cum 
3a strîn- 
ei spor- 
dar mai 
^fiecare 
această 

re zo- 
Praho- 

vîrstnici. 
integral 

itate ee- 
sau în 

ti. Pen- 
din mu- 
ebi, pen- 
sportive 
ul, o-

nalat numeroase initiative 
In județul Teleorman, de 
cicloturismul cunoaște o

excursie 
platou 

de du- 
neni ai 
lesfășoa- 
recreati- 
sănătate. 
:uri de 
curînd a 
eșului și 
o formă 
a unui

rele
activită- 
de sem-

locale, 
pildă, 

___formă 
inedită de desfășurare i tineri dir. 
două orașe diferite, de pildă A- 
1-exandria și Țr. Măgurele, se în- 
tîlnesc la jumătatea drumului 
dintre ele — comuna Crîngu — 
unde participă la întreceri de 
handbal, minifotbal, popice, atle
tism etc. Acțiuni asemănătoare 
angajează tineri din orașele A- 
lexandrla și Roșiori de Vede (în- 
tîlnirea, în comuna Buzescu), A- 
lexandria și Zîmnicea (la Smîrdi- 
oasa). O subliniere i numai la trei 
asemenea întîlniri au luat parte 
circa 2 000 de cidoturiști. Alte 
inițiative lăudabile sint de sem
nalat în județul Mureș. Repre
zentanții asociațiilor, sportive din 
Tg. Mureș fac deseori popas în 
localitățile situate pe primitoa
rea Vale a Gurghiului, cei din 
Luduș urcă la Monumentul eroi
lor situat în comuna Oarba-de- 
Mureș, la Bucin (lingă* Sovata) 
sint prezenți amatori de drume
ție și turism din Sighișoara, 
Prald, Tg. Mureș, Gheorgheni, 
Miercurea Nirajului ș.a. Reprezen
tanții Uzinei de tractoare Brasov 
vizitează, duminicile, Șantierul 
național al tineretului de la Tîr- 
lungeni, participă la drumeții spre 
muntele Vaida. Un traseu mult 
căutat de muncitorii de la ace
eași întreprindere este și cel pe 
care se intra, cu ani in urmă, în 
Poiana Brașov, pe la pietrele lui 
Solomon. Aici se împletește utilul 
cu recreativul, în sensul că tinerii 
participanți la excursii contribuie, 
prin muncă voluntară, la amena
jarea .acestui clasic traseu turis
tic.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

evidențieri ale celor care iau parte 
'■z z.~.z.za — trecindu-și cu această 

„Amicii drumeției" 
---- ”_..i activiștii

ește cîteva ( 
turistice de masă 
pentru obținerea insignei „Amicii drumeției" 

e mulți care inițiază aceste acțiuni activiștii 
, este greu să-i amintim pe toți aceia care 
în cursul raidului nostru. Și, totuși, ne vom 
De pildă, la Crinișor Bighian de la Mețalo- 
de la Lemnarul Tg. Mureș, de numele cărora 
succesele turistice obținute în județ ; la gra- 

conomista Verona Manole — de la Rulmentul 
Bi turismului din județul Teleorman. Alături 
icație fizică Nicolae Cușmir din Alexandria, 
toare Brașov, „motorul" activității turistice îl 
responsabilii de cercuri sportive Nicolae Bă- 
Eva Fiillop („Atelierul electric"), Mihai Opriș 
Silaghi („Axe și pinioane").

însorite, nădăjduim să fie un nou îndemn la 
tru mulți alți oameni ai muncii, cărora exem- 
pot inspira acțiuni poate și mai reușite...

e Modesto FERRARINI, Tiberiu STAMA, Radu 
TIMOFTE șî Viorel TONCEANU

I
I

I
I
I to

I
I

final ? Goranov, Bonev și Penev 
au jucat așa de slab. în partidele 
din campionat, inclusiv în meciul 
cu selecționata cluburilor Dinamo 
din Uniunea Sovietică, incit an
trenorii au decis să renunțe, tem
porar, la ei. tar Velicikov și Denev 
sint accidentați. Tehnicienii bul
gari ne spuneau că, in linii mari, 
acesta va fi tmsprezecele cu care 
vor ataca preliminariile Campio
natului Europei , doar Bosec și 
Penev puțind — eventual — fi re- 
vâzuți pentru intiinirea cu echipa 
Greciei, de la 13 octombrie. Deă 
echipa noastră naționala s-a aflat 
in fața unui adversar obligat de 
împrejurări să prezinte multe mo
dificări in formația obișnuită. Și 
jocul a dovedit că — la ora ac
tuală — acest unsprezece se găseș
te sub valoarea celui care a evo
luat la recentul turneu final al 
C. M. Trebuie deci să fim cu atit 
mai atenți cind judecăm poten
țialul naționalei României in dis
puta eu acest partener.

Ce spune o opinie din afara lo
tului nostru, cea a antrenorului 
Doici nov — conducătorul tchntr 
principal al lui Spartak-Levsfc So-

fia asupra jocului selecționatei 
României? „...Formația romătui a 
fost superioară tehnic unsprezece- 
Zai nostru. Mi-a plăcut trecerea 
din apărare in atac și invers, an
gajarea in acțiuni. M-a surprins 
însă retragerea ei din prima ju
mătate de oră a -reprizei secunde, 
ca fi faptul câ legătura dintre com- 
pcrfimmtuî median și jucătorii de 
virf e foarte debilă. Cred ei dis
tanța dintre aceste două litui e 
prea casre. După taine, comporți- 
meatul apărării imediate e cei mai 
omogen fi mă cons:aut n nsr.de- 
mem în moaieata’ de față".

Observațiile unuia dintre cei 
trei antrenori ai selecționatei Bul
gariei se apropie mult de propriile 
mostre constatări de bază asupra 
partidei de pa stadionul Varii 
Levate. In adevăr, fundașii noștri 
an evotaat constant de-a lungul 
celor 90 de minute. Trebuie »<i 
sparaem iută că aportul fundaților 
laterali -u mai eu seamă el lui 
Aaghebni — in momeoielc ofeosi- 
ve e ir.co soauficieai ș: ticeacta 
se Jierte M«: eu seamă in fața c- 
nte unsprezece ca al Danemarcei 
care ne repimsă și mai mpid de 
cit au făcut-o jucătorii buipa-:. ab
sența fundașilor noștri de viargine

din acțiunilr- âe atac ale echipei 
poate cintâri și mai mult. Radu- 
canu prezintă Vizibil semnele unei 
activități insuficiente. El nu are, 
cum obișnuim să spunem, „jocuri 
in picioare* fi asta poale cintâri, 
de asemenea, greu la Copenhaga. 
Cele citera ezitări de a ieși la 
mingile care i-au traversat careul 
mie stnt o mărturie a acestei ca
rențe. Sigur că — in ansamblul li
nei partide de o fcctură modestă 
cum a fost cea de la Sofia — mai 
pregnant au ieșit la iveală insu
ficiențele acțiunilor ofensive, de- 
curgind atit din maniera cum a 
conlucrat ha ia tneăiană cu cea de 
atac, cit șt din întregul mod de a 
acționa al celor două comparti
mente ; Ca Și din însăși alcătui
rea lor in partida de alaltăieri. Dar 
despre aceasta, îs numerele viitoa
re.

SERIA A Il-o
• Metalul Mija — 

București: Tr. Moarcăs
ti Dinamo Slatina — Gaz _ 
Vediaș : L Barbu flOeva) e Ș. 
Oltenița — Metalul București : A, 
PiJosian (Constanta) > Automati
ca Alexandria — C. S. Tîrgovi$te : 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Sșyerinj 
a Voința București — Metalul Dro
beta Tr. Severin : C. Sănduiescu 
(VaSlui) B C.SâU. Brașov — Oltul 
Sf. Gheorghe : AL Ghigea (Bacău) 
A Progresul București — Metrour 
Brașov î V. Pîrveseu (Buzău) 
Tractorul Brașov — Flacăra Moremt 
O. Andcrco (Satu Mare).

SERIA A Hl-o
e Metalurgistul Cugir — Metalul 

Aiud : A. Ene (Craiova) • Mine
rul Moldova Nouă — Victoria că
lău : I. Rus (Tg. Mureș) • Șoimii 
siSiu — C.F.K. Timișoara : N. Bar
na (Tîrnăvesii) * Minerul Baia 
Mare — F. C. Bihor : Al. Pîrvu 
(București) * U. M. Timișoara — 
Mureșul Deva: R. Stincan (BlIcu- . 
rești) • Corvifral Hunedoara — 
Iod. stemei C. TurzH t-1. Ghilibâr 
(Pitești) • Minerul Anina —.Mi
nerul Baia Spxie I R. Serbau (Cra
iova) • Arteșul Turda — Unirea 
Arad : V. Glișoreseu (Ploiești). m 
Vulturii Textilu Lugoj — Victoria 

Cărei: C. loniță I (București)...

Autobuzul
(Brașov) 

metan 
L N.

START PROMIȚĂTOR IN CAMPIONATUL
DE TINERET SPERANȚE

ACTUALITĂȚI
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

CJ.R. CLUJ 4—2 <1—ol fciiiLnkea
amicală a oferit un joc plăcut, do- 
ve<3in<iu-se a fi utilă ambelor echi
pe, care a’J rulat aproape toți ju
cătorii din lot. Au marcat : Eparu 
(mm. 5). Ghițescu (min. n. 80 și 
85). respectiv Adanx (min. 55) și 
Soporan (min. 57). (L TANASESCV- 
coresp.).

Miercuri. CHIMIA BM. VtL- 
a întîlnlt în meci amical e- 
bulgară PARTIZAN, dm di- 

secundă. Chimia a învins cu 
(5—0), prin goluriie înscrise

CEA 
chip a 
vizia 
9—0 , .... _______ _
ce C, Nicolae (4), Șutru (3).

' ru și Frățilă.
F GLORIA 1 

PREZENTAT! V A 
(2—6). Aproximativ 5 000 
tatori au urmărit 
nirea amicală de fotbal 
trița 
toria gazdelor.

Tăta-

RE-
2—1 

spec- 
intil-

BISTBITA - 
( GUINEEI 

de 
miercuri

Gloria Bis- 
Guineea încheiata eu vie- 

Pu nc^eie invingato-

riîor a a fost isseri»
(mm. 4; șa Ekxr-j K-eoiae 11).
Unicul iboI al âlnvâBșUor *- fost măr
eai «le arlwn. ir. H. xoma-
coresp.). /

• MECI AMICAL LA TG. MI
RES. Miercuri nupk-azniaza. A. S. 
Armata a intiim-. in meci amical, 
de veriLcare, pe sîrmei
C. Turzii, din divizia secundă. Gaz
dele au ciștigat cu 3—^ (2—0), prin 
golurile înscrise de Fazekas țmin. 
25), Ispsx (min. 22) Mureșan
(min. 57). Anirenorui Bone a mia: 
toți jucătorii din lot. mal puțin 
Czako. care e bolnav. Duminică, 
de la ora 1$. la Tg. Mures. A. S. 
Armata va laiHni selecționam 
neei (C. ALBU-coresp.).
• VOINȚA BUCUREȘTI — F.C. 

GEȘ 1—1 (0—2). Au înscris de 
ori Radu II .(min 7 și 38). M. 
pescu (min. 57) și Radu I (min 
respectiv. Frunză (min. 78 din 1 
(Aurel PĂPĂDIE)

- de . _F 
ie (vin

în;

Gui-

AK- 
duuă 

Pc- 
. C),

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CiȘTIGURÎLE TRAGERI LOTO D!N 

20 SEPTEM8R‘E »74 EXTRAGEREA I : 
Cot. 1: 1 variantă 25* • a 50.00C lei și 
1 variantă 10’*./’ o 20.G0O iei ; a 2-o : 4 
variante 25®.» a 7.433 iei și 5 variante 
10z o c 2.973 lei ; a 3-a : 12,30 a 3.626 
lei ; a. 4-a : 13,40 a 3 328 iei o 5-a : 
61,15 a 729 lei ; a 6-a : 107,70 a 414 lei. 
REPORT CATEGORIA I : 272.577 lei.
EXTRAGEREA a l’-a : Cat. A : 1 varian
tă 100% o 50.000. lei și 1 
a 12.500 lei ; B : 1
15.156 iei si 4 variante 
C : 5 a 7.881 lei ; D i 
E : 61,90 a 637 lei: F: 
X: 1256,25 a 100 lei.
50.000 lei au revenit participanților: 
tegoria 1 : MUREȘAN MARIA din Cluj; 
cat. A : SCHENN MARIA din Sibiu. .

Astăzi vă prezentăm pe Tamcen- 
cu -Nicolae din Călimănești, jude
țul Vîlcea, proaspăt posesor al unui 
autoturism DACIA 1300/ cîstigat cu 
6 lei la LOZ 1N PLIC.

variantă" 25e/» 
variantă 25®,'o a 

lei; 
leu 
lei;
de 
ca

10% o 6.062
7,75 a 5.085
111,85 o 352

Ci știg urile

Uesare campionatul de tineret- 
speranț- tiu prea s-a scris pînă 
anm. Poate și pentru a avea 
acia.. durată de timp necesară 
primelor concluzii. Au trecut 
șapte etape, clasamentul e cu
noscut în mare, cu două echipe 
detașate ia frunte, cu același nu- 
rrtăr de puncte, 13, Universitatea 
Craiova și Dinamo (impresionant 
grfțpyei -
ideea fundâmentălă 
competiții trebuie

•raj ul oltenilor: 32—51). dar . — acestei
___  . ___ 'privită, "mai 
alesr acum, dincolo de clasament 

aceasta, pen- 
tineretului 

în 
le apreciată de

și de rewikate. Și 
tru câ întrecerea 
află într-o formula nouă, 
mai mare pi 
cei în drept.

în n 
tineret- 
șase juniori, 
zorilor chiar 
câ există o 
âe urbiirâj 
puțin xie 
fericită, 
aceste pt 
<aie. Și, 
că. după

se 
cea 
toți

de 
puțin 
i ea- 

pentru

oua ediție. în echipele 
•speranțe joacă cel j 

în majoritatea 
mai mulți, , 

obligație ea pe foaia 
să fie 5ns -1-1 — 
juniori, 
puțin 

e șapte 
în primul
cum

scriși nu mai 
E o forjnulâ 
așa jie spur, 
etape dispu- 
rînd, pentru 

sublinia antreno
rul federal toloman Braun Bog
dan, .legătura cu centrele de 
copii este foarte viabilă, existind 
acum o veritabilă cale de trecere 
de la un stadiu la altul. Și in 
primul rind plusul se înregistrea
ză in dreptul instruirii, pen
tru că, la nivelul tineretului, 
alta este intensitatea procesului 
de pregătire, ritm Superior care 
nu poate duce decît ia făurirea 
unei viitoare generații mult ,na‘ 
bine pregătită decît cele ue pină 
acum".

în această formulă 
dar perfectibilă, 
au, î 
Și aici 
oameni 
tact 
goste 
care 
scop

în primul rînd, 
■’i e nevoie în 

competenți, 
pedagogic, răbdare 

de muncă, de 
să nu facă di o 
cu orice preț-

. . apreciată, 
marele rol îl 

antrenorii, 
în special de 

dotați cu 
și dra- 

antrenorî 
zuitate un

elemente se poate spune că e- 
xistâ intr-o bună măsură, Ar <î 
suficient să ne referim la Lică 
Nunweiller (Dinamo), Carul. Crei- 
niceanu (Steaua), Toma Turcă 
(U.T.A.), Constantin Deliu Wni- 
versitatea Craiova). JEahteHnion 
Bratu (F.CJd. Reșița). Pentru că 
toți acești oameni se gîndesc, în 
primul rlnd, la FORMAREA U- 
NOK JUCĂTORI CAPABILI SA 
BATA CURIND LA PORȚILE 
PRIMELOR ECHIPE. Iar de aici, 
ca o consecință directă, și rezul
tatele, In majoritatea cazurilor 
bune sau mulțumitoare.

Dincolo de clasamentul în care 
surprinde, totuși, slaba poziție 
a formațiilor Steagul roșu, Spor
tul studențesc, CJF.R- Cluj, „Poli" 
Timișoara și Jiul (aceasta clin 
urmă deținînd recordul inefica
cității cu numai patru goluri 
marcate si zero victorii !) ar tre
bui ca factorii chemați să spri
jine noua formulă de desfășurare 
a „campionatului-rezervor" să se 
ginaească că acum s-au creat și 
condițiile propice pentru testarea 
eșalonului de juniori. Ceea ce 
înseamnă că atenția sporită nu 
poate ocoli selecția și mai ales, 
atenta pregătire a celor treetiți 
rapid intr-un. regim de inst-uire 
superior. , .

Noua formulă a campio.citului 
de tineret-speranțe a -dem*) s..u: 
in primele sale șapte etape nu;!:» 
partide bune, mult mai rapine 
decît în sezonul trecut, intr-un 
ritm în care entuziasmului celor 
de 16 ani, puși în fața unor tri
bune pline sau arhipline, nu i-au 
putut face față, uneori, rezervele 
echipelor mari. Dar, acești p"’mi 
pași promițători trebuiesc c.oz- 
voitati cu răbdare și cu un foar
te mare simț de răspundere, nu
mai și numai cu gîndul la șta
feta de mîine a primului nostru 
eșalon fotbalistic.

Mircea M. IONESCU



DUMITRU SPÎRLEA
Șl UNIVERSITATEA TIMIȘOARA -

CAMPIONI PENTATLON MODERN
Ieri la prînz, pe tradiționalul 

•traseu din pădurea Călugăreni 
s-a încheiat campionatul republi
can de pentatlon modern. Crosul 

‘ beneficiind de condiții dintre 
cele mai bune, s-a terminat cu 
rezultate normale, astfel că, asa 

rcum anticipam în ziarul nostru 
[ de ieri, Dumitru Spirlea și Uni- 
j versitatea Timișoara au cîștigat 
fîn acest an titlurile de campioni 
' ai țării. Confirmînd încă o dată 
i calitățile sale recunoscute de at
let. tînărul pentatlonist timișo
rean Iuliu Galovici și-a înscris 
în palmares o frumoasă victorie 
în această ultimă probă a cam
pionatului, înțrecîndu-i pe _ toți 
participanții angajați în disputa 
seniorilor. El s-a apropiat de 
granița celor 1 300 de puncte, 
realizînd, cu timpul de 12:39.6, 
1 288 p.- Liderul întrecerii, Dumi
tru Spirlea, a știut să-șl_ apere 
cu dîrzenie șansele, a făcut o 
cursă foarte bună, obținînd și el 
un punctaj excelent : 1 240 p. Pe 
■locurile următoare s-au clasat t 
Francisc Rolik 13:11,1 — 1192 p, 
Al. Naghi 13:12,0 — 1 189, Albert 
Covaci 13:23,9 — 1 156 p. Pe e- 
chipe, proba a fost cîștigată de

Universitatea Timișoara (3 579 
urmată de Olimpia (3 483 p).

In felul acesta, după satisfac
ția obținerii medaliei de bronz 
la campionatele mondiale de la 
Moscova, Dumitru Splrlea de la 
Olimpia (antrenor Gheorghe To- 
miuc) își completează panoplia 
de succese cu un nou titlu de 
campion republican, fapt ce con
firmă valoarea ridicată și matu
ritatea acestui sportiv. Mențio
năm, de asemenea, frumoasa per
formanță realizată de pentatlo- 
niștii timișoreni (antrenor Ivan 
Bănet) cîștigători ai titlului pe 
echipe.

Iată rezultatele finale : indivi
dual — D. Spirlea 5 408 p, F r. 
Rolik 5 256 p, Iuliu Galovici 
5 192 p, Albert Covaci 5105 p, 
Marian Cosmescu 5 001 p, Con
stantin Călina 4 881 p ; echipe : 
Universitatea Timisoara 15 449 p, 
Olimpia 15 070 p, C.S.U. Tg. Mu
reș 10 165 p.

Primii clasați în întrecerea 
juniorilor : Ștefan Cosma („U“ 
Timișoara) 5 233 p, Li viu Pă traseu 
(Olimpia) 5 066 p. Sorin Crăciu- 
neanu (Olimpia) 4 851 p : echipe : 
Olimpia 14 263, „U“ Timișoara
14 252, Șc. sp. nr. 1 11201.

p)
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VINERI, LA RIO DE JANEIRO .

EUROPA - AMERICA, LA BASCHET MASCULIN
K1O DE JANEIRO, 26 (Ager- 

preș). — Vineri, în sala „Maraca- 
nazinho- (cu o capacitate de 
20 000 de locuri) din localitate se 
va disputa primul meci din seria 
celor 4 dintre selecționatele mas
culine de baschet ale Europei si 
zXmericii. Celelalte 3 partide

C. M. DE HALTERE
la 
la

Titlul de campion mondial 
haltere la categoria mijlocie, 
întrecerile care au loc la Ma
nilla, a revenit lui T. Stoicev 
(Bulgaria) cu 350 kg (155 + 195). 
El a fost urmat de J. Jensen 
(Danemarca) tot cu 350 kg (mai 
greu la cîntar decît Stoicev), și 
de R. Milser (R.F.G.) cu 247,5 kg. 
Favoritul categoriei, sovieticul 
Rijenkov a abondonat în urma 
unei rupturi de ligament sufe
rită la tentativa de a doborî re
cordul mondial la stilul smuls 
(164 kg).

vor avea loc la Sao Paulo (28 
septembrie). Bruxelles (1 octom
brie) și Roma (4 octombrie). Se
lecționata europeană, din care 
fac parte printre alții Serghei 
Belov (U.R.S.S.), Ciosici, Jelovac 
(Iugoslavia), Menghini (Italia), 
Cachemire (Franța) și Santillana 
(Spania), a susținut un ultim joc 
de verificare în compania forma
ției braziliene Flamengo, pe care 
a învins-o cu 115—88.

★ ,
SOFIA, 26 (Agerpres). — în 

prima zi a turneului internațio
nal feminin de baschet de la 
Plovdiv, echipa Spartak Moscova 
a învins cu 73—43 (38—32) selec
ționata studențească locală. E- 
chipa I.E.F.S. București a întîlnit 
formația Wisla Cracovia, victoria 
revenind cu 53—43 (27—20) bas
chetbalistelor poloneze.

PROFIL

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.p. polonă: RECORDURILE MICILOR ÎNOTĂTORI R. D. GERMANĂ :

CLASAMENTUL 
MARELUI PREMIU 

F. I. L. T.
LONDRA, 26 (Agerpres). —
După turneul de la Los Ange

les, în clasamentul Marelui pre
miu al Federației internaționale 
de tenis pe primul loc a trecut 
Jimmy Connors (S.U.A.) cu 528 
puncte, urmat în ordine de 
Guillermo Vilas (Argentina) 
495 puncte, Bjorn Borg (Suedia)
— 449 puncte, Manuel Orantes 
(Spania) — 412 puncte, Stan 
Smith (S.U.A.) — 395 puncte, 
Ilie Năstase (România) — 335

. puncte, Harold Solomon (S.U.A.)
— 305 puncte, Aleksandr Metre- 
veli (U.R.S.S.) — 254 puncte, 
Marty Riessen (S.U.A.) — 250 
puncte. După cum se știe, primii 
opt clasați la sfîrșitul sezonului 
de toamnă vor participa, în 
luna decembrie, la Turneul cam
pionilor, programat în orașul 
australian Sydney.

MATE PARLOV
sînt în lume sportivii 
mindri cu un palmares 
pugilistului

m

Cu prilejul . campionatelor de înot 
ale Poloniei, s-a văzut din nou 
cît de popular este acest sport 
printre tineri. Toate recordurile 
naționale au fost doborîte de cei

puțin vîrstnici dintre
renți. De pildă, Malgorzata Wieczo- 
rec (în foto), campioană la 100 
fluture, nu ane decît 14 ani.

TRĂGĂTORII DIN SUHL

R. p. chineză.- STADIOANELE CAPITALEI
Zilnic, dimineața șl seară. în Die

tele șl parcurile din Pekin, capitala 
Republicii Populare Chineze, pot fi 
văzuți numeroși ‘ ""
gimnastica 
mise la 
ber sau în 
matoril de 
stadioane ___ ._
mai variate posibilități de activitate 
sportivă. In anii puterii populare, 
bazele sportive din Pekin au cunos
cut o puternică dezvoltare. mai 
mult de 10 stadioane de mari pro
porții deschizindu-și porțile.

Dar. pe lingă stadioanele moder- 
__ ____de mare capacitate sînt 
și altele mici și mijlocii. In zona 

& orașului. Stadionul 
___ ____  de pildă, are un teren 
de atletism unul de fotbal șl mai 
multe terenuri de volei și baschet. 
Circa 10 000 de iubitori al sportului 
frecventează zilnic stadionul, prac- 
ticînd disciplina preferată.

O dată cu dezvoltarea economi
că. multe Întreprinderi sau insti
tuții de invățămint din capitala 
chineză și-au construit propriile lor 
terenuri de sport. La Uzina chimi
că nr. 2 din Pekin se desfășoară 
o foarte intensă activitate sportivă. 
Uzina a construit, de-a lungul ani-

ne, noi.
■ centrală 
Dungdan,

de

după 
radio, 
zilele 
sport 

unde

oameni practtcînd 
exercițiile trans- 

In timpul ti
de sărbătoare, a- 
se Îndreaptă spre 
îi așteaptă cele

lor, un teren de atletism, unul 
fotbal, 10 de baschet și 7 de volei, 
precum și un bazin de înot. La 
complexul sportiv al uzinei se pot 
practica și gimnastica la aparate 
și tenisul de masă.

Uzinele „Emst Thălmann" din 
Suhl și-au ciștigat o mare reputa
ție în fabricarea armelor de vînă- 
toare și a bicicletelor. Cum e si 
firesc, aici sporturile cele mai 
populare sînt tirul și ciclismuL A- 
proape 100 de fete și 400 de băieți 
practică cu mult succes aceste dis
cipline, iar la tir se poate spune 
că secția de specialitate a asocia
ției este una dintre cele mai puter
nice din R. D. Germană. Ea are la 
dispoziție un frumos poligon, pe 
care s-au și desfășurat numeroase 
competiții de anverguri.

Printre cei mal cunoscuti cam
pioni de tir al uzinei se află Ar
min Fehrmann și Hans-Peter Bin
der, din lotul de tir al R. D. Ger
mane. elemente de mare perspec
tivă în proba de armă calibru mic 
și. respectiv, pistol.

In afara activității secțiilor de 
performană. asociația sportivă a 
uzinelor își îndreaptă atentia și 
spre discipline cum ar fi voleiul 
sau sporturile de iarnă si, bine
înțeles, spre întrecerile prevăzute 
în programul competițiilor de masă. 
Astfel, Ia cele rezervate alergări
lor participă cu regularitate peste 
300 de tineri, iar la cele din ra
mura atleticii grele circa 200 de 
membri al asociației. Deviza spor
tului de masă în uzină este parti
ciparea continuă a tuturor tinerilor 
la probele prevăzute în program.

Rari 
se pot 
menea 
Parley. __  _____  _____
tiv care sâ-i lipsească din panopliei 
Incepind din 1967, boxerul de cate
gorie semigrea Parlov a devenit de 
8 ori campion al Iugoslaviei, iar din 
1970 — de cinci ori consecutiv carn- 
pion balcanic ; de două ori a purtat 
titlul de campion european (1971 și 
1973) ; la Jocurile Olimpice a obținut 
medalia de argint în 1968 și medalia 
de aur în 1972, pentru ca, recent, 
la Havana, să se încununeze
campion al lumii 1

Student în științe economice,
nărui boxer de 25 de ani (născut la 
16 noiembrie 1948) din Pola, are o 
ținută sportivă impunătoare : înalt 
de 1,84 m și cintărind (potrivit cate
goriei sale) 81 kg. Mate Pariov — 
vedetă 
goslav 
276 de

care 
ase- 

pugilislului iugoslav Mate 
Nu exista nici un titlu spor-

de necontestat a sportului iu- 
— a disputat în cariera sa 

meciur* și nu a pierdut decît
Ultima sa înfrîngere datează 

din 1970.

(Iugoslavia)

ATLETISM
RIITTA SALIN (Finlanda)

KARPOV KORCINOI

DIN NOU REMIZA
Partida a 5-a din turneul can- 

didaților la titlul mondial 
șah dintre Karpov 
întreruptă ieri, s-a 
miză la mutarea a 
scorul este de 3—2 
lui Karpov.

de 
și Korcinoi, 
încheiat re- 
68-a. Acum 
în favoarea

DAN IUGA
• (Urmare din pag. 1)

DOUĂ PENALTY-URI ÎN MECIUL
fin-

DE FOTBAL DE
COPENHAGA. 20 (prin telex).
Meciul Spania—Danemarca, din 

grupa a 4-a a campionatului eu
ropean de fotbal (din care 
fac parte echipele României si 
ției) poate fi caracterizat prin 
portarea mulțumitoare a celor 
echip^ urmărite de 27 000 de

mai 
Sco- 

com- 
două 

___________ spec- 
tatori. Scorul de 2—1 în favoarea 
spanioUior nu reflectă însă in mod 
real aspectul jocului. Șt danezii pu
teau câștiga meciul cu 3—1, dacă ar
bitrul nu ar fl acordat cu ușurința 
un penalty transformat de spaniolul 
Claramunt (min. 2T) și dacă forma
ția gazdă nu s-ar C descurajat după 
acest gol, permițând oaspeților să 
mal înscrie odată prin Roberto Mar
tinez (mia. «•). r 
jocului. Ctirisuen 
redus hanrticaptiț 
lovituri de la 11 m. 
mest echipa daneză 
cui si lansează un 
la poarta Iul Iribar.
va însă multe situații critice, fiind

După reluarea
Nygaard a 

transformînd o 
Din acest mo- 

i stâpîneste jo- 
veritabil asalt 
care va rezol-

ALTE RE
Deventer, tn campionatul 
da tineret. Olanda a in* 

3—0 (1—0) Finlanda,
meci-retur, tn Cupa 

_ . Fortuna Diisseldort — 
Torino S—1. In tur 1—1.

• La
european 
vine cu

A în 
U.E.F.A. -
A. Ct _
• La Bratislava : Cehoslovacia 

Austria (seL olinxpice) 1—0.

CAMPION AL LUMII

sub îndrumarea antrenorului 
Viorel Mnnciu. în prezent fiind 
pregătit de antrenorul emerit 
Ștefan Petrescu.

La echipe a cîștigat formația 
’U.R.S.S 2343 p, urmată de 
S.U.A. 2339 p si Finlanda 2335 p. 
Alte rezultate, pistei standard

feme5 : 1. Stoliarova (U.R.S.S.) 
586 p, 2. Jarkova (U.R.S.S.) 583 
p, 3. Simonian (U.R.S.S.) 580 p, 
...7. Anișoara Matei 575 p, echipe: 
1. UJl.S.S. 1749 p, 2. Cehoslova
cia 1728 Pfr ?. Australia 1716 p.

La proba de skeet, pînă la în
chiderea ediției nu ne-au parve
nit rezultatele celei de a doua 
manșe.

LA COPENHAGA
jucătorul cel mai bun de pe teren, 
în min. 68, spaniolul Claramunt 
este eliminat din joc pentru pro
teste repetate Ia * . ............... “
irlandez John 
Spaniei a făcut 
blu foarte bun. 
mareei cel mai 
fost H. Jensen 
care activează — ________
germană Borussia Mdnchengladbach. 
care însă împreună cu Bjerg (Wacker 
Innsbruck) nu vor juca la 13 oc
tombrie cu echipa României, deoa
rece nu vor primi permisiunea clu
burilor lor.

Au jucat următoarele formații : 
SPANIA : Iribar — Sol, Benito, 
Capon, Jesus Martinez, Castellanos, 
Roberto Martinez (Soriano). Clara
munt. Asensi, Marcial, Quini ; DA
NEMARCA : Larsen — Mortensen, 
Munk, Seneca. Rasmussen. Soeren
sen, Olsen, Nygaard, Simonsen, 
Jensen. Holmstroem.

POUL PRIP ANDERSEN

ontrenamentele 
,,Stadio Olimpico" din Roma 
servat câ principala favorită 
m femei nu poate fi alta decit

landeza Riitta Salin, care alerga cu 
regularitate pe 300 m în jur de 36,8. 
$i iată că în finala pe 400 m a cam
pionatelor europene ea a confirmat 
pronosticurile ureînd pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului gratie per
formanței de 50,14 sec.l

Apariția Riittei pe plan 
este de dată recentă. Mai 
ea s-a afirmat acum doi 
1973 a fost cronometrată 
400 m și în 12.4 pe 100 
torul soțului eJ, Ari 
al Finlandei pe 400 
trenează, progresele 
și mai vizibile.

Născută la 16 .
Riitta Hagman-Salln este 
vîrstă de 23 de ani, are o înălțime 
de 1,73 m și o greutate de 60 kg. 
Specialiștii declară că — fiind aler
gătoare cu mari perspective — nu 
este exclus ca în curînd ea să-și 
facă apariția și în probele de semi- 
fond.

mondial 
oxacl, 

ani, iar in 
în 53,94 pe 
m. Cu aiu- 
(recordman 
care o an-

Salin 
mg),
Riittei au lost

octombrie 1950, 
acum în

deciziile arbitrului 
Carpenter. Eehipa 
un joc de ansam- 
Din echipa Dane- 
buni jucători au 
și A. Simonsen, 

la formația vest-

ZULTATE
• în campionatul francez, după

9 etape conduc echipele Nimes șl
Reims cu cite 14 p., urmate de
Troyes — 12 p. Cîteva rezultate : 
Nimes — Angers 4—o ; Troyes — 
Reims 2—0 ; Marsilia — Lyon 0—1 ; 
Șt. Etienne — Strasbourg 2—1.

A In etapa a T-a a campionatu
lui Ungariei, echipa Ujpesti Dozsa 
a surclasat cu 8—0 formația Hala- 
dâs. Alte rezultate : Salgotarian — 
Vasas 0—2, Tatabanya — Hon văd 
0—2, Ferencvăros — Raba Eto Gyâr 
6—1. Clasament : 1. Ujpesti — 12 
(un joc mai puțin disputat) ; 
Honvăd — 11 p ; 3. ----------
10 p.

A Cîteva meciuri din campiona
tul englez (etapa a 9-a) : Ipswich — 
Stoke City 3—1 ; Liverpool — Burn-» 
ley 0—1 : Wolverhampton — Shef
field United 1—1 j WțSt Ham — 
Birmingham 3—0. In clasSRient 
conduce IvSWicl) £u 15 p,

a La Greifswald (R. D. Germa
nă). în mectul selecționatelor de 
tineret (21 de ani), echipele R. D. 
Germane și Cehoslovaciei au ter
minat la egalitate : 1—1 (1—0).

Ferencvaros
p.
2.

• TELEX • TELEX •
Rezultatele partidelor disputate în 
ziua a doua a „Cupei Mării Balti
ce" la handbal masculin, competi
ție care se desfășoară la Katowice: 
R. F. Germania — Polonia (I) 19 — 
18 (9—10) ; U.R.S.S. — Polonia (II) 
15—14 (7—9) : R. D. Germană —
Suedia 22—18 (12—9).

In cadrul turneului international de 
tenisv de la San Francisco, principa
lii favoriți au obținut victorii scon
tate : jucătorul american Stan Smith 
l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe com
patriotul său John Halladay, iar 
Arthur Ashe (S.U.A.) a dispus cu 
6—1, 6—2 de Jeff Borowiak (S.U.A.). 
Alte rezultate : Gerulaitis (S.U.A.) — 
Roche (Australia) 6—4 7—8 ; Pa-
6arell (S.U.A.) — Loyo Mayo (Me
xic) 1—6. 6—2, 6—2 ; Fassbender
(R. F. Germania) — Coombes (Aus
tralia) 4—6, 6—2. 6—3 ; Emerson
(Australia) — Hagey 
6-4.

Emerson
(S.U.A.) 6—4,

din Londra a 
atletism din-

TELEX • TELEX •
Patrick
Pijnen . _____ ___ _ _______
în final 408 puncte. l-au urmat pe
rechile ~ ~
landa) și Gowiand (Anglia) — Renz 
(R. F. Germania). Cicliștii francezi 
Van Lancker si Mourioux 
mult timp la conducerea cursei, 
terminat pe locul 4 — la un 
de învingători.

Sercu (Belgia) — Rene 
(Olanda), care a totalizat
Schuiten Duyndam (O-

aflati 
au 
tur

Echipa de box amator a S.U.A, 
efectua luna viitoare un turneu 
Polonia, unde va întîlni selecționa
te locale, ’ 
Varșovia și 
Katowice ș.

la 13 octombrie 
la 17 octombrie

va 
în
la 
la

In cercurile
se confirmă ____  .
campionul mondial de box la ca
tegoria mijlocie, Carlos Monzon, 
își va pune ..............
australianului 
ciul va avea 
„Luna Park"

sportive argentiniene 
știrea potrivit căreia

Carlos _ .
titlul în joc în fata 
Tony Mundine.

loc
din

________ Me
la 5 octombrie la 
Buenos Aires.

La „Crystal Palace* 
început întîlnirea de 
tre selecționatele feminine si mas
culine ale Angliei și Finlandei. 
După prima zi de concurs, scorul 
este favorabil oaspeților în ambele 
meciuri : 
puncte 
puncte. Cîteva rezultate :

CU 55—48 
CU 35—27 

,______ _____  _________ masculin:
3 000 m obstacole : Kantanen (Fin
landa) — 8:34,4 ; suliță : Siitonen
(Finlanda) — 84,56 m ; 3 000 m :
Taivarinta (Finlanda) — 13:43,4 ;
400 m plat : Jenkins (Anglia) — 
46,2 ; . 100 m : Roberts (Anglia) — 
10,7 : aruncarea discului : Kahma 
(Finlanda) — 59,80 m : feminin :
ti» m plat : Mona-Lisa Pursiainen 
(Finlanda) — 11,5 ; săritura în lun
gime : P. Helenius (Finlanda) — 
6,16 m,: 400 m plat : Riitta Salin 
(Finlanda) — 51,5,

la masculin 
și la feminin

Riitta Salin

cai de galop din SUCei mai buni „
ropa vor participa în zilele de 12 
șl 13 octombrie la reuniunea hipică 
de la Kbln pentru „Premiul Euro
pa". Organizatorii au primit confir
marea participării a 
galop din U.R.S.S.
Nikolai Nasibov.

cine» cai de 
antrenați de

Pină la căderea zăpezii. săritorii 
cu schiurile de la trambulină își 
desăvirșesc pregătirea sportivă par- 
ticipînd la concursuri desfășurate 
pe pîrtii artificiale. O astfel de în
trecere a avut loc în Cehoslovacia 
și a fost cîștigată de dublul cam
pion mondial 
chenbach (R.

Hans — Georg As
ii. Germană).

zile, desî&-
__ ___ __________ acoperit din
Londra, a fost cîștigată de cuplul
Cursa ticlistâ de șase 
șurată pe velodromul

Cea de a Ifl-a 
tomobilistic al 
la Nisa, cu 
francez Gerard 
Pierre Nicolas.

ediție a Turului au- 
Franței s-a încheiat 
victoria echipajului 
Larrousse — Jean
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