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Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr.. s-au întîl- 
nit, vineri după-amiază, la Pre
deal, reluînd convorbirile româno- 
liberiene la nivel înalt.

In cursul convorbirilor, pre
ședintele William R. Tolbert jr. 
a împărtășit președintelui Nicolae 
Ceaușescu impresiile profunde pe 
care i le-a produs vizita ce a 
întreprins-o, timp de două săp- 
tămîni, prin România, vizită care 
i-a permis să cunoască aspecte 
din cele mai semnificative ale 
dezvoltării economico-sociale, bo
gata istorie și cultură a poporului

român. Șeful statului liberian a 
ținut să-și exprime și cu acest 
prilej înalta sa apreciere față de 
succesele României socialiste, re
levând că poporul român are in 
președintele Nicolae Ceaușescu un 
mare conducător pe calea sa spre 
progres și afirmare în lume.

In cadrul acestei întilniri, cei 
doi șefi de stat au procedat la un 
nou schimb de vederi privind dez
voltarea relațiilor româno-libe- 
riene și unele probleme actuale 
de interes comun ale vieții in
ternaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă.

* AZI Șl MÎINE LA PROGRESUL

STEAUA - DINAMO, 
în Campionatul de tenis pe echipe

ILIE NĂSTASE

în prima echipă

va evolua și ILIE NĂSTASE
Intîlnirea contînd pentru turul campio

natului seriei I de tenis pe echipe, dintre 
Steaua și Dinamo București va trezi, desi
gur, interesul iubitorilor sportului alb. După 
cum am mai anunțat, în formația clubului 
stelist va evolua și maestrul emerit al spor
tului Ilie Năstase. Este și motivul pentru 
care conducerile celor două cluburi au sta
bilit, de comun acord, ca intîlnirea să se 
dispute pe terenurile de la. Progresul, ofe
rind, astfel, spectatorilor posibilitatea să a- 
siste la evoluția super-campionului nostru.

Conform regulamentului, se vor disputa 
10 meciuri de băieți (8 de simplu și două 
de dublu), 5 de fete (4 de simplu și unul de 
dublu) și două partide de dublu mixt. în 
total se joacă, deci. 17 meciuri, timp de două 
zile : sîmbătă de la ora 14, iar duminică de 
la ora 8,30.

Alături de Năstase. din lotul clubului 
Steaua mai fac parte proaspătul campion 
al țării în proba de simplu bărbați. Dumitru 
Hărădău, Viorel Sotiriu, Constantin Po- 
povici, Mihai Russu, Petre Mârmureanu — 
precum și Valeria Balaj și Elena Trifu. în 
cealaltă formație, a dinamoviștilor. va evolua 
tripla campioană a României Virginia Raziei, 
alături de colegele safe Mariana Simioneseu 
și Florența Mihai, precum și Viorel Marcu, 
Sever Mureșan, Ion Sântei și Bebe Almă- 
fan.

ir
C.M.E.F.S. București, prin comisia de spe

cialitate, organizează un concurs de tenis, 
rezervat elevilor și studenților din Capitală, 
întrecerea va începe luni M septembrie, pe 
terenurile de la Tenis-dub. înscrierile se pot 
face, la T.C.B., azi și miine t

Și astăzi, la Brașov, formația gazdă (în imagine în tricouri de culoare deschisă) va asalta cu multe spe
ranțe careul echipei din Tg. Mureș, așa cum demonstrează și această fază surprinsă în campionatul 
trecut. >

DIVIZIA A — ETAPA NR. 8:

CAMPIONATUL DE FOTBAL SE REIA AII
PRIN MECIURILE DE EA SATO MARE Șl BRAȘOV

• MÎINE, CELELALTE 7 PARTIDE
A opta rundă începe astăzi, la 

ora 15 cu o mini-etapă ! La Satu 
Mare, revelația acestei stagiuni, 
Olimpia, va întîlni echipa cam
pioană Universitatea Craiova, ca
re, cu siguranță, va juca cu gîn- 
dul la partida de miercuri de la 
Atvidaberg. Și tot astăzi. după 
întreruperea campionatului, cu 
gîndul tot la „miercurea europea
nă", Steagul roșu va întîlni la 
Brașov, Intr-un meci televizat, 
A.S. Armata Tg. Mureș.

Jocurile de inline programează 
cîteva întilniri de mare interes 
nu numai pentru clasament, dar 
și pentru suporterul avid de spec
tacol- Ne gîndim Ia derby-ui din 
Valea Jiului dintre echipa din 
Petroșani și Steaua, la meciul de 
la Timișoara în care F.C.M. Reși
ța nu uită că în campionatul tre
cut a condus, dar a pierdut în fi
nal, după cum atractive par și 
jocurile de la Galați dintre cele 
două „Fotbal Cluburi", aflate la 
restriște, cel din orașul de pe 
Dunăre și cel din Constanța-, me
ciul de la Iași, unde F. C. Argeș 
va Încerca să repete remiza din

ultima sa deplasare în Dealul 
Copoului, ca și cel de la Cluj un
de studenții vor primi un adver
sar (U.T.A.) versat în defensivă, 
atunci cînd evoluează pe teren 
străin. Foarte atractiv se anun
ță și jocul de la Rm. Vîlcea, țn- 
tre singura echipă care n-a cu
noscut victoria în acest campio
nat, Chimia, și liderul care vrea 
să demonstreze că a depășit sta
rea de oboseală acuzată în ultima 
vreme. Cit despre meciul de la 
București, studenții par favoriți 
in disputa cu feroviarii clujeni, 
mai ales după dispoziția de joc 
demonstrată în ultima partidă, cu 
liderul clasamentului. (M.M.L).

CLASAMENTUL
1. DINAMO

2—3. „Poli" Timișoara 
F.C.M. Reșița

4. AS.A.
5. F.C. Argeș
6. Olimpia

7-3. Sportul studențesc 
U.T.A.

9—10. Steagul roșu 
Jiul

11. Uaiv. Craiova
12. Steaua
13. C.F.R.
14. „U" Cluj
15. F.C. Constanța 
U. „Poli" lași
17. Chimia
18. F.C. Galați

7 6 0 1 15- 5 12
7 4 1 2 8- 4 9
7 4 1 2 10- 6 9
7 4 1 2 12-13 9
7 4 0 3 11- 7 8
7 4 0 3 9- 6 8
7 3 2 2 8- 7 8
7 3 2 2 6- 5 8
7 3 1 3 11- 6 7
7 3 1 3 13-8 7
7 3 1 3 12—10 7
7 3 1 3 9-10 7
7 2 2 3 6- 9 6
7 1 4 2 4- 7 6
7 2 1 4 5-10 S
7 2 0 5 7-13 4
7 0 4 3 2-12 4
7 1 0 6 2-12 2

PROGRAMUL ETAPEI
Astăzi:

SATU MARE : OLIMPIA — UNIVERSITATEA CRAIOVA
BRAȘOV : STEAGUL ROȘU — A.S.A. TG. MUREȘ

(Va fi televizat în întregime de la ora 16,00)

M i i n e :

CAPACITATE DE JOC BUNĂ, 
DAR ȘI UNELE SEMNE DE ÎNTREBARE

Pentru a face o scurtă anali
ză a potențialului echipei maș- 
culine de volei a României vom 
lua ca punct de referință, tur
neul desfășurat la Constanța, 
care a reunit la start opt e- 
chipe — Cehoslovacia, România, 
Polonia, R. D. Germană, Bulga
ria, Iugoslavia, Ungaria și Ita
lia — din elita voleiului european, 
care au furnizat întilniri intere
sante, de bun nivel tehnic, echi
librate.

Turneul a prilejuit o serie 
de interesante constatări și în
vățăminte pentru viitoarele exa
mene la care urmează să ia par
te și voleibaliștii noștri. în ceea 
ce privește echipele oaspete, am 
apreciat în primul rînd repre
zentativa Cehoslovaciei (cîștigă- 
toarea turneului), care s-a arătat, 
și de această dată, o echipă 
omogenă, cerebrală, echilibrată, 
acționînd ca un mecanism per
fect, ceea ce îndreptățește aspi
rația ei spre locurile fruntașe ale 
i .‘rarhiei mondiale, ’ _

Echipele R.D. Germane și Bul
gariei ni s-au părut cu un po
tențial inferior celui obișnuit. în 
schimb, formația Poloniei a fă
cut un salt valoric deosebit, pre- 
zentlnd un lot omogen (chiar
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Voleiul nostru masculin
în ajunul C. M.

și în perspectiva J. 0.
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dacă au existat și indisponibili
tăți), cu jucători compleți, pose
sori ai unei ridicate capacități de 
joc, îndeosebi în privința forței 
și varietății acțiunilor ofensive.

Referitor la evoluția reprezen
tativei române, putem spune că

în cadrul echipei se simte un 
climat propice muncii, jucătorii 
fiind dornici să ocupe unul din 
locurile fruntașe în C.M. Un lu
cru pozitiv este acela că există 
deja un sextet stabil și destul 
de omogen.

Apar totuși o serie de aspec
te, legate de noua formulă de 
echipă și de schimbarea unor 
posturi în cadrul acesteia, aspec
te referitoare la posibilitățile de 
însușire, de automatizare a noi
lor formule tactice. Sistemul cu 
cinci trăgători și un ridicător 
(5+1) este intr-adevăr Un pas 
înainte în orientarea modernă a 
jocului, prin faptul că mărește 
forța de atac. Aplicarea noii for
mule tactice implică, însă, o ma
re constanță și precizie a preluă
rilor din serviciu. Altfel, nu este

GHEORGHE CONSTANTINESCU 
antrenor emerit

(Continuare în pag. a 8-a)

PETROȘANI 
RM. VÎLCEA 
TIMIȘOARA 
IAȘI 
GĂLAT1 
BUCUREȘTI

CLUJ

JIUL
CHIMIA 
POLITEHNICA 
POLITEHNICA 
FOTBAL CLUB 
SPORTUL STUD.

(stadion
UNIVERSITATEA

— STEAUA
— DINAMO
— F.C.M. REȘIȚA
— F.C. ARGEȘ
— F.C. CONSTANTA
— C.F.R. CLUJ 
ua)
— U.T.A.

Toate partidele încep la ora 16. cu excepția celei de la Satu Mare care 
va avea lovitura de începere la ora 15.

în intîlnirea echipelor de tineret la box

ROMÂNIA - UNGARIA 7-4
aplaudate. Surprinzătoare a fost slaba 
evoluție a Iul Carol Hajnal care, pre- 
zenttndu-se departe de forma sa O- 
vișnultă, a coborît învins din ring.' 
REZULTAT!; TEHNICE : (la grea 
oaspeții nu au avut concurent, în 
schimb la categoria muscă 
s-au disputat două meciuri) : T. 
Ghinea b.p. G. Peter, M. Donciu b.p. 
G. Csordas, T. Năstase P.P* I- Bo- 
tos, J. Vancea b.p. I. Filo, Gh. Oțe
tea b.k.o. 2 Z. Nagy, FI. Ghiță b.ab. 
2 L. Lenz, C. Hajnal p.p. I. Borbely, 
Gh. Barah p.ab. 1 I. Szabo. C. Cio
chină b.p K. Torok, Aurel Stana 
p.p. K. Gotz, N. Chipirog b.ab. 3 L 
Tury. Scor final : 7—4 pentru tinerii 
noștri boxeri. Intîlnirea revanșă s 
duminică dimineața la Tulcea.

Mihai TRANCA ,

GALAȚI. 27 (prin telefon). Ploaia 
care a căzut din abundență in cursul 
zilei de astăzi (n.r. ieri) șl frigul ne
obișnuit, i-a determinat pe organiza
torii întilnirîi internaționale de box 
dintre reprezentativele de tineret ale 
României și Ungariei să o transfere 
de la arena Dunărea în Palatul Spor
turilor. Gala a fost frumoasă, cu 
meciuri viu disputate în care tinerii 
competitori și-au apărat șansele cu 
deosebită ardoare.

Echipa oaspe a constituit o exce
lentă parteneră de întrecere. în fi
nal. grație unei pregătiri fizice su
perioare, pugilișlii români au obținut 
victoria. Din formația țării noastre 
s-au remarcat Tcofil Ghinea, Mihai 
Donchi, Jenei Vancea și Florian 
Gbiță, care au realizaț victorii mult



BAZA MATERIALA
PE AGENDA DE LUCRU

A ACESTUI AN HARTA SPORTIVĂ A CAPITALEI IA

L
a recenta conferință a Consiliului municipal București pentru educație fizică 
ți sport, în cuvîntul tovarășului Nicolae Matei, secretar al Comitetului munici
pal de partid, se arată că cel mai important obiectiv cultural-sportiv realizat 
în acest an este Palatul sporturilor și culturii, construcție arhitecturală monu
mentală, un dar de neprețuit al conducerii partidului și statului nostru, mărturie 
a grijii permanente manifestată personal de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

pentru înfrumusețarea și înflorirea continuă a Capitalei României Socialiste. Ințelegînd 
aceste semnificații majore, Palatul sporturilor ți culturii a fost ridicat în numai 6 luni, 
față de un termen de 2 ani și șase luni necesar pentru un edificiu de asemenea propor
ții. Este, fără îndoială, meritul proiectanțilcr și constructorilor, dar și al organelor și 
organizațiilor de partid, U.T.C. și sindicat, al asociațiilor și cluburilor sportive care au 
antrenat mii de cetățeni la înălțarea sa, la amenajarea parcului tineretului, a întregului 
ansamblu care astăzi stă la dispoziția butureștenilor, ca o vie mărturie a posibilităților 
organizatorice existente in Capitală de a înfăptui exemplar asemenea obiective in bene
ficiul nostru, al tuturor.

DE LA 1,70 mp LA 3 04 mp
PE LOCUITOR

„Se poate spune că rezultatele 
obținute in anii de după Congre
sul al X-l«i și preliminările pe 

*...........................1 • < confirmă
orientării 

repartizare a 
scopul dez- 
țării șt îm- 
dc

ansamblul' cincinalului 
pe deplin Justețea 
partidului nostru de 
venitului național în 
yoltării accelerate a 
bunătățirii condițiilor 
poporului**.

Astfel se apreciază 
Directivelor Congresului 
al Partidului ‘ Comunist 
cu privile la planul cincinal 1976 
•J—1980 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981— 
1990, realizările poporului nostru 
din actualul cincinal, eforturile 
dale încununate de succes pentru 
îndeplinirea acestuia înainte de

trai ale

în proiectul 
al XI-lea 

Român

zei materiale a sportului în Ca
pitală pe anii *1974—1975.

De unde ș-a pornit? De 'la 
1,70 mp spațiit de^sport pe locui
tor la 1 naartiettajă, lan după nu
mai șase luni,—ia 1 septembrie, 
fiecare dintre locuitorii Capitalei 
are un metru pătrat în plus de 
aer curat, de posibilitate de re
creare prin sport și mișcare 1

Ce Înseamnă, deci, noul metru 
pătrat? 271 de noi baze realizate 
in intervalul 1 martie — 1 sep
tembrie 1974, adică 5 săli de 
gimnastică și 13 bazine de înot 
în școli, 82 de terenuri de tenis, 
*20 terenuri de fotbal, zeci de te
renuri de volei, baschet, handbal 
etc.

Pe baza planului elaborat de 
către organul municipal de partid

-a -•

In această nouă 
oglindă de apă. 
zveltele blocuri 
din Drumul Tabe
rei își privesc 
prin mii de .ochi" 
siluetele în timp 
ce locuitorii car
tierului (indife
rent de vîrstă) se 

recreează

DETENTA FADA PRECEDENT
X-. ...

JBaza sportivă uzinei Timpuri Noi înseamnă înot. ? -•. >. :j”. f-. 
primul rîndf or-e de odihnă activă în aer liber pentru >110: ? a* ?r

ai muncii din marea * ~ ’uzină bucureșteană -

termen, ea premise esențiale pen
tru ridicarea nivelului său de 
Viață și civilizație.

Șl cum în centrul politicii ge
nerale a partidului și statului se 
află permanent omulj satisfacerea 
Slenară a cerințelor sale, în con- 

nuă creștere și diversificare _ — 
așa cum se subliniază din nou* în 
proiectul Programului partidului 
nostru — ’ cultura fizică si spor
tul fac parte integrantă din mă
surile privind dezvoltarea fizică 
armonioasă a tineret 
păstrarea sănătății 
Așadar, firesc, 
tă cu continua 
Bificare a bazei 
cițiulul fizic și 
sibilităților de _____ , __ ___
•site a timpului liber în arenele 
sănătății, în mod cît mai util și 
plăcut.

Capitala tării are peste 1 500 000 
de ’ locuitori, factor dinamizator 
de prim ordin pe plan economic, 
eocial, edilitar, în edificarea stră
vechiului București ca citadelă 
modernă, a civilizației socialiste. 
Și cum dintr-o asemenea metro
polă nu poate lipsi perimetrul 
sportului și agrementului, grija 
organelor de conducere ale mu
nicipiului a găsit un nou suport 
în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie—martie 1973. 
Și astfel, după un studiu temei
nic al posibilităților existente, 
a resurselor de energie și acțiu
ne ce trebuiesc valorificate, a 
Jocurilor din cartiere -ce se pot 
preța la amenajare, secretariatul 
Comitetului municipal Ide partid 
(București a stabilit in tnartie a.<r 
un program de dezvoltare a ba-

. generații, 
poporului, 

o corelare direc- 
creștere și diver- 
materiale a excr* 
sportului, a po- 

odihnă,- de folo-

și a preocupării . temeinice a fo
rurilor de resort, urmează, ca 1a 
sfîrșitul actualului cincinal cetă
țenii Capitalei să aibă la dispo
ziție 3,04 m2 spațiu de sport pe 
locuitor (aci neintrind imensele 
zone verzi ale parcurilor, pădu
rilor și vastele oglinzi de apă ale 
B-ucureștiului și împrejurimilor 
sale). Dar cum Capitala țării ee 
află în primele rîndurl pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen, desigur că mișcarea 
sportivă se va ■ - - • 
înălțime, astfel 
sale să fie în

strâdui să fie la 
ca și planurile 

1975, depășite.

- Din recenta conferințe de dare de 
seamă și alegeri a Consiliului 
pc! pentru educație fizica și 
reieșit ca progresul cel mai J 
tos din sportul bucureștean, in 1 
1973—1974. s-a înregistrat în 
bazei materiale. Care este 
acestei detente, tovarășe secretar ?

— Hotărîrea Plenarei C.C. ol P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, din 1973, a 
stabilit în domeniul extinderii bazei ma
teriale a actrvitâtii sportive, sarcina de 
a intensifica acțiunea de amenajare a 
ba zei or sportive simple, a zonelor de 
ag-ement. a spațiilor de joocă și sport 
per.&u capii ?i tineret. Conform pianu
lui de măsuri elaborat pe baza Hotări- 
ri» de către secretariatul Cpmiletalui 
municipal de partid, privind dezvoltarea 
bazei matertale a sportului în anii 1973 
,*74, c'nonele teritoriale de partid si de 
stat, factorii de decizie $i execuție la 
n:vel de sectoare (întreprinderi, institu 
tii etc.) au pc:.~it sarcina să realizeze 
501 noi o menajări snortive pînâ ia sfîr
șitul anului viitor. Pină la această oră 
s-a realize! mai mult de jumătate, adică 
271 de obiective. S-a muncit intens, cj 
inițiativă, în cooperare efectivă. Pentru 
preocupare și inventivitate, pentru folo
sirea judicioasă c resurselor locale și 
mobilizarea tineretului (care a răspuns 
prin mii $î mii de ere de muncă patrio
tica) s-ou distins în special sectoarele 
8 (cu 64 de noi baze, foță de angaja' 
mentei de 42 pe acest on), 4 si 6, 
și-ou depășit cifrei* asumate. Cifre, 
un fel de o spune, pentru că ele 
departe de o reliefa eforturile și 
fixările acestui on jubiliar, tată o 
cintâ enumerare a ultimelor □ por iții pe 
harta sportivă e municipiului : complexele 
sportive Străulești I $i II. Grhrița și Cire- 
șarii. bazinele de înot de la scocta 
ceoercriâ nr. 3 (sector 8), comptaxele 
T’tetMî și Ttatpuri Noi (sector 4), Sntaf- 
Vîcina șî Huwrofesti II (sector 6). Pan- 
teUmor și bcrimei de înot de ta scoeta 
oenerato 56 (seder 3). complexul spor
tiv și de dîn ccrtierjl Drumul
Tabere» (seetond 7). $1. btneânțefes. cc 
un corela-' de cunplo rezonanta. Pătatul 
Sporturifor și Culturii, de pe Dealul P»s- 
cjtoL in ocest cn. deci, ot sărbătoririi 
cotor tz« Mea» 4o te e s> o*
CoA^-esufoi ai X*-toa ai DcrtiauJ-/. o 
detenta fără precedeaz în extinderea 
bazei materiale a soorx’-î bjcurestaor..
- Vă ruyăm să oferiți dtiterilar noș

tri cîteoa joi a ic afe perspectivei «n 
oce« do—nia.
- H teritoriul' farmetrv ol rețelei de

învăța—nt vor apare noi săli de sport. 
Se vc continue amenajata boz ne Lor do 
înot cu filtre de apă si racord o rea kx 
to termof-care, în paralel cu eforturile 
de o «aperi mele dintre ele 
tele permit) pentru a putea fi folosite 
mai multe luni din an ; baza sportivă 
o institutului de medicină va ___
(după dezafectare) în vecinătatea celei 
a politehnicienilor, de la Grozăvești. Se 
Intenționează acoperirea bazinului de 
înot al Scolii sportive 2 (de ta Obor) 
și dezvoltarea bazei sportive a clubului 
Metalul ,,23 August-. Iar ta Plumbuita și 
DobrcîeștJ se vor , .planta" noi oarauri 
ale tineretului, acțiunea urmărind

tr-uruci- 
sp-art, a 
spectacu- 
oerioada 
domeniul 
explicata

care 
este 
sînt 
rea- 
suc-

(tnaîec-

reopore

v V-*-:
intr-un viitor îndepărtat, fiecare
sector 61 Capitalei șd aibă un oieme 
nea parc. $î, șa -țțta u’tâm, 
baze care var 'completa cifra de plan 
-soi. -'€ ?

■O ?

celelalte

Interviu cu Ton Nae,

secretar al

C. M. E. F. S. București

^\\\^\\\\\\\^

- Nu întotdeauna organe!© sportiv* 
și cete cu cbibtrrii in acest domeniu 
reușesc convertirea rea?ă a creșterii nu
merice intr-un plus de calitate pe plo-

nut atragerii maselor la activitatea spor
tivă...

— într<idevâr, preocuparea noastră ce 
se îndreaptă spre valorificarea cit mat 

.eficientă a suprafețelor de sport și agre
ment, — deschise tuturor cetățenilor, cu 
un program cit mai larg, (ca timp, și 
cadou competițicnal), cu un oport ne
mijlocit ol tinerilor la întreținerea lor — 
a început să dea roade. Dar ea va 
trebui continuată cu moi multă exigența 
și spirit de inițiativă, pentru a contribui 
mai activ la menținerea și întărirea să
nătății și capacității de muncă, la mai 
buna organizare a petrecerii timpului 
liber al populației Bucureștiului. Așa 
cum, pe bună dreptate, s-a subliniat ia 
conferința organizației «.sorti ve o Capi
talei, Se impune ca fiecare 
sportiv să fie pus sub patronajul 
mari unități economice sau ci unei 
puternice organizații, să se fixeze 
punderi precise, să sa elaboreze 
grame complexe do acțiuni, care să 
gure în continuare otit dezvoltarea 
zei materiale, cît și folosirea intensivă a 
amenajărilor existenta.

obiectiv 
unei 
alts 
râs- 
pro- 
asî- 
ba-

DE CE S-A EXTINS
CALENDARUL SPORTIV

ÎN SECTORUL 8
să , .explorăm® baza ma- 
activității sportive dintr-un 
Capitalei, ne-am - întreținut

Dorind 
terială a 
sector ai_______ __ __  L .
cu tov. Nicolae Cioranu, prtm-vice- 
președinte. al Consiliului pentru Edu
cație Fizică și Șport al Sectorului 8. 
Nț s-a oferit o ‘ convingătoare cotn- 
paratie cifrică : ’ la &nrșitul luni! 
martie 1973 suprafața terenurilor de 
spor*, din sectoral. 3 era de 2-5 060 
de m.p.. iar acum. a ajuns la 540 000 
m.p. $i — nota bene : — in aejeste 
date statistice Jiu au fost incluse 
terenurile de sport dur incinta șco
lilor sectorului. ’

Așadar, o spectaculoasă dezvoltare 
a baze», a sportului, reflec
tată binefăcător asupra întregii vieri 
sportive șa de agrement din aceasta 
par» a Capitalei, care cuprinde Gn- 
vița. cartierele Pajurei și ~ ----- 
Noi. O primă consecință a 
că. după multă vreme, 
competițrilcr sportive — 
Înainte în proporție de 80_____ _
a fost acum integral realizat, rămi- 
nind loc chiar și pentru alte între
ceri neprevăzute în planul anual al 
sectorului. De 
au început să 
pline sportive 
primul rind. de
24 de terenuri ___ ___ _______
nat ca acest sport să ac înscrie te-

Bucureștii 
fost aceea 
calendarul 
îndeplinii 
la sută —

asemenea. în sector 
fie practicate disci- 
noi. Este vorba, în 
tenisul de cimp. Cele 
de tcnift au determi-

me inie în actualitatea sportivă o 
sectorv.kii, prin numeroase competiții 
și priatr-o participare masivă a ti
neretului. începînd din sezonul ur
mător, în sectorul 8 se va organiza 
un campionat de teniș, al cărui suc
ces, ținînd seama de interesai cu 
care este așteptat, rru poate ii pus 
la îndoială.

O problemă dintre cele mai inte
resante pentru activul sportiv, al 
sectorului este și aceea că prin apa- 

'Tiția a trei bazine de înot, dintre 
care două în incinta aceleiași uni
tăți școlare ($c. gl. nr. 3) s-au creat 
posibilități pentru dezvoltarea n sta
ției. La școala amintită am admirat 
o bază sportivă ce poate fi numită 
o adevărată reușită a genului. într-o 
curte interioară ,ș-a amenajat un 
bazin de înot cu dimensiunile de 
25 12 m. iar în imediata sa apropie- 
re. în parte acoperit si cu posibili
tăți imediate de definitivare, se află 
un alt bazin, de această dată me
talic (12/6 m). Ambele bazine pot. 
deveni utilizabile pe tot parcursul 
anului, ceea ce — să recunoaștem — 
este o mare calitate pentru instala
țiile sportive de tip școlar. Avînd în 
vedere că la această școală există și 
cadre tehnice de specialitate (prof. 
V. Agarici, antrenor, de înot și con
ducătorul tehnic al echipei de polo 
I.E.F.S.) avem toate temeiurile fiă a- 
firmăm că, în curînd, Școala gene
rală nr. 3 din Capitală va deveni o 
,.școală a înotului", un mijloc efi* 
cient de selecționare, pregătire și 
promovare a elementelor tinere în 
această disciplină sportivă. Deci, te
nis de cimp și înot în acest sector, 
unde pină nu demult erau practicate 
doar fotbalul, boxul și, într-o oare
care măsură, rugbyul...

In zona lacurilor străulești și Grl- 
vlța. pe locul unor foste instalai»’ 
insalubre, s-a dat în folosință anul 
acesta un imens ștrand cu terenuri 
de volei, baschet, fotbal și tenis, în 
apropierea căruia sint în cuns de 
amenajare alte 5 baze sportive com
plexe.

Iată, foarte succint, cum se „tra
duce® faptul că în sectorul 3 din 
Capitală suprafața scor ti vă utilă pc 
locuitor s-a dublat. Nu rămine decît 
ca,* printr-o cit mai rațională utili
zare și printr-o excelență întreține
re, de această spectaculoasă creștere 
să beneficieze cit 
ai sectoraluii

nii". Surprizele «e țin tont. 
Tot felul de instalații, care 
de care mal atractiva pentru 
copii, rachete-tobogan, va
poare în miniatură, leagăne 
mari ți mici, alte amenajări 
unde, jucîndu-se, un copil 

iportu- 
tn minla- 

bărcuțe — 
Viitorii ași 
cano.eî îșî 

se zice •

ÎNSEMNĂRI
DIN SECTORUL 4
• Dimineață însorită 

toamnă aurie. Sintem 
grup de gazetari invitați să 
vedem baze sportive noi dta 
Capitală • începem cu sec
torul 4, la care se refera 
pînă la urmă acesta succinte 
însemnări • Uh prim popas 
la o bază sportivă numita 
sugestiv „Voinicelul'*. Prichin
delul pe care ți-1 sugerează 
numele bazei este de fapt 
foarte... voinic ! Nu alit prin 
suprafața și varietatea insta
lațiilor sportive, cit mai ales 
prin locul pe care-l ocupă in 
preocupările sportive ale ce* 
lor mai tineri cetățeni ai car
tierelor din jurul bd. Muncii

Pesta scurt timp ne o- 
prim la 
modernă realizare de 
gen din Capitală: baza spor
tiva și de agrement „Tita-

cea mai nouă

de
un

Ș’ acest

unde, juctndu-se, un 
capita deprinderea 
toi. O „Veneție" * 
tură.. Canal cu 
miniscule gondole, 
ai canotajului sau 
fac aci debutul —  _
O recomandare pentru părin
ții și mai ales bunicii ca re-ți 
aduc odraslele aci : să-i în
vețe a pâstra și a întreține 
aceste atît de utile și fru
moase amenajări • In final, 
popas la baza sportivă a 
întreprinderii „Timpuri Nai": 
bazin de înot (aglomerat) 
terenuri de tenis (și mai a- 
Sperate I), un parc in mi

mai multi locuitori

Titanii — oază a jocului pentru cei mai mici 
cetățeni ai cartierului

niatura. Muncitorii ți 
elenii acestei mari 
bwsuiujteria got găsi. ..

lehnt- 
uzire 

a<i

(gratuit!) trei Tuciuri de preț 
pentru sănătatea .for/ apă 
cer fi soare,

nâ realizata de
Pau! SLÂVESCU 

Calin ANTONESCU 
Foto : S. BAKCSI



KATIVA ACȚIUNI
INSTRUCTIVE

procesual//cte instruire sportiva PENTRU
SPORTIVII

M
unca educativă se înscrie in preocu
pările factorilor sportivi din întreaga 
țară, ca o latură esențială în obține^ 
rea unor performanțe de valoare. Avind la bază 
prevederile Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 

28 februarie — 2 martie 1973, în care se su-

blîniază rolul tot moi important pe care parti
dul și statul le acordă educației fizice și spor
tului în formarea multilaterală a omului socie
tății socialiste, in procesul de educare comu
nistă a tineretului, a maselor largi de oameni 
ai muncii, s-a intensificat folosirea unor forme

variole și atractive, ce au dus la obținerea de re
zultate pozitive privind comportarea sportivilor, 

fn rinduriie de față vom încerca să reliefăm 
citevc aspecte privind modul în care se acțio
nează în domeniul muncii educative in două 
meri centre sportive.

SATELOR

LA C. S. M. SIBIU FAMILIA,
PREOCUPĂRI SUSȚINUTE

PENTRU FORMAREA
COLECTIVUL DE MUNCA,

MULTILATERALA A TINERILOR
ANTRENORUL

Clubul sportiv mun
citoresc Sibiu se în
scrie în rindul puter
nicelor unități de per
formanță ale sportului 
nostru; ■ aici activînd, 
cu bune rezultate, a- 
proape 250 
tivi, grupați 
secții. Dar, 
culorilor 
s-au făcut 
nu numai

de spor- 
în nouă 
purtătorii 
roș-negre 
remarcați 
prin suc

cesele înregistrate (re
prezentanții clubului 
au obținut, spre e- 
xemplu, în competiții
le interne și interna
ționale la care au 
participat 
17 locuri 
locuri doi 
trei), ci și 
moașă comportare, 
timpul și in afara con
cursurilor, pe stadion 
și in viață.

De altfel, după cum 
ne mărturisea pre
ședintele clubului, 
Gheorghe Jula, „fac
torul educațional este 
un element determi
nant in realizarea per
formanțelor și, de a- 
ceea, se are perma
nent in atenție îmbi
narea problemelor teh
nice cu cele educati
ve, indiferent de ra
mura sportivă". A- 
ceasta a făcut ca, pe 
lingă acordarea im
portanței ce se cuvine 
pregătirii sportive, e- 
forturile să se diri
jeze și spre formarea 
unor oameni bine pre
gătiți din punct de 
vedere moral și cetă
țenesc. Pentru reali
zarea acestui scop s-a 
apelat La mijloace di
verse, de la simpozi
oane la vizite in în
treprinderile județului, 
de la expuneri 
unor teme de __ „
interes la simple dis
cuții intre sportivi și 
antrenori sau membri 
ai conducerii plubului.

Că utilizarea acestor 
metode — am zice, 
intrate în „obișnuin
ță" pentru club — a 
dat rezultate, ne-o 
demonstrează și faptul 
că, aici, s-au realizat 
ca sportivi și ca ce
tățeni o serie de ti
neri, cu care se min- 
dresc nu numai C.S.M , 
dar și mulți iubitori 
ai sportului din Sibiu. 
Ne referim la tehni
cianul constructor Ion 
Ganea, multiplu cam
pion la sărituri de la 
trambulină, de mai 
mulți ani sportivul 
nr. 1 al județului, la 
atletul Vasile Bichea. 
harnic muncitor la o 
mare întreprindere si- 
biană, la călărețul A- 
le.candru Bozan, deți- 
“x‘ al mai multor 

naționale, mun- 
la rug'oystul 

Munteanu, ingi- 
la -Voleibalistele 

Mar-

care 
anul trecut 

întii,- 16 
șl 11 locuri 

printr-o tra
in

ale 
larg

nător 
titluri 
citor, 
ionel
ner.
Marcela Pripiș, 
gareta Vasiu ' și Ma
rinela Milea — ca săr 
dăm doar cîteva e- 
xemple, dintr-o listă 
ce cuprinde multe 
nume.

Dar, cu siguranță, 
un aport constant la 
desfășurarea in condi-

Ion Ganea, multiplu campion la sărituri de 
trambulină, exemplu ca sportiv fi cetățean

ții 
iui 
la C.S.M. Sibiu 
și antrenorii — dintre 
aceștia ii numim pe 
Lucian Albu (handr 
bal), Florin Braicu 
(volei), Giinther A- 
rendt (atletism) și Be
be Boboc (rugby) — 
alături de ei aflin- 
du-se și o serie de 
activiști voluntari, ce 
se bucură de un deo
sebit prestigiu și care 
au intervenit, deseori, 
prin puterea exem
plului personal. prin 
sfaturile date, in re
zolvarea diverselor 
probleme. Printre cei 
din urmă se află ing. 
Virgil Dobrată, direc
tor la I.P.L..
dintele secției de ca

optime a procesu- 
instructiv-educativ 

11 au

lărie, ing. Wilhelm 
Hell, director la Com
binatul „13 Decem
brie", președintele sec
ției de handbal, și 
ing. Ștefan Adam, in- 
giner-șef la 
„Libertatea".

Desigur, 
munca educativă 
cadrul Clubului spor
tiv muncitoresc se 
poate scrie mult mai 
mult. Important este, 
însă, faptul că educa
ția se află In prim- 
planul preocupărilor, 
că ea se înscrie ca un 
element constitutiv al 
obținerii unor perfor
manțe de valoare, la 
realizarea tinerilor nu 
ntunai in domeniul 
sportului, ci și in via
ță.

IN ZORI, UN
In prima zi a lui septembrie, pe 

pista de apă „Rotsee- din Lucerna, 
schitul nostru feminin de 4+1 vîsle 
cucerea o nouă medalie, de argint, 
pentru euioriie României, la ediția 
inaugurală a campionatelor mondiale 
de canotaj. In echipaj, sportiva 
de la Voința Timișoara Doina Bârdaș 
care, în pofida tinerețe! sale, este 
deja o „veterană- a probei și, ală
turi de dinamovista Ioana Tudoran, 
pivot al unor echipaje laureate 
marile competiții internaționale 
ultimilor ani.

Am căutat-o, recent, acasă, în 
rasul de pe Bega, și cu mare greu
tate a găsit o „fereastră" pentru un 
dialog, atît de ocupată era... in va
canță. „Cum în vacanță. Doina ’ 
Doar mi-ai spus că ești elevă la 
liceu șl școlile au început de peste 
o săptămînă !"

„Sînt în vacanță 
Mi s-a promis după 
de la „mondiale" că 
ne vom putea vedea numai de ale 
noastre. Și cum „ale mele"'' înseam
nă în primul rînd școala, vreau să 
asn un „stroc" cit mai ridicat din

în 
ale

O-

cu... sportul! 
succesul nostru 
o lună de zile

fabrica

despre
în

Printre antrenorii care se 
bucură de aprecieri deosebite nu 
numai ca tehnicieni, dar și ca 
pricepuți pedagogi se află și prof. 
Lucian Albu. coordonatorul e- 
chipei feminine de handbal 
C.S.M. Sibiu.

— Care credeți că sînt fac
torii ce trebuie sâ contribuie la 
formarea tinărului. ca sportiv și 
ca om ?

— După părerea mea, există 
trei elemente, fără de care nu 
poate fi concepută munca edu
cativă : FAMILIA, COLECTI
VUL DE MUNCA și ANTRE
NORUL. Absența 
întreg eșafodajul 
bred.

— Cum vedeți 
rului ?

— El este, zic eu, liantul care 
face legătura dintre celelalte 
două elemente. De aceea, este 
necesar ca antrenorul să cu
noască cit mai bine pe sportiv, 
vizitîndu-1 acasă, la locul de 
muncă, să aibă o experiență de 
viață, care să-i, permită să in
tervină Cu autoritate și eficiență 
in rezolvarea unor cazuri.

— Pentru că ați amintit 
„cazuri", ne puteți oferi 
exemple ?

— Despre „cazuri" în 
râtul sens al cuvîntului 
să vorbesc, pentru că ele nu au 
existat ca atare. Aș aminti totuși 
două exemple, care vor demons
tra că printr-o intensă muncă 
educativă se pot evita situațiile 
precare. Cu citva timp in urmă, 
am promovat în lot pe T. Mag- 
dale.sa, de Ia o echipă de ca
tegorie inferioară. Aceasta a dus 
la formarea unei atitudini de 
înfumurare, de indisciplină. Ia o 
situație școlară nesatisfăcâtoare 
și, în cele din urmă, la întreru
perea activității handbalistice, 
deși, recunosc. avea mari pers
pective. După multe discuții eu 
sportiva, cu familia, la locul ei 
die muncă, ara reușit să o de
terminăm să revină la handbal, 
să o smulgem din mediul nu

unuia face ca 
să devină șu-

rolul antreno-

de 
câteva

adevă- 
e greu

tocmai sănătos iu care pătrun
sese, să termine liceul și în pre
zent să fie studentă la un insti
tut de învățâmînt superior. Al 
doilea exemplu se referă la B. 
Georgeta, la care, de asemenea, 
trecerea de la o categorie infe
rioară la una superioară a avut 
drept efect o stare de automul- 
țumire și infatuare, soldate cu 
absența de la locul de muncă. 
Discuțiile purtate cu ea nu au 
dat nici un rezultat. Abia cînd 
au intervenit colegele și colegii 
de la fabrică, fata a înțeles că 
a greșit, acum fiind un element 
de bază al echipei, al colecti
vului.

— Așadar...
— Mai întii trebuie avută în 

vedere munca educativă și apoi 
cea de instruire. Pentru a reuși, 
trebuie pornit de la înțelegerea 
profundă a acestei activități, care 
nu trebuie să se rezume doar la 
orele • de antrenament și compe
tiție, ci să se extindă și în afa
ra lor pentru. a cultiva trăsă
turile morale necesare fiecărui 
om care trăiește în societatea 
noastră nouă.

Aria de cuprindere a ac
tivităților educative nu se 
reduce în județul Sibiu nu
mai la Sportivii de perfor
manță, ci își găsește mate
rializare la toate nivelele. 
Este concluzia la care am 
ajuns analiztnd împreună 
cu Petre Coca, șeful sec
torului sport, turism și 
pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei de la 
Comitetul județean U.Ț.C., 
munca educativă în satele 
și comunele sibiene.

Considerîndu-se că spor
tul are numeroase valențe 
educative, care trebuiesc 
cultivate, că sportivul are 
și însemnate îndatoriri so
ciale, în satele județului 
tinerii iau parte la multe 
acțiuni cu caracter cultu- 
ral-educativ, menite să 
contribuie la desăvîrșirea 
lor ca cetățeni ai societății 
socialiste.

Printre activitățile ce 
s-au bucurat de un larg 
ecou au fost 
sportivilor din

întîlnirile 
________ __ Biertan, 

Nocrich, Brădenî, Miercu
rea Sibiului cu vechi 
membri ai partidului care 
au vorbit despre 
comuniștilor, pe 
cînd ei au activat în ilega
litate, despre rolul lor în 
construirea orînduirii noas
tre noi. De asemenea, au 
fost prezenți în rîndul ele
vilor și tinerilor sportivi 
fruntași, care au 
aspecte ale muncii ce tre
buie depusă pentru a urca 
treptele înaltei perfor
manțe-

Educația sportivilor de la 
sate se află, după cum 
ne-am dat seama, în cen
trul preocupărilor organe
lor și organizațiilor cu a- 
tribuții în domeniul spor
tului, utilizîndu-se o diver
sitate de mijloace și me
tode pentru formarea unor 
oameni adevărați ai zilelor 
noastre.

faptele 
vremea

reliefat

perfor-

REVEDERE PLĂCUTĂ
In ziua vizitei noastre la Clubul 

asistat la revenirea lotului feminin 
vacanță, la primul antrenament in vederea noului sezon. In acele 
momente ne-am dat seama că in echipa antrenoi-ului Florin Braicu 
domnește o atmosferă de strinsă colegialitate și prietenie. Am 
asistat la emoționante clipe de bucurie prilejuite de faptul că două 
coechipiere, Marcela Pripiș ji Marinela Milea, S-au numărat printre 
cele mai bune jucătoare la turneele internaționale la care au luai 
parte, evoiuind in echipele reprezentative ale țării. Referitor la aceas
tă frumoasă atmosferă ce domnește în lotul voleibalistelor sibience, 
țucătoarea Margareta Vas iu, gindindu-se la vremea retragerii din 
activitatea competițională, ne spunea : „Joc de rttulți ani în echipa 
și îmi va fi tare greu să mă despart de colegele mele. Pentru că 
intre noi s-au creat relații de strinsă prietenie, care ne-au ajutat tn 
dese rînduri la rezolvarea unor probleme mal dificile".

Așadar, o nouă dovadă că la C.S.M. munca educativă rodește 
udr-un teren fertil.

sportiv muncitoresc Sibiu, am 
de volei, după o binemeritată

SCHIF SINGURATIC PE BEGA
start, pentru a 
gului an școlar, 
antrenament, 
versele competiții interne și inter
naționale mă obligă să caut rezol
vări rapide la ecuații cu... „n“ ne
cunoscute. Așa, încît vedeți de ce 
acum muncesc foarte mult. Intențio
nat n-am spus învăț, pentru că, fie 
vorba între noi, pe lingă studiu, 
chiar dacă sânt in repaus privind 
sportul, tot pe Bega și in schif îmi 
petrec timpul liber".

Din lunga discuție pe care am 
avut-o cu Doina Bârdaș, ne-a izbit 
o afirmație : „Nu vreau să mi se 
spună, cu reproș sau cu o uudâ de 
ironie, că fac școala pe baza spor
tului". Ca să fim sinceri, la înce
put ni S-a părut că fata bravează. 
Dar, faptele, cu ponderea lor de 
seriozitate și verdicitate, au alun
gat îndoiala. Convocată de către fe
derația de resort la diverse stagii 
de pregătire comună în cadrul lo
tului reprezentativ, sportiva timișo
reană a solicitat fămînerea în ora
șul de pe Bega, pentru anu-și pe
riclita situația școlară, deși condi-

putea rezista intre- 
cînd multele ore de 

pistele de control, di-

țiiie de 
iei de . _
la o ierie de privațiuni. Situație ac
ceptată insă, ia virtutea planurilor 
de viitor ale acestei tinere sportive. 
Planuri care vizează Facultatea de 
medicină (Timișoara, bineînțeles), și 
un loc pe podiumul Olimpiadei 
(Montreal, evident), Premise ? Nici 
o corijență și nici o absență nemo
tivată — la școală, valoarea dove
dită pe pistele din lume — în cano
taj și, ca numitor comun ; seriozi
tate și modestie.

Exemplu de seriozitate ; Doina 
Bârdaș se scoală odată cu zorile 
pentru a prinde primul antrenament 
al zilei, (de cele mai multe ori, pre
zență solitară pe Bega) și se întoar
ce seara acasă, după orele de școală 
(„Se poate face și școală și sport 
de mare performanță, dacă renunți 
la toate celelalte care te împiedică, 
vizibil sau invizibil”, spune ea).

Exemplu de modestie : marea ma
joritate a colegilor de clasă ai Doi
nei Bârdaș au aflat în prima 
zi de școală a acestui an, cînd di
riginta, 4 felicitat-o public pentru

pregătire 
compare,

nu puteau fi la 
obligind-o, deci,

de vicecampioană a lumii, cătitlul — -------„------- _ —
aveau printre ei o maestră emerită 
a sportului...

Pagină realizată de
Emanuel FÂNTANEANU 

și S. PAUL

Sportul Pag.o3o

dale.sa
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MULTE JOCURI ECHILIBRATE ÎN PROGRAM
•• Liderul, așteptat cu justificat interes la Rm. Vilcea • 5000 de reșițeni însoțesc echipa pentru derby-ul Banatului • F.C. Galați, cu D.Coe in formație, țintește a doua victorie

CHIMIA RM. VILCEA (17) — DINAMO (1) UNIVERSITATEA CLUJ (14) — U.T.A. (7—8)

<•*

La Rm. Vîlcea, întllnirea eu 
Dinamo stârnește un deosebit in
teres. Fotbaliștii de la Chimia sînt 
conștienți de dificila misiune pe 
care o au, dar, ne spunea antre
norul Anescu, sînt hotărîți, să 
se comporte bine și să obțină pri
ma lor victorie chiar In fața li
derului. în lot sînt, însă, cîteva 
indisponibilități (Ilaidu, Giulve- 
zan, Iordache și Donose>, astfel 
că formația va fi, probabil, urmă
toarea î Oană — Borz, Pinlilie, 
Ciobanu, Cincă — Păunescu, Stoi

ca — C. Nicolae, Tătaru, Frățilă, 
Șutru. Nici dlnameviștil nu sînt 
scutiți de unele... neplăceri. Dudu 
Georgescu a suferit o întindere, 
iar Zamfir are piciorul în ghips. 
Lucescu, care a fost cu lotul la 
Sofia, și-a scos ghipsul și a făcut 
primele antrenamente, mai ușoa
re, ca și Dumilrache, ieșit din 
spital. Folosirea lor este, totuși, 
incertă.

ARBITRII. PARTIDEI : C.
Ghiță (Brașov).

JIUL (9—10) — STEAUA (12)

POLITEHNICA TIMIȘOARA (2—3) — F.C.M. REȘIȚA (2—3)

Studenții clujeni au efectuat 
antrenamente zilnice, cu con
ținut fizico-tehnic. Miercuri a a- 
vut loc un joc-școală cu formația 
de tineret — speranțe în care an
trenorul Băluțiu și-a dispus ju
cătorii în teren, urmărind anu
mite scheme tactice. Pentru par
tida de mîine se contează pe re
cuperarea lui Mureșan și Hurloi, 
ușor accidentați. în schimb, Bar
bu este, în continuare . indisponi
bil. La Cluj vremea s-a schim
bat : plouă și este foarte frig.

Arădenii s-au pregătit și ei

foarte intens. Joi, au susținut un 
„amical", la Arad, cu C.F.R. Ti
mișoara, încheiat cu scorul de 
2—1 în favoarea gazdelor. Autorii 
golurilor, Kakla și Munteanu. Po
loni (apă la genunchi) și Tranda- 
fiion (nefrită cronică) nu vor pu
tea fi folosiți. Antrenorul L. Co
man a anunțat următoarea for
mație : Iorgulescu — Birău, Kuk
la, Pirvu, Purima — Domide, 
Schepp, Profir (Bedea) — Bro- 
șovschî, Munteanu, Colnic.

ARBITRUL PARTIDEI: Gh. 
Micloș (București).

Iată un adevărat derby nu nu
mai al Banatului, ci și al părții 
superioare a clasamentului. In ve
derea partidei, ambele echipe au 
făcut pregătiri speciale, avînd și 
suficient timp la dispoziție, da
torită întreruperii campionatului, 
în jurul jocului — foarte mult 
interes ! după cum ne-a comuni
cat președintele clubului reșițean, 
C. Sfîrlogea, se așteaptă ca din o- 
rașul siderurgiștilor să fie pre- 
zenți pe stadionul timișorean cir
ca 5 000 de spectatori. Miercuri,

„Poli" a întîlnit pe Electromotor 
(Divizia C) în trei reprize a 30 
de minute. Se anunță indisponi
bilitatea lui Mioc, accidentat. Va 
debuta în formația studențească 
Petrescu, fost la C.F.R. Cluj, le
gitimat în cursul săptămînii. în 
afara lui Koșca, indisponibil pen
tru o mai lungă perioadă de vre
me (este spitalizat din cauza unei 
hepatite), întreg lotul reșițean es
te apt de joc.

ARBITRUL PARTIDEI i N. Pe- 
triceane (București).

' SPORTUL STUDENȚESC (7—«) — C.F.R. CLUJ (13)

OLIMPIA SATU MARE (6) — UNIVERSITATEA CRAIOVA-(11)

Iată o partidă în care gazdele 
au toate motivele să se gîndească 
numai la cîștig. Atu-urile lui 
Angelo Niculescu ? Destule : e-
chipa gîndește mai bine în teren, 
atacul — ca și compartimentul 
defensiv — sînt superioare „team“ 
-ului din Cluj, „ex-feroviarul" 
Octavian Ionescu își conduce ex
celent coechipierii în teren. 
Bucureștenii au făcut intense 
antrenamente, inclusiv un joc 
„în familie", la care au participat 
și selecționabilii reîntors! de la lo
turile reprezentative de tineret.

O noutate : Marica și-a dat exa
menul de stat și s-a integrat și 
el in ritmul pregătirilor. Forma
ția pentru mîine, aceea care a în
vins pe Dinamo.

De la Cluj aflăm că, miercuri, 
echipa C.F.R. a jucat un amical 
la Ploiești, cu Petrolul, pe care 
l-a pierdut cu 2—4. L. Mihai este 
in continuare accidentat. Nici aici 
nu se anunță modificări de for
mație față de „ll“-le care a rea
lizat draw-ul cu „sepcile roșii".

ARBITRUL PARTIDEI : N.
Cursaru (Ploiești).

Partida de la Petroșani stîr- 
ne.ște un mare interes printre 
iubitorii fotbalului din Valea Jiu
lui și nu numai printre el. în 
așteptarea formației scoțiene 
Dundee United, în fața căreia 
speră să obțină miercuri revan
șa, Jiul va susține mîine în cam
pionat un examen ce se anunță 
destul de dificil, primind replica 
unei echipe care n-a fost învin
să la Petroșani în ultimele pa
tru campionate. Atît în vederea 
meciului cu Steaua, cît și a ce
lui din „Cupa cupelor", echipa 
locală s-a pregătit intens în a- 
ceastă săptămînă. Pentru mîine, 
alcătuirea formației va fi, proba
bil, cea obișnuită.

Steaua a plecat de ieri, cu a- 
vionul, la Deva, de unde își va 
continua astăzi călătoria spre 
Petroșani. în „unsprezecele" pe 
care bucureștenii îk vor alinia 
mîine in teren este posibilă și 
reintrarea lui Sameș, refăcut 
după accidentarea suferită. în 
schimb, va lipsi — se pare — 
Dumitru, accidentat înaintea jo
cului de la Sofia.

ARBITRUL PARTIDEI : T. Leca 
(Brăila).

Oblemenco ; 
multele sale

ÎNAINTE

0INVI

Evoluția campioanei e aștepta
tă cu mare interes la Satu Mare. 
Probabil că astăzi, la ora înce
perii. jocului (15), stadionul va 
fi plin. Gazdele au efectuat un in
tens program de pregătire. Vi
neri dimineața au revenit de la 
meciul- din Polonia Bathori I și 
Hei vei. Both riu va juca, el e 
încă o bună bucată de timp in
disponibil. Se speră însă, în recu
perarea lui Kaiser și Batbori 11.

Echipa craioveană a urmat șj 
ea un program de antrenamente 

4de ridicată intensitate. Nici o ac-

cidentare în lotul craiovean.
Satu Mare nu va juca Dcselnicu, 
suspendat. înlocuitorul său, Bă- 
din. In rest, antrenorii Cernăianu 
și Oțet proiectează prezentarea 
formației care a început jocul 
cu Atvidaberg. Craiovenii au 
plecat spre Satu Mare ieri după 
amiază, cu avionul. Ei vor porni, 
îndată după joc, tot pe calea ae
rului, spre București în vederea 
plecării spre Atvidaberg.

ARBITRUL PARTIDEI 4
Rotaru (Iași).

La

F. C. GALAȚI (ÎS) F.C. CONSTANȚA (15)

Formația antrenată de Șt. Coî- 
dum a efectuat, în cursul acestei 
săptămîni, antrenamente zilnice, 
în cadrul cărora accentul a fost 
pust pe finalizarea acțiunilor de 
atac. Joi, gălâțenii au jucat aca
să, cu Unirea Focșani de care au 
dispus cu 3—1 (Au marcat: Lupu- 
lescu, Manciu, Ionică). Formația 
probabilă pentru duminică: Ghe
orghiu — Nedelcu, Stoicescu, D. 
Coc, Nicu — Manea, Codreanu, 
Burcea (Stoica) — Manciu, Lupu- 
lescu, Ionică.

F. C. Constanța s-a pregă
tit cu multă atenție, în dorința 
unei reabilitări competiționale, la 
care echipa de pe malul mării 
tinde în ultimul timp. Alaltăieri, 
constănțenii au evoluat, la Brăi
la, în compania. Progresului pe

decare au întrecut-o cu scorul 
1—0. Folosirea iui lovănescu 
bolnav — este incertă pentru me
ciul cu F.C. Galați, în vederea 
căruia antrenorul Em. Hașoti 
preconizează următoarea formulă 
de echipă : Popa — Gătej, Anto
nescu, Bălosu, Nistor — I. Con- - 
stantinescu, Mihu (lovăneseu), 
Lică — Tănase, Caraman (Ne- 
goescu), Mărculeseu.

ARBITRUL PARTIDEI
Petrea (București).

„POLI* IAȘI (16)

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

Echipa ieșeană, care nu are • o 
situație roză in clasament, a cău
tat să folosească intens perioada 
de întrerupere a campionatului. 
Astfel, studenții au evoluat pe 
teren propriu, .duminică în com
pania reprezentativei Guineei 
<2~», . iar miercuri cu diviziona
ra C, din localitate, Constructorul 
(2—0). Din lotul ieșean absentează 
Simionaș, care este 
datorită unei rupturi 
în timp ce Anton 
duminică ultima etapă

indisponibil 
musculare, 

își va efectua 
de sus-

LA 2 OCTOMBRIE 1974 CONCURS 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT S

Cu prilejul partidelor-retur din 
marile competiții europene de fotbal. 
Administrația de Stat Loto-Prone- 
sport organizează un nou concurs 
suplimentar Pronosport.

Programul concursului este axat 
pe cele mai atractive șl echilibrate 
meciuri din returul cupelor continen
tale : Cupa campionilor, Cupa cupe
lor și Cupa U.E.F.A. Amănunte gă
siți • în fluturașii concursului resspec* 
tiv. existenți în toate agențiile Loto- 
Pronosport. Marți 1 octombrie erte 
ULTIMA ZI pentru depunerea bule
tinelor l

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DLV 

27 SEPTEMBRIE 1M«

Fond general de riști guri ; j.flll.J» 
lei am care 275.752 lei report.

KXTRAGEREA I : 14 48 39 8» 34 JC 
.ui w

EXTRAGEREA a n-a j 3$ 23 S3 
•9 «3 85 66 S6 73

Sportul studențesc, autoarea celei, mai bune performanțe din etapa precedentă, victorie în fața lui 
Dinamo, pregătește cu grijă jocul de mîine cu C.F.R. Cluj. Iată un moment de la aceste pregătiri 

de fotoreporterul nostru S. Bakcsy,

F. C. ARGEȘ (5)

surprins

pendare. La Iași, vremea se men
ține noroasă și răcoroasă.

F. C. Argeș, în așteptarea ju
cătorilor săi aflați în loturile re
prezentative, a profitat de șederea 
la . București disputînd joi o par
tidă amicală eu divizionara B Vo
ința. în prealabil, marți, pitește- 
nii au jucat acasă cu propria e- 
chipă de tineret-speranțe. Tot lo
tul este valid, sosind la Iași as
tăzi, pe calea aerului.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Popovici (București)

STEAGUL ROȘU (9—10) — A.S.A. TG. MUREȘ (4)

e-

Cu gindul la dubla încercare, 
azi — campionat, miercuri — 
Cupa U.E.F.A., brașovenii s-au 
pregătit intens, efectuînd, zilnic, 
două antrenamente. Miercuri,
levil lui Proca au susținut și un 
joc școală în compania lui Metrom. 
Pentru meciul de azi, un 
indisponibil : Papuc. Vor 
Insă, oamenii de bază : 
che, Jenei, Pescaru, 
A.S.A., instalată după 7 etape pe

singur 
juca, 

Adama- 
Gyorfi.

Gh.

un fotoliu comod, se pregătește în 
liniște pentru fiecare partidă, in
diferent de locul de desfășurare. 
Miereuri, elevii lui Bone au sur
clasat divizionara • B. Industria 
sîrmei C. Turzii, învingînd-o cu 
3—0 (2—0), prin punctele înscrise 
de Fazekas, Ispir și Mureșan. 
Czako, bolnav, se pare câ nu va 
evolua azi.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh.
Limona (București).

„CUPA ROMÂNIEI
Victoria P.T.T. Botoșani —- C. S. Botoșani, Dorna 

Vatra Bornei — Gloria Bistrița, Chimia Vama — 
Cristalul Dorohoi, Constructorul Iași — Unirea Lași, 
Victoria Roman — Sport Club Bacău. Cimentul Bi- 
caz — Ceahlăul Piatra Neamț, Bradul Roznov —- 
Textila Buhuși, Constructorul Vaslui — Viitorul 
Vaslui, Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Petrolul Moi- 
nești, Luceafărul Focșani — Dinamo Focșani, Bu
jorii Tg. Bujor — Unirea Focșani, Viitorul Brăila— 
Progresul Brăila, Dunărea Tulcea — Constructo
rul Galați, S. N. Constanța — Electrica Constanța, 
Rapid Fetești — Cimentul Medgidia, Voința Slo
bozia — Azotul Slobozia, Chimia Buzău — Gloria 
Buzău, I.R.A. Cîmpina — Metalul Plopeni, Olimpia 
Giurgiu — Celuloza Călărași, Sportul Ciorogirla — 
Voința București, T. M. București — Petrolul Plo
iești, Electronica București — Progresul București, 
LOJI București —-Rapid București, ROVA Roși
ori — Metalul București, Chimia Tr. Măgurele — 
Cetatea Tr. Măgurele, Chimia Găești — Flacăra 
Moreni, Vulturii Cîmpulung — Dinamo Slatina, 
Constructorul Pitești — Dacia Pitești, Recolta Stoi- 
cănești — Unirea Drăgășani, Rapid Piatra Olt — 
Vagonul Caracal, Fulgerul Maglavit — Minerul 
Motru, C.I.L. Drobeta Tr. Severin — MEV A Drobe- 
ta Tr. Severin, Energia Bovinari — Minerul Mol
dova Nouă, Metalurgistul Sadu — Corvinul Hu-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
țara noastră. Joi 10 octombrie, e- 
chipa oaspete va juca la Pitești în 
compania divizionarei A, F. C. Ar
geș, iar două zile mai tîrziu, la 
Rm. Vîlcea cu Chimia din locali
tate.

*
MODIFICAREA UNOR BRIGĂZI 

DE ARBITRI. Colegiul central al 
arbitrilor a efectuat unele modifi
cări în componența unor brigăzi 
care vor conduce partide din etapa 
de azi și mîine. Astfel, meciul O- , 
limpia Satu Mare — Univ. Craiova, 
care se va desfășura astăzi, de la 
ora 15, va fi condus de M. Rotaru 
(Iași), iar partida C.S.U. Galați — 
Relonul Săvinești, din seria I a 
Diviziei B- dc către Tudor Marin 
(București) în locul lui C. Nicules
cu (București) care va fi tușier la 
întîlnirea F. C. Galați — F. €. Con
stanța. în sfîrșit. jocul Automatica 
Alexandria — C. S. Tirgoviște, din 
seria a Il-a a Diviziei B. va fi con
dus de I. Boroș (Timișoara) în lo
cul lui Sever Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin).

OLIMPIA SATU MARE ÎN 
R.P.D. COREEANĂ. După meciul 
cu Universitatea Craiova, care se 
dispută astăzi, Olimpia Satu Mare 
va efectua un turneu de două săp
tămîni în R.P.D. Coreeană. Plecarea 
este prevăzută pentru mîine 29 sep
tembrie.

CHEMIE IIALLE LA PITEȘTI ȘI 
RM. VÎLCEA. Formația de Divizia 
A din Republica Democrată Ger
mană. Chemie Halle, va evolua în

@ In cele șapte etape de pînă 
acum s-au marcat 150 de goluri (112 
gazdele și 33 oaspeții), cele mai 
multe — 31 — s-au înregistrat în eta
pa a ll-a, iar cele mai puține — 13 
— în runda a lll-a.

9 Cele patru goluri cu numere de 
jalon au fost înscrise de : Moga (nr. 
1), Ghergheli (nr. 50), Costea (nr. 
100) și Biguri (nr. 150).

O Pe lista goîgeterilor. după șap
te etape, figurează 82 de jucători, 
cei mat mulți — 7 — aparțin echipei 

ce 
sin-

Universitatea Craiova, în timp 
Chimia Rm. Vilcea ore doar un 
gur jucător (Tătaru) I

• S-au acordat 9 lovituri de

etapa din 2 octombrie 1974
nedoara, Gloria Reșița — Metalul Oțelu Roșu, 
FIL Orăștie — Aurul Brad, Știința Petroșani — 
Mureșul Deva, Minerul Baia de Arieș — Deraia
ta Cluj, U.M. 2 Timișoara — Constructorul Arad, 
Strungul Arad — Vulturii Textila Lugoj, Minerul 
Ghelar — Metalurgistul Cugir, Recolta Salonta— 
U. M. Timișoara, Bihoreana Marghita — Unirea 
Arad, C. S. Zalău — F. C. Bihor Oradea, Some
șul Satu Mare — Minerul Baia Mare, Minerul 
Bâița — Rapid Jibou, Bradul Vișeu — Minerul 
Baia Sprie, Constructorul Bistrița — Unirea Dej, 
Arieșul Cîmpia Turzii — Industria sîrmei C. Tur- 
zii, Viitorul Aluniș — Textila Odorhei, Mureșul 
Toplița — A. S. Miercurea Ciuc, Viitorul Tg. Mu
reș — Unirea Cristur, Precizia Săcele — Carpați 
Brașov, Nitramonia Făgăraș — Tractorul Brașov, 
I. T. Brașov — ICIM Brașov, UPA Sibiu — CSU 
Brașov.
Toate jocurile etapei se dispută în după amiaza 

zilei de miercuri, de la ora 15, pe terenul primei 
echipe indicate. TOATE MECIURILE TERMINATE 
LA EGALITATE SE VOR PRELUNGI CU DOUĂ 
REPRIZE A 15 MINUTE. DACĂ EGALITATEA SE 
MENȚINE ȘI DUPĂ PRELUNGIRI, SE VOR EFEC
TUA LOVITURILE DE LA 11 METRI ÎN CON
DIȚIILE PREVĂZUTE DE REGULAMENT ART. 
109, PUNCTUL E PÎNĂ LA ART. 110.

£ S-au acordat 9 lovituri de la 
11 m (toate in favoarea gazdelor): 
6 ou fost transformate, iar 3 ratate 
(I. Nicu, Jerccn și Mureșan).

$ Cele 13 divizionare ou utilizat, 
in cele șapte etape, 315 jucători, cei 
mai mulți — 21 — i-a rulat Chimia 
Rm. Vilcea, Iar cei mai puțini — 14
— i-a folosit Jiul.

• Pînă în prezent, am consemnat 
un singur autogol : Dumitriu ill 
pontru Steagul roșu, în etapa a ll-a.

D Jucătorii celor 18 divizionare au 
comis in ceio șapte etape 1646 . de 
faulturi, cele mai multe — 264 — in 
etapa a lll-a, iar cele mai puține
— 221 — în etapa a V-a. Dacă alcă
tuim un clasament, primul loc ar 
reveni gălățenilcr cu 125 de faulturi 
comise. De altfel, ei dețin și 
dul de faulturi intr-un meci 
stabilit în etapa a V-o și pe 
l-au egalat în etapa a Vll-a.

0 De Ia începutul campionatului 
cinci jucători (Bojin, Anton, Desel- 
nicu, Szollosi și Ionică) au văzut car
tonașul roșu.

0 Cavalerii fluierului au arătat 
de 69 de ori cartonașul galben. Tă- 
năsescu, Lupu, Beldeanu, I. Constan- 
tinescu (F.C. Constanța), Nedelcu, 
Stoice,cu, Romi’ă II, Ciugarin zi Is- 
pir au cite două cartonașe galbene 
la activ.

recor-
(26), 
care
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minus.

în ceea ce 
pentru echilibru 
înainte de prin 
mis să emitera 
șanselor pentru 
ale noastre ar | 
mo, calificată 1 
sută. University 
gul roșu — 50 
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noaștere a ec 
printr-un oare»c| 
care- ar 
și Beșiktas, ad 
mâții cu o cad 
mativ egală pd 
în sfirșit, admifl 
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ansamblu • sun 
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-fel, ele au avu 
manșe. Dinamo 
tinuare, fără a 
cel minimum 
care îl reprezil 
cui de fotbal. 11 
în ciuda scorul 
cele 50 la 
uităm că 
urmarea unei]

© Clasamentul 
pe baza mediei 
prezintă astfel : ] 
2. București 18 a 
și Galati 16 600; 
6. Arad 14 000; 1 
Constanța 12 700 J 
12 300; Î0. Tg. M 
11 000; 12. Cluj 
9 000; 14. Brașod
8 000.

JIVAN, de da 
10, a pierdut 1 
tular în reprel 
neret. Va lup 
mîine, în dera

O Situația în ,,1 
după șapte eicrd 
1—3. Timișoara, I 
lăți 9,65 ; 4. Buci 
9,43; 6—7. Rm.
9,33-, 8-10. Reșița 
stanța 9,25; 11. I<J 
iova, Pitești si Al 
8.33.
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obiectivul aparatului foto in una dintre 
spre poarta lui Atvidaberg. încearcă să-i 
tțiunea fundașul Andersson.

ULUI ÎN CUPELE EUROPENE

LA CONSECVENȚĂ III

MECIUL DANEMARCA - ROMÂNIA, DE LA 13 OCTOMBRIE
VĂZUT DE LA SOFIA...

Citeva observații despre jocul mijlocașilor și atîccnților

...Șl DE LA COPENHAGA
Dialog cu antrenorul Robert Cosmoc, observator
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ktrează 
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hale, a lui Boc. Să nu uităm, de 
asemenea, că „descoperirea" echi
pei Atvidaberg nu trezește un en
tuziasm prea mare, deoarece a- 
ceastă formație care a fost la un 
pas de eliminarea lui Bayern Mun- 
chen, joacă astăzi fără Edstrdm și 
Beno Magnusson, adică doi jucă
tori care, în economia echipei, re
prezintă foarte mult. Să nu uităm, 
în sfîrșit, că Universitatea Craiovaj 
crescută la școala contraatacului, 
poate intîmpina în Suedia mai pu
ține dificultăți decît la Craiova, 
unde „combinativul“ impus de ca
litatea ele amfitrion nu este o lec
ție prea bine cunoscută de către 
echipa olteană.

Steagul roșu, de asemenea, își 
păstrează șansele. O echipă care 
a primit ai doilea gol in ultimele 
secunde ale meciului de la Istanbul 
demonstrează — dacă nu propria sa 
valoare — în orice caz forța de 
joc redusă a adversarului» Cu alte 
cuvinte, un meci deschis si o ca
lificare deschisă. Dacă Steagul roșu 
va reuși să-și tempereze elanul ju
venil si să atace pornind de la i- 
cleea că un meci 
minute, șansele sale 
caz, brașovenii au 
multe șanse acum 
meciului susținut Ia

Jiul rămîne o echipă handicapată 
de un scor categoric (0—3). dar și 
aici ar exista unele șanse. Se știe, 
de altfel că forța ofensivă a Jiu
lui, pe teren propriu, e superioară 
celei a Steagului roșu la Brașov. 
Bineînțeles că Dundee reprezintă 
m.ai mult decît Beșiktas. dar un 
atac cu Mulț-escu, Roznai Naghi 
și... Ozon nu se poate considera 
dinainte bătut.

...Citeva cuvinte despre meciul 
Danemarca — Spania. Sau. mai bine 
zis, despre efectele lui în lumea 
suporterilor temperamentali. Foarte 
mulți sînt înclinați să afirme că... 
galopul la start al echipei daneze 
reduce la zero șansele ei. ampJifi- 
cînd foarte mult șansele Spaniei. 
Fără îndoială că acest rezultat va 
avea implicații asupTa șanselor în 
grupă dar a vorbi, încă de pe a- 
cum, despre victoria probabilă a 
Spaniei și despre autoeliminarea 
Danemarcei trădează iarăși o predi
lecție pentru spectaculosul gratuit.

Să nu uităm că victorioasa cali
ficare a echipei României în tur
neul final din Mexî-c a început cu 
un 0—3 la Lisabona...

durează SG de 
cresc. în orice 
paradoxal mai 
decît înaintea 
Istanbul.
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Astăzi, unele considerații des
pre liniile mediană și de atac 
în jocul de la Sofia. Așa cum 
mai remarcam, mijlocașii și-au 
făcut în cea mai mare parte da
toria în ceea ce privește obliga
țiile lor defensive. Putem spune 
că, mai departe, și demarcările 
lor la situațiile de plecare a min
gii din careul nostru s-au ară
tat corecte și eficiente. „Corijen
tele" jocului lor și, mai departe, 
ale liniei de specialitate, au ve
nit atunci cînd s-a pus problema 
determinantă a acțiunii de atac : 
construirea sa in jumătatea de 
teren a adversarului ți — mai 
cu seamă — finalizarea sa. Re
prezentativa noastră a trimis 
spre poarta adversă 16 baloane 
în cursul întîlnirii de la Sofia 
(dintre acestea. 7 pe spațiul por
ții). Dar majoritatea mingilor nu 
au prezentat o prea mare peri
culozitate pentru Gugalov sau 
Naidenov — cu excepția situa
țiilor lui Marca (min 41 — șut 
slab de la 10 jn), Trai (min. 44 
—reluare peste bară de la 6—7 
m.) și Kun (min. 90 — șut bun, 
sănătos, reținut cu dificultate de 
Naidenov). Această lipsă genera
lă de limpezime în acțiunile o- 
fensive care a dus la finaluri 
anodine, șterse, fără eficacitate, 
trebuie s-o explicăm prin graba 
sau imprecizia cu care, în gene
ral, s-a efectuat pasa decisivă. 
Linia de mijloc a comis pe de 
o parte eroarea de a juca prea 
departe de cea de atac, după 
cum, la rîndu-le, înaintașii noș
tri (cu excepția lui Kun) nu s-au 
străduit să intre în combinații, 
să efectueze și ei replieri în ve
cinătatea zonei mijlocașilor noș
tri. Așa s-a produs acea ruptură 
între atacanți și restul echipei, 
acel spațiu prea mare de care 
amintea și antrenorul bulgar Doi- 
cinov De altfel antrenorul cehi* 
pci noastre, VALENTIN STANES- 
CU, reproșa echipei același lucra, 
la puține minute după joc, chiar 
în autobuzul care ducea delega
ția noastră spre aeroportul din 
Sofia pentru drumul de întoar
cere acasă.

Foarte urgent sf pune, însă, 
întrebarea : ce e de făcut spre 
a evita asemenea defecțiuni în 
partida — cu importanță mai 
mare și cu un adversar indiscu
tabil mai combativ — de la Co
penhaga ? Un prim element asi
gurător 11 reprezintă sperata re
intrare a doi jucători care tre
buie să aibă un aport decisiv 
în remedierea modului de func
ționare a colaborării mijlocași- 
înaintași : Dumitru și Lucescu. 
Jucători cu o cunoscută forță de 
orientare în teren, ci trebuie să 
dea, alături de oameni de bază 
ai celor două compartimente, 
cum sint Dinu și Kun, o fluidi
tate sporită momentului construi
rii atacului in jumătatea dc te
ren adversă. La Copenhaga nu 
se poate permite luxul de a se 
ceda așa de ușor balonul, de a 
încerca pasa decisivă la una din 
trei acțiuni ofensive; ceea ce este, 
fără discuție, o exagerare, un risc.

Jucătorii danezi pot 
te bine de această 
tificată,

profita foar- 
grabă nejus- 

de . angajarea cu orice 
preț a aripilor sau vîrfului de 
atac, chiar și în momentele cînd 
plasamentul lor nu indică ase
menea alegeri de continuare a 
acțiunii ofensive. Credem că a- 
tît Dumitru — a cărui acciden
tare neașteptată a creat un mo
ment cu implicații psihice dău
nătoare lotului nostru — dornic, 
așa cum ne mărturisea, să revină 
la forma sa cea mai bună, să se 
facă pe deplin util si echipei na
ționale și celei de club, să aducă 
in teren un plus de discernâ- 
mfnt și de calm. Credem, de a-

la partida inaugurală a grupei a IV-a
Cu meciul Danemarca 

nia, disputat, miercuri, 
penhaga și încheiat cu 
oaspeților, la scorul 
(2—X)), s-a dat startul în 
IV-a, preliminară, a C_ ___ 7
tului european, din care face 
parte, așa cum se știe, și echi
pa națională a României. Prezent 
la această partidă, antrenorul se
cund al formației noastre, Robert 
Cosmoc, ne-a acordat, la sosire, 
un interviu, răspunzînd cu ama
bilitate la întrebările noastre :

— V-ați deplasat, îndeosebi, 
pentru a-i observa pe danezi,

— Spă
lă Co- 
vidoria 

de 2—1 
grupa a 

Campiona-

IN PREAJMA STARTULUI NOSTRU
IN CAMPIONATUL EUROPEAN

semenea, că Lucescu. prin depla
sările sale necontenite, poate re
media inexactitatea de ordin tac
tic reprezentată de acea prea 
mare distanță Intre grupul mij
locașilor și cel al atacanților. 
Mai sugerăm — decizia rămînc, 
firește, la latitudinea antrenori
lor — ca in lot să fie selecționat 
și Radu Nunweiller. Forma lui, 
raportată la aceea a restului 
coechipierilor de Ia Dinamo, re
ținuți deJa pentru reprezentativă, 
îl indică chiar înaintea unora 
dintre ei. Dacă ne gîndim că în 
jocul Iui Nunweiller s-a produs 
o reprofilare, el devenind la Di
namo o aripă falsă atit de des 
intilnită in fotbalul _ de astăzi, 
socotim că vechiul internațional 
poate fi util, intr-un anumit mo
ment, al partidei cu Danemarca.

Sîntem siguri că părțile bune 
ale selecționatei, dar, mai cu 
seamă, scăderile ei în partida 
cu naționala Bulgariei vor repre
zenta, în zilele de pregătire, care 
Încep de luni, subiecte de se
rioasă preocupare pentru antre
nori și jucători și, mai cu sea
mă, ele vor deveni practice și 
fructuoase măsuri pentru jocul- 
start din „Campionatul european", 
de la Copenhaga.

peste
Și

adversari ai „tricolorilor" 
aproximativ două săptămîni, și 
i-ați văzut, pare-se, mai mult pe 
fotbaliștii spanioli, parteneri de 
întrecere abia în 1975...

— Aproape întreaga primă— Aproape întreaga prima re
priză cam așa au stat lucrurile, 
spre insatisfacția unui stadion 
arhiplin pentru care, la pauză, 
tabela de marcaj indica 2—0 în 
favoarea jucătorilor lui Kubala.

— Agențiile de presă acordă 
scuze formației gazdă, motivîn- 
du-i degringolada din prima par
te a* joțului prin penalty-ul cu 
care. Ciaramunt a deschis scorul, 
împărtășiți această părere ?

— Nu, și iată de ce : spaniolii 
au început foarte tare, printr-un 
forcing continuu, care a forțat 
îatr-un fel, faultul in careu din 
minutul 27.

— O formație oaspete, repre
zentativa Spaniei, care atacă din 
primul minut ! I-a surprins De 
dane21 ofensiva declanșată din 
start ?
— Tot ce se poate, dar trebuie 

spus, că și formația gazdă a fa
cilitat într-o bună măsură, nea- 
piicînd deloc presingul și rezu- 
mîndu-se sa efectueze marcajul 
strict doar la 30—35 m distanță 
de poarta lui Larsen. Apoi, fot
baliștii spanioli an putut contro
la ostilitătle la prima repriză, 
desfășurindu-ți jocul lor combina-

tiv, și pentru eft, in această pe
rioadă, formația gazdă a atacat, 
prea simplist, mizind totul pe an
gajarea cu mingi lungi a celor 
două vîrfuri, Jensen si Holmstrom, 
adesea izolate în terenul advers.

— Ne-ați schițat, așadar, jo
cul selecționatei daneze în prima 
repriză. Cum a fost după pau
ză ? A schimbat registrul ei tac
tic î

— A trecut de la 1—4—1—2 la 
1—ț—3—3, mijlocașii ajutind, de- 
astă dată, ceva niai consistent pe 
coechipierii din linia întii. Din 
cabină au ieșit parcă alți fotba
liști,_ care, acum, au apelat și la 
presing, jucind uneori dur. Con
secința ?_ Au. redus scorul la nu
mai trei minute de Ia reluare, 
Nygaard transformînd cu sete, la 
păianjen, cu stingul, lovitura de 
Ia 11 m, acordată tot în urma 
unui fault comis în careu. Pri
mul „sfert" al reprizei secunde 
a însemnat și perioada cea mai 
critică pentru poarta lui Iribar, 
care și-a salvat echipa, în două 
rînduri, prin intervenții de-a 
dreptul miraculoase. Schimbind 
manevra de joc. Danemarca și-a 
multiplicat în această repriză nu
mărul acțiunilor ofensive, impri- 
mîndu-le și un coeficient mai 
mare de periculozitate.

— Așadar,. In repriza secundă 
s-au văzut mai mult în joc și 
fotbaliștii danezi, adversarii „tri
colorilor" noștri la 13 octombrie. 
Putem să-i lntrecem ? Sinteți 
optimist ?

— Putem să-i întrecem dacă 
vom pregăti temeinic această par
tidă, dacă nu ne vom angrena in 
jocul lor obișnuit, cu mare ac
cent pe angajament fizic. La ca
litățile jucătorilor danezi, viteză, 
forță și rezistență — ei au ter
minat jocul destul de proaspeți 
— va trebui să răspundem prin
tr-un _ .
foarte bine organizat-

— Care este programul selec- 
ționabililor înaintea meciului de 
la Copenhaga 7

— După etapă, luni, 30 sep
tembrie, convocare parțială ; joi. 
3 octombrie, cind lotul va fi 
completat cu jucătorii care 
miercuri participă la cupele eu
ropene, plecarea Ia munte, sus 

. în „Poiană"; duminică, 6 octom
brie, ioc la două porți in com
pania unei divizionare B, încă 
nedesemnată.

joc r«tâona>, combinativ.

REPREZENTATIVA DE TINERET (23 ANI),
PE UN DRUM BUN

Meciul de la Rzeszow a fost 
punctul culminant și, totodată, 
capătul de drum în campania 
pregătirii echipei naționale de 
tineret pentru campionatul euro
pean. Cu două săptămîni înainte 
de meciul cu Danemarca, antreno
rii Drăgușin și Nunweiller pot 
trage linie sub‘cele 90 de minute 
de confruntare cu formația simi
lară a Poloniei, socotind calită
țile și minusurile etalate într-o 
întîlnire grea, din deplasare, pe 
un teren care absorbise toată 
ploaia unei zile mohorite si reci. 
In condițiile unei presiuni ener
gice pe parcursul a două treimi 
din partidă, efectuată de echipa 
Poloniei, reprezentativa noastră 
a trecut cu brio în primul rind 
examenul capacității sale defen
sive. La Rzeszow securitatea ca
reului lui BatBori a fost deplină, 
fundașii deposedînd prompt, du- 
blindu-se eEicace, deelanșînd ra
pid, cu pase precise, faza de a- 
tac. G. Sandu a fost pivotul a- 
cestui compartiment, distingîn- 
du-se printr-un plasament corect, 
printr-o forță de joc și un spirit 
de luptă împins la cota sacrifi
ciului. E drept că o bună parte 
din timp, de linia fundașilor au 
stat lipiți jucătorii de la mijlo
cul terenului, activizați de Du- 
mitriu IV, închizînd garda în mo
mentele cînd adversarul ataca pe 
front larg, supranumeric. Echipa 
s-a despovărat astfel de grija de 
a nu primi gol, misiune scumpă 
pentru orice formație care evo
luează pe teren străin.

în condițiile arătate, este greu 
să apreciem exact puterea ofen
sivă a formației noastre de tine
ret. în mod cert, fiecare jucător, 
dintr-o intuiție care frizează in
stinctul de conservare, și-a pro
pus să facă invulnerabil propriul 
careu, deși la ședința de pregă
tire teortieâ a meciului, antre
norii i-au trimis la victorie. Ct- 
teva sclipiri ale lui Helvei și M. 
Sandu, o îndrăzneală mai mare 
din partea lui Cbihaia și Ion 
Ion au adus de citeva ori for
mația pe punctul de a înscrie. 
Totuși, maniera excesivă cu care 
s-a apărat a descumpănit pînâ 
și, pe antrenorul polonez care 
mărturisea, la sfîrșit, că se aș
tepta la o repetiție generală 
pentru un meci disputat la Bucu
rești, cel eu Danemarca, cu accent 
pe finalizare. A mai adăugat că 
a apreciat tehnicitatea și pregă
tirea fizică a jucătorilor noștri, 
care Si pot replica la semnul de 
mirare amintit, că la Rzeszow 
s-a efectuat, în fond, cu succes, 
tot o repetiție generală, aceea a 
meciului cu Danemarca de pildă, 
dar în deplasare.

Rezultatul și modalitatea cu 
care a fost obținut au dimen
siuni cu atit mai distincte cu cit 
echipa Poloniei a fost un ansam
blu omogen valoric, matur, tac
tic, de un dinamism care a so
licitat la maximum arsenalul dc 
mijloace al fiecărui jucător.
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întotdeauna, după fiecare cam
pionat mondial de fotbal, a existat 
o perioadă de odihnă ți calm in 
soccerul internațional. Fără îndo
ială că această toamnă face excep
ție de la regulă, pentru că. in
tr-adevăr, programul echipelor na
ționale după „Weltmeiâterschaft" 
este deosebit de Încărcat. Firește, 
nu ne referim Ia partidele ofici
ale, ci în special la meciurile a- 
micale, care devin tot atit de nu
meroase ca in urmă cu cîțiva ani, 
cînd programul oficial nu era atit 
de încărcat. Numai această săptă- 
mină a programat sau programează 
patru asemenea întllniri.

De partida de ia Fraga, dintre 
reprezentativele R. D. Germane și 
Cehoslovaciei, merită să ne ocu
păm mai mult, deoarece rezultatul 
(3—1 in favoarea gazdelor) este în 
oarecare măsură surprinzător. Și 
iată de ce : echipa R. D. Germa
ne, participantă Ia turneul final al 
C.M., unde a avut o comportare 
bună, a dispus acum citeva săp
tămîni, în deplasare, de selecțio
nata Poloniei ; în al doilea rind, 
formația antrenată de Buschner 
ciștigase, la Bratislava, în compa
nia naționalei cehoslovace cu 3—1, 
in perioada pregătitoare a C.M. Și, 
iată că acum, fotbaliștii cehoslovaci 
au rerușit să-și ia revanșa, printr-o 
victorie pe deplin meritată, intr-un 
meci excelent arbitrat de compa
triotul nostru Otto Anderco — așa 
cum relatează agențiile de presă. 
„ll“-le cehoslovac a fost radical 
restructurat, din cel vechi neră- 
minind deeit portarul Viktor, fun
dașii Pivarnik și Capkovici (fost 
înaintaș) și atacantul Petras. în 
rest, numai nume noi (Svehlik, 
Pefcarik, Varadin) sau puțin cu
noscute (Andrus, Gajdusek, Masny

etc). Așadar, în fond este vorba 
de o echipă nouă, tendință tot mai 
vizibilă in alcătuirea echipelor na
ționale de pe continent. Vom mai 
aminti — tot reproducînd opiniile 
unor agenții internaționale — că 
victoria gazdelor a fost meritată 
grație jocului excelent pe care l-au 
practicat in prima repriză, In pe
rioada cind s-au marcat — de alt
fel — toate cele patru goluri 
(Bicovski, Masny și Ondrus. res
pectiv Hoffmann). După reluare, 
apărarea cehoslovacă a fost pusă 
la grea încercare, dar acțiunile o- 
fensive ale jucătorilor oaspeți au 
fost bine stăvilite.

Revenind La restructurările e- 
chipelor naționale, vom reaminti 
că asemenea operații sint aproape 
pretutindeni puse in practică, ex
cepție făcind doar unele formații 
care au triumfat la C.M. (Olanda 
— care, recent, în preliminariile 
C.E., a dispus la Helsinki de Fin
landa cu 3—1, prin golurile mar
cate de Cruyff (2) și Keeskens — 
sau Polonia — care folosește in 
(inii mari „ll“-le standard).

Vom putea urmări și alte echipe 
care anunță garnituri noi, chiar 
in meciurile amicale programate 
pentru azi și miine. La Zagreb, 
„squadra azzurra" se va prezenta 
In partida cu Iugoslavia cu un 
„11“ complet remaniat, față de cel 
care a evoluat ia C.M. Din forma
ția alcătuită de noul selecționer 
Fulvio Bernardini vor lipsi Burg- 
nich, Mazzola, Rivera, Riva și 
multe alte vedete, care, ani la rind, 
au apărut în națională.

Miine, la Viena, un alt „amical", 
în care se întîlnesc de peste 70 
de ani, în tradiționala lor partidă 
anuală, selecționatele Austriei și 
Ungariei, Noul selecționer al e-

Una din marttc ts^ranțe ale an^ 
trenorului cehoslovac Vaclav Je? 
zek, fundașul Ondrus, intr-o ao 

țiune ofensivă.

chipei Ungariei, Jozsef Bozsik a 
alcătuit un lot complet nou, din 
care nu mai fac parte cunoscuții 
Bene, Dunai II gtc. Echipa Un
gariei va evolua pe gazonul vie- 
nez cu nu mai puțin de 8 jucători 
noi I „Fotbalul trebuie privit in 
perspectivă și nu pentru moment 
— spunea recent Bozsik, după ce 
a anunțat noul lot Chiar dacă in 
prezent valoarea unor jucători ex-, 
perimentati e mai mare, asigurarea 
perspectivei se obține prin lansa
rea elementelor tinere, talentate..."4

Aceasta este deci tendința mul
tor selecționeri. Să urmărim evo
luția acestor masive operațiuni de 
remaniere...

Ion OCHSENFELO



ÎN DEZBATERE A CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

ASPECTE

CAMPIONATELOR
REPUBLICANE

u

NIVELUL iNTRECERILOR, IN

nul dintre principalele evenimente ale vieții sportului 
nostru îl constituie, desigur, campionatele naționale. 
O serie de discipline și-au încheiat disputele, altele 
se află în pragul finalului, iar unele dintre ele se gă
sesc in plină desfășurare. Accentuînd faptul că aceste 
campionate trebuie să reflecte nivelul atins de ra

mura sportivă respectivă, că ele au menirea de a evidenția 
talentele și de a le ajuta să urce treptele măiestriei sportive 
și că au o pondere decisivă în selecția pentru reprezentativele 
României vom concluziona că importanța lor este de prim rang, 

lată de ce ne vom îndrepta cu precădere atenția asupra 
desfășurării lor încercînd să scoatem în evidență principalele 
caracteristici. In numărul de astăzi dezbatere cîteva aspecte 
din atletism, boz, ciclism ți handbal.

S-au consumat mal mult de 
jumătate din etapele primului 
tur al campionatului masculin 
de handbal și jocurile Ia care 
a_m asistat pînă în prezent nu 

prea 
colo, 
avut parte și de lucruri plă
cute, intd“cr~‘“ "" ~“ !“ 
tenția de a 
Ba ‘ ’ .
sub aspectul echilibrului, 
ciurile pe 
în această 
masculine 
destul de 
trebuie să 
cu atît ? Handbalul masculin ro
mânesc nu putea oferi 
mult?

Răspunsurile la aceste 
întrebări sint simple, 
vorbind, așteptam mai mult și 
nimeni nu se îndoiește că prima, 
competiție a calendarului corn- 
petițional intern avea posibilita
tea să se exprime cu un 
mai evident accent valoric. Pen
tru că, practic primele etape au 
arătat că în handbalul masculin 
se înregistrează un îngrijorător 
regres. Nu cu mult timp în ur
mă, lupta pentru supremație se 
complicase spectaculos, conferind 
campionatului un caracter mai 
palpitant. Alături de eternele ri
vale Steaua și Dinamo Bucu-

de natură să ne bucure 
mult. Poate că, pe ici, pe 

amatorii de handbal au

interesante. Nu avem in- 
nega acest lucru, 

chiar, am putea spune că, 
me- 

care ni le-au oferit 
toamnă formațiile 

de handbal au fost 
atractive. Dar, oare, 
ne mulțumim doar

mai

două 
Sincer

rești, apăruseră cîteva pretenden
te serioase : Universitatea Bucu
rești, H. C. Minaur Baia Mare, 
Universitatea Cluj și Politehnica 
Timișoara. Unele dintre ele au 
emis în anumite perioade chiar 
pretenții justificate la primul loc 
(Universitatea București) între- 
rupînd monotonia luptei în doi 
din această dispută. Acum, avem 
impresia că — din păcate — 
ne-am reîntors de unde am ple
cat. Steaua (cu oarecari carențe 
în jocul defensiv) și Dinamo Bucu
rești (deficitară încă pe planul 
eficienței ofensive) se arată net 
superioare celorlalte participante, 
dominînd evident întrecerea și 
anunțîndu-se prin aceasta singu
rele (iarăși..) pretendente în lup
ta pentru titlu. Dintre echipele 
care — cum spuneam — în- 
tr-un trecut nu prea îndepărtat 
animaseră disputa pentru supre
mație doar H. C Minaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara

au abordat această ediție a cam
pionatului cu loturi oarecum îm
bunătățite, deci cu șanse de a se 
înscrie mai autoritar in viața 
săptămînală a disputei. Dar, am
bele s-au arătat parcă lipsite de 
vigoarea și aplombul de altă 
dată. Cît privește pe Universita
tea București și Universitatea 
Cluj ele au pierdut (fapt cunos
cut) __ ZZ. ' Z...ZZ 2_
bază care și-au încheiat studi
ile, iar înlocuitorii nu au atins 
încă parametrii valorici ai pre
decesorilor lor.

în rest... Un bun start a luat 
Știința Bacău, care dovedește că 
scurta „carantină" din divizia se
cundă i-a prins bine, în timp ce 
Independența Sibiu și Dinamo 
Brașov marchează un ușor regres. 
Dar, poate că aceste prime eta
pe constituie un interval de timp 
prea scurt pentru 
mai așteptăm-..

Și
numeroși din jucătorii de

concluzii. Să

A. CALIN

ETAPA DE ZONĂ
SELECȚIE A VALORILOR

ȘTEFAN LAZARESCU (CAV.)

DIVIZIA DE ATLETISM

TREI ETAPE
IN CINCI LUNI!

Cele nouă formații participante la campionatul repu
blican de atletism al Diviziei A se reunesc astăzi și 
mîine la Cluj, în cadrul ultimei etape, a treia, a com
petiției. Faptul că prima etapă a avut loc la începutul 
lunii mai, inaugurînd, de fapt, seria marilor concursuri 
in aer liber, a doua în primele zile ale lui iunie și a 
treia, abia acum, după patru luni, a diminuat, firește, 
interesul în jurul acestei competiții, una dintre cele mai 
importante din calendarul nostru intern. Poate că ar fi 
cazul ca pentru ediția viitoare a campionatului să se 
găsească o soluție mai bună, care să ducă la progra
marea grupată a celor trei etape, ceae ce ar menține 
treaz nu numai interesul atleților și antrenorilor, ci și 
al secțiilor și al comisiilor județene de specialitate.

întrecerile ultimei etape trebuie să .rezolve, într-un 
moment de explicabilă oboseală fizică și nervoasă pen
tru foarte mulți dintre concurenți, cîteva situații. Mai 
întîi echipele campioane, ordinea clasamentului final 
și în cele din urmă formația care va participa la un 
baraj, alături de cîstigătoarele seriilor I și a Il-a a 
Concursului interjudețean, care va desemna echipa ce 
va activa în 1975 în divizie.

în ceea ce privește campioana 
faptul că echipa

întrecerile contind pentru eta
pa de zonă a campionatului na
țional de box s-au încheiat cu 
mult mai puțină strălucire decît 
în alți ani, din motive pe care 
vom încerca să le analizăm.

în cele 7 orașe provinciale au 
evoluat 272 de boxeri, un număr 
nesatisfăcător, cel puțin din două 
motive. în primul rînd, totalul 
acesta nu este reprezentativ pen
tru eșalonul superior al boxului 
nostru ; de altfel, s-au înregistrat 
prea multe neprezentări, inclusiv 
județe întregi, ca și cum acestea 
nici nu ar fi avut campioni lo
cali ! (Au absentat, de pildă, 
campionii județelor Vîlcea, Neamț, 
Olt, Covasna, Ialomița). . în al 
doilea rînd, calitativ vorbind, ce 
fel de sită a fost etapa de zonă 
dacă ea a permis fiecărui al trei-

FONDÎȘTII lupta pentru
AFIRMAREA... VELODROMULUI

Finalele campionatelor republicane de 
velodrom au scos, din nou. in evidență 
că ciclismul de pistă este in regres. 
Cauzele le-am analizat de mai multe 
ori in ultimii ani, am propus măsuri ce 
nu s-au înfăptuit, am făcut sugestii ce 
au fost uitate. Desigur, vina este — tn 
principal — a federației de specialitate 
care nu se hotărăște spre una dintre 
cele două variante pasibile : susținerea 
materială, controlarea și îndrumarea per. 
manentă și eficientă o procesului de 
instruire sau renunțarea la acest gen de 
întreceri. Calea — de mijloc — aleasă 
nu este nici economică, nici dreaptă. 
Sa cheltuiesc bani in zadar și se irosesc 
talente ce s-or putea realiza in între
cerile pe șosea.

Ajungind la acest punct, să amintim 
că fondîștii au fost cei care — paradoxal 
— au dominat competiția de pe ovalul 
de beton. Dinamoviștil pregătiți de an
trenorii Nicolae Voicu și Ștefan Leman- 
droiu au venit ta velodrom (după epui
zarea curselor pe șosea) și au ciștigat 
trei din cele cinci titluri naționale ce se 
decern pe pistă I Este șl aceasta o do
vadă o faptului că pregătirea pistarzi- 
lor ele „meserie” e precară. Evoluția 
fondiștilor ne-a dat și unele speranțe. 
Pornind de la premisa că doar o per- 
formanțâ răsunătoare poate întoarce soar
ta. acestui sport, ne gindim că ar tre
bui să se mizeze totul pe formarea unei 
echipe de urmărire. Cei 4 fondiști de la 
Dinamo — Vasils Teodor, Mircea Ramaș- 
ccnu, Costel Cirje șl Valentin llîe — 
ne-au dovedit, prin intermediul recordu
lui de 4:38,6, că sint capabili să atingă 
tn sezonul viitor un bun nivel interna
țional. Dilicultatea realizării constă In 
faptul că acești 4 rutieri sint angajați 
și în obținerea baremului olimpic in 
proba de 100 km contratimp pe echipe. 
Nu este, desigur, posibilă o trecere 
completă a alergătorilor șl a antre
norilor lor Io velodrom. S-ar putea însă 
îmbina pregătirea, astfel incit conco
mitent să se realizeze omogenizarea for
mației attt pentru velodrom, cît și pen
tru șosea. Tehnica la pistă este mult 
mai pretențioasa șl însușirea el ar avea 
o influență pozitivă asupra comportării 
Io contratimp pe echipe. Nemaîvorbtnd

___ _ ... . . țării, dat fiind 
C.A.U. din București deține, la a- 

ceastă oră, un avans de 103,5 p, 
practic se și poate considera cîș- 
tigătoare a’ competiției. Clasa
mentul general arată astfel : 
C.A.U. 547,5 p, 2. Dinamo 443 
Steaua 429 p, 4. Argeș 220,5 
Rapid 215 p, 6. Metalul 152 
Iași 141 p, 8. Cluj 136 p, 9. 
șov 110 p.

în clasamentul formațiilor 
culine, STEAUA are avans 
un singur punct asupra C 
ceea ce oferă, desigur, perspecti
va unei luptei aprige. Clasa
mente : bărbați : 1. STEAUA 369 
p, 2. C.A.U. 368 p, 3. Dinamo 312 
p, 4. Rapid 113 p, 5. Brașov 90 
p, 6. Cluj 76 p, 7. Metalul 58 p, 

Iași 47 p, 9. Argeș 26 p; fe
mei : 1. ARGEȘ 194,5 p, 2.
C.A.U. 179,5 p, 3. Dinamo 131 p. 
4. Rapid 102 p, 5—6. Iași șî Me
talul 94 p, 7—8. Cluj și Steaua 
60 p, 9. Brașov 20 p..

în afara disputelor dintre echi
pe, atletismul rămînînd totuși un 
sport prin excelență individual, 
ne interesează rezultatele ce vor 
fi obținute la Cluj, în primul rind 
de către acei atleți care, au fost 
mai puțin solicitați în ultima 
vreme.

8.
1.
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Bra-

mas- 
doar 

C.A.U.

Romeo VILARA

Alexandru Popa (C.S.M. Cluj) — 
unul dintre cei calificați prin 
luptă...
lea, al patrulea participant să-și 
cumpere biletele pentru finalele 
de la București ?

Asupra acestui din urmă 
pect merită să stăruim. Un 
cui simplu arată că dintr-o 
die de 38 de participant! la 
care zonă, 11 s-au calificat, 
nu-i de mirare că, în asemenea 
condiții, au fost cazuri cînd pro
movarea in finala națională s-a 
obținut fără nici un adversar (!) 
— St. Băiatu, A. Mihai, Gh. Sta
fie sau M. Galiș, de pildă — 
sau după lin singur meci dispu
tat (11 cazuri) !

Dacă așa stau lucrurile, atunci 
care este valoarea selecției pre
conizate prin instituirea etapei 
de zonă ? în general, considerăm 
că anul acesta federația s-a pri
pit diluind zonele și așezînd în
tregul sistem de calificare pe ba
ze greu de înțeles.

as- 
cal- 
me- 
fie- 
Nicl

De lă început — pe un temei 
ce putea fi evitat, cercetînd mai 
atent calendarul internațional — 
au fosț exceptați (din nou, deși 
sistemul a fost de ățîtea ori cri
ticat !) nu numai membrii echipei 
naționale care au evoluat la Ha
vana, ci și cîte o echipă a clu
burilor Steaua și Dinamo. Mai 
mult decît atît, s-a rezervat un 
loc la fiecare categorie și califi- 
caților din municipiul București, 
ridicat la rangul de zonă (deci 
la egalitate cu 5—6 județe). Mă
sura ar fi fost justificată dacă 
s-ar fi păstrat pentru întrecerile 
din capitala țării cei mai buni 
pugiliști (firește cu excepția ce
lor pomeniți mai sus). Dar ce 
constatăm ? La diverse zone din 
țară a(i fost prezenți cei mai buni 
boxeri ai secțiilor bucureștcne 
Metalul, Rapid, Voința, Progre
sul și chiar mai mulți reprezen
tanți ai cluburilor Steaua și Di
namo. Atunci, ne întrebăm, ce 
valoare pot avea participanlii la 
„zona București" (programată la 
începutul lunii octombrie), —; 
rămași netrecuți prin 
calificări ?

Revenind la zonele 
să remarcăm faptul 
Constanța a reușit să 
finale 11 reprezentanți 
care 10 de la clubul Farul I) și 
că Box-Clubul Brăila a obținut 
o performanță similară, cu 9 ca
lificați. Ceva mai slab se pre
zintă de astă dată (surprinzător) 
Box-Clubul Galați — cu doar 5 
promovați, la egalitate cu Mus
celul Cîmpulung și Metalul Bucu
rești. Municipiul Cluj, prin cele 
3 secții (A.S.A., Voința și 
C.S.M.), a cumulat um total apre
ciabil de 9 calificați. Merituos 
este și faptul că cei 77 calificați 
din cele 7 zone provin din 21 de 
orașe ale țării, ceea cc dovedeș
te b oarecare răspîndire geogra
fică a forțelor pugilistice, dar 
confirmă și o certă diluare, lțp- 
sindu-ne de centre puternice 
(unde e Reșița — cu doar 2 
prezentanți, unde e Craiova 
fără nici un

Să spunem, în 
cuvînt bun j

cei 
sita altor

din țară, 
că orașul 
trimită la 

(dintre

reprezentant ?). 
j încheiere, 
pentru opera

re-

un 
... ....... ........... ,_____ . de 
popularizare a boxului efectuată 
în orașele de reședință a zone
lor (cu excepția Sibiului, unde 
organele sportive locale s au _ ne
glijat competiția). în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, de pil
dă, la gale au participat cîte 
5000 de spectatori, ceea ce spune 
suficient.

în orașele de

Victor BANCIULESCU

CANOTAJ ; Lacul Herâstfâu, 
de la ora 19 : „Cupa interdepar
tamentală* (t).

FOTBAL : Teren Laromet, ora 
16: Tehnometal Buc. — Șoimii 
TAROM BUC. (IMV.‘ C).

JUDO : Saia Institutului Peda
gogie ; ora 11 : Universitatea Buc. 
— Trotușul Municipiul Gh. Gheor- 
gltiu-Dej — Dinamo Buc. ; Rapid 
Arad — A.S.A. Tg. Mureș — O- 
litnpia Bun. ; C.S.M. Sibiu — 
I.ELF.S. — Potttehnlca Buc. (Div 
A).

POPIC* : Arena Frigul, ora 16: 
Frigul — Rapid București ; are
na Laromet, ora 16: Laromet — 
Voința București (t).

TENIS : Parcul sportiv Pregre- 
strt, de la ora 1* ; steaua — Di
namo Buc. (oamp echipe).

VOLEI : Sala Floreasca, ora 
România — Selecționata orașului 
Șanbai (m.) ; sala Giulești, de la 
ora 16 : Medicina — Spartac, Ra
pid — Constructorul (£.) ; Rapid — 
Petrolul Ploiești (m.) Cupa F.R.V.

DUMINICA
Stadionul rolitchnl-FOTBAL:

ca, ora 11: Sportul studențesc — 
C.F.R. Cluj (tineret) ; ”
Steaua, ora 16 : Sportul studen
țesc — C.F.R. Cluj (Div. A) ; 
Stadionul Voința, ora 11 : Voința 
Buc.—Metalul Drobeta Tr. Severin; 
Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul Buc. — Metrom Brașov 
(Div. B) ; teren Electromagnetica, 
ora 11 : Unirea Tricolor Buc. — 
Triumf Buc. (Div. C) ; teren E- 
lectronica, ora 11 : Electronica 
Buc. — Flacăra roșie Buc. (Div.

Stadionul

C) ; teren Sirena, ora 11 : Sire
na Buc. — Voința Slobozia (Div. 
C) ; teren T.M.B., ora 11 : T.M.B.
— Olimpia Giurgiu.

HANDBAL : ~ 
10.45 : Confecția 
Odorhei (A, t.) ; ora 
versitatea București 
Brașov (A, m.) —
republicane.

POLO 1 Ștrandul 
ora 11 ; Rapid — Școlarul (Div. 
A).

POPICE : Arena Rapid, ora 8 : 
Rapid — Rafinăria Teleaien : 
arena Laromet, ora 8 : Laromet
— Voința Buc. (ni.).

RUGBY : Stadionul „23 Au
gust", ora 13 : Lotul reprezenta
tiv — Spartak praga ; stadionul 
Giulești, ora 9 : Rapid — Rul
mentul ; teren Complex Tei, ora 
10.30 ; Sportul studențesc — Di
namo ; teren Vulcan, ora 9.30 : 
Vulcan — T.C.I. Constanța ; te
ren Gloria, ora 9 : Gloria — Fa
rul (Cupa Federației) ; teren O- 
limpia, ora 11 : Constr. Buc. — 
Petrochimistul Pitești (Div. B).

TENIS : Parcul sportiv Progre-'

Teren Steaua, ora
Buc. — Voința 

16.30 : Uni- 
— Dinamo 
campionate
Tineretului,

sul, de la ora 8,30 : Șteaua — Di
namo București (camp, echipe).

VOLEI : Sala Floreasca, ora 16: 
România — Selecționata orașului 
Șanbai (m.) ; sala Giulești, de 
la ora 8 : Locomotiva — Aurora 
Bacău (B, m.) ; Steaua — C.S.U. 
Galați (Cupa F.R.V. — m) : Grl- 
vlța Roșie — Farul Constanța 
(B, m.) ; sala Progresul, de la 
ora 8 : Progresul — Viitorul (J.): 
Progresul — Ceahlăul P. Neamț 
(B, f.) ; Medicina — I.S.C.T. Cim- 
pia TurzH (B, m.) ; sala Inst. 
Pedagogic : A.S.E. — Medicina 
Tg. Mureș (B, t) ; Universitatea
— Corvlnul Deva (B, f.) : Metalul 
Gr. șc. 23 August — Șc. sp. 2 
(j.) ; sala Flacăra roșie: Șc. sp. 1
— Rapid (j.) : Șc. sp. 1 — șe.
sp. 3 (j.) ; Flacăra roșie — Voin
ța Craiova (B, f.) : Voința —
Voința M. Ciuc (B. f.) ; sala
Constructorul ; de la ora 8 . Di
namo — Șc. sp. 3 (j.). Viitorul
— Șc. sp. Deva (i)< Dinamo — 
Universitatea Craiova (Cupa 
F.R.V. — f.) ; Dinamo — Șc. sp.
2 (j.).



CUPA ROMÂNIEI
la hochei pe gheață

UN CONSENS AL ARBITRILOR Șl ANTRENORILOR i

Activitatea oficială la hochei 
debut-ează, în noul sezon, prin 
desfășurarea . tradiționalei compe
tiții dotată cu Cupa României. 
La întrecerile programate în Ca
pitală pe patinoarul de la ,,23 
August"-, între 2 și 11 octombrie 
participă opt formații: Steaua, 
Dinamo și A.S.E. din București, 
Sport club și Liceul 1 din 
Miercurea Ciuc, Agronomia Cluj, 
Dunărea Galați și Tîrnava Odor- 
hei. Jocurile se vor disputa în 
cadrul unui singur tur, sistem 
turneu. Iată programul de des
fășurare a celor 28 
care va culmina cu 

' tradiție dintre Steaua 
finalistele ultimelor 
competiției. De altfel, 
ani „Cupa" . a fost cîștigată nu- 
mai de hocheiștii de la Steaua și 
Dinamo.

de partide 
meciul de 
și Dinamo, 
ediții ale 
în ultimii

Miinchen (3—11 aprilie) și Diis- 
seldorf (12—19 aprilie), grupa B 
în Japonia, la Sapporo (14—23 
martie) și grupa C în Bulgaria, 
la Sofia (în luna martie). Cam
pionatele europene, de juniori — 
grupa A, în Franța și grupa B, 
în Elveția (14—22 martie).

• La Sapporo , echipa Româ
niei va avea următorul . program: 
14 martie cu R. D. Germană, 15 
martie, cu Iugoslavia, 17 martie 
cu Olanda, 18 mantie cu Japonia, 
20 martie cu Elveția, 21 martie 
cu R. F. Germania fci .23. martie 
cu Italia. 9 :Dispă încheierea 
C. M. șase echipe, între care și 
cea a României, .vor participa la 
un turneu la Tokio <B Doi ar
bitri români (pehtriT; C. M. gru
pa B șî C. E. juniori grupa B) 
urmează a fi desemnați de 
F.H.H. cu o lună înaintea com-

ediția trecută
1 Jc

Aspect dintr-un meci Steaua — Dinamo, disputat în 
a campionatului Diviziei A.

Nu cu mult timp în urmă, pi
toreasca stațiune elvețiană Ma- 
colln, cunoscută prin variatele și 
modemele sale instalații spor
tive, a găzduit un eveniment im
portant în lumea handbalului, am 
zice o premieră a genului : pri
mul simpozion internațional co
mun al arbitrilor șl antrenorilor 
(printre invitați s-au aflat — an
trenorul emerit N. Nedef și ar
bitrul V. Sidea). Dorind.să aflăm 
unele amănunte legate de scopu
rile și rezultatele acestei intere
sante reuniuni, ne-am adresat 
prof. Ioan Kunst-Ghermănes- 
cu, președintele federației noastre 
de specialitate și președinte al 
comisiei metodice și de antrenori 
a forului internațional,;

Am aflat astfel că reuniunea de 
lă Macolin s-a realizat pe fondul 
a două temeiuri: ă) trearea unor 
condiții pentru ca un for de teh
nicieni cit mat lărgit și cu o au
diență cît mai mare să discute 
cu competență propunerile venite 
de la diferite federații naționale 
și care vizau modificarea regu
lamentului de joc ; b) să se rea
lizeze un vechi deziderat, apărut 
nu numai >n lumea handbalului 
de altfel, și anunțe ațela ca doi 
factori aparent antagonist! (an
trenorii și arbitrii) să fie așezați, 
alături, la aceeași masă și să dis
cute, despre probleme care frî- 
nează progresul in handbal. Mai 
bine zis despre modul în ■ care se 
poate acționa în comun și cu fer
mitate pentru combaterea jocu
lui brutal, obstructionist. Firește 
că aceste două principale scopuri 
au dominat prima - întâlnire a an
trenorilor și arbitrilor. reâlizîn- 
du-se un deplin consens țn .adop
tarea unor hotărîrî de principiu. 
Astfel, s-a decis ca nici 
modificările propuse și 
terau esența jocului de 
să nu fie admise.

fel de utilă a fost

una din 
care al- 
handbal

ți discu-

STOP JOCULUI

t-

, 'V -K-U

♦ ■ădlvlt h itifcklofn

g-Mc.-. >;'»■ î’aivîsc;. /

Prof. unit’. Ioan Kunst-Ghermâatscu dezvăluind antrenorilor din di- 
, Jerite țări ale lumii unele aspecte din metodica antrenamentului.

ția legată de lupta împotriva tot —‘Uniw 
mai frecventelor și mai acutelor 
accente de duritate de joc. în a- 
cest Sens, antrenorii și arbitru au 
decis să facă un front comun, a- 
preciimfei-se că nu numai arbjjrii 
au datoria să acționeze și că un 
rol; nu rdintre cele mai ratei, revi
ne antrenorilor, care-și: pot educa r 
și dirija elevii pe calea.; unui joc- 
atletic, •to: forță dar lipsit de- In-;

■ tenția qp; a-brusca corporal- ad
versarul"?

Un alt capitol interesant;al<pirm. 
pozionului de la Macolin l-a con
stituit prezentarea, de către prof.

Ioan Kunst-Ghermfihescu, 
in numeltj comisiei metodice și 
de antrenori a F.I.H., a unei con
cepții model de pregătire, care să 
Sjlitc la conturarea unor tendințe 
generale în ceea ce privește me
todologia antrenamentului. Im- 

. portant In această direcție este 
faptuț'că In realizarea comunică
rii au lost folosite multe date din ' 
bogata 'experiență a handbalului 
românesc. •*

CLASAMENTE DIVIZIA A

• Miercuri 2 : Steaua — Tîr
nava, Dinamo — Liceul 1, Dună
rea — Agronomia, Sport club — 
A.S.E.; joi 3 : Dinamo — Tîr
nava, Steaua — Liceul 1, Sport 
club — Agronomia, Dunărea — 

| A.S.E. ; vineri 4 ; zi liberă ; sîm-
bătă 5 : Sport club — Liceul 1 
Dunărea — Tîrnava, Dinamo — 
Agronomia, Steaua — A.S.E. ;■ du 

-minică 6 : Dunărea — Liceul 1 
Sport clnb — Tîrnava, Steaua — 
Agronomia, Dinamo — A.S.E. . 
luni 7 : zi liberă : marți 8 ; Agro
nomia — Tîrnava, A.S.E. — li
ceul 1, Steaua — Dunărea, Di
namo — Sport club ; miercuri 
9 : Agronomia — Liceul 1. A.S.E. 
— Tîrnava, Dinamo — Dunărea, 
Steaua — Sport club ; joi 10 ; zi 

> liberă ; vineri 11 ; Tîriiava —
Liceul 1, A.S.E. — Agronomia, 
Sport club — Dunărea, Steaua — 
Dinamo.

® în fiecare zi meciurile sînt 
programate la orele : 8, 10.30, 16 
și 18.30.

• Ca arbitri 
fost selecționați 
prea Barbu, Dumitru și 
Cristescu, Florin Gubemu, 
Mureșeanu, Mihai 
Cornel Sgîncă, C-tin 
(București). Anton 
(Cluj), Ăttila Balint 
Kedvcs (M. Ciuc).

• Clasamentul final al Cupei 
României, ca și în alți ani, va 
fi luat ca bază la stabilirea, ce
lor două serii , (A și B) -^tle, cam
pionatului republic^ ...Divizia 
A, programat-.să înceapă ,îjț zjțpa 
de 19 octombrie.

★ ț-... ■;

petițiilor respectiv^. @ în zilele 
de 15 și 16 octoifibrfe, la Bucu
rești, . este programată dubla în- 
tilnire dintre echipele, de seniori 
ale României și rugpslavîei-

ETAPA A VH-a a Diviziei 
dispută 
program

A se 
torul

FEMININ : 
mișoara

mîine după urmă

vor disputa titlurile de 
1?74 la tineret ți seniori.

seto. îsi 
pioni pe

ați FTI^M AZ*
r\ 9 E-&- s u|tima etapă a Concursu
lui interjudețean pe echipe. La Brăila 
se înlîlnesc reprezentativele județelor 
Neamț, Bacău, Brăila. Ccnsfanța, Galați, 
Suceava, Botoșani. Șc. Sp. A. și Progre
sul Buc.; la Tg. Mureș — Dolj, Prahovo, 
Sibiu, Arad, Bihor, Vîlcea, Mureș, Mara
mureș, Timiș, la Reșița — Hunedoara, 
Mehedinți, Dîmbovița, Corj, Olt, Teleor
man, Caraș Severin ; la Focșani — Bu
zău, Vrancea, Ialomița, Ilfov, Tulcea, 
Vaslui și CI. sp. șc. Buc.; la Miercurea 
Ciuc — Satu Mare, Bistrița, Harghita, Co- 
vasna, Sălaj, Alba.

1. I.E.F.S,
2. „U“ Timi^fiȘra
3. „U“ București
4. „U" Ia?!
5. “Textila Bulțușl
6. Progr. București
1. Constr. Timișoara
». Voința Odorhel ______
9. Mureșul Tg. Mlureș 6 1 1- 4 3»— S 

■jh 3 
2
•

de centru au 
următorii : O-

Radu 
Gh. 

Presneanu, 
Ștefănescu 

Dibernardo 
și Pa vel

AVIAȚIE CAMPIONATUL DE ZBOR 
MVIAIIC CU MOTOR. Pe cerodro- 
mul Aeroclubului ..Gheorghe Bânciuies- 
cu- din Ploiești va avea loc mîine des
chiderea campionatului republican de 
zbor cu motor. Prima probă : zboruri 
în zonă, cu aterizare îa punct fix. Va 
urma, apoi, un raid de regularitate. Cea 
moi spectaculoasa probă, care va putea 
fi urmărită în întregime de public, va fi 
cea de acrobație aeriană.

Recenț_ a.^avut lac la - Fiisseri, 
Congresul 

extraordinar al Ligii Internațio
nale de hochei pe gheață, la caro 
au particiuxat, din partea F.R.H., 
Vasile Militaru și Alex. Teodo- 
rescu. Cu acest prilej s-au discu
tat, între altele, amănunte în le
gătură cu viitoarele campionate 
mondiale din 1975. Grupa A va 
avea loc în R. F. Germania, la

în R. F. Germania,

iiirtn etapa a doua a diviziei 
JUI-'V a. în sala’ de sport o Insti
tutului pedagogic dîrj. Capitală vă avea 
Ioc, csiâzi, o interesantă reuniune de 
judo. Ne“*rnoî jptiM'de 9 din -cele 12 e- 
chipe din Divizia Ă vor -susține parti
dele programate de etapa o ll-a <j cam
pionatului : Dinamo București. — T retu
șul municipiul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Universitatea București, Rapid Arad

Olimpia București, 
-I-.J.j București -

A.S.A. Tg. Mureș — C"
C.S.M. Sibiu — Politehnica 
I.E.F.S.

PFCftlIT S,MSATĂ ?! DUMINICA,
pe gczonu: stadionului

..Babeș-Bolyal" din Cluj va
finala campionatului republican de lan
setă. Cei moi buni pescari amatori, care 
practică acest sport de agrement cu lan-

avea loc

SOSIRI PALPITANTE
accidentul n-a
afara siăriir.ării

Pe o vreme foarte bună — care a 
permis concurenților să-și valorifice 
pe deplin calitățile și condiția fizică
— a doua reuniune intermediară a 
dobîndit același frumos succes ca și 
cea de săptămlna trecută. Ca spec
tacol, însă, aceasta s-a situat la un 
nivel superior, generînd cîteva so
siri palpitante. Merttă mențiuni : 
Costică Radu, pentru felul cunt s-a 
comportat în ambele hituri cu Teo
dora, Ion ivan, pentru modul inte
ligent turn a condus-o la victorie pe 
Disputa. G. Solcan și Vasile Gheor- 
ghc. pentru energia desfășurată în 
lupta finală eu Raliu șl — respectiv
— Mentor.

Trebuia subliniat faptul că rezul
tatul Cursei cu ordine triplă a fost 
total viciat de un accident survenit 
în ultima turnantă, unde Copila și 
Fundata — care aveau o foarte bu
nă poziție in alergare — s-au tam
ponat, provocînd răsturnarea dt'ive-

rilor. Din fericire, 
avut alte urmări, in 
sulkyuritor...

Rezultate tehnice : 
covala (M. ȘtefânescU) 39,1, Răspla
ta, simplu S, ordinea 25, cursa a U-a 
Invenția (Tr. Marinescu) 34.4, Helio
dor, simplu 4, event 15, ordinea 12, 
cursa a HI-a Teodora <R- Cost’că) 
29,3 Ornic, simplu io, event 15, ordi
nea 18, cursa a IV-a Disputa (I. Ivan), 
23,L Strana, simplu 2, event 23, or
dinea 10. triplu cîștigător țj,- Cursa 
a V-a Brădet (V. Molse) '31,2, Floria, 
Fala, simplu 2, event 17, ordinea 
44. triplu eîștigător 84, ordinea tri
plă 314, cursa a Vl-a Raliu (G. Sol- 
can) 28,4, Teoțlora. simplu 13. event 
42, -ordinea 103, triplu eîștigător 133, 
cursa a Vil-a Mentor (V. Gheorghe) 
37,8, Săltița, simplu 4, event 33, ordi
ne® 18. Pariul austriac ridioat la su
ma de lei 30 463 a fost clștigat de un 
buletin cu șase cai căruia i-au re
venit 13 231 iei. Report 15 232 lei. 
Retrageri Batir.

iJiddy DUMITRESCU

cursa I: Nî-

ACTUALITATEA LA ZI
«fa

Sparta țnlediaș Progresul 8ucu- 
țești ■. Miireșțil Tg. MiaTș — Uni- 
versitatjșa> TiiHi|bara|f Vnivcrsi-

Construetorul Ti- ■ Ranld București • Teștî T&ctila Buhușl — I.E-F.S. ț Rapid București, , fohfecțla-^ucuffești — Voința!- 
dorhei (teren Steaua, de la ora 
10.45): . .

MASCULIN Indețș*iîd»rița Si- 
bill —' C.S.U. Gdlațiț. CARQM — 
TJniverritatea Craiova,; Universi
tatea Cluj — steaua; știința' 
Bacău n- Dinamo Hiscujeștij Po
litehnica Timișoara -C
naur Baia Mare; dUaîversitatEgț^, 
București— Dinamof Brașov (te< 
ren Steaua, ■ de la ora 16,30). ,
• Rezultatul meciului de Di-' 

vizia A dintre H. C. Minaur Baia 
Mare și Știința Bacău : 18—14
(11—8). S-a disputat joi ,1a Baia 
Mare în cadrul .etapei ia Jfb-a.

« Partidele Steaua -ț .-Șfcnțfe 
Bacău șl Dinamo Brașov A- ' .U“ 
Cluj (etapa a VHI-a) au fost a- 
mîaate pentru 22 octomorte- -_- „

STEAUA, CU TUDOSIE IN VERVA, A ÎNVINS

DIVIZIA A Duminică, tti 
codrul campionatului re

publican. se dispută următoarele me
ciuri : Politehnica Quj — Dinamo, Rapid 
— Școlarul. Voința Cluj — Progresul 
București (seria I. etapa' o Vil-a); Uni
rea Arad — Mureșul Tg. Mureș. Crișui 
Orodeo - CN.U. (fost I.E.F.S.) Bucu
rești (seria a ll-a. etapa a X-e — ulti
me). Partide Progresul Oradea — Petro
lul Ploiești, din seria o Iha. a fost a- 
mlnctâ pentru 9 octombrie.

POLO

* Partidele Ștsqua 
Krău si Dinamo Bre

61335»-(iT

•ești ; * Pn- 
î C. Mi-

10. Rapid București 11 li 4S— 77
11. Confecția Buc. 8 1 0 S SS— 78
12. Sparta Mediaș II H 33—115

MASCULIN
121. Steaua • C • t 134— M

2. Dinamo Buc> 5 5 0 • 1<M— tt 10
3. H.C. Minaur B.M. 8 5 81 101— 79 10 

t
8
8
<
4
8 
4
>

)

(303 n-n
• 3 0 3 32
I ! U IM—121
( 3 0 4 30- 35
IJ84 TO-90
• 2»4 70—S3 
« 3 ( 4 30—107
6 114 77— 98
5 13 4 74—114

31 IC RV MțCI INTERNATIONAL. 
euPui Pregătirile echipe. noas
tre reprezentat, re pentru meciul cu Fran
ța (București, 13 octombrie) Intră țn.- 
linie dreaptă. Ultima pC'tidă trid’-e- 
nolo de verificare o trjcoltxftor ore loc 
duminică, pe stadionul 23 August c-j 
începere de la orc 13 in oempania cmc- 
piaaneî Cehoslovaciei. Spartak Prana. 
• „CUPA FHOERAțlB" Aține Începe o 
doua ediție a competiție; interne dota
te cu trofeul federației d. spectolaote. 
Echipele slnt împărțite In patru grupe. 
Prime etopo programează ințîlnirile : 
Agronomia Cluj - C S M. Sibiu, Univer
sitatea Tnușoora >• Știința Petre^ni 
(grupe I) ; Politehnica losi - Gririfo 
Roșie, Rapid - Rulmentul Birlod (II) ; 
Sportul studentesc - Drnamo. Vulcan - 
T.C Ind. Constosto (III) ; Gloria - Fo
rul, Constructorul Buzău - Steaua (IV).

4. știința Bacău ,
5. Foii. Timișoara
6. Dinamo Brașov
1. Imfep. Sibiu
3- „U- CW
». „U" București

1». CAROM ‘
M. C-S.U. Gatfețl
12. »tt" Craiova ____

-------------------* - * r £ ’’ 4 F*

DIN NOU PE D. H. f. K. LEIPZIG CU 23-20

NICOLAE CONDRUT, BUCUREȘTI. 
Bine ațî făcut că ați rămas ferm pe 
poziție : Universitatea este prima •- 
chipâ craioveană care a cucerit campio
natul țârii la fotbal. Celălalt „campio
nat" la care se referă adversarii dv. în 
materie de cunoștințe fotbalistice, a fost 
© competiție de mică întindere, neofi
ciala, desfășurată în anii războiului.

TUDOR HANGU, FOCȘANI. Cei mal 
tînâr campion mondial de box la toate 

— - - - acategoriile a fost Floyd Patterson.

avea 21 de ani (și cîteva luni), cînd___ . a 
Intrat în posesia titlului suprem. Antite
za lui esto Joe Walcott, care a deve
nit campion mondtal_ de box ta toate 
categoriile la vîrsta de... 37 de ani. |n 
meciul cu Foreman, Cassius Clay are 
ocazia sâ ne arate dacă ,,viața" unui 
boxer se sfîrșește sau... începe la 32 de 
ani.

MARIN STREIU, GIURGIU. Driblingul 
prelungit nu este nici in folosul echipei 
și nici al fotbalistului respectiv, car©

riscă uii control" Io piciccrs «Pn
partea apărătorilor o&rerțî, enervați 6® 
situațiile de Infsriordole tn oare >înt 
poți, de exdomoțilie ipectotorllor. Aste 
nu înseamnă insă că un Jucător caret lo 
losețte driblingul — fie ți prea mult - 
pierde dreptei de o invoca litera regblo- 
mentulul. ața cum s-ar putea înțefeqa 
din rvplica-avertisment dată de arbfi.ul 
bucurețtaan Romulus Flotof. jucătorului 
Gore (Dunărea), In meciul dintre 
I.P.R.E.CA. Călărași șl Dunărea Giur
giu : ..Nu mai dribla, că docâ te vor 
lovi, eu n-o să fluier nimic". * In feltij a- 
ccsta, arbitrul fl...
,CRISTINA L 1LIE, 

cum gîndiți, deși 
Adevârațti suporteri 
favorită, ți la bine 
spectatorii formînd 
ItJptind ÎMPREUNA

^repede s-au supărat cfaiovenii
“balițtii lor. Noroc că supărarea unui ' su
pporter nu ține niciodată mai mult d® 0 
săptăminâ i . *

EMIL GH. MOGA, BUCUREȘTI. Memo
ria nu vă înțeală : Steauci a fost o dată 
la un pas de a retrograda din campio
natul Diviziei A de fotbal : în ediția 
1765—1965, cînd s-a clasat pe locul 12, 
din 14 echipe I

ION BLAGA, BUCUREȘTI. Ați șl pri
mit o telegramă. în care vi s-a solicitat 
un fanion al clubului Dinamo I Și, după

driblat regula me Aiul. 
CRAIOVA. îmi place 
sînteți foarte linârci. 
merg cu echipai lor 

|i la rail, Jucătorii și 
un tot Sufletescși 
pentru victorie, Prsa 

pe Rfot-

Tudosîe țin deosebită vervă) an im
primat un ritm viu acțhmiter ofen
sive, eoncretizind adesea la eană-t’Jl 
unor combinații spectaculoase. Și. 
cu siguranță, dacă bucurcștenii s-ar 

•: fi concentrat mai mult to fața pro
priului semicerc, închizind culoarele 
cie pătrundere epre poarta lor, victo
ria Stelei ti «ost mult mai netă.

Oaspeții, fără jucătorii din lot, au 
Oat o replică diraă. *----- —»
prin calități atletice $1 _ _ 
au avut în Stefanovski (8 goluri) «n 
bun realizator, (a. v.f

ttnprestonind 
siguranță. El

cum ne Scrieți, v-ațî ' ținut- de cuvînt, ex
pediind fanionul cerul de suporteca dina- 
movistă Doina Morbianu din Bușteni. Nu 
știu însă dacĂ facet un servici.
popularizînd gestuf dv. 'Aveți atîtea fa
nioane, cite vl ■ &e vor cere. ? > < •. c

AUREL BOGDAN. DROBETA TURNU 
SEVERIN. V-a plăcut „Corabia cu H pa
sageri0 a Ieri Angela Nîculescu și ați

lot
carte

dori ca șî Valentin Stânescu, pe 
li stimați? .Ateși mi Hz chemat la 
docil pe Mar«n**% să scrie ?î «I o 
cu asemen®a amtnki<ri. Poate că Laț* dat 
o kfeio lui Valentin. Stonescu. Pe un 
cititor, oricum, e< t sigur.

TiTU FlLJPiDESCU, BUCUREȘTI, 
jucătorul de tenis wea să He ?n 
timp și... arbitru, nu reușește ta 
una, nici aho*. •

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. In 
ră cu „meciul nil lealului*'» cum I _ 
ne — în scop -de > reclamă întinerii din
tre Foreman și Clay :

■f Wa- © e anticipare,

„Gnd 
același 
fie nici

togătu- 
se >pu-

it

Nu' © ia anticipare,
Dar, din cite-am mai tdnrt, 
tia sniienîu, șanse are,
Șâ j dureze... un minut 1 

Moșirăți! : N. CLAUDiU

jSportul Pag :



AZI, ULTIMELE PROBE
ÎN CM. DE TIR

In Elveția, la Thun și Berna 
au continuat campionatele mon
diale de tir. Iată rezultatele în
registrate I armă liberă calibru 
mare, poziția culcat 40 f ; 1.
Bassham (S.U.A.) 394 p, 2. Wun
derlich (R. D. Germană) 393 p, 
3. Wigger (S.U.A.) 392 p, echipe: 
1. S.U.A. 1 555 p, 2. U.R.S.S. 
1 552 p, 3. Elveția 1 542 p, pozi
ția în picioare 40 f: 1. Bassham 
(S.U.A.) 370 p. 2. Foster (S.U.A.) 
370 p, 3. Agișev (U.R.S.S.) 367 p, 
echipe : 1. S.U.A. 1 458 p, 2.
U.R.S.S. 1 435 p, 3. Cehoslovacia 
1 428 p, poziția in genunchi 40 f t 
1. Foster (S.U.A.) 387 p, 2. Huer- 
zeler (Elveția) 387 p, 3. Pedzisz 
(Polonia) 386 p, echipe: 1. Po
lonia 1531 p. 2. S.U.A. 1 530 p. 
3. Elveția 1 522 p, trei poziții : 1. 
Bassham (S.U.A.) 1 147 p, 2.
Foster (S.U.A.) 1 140 p, 3. Huer- 
zeler (Elveția) 1113 p, echipe : 
1. S.U.A. 1 458 p, 2. U.R.S.S. 
1435 p, 3. Cehoslovacia 1 428 p ; 
pistol standard bărbați : 1. Torsin 
(U.R.S.S.) 581 p, 2. Harmon 
(S.U.A.) 577 p, 2. Margasov
(U.R.S.S.) 576 p, echipe : 1. 
U.R.S.S. 2 303 p — nou record 
mondial, 2. Cehoslovacia 2 268 p, 
3. S.U.A. 2 263 p.

LA VOLEI FEMININ

ROMÂNIA-POLONIA 3-1

Coordonatoarea de joc a echipei României, Eugenia Rebac, încercînd 
și o acțiune de atac la care blocajul polonez reacționează însă cu 

promptitudine
Foto 3 V. BAGEAC

Evoluție mai bună a echipei repre
zentative a României, aseară în sala 
Floreasca. Mai bună decît joi seara 
și încheiată cu un succes mai clar: 
3—1 (—10, 10, 11, 13) în fața formației 
Poloniei. Jucătoarele poloneze au în
ceput mai bine intîlnirea și s-au 
detașat în două rîndurl, profitînd de 
instabilitatea inițială a sextetului ro
mân. După ce au cedat primul set, 
voleibalistele noastre și-au organizat 
mai atent sistemul defensiv și au ac
ționat cu mai multă decizie în atac 
(unde un randament deosebit în mo
mentele dificile au avut Maria Cen- 
gher, Mariana Ionescu și, spre sfir- 
șitul partidei, Emilia Cernega — fo
losită pe post de trăgător secund), 
în setul al il-lea. româncele au con
dus clar (9—3). dar au fost egalate 
la 9 și, apoi, ia 11 ; în cel de al 
Ill-lea au trebuit să refacă un han

VOLEIUL NOSTRU MASCULIN ÎN PREAJMA C.M.
(Urmare din pag. 1)

eficientă. în aceste condiții, se 
pune problema existenței unui 
ridicător-coordonator de înaltă 
clasă care să poată pune în va
loare forța de atac a echipei. Cel 
căruia îi revine această misiune. 
Cornel Orbs, satisface în bună 
măsură aceste cerințe, dar va 
trebui ca și ceilalți să fie ori- 
cînd gata să-l înlocuiască (Petre 
Duduciuc și Teofil Chiș).

Schimbările de posturi efec
tuate în acest an creează, de 
asemenea, unele incertitudini pri
vitoare Ia randamentul maxim al 
fiecărui jucător pe postul pe ca
re îl ocupă. Firește, în noua for
mulă, specializarea pe posturi își 
pierde din importanță, dar rămî- 
ne totuși o oarecare preferință 
a trăgătorilor pentru un anumit 
fel de pasă, în funcție de zona 
pe care este folosit fiecare.

Turneul amintit a mai ridi
cat problema unei inconstanțe 
în comportare, fie de la joc la 
joc, fie în cursul aceluiași

Sheet (talere aruncate din turn), 
femei : 1. Larisa Korcinskaia
(U.R.S.S.) 142 t, — nou record
mondial, 2. Saskia Brixner (R. F. 
Germania) 141 t, 3. Eivor Melan- 
der (Suedia) 140 t, bărbați i e- 
chipe ! 1. U.R.S.S. 572/97, 2. Po
lonia 572'96, 3. S.U.A. 568. indi
vidual : 1. Gawlikowski (Polonia) 
150 t, 2. Castrillo (Cuba) 148 t, 
3. Remes (Finlanda) 147 t... 39.
Sencovici 141 t. Ultima manșă de 
50 t (pentru stabilirea clasamen
tului general) este programată 
sîmbătâ. cînd va mai avea loc și 
proba de armă standard 300 m 
(bărbați).

*

Congresul Uniunii Internațio
nale de tir, întrunit la Berna, a 
decis ca orașul francez Antibes 
să organizeze campionatele mon
diale la armele de vînătoare în 
anul 1977. Pe de altă parte, pre
ședintele Uniunii Internaționale 
de tir, Kurt Hasler, a informat 
oficial congresul despre hotărîrea 
luată săptămîna trecută de Con
siliul Uniunii de a accepta ce
rerea de afiliere a Federației de 
tir din R. P. Chineză.

dicap important (3—7), iar în ulti
mul să facă față unei presiuni accen
tuate din partea adversarelor, care 
de la 7—13 au egalat situația și nu 
mult a lipsit să asistăm la un meci 
de cinci seturi î

Arbitrii I. Covaci și N. Ionescu au 
condus următoarele formații : RO
MANIA : Mariana f&nescu, Gabriela 
Popa, Eugenia Rebac, Maria Cengher, 
Florentina Itu, Emilia Cernega (au 
mai fost folosite : Victoria Banciu, 
Marcela Pripiș, Paula Cazangiu) ; 
POLONIA : Celina Aszkielowicz,
Barbara Niemczyk, Teresa Rychlicky, 
Bozena Modnicka, Danuta Halaburda, 
Teresa Halowidzka (au ipai fost fo
losite : Eva Dubaj, Maria Kopczynska, 
Kristina Guryn, Elzbieta Staniaszek, 
Grazyn» Godlewska).

Aurelian BREBEANU

set. Se impune, de aseme
nea, o îmbunătățire mai substan
țială a apărării, atît în ceea ce 
privește blocajul (insuficient de 
agresiv), cit și mobilitatea în li
nia a doua.

Pentru o bună comportare la 
prima mare competiție, campio
natul mondial, care bate la ușă, 
se cere o atentă abordare a jocu
rilor, înlăturarea deficiențelor 
semnalate fiind posibilă, deoarece 
echipa noastră cuprinde jucători 
de valoare certă și cu mare ex
periență internațională.

CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE
La Manilla, în cadrul cam

pionatelor mondiale de haltere, 
categoria semigrea a fost cîștiga- 
tă de David Rigert (U.R.S.S.) cu 
387,5 kg (172,5 + 215), urmat de 
Serghei Poltorațki (U.R.S.S.) cu

CONSTRUCȚIILE OLIMPICE DE LA MONTREAL 
VOR FI GATA LA TIMP!

Au circulat cu insistență, în 
ultima vreme, zvonuri despre 
presupuse defecțiuni în organiza
rea viitoarelor Jocuri Olimpice 
de la Montreal. S-au făcut afir
mații hazardate, mergînd pînă la 
a pune la îndoială ținerea Jocu
rilor sau reușita construcțiilor o- 
limpice pînă la termenul hotărît 
La toate acestea, organizatorii ca
nadieni dau acum răspunsuri prin 
fapte.

Săptămîna aceasta începe con
strucția Satului olimpic. Conce
put intr-un stil arhitectonic foar
te modern, de către arhitecții lo
cali Roger d’Astous și Luc Du
rand, ansamblul va fi compus 
din clădiri semi-piramidale, cu 17 
etaje fiecare, cuprinzînd în total 
932 de încăperi, în care pot fi 
găzduite aproximativ 8900 de per
soane. Potrivit datelor furnizate 
de un calculator electronic, Mon- 
trealul va avea de găzduit 6859 
de sportivi și 2541 de însoțitori 
(dintre care o parte vor locui la 
Kingston, unde se țin întrecerile 
de yachting). Satul olimpic din 
Montreal va prezenta cîteva par
ticularități i va îi abolită barie
ra dintre locuințele bărbaților și 
femeilor ; mai multe delegații vor 
locui în același imobil și adesea

EUROPA - AMERICA 94-85 
14 Brad MASCULIN!

RIO DE JANEIRO, 27 (Agerpres)
— în sala „Maracanazinho", din Rio
de Janeiro, în prezența a peste 15 000 
de spectatori, s-a disputat primul 
meci dintre selecționatele masculine 
de baschet ale Europei ți Americil. 
După un meci cu numeroase faze 
spectaculoase, baschetbaliștii euro
peni au terminat învingători cu 
94—85 (47—40). Pînă spre sfîrșitul
primei reprize, jocul a fost echili
brat, dar din minutul 16 selecționata 
europeană, cu Ciosici și Meneghini 
în mare vervă, a preluat inițiativa 
și s-a distanțat la 7 puncte.

In ’repriza secundă, reprezentativa 
Americil are o puternică revenire șl, 
datorită preciziei în aruncări mani
festată de Dalmao și Rollins, reduce 
handicapul la un singur punct : 
60—61, în minutul 31. In continuare, 
baschetbaliștii europeni accelerează 
ritmul. Serghei Belov și Brabender 
înscriu coș după coș și meciul se 
încheie cu o meritată victoria a se
lecționatei Europei.

Principalii realizatori ai celor două 
echipe au fost ; Ciosici (Iugoslavia)
— 21. Solman (Iugoslavia) — 18, Me- 
neghini (Italia) — 14. Serghei Belov 
(U.R.S.S.) — 12, Brabender (Spania)
— 10 puncte pentru echipa Europei
șl Dalmao (Porto Rico) — 21, Rollins 
(S.U.A.) — 13; Rubens (Brazilia) — 
12 și Gherman (Argentina) — 8
puncte pentru reprezentativa Ame- 
rlcii.

Următorul joc dintre cele două 
selecționate se va desfășura sîmbătă 
Ia Sao Paulo.

„CUPA MĂRII BALTICE» 
LA HANDBAL1

In ziua a treia a Cupei Mării Bal
tice, la handbal masculin de la Kato
wice, selecționata U.R.S.S. a învins 
cu 21—13 (9—7) echipa R.F. Germa
nia, iar R.D. Germană a întrecut cu 
16—15 (11—6) prima reprezentativă a 
Poloniei.

a\

MAMA ÎN CHIP DE ANTRENOARE

Revista vest-germană ,,KICKER" 
din Nurnberg îi acordă lui Jimmy 
Connors cîteva rînduri și-l desem
nează, în prezent, drept cei mai 
bun jucător de tenis al lumii.

„Jim Connors, cîștigătorul Wimble- 
donului și al altor mari concursuri 
din acest an, poate fi considerat 
drept unul dintre cel mai mari te- 
nismani ai lumii. In vîrstă de numai 
22 de ani, el a devenit unul dintre

367,5 kg (162,5 + 205) și Peter 
Petzold — (R.D.G.) cu 355 kg 
(155 + 200). Concurentul bulgar 
Ăndon Nikolov, campionul olim
pie al probei, ratînd 3 încercări 
la stilul smuls, nu s-a clasat. 

pe același palier ; va funcționa o 
singuri bucătărie, cu un meniu 
internațional; numeroasele sili 
de destindere vor fi amenajate 
pe cele 68 de terase aflate la ex
tremitățile flecarul etaj al „seml- 
piramidelor*. încăperile de locuit 
puse la dispoziția sportivilor vor 
avea cel puțin 8 mp. Vor exista i 
120 apartamente mari, 416 mijlo
cii, 276 mic! șl 120 de garsoniere 
și dormitoare. Construcțiile — al 
căror cost este evaluat la 32 mi
lioane de dolari — vor fi termina
te la 15 mai 1976. Tnceplnd de la 
15 iulie 1976. clădirile vor fi pre
date celor 2500 de salariați che
mați să Ie administreze.

inginerul canadian Edward 
Churchill, fost director al Expo
ziției Universale din 1967, a de
clarat că stadiul construcțiilor 
pentru Jocurile Olimpice este 
conform planurilor și că obiecti
vele vor fi terminate la timpul 
prevăzut. E. Churchill a fost so
licitat să prezinte un stadiu asu
pra desfășurării lucrărilor la prin
cipalele instalații olimpice din 
Montreal. Concluzia specialistului 
canadian este optimistă i stadio
nul principal, cu o capacitate de, 
70 000 de locuri, ca șl piscina o- 
limpică, vor fi puse la dispoziția 
organizatorilor cu cel puțin o ju
mătate de an Înainte de începe
rea Jocurilor. Totodată, ingine
rul canadian a apreciat proiectul 
arhitectului francez Roger Tal- 
llibert, drept un proiect foarte 
modem și foarte îndrăzneț, care 
va da Jocurilor poate cel mal fru
mos stadion olimpic de pînă a- 
cum.

KARPOV LA A DOUA VICTORIE IN TURNEUL CANDIDAȚILOR
A 6-a partidă dintre Karpov 

și Korcinol, in cadrul turneului 
final al candidați'or la titlul 
mondial de șah, a continuat ieri, 
la Moscova. Jnctod ca piesele 

In fotografie: în sala coloanelor din Casa Sindicatelor de la Moscova, 
arbitrul meciului A. O’Kelly dă semnalul de începere a partidei din

tre Viktor Kordnoi (stingă) și Anatoli Karpov

eei mal tineri câștigători *1 turneu
lui de la Wimbledon, egallnd perfor
manța realizată. 1* aceeași vîrstă. 
de Lew Hoad to USS. Pental nail, 
succesele sala slnt normale, pentru 
cel mal mulțl, Insă. rezuKațelc sale 
par surprinzătoare.

Dacă avem însă în vedere calită
țile jucătorului car» ține racheta cu 
două milni la loviturile de backhand 
(dîrzenie, o pregătire fizică remarca
bilă, conștiinciozitatea la antrena
mente) marile sale performanța par 
normale. El a învățat tenisul la o 
vîrstă fragedă, fiind îndrumat Ce 
mama sa. ea însăși fostă jucătoare, 
cu un ochi bine format cental a 
aprecia calitățile Cuiul el, Văzînd 
că Jimmy are înclinații Ș9 un talent 
deosebit pentru tenis, ea a perseve
rat în a-1 îndruma pe căile cele mal 
bune. încă din anii copilăriei, Con
nors i-a avut antrenori pe remunlța 
Gonzales si Segura.

Născut la 2 septembrie 1532 Sa East 
St. Louis (Illinois) șl acum domici
liat la Los Angeles, Jimmy Connors 
este logodit cu Chris Evart, o ce^- 
britate a tenisului feminin. Firește, 
dorința lui este legată de eîștigarea 
unor mari concursuri la dubla mixt, 
împreună cu viitoarea soție. Ar fi 
cel mai frumos cadou de nunță, pe 
care și-1 doresc amîndoâ—*.

TELEX
La Londra a început meciul de te
nis dintre echipele Angliei șl Iranu
lui. contînd pentru zona europeană 
a „Cupei Davis" —. 'ediția 1971—1975 
După prima zi de întreceri, scorul 
este favorabil cu 2—0 gazdelor.
La „Crystal Palace* din Londra, au 
luat sftrșit întrecerile întîlniril in
ternaționale de atletism dintre selec
ționatele masculine și feminine ale 
Angliei și Finlandei. în meciul mas
culin, au clștlgat finlandezii cu 
10S—1M puncte, iar cehipele feminine 
au terminat la egalitate : 73—73
puncte.
Concursul feminin de maraton, des
fășurat la Waldniel (R.F. Germania), 
s-a încheiat cu victoria atletei vest- 
germane Uane Winter, cronometrată 
pe clasica distanță de 42,195 km în 
2h 50:34,4. timp ce reprezintă cea 
mai bună performanță europeană a 
anului.
Turneul de tenis de la San Fran
cisco a programat partidele din op
timile de finală ale probei de sim
pla bărbați. Jucătorul australian 
Boss Case l-a eliminat cu 6—2, 6—2 
Pe Roy Emerson, Arthur Ashe l-a 
întrecut cu 6—4, 7—5 pe Tom Leo
nard (S.U.A.), iar Bill Brown a cîș- 
tlgat cu 7—6, 4—6, 7—6 la Patricio 
Cornejo (Chile).
Selecționata de fotbal a U.R.S.S. a 
susținut un meci de verificare la 
Rotterdam în compania formației 
olandeze Sparta din localitate, par
tida s-a terminat la egalitate 2—S 
(0—0).
Revanșa meciului de fotbal dintre 
selecționatele de juniori ale Poloniei 
șl RJJ. Germane s-a încheiat cu vic
toria fotbaliștilor polonezi: 2—1
(1—1). în primul joc: 4—1.
Echipa de fotbal a R.F. Germania; 
deținătoarea titlului mondial, a fost 
primită de președintele R.F. Germa
nia, Walter Scheel, care l-a felicitat 
pe jucători pentru succesul realizat 
la campionatul mondial șl le-a în- 
mtnat înalte distincții de stat.
Federația vest-germană de fotbal a 
prelungit contractul antrenorului 
Helmut SchSn pînă la sfîrșitul Anu
lui 1978. In acest fel, Helmut Schân, 
cel care a condus reprezentativa R.F. 
Germania la titlul de campioană a 
liman, se va ocupa de pregătirile e- 
chtpd vest-germane șl la viitoarea 
ediție a campionatului mondial.

albe, Karpov a avut inițiativa 
încă de la începutul partidei și 
l-a obligat la defensivă pe Korci
nol care a pierdut prin depășirea 
timpului de gîndire la mutarea 31.

0 ECHIPĂ 
CU UN OM VALOROS

„La apropiatele campionate mon
diale de gimnastică de la Varna — 
scrie cotidianul „PRZEGLAD SPOR- 
TOWY* din Varșovia — Polonia va 
ii prezentă cu ambele echipe : cea 
masculină șl cea feminină. • Nu de 
mult, la campionatele naționaia de 
la Cracovia, cei mai buni gimnaștl 
at țării au făcut o adevărată repeti
ție generală. O primă concluzie a 
acestor campionate este îmbucurătoa

re : Andrzej Szajna a dovedit o for
mă excelentă, prezentînd cîteva e« 
xerdțll de mare dificultate, și a cîș- 
tigat cu „jumătate de efort" titlul 
de campion absolut. După toate pro- 
babilitățile, Szajna va putea cuceri 
la Vama cel puțin o medalie.

In schimb, situația celorlalți este 
precară, multi dintre el fiind mult 
sub valoarea campionului. Vom fi 
bucuroși dacă pe echipe vom putea 
păstra locul 4 cucerit la ultima edi
ție a j.O.

La fete, pretențiile sînt mai mici. 
Ne menținem ia un nivel internațio
nal mediocru, impas din care nu 
vom Ieși, dacă în viitor nu ne vom 
îndrepta munca spre elementele ti
nere, de altfel acțiune utilă și in ce 
privește redresarea gimnasticii mas
culine".
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