
SI I) M l COMITETULUI EXECUTIV
Al C.C. AL P.C.B.

In ziua de 30 septembrie 1974 a avut loc ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a dezbătut pe larg propunerile de modificări la 
proiectul legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii — modificări 
rezultate ca urmare a discuției publice a proiectului legii, precum și din 
dezbaterea acesteia în cadrul comisiilor Marii Adunări Naționale.

Apreciind că modificările aduse iegii asigură o mai judicioasă aplicare 
în viață a principiilor eticii și echității socialiste în domeniul retribuției 
oamenilor muncii, Comitetul Executiv a stabilit ca proiectul legii să fie 
supus spre aprobare Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de asemenea, proiectele de lege cu pri
vire la fondul funciar și legea sanitar-veterinară. Legea fondului 
funciar pornește de la necesitatea luării unor măsuri hotărîte de apărare 
a suprafețelor agricole și arabile, de redare in circuitul agricol a noi tere
nuri degradate, de folosire rațională și gospodărire judicioasă a pămîn- 
tului — bun al întregului popor.

Legea sanitar-veterinară are în vedere perfecționarea activității de pre
venire și combatere a bolilor la animale, îmbunătățirea supravegherii sa- 
nitar-veterinare a producției animaliere, a circulației și valorificării aces
teia, creșterea rolului și răspunderii nemijlocite a medicilor veterinari in 
rezolvarea problemelor complexe ale zootehniei. _ -

După introducerea observațiilor făcute de Comitetul Executiv, proiectele 
de lege vor fi supuse dezbaterii publice și apoi înaintate spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței, Comitetul Executiv a rezolvat și alte probleme ale 
activității curente in domeniile comerțului exterior, turismului, justiției și 
altele.

PROLETAR!DIN TOATE ȚĂRILE,UMȚI-VÂ!

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXX — Nr. 7862 = 4 PAGINI 30 BANI = Marți, 1 octombrie 1974 =

MÎINE, MECIURILE - RETUR DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

REPREZENTANTELE NOASTRE ASALTEAZĂ 
CALIFICAREA PENTRU „RUNDA A DOUA"

PREȘEDINTELE LIBERIEI 
WILLIAM R. TOLBERT JR.

Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA 
ÎN TARA NOASTRĂ

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert Jr., au sem
nat, luni dimineața, la București, 
Comunicatul comun privind vizita 
șefului statului liberian în Româ
nia, important document al rela
țiilor do prietenie și colaborare 
româno-liberiene. Solemnitatea a 
avut loc Ia Palatul Republicii.

Vizita oficială de prietenie in 
țara noastră, întreprinsă la invi
tația președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
de președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert Jr., s-a înche
iat luni dimineață, cînd șeful sta
tului liberian a părăsit Bucu- 
reștiul.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, împodobit 
sărbătorește cu prilejul acestui c- 
veniment, cu portretele celor doi 
președinți și drapelele României 
și Liberiei, cu urări în limbile 
română și engleză. „Să se dez
volte și să se întărească prietenia

dintre popoarele Republicii Socia
liste România și Republicii Libe
ria „Trăiască pacea și priete
nia între popoare !“ — scria pe 
mari pancarte.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
l-a condus pe înaltul oaspete dc 
la reședința oficială și pină la 
aeroport, unde cei doi șefi de 
stat au fost salutați cu însuflețite 
ovații și aplauze de numeroși ce
tățeni, caro au manifestat înde
lung pentru prietenia româno-li- 
beriană, pentru pace și prietenie 
între națiuni.

Un grup de pionieri au 
oferit flori președinților Nicolae 
Ceaușescu și William R. Tolbert 
jr.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat un 
călduros drum bun președintelui 
liberian. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns mîinile prietenește, s-au 
îmbrățișat cu căldură, exprimîh- 
du-și dorința de a se revedea și 
de a continua rodnicul dialog la 
nivel înalt româno-liberian.

DAN IUGA,
CAMPIONUL LUMII LA PISTOL 

CALIBRU MARE. NE FACE CRONICA 
DRUMULUI SĂU SPRE VICTORIE

Puterea de concentrare a fost determinantă
wi lupta acerbă pentru titlul suprem
în palmaresul tirului românesc, 

pe tabelul campionilor lumii, fi
gurau pînă săptămîria- trecută trei ■ 
mjedaliați cu aur : juniorul Ma
rin Fcrecâtu la proba de . culcat 
60 f, Constantin Antonescu la ar
mă liberă calibru mare- poziția 
în picioare (ambele performanțe 
obținute în 1958, la Moscova) și 
Virgil AtanaSiu la pistol viteză 
(1966, la Wiesbaden). Iată- însă că 
de cîțeva zile în cartea de onoare 
a acestui sport a'mai fost înscris 
cu majuscule un nume,:. DAN _ 
IUGA, la piștpl' calibru .mare I

Intr-adevăr, joi 26 septembrie 
pe poligonul din Thun (Elveția), 
reprezentantul României, ingine
rul automatist Dan Iuga (membru 
al clubului Dinamo 
antrenor . emerit Șt. 
cu) reușea marea 
dă, cucerind titlul 
într-o întrecere de

Dan Iuga și stră
lucitoarea sa me
dalie de aur

I Li
■ Foto : 1

Dragdș NEAGU

se

-■saw.*-

desfac

București, 
Petres- 

izbîn- 
suprem 

o ten
siune maximă, cu 107 concurenți. 
După prima zi (miercuri), la în
cheierea celor 
cizie, Iuga 
fiind precedat de Hromada tCeho- 
slovacia) 297, Porthault (Franța) 
295, Kosîh (U.R.S.S.) 294.97 și ur
mat de Higginson (S.U.A.) 293.
Joi eră programată a doua ju
mătate a probei, cea de viteză 
(30 f), la siluete (aici, spre deo
sebire de proba olimpică de pis
tol viteză C0 f,. unde se trag c’te 
patru serii de 8,6 și 4 secunde în

30 de focuri la pre- 
înregistrase 294'96,

cinci siluete, concursul 
șoară astfel : fiecare țintaș trage5, 
lâ comanda arbitrului, într-o,sin
gura siluetă — care se . întoarce tu 
fața trei secunde, apoi dispare, ră- 
mînînd pe cant șapte secunde și 
ciclul se repetă pentru cinci 
focuri, după care intervine din 
noii comanda pentru alte cinci 
focuri ș,a.m.d.). Dar, această ul
timă parte a probei s-o consem
năm așa cum ne-a fost descrisă 
de însuși eroul competiției :

„Cînd am intrat pe stand (în 
seria a doua) împreună cu Higgin
son, știam că Hromada (în seria 
I) terminase concursul cu 591, ci
fră cu un punct peste recordul 
nostru. Am tras 297, iar Higgin
son 298, deci eram trei concurenți

Consianîin COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Mîine, începe in Capitală
CUPA ROMÂNIEI

LA HOCHEI
Tradiționala competiție „Cupa 

României" inaugurează mîine se
zonul competițional oficial de ho
chei pe gheață, programînd — pe 
patinoarul din parcul sportiv „23 
August" — primele patru întîl- 
niri : ora 8 : Steaua — Tîrnava 
Odcrhei ; ora 10,30 : Dinamo — 
Liceul nr. 1 M. Ciuc: ora 16 : 
Dunărea Galați — Agronomia 
Cluj ; 
Ciuc -

Cu 
luni 7 
petiția 
patru

ora 8 : Steaua
ora 

. 1 M. 
Galați 

ora 18,30 : Sport club M.
— A.S.E. București.
trei zile pauză (vineri 4, 
și joi 10 octombrie) com- 
programează zilnic cite 

partide pînă vineri 11 oct.

•

jjgfcX:.

>

I

Iată-i pe fotbaliștii echipei Beșiktaț la clteva minute după sosirea la 
aeroportul Otopeni. Foto : Paul ROMOȘAN

Mai întîi, programul complet al Jocurilor pe care reprezen
tantele fotbalului nostru le vor susține mîine, în manșa a doua a 
turului I în Cupele europene.

• ATVIDABERG : Atvidaberg — Universitatea Craiova, în „C.C.E.”. 
dispută in nocturnă, de la ora 20,30, ora Bucureștiului.

• PETROȘANI : Jiul — Dundee United, în „Cupa cupelor". Meciul 
cepe la ora 15.

• BUCUREȘTI : Dinamo — Boluspor, în „Cupa U.E.F.A.". Stadionul 
namo, ora 15.

• BRAȘOV : Steagul roșu — Besiktas, în „Cupa U.E.F.A.*. Jocul începe 
la ora 15 și va fi transmis în întregime

„Capul de afiș" îl furnizează, 
desigur, meciul Universității 
Craiova în compania fotbaliștilor 
suedezi, în Cupa campionilor 
europeni. Băieții lui Cernăianu 
captează, pe bună dreptate, a- 
tenția iubitorilor de fotbal din 
țara noastră care-și pun întreba
rea.: va fi suficientă victoria la 
limită a jucătorilor craioveni în 
partida tur ? Pentru a le răs
punde afirmativ, campioana noas
tră a arătat și sîmbătă la Satu 
Mare ceva din intențiile ei pen
tru meciul de mîine : un joc de 
siguranță în apărare, cu un „li
bero" în fața fundașilor centrali, 
și de contraatac rapid în mo
mentele de posesie a mingii ; în 
fapt, jocul ei obișnuit cu care a 
recoltat atîtea succese 
trecut nu prea îndepărtat, 
și motivul pentru care, 
toate probabilitățile, 
îi vor distribui, alături 
menco, pe sprinterii 
Marcu.

Jiul n-a înscris nici _
în plasa porții formației Steaua 
și,, totuși, antrenorul Ozon se 
arată destul de optimist pentru 
mîine. „Băieții mei vor da totul 
în această partidă cu Dundee 
United, în care, chiar dacă nu

la televiziune.

Se

în*

Dî^

integral diferența, 
gol-două țot vor căuta 

Și dacă aceasta

Intr-un 
Este 
după 

antrenorii 
de Oble- 
Crișan și

un gol

vom reface 
un 
marcheze. . _ _
va produce înainte de pauză, a- 
tunci... nu se știe. Poate se va 
scrie mult despre marea surpriză 
furnizată

Firește, Dinamo 
vorltă în partida ei revanșă cu 
Boluspor, 
așa cum se știe, șl pe terenul ei. 
De altfel, eîevii lui Nicușor și 
Nunweiller au și tin moral ridi
cat ducă evoluția lor bună, Ia 
Rm. Vîicea, -în campionat. Nu 
încape vorbă, Dinamo va miza
— pentru a-și apropria victoria
— pe ofensivă, dat fiind faptul 
că l-a recuperat pe omul ei de 
gol, Dumitrache, lingă care va 
evolua, se pare, și Mircea Lu- 
cescu. In sfîrșit. Steagul roșu, 
deși învinsă în prima manșă 
(scor 0—2), mai păstrează șanse 
de calificare. Chiar dacă sîm- 
bătă, brașovenii au suferit un 
eșec în campionat, ei pot să 
întoarcă scorul general în fa
voarea lor dacă ofensiva pe care 
o pregătesc va fi 
(Citiți în pagina a 
privind pregătirile 
dele respective).

să
se

de Jiul !“
pornește fa-

pe care a întrecut-o.

una lucidă.' 
3-a, amănunte 
pentru parti-

A FOST ALCĂTUIT LOTUL REPREZENTATIV
CE FOTBAL PENTRU AAECIUL CU DANEMARCA

fost alcătuit lotul repre-A ___ __ .____ ____
zentativ de fotbal pentru partida 
cu selecționata Danemarcei, din

✓

ECHIPELE DE VOLEI ALE ROMÂNIEI
VOR PLECA AZI SPRE MEXIC

în cursul zilei de azi, echipele 
reprezentative de volei ale Ro
mâniei vor părăsi Capitala, în 
vederea participării la campio
natele mondiale, programate in 
Mexic, de la 13 octombrie.

Lotul masculin are în 'compo
nența sa pe : William Schreiber, 
Gabriel Udișteanu, Cornel Oros, 
Laurențiu Dumănoiu, Gyula 
Bartha, Mircea Tutovan, Adrian 
Arbuzov, Pețrica Duduciuc, Con
stantin Chițigoi, Teofil Chiș, Pe- 
trică Stancu și Marian Păușescu,

în timp ce lotul feminin este 
compus din : Eugenia Rebac, Ma
riana lonescu, • -
Florentina Itu, 
Paula Cazangiu, 
lășoiu, Victoria 
Cernega, Liliana 
Puiu și Marcela 
sînt însoțite de antrenorii Aurel 
Drăgan și Gabriel Cherebețiu 
(masculin), Ștefan Roman și Sandi 
Chiriță (feminin), precum și de 
medicul Dumitru Medianu.

Maria Cengher, 
Gabriela Popa, 
Constanța Bă- 
Banciu, Emilia 
Pasca, Carmen 

Pripiș. Echipele

Campionatului european,- 
lâ 13 octombrie la

cadrul
programat
Copenhaga. Iată-l ‘t

portari
LESCU ;

fundași : CHEBAN, DOBRĂU, 
SATMAREANU II, ANTONES
CU, DELEANU, ANGHELINI ;

mijlocași ■ DINU, DUMITRU, 
IORDĂNESCU, BELDEANU ;

atacanți ; NUNWEILLER VI, 
KUN, LUCHSCU TROI, MARCU.

Opt dintre jucătorii de- 
sus (Iorgulescu, Antonescu, 
ghelini, Dumitru,

RADUCANU, IORGU-»

mal 
An-

Beldeanu, Ior- 
dănescu, Troi și Kun) s-au pre
zentat de ieri pentru. începerea 
pregătirilor. De joi se vor ală
tura lotului și fotbaliștii pre- 
zenți la meciurile din cupele 
europene. în aceeași zi. întregul 
lot se va deplasa la Poiana Bra
șov. Duminică, lotul va susține 
un meci de verificare la Brașov, 
urmînd ca de luni să revină la 
Snagov nentru ultima uarte_ a,
pregătirilor,,.



BOGATĂ ACTIVITATE INTERNĂ
SI INTERNAȚIONALĂ LA HANDBAL

L-* -

EXPLICAȚIILE UNEI ÎNFRlNGERI
Etapa a 7-a a campionatului de 

‘handbal Divizia A s-a soldat cu 
o surpriză de proporții : campi
oana feminină 
suferit o grea 
huși (8—14 !). 
l-am rugat Pe 
dentelor, loan 
relații asupra partidei cu Texti
la Buhuși. Ni Ie-a oferit cu ama
bilitate. „Meciul de la Buhuși s-a 
desfășurat în cele mai bune 
condiții: vreme minunată, teren 
bun, tribune arhipline, un arbi
traj realmente excelent (cuplul 
P. Radvani — M. Grebenișan). 
Am /pierdut întîlnirea 
echipa noastră a cedat fizic. Ea 
este obosită și acest 
evident îndeosebi în 
compartiment în care nu mai ma
nifestă acea siguranță cunos-

a țării, I.E.F.S., a 
înfrîngere la Bu- 
Ieri dimineață 
antrenorul stu- 
Bota, să ne dea

fiindcă

lucru e 
apărare,

cută, acea concentrare perma
nentă. Este, însă, un fenomen fi
resc pentru noi. In fiecare an, 
după ce încep cursurile, fetele 
au nevoie de o perioadă de a- 
comodare cu efortul solicitat de 
orele practice și de antrenamen
te. Mai întîi trec printr-un

punct critic, apoi își revin. Iată 
de ce nu mă îngrijorează acest 
eșec pe care, sincer să fiu, îl 
anticipam. Avem acum o săptă- 
mînă la dispoziție pînă la ur
mătorul meci și — sper — ne 
vom putea reveni, vom putea 
juca din nou la valoarea reală“.

Și noi așteptăm această reve
nire, mai ales pentru faptul că 
I.E.F.S. va concura, nu peste 
multă vreme, în Cupa campio
nilor europeni.

ACTIVITATEA LA ZI
• Astăzi după amiază, de la 

ora 16,30, se desfășoară pe tere
nul din parcul sportiv Dinamo 
meciul de Divizia A (restanță din 
etapa a 11-a) dintre formațiile 
masculine Dinamo București și 
Universitatea Craiova.

• Două dintre echipele noas

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
FEM/N/N MASCULIN

î. „U“ Timișoara 7 6 10 116— 57 13 1. Steaua 7 7 0 0 154— 96 14
2. I.E.F.S. 7 6 0 1 102— 69 12 2. Dinamo Buc. 6 6 0 0 126— 77 12
3. „U“ București 7 5 1 1 104— 70 11 3. H.C. Minaur 7 6 0 1 122— 94 12
4. Textila Buhuși 7 4 2 1 92— 73 10 4. Știința Bacău 7 3 0 4 101— 99 6
5. „U“ lași 7 4 1 2 105— 95 9 5. Independența 7 3 0 4 106—106 6
6. Prog. Buc. 7 3 1 3 67— 69 7 6. Poli Timiș. 7 3 0 4 108—113 6
7. Constr. Tim. 7 2 3 2 60— 74 7 7. CAROM Gh. Dej 7 3 0 4 105—115 6
8. Confecția 7 2 0 5 78—87 4 8. „U“ București 7 3 0 4 91—106 6
9. Voința Odorhel 7 1 1 5 59— 77 3 9. Dinamo Brașov 7 2 14 122—133 5

10. Mureșul Tg. M. 7 1 1 5 72— 97 3 10. „U“ Cluj 7 2 0 5 88—110 1
11. Rapid Buc. 7 1 1 5 52— 85 3 11. CSU Galati 7 t 1 5 88—110 3
12. Sparta Mediaș 7 1 0 6 63—123 2 12. „U“ Craiova 6 10 5 78—130 2

tre divizionare — STEAUA și U- 
NIVERSITATEA CLUJ — între
prind turnee peste hotare. Stea
ua — campioană a țării, partici
pantă la actuala ediție a C.C.E. 
— pleacă miercuri în R.D. Ger
mană pentru a evolua într-un 
turneu la Leipzig, iar Universita
tea Cluj s-a deplasat duminică 
la Dresda în vederea unei suite 
de jocuri amicale.

• Duminică seara au plecat la 
lesolo (Italia) loan Kunst-Gher- 
mănescu — președintele F.R.H. și 
Lucian Grigorescu — secretar ge
neral al F.R.H. pentru a partici
pa la lucrările Congresului Fede
rației internaționale de handbal.

NOI RECORDURI PE VELODROM
Duminică, finala campionatului republican la antrenament mecanic
Pistarzii și, alături de ei, fon- 

diștii au continuat să alerge pe 
ovalul de beton din șos. Ștefan 
cel Mare și în cursul săptămînii 

joi au 
oficiale, 
campîo- 
cursele 
Și tot

trecute. Așa, de pildă, 
avut loc antrenamente 
cronometrate, în vederea 
natului municipal pentru 
cu antrenament mecanic. . ...
joi, corpul de arbitri a fost con
vocat în plen pentru a oficia la 
reuniunea specială — am numi-o 
a recordurilor — programată la 
cererea expresă a doi sportivi di- 
namoviști. Această din urmă ac
țiune a dat depline satisfacții ini
țiatorilor ei. Atît Costel Cîrje cît 
și Atiia Telegdi au reușit, în 
ciuda timpului nefavorabil (vre
me răcoroasă și vînt), să înscrie 
noi performanțe pe tabela recor
durilor țârii. Atacînd recordul la 
5 000 m, Cîrje a realizat 6:30,2,

timp cu 1,2 sec mai bun decît 
vechiul record. Și nu a fost sin
gura performanță. în aceeași ten
tativă, Cîr.ie a ameliorat recordu
rile la 2 000 m — 2:30,4 (v.r.
2:32,3) și 3 000 m — 3:48,0 (v.r. 
3:54,9). Cel de-al doilea perfor
mer, Telegdi, a obținut pe 400 m 
lansat 24,0 sec (v.r. 24,4).

Joi, la ora 17, au loc antre
namentele oficiale în vederea fi
nalei campionatului pentru cursa 
cu antrenament mecanic, care se 
va desfășura duminică (campion 
al Capitalei cuplul Constantin Po
pescu + Dan Marin — Voința).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
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„CUPA FEDERAȚIEI" 
LA RUGBY

REZULTATE
SCONTATE 
ÎN PRIMA

ETAPA...
Dominată de preparativele echi

pei reprezentative pentru meciul 
cu Franța, actuala perioadă rug- 
bystică este marcată de startul 
într-o nouă ediție a «Cupei Fede
rației*. Prima etapă s-a soldat cu 

dacă 
par pu- 
centrală 
bucures- 
întîlnind 
fost un 

--------- -------- echi- 
pentru ca în ultimul sfert 

Sportul studențesc să se

rației".
rezultate scontate, chiar 
scorurile în unele partide 
tin... exagerate. Partida 
s-a disputat în cartierul 
lean Tei. studenții 
r„XV"-le dinamovist. A_
Soc interesant, multă vreme 
librat ^pentru ca în _ ultimul 
detașeze în învingător clar, gratie 
:Unei bune pregătiri fizice. Scor : 
14—6 (0—6) .■ dar să nu uităm că
Xon Țuluianu nu a avut în echipă 
citeva „niese grele", reținute la lo
turi. (O gravă deficientă organiza
torica : gazdele au desemnat ca
arbitru de linie un... tînăr îmbră
cat în costum de stradă, a cărui 
legătura cu rugbyul nu o cunoaș
tem si care mai mult l-a încurcat 
ț>e ..centralul" c. Cristăchescu. 
Sperăm ca pe viitor Colegiul de 
arbitri va trata cu mai multă 
răspundere această problemă). Si 
celelalte meciuri din Capitală au 
fost spectaculoase. Farul (chiar si 
tara cinci titulari) dovedindu-se 
echipa noastră cea mai în formă : 
36-6 cu Gloria. Un 0-0 în întîlni
rea Vulcan — T. c. Ind. Constanta 
Si în fine. 8—6 pentru Ropld în 
Socul cu Rulmentul Birlad.

In țară : Constructorul Buzău — 
Steaua 3—24 (3—16). „U" Timișoara 
— Stnnța Petroșani 23—4 (14—4).

Iași ~ tivita Rosie 6—0 
<6—°). Agronomia Cluj — C.S.M. 
Sibiu 22—11 (10—0). -■ "

ÎN PREAJMA 
FINALEI ■ 

CAMPIONATULUI
I
I

DE OINA I

MARGINALII
LA ETAPA

A VIII»a
A DIVIZIEI A a

Campionatul națiohal de oină, 
ediția 1974, se apropie de sfîrșit. 
începută în luna iunie, ediția din 
acest an a tradiționalei competi
ții republicane a reunit la startul 
primei etape peste 400 de forma
ții, marea lor majoritate din me
diul rural. Aproape 40 
și-au disputat, recent, 
in opt faze zonale. Se 
subliniem faptul că 
s-au prezentat în evident pro
gres, fumizînd meciuri dîrze și 
spectaculoase. Cu un plus 
superioritate atît în jocul 
„prindere", cît și la „bătaia' 
mingii, Torpedo Zărnești, Con
fecția Rm. Sărat, Avîntuî Curcani 
(jud. Ilfov), Celuloza Călărași, 
Viața Nouă Olteni (jud. Teleor
man), Sir'etul Suroaia (jud. Vran- 
cea), A. S. Armata Constanța, 
C. P. București, Universitatea 
București și Dinamo București 
s-au calificat în actul final al 
campionatului, programat între 
4—6 octombrie la Alexandria. 
După o lungă perioadă, la finala 
pe țară va lipsi cunoscuta 
ție Biruința Gheraiești 
Neamț), care a absentat 
turul întrecerilor zonale, 
șurate la Botoșani. Păcat !

de echipe 
întîietatea 
cuvine să 

echipele

de 
la

forma- 
(jud. 

de la 
desfă

Campionatul de aeromodele radio-comandate
Pe pitorescul aerodrom 

Sînpetru al aeroclubului 
Zorileanu din Brașov s-au 
șurat, de joi pînă duminică. între
cerile din cadrul campionatului 
republican de aeromodele pilotate 
prin radio. Deși „radio-com.andate- 
le“ este cea mai tînără categorie 
în aeromodelismul nostru, compe
tiția s-a bucurat de o participare 
neașteptat de mare, cu aparate de 
un impresionant nivel tehnic. Pri
ma probă, planoare monocomandâ. 
durată de zbor și aterizare la punct 
fix, s-a desfășurat pe un timp ' 
mos, : : : : ’
ales ale juniorilor, 
stricat apoi ““ ' 
ploaie și vînt 
participanții la 
acrobatice 
mandă au 
cări.

Rezultate 
comandă, zbor 
zare la punct 
Carol Silex 
6:48. 2. Dorel
Mureș) 6:08 
(C.S/M. Suceava) 5:16 ;
1. Mihai Dumitrescu (Oltul Rm. 
Vîlcea) 6:32, 2. Victor Marinescu
(Voința Tg. Mureș) 6:25. 3. 
Tulbure (Temerarii Tg. 
6:1.1.

Planoare muJticomandă, 
acrobatice : SENIORI : 1.
Păucă (Grivița Roșie 
540 p, “ " ■ —

de la
Mircea 
desfă-

Iru- 
mai 
s-a 
de 
că

cu evoluții splendide, 
" Timpul
fiind dominat 
puternic, astfel 
proba de evoluții 

planoare multi-co- 
puși la grele încer-

cu 
fost

tehnice : planoare m.ono- 
de durată si ateri- 
fix. SENIORI : 1.

(Gaz metan Medias) 
Cîlțea (Voința Tg. 
3. Aurel Ungureanu 

" " JUNIORI : 
(Oltul

Mircea
Mureș)

evoluții
Mircen 

(Grivlța Roșie București) 
2. Carol Silex 480 p, 3. Otto

Hints (Voința Tg. Mureș) 465 p.
Planoare monocomandâ evoluții : 

SENIORI : i: Ladislau Pîrcâlab
(Voința Tg. Mureș) 1625 p. 2. Lu
cian Năsulea (C.S.M. Suceava) 
1425 p, 3. Otto Hints 760 p ; 
NIORI : 1. Carol Silex 1035
Victor Marinescu 980 p, 3. 
Tulbure 940 p.

Acrobație, motoplanoare 
SENIORI : 1. Ion Șerban 
Roșie București) 1920 p, 
Silex 1110 p 3.
(C.S.M. ~

Planoare R/C. _______ ,__
SENIORI : 1. Dorel Cîlțea 475 p, 
Carol Silex 325 p, " '
p : JUNIORI : 1.
200 p, 2.---- * '
B. Mare)
25 p.

Planoare cu orientare 
1. L. Năsulea 599 sec. 
ghir (Tehnofrig Cluj) 
Cons^xntin Petruță 
370 :
344 sec„ 2.
Iași) 273 sec, 3. 
(Gr. șc. ind. B. _ _

Pe echipe : SENIORI :
Voința Tg. Mureș 290 p.
Gaz metan Mediaș 280 p.
Gr. Rosie București 275 
NIORI : ‘ ‘ ~ - •
280 
260 
lor

Silvestru
Suceava) 115 p.

zbor la

JU-
p. 2. 

Mircea

10 cmc :
(Grivița

2. Carol 
Morariu

pantă : 
" ... 2.

3. Otto Hints 300 
__  . Victor Marinescu 

Gabriel Pop (Gr. șc. ind.
50 p, 3. “ 'Carol Silex

magnetică : 
2. Gh. Ar-
534 sec 3. 

(C.F.R. Iași) 
sec ; JUNIORI : 1. Gabriel Pop 

Sergiu Ciomaga (C.F.R.
Ferencz Rudolf 

Mare) 271 p. 
-------- A.

A.
A.

S. 
S. 
s. 

JU- 
„ Mureș 

A.S. Gaz motan Mediaș 
Temeraiâi Casa Pionieri- 

Tg. Mureș 240 p.

Viorel TONCEANU

p. 
p.

1.
2.

3.

1.
2.
3. 

P ; 
A.S. Voința Tg.

CUPA INTERDEPARTAMENTALĂ" LA CANOTAJ
A REVENIT SCHIFISTELOR DE LA VOINȚA

Sîmbătă dimineață, pe o vreme 
nefavorabilă, cele mai bune schi- 
fiste din tară s-au aliniat la 
startul primei ediții a „Cupei In
terdepartamentale*, competiție de 
anvergură care poate deveni în 
anii următori o întrecere egală cu 
campionatul republican de senioa
re ! Condițiile meteorologice deose
bit de aspre — vînt puternic frig 
și_ ploaie — ca si valurile mari 
stîrnite pe apele Herăstrăului. au 
constituit impedimente serioase 
pentru concurente, dar în pofida 
acestei situații cursele au ^vut 
un caracter mai dîrz și mai spec
taculos ca niciodată. în plus. 
..Cupa Interdepartamentală* ne-a 
oferit un aspect inedit. datorat 
regulamentului său de desfășura
re : sportive din cluburi sau aso
ciații diferite au putut alcătui echi
paje reprezentative ale departa
mentelor de care aparțineau. Ast
fel. la 4+1 rame am consemnat 
victoria unei ambarcațiuni în care 
s-au aflat 5 medaliate la C.M. : 
Elena Avram, Angelica Chertic si 
Elena Giureă (toate de la Ceahlăul) 
medaliate cu bronz la Lucerna în 
proba de 4+1 rame si Elena Gaw- 
luc — Florica Petcu (Olimpia 
București), componente ale echipa
jului de 8+1 al României. Echipa
jul și-a impus superioritatea, cîs- 
tigînd într-o manieră categorică. 
După această victorie, a urmat, 
însă, o suită de 5 succese ale ca
notoarelor de la Voința, respectiv 
ale departamentului UCECOM ca
re avea să ocupe în final locul I. 
cucerind trofeul pus în joc. Sub
liniind meritele departamentului 
cîștigătorj sîntem nevoiti să ară

tăm. totuși, că asociațiile si clubu
rile sindicale au fost reprezentate 
foarte palid (numeric si valoric), 
singurele sportive înscrise în con
curs fiind doar canotoarele clubu
lui Metalul București (si acestea 
evoluînd neconvingător). Interesant 
de arătat este si faptul că proas
petele campioane ale lumii. Cor
nelia Neacșu și Marine la Ghită 
(Metalul București) au preferat 
probej lor (2 f.c.) participarea în 
curse... de vîsle unde, bineînțeles, 
n-au putut realiza nimic. Iată acum 
primele clasate în cele 6 curse : 
4+1 rame : 1. Combinata Ceahlăul
— Olimpia (Avram, Gawluc. Petcu.
Chertic + Giureă) — 3:01.5 : 2.
Voința — 3:09.5 ; 3. C.N.U. — 3:14.0: 
2 vîsle : 1. Voința (D. Bărdas —
S. Lidolt) — 3:15 0: 2. Voința II
— 3:17.0 : 3. C.N.U. — 3:20.0 : 2 f.c. : 
1. Voința (C. Wiener — E. Trancio-

AI IT/N CEA DE A IV A ETAPA a 
AU IM CAMPIONATULUI REPUBLI
CAN DE VITEZA IN COASTA s-c des
fășurat pe traseul ..Curmătură" de pe 
șoseaua Sibiu — Păltiniș. La sfirșilul 
întrecerilor, la care au participat 40 de 
automobiliști din București, Brașov. Cluj, 
Covasna, Sibiu, Timișoara, Arad și Hu
nedoara, cîștîgători au fost declarați : 
Mircea Rusescu, București - Fiat Abarth 
(la clasa 1) ; Dorin Motoc, București — 
Fiat 128 (cl. 2); Eugen Cristea Ionescu, 
București— R. 8 Gordini (cl. 3); Horst 
Graef Brașov, — BMW 2002 T.l. (ci. 4) ; 
Dorin Moțoc, București — Dacia 1300 
(cl. 5).
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JOCUL, SI
Așadar, oaspeții au cucerit 11 

din cele 18 puncte posibile. Fe
nomenul e oarecum singular, 
mai ales prin proporțiile procen
tajului.

Care ar fi explicația faptului 
că doar două orașe gazdă — Iași 
și Cluj — au oferit publicului 
îor o satisfacție deplină — cel 
puțin prin punctele cîștigate ?

Bineînțeles . că argumentele 
pot fi culese din ambele sensuri.

S-ar putea susține, de pildă, că 
în campionatul nostru a dispărut 
complexul de inferioritate al 
oaspeților, atît de frecvent în 
„B“-ul ■ de altădată, adică acolo 
unde avantajul terenului propriu 
egalizează valorile, în sensul rău 
al cuvîntului. Pe de altă parte, 
însă, atrage tot mai mult atenția 
faptul că echipele noastre gazdă 
întîmpină din ce în ce mai mul
te dificultăți în practicarea unui 
joc combinativ, capabil să disloce 
apărările ermetice.

Exemplele cele mai frapante 
sînt oferite de jocurile Steagul 
roșu — A.S.A. Tg. Mureș și 
Sportul studențesc —, C.F.R. 
Cluj. (Cazul Dinamo București 
intră într-o altă categorie, deoa
rece liderul manifestă mereu o 
dezinvoltură în deplasare, dova
dă faptul că a cîștigat toate cele 
șase puncte puse în joc pe te
renurile provinciei).

tn meciul de la Brașov, ca și 
în cel de la București, meritul 
oaspeților are o greutate mai 
marc decît lipsa de inspirație a 
gazdelor, ceea ce ne îndeamnă 
să reluăm ideea abandonării 
complexului. Faptul este cu atît 
mai grăitor cu cît ambele echi
pe au revenit „peste adversar” 
după ce au fost conduse chiar 
din primele minute ale jocului. 
Am putea spune că aceste go
luri de start au contribuit în 
cea mai mare măsură la „elibe
rarea" echipelor aflate în depla
sare, care au scăpat, din fericire, 
de tentația jocului la remiză,

această vel 
dității echj

După I 
A.S.A. Tg.l 
Cluj au în 
tecat de d 
goluri, s-al 
lor echipe I 
sebit de a 
pentru Mi] 
sau Boca I 
0—2 și apl 
ța de a | 
fotbalul 
pentru răs 
cel puțin, 
impresii h] 
ferent de 
punctelor, 
spirfj, pe | 
să o declJ 
cea mai fj 
trenorului, 
se redescol 
tribunelor.

Așa s-a 
la Bucures 
Mureșan a| 
runt, la m 
temperamej 
diat la gd 
schimbe ti

ANUNȚ
Consiliu! Național pentru Edu

cație Fizica și Sport, angajează 
prin concurs, cu respectarea pre
vederilor Legii nr. 12 1971 :
• economist principal III 
® dactilograf principal
Cererile de înscriere se pri

mesc pînă la data de 10 octom
brie 1974.

Informații se pot obîine !a Bi
roul personal al C.N.E.F.S. tel. 
11.10.05 interior 269.

RACQUET REZULTATE DIN DIVIZIA DAdVnEI g _ masculin: Grisul
Oradea — Sănătatea Satu Mare 60—62 
(33-34), Olimpia Sibiu — C.S.U. Brașov 
79—83 (34—39). A.S.A. Bacău — Știința
Ploiești 91—84 (41—41), Știința Mediaș
— Universitatea Craiova 86—93 (47—40) :
feminin : Știința Mediaș — Voința Ora
dea 56—69 (30—33), Rapid Deva — Me
dicina Timișoara 61—78 (27—32), Știința
Sf. Gheorghe — Universitatea Craiova 
95—51 (38-22), Sănătatea Satu Mare —
Metalul Salonta 55-71 (36—38) I, Tomîs-
tex Constanța — Moldova lași 56-25 
(33—12), Știința Constanta — Sănătatea 
Ploiești 57-56 (21—33). Rezultatele au 
fost transmise de corespondenții P. 
Enache, I. Toh, Gh. Briotă, I, Jure, Z.

veanu) — 3:26.5 - 2. Metalul —
3:35,0 : 3. Olimpia — 3:38.0 : schif
simplu : 1. Virginia Roșioru (Vo
ința) — 3:39,0 : 2. Adriana Spătaru 
(Ceahlăul) — 3:44 0 : 3. Doina Băr
das (Voința) — 3:47.0 : 4+1 vîsle :
1. Voința (Botez, Munteanu, Gon- 
cearenco. Ionescu + Borisov) — 
3:06,0: 2. Voința II —3:15.0: 3. C.N.U.
— 3:18.5 : 8+1 : 1. Voința (Bocanj
Wiener, Trancioveanu, Lincaru. 
Szacal. Stoian, Răduțu. Ncgoită + 
A. Mates) — 2:510: 2. Olim.nia —
Ceahlăul — 2:53,0 : 3. C.N.U. —
3:00.0. în clasamentul final pe de
partamente : 1. UCECOM - 61 p ;
2. Combinata Olimpia — Ceahlăul
— 31 p : 3. M.E.I. — 18 .D • 4.
U.G.S.R. — 18 p.

Horia ALEXANDRESCU

dm toate 
sportunie

Rîșnoveanu, I. lancu, I. Ionescu și !. 
Ghișa.

MâNDRAI D,VIZIA B ° programat 
» duminică jocurile celei
de a V-a etape. lată rezultatele 
înregistrate : FEMININ, Seria I: Vul
turul Ploiești — Viitorul Vaslui 17—9 
(6-2), Constructorul București — To» 
mistex Constanța 11—10 (6-6), Rul
mentul Brașov — Gloria Buzău 11—9 
(9—5), Voința București — CSU Construc
ții 9-9 (4-3) !; Seria a4ll-a : Voința 
Sighișoara — Argeșana Pitești 7-6 (3-4), 
Nitramonia Făgăraș — ,,U" Cluj 12—12 
(5—3)., Constructorul Baia Mare — CSM 
Sibiu 12-9 (8-6), Oltul Sf. Gheorghe - 
Guban Timișoara 14—11 (8—5) ; MASCU
LIN, Seria I: Celostuf Brăila — Oltul 
Sf. Gheorghe 18—11 (5—2), Relonul Să-
vinești — Voința București 23—18 (12—6), 
Agronomia lași — Tractorul Brașov 15—12 
(8—7), Comerțul Constanța — Rapid Bucu
rești 21—15 (12—5) ; Seria a ll-a : ASA 
Tg. Mureș - Nilramonia Făgăraș 29-23
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ACTUALITĂȚI
• MlINE — O NOUA ET/LPA in 

„cupa ROMÂNIEI*. în această e-
' tapă vor evolua echipele calificate 
din rundele anterioare, formațiile dir» 
categoriile inferioare fiind gazde. în 
cazul în care meciul se va termina 
la egalitate, atunci el se va prelungi 
cu două reprize a cîte 15 minute. 
Dacă egalitatea se va menține și după 
prelungiri se vor executa lovituri de 
la 11 m, în condițiile prevăzute de 
regulament (art. 109, punctul E pina 
la art. 110). Toate partidele vor în
cepe la ora 15.

• ASTAZI. LA CHIȘIN/W, divi
zionara A F.C. Galați întîlnește în 
cadrul unui meci amical, formația 
locală Nistru.

® ÎNTRE 10 ȘI 13 OCTOMBRIE 
Va avea loc. la Galați, competiția 
memorială „Cupa Constantin States- 
cu“ la care au fost invitate să par
ticipe următoarele echipe: Dunav
Ruse. Nistru Chișinău și Universita* 
tea Craiova. Acestora li se adaugă 
bineînțeles. F.C. Galați, organizatoa
rea competiției (T. Siriopol-coresp 
județean)

© SELECȚIONATA GUINEEI A 
EVOLUAT DUMINICA LA TG. 
MUREȘ. Oaspeții au jucat cu 
A.S.A. de care au fost între- 
cuți cu scorul de 6—2 (4—2). 
Golurile au fost realizate de Varodi 
(min. 2). Fazekaș (min. 7 și 45), Mu
reșan (min. 11 și 86). Naghi (min. 
76. din 11 m). respectiv Syllo (min. 
4). Alidun (min. 30). (T. Păuș, coresp. 
județean)
• ECHIPA ETAPEI, pe baza no

telor acordate jucătorilor, echipa 
etapei a Vin-a are următoarea alcă
tuire :

SOLYOM. PIGULEA, GEORGEVICT, 
SAMEȘ, FILIPESCU, PUȘCAȘ. BEL- 
DEANU. BOCA, MUKEȘĂN (A.S.A.), 
FAZEKAȘ, FLOREA.

(13—12), Constructorul Oradea — Gloria 
Arad 13—14 (9—7), Metalul 'Copșa Mică 
- Știința Petroșani 18—19 (7-10). Cores
pondenți : (Jțph. Vlad, N. Constantinescu, 
L. Chira, I. Turjan, C. Gruia, Gh. Brioiă, 
A. Vcsilescu, N. Costin, M. Fa li citi, I. 
Păuș, P. Enache, C. Dragan, C. Nem- 
țeanu, I. Ghișa.

IN turneul de la kiev 
riwVrlEl dotat cu „Cupa ziarului 
Sovietski sport" echipa noastră a înre
gistrat următoarele rezultate : cu Sokol 
Kiev 1-8 (0-5, 0—2, 1—1)> cu Aripile so
vietelor 2—7 (1—4 0—2, 1—1), cu selec
ționata Dynamo (R.D.G.) 1—4 (0—1, 1—0, 
0—3), cu Traktor Celiabînsk 3—5 (1—5,
0-0, 2—0), cu Automobilist Sverdlovsk 
3—4 (1t-1, 0—1, 2—2). Sau remorcat din 
echipa română Netedu, Dumitraș, Pană, 
Costea și V. Huțanu. • IN ZILELE de 
15 și 16 octombrie, în Capitală, repre
zentativa României va susține două par
tide cu formația Iugoslaviei, ambele 
echipe participante în grupa B a C.M.

turneul rapidului in ita- 
r v/LLJ LIA. Echipa Rapid a susținut 
un turneu în Italia, înregistrînd urmă
toarele rezultate: 7-12, 9-9 și 10-8 cu 
formația Recco (deținătoarea titlului de 
campioană a Italiei) : 1—6 cu Sori (locul 
4 în campionat). Cei mâi buni jucători 
feroviari : Rusu, FI. Slavei, FI. Teodor 
$i Olac.

]R

Aflat înti 
Ionul? dil 
namo.

tor modern 
zekaș și-a 
să „plonjci 
lor advei] 
de altfel, 
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zorului, si 
tudine ace] 
înfățișare 
numai 24 
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PRECAR
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în vedere] 
tul europeai 
tornbrie, cil 
rești, selecț 
mareei, io] 
sub 23 de a 
intens pros 
primul rîndl 
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LOTC
CIȘTIGURIL 

DIN 25 SEP] 
I : Cat. 1 : 
lei ; cat. 2 J 
lei și 6 varia
8.40 a 6.035 
lei ; cat. 5 : 
3021,65 a 40 
397.456 lei.
A : 1 variants 
5,30 a 11.861 
lei; cat. D d
74.40 a 200 4 
REPORT CAl 
Cîștigurile del 
ticipantilor I 
MARINESCU 
București.

LOTO — 
EXCEPTION 
BRIE 1974 : 
a 25 000 lei * 
(2 locuri) 1



ȘANSA
placi-

ultimele vești de pe cele patru fronturi ale (Jupelor continentale
vr

atît 
C.F.R. 
neipo- 
aceste 
ambe- 

spirit deo- 
evident că 
kaș, Adam 
pectrul lui 
mte dorin- 

La 0—1, 
gura șansă 
orului sau, 
irea unei 
pune, indi- 
i repartizării 

stare de 
primit știe 
bine decît 

pică a an
ii cauză 

în fața

Brașov și 
farmec, 

jocul mă- 
ului, unde 
ițat ime- 
teiceput să 
^un iucă-

năsescu, mai viguros decît Ma
nea și mai elastic decît Cazan, 
el cîștigînd, de altfel, un duel 
aerian cu acesta din urmă, în 
secunda premergătoare înscrierii 
celui de al doilea gol.

Aceste două succese ale oas
peților (cronicarul se referă nu
mai la ele, pentru că a văzut 
doar aceste meciuri), nu sînt 
doar opera deseori simplistă a 
funcționării jocului pe contra
atac. Ele sînt consecința unui 
joc mai bun. Dacă facem ab
stracție de scorurile realizate, 
vom recunoaște legitimitatea vic
toriilor, 
gazdă a: 
dute.

Aceste 
vitație 
noastre in direcția reconsiderării 
momentului de start. Aceste două 
victorii, care au început să fie 
construite in momentul în care 
„fotbalul rămînea singura șan
să", pot fi un îndemn la în
drăzneală pentru toate echipele 
noastre. De altfel, configurația 
clasamentului nostru asigură 
campionatului din acest an mai 
mult... timp si spațiu pentru

chiar dacă echipele 
invoca ocaziile pier-

două victorii sînt o in- 
pentru toate echipele

CRAIQVENII DECIȘI SĂ OBȚINĂ CALIFICAREA
ATVIDABERG, 30 (prin tele

fon). Plecată din București, pe 
calea aerului, luni dimineața, 
campioana României, Universita
tea Craiova, care urmează să 
dispute returul partidei cu cam
pioana Suediei, Atvidaberg, 
cadrul C.C.E., a ajuns 
reasca și liniștita- localitate, mănătoare — - - - - _
mai 9 000 de locuitori. în ju
rul orei 17,30 (ora locală). De fapt, 
primul contact cu această fru
moasă țară scandinavă s-a pro
dus la Norkoping, acolo unde 
un avion al companiei S.A.S. a 
pus punct final călătoriei delegației, 
începută cu un avion al compa
niei TAROM. Aici, craiovenii au 
fost întimpinați cu cordialitate 
de oficialitățile clubului din Atvi
daberg după care, cu un autocar 
special, au parcurs aproximativ 
60 de kilometri pînă la hotelul 
„Stalet", unde Universitatea este 
găzduită.

Iată, mai întîi, lotul deplasat 
pentru acest meci care trebuie 
să desemneze cine va merge mai 
departe în turul II al prestigioa
sei competiții europene : Oprea 
și Lung (portari). Niculescu, Bă- 
din, Boc. Negrilă. Constan tin eseu, 
Deselnicu, Bălăci, Ștefănescu, 
Niță, Crișan, Oblemenco, Tară- 
iungă, Marcu și Bălan. Cum se

din 
în pito- 

. ase- 
Predealului, cu nu-

ju-

r. 3) și Lepădatu, Dumitrache s-a înălțat destul de bine, dar n-a putut_ relua ba- 
■Zarhfir nu va beneficia de această bună ocazie. Fază din meciul Chimia-Di- 
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rmec, Fa

că știe 
apărări- 

impresia, 
kisul îna- 
kit com
it televi- 

prompti- 
Ineros de 
L După 
lam des- 
I speranța 
lin urma 
In tin, a 
lublicului 
lărul Tă-

fotbal. Multe dintre echipele 
noastre sînt oarecum scutite — 
față de ediția anului trecut — 
de obsesia luptei pentru puncte- 
De pe acum s-a realizat o stra
tificare care — chiar dacă nu 
aduce decizii — elimină o bună 
parte din tensiunea ediției tre
cute.

Așadar, mai mult curaj ! Cam
pionatul nu mai trebuie să fie, 
așa cum se spunea anul trecut, 
o simplă luptă pentru evitarea 
retrogradării.

După etapa a Vl-a,

m divizia C

loan CHIRILĂ

SERIA I
Danubiana Roman — Foresta Mol- 

dovița 2—1 (2—0). A.S.A. Ctmpulung 
Moldovenesc — Constructorul Boto
șani 2—1 (2—1). Sportul muncitoresc 
Suceava — Doma Vatra Dornei 2—0 
(1—0). Laminorul Roman 
Frasin 4—3 ‘ “ 
Metalul Rădăuți 1—2 (1—1).

TULUI DE TINERET (23 ani)
ECIUL CU DANEMARCA
pampiona- 
| la 12 oc- 
la Bucu- 
a Dane- 

rezenlativ 
lurînd un 
Ire. In 
11, antre- 
loii Nun- 
jiul l'ede- 
pvan, Lă- 
I Smaran- 
Matcescu,

Dumitriu IV, Dudu Georgescu, Mul
țescu. Ion Ion. Atodiresei. Năstase, 
M. Sandu, Crișan și Rădulescu. 
Bathori I și Helvei nu au putut îi 
convocați, ei făcînd deplasarea cu 
echipa de club în turneul din R.P.D 
Coreeană.

In programul lotului de tineret, 
figurează printre altele și două par
tide de verificare, duminică cu o 
echipă divizionară A și miercurea 
viitoare probabil cu o formație din 
eșalonul secund.

iSPORT INFORMEAZĂ
NOEXPRES 
TRAGEREA

a 50.000 
a 14.911 

pi; cat, 3: 
5 a 2.809 
; cat, 6 : 
CORIA 1: 
B-a : Cat.

; cat. 3: 
|0 a 2.598 
k cat. E: 
r a 40 lei. 
[7.158 lei. 
venit par- 
LNTIN și 
pbii din

Revelionului și diferența în numerar 
(Chiradea 
cat. 3:

1AGERTI
1EPTEM- 
variante 
excursie 
î trecerea

Veruța din București); 
13,45 a 10.003 lei: cat- 4: 39,55 

a 3 402 lei: cat. 5: 87,55 a 400 lei; 
cat. 6: 179,60 a 300 lei; cat. 7: 312,15 
a 200 lei; cat. 8: 1718,45 a 100 lei.

Categoria A ; 1 variantă (100* •), 
un autoturism „Skoda S 100“ (Feier 
Oddn din Satu Mare); Cat. B: 3,85 
a 10 927 lei sau la alegere o excursie 
(2 locuri) la Brașov eu petrecerea 
Revelionului și diferența în nume
rar (Cilibiu Vasile d_in Iași, Gol- 
denthal Petru din Oradea și Săbă- 
duș Vasile din Com. Hida, jud. Să
laj); cat. C: 14,15 a 10 927 
D' 89,95 a 1 759 lei; cat. E: 
100 Iei.

In toate agențiile 
PRONOSPORT GĂSIȚI 
pentru Interesanta 
EXCEPȚIONALĂ LOTO

lei; cat.
893,60 a

LOTO- 
BILETE 

TRAGERE 
A RECOL

TEI DIN 8 OCTOMBRIE, 1974.

Avlntul 
(1—2), Nicolina Iași — 
' * • ‘ f 7 Minerul

Gura Humorului — Victoria Roman
1— 0 (0—0). Unirea Iași 
Dorohoi 4—2 
Constructorul

Pe primele 
după etapa 
Roman 10 p 
10 p (13—7). 
9 p (11—7)... _ 
structorul Iași 4 p (7—13), 
lina Iași 2 p (6—12).

SERIA A n-A
Cimentul Bicaz — Partizanul Ba

cău 6—o (3—0). Recolta -Văleni — 
Hușana Huș: 4—0 (3—0). Minerul Co
rn ănești — Textila Buhuși 1—1 (1—0), 
Viitorul Vaslui — Bradul Roznov
2— 0 (1—0). Letca Bacău — Rulmen
tul Birlad 1—1 (0—1). Oituz Tg. Ocna
— Energia Gh. Gheorgh!u-Dej 1—0 
(0—0). CAROM Gh. Gheorghiu-Dej
— Constructorul Vaslui 2—0 (2—0).
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Petrolul Moinești 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Viitorul Vas
lui 9 p (9—2), 2. Petrolul Moinești
8 p (12—6), 3. CAROM 8 p (12—7).
4. Energia 8 P (7—4). 5. Constructo
rul 3 r> (12—10) — toate din munici
piul Gh, Gheorghiu-Dej.,, pe ulti
mele : 15. Partizanul Bacău 2 p
(5—19), 16. Hușana Huși 1 p (5—14).

SERIA A IH-A
Petrolul Teleajen — Dinamo Foc

șani 6—1 (5—0). Luceafărul Focșani
— Victoria Florești 3—2 (2—0), Chi
mia Buzău — Carpați Sinaia 1—0 
(0—0), Olimpia Rm. Sărat — Petro
listul Boldești 3—0 (1—0). Petrolul 
Berea — Chimia Brazi 3—0 (2—0), 
U.R.A. Tecuci — Avîntul Mîneciu 
2—1 (1—0). Poiana Cîmpina — Pra
hova Ploiești 1—0 (0—0). Bujorii Tg. 
Bujor — i.R.A. Cîmpina 1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IRA Cîmpina
9 P (16—5), 2. Petrolul Teleajen Plo
iești 9 p (13—5), 3. Prahova Ploiești 
8 p (13—3),.. pe ultimele : 15. U.R.A. 
Tecuci 4 o (5—13), 16. Petrolul Berea 
2 p (7—19),

Cristalul 
(2—1), C-S. Botoșani 
Iași 2—0 (2—9). 
locuri în clasament, 
a VT-a : 1. -Laminorul 
(14—7), 2. Unirea laș! 

3. Danubiana 
pe ultimele :

Roman
15. Con-

16. Nico-

vede, nu au făcut deplasarea 
Strîmbeanu și Berneanu. Primul 
este indisponibil, al doilea a fost 
suspendat de U.E.F.A., după par
tida de la Craiova. Seara, fotba
liștii români au efectuat un an
trenament pe stadionul Atvida
berg, la lumina reflectoarelor, și 
pe un timp destul de rece, iar 
marți" dimineață.alt antrenament' 
Antrenorii C, Cernăianu și C. 
Oțet, ca și întreg lotul de ju
cători sînt optimiști și hotă- 
rîți să traducă acest opti
mism prin obținerea calificării. 
Mîine seară Ia orele 19,30 (ora 
locală, 20.30 ora Bucureștiului) va 
fi trimis în teren același ..11", ca 
în jocul de la Satu Mare cu 
o singură excepție, Deselnicu în 
locul lui Berneanu, adică: 
OPREA — NICULESCU, BADIN, 
BOC, NEGRILA — DESELNICU, 
ȘTEFĂNESCU, BĂLĂCI — CRI
ȘAN, OBLEMENCO, MARCU.

Din tabăra adversă, avem vești 
prea puține. Antrenorul Otto 
Domboș este din nou ingindurat, 
pentru că echipa a suferit dumi
nică o nouă înfringere in cam
pionatul intern, la Goteborg : 
1—3 cu Formația GAIS. porta
rul Blomberg accidentiadu-se, 
participarea lui este incertă pen
tru meciul de miercuri. Am 
aflat doar că Atvidaberg se pre
gătește pentru ofensivă susținută, 
fapt pentru care vor apărea în 
joc atacanții Hasselberg. Thell și 
Nilsson (ultimul a fost folosit la' 
Craiova numai 8 minute). între
bat ce părere are despre acest 
retur, Domboș ne-a răspuns lapi
dar : „C red în șansa noastră !“.

Dar în șansa calificării cred 
jucătorii craioveni !

Stelian TRANDAFIRESCU

și

Cu toate că in etapa de duminică 
Boîuspor. adversara de mîine a lui 
Dinamo București in manșa a doua 
a Cupei cupelor, a înregistrat. în 
campionat, prima înfringere pe teren 
propriu în ultimii doi ani și jumă
tate (0—1 cu Adanademirspor. după 
un joc în care formația din Bo]u a 
dominat tot timpul !). fotbaliștii 
turci sint hotăriti să producă o sur
priză în jocul de miercuri. „Faptul 
că am pierdut jocul cu Adana ne-a 
ambiționat ca în meciul cu Dinamo 
să facem totul pentru un rezultat 
favorabil", ne-a spus, imediat după 
sosire, căpitanul formației 
mijlocașul Ridvan. Același 
dar cu alte cuvinte, ni l-a 
și atacantul Haidar. El a 
că dacă la Bolu. în prima partădă cu 
Dinamo (reamintim: 1—0 in favoarea 
bucureștenilor). ei a ratat multe o- 
cazii, va căuta să se revanșeze la 
București.

Firește, am discutai înde king si cu 
antrenorul vicecampToanei Turcie*. 
Valeriu Neaga, fostul jucător al lui 
Dinamo București, de numele căruia 
se leagă cea mai bună comportare 
a acestei formați: în campionatul 
țării. El ne-a spus că Boîuspor a

easpe, 
lucru, 

declarat 
adăugat

JIUL CREDE ÎN VICTORIA SA
Jiul Petroșani speră să facă 

mîine un meci bun, să cîștige 
partida retur cu Dundee United 
și chiar... să obțină calificarea I 
Atît antrenorul deținătoarei „Cu
pei României", Titus Ozon, cit si 
jucătorii Jiului au apreciat " 
zultatul din prima manșă 
prea sever pentru ei, că 
ția petroșeneanâ a evoluat 
de bine în partea a doua _____
ciului de la Dundee, cînd ar fi 
putut marca. Fără îndoială. Jiul 
are ȘANSA SA teoretică în 
partida de mîine. Și va putea 
să-și valorifice avantajai propriu
lui teren numai dacă va elimina 
din Jocul ei carențele apărute 
pregnant in partida cu Steaua, 
de duminică, din etapa a VIII-a 
a campionatului : insuficienta con
centrare a atacanților în fazele 
de finalizare și. implicit, impre
cizia șuturilor la poartă, tendința 
de a ataca numai pe centru, 
acolo pe unde mai toate 
rile sint greu de depășit.

Dundee United — după 
firmă comentatorul Bob 
de la .Courier Dundee" 
încredințată că va putea 
mențină avantajul luaț în primul 
meci, dar jucătorii scoțieni sînt

că re- 
a fost. 
forma- 
destul
a me-

pe 
apără-

cum a- 
Wilson, 

este 
sâ-și

perfect conștienți că de astă dată 
jocul va fi mult mai greu. Dun
dee United (1—0 cu Dunfermline, 
în ultima etapă de campionat) are 
la această oră și cîteva probleme 
de formație, datorită unei epide
mii de gripă. Cel mai mult a avut 
de suferit atacantul Ian Mc Do
nald, care nu s-a putut antrena 
săptămîna trecută. Se speră, to
tuși, că pînă mîine toți jucătorii 
vor fi apți. Dundee a sosit ieri 
în Capitală. Astăzi după-amiază 
ea își va continua drumul spre 
Tg. Jiu, unde va rămîne pînă în 
aua meciului. Antrenorul Mc 
Lean are o părere bună despre 
fotbalul nostru și consideră că 
Dundee va trebui' să lupte foarte 
mult pentru a reuși să se cali
fice în turul al doilea al „Cupei 
cupelor*. Formații probabilei 
JIUL : Ion Gabriel (Naște) — 
Nițu (Rusu), Tonca, Stocker, 
Dodu — Naghi, Stan, Libardi — 
Stoichiță, Mulțescu, Roznai ; 
DUNDEE : Mc Alpine — Rolland, 
Kopel, Copland, Smith, Narey, 
Houston, Gardner, Gray, Fleming, 
Me Donald. Partida va fi ar
bitrată la centru de N. Zlatanos 
(Grecia).

Laurențiu DUMITRESCU

STEAGUL ROȘU:
DAR POSIBiL

HANDICAP GREU, 
DE RECUPERAT

Teri 
adus 
pelor . _ _ .
rele formațiilor noastre Steagul roșu 
și Dinamo In Cupa U.E.F.A. imediat

la prinz un avion special i-a 
în Capitală pe jucătorii echi- 
Beșiktaș Boîuspor, adversa-

venit in Capitală cu 16 jucători, iar 
pe stadionul Dinamo va ii aliniat 
următorul 11: Talip — Ibrahim,
Nuri, Aleatin I, Fikrct — Ridvan. 
Haidar, Mustafa — Vahtet, Cetin L 
Sukru.

Fotbaliștii de la Dinamo au și de 
data asta probleme cu '
formației. In linia de atac a 
Dumitrache, dar nu se știe 
juca Dudu Georgescu: cit 
Zamfir, deși a fost aliniat 
tida de la Hm. Vilcea,i 1-a 
o mai veche Întindere, astfel că pre
zența sa este incertă. Din aceste 
motive antrenorul Nicușor a anun
țat că nu va putea anunța forma
ția decît In cursul după-amiezii de 
azi.

Meciul se va disputa pe stadionul 
Dinamo cu începere de la ora 15 si 
va fi condus de o brigadă de ar
bitri din Polonia, avindu-1 la cen
tru pe Edward Norek.

In cazul în care după două me
ciuri echipele se vor afla la egali
tate de puncte șl de goluri, vor urma 
prelungirile regulamentare si execu
tarea de lovituri de la 11 m în cazul 
în care scorul va continua să fie 
egal. (M. T.)

alcătuirea 
reapărut 
dacă va 

despre 
în par- 

recidivat

după sosire antrenorul echipei Be- 
șiktaș. Turei Metin, ne-a oferit 
citeva interesante amănunte: „Pen
tru meciul retur cu Steagul roșu am 
deplasat pe toți cei 20 de jucători 
pe care ii aveam. Asupra formației 
încă nu m-am decis. Abia marți dimi
neață, după antrenamentul de acamo- 
dare pe care-1 vom efectua la Bra
șov, voi vedea care va fi ,.ll“-le 
definitiv. Iată-i pe cei 20 de jucători ai 
lui Beșiktaș: Sabri, Mustafa, Mete, 
Ahmet I, Niko, Milici, Liitfii, Keke- 
ria. Sanli, Vedat. Ahmet II, Sinan. 
Tzegean. AIuc, Turul. Muzafer, Suat. 
Faruh, Karaman și Mesut.

Tn tabăra fotbaliștilor brașoveni, 
după jocul de simbătă, cu A.S.A. 
Tg. Mureș, toate gîndurile s-au în
dreptat numai spre jocul eu Beșik- 
taș. Duminică șl luni antrenorul 
Proca a efectuat ședințe de pregă
tire, iar astăzi brașovenii participă 
la un nou antrenament. Toți jucă
torii privesc întHnirea eu tot sim
țul de răspundere pe care îl reclamă 
astfel de împrejurări și s-au angajat, 
să facă absolut totul pentru recu
perarea handicapului de doua goluri 
ceea ce va fi foarte greu, dar nu 
șl imposibil. Antrenorul Proca a 
anunțat următoarea formație: Ada- 
mache — Hîrlab. Naghi (Jenei). Mi- 
hăilescu, Micloș — Șerbănoiu. Ma- 
leescu, Ghergheli — Jambor. Pes
cara, Gyorfi. întîlnirea, caire va fi 
televizată în întregime, va începe la 
ora 15 șl va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Bulgaria, avindu-1 la 
centru pe Mitko Tehikov.

Gheorghe NERTEA

SINGURUL LIDER DETAȘAT CLAR: OLIMPIA ORADEA
SERIA A IV-A

Comerțul Brăila — Rapid 
3—0 (2—0). Tehnometal Galați 
narea Cernavodă 2—1 (2—0). 1 
Mangalia — Portul Constanta 
(1—0). Știinta Constanta — Cimentul 
Medgidia 1—3 (0—1), I.M.U. Medgi
dia — Voința Constanța 4—3 (3—-2), 
Electrica Constanța — Viitorul Brăi
la 4—3^ (2—1). Dunărea Tulcea — An
cora 
căței

Pe 
gali*

SOMA A Vn-A
Fetești 
— Du- 
Marina 

i 2—<

Galsți 1-0 (9—0). Recolta Fre- 
— Granitul Babadag 1—1 a—0). 
primele locuri : 1. Marina Man- 
10 p (8—1), 2. Cimentul Medgi

dia 9 p (11—4). 3. Ancora Galați 
8 p (10—3)... Pe ultimele : 15. Știința 
Constanta 3 p (3—7), 16. Rapid Fetești 
3 p (3—9).

SERLA A V-A
Unirea Tricolor București _ — 

Triumf București 1—0 <0—0), 
ironica București — Flacăra 
București 2—1 (0—1). Dunărea 
giu — I.O.R. București 2—2 
Azotul Slobozia — Automatica 
rest! 2—0 (1—0), Sirena București — 
Voința Slobozia 2—2 (2—1), Tehno-
metai București — Șoimii TAROM 
București 0—4 (0—3). T.M. București 
— Olimpia Giurgiu 4—0 (2—0).
IPRECA Călărași — Laromeț Bucu
rești 5—0

Pe primele locuri : L Dunărea 
Giurgiu 8 p (13—6), 2. T.M. Bucu
rești 8 p (14—8). 3. Electronica Bucu
rești 8 p (5—3)... pe ultimele: ÎS. 
Automatica București 4 p 
Tehnometal București 3 p

SERIA A VI-A
Recolta Stoicănești —________

Fîeni 2—1 (0—0), ROVĂ Roșiorii de 
Vede — Chimia Găești 4—1 (1—0), 
Chimistul Rm. Viloea — unirea Dra- 
gășani 2—2 (0—1), Cetatea Tr. Mă
gurele — Viitorul Scorniceștl 1—0 
(1—0), Oțelul Tirgoviște — Dacia Pi
tești 2—0 (1—0), Textilistul Pitești — 
Chimia Tr. Măgurele 0—0, Vulturii 
Cîmpulung Muscel — Vagonul Cara
cal 3—2 (3—2), Lotrul Brezoi — Pe
trolul Tirgoviște 4—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1.Vulturii Cîm
pulung Muscel 9 n (13—7), 2. ROVA 
Roșiorii de Vede 9 p (13—3), 3. Uni
rea Drăgășani 9 p (10—6)... pe ulti
mele ; 15. Petrolul Tirgoviște 2 p 
(6—12), 16. Viitorul Scornicesti 2 p 
(2-11). —

Metalurgistul Sadu — Minerul Lu- 
peni 2—1 (9—1), Progresul Strehaia 
— Steagul roșu Plenița 3—1 ;0—«).
D ierna Orșova — Progresul Bâilești 
2—0 (0—0). C.F.R. Craiova — Dună
rea Calafat 2—2 (1—0), F.O.B. Balș — 
Progresul Corabia 2—0 (1—0). C.I.L. 
Drobeta Tr. Severin — Victoria Cra
iova 1—2 (0—2), Minerul Motr-j —
MEVA Drobeta Tr. Severin 0—0, Mi
neral Rovinarl — Cimentul Tg. Jiu 
1-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. MEVA Dro
beta Tr. Severin 8 p (6—3), 2. Mine
rul Metru 7 p (10—2). 3. Minerul 
Lnpeni 7 p (9—6)... pe ultimele : 15. 
Progresul Corabia 4 p (4—7), 
C.I.L. - - —
(9-13).

Drobeta Tr. Severin
IC.

< P

Elee- 
roșie 

Giur- 
<!—•), 
Bucu-

(6—9). 16.

Cimentul

SERIA Â VIU-A

Ghe-Tomnatic — Minerul 
(2—0). Strungul Arad — Cu

Unirea
Iar *—1 ... _
ramica JimboHa 2—0, Metalul Bocșa
— Știința Petroșani 0—0. Progresul
Timișoara — Constructorul Arad 
0—1 (0—0), crișana Sebiș — Electro
motor Timișoara 0—1 (0—0). Minerul 
Oravița — Unirea sinnicolaul Mare 
0—0. Minerul Teliuc — Metalul Oțeiu 
Roșu 0—1 (0—0), C-F.R. Caransebeș
— C-F.R. Simeria 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. Unirea Tom
natic 1« p (15—S) --------------- ----------
ROȘU 10 p (9—2), 
sebeș 0 -------
Crișana 
Teliuc 1

P (»-«)... 
Sebiș 4 p
D <Q“ 7).

2. Metalul Oțelu
3. C.F.R. Caran- 
pe ultimele • 15

(2—8), 16. Minerul

SERIA A IX-A
Minerul Bihor — Recolta Salonta 

1—0 (1—0), Dermata Cluj — Con
strucții monta] Cluj 2—1 (2—1), Tex
tila Sebeș — C.I.L. Blaj 2—0, Arie- 
șul cSmpla Târzii — Cimentul Turda 
3—1 (0—0), Olimpia Oradea — Voința 
Oradea 3—1 (1—0), Aurul Brad — 
Minaur Zlatna 6—0 (3—0), Dacia 
Orăștie — Soda Ocna Mureș amînat,- 
Constructorul Alba Iulia — Unirea 
Alba .Iulia 1—2 (0—0) — s-a între
rupt în min. 80.

Pe primele locuri : 1. Olimpia Ora
dea 11 p (13—3), 2—3. Dacia Orăștie 
8 p (8—1). Dermata Cluj 8 t> (13—6)... 
pe ultimele : 15. Minaur Zlatna 3 p 
(3-12), 16, C,I.Ii Blaj 2 p (4-12).

SERIA A X-A
Bihoreana Marghita — Minerul 

Băița 7—1 (2—0), Minerul Băiuț — 
CUPROM Baia Mare 4—1 (3—0), Uni
rea Tășnad — Minerul Cavnic 0—1 
(0—1), Minerul Baia Bocșa — Oașul 
Negrești 3—1 (1—0). Someșul Satu 
Mare — C.LL. Sighetu Marmației 
0—1 (0—1), Minerul Suncuius — C.S. 
Zalău 1—0 (0—0), Victoria Zalău — 
Bradul Vișeu 3—1 (2—1), Voința Că
rei — Rapid Jibou 1—0 a—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. sighe- 
tu Marmației 11 p (9—1), 2, Minerul 
Baia Borșe 10 p (19—5), 3. Minerul 
Cavnic 9 p (12—5)... pe ultimele: 
15. Oașul Negrești 3 p (4—9), 16. Mi- 
nprui Băiuț 3 p (6—13).

SERIA A XI-A
Viitorul Tg. Mureș — Minerul Bă

lan 0—0, Gloria Bistrița — C.I.L.
Gherla 3—0 (9—0), Chimica Tirnă-
veni — A.S. Miercurea Ciuc 1—0
(0—0). Minerul Rodna — unirea Dej 
0—1 (9—0), Unirea Cristuru Secuiesc 
— Viitorul Gheorghiani 1—2 (0—1),
Lacul Ursu Sovata — Foresta Bistri
ța 2—1 (S—0). Avîntul Reghin —
C.FJL Sighișoara 2—0 (1—«), Vitro- 
metan Mediaș — Metalul Copșa 
0—0

Pe primele locuri : L Gloria 
trița U p (17—2), 2. Unirea Dej 
(10—3), 3. Chimica Tîrnăveni
(6—3)... pe ultimele : 15. 
Cristuru secuiesc 2 p (4—13), 
C.I.L, Gherla 2 P (3—13).

SERIA A XH-A
Minerul Baraolt — Măgura Coclea 

2—0 (1—0); Carpațl Covasna — Fo
restierul Tg. Secuiesc 1—3 (1—1),
Unirea Sf. Gheorghe — Textila O- 
dorheiul Secuiesc 2—1 (2—0), Car
pațl Brașov — Torpedo zărneștl 
0—0, Nitramonia Făgăraș — Textila 
Cisnădie 4—0 (2—0). Caraimanul Buș
teni — I.C.I.M, Brașov 2—1 (2—i),
"Inter Sibiu — Chimia Victoria 4—2 
(2—2), Precizia Săcele — U.P.A. Si
biu 1—0 (0—0)

Pe primele locuri : 1. Nitramonia 
Făgăraș 9 p (16—6), 2. Precizia Să- 
cele 9 p (7—2), 3. Unirea Sf. Gheor
ghe 8 p (9—6)... pe ultimele : 15.
Minerul Baraolt 4 p (5—15), 16 Car- 
pați Covasna 1 p (2—131.

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri votun- 
tari, din localitățile respective.

Mică

Bis- 
10 p 
8 P 

Unirea
16.
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ECHIPA ROMÂNIEI - NEÎNVINSĂ - Pt LOCUL 3

A 25 a ANIVERSAM A PROCEAHĂRII
REPUBLICII POPULARE CHINEZE

BOGOTA, 30 (Agerpres). — 
Echipa României continuă să
fie neînvinsă în turneul final al 
Olimpiadei feminine de șah, 
care se desfășoară în orașul co
lumbian Medellin. în runda a 
6-a, șahîstele românce au întîl- 
n'it formația Iugoslaviei, în fața 
căreia au obținut o frumoasă 
.victorie cu puncte. In ce
lelalte meciuri ale rundei : 
Bulgaria — Cehoslovacia 2—0; 
U.R.SiS. — Anglia 2—0 ; Olan
da — Canada 2—0-, Ungaria — 
R. F, Germania 2—0. In clasa
ment conduc echipele Ungariei 
și Bulgariei cu cite 10 p, urmate 
de selecționatele României — 
8‘A. P, U.R.&.Ș. — 8 p, Olandei 
— lî'/a P, Cehoslovaciei — 5'/2 p.

DAN IUGA, NE 
DRUMULUI SĂU

(Urmare din pag. I)

la egalitate cu 591. In seria a 
IlI-a urma însă Kosîli. Am aș
teptat să văd ce se întîmplă. 
M-am lămurit repede. Kosih n-a 
obținut după primele două serii 
decît 96 și chiar dacă obținea in 
următoarele patru punctajul ma
xim : 200, nu mai conta în lupta 
pentru medalii (2944-296 = 590). In 
final el a obținut doar 583.

— Așadar, un loc pe podiumul 
premianților era asigurat. Care 
anume avea să decidă întrecerile 
de baraj, cu fireasca lor încăr
cătură emoțională ?...

■— Dar ce emoții. Și culmea, 
Hromada întîrzia. In sfîrșit, odată 
sosit, s-au tras Ia sorți locurile, 
Higginson ocupînd standul din 
stînga. Hromada pe cel din mijloc, 
iar mie revenindu-mi cel din 
dreapta. Urmau trei serii a cinci 
focuri. In prima, Higginson a reu
șit 50, Hromada 49, eu : 49. în 
a doua, in ordinea cunoscută, pe 
ținte au apărut 50—49—50, iar în 
ultima : 49—50—50.

— Deci, Hromada medalie de 
bronz și un nou baraj, pentru 
aur și argint, între dv. și ame
ricanul Higginson, fiecare cu 
cite 149.

— în acel moment m-a trecut 
un fior care nu poate fi redat 
în cuvinte. Apoi, toate gîndurile 
care mă năpădiseră în timpul 
competiției au dispărut deodată. 
Uitasem de adversari, nu mai 
știam nimic, nu mă interesa alt
ceva decît ținta din față. Numai 
pe ea o vedeam. încercînd să 
mă stăpînesc, am început al doi
lea baraj. Higginson a tras 49 

R.F. Germania, Angliei. Iugo
slaviei — cîte 3 p și Canadei — 
l‘/î P-

MECIUL DE ȘAH 

KARPOV—KORCINOI
MOSCOVA, 30 (Agerprc*). Finala 

turneului j candidațildr la titlul mon
dial. de șah între marii maeștri so
vietici Anatoli Karpov și Viktor Kor- 
cinoi a conținut, ieri, la Moscova, 
cu partida a 7-a care s-a întrerupt 
lă mutarea a 45-a într-o poziție a- 
proximativ egală. Partida va fi con
tinuată astăzi. După cum se știe sco
rul este favorabil lui Karpov cu 
4—2. t

FACE CRONICA 
SPRE VICTORIE 
șl 47, iar eu 47 și în seria a Il-a, 
după trei decari avind un rateu, 
cartușul neluind foc, a trebuit 
— conform regulamentului — 
să repet toată scria și am mar
cat 50, pentru ca în ultima și 
Higginson și eu să înscriem cîte 
48. Deci cîștigasem cu un punct : 
145—144. Visul mi se împlinise. 
Eram campion al lumii. Iar a 
doua zi, aflat pe podiumul de 
premiere, în timp ce se intona 
imnul țării și steagul tricolor se 
ridica pe cel mai malt catarg, 
eram de-a dreptul copleșit de o 
căldură care parcă mă ardea. 
Senzația era insă atit de plă
cută...

— în sfîrșit, ultima întrebare.' 
Cu 4 ani în urmă, la ediția tre
cută a C.M., ați fost al 5-lea la 
pistol viteză, iar la C.E. din 1971 
al 4-lea. în 1972 ați devenit 
campion continental la pistol cu 
aer comprimat și în același an, 
la J.O., medaliat cu argint la 
pistol liber. în general, se vor
bește despre o specializare pe 
probe. Cum explicați totuși mul
tilateralitatea dv. ?

— La pistol cred că cea mai 
dificilă probă este viteza, îndeo
sebi datorită concentrării solici
tate. Deci este vorba de factorul 
psihic. Odată rezolvat acest ca
pitol, restul reprezintă probleme 
de amănunt, ale căror soluții 
sînt mai ușor de găsit pe par
cursul pregătirilor. Și aș mai 
adăuga aci regretul meu că _— 
din cauza unor defecțiuni tehnice 
repetate ale armei — n-am ob
ținut selecționarea in țară și la 
proba de pistol viteză. Altfel, 
poate aș fi avut o șansă în plus 
la aceste mondiale.

Se împlinesc astăzi 25 de ani de Ia procla
marea Republicii Populare Chineze. Printre 
succesele repurtate în această perioadă de 
marele popor chinez, sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez, în construcția noii socie
tăți, se află și înfăptuirile în domeniul spor
tului do masă și de performanță. Numele 
unor sportivi din R. P. Chineză se află înscrise 
în tabelele recordmanilor și campionilor mon
diali, iar sportivii chinezi au cîștigat nu o 
dată întreceri de mare anvergură. S-au dez
voltat în permanență legăturile dintre spor
tivii români și chinezi, concretizate în nu
meroase întîlniri și schimburi de experiență, 
care au avut loc in ultimii ani.

DRUMUL ASCEMDEMT
ĂL SPORTULUI

ÎN CHINĂ NOUĂ
La împlinirea acestui sfert 

de ■ veac, care a trecut de la 
eliberarea țării, alături de pro
gresele înregistrate in toate do
meniile vieții economice și so
ciale, Republica Populară 
Chineză se poate mtndri cu 
frumoase victorii obținute pe 
târîmul ameliorării sănătății 
poporului, educației fizice, spor
tului. Sportivii chinezi s-au 
distins in numeroase competi
ții internaționale, inscriindu-și 
numele pe tabela marilor per
formanțe, cu valoroase recor
duri ale lumii. Consecință fi
rească a sprijinului și atenției 
deosebite de care se bucură in 
R. P. Chineză activitatea spor
tivă de masă, ca și a creșterii 
nivelului de viață in această 
țară.

Încă în anul 1952, președin
tele Mao Tzedun a chemat în
treg poporul la „promovarea 
culturii fizice și sportului și în
tărirea sănătății". Acesta a de
venit principiul călăuzitor pen
tru mișcarea sportivă chineză, 
un element de bază al succe
selor sale. Datorită condițiilor 
excelente asigurate dezvoltării 
sportului, in întreaga Chină 
populară, sute de milioane de_
tineri și virstnici, bărbați și fe
mei, muncitori, țărani, ostași, 
școlari și copii au început să

CAMPIONATE 

practice cu regularitate exerci
țiile fizice și ăi ferit ele forme 
de activitate sportivă. Aceasta 
a contribuit in mod considera
bil la creșterea nivelului gene
ral al sănătății in rândul popu
lației de la orașe și sate.

Sint bine cunoscute succe
sele obținute de sportivii din 
R. P. Chineză in marile com
petiții, desfășurate înlăuntrul 
granițelor țării și în afara lor. 
Numai în ultimul deceniu, spor
tivii chinezi au cucerit 19 titluri 
la campionatele mondiale de te
nis de masă. Ei au dominat cu 
regularitate, în aceeași disci
plină, întrecerile asiatice, la ul
timele lor ediții. Lumea spor
tivă a aflat cu admirație de 
performanța obținută în noiem
brie 1970 de atletul chinez Ni 
Cih-cin, care a trecut ștacheta 
înălțată la 2.29 m. rezultat su
perior recordului mondial de a- 
tunci. Rezultate bune fuseseră 
obținute anterior și de halte
rofilii Cen Cin-kai și Hsiao 
Min-hsian, care au corectat de 
mai multe ori cifra recorduri
lor lumii. De asemenea, recor
duri mondiale sau performante 
remarcabile au fost obținute de 
sportivii Chinei populare la 
tir, badminton. parașutism, 
tir cu arcul, aeromodele și al
pinism. Reprezentanții mișcării 

GUEE

sportive din ' R. P. Chineză 
s-au situat printre protagoniș
tii celei de a- 7-a ediții a Jocu
rilor Asiatice, desfășurate la 
Teheran, în luna septembrie. In 
clasamentul final pe medalii, 
sportivii chinezi figurează pe 
locul 3, obținind în total 33 de 
medalii de aur.

Sînt in continuă creștere le
găturile pe care le întrețin 
sportivii dih R. P. Chineză cu 
cei ai altor țări, tn cursul a- 
nului 1973, sportivii chinezi au 
vizitat sau au primit vizite din 
partea reprezentanților a 109 
țări, din diferite părți ale lu
mii. Prin asemenea vizite, 
sportivii chinezi și cei din alte 
țări au pus bazele unor legă
turi prietenești, făcind totodată 
un util schimb de experiență, 
capabil să genereze o rapidă 
creștere a măiestriei sportive.

In anii din urmă, tot mai 
mulți sportivi din alte țări au 
poposit pe stadioanele și in să
lile de sport din R. P. Chineză, 
reușind să se convingă pe de- 
■plin de progresele imense pe 
care le-a înregistrat mișcarea 
sportivă din această țară, a- 
flaia pe un drum mereu as
cendent.

U-PAO-HUA 
Agenția Hsinhua

AL DOILEA SUCCES EUROPEAN IN MECIUL 
DE BASCHET CU ECHIPA AMERICII

RIO DE JANEIRO, 30 (Ager- 
pres). — Peste 5 000 de specta
tori au urmărit în sala gimna
ziului din Sao Paula cea de-a 
doua întîlnire dintre selecționa
tele masculine de baschet ale 
Europei și Americii. Baschetba- 
liștii europeni au terminat din 
nou învingători, de data aceasta 
cu scorul de 103—99 (48—49).
In primul joc, disputat la Rio 
de Janeiro, echipa Europei cîș- 
tigase cu Scorul de 94—85.

Prima repriză a meciului de 
la Sao Paulo a fost foarte dis
putată, nici una dintre cele două 
formații nereușind să ia un 
avantaj mai mare de 2—3 punc
te. Ecliilibrul s-a menținut pînă 
în minutul 28, cînd o serie de 
coșuri realizate de jucătorul so
vietic Serghei Belov au permis 
reprezentativei europene să se 
diș.t^nțeZe 'lă opt puncte : 77—69.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX •
S-au încheiat alte meciuri contînd 
pentru zona europeană a „Cupei 
Davis”, ediția 1974/75. La Sofia: Bul
garia — Turcia 5—0; la Helsinki : 
Finlanda — Ungaria 1—4; la Londra: 
Anglia — Iran 5—0. în turul 3, pro
gramul echipelor învingătoare este 
următorul : Bulgaria — iugoslavia, 
Ungaria — Olanda și Anglia — Aus
tria.

în semifinalele turneului de Ia San 
Francisco ; Ashe — Parun 6—4, 7—6 
și Case — Passareli 6—2, 6—4. ’n 
finala de dublu s-au calificat pere
chile Smith — Lutz si Ball — Ale
xander.

înaintea ultimei runde, în turneul 

Cu toate eforturile depuse de 
Rollins, Rubens și Gherman, 
selecționata Americii nu a reu
șit să egaleze. în finalul jocu
lui, echipa Europei, mai bine 
orientată tactic și cu un plus de 
experiență, și-a menținut avan
tajul, obținînd a doua victorie 
din seria celor patru meciuri 
programate.

Principalii realizatori: Serghei 
Belov (U.R.S.S.) — 19. Marzo- 
rati (Italia) — 18, Ciosici (Iugo
slavia) — 16, Solman (Iugosla
via — 15 'pentru echipa Euro
pei, și Gherman (Argentina) — 
28, Rubens (Brazilia) — 16, Rol
lins (S.U.A;) — 13 puncte — 
pentru formația Americii.

Următoarele două meciuri se 
vor disputa în Europa : la 1 oc
tombrie la Bruxelles și la 4 oc
tombrie, la Rpma.

de șah de la Halle, pe primul loc 
se află fostul campion mondial
hail Tal (U.R.S.S,). cu 11 p, urmat 
de Knaak (R.D. Germană) — 10 p 
și Smejkal (Cehoslovacia) — 9V2 p. 
în penultima rundă, V. Ciocâltea 
(România) a remizat cu Rodriguez 
(Cuba). Maestrul internațional ro
mân a remizat și' partida întreruptă 
în runda anterioară cu Savon 
(U.R.S.S.).
Turneul feminin de tenis de la Den
ver (Colorado) a fost cîștigat de ju- 
cătoarea australiană Evonne Goola- 
gong. care în finală, a reușit să o în
vingă cu 7—5, 3—6, 6—4 pe tenis-
mana americană Chris Evert.
Au luat sfîrșit întrecerile „Cupei

BVLGA1HA (etapa a 7-a) : T-S.K.A. 
Sofia — Levski Spartak Sofia 2—1 ; 
Iantra Gabrovo — Lokomotiv Plov
div 1—4: Slavia Sofia — Botev Vraia 
5—1; Etir Tmovo — Lokomotiv So
fia 1—1; Minier Pemik — Camo 
More Varna 1—1 ; Trakia Plovdiv
— Dunav Ruse 2—3: Sliven — Spar
tak Pleven 3—1: Akademik Sofia — 
Pirin Blagoevgrad 3—1. Clasament: 
1. Slavia — !• p; X Lfwski Spartak
— 9 p; 3. Lokomotiv Plovdiv — 9 p

R.D. GERMANA (etapa a 7-a)! 
Carl Zeiss Jena — Wismut Aue
2— 0: Vorwarts Frankfurt pe Oder — 
Vorvi’arts Stralsund 5—0: Stahl Riesa
— Dynamo Dresda 2—2; F.C. Karl 
Marx Stadt — Lokomotive Leipzig
3— 1: Sachsenring Zwickau — Rot- 
Weiss Erfurt 2—• ; Dynamo Berlin — 
Hansa Rostock £—6; F.C. Magdeburg
— Chernie Halle 2—0. Clasament: 1. 
F.C. Magdeknrg — 13 p: 2. Carl 
Zeiss Jena — 13 p; 3. Sachsenring 
Zwic kau — 9 p.

OLANDA (etapa a 5->) : Excelsior 
Rotterdam — P.S.V. Eindhr>/en 1—3: 
Sparta Rotterdam — N.A.C. Breda
4— 2; M.V.V. Maastricht — Wagenin- 
gen 2—1; F.C. den Haag — Telstar 
2—0; Ajax Amsterdam — F.C. Twente 
Enschede 1—0; GraâfȘchao — F.C. 
Amsterdam 2—1: Az ’67 Alkmaar — 
Kerkrade 0—0: Haarlem — Feyenoorl 
Rotterdam 0—3; F.C. Utrecht — Go 
Ahead Deventer 3—0. Clasament : 1. 
Ajax - 10 p; 1 P.S.V. — 19 p: 3. 
Feyenoord — 3 p,

SPANIA (etapa a 3-a): Celta Vigo
— Bet is 1—1; Las Palmas — Elche

Mării Baltice", competiție masculină 
de handbal, desfășurată Ia Katowice. 
Victoria a revenit echipei R.D. Ger
mane — 9 p, urmată de selecționa
tele U.R.S.S. — 7 p. Poloniei (A) — 
6 p (golaveraj 103—79). R.F. Germa
nia — 6 p (84—84), Suediei — 2 p și 
Poloniei (B) — 0 p. în ultima zi a 
turneului: R.D. Germană — Polonia 
■ȚB) 25—16; R.F. Germania — Suedia 
21—13; Polonia (A) — U.R.S.S. 17—15.

Cursă. ciclistă Tours — Paris a fost 
cîștigată de rutierul olandez Gerben 
Karstens, cronometrat pe distanta 
de 254,500 km cu timpul de 5 h 52:55 
(medie ocară de 43,268 fcm) Eddy 
Merckx a abandonat la 20 km de 
sosire.

1— 1: Atletico Madrid — Murcia 1—0; 
Salamanca — Real Madrid 0—0: Sa
ragossa — Hercules 1—0; Valencia — 
Atletico Bilbao 3—0: Gijon — C.F. 
Barcelona 0—1; Real Sociedad — Ma
laga 2—0; Espanol Barcelona — Gra
nada 1—0. Clasament : 1. Real Ma
drid — 5 p: 2. Espanol — 5 p; 3. 
C.F. Barcelona — 4 p.

PORTUGALIA (etapa a 4-a) : Ben
fica — Leixoes 2—1; Boavista — Fa- 
rense 1—1: Espinho — Unio Tomar
2— 1: C.U.F. — Atletico 2—1; Setubal
— Oriental 1—0: Guimaraes — Spor
ting 3—2; Belenenses — F.C. Porto
2— 2; Olhanense — Academico 3—1- 
Clasament : 1. Benfica Lisabona — 7 
p.; 2. F.C. Porto — 6 p-

ELVEȚIA (etapa a 7-a); Lausanne
— Lugano 3—0: Lucerna — Chenois 
1—4: Sion — Grasshoppers Zurich
4— 1; Young Boys Berna — Vevey
5— 3: F.C. Zurich — St. Gall 5—0; 
Winterthur — Neuchatel 3—1. Clasa
ment: 1. F.C. Zurich — 10 p; 2. Win
terthur — ID p; 3. Sion — 9 p.

GRECIA (etapa I) • A.E.K. — Pa- 
nionios 2—0: Panathinaikos — Kavala 
0—0; Aegaleo — Olympiakos Volos
3— 0; Olympiakos Pireu — Aris 1—0* 
Heraklis — Kalamata 5—0; Panahaiki
— PAOK 2—0; Kastoria — Yanina 
1—0: Ethnikos — Serrai 3—0; Laris
sa — Atromitos 0—0.

• Pe stadionul olimpic din Roma, în 
prezența a pests 10 000 de spectatori, 
s-a disputat meciul dintre A.S, Ro
ma și selecționata U.R.S.S. Partida 
s-a încheiat la egalitate: 1—1 (1—1).

în vederea meciurilor pe care ur
mează să le dispute în această săp- 
tămînă cu reprezentativa Canadei, 
selecționata de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a susținut un joc de verifi
care la Gorki cu formația locală 
Torpedo. Selecționabilii au terminat 
învingători cu 5—2 (2—0, 2—1, 1—1).

Cursa automobilistică desfășurată pe 
circuitul de la Brands Hatch**, a 9-a 
probă a campionatului mondial re
zervat constructorilor, s-a încheiat 
cu victoria echipajului francez Jean, 
Pierre Beltoise — Jean Pierre Jarrier 
(„Matra Simca"), care a parcurs 
1000 km in 5 h 47:33 <*u o medie 
orară de 173,020 km.

Gazdele au deschis scorul în min. 
25 prin Penzo. iar echipa sovietică 
a egalat prin golul înscris, în min. 
43. dc Andriasian.

Reprezentativa U.R.S.S. a aliniat 
următorul .,11* ; Pilgui — Nikulin, 
Olșanski, Losiev, Hudiev — Andria
sian, Letciuk, Fedotov — Pavlenko, 
Blohin, Hadzimmagis.

• La 33 de ani, după 18 ani de ac
tivitate. Pele a jucat penultimul 
său meci, înaintea retragerii defini
tive, la Sao Paulo. în fața a 
80 000 de spectatori. Rezultatul me
ciului : Corinthians — Santos 1—0. 
prin golul înscris de Rivelino. 
Miercuri., P^ele va juca ultimul său 
meci î

ADVERSARELE
ECHIPELOR NOASTRE 
ÎNAINTEA RETURULUI 

DIN CUPELE 
EUROPENE

Mîine — după-amiază și sea
ra — sînt programate meciu- 
rile-retur din prima manșă a 
cupelor europene la fotbal.

Cum s-au comportat adver
sarele echipelor noastre în 
campionatele naționale desfă
șurate duminică ?

în etapa a 23-a a cam
pionatului suedez, echipa 
Atvidaberg a jucat în depla
sare, cu formația Gais Gote- 
borg, în fața căreia a pierdui 
cu scorul de 1—3.

în clasament conduce deta
șat echipa Malmo — 39 p (vir
tuală campioană)', urmată do 
A.I.K. — 31 p, Uster — 29 p, 
Atvidaberg — 24 p ele.

în etapa a 4-a a campiona
tului Turciei, Beșiktas Istan
bul a terminat la egalitate 
(1—1), pe teren propriu, cu 
Galatasaray, iar Boluspor a 
pierdut cu 0—1 partida susți
nută pe teren propriu. cu 
formația Adana Demirspor.

Clasament : 1. Fenerbahce
— 8 p: 2. Ankaragucu —-6 p; 
3. Beșiktas — 6 p; ....8. Eo- 
luspor — 3 p.
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