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10 DE PARTICIPANT!
® în parcul l.O.R- eievî din 30 de școli generale au luat 

parte la întrecerile organizate în cinstea celui de
- ai Xl-lea Congres al P.C.R.

PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE.UNIȚI-VĂ !

___E
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

O zi frumoasă de toamnă, un 
decor natural splendid — Par
cul l.O.R. cu alei frumoase și 
multă verdeață — iată cadrul de 
care au profitat, ieri dimineață, 
circa 2000 de copii din Capitală.

Prilejul ? Un cros, mai precis 
un mare cros, organizat de către 
Consiliul pentru educație fizică 
și sport al sectorului 4. ajutat, 
bineînțeles, de către Consiliul 
organizației pionierilor și Ins
pectoratul școlar din sector. A 
fost o frumoasă întrecere spor
tivă care constituie — cel puțin 
din punct de vedere al partici
pării — un splendid început. 
Este vorba despre crosul inaugu
ral dintr-o serie de crosuri ce 
vor avea loc în Capitală în 
cinstea Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. — întreceri ce vor fi or
ganizate în toate sectoarele Ca
pitalei pentru elevii școlilor ge
nerale, ai celor din licee, școli 
profesionale, tineri din întreprin
deri și instituții. începutul a fost 
făcut in sectorul 4 cu crosul a- 
mintit, la care au participat elevi 
clin școlile generale.

Am asistat la acest început. 
Parcul l.O.R. — un adevărat fur
nicar, plin de vpioșie, de rîsetele 
și discuțiile participariților : elevi 

S-a dat startul în crosul desfășurat pe aleile Parcului l.O.R. (cartier 
Balta Albă) din. Capitală. Foto ; Dragoș NEÂGU

ÎNAINTEA CAMPIONATELOR MONDIALE DE VOLEI

ECHIPELE NOASTRE SÎNT HOTĂRlTE
SĂ SE NUMERE PRINTRE FRUNTAȘE

din 30 de școli generale existente 
în sector (din fiecare circa 70 
de copii — băieți și fete). Star
turi populate — cu sute de elevi 
— un traseu frumos, cu denive
lări, pe malul lacului, o întrece
re îndîrjită, de pe urma căreia 
au avut de cîștigat... toți con- 
curenții. Au stat o dimineață în 
mijlocul naturii, au respirat aer 
curat, au făcut sport.

Dar. iată și numele primilor 
trei clasați în crosul dedicat 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.:
1. Adriana Păntăluță (Șc. 195),
2. Aura Roșea (Șc. 86), 3. Elena 
Agapie (Șc. 16) — la categoria 
10—11 ani. 1. Gabriela Ivan (Șc. 
86), 2. Nina Brîndușescu (Șc. 80),
3. Elena Surugiu (Șc. 8") — la 
categoria 12—14 ani. Băieți : 1. 
Ion Relu (Șc. 149). 2. Adrian 
Sora (Șc. 74), 3. lăncu Bițu (Șc. 
70) — categoria 10—11 ani. 1. 
Dumitru Ioniță (Șc. 79), 2. Aurel 
Saragea (Șc. 79), 3. Sandu Roșu 
(Șc. 79), categoria 12—14 ani.

In final, s-a făcut și un clasa
ment pe școli. Pe primele trei 
locuri, în ordine, școlile generale 
purtind numerele 195, 79 și 86.

Modesto FERRÂRINI

= ANUL XXX — nr. 7864 s 4 PAGINI 30 BANI Vineri 4 octombrie 1974 H
........... .....  iw n itir......

.’■fomcr.î fi*, pz-..ăe Dinamo — Boluspor (3—0) : Dinii se înalță peste Nuri (nr. 4) și Alaetin și, suA 
privirile lui riSret, cu o lovitură de cap deschide scorul.

Citiți in pag- a 3-a comentarii la meciurile susținute miercuri de echipele noastre în competițiile eu-j 
ropene interclutmri. _ ’ . .. ' ■

DUPĂ ETAPA CUPELOR EURGPENE „TRICOLORII'
SE PREGĂTESC INTENS LA POIANA BRAȘOV

Ieri dimineață' s-au prezentat 
Ia sediul FJLF. cei șapte jucă
tori dir.amoviștl care fac parte 
din lotul pentru meciul cu Dane
marca. Din acest „septet" nu lip
sește Radu Nunweiljer, a cărui 
accidentare in partida cu Balu- 
spor punea sub semnul întrebă
rii prezentarea lui. Interpaționa-' 
tul dinamovist a suferit o ușoară 
discopatie. Medicul lotului, dr. 
Dumitra Tomescu. e. de părere că 
Radu Nunweiller se va reface In 
timp util.

La orele tf, .-seria a doua* a 
făcut joncțiunea cu cel plecați 
luni la Snagov. O singură absență 
motivată : Marcu, reținut la" Afvi- 
daberg.

In cursul dușâ amiezii de ieri, 
.tricolorii" s-au deplasat la Po
iana Brașov unde var râmfne 
pisă luni.

Astăzi dimineață, Înaintea an
trenamentului fizic, are ioc ana
liza jocului Bulgaria — România. 
După amiază va avea loc un alt 
antrenament. Programul de lucru 
va continua cu intensitate sporită 
în zilele următoare. Perioada de 
Ia Roiar.a Brașov se va Încheia 
duminică seară, după meciul cu 
Steagul roșu.

In sinul lotului domnește o at
mosferă de încredere. ltadu Nun- 

weilier a ținut sâ ne declare ) 
„îmi pare rău că m-am acciden
tat. Sînt decis, insă, să respect 
toate indicațiile medicului pentru 
a reduce la minimum perioada de 
refacere. Mă simt în formă. Re
venirea in mijlocul coechipierilor

—- ........ -    " - -■ "■ —      —*

OPTIMISM LUCID ÎNAINTEA
MECIULUI CU FRANJA

• Un bogat program de manifestări dedicate

aniversării a 60 de ani de rugby românesc
Medul cu Franța. din cadrul noii 

ediții a Campionatului european, mer i 
de tradiție, are in 137» o semnificație 
apa—e : el se va integra In progra
mul de manifestări dedicate aniver
sării a șase deeenH de rugby româ
nesc. Despre pregătirea acestor mari 
evenimente ale sportului cu balonul 
oval am aOax dind curs unei invi
tații a forului de specialitate (și care 
se cere repetată) : o conferință de 
presi. Cei prexer.tt au fost, mai întii. 
informați de către vicepreședintele 
F.ÎLR., tov, Maiel Ludu, asupra ma
nifestărilor dedicate jubileului. Astf e , 
In holul Facultății de Arhitectură va 
fi găzduită o interesantă expoziție 
(coordonator : antrenorul emerit Ni- 
colae Pădureanu), ce va cuprinde fo
tografii de album. cupe, plachete, 
echipament, panouri, afișe — o ade
vărată Istorie in imagini a balonului 
oval la noi. Tot aici la un stand 
stelat, vor putea 11 procurate un 
pile șl o carie poștală omagiale, pre
cum și insigne. Programul festivită
ților va fi continuat cu organizarea 
unei inedite intllnir! Intre o selec
ționată sindicală și o alta militară, 
alcătuite din glorii sportive de altă 
dată, cu demonstrații de rugby în 

mei din echipa națională mi-a pro
dus o maro bucurie".

Astăzi are loc șl reunirea Io
tului de tineret (sub 23 de ani), 
care reia pregătirile pentru me
ciul cu Selecționata de tineret' a 
Danemarcei.

7, iar Ia 10 octombrie (sala Dinamo, 
ora 17). printr-o adunare festivă. 
Două zile mai ttrziu, revanșa partidei 
dintre echipa arbitrilor bucureșteal 
șl cea a colegilor lor din Constanța, 
in tine, adunarea festivă din 13 oc
tombrie — la care sînt invitați jucă
torii formațiilor României și Franței, 
foști sportivi, antrenori, activiști,' 
ziariști — va Încheia seria acțiunilor 
dedicate celor 60 de ani de rugby, 
rompnesc.

Conferința de presă a prilejuit șl 
o discuție asupra apropiatului meci 
cu reprezentativa Franței, Firește, cel 
„descusut" a fost antrenorul federal. 
Calm, sobru, așa cum îl știm din 
totdeauna. Val.iriu trlmescu a răspuns 
fără ocolișuri, punînd punctul pe i t 
„Primul gîud este acela al victoriei. 
Ilar tie că o vom realiza, fie că ad
versarii vor fi mal buni, VREM SA 
JUCAM RUGBY! Adică frumos, sim
plu, eficace. Va trebui să ne apărăm^ 
dar Înainte de toate VOM ATACA. 
Loviturile de. picior vor fi exclusiv 
tactice. SA AVANSAM ȘI SA CtȘTI- 
GAM TEREN CU "BALONUL IN Ml-j

(Continuare in pag. 2-3)

® Masa rotunda cu o serie de tehnicieni ai acestui sport
Duminică 13 octombrie, în șase orașe din Mexic 

(Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey, Ti
juana, Puebla și Toluca), debutează o nouă ediție 
a campionatelor mondiale de volei (a opta la mas
culin și a șaptea la feminin), competiție la care iau 
parte șl reprezentativele Romanici. Se înregistrează, 
de această dată, un record de participare, fiind 
prezente 48 de echipe masculine și feminine din 
Europa, Asia. America șl Africa. După cum se știe, 
formațiile țării noastre fac parte din grupele de 
la l’uebla. Cea de băieți va disputa calificarea pen
tru turneele semifinale (din cele 6 grupe, primele

înainte de plecarea în Mexic 
a celor două echipe ale Româ
niei, am solicitat tehnicienilor, 
cărora le-a fost încredințată pre
gătirea sportivilor noștri, precum 
si unora dintre activiștii federa
ției, să ne răspundă la cîteva 
întrebări în cadrul unei mese ro
tunde, organizată de redacția zia
rului nostru.

— Cc-ați putea să ne spuneți 
despre modul in care au decurs 
pregătirile și despre starea de 
spirit ’existentă ia loturi înaintea 
acestei mari competiții 2

ȘTEFAN ROMAN (antrenor fe
deral) : La echipa feminină, de 
care am răspuns alături de an
trenorul lotului Sandi Chiriță, si
tuația a fost mai deosebită în 
comparație cu cea a băieților, deoa
rece am început pregătirile mai 
tîrziu. Cu toate acestea, am reu
șit să ne respectăm planificarea 
și sperăm ca vîrful de formă sâ-l 
realizăm în momentul C.M.

Etapele pregătirii au avut în 
vedere faptul că trebuiau elimi
nate o serie de carențe în jocul 
echipei- Așa se explică și calenda-

două clasate promovează într-una din cele. 3 serii 
semifinale) alături de echipele Cehoslovaciei, Co
reei de Sud și Argentinei, iar cea de fete va 
juca în compania reprezentativelor Ungariei, Bra
ziliei și Filipinelor.

Datorită atit numărului mare de participante, 
cit și noii formule de desfășurare, drumul spre 
'pozițiile fruntașe ale CJf. se anunță deosebit de 
dificil, echipele trebuind să facă dovada unei Pre
gătiri de înaltă ținută pe toate planurile . fizic, 
tehnic, tactic și psihic.

rul internațional bogat din acest 
an. La ora actuală am închegat 
un lot de 10—11 jucătoare, care 
pot fi folosite oriclnd In sextet 
cu randament egal, pentru că nu 
avem 6 superjucătoare. _ Firește, 
avem un sextet de bază conso
lidat, dar, în condițiile în care

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. 2-3)
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Căpitanul echipei noastre reprezentative. Alexandru Pop, atacă dczJ 
lănțuit. Foarte aproape de omul cu mingea, Ciornei, Postolache duiu 
și Bărgăunaș sint gata să intervină. O imagine (din meciul cu . ta. 
Praga) elocventă pentru forța de atac colectivă a țncplordon



CUPA ROMÂNÎEJ LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

STEAUA A ÎNREGISTRAT
UN SCOR RECORD 30-0!

IN PREAJMA NOULUI
SEZON BASCHETBALISTE

I
I BASMVL DE

n-am <• 
de la 

bună, 
vremuri, 
n-ar in- 
scenarist

urma urmei, de ce 
acest basm transmis 
nostim ca o glumă 

ca o poveste de pe 
,,The end" pe care 
să-l scrie nici un

ce puteai s?u 
za că antrenc 
tușă de parcă 
pionatului mo* 
enumerarea 
Beșiktas, de 
ca să știm c 
luăm, după o 
am trecut la 
pescu ne-am 
cui, alta, ca 
Și cînd am a 
un-doi-trei, an 
s-a înscris din 
minute s-a ini 
care se știe

...La 
meritat 
Brașov, 
patetic 
cu un 
drâzni 
din lume, de teamă sâ nu fie soco
tit prea schematic și idilic ? Doar pa 
vremea cînd jucam fotbal cu nasturi, 
singur, și transmiteam simultan cu 
voce tare, nu in cap, Venus - R«- 
pensia și Rapid — Ferenc/aros, mai 
găsisem un asemenea final aranjai 
cu ochi și cu sprincene: trei goluri 
in ultimele 5 minute, acele trei go
luri care-ți asigură calificarea ! De 
ce n-am merita și noi, 
oameni mari și în
cruntați la orice po
veste cu *cai verzi pe 
pereți, veghind cu 
mina pe halebardă 
la paza atîtor no
țiuni severe 
MJocul în viteză 
spații mici", 
in regim de
»>posa 
altele, de ce 
înghiți și 
tilă năzdrăifană, 
să ne facă să izbuc
nim în rîs de plăcere . . 
sâ ne dea șî nouă lacrimi de emo
ție pentru glasul de pe altă lume» 
al lui Proca, la sfîrșîtul poveștii ?

Meritam o asemenea lecție de co
pilărie și suprarealism, meritam o 
asemenea drastică și veselă atențio
nare câ via’a - inclusiv in fotbal- 
asocîație — nu se desfășoară numai 
ca in cărțile pesimiste și rele. Există 
nervi, desigur, dar mai există și 
zimbete, și happy-end, să nu fim 
toata ziua unilaletali câ atunci cum- 
necum vine cile un basm ca ăsta de 
la Brașov care te 
tine însuți - ceea 
și noi nu sîntem, 
mare plăcere.

Și nu se poate 
de minute centrări, 
trâri din care știm cu toți ce 
driblinguri încolăcite în opt din

!Roman de la „U“ Cluj la Politehnica 
Cluj ș.a.

LA FETE : Angelica Tita» Clara 
Szabo, Ecaterina Pantea (IEFS) !a 
Politehnica; Eugenia Salcu (Rapid), 
Corina Colț eseu (Liceul „Zinca Go- 
lescu- Pitești) la „U“ Timișoara; Sil
via Moldovan („U“ Timișoara), Cor
nelia Petric, Doina Iftimie (IEFS) la 
Voința Brașov; Ana Lorincz (Voința 
Tg. Mureș) la Voința București; Co- 
drina Oancea (Șc. sp. Bacău) Ia 
Rapid; Camelia Tănăscscu (Șc. sp. 
Bacău) la Olimpia; Ileana Portik 
(„U” Cluj), Liliana Radulescu (Voin
ța București) la IEFS (ultima cu 
drept de joc după expirarea suspen
dării dictată de clubul Voința pentru 
acte de indisciplină), Gheorghița Bo
lovan. Rodica Fortuna, Tatiana l’ă- 
dulescu (toate de la Voința 
rești, ultima cu drept de/joc 
expirarea suspendării dictată 
clubul Voința pentru acte de 
cipiină) la CSU Galați.

Alte cereri de transfer aflate ... 
tigiu, vor fi discutate Și clarificate 
in ședința din 8 octombrie a Birou
lui Federal.

CÎND SI CUM SE VA 
DISPUTA DIVIZIA A Io lecție extrem de se- 

adevărul “*
României"doua a „Cupei bvu»au*v* 

a fost parcă o copie la 
celei precedente. Meciurile 

de 'dimineață, în care au evoluat 
Steaua și Dinamo, principalele pre
tendente la cucerirea trofeului, s-au 
încheiat cu scoruri astronomice, cele 
de după-amiază fiind mai echili
brate. Amintindu-vă că astăzi este 
zi liberă și că programul competi
ției continuă sîmbătâ, de la ora 8, 
iată acum cîteva impresii de la par
tidele desfășurate ieri pe patinoarul 
de la „23 August".

Etapa a 
la hochei 
indigou a

DINAMO—TtRNAVA 10-0 (3-0, 
3—Qt 4—0). întâlnirea a fost la discre
ția bucureștenilor, a căror superiori
tate, de netăgăduit, nu este însă re
flectată de proporțiile scorului care, 
în mod normal, ar fi trebuit să fie 
mai mare. Ca și în ajun, în partida 
cu Steaua — cînd a pierdut exact la 
același scor — Tîrnava și-a axat jo
cul pe apărare, blocînd — cît a 
putut — culoarele de șut spre poarta 
proprie, respingînd pucul din treime 
și atacînd sporadic.

Au marcat : FI. Sgtncă (2), V. Hu- 
țanu (2), Bandas (2), Axinte, Flores- 
cu, Pană și Costea. Au arbitrat A. 
Ballnt și P. Kedves din M. Ciuc.

1 M. CIUC
Este cel

STEAUA—LICEUL NR.
30—0 (10—0, 7—0, 13—0) !!
mai mare scor înregistrat, în ulti
mii ani, într-o competiție de o ase
menea amploare. Fragila și puțin 
experimentata echipă a elevilor din 
M. Ciuc a însemnat o pradă ușoară 
pentru formația campioană, care i-a

administrat 
veră. Dar ------------- ----- —
scorul putea fi încă și mai mare !

Punctele au fost înscrise de : 
Gheorghiu (8), Nistor (6), Herghele
giu (4), Popa (3), Miklos (2), Ioniță, 
Justinian, Kemenessy, Szabo, Caza- 
cu, Vlad și Ungureanu. Au condus: 
D. Cristescu și C. Sgincă (Bucu
rești) .

este acela că

înscrise de :

SPORT CLUB M. CIUC — AGRO
NOMIA 7—5 (3—3, 1—1, 3—1). Parti
dă echilibrată, dinamică, interesan
tă. Studenții au avut inițiativa în 
primele 2 reprize (cînd au și condus 
de 3 ori !), dar au cedat în finalul 
meciului, adversarii lor arătînd o mai 
bună pregătire fizică.

Golurile au fost 
Kedves (3), Nagy, 1 
Osvath, respectiv Teze (3) 
și Borsos. Au 
M. Presneanu.

realizate de : 
Bartalis. Gali și 

" Gyorgy 
condus O. Barbu și

A.S.E. 3—2 (1—1, 1—1, 
măre luptă, egal in 
parte a desfășurăm

DUNĂREA —
1—6). Meci de 
cea mai mare F-----
sale. Dunărea a obținut golul victo
riei cu 2 secunde înaintea sirenei fi
nale !

Au marcat : Olcnici (2) și Boldes- 
cu pentru gălățeni, Marian și Chițu 
pentru bucureșteni. Arbitri : A. Ba- 
lint (M. Ciuc) 
(București).

VIZITA UNEI DELEGAȚII
DIN UNGARIA

în prima parte a lunii septem
brie a vizitat țara noastră, pen
tru 
experiență în problemele sportu
lui de masă, o delegație sportivă 
din Ungaria. Din delegație au fă
cut parte Istvan Kiss, instructor 
principal al Oficiului de stat pen-

realizarea unui schimb de

re-Ediția a 26-a a campionatelor 
publicane de baschet va începe săp
tămâna viitoare. cu participarea 
echipelor MzVSCULINE Dinamo 
(campioana țării). Steaua, Universi
tatea Timișoara, Universitatea Cluj, 
I.E.F.S., Farul Constanța, I.C.E.D. 
(fostă I.C.H.F.), Rapid București, 
C.S.U. Galați, Politehnica București, 
Politehnica Iași. Medicina Tg. Mureș 
(ultimele două promovate din di
vizia B) și a celor FEMININE : 
Politehnica București (campioană a 
țârii). I.E.F.S., Voința București, 
Bapid București. Universitatea Cluj, 
Universitatea Timișoara. " ~
dea, Constructorul București, 
versitatea Iași. 
Inst. Pedagogic 
Galați (ultimele 
divizia B).

întrecerile se
MASCULIN : turul I 
de 
Tg.
(31 octomb: 
București 
al II-lea 
etape

Crișul Ora- 
Uni- 

Olimpia București, 
Tg. Mureș și C.S.U. 
două promovate din

Bucu- 
dupA 

de 
indis-

și Gh. Ml

Romeo VILARA 
Vcîeriu CHIOSE

SPORTIVE

1

I
I
I
I
I

Fizică și Spor», și 
instructor principal 

îonale.
ină au fost 
la C.C. a! 

Consiliul Central al 
au vizitat asociații 

din întreprinderi, din

tru Cultură 
Gustav Totb. 
al unei direcții

Oaspeții din țara vei 
primiți la C.N.EJ’.S^ 
U.T.C. si 8~ ’
U.G.S.R.,’ 
sportive 
școli profesionale și 
preaunj și complexe 
județele /Xrgeș, Ilfov 
nicipiul București.

are din pag l)

ș» Me- 
©rimei 
(2—1).

FAZEI MUNICL 
campionatului de 

rezervat asociațiilor 
din Brașov,

vor disputa astfel : 
' ’ sub formă 

turnee care vor avea loc Ia 
Mureș (11—13 octombrie), 

*>rie — 3 noiembrie)
(14—17 noiembrie) ; turul 
tur-retur), sub formă de 

_ ^.ămînale (echipele fiind 
[ite in grupele valorice 1—6 și 

7—12 oe baza rezultatelor din pri
mul tur) între 12 .ianuarie și 16 
martie : FEMININ : turul I : (tur-
retur etape săptăminale), între 13 
octombrie si 8 decembrie. 5 ianua
rie si 30 martie ; turul al II-lea (tur- 
retur). sub formă de turnee (pe 
grupe valorice 1—6 și 7—12) intre 11 
și 13 aprilie. 13 și 20 aprilie. 1 și 4 
ma:. in orașe ce vor fi stabilite ul-

S-AU ÎNCHEIAT 
TRANSFERĂRILE

Iași
Si

I

ca : 
pe 

,.tehnica 
viteză*', 

decisivă" și 
n-am 

noi o pas* 
care

șî, simultan,

DUMINICĂ, START ÎN 
DIVIZIA ȘCOLARILOR SI 

JUNIORILOR
Cele 96 de participante la Divizia 

școlară și de juniori 
»băieți și la fete) încep 
întrecerea care se va 
începutul verii viitoare.

I
I

O, da. Toal 
în fiecare zi. 
nunțat este d< 
la Ploiești.

la 30 septembrie, perioă- 
sfecări a consemnat ur- 
chimbăcî mai importante: 
: Zdrenghea (,V Cluj). 
:tehnica Buc). Straxulat 

____ _____ A. Molnar (IEFS) — toți 
la Stwaii; Ivașrenco (Farul), Flutu- 
raș, Osaeenco (Lie. 35). Vglai (Șc. 
sp. Saw Mare) — toți la Diuamo ; 
GL Dumivru (Dinamo) la. Farui 
Ctmpeanu (Steaua) la 
Amoniu (Steaua). Rotaru 
la ICED; Posa (Steaua) 1 
nica București; Țureanu 
Idttarft). Baciu și * 
(Steaua) la Rapid: R. 
(CSU Galaț ) la Farul. In 

Iui M.
Cluj la

Ir

ă țrans:

Gh. 
Tîmișoa ta;

1 (DiTiîimo) 
Ia Politeb- 
(Academia 

Trodorescu

» Utigiu se 
Barna de 
Cluj. Gh-

(cîte 48 la 
duminică 

încheia la 
___ _____ ______ ________ îm.părțite 
in cîte șase grupe a opt formații, 
divizionarele 
octombrie șî 
turului, iar 
martie cele 
săptămânale).
avea loc semifinalele (primele patru 
din fiecare serie vor alcătui grupele 
din care se va pronțova in turneul 
final, următoarele patru vor forma 
grupele semifinale care vor desemna 
formațiile ce vor retrograda în 
campionatul de calificare).

Campioanele școlare și de juniori 
vor f. cunoscute după turneele fi
nale ca»-e se vor desfășura între 4 
și 8 iunie la Constanța, cu partici
parea a cîte șase echipe de băieți 
și de fete

vor susține între 6 
17 noiembrie partidele 

între 26 ianuarie și 9 
ale returului (etape 
Intre 1 si 4 mai vor

„U* TIMISOARA A CiSTIGAT 
TURNEUL DE LA KOSICE

turneu, interna- 
sala Institutului 

echipa mas-

1

I
I
I
I
I
I

silește să rizi de 
ce numai filozofii,

osocotesc că

Gh. Sidieri ■ 
București : D< 
ționar enciclo] 
veți găsi : ,,l
reț; admirabil 
mă voi strâdi 
mai bune, $p 
plac, dar pron 
veți câuia n 
înainte de aȚ

r

ÎNAINTEA cm. de volei

Partîcipînd la un 
țional desfășurat în 
Politehnic din Kosice. ---- --
cu ină de baschet Universitatea Ti
mișoara a repurtat un frumos sac- 
ce t. cișt’gsnd toate partidele susți- 
mue si clasîndu-se pe primul loc. 
Iată rezultatele studenților timi
șoreni : 83—66 cu Slavia VSD Zilina, 
95—61 CU MEAFC Miskolc, 
cu VST Kosice șl 88—63.cu

Pe primele
* 2.

70—61
Slavia 

locuri :
Slavia

VSLD 3volan.
1. Universitatea Timișoara.
V ST Kcsice. 3. Slavia VSLD Z volan.

BAJENABU (pre- 
•) ! Este normal

a de sus- 
zile, con- 

este o rie-

I
I
I
I

: 85
cen- 
iese, 
care 

nu rămine decit gaura covrigului, 85 
de minute știute și cunoscute din 
atîtea filme a’.e genului, 85 de mi
nute scrise ca la evrtea cea mai 
neagră și mai științifică a jocului,

să nu surizi 
centrări, I. Grîgoresci 

de acordul d '

C. Cotuțiu
Huedin : Vă 
tîrzierea I

A C T U A L I T
• REUNIUNEA ANTRENORILOR 

DE DIVIZIA A. Consfătuirea de lu
cru a antrenorilor principali ai echi
pelor de Divizia A, precum si a me
dicilor cu normă întreagă de la a- 
ceste echipe, va avea loc MARȚI 
8 OCTOMBRIE, de la ora. 9. și nu 
luni 7 octombrie, cum se 
inițial. Reuniunea se. va 
la sediul

a nuntașe 
desfășura

F.R.F.

COMPE-

a „Cupei Roi
— Metalurgiș 
Rapid Feteșt 
l—0 (1—0), c 
Dacia Pitești
— F.C. Biho; 
trerupt în m 
lui Ploiești ‘ 
București 
o—i (0—0), 
Corvinui lini 
structorul V 
0—4 (0—1).

T

• IN 
FALE 
fotbot, 
sportive 
Intiinit formațiile Troctoful 
trom, victoria revenind 
echipe cu scorul de 2—1 
• UN EVENIMENT NEOBIȘNUH 
s-a produs în meciul de fotbal 
dintre echipele de juniori Forestc 
Moldovițo — Minerul Gura Hu
morului. Cei 22 de tineri fotba
liști au fost chemați la centrul 
terenului de către arbit*o Maria 
Fiticar, din Cimpulung Moldove
nesc, care Io terminarea partide.' 
a primit calificctivul foarte bine 
pentru arbitrajul prestat • LA 
CO.MPETIȚIA POLISPORTIVA, or. 
ganîzată de Consiliul sindical a! 
județului lașî, au participat peste 
1 000 de tineri șî tinere. La ca
pătul unor însuflețite întrecer’, 
echipele de fotbal șl handbcl ale 
A.S. Nicolina și cea de volei o 
A.S. Unirea au urcat pe cea mai 
înaltă treeptâ a podiumului pre
miatelor. |n concursurile de tenis 
de masă victoria a revenit lui 
I. Zaharia, la șah o învins C. 
Sauciuc, Iar la tenis de cimp pe 
primul loc s-a clasat Gh. Boris, 
toți de ia A.S. Unirea. • PF 
STADIONUL DIN ȘTEFÂNEȘT! 
(județul Argeș) a avut loc o reu
șită „duminică sportiva", în pro
gramul căreia au figurat întreceri 
de handbal, fotbal, volei și tenis 
de cîmp, urmărite de peste 1 000 
de spectators e CONCURSUL 
POPULAR DE BICICLETE, inițiat 
de CJ.E.F.S. Timiș, a angrenat 
numeroși tineri din întreprinderi, 
Instituții, și școli din Timișoara, 
învingătorii : cat. ~

(antre
i Stră 
in afara 
be?e toți
ii, rca’j-

co.ecîiv sudat din punct 
re psihic. Poate din a- 

cauză, în anumite 
sultate’e nu au fost 
cum s-a întimp’at, 
in cazul 

tehnicienii.
m

11 
ia

ir.o- 
cele 
spre 

Balcaniadei, 
cît și jucă-

convinși că avem o 
lisiune grea, dar vom face totul 
i ne achităm cu cinste și să 
idreptățim speranțele puse in

NICOLAE MURAFA (membru in 
biroul federal) i Formația femi
nină se prezintă destul de bine. 
Fetele au încredere în 
tățile lor, dar mi se 
sînt puțin cam obosite. 
joc“ nu este egală la toate, de 
aceea pînă la debutul în compe
tiție trebuie făcut totul pentru a 
le aduce în maximum de formă.

ROMULUS CIOACA (membru 
în biroul federal) i Se pare că 
cele mai multe probleme le *ri- 
dică echipa feminină, despre care 
pot afirma că alcătuiește un co
lectiv bun, dar cu o stare psiho
logică precară. In plus, se înre
gistrează fluctuații în ceea ce 
privește participarea la efort. De 
asemenea, antrenorii nu au reu
șit să întroneze o disciplină fer
mă, jucătoarele mai vechi 
ționînd, deseori, negativ 
mite măsuri luate de 
rea tehnică.

RODICA ȘICLOVAN

posibili- 
pare că 

□Pofta de 
nu este egală la toate,

CORNELII 
ședințele F.R.V 
vrei sâ ajungi 
dei. Cunoscînd faptul că s-a res- 
pectat întocmai programul de pre
gătire, plecăm in Mexic cu gîn- 
dul ce a lupta, pentru un loc eît 
mai bun. De altfel, nici nu . se 
pune problema ca echipele noas
tre sâ nu ajungă in turneele fi- 
nai*

ȘTEFAN ROMAN : In fâța tu
turor formațiilor cu care ne întîl- 
nim avem șanse să cîștigâm. Ți
nînd seama de valoarea C.M., lo
cul pe care 11 vom ocupa va fi 
în funcție de modul cum vor re
zista fetele și băieții la cele 11 
jocuri, avînd în vedere că fiecare 
confruntare este hotârîtoare.

AI.REL DRAGAN : Tn obiecti
vul nostru se înscrie și calificarea 
la Jocurile Olimpice. Aceasta în
seamnă ocuparea locului 1 sau 2 
la C.M. Este un lucru greu, pe 
care îl cunoaștem. Dacă. însă, vo
leibaliștii se vor comporta la fel 

au făcut-o pe întreg 
I anului, nu ne vom

iâ
in virful pirami- I

LA COMISIA DE
DISCIPLES A. In. ședința sa 
de ldtru. de miercuri sea-

OPTIMISM LUCID
(Urmare din pag. 1)

I

cum < 
cursul
toarce fără o poziție bună, 
va fi, în ultimă instanță, o

par- 
în- 

care 
me-

reac- 
la anu- 

conduce-

12-14 ani - 
M. Balasz (Șc. gen. nr. 3), eat. 
15—16 ani - 1. Balasz (Lie. Con 
strucții civile), cat. 16-18 ani — 
B. loan (Tehnometal). > DIN 
INIȚIATIVA ASOCIAȚIEI AViNTUL 
REGHIN se află în plină - desfă
șurare o competiție de tenis da 
cîmp, la care iau parte echipele 
Sănătatea Bistrița, Mureșul To 
plița. Sănătatea Sighișoara și 
Avîntul Reghin. Pînă în prezent 
s-au consumat trei etape. Jocurile 
au loc tur-retur șî se bucurâ de 
o mare popularitate în 
respective.

croșete

(secretar 
general al F.R.V.) i Abordăm com
petiția cu cîteva noutăți îndrăz
nețe și, sperăm, eficiente. Unele 
au fost deja amintite. Eu mai 
adaug doar că s-a depus o muncă 
foarte serioasă la antrenamente, 
de aceea am încredere în modul 
cum vor evolua echipele noastre.

— După cum ați afirmat, 
Ia pregătire s-a muncit mult. De 
asemenea, 
materiale pentru 
cu cinste 
V-am ruga, 
ce șanse acordați reprezentative
lor de volei la actuala ediție a 
mondialelor ?

s-au făcut eforturi
o reprezentare 

a culorilor noastre,
deci, să ne spuneți

dalie.
GI1EORGHE

NESCU 
deral) i 
trebuie 
pecte I 
limpiadă 
zul unui < 
mul obiectiv, 
ceeași ambiție a luptei pentru o- 
cuparea unui loc cît mai bun, 
care să ne favorizeze în reparti
zarea în seriile 
doilea prilej 
Montreal.

— O ultimă 
am vrea să o 
referitoare la 
toare. Ce părere aveți ?

ȘTEFAN ROMAN: în 
tul de față, în competiția femi
nină se detașează formaț’ile 
U.R.S.S. și Japoniei, celelalte 
fiind de valori sensibil egale. Va 
fi șl de această dată o confrun
tare între cele două stiluri i eu
ropean și asiatic.

AUREL DRĂGAN Și în cazul 
băieților lucrurile sînt asemănă
toare. Avînd în vedere condițiile 
deosebite în care se desfășoară 
disputele — altitudine, fus orar 
schimbat — s-ar putea să asistăm 
și la unele surprize.

CONSTAXTI- 
în 

Campionatele 
analizate sub 
calificarea 

și,

(membru

as- 
O-
ca- 

pri-

biroul Ee- 
mondiale 

două 
pentru

totodată, în 
eșec privind 

, continuarea cu a-

„europenelor1, al 
pentru „punctul"

problemă 
abordăm 
celelalte

pe care 
este cea 
competi-

momen-

Corespondenți : 
GH. PETRESCU, 
CU,

c. 
D i

GRUIA, 
DIACON ES'

I. FETEANU, C. CREȚU și 
Monica SÂLÂGEAN.

Așadar, campionatele mondiale programate în Mexic se anunță 
deosebit de dificile pentru toate competitoarele, iar interlocutorii noș- 
trii au lăsat să se înțeleagă că reprezentativele României sint bine 
pregătite își vor aborda în așa fel competiția incit să răspundă în
crederii acordate și să șe numere printre fruntașele întrecerii. De fapt, 
aceasta este și .dorința unanimă a celor care sint atașați de volei, a 
tuturor celor care iubesc sportul.

programate. în Mexic se anunță

NA. Pressing-ul va fi continuu la o- 
fensiva oaspeților. începutul a fost 
făCut anul trecut la Valence, acum 
sperăm să confirmăm și nădăjduim, 
in:r-un rezultat onorant, realizat in
tr-o MANIERA ROMANEASCA DE 
JOC".

Optimismul lui Valeriu Lrimescu, 
mărturisit la recenta conferință de 
presă a F.R.R.. are temei. In lot dom
nește o atmosferă excelentă, băieții 
sint serioși, ascultători, preocupați de 
un singur gînd : acela al unei presta
ții superioare Ia 13 octombrie. Și s-au 
dovedit. capabili de aceasta în parti
dele de verificare (chiar dacă adver
sarii nu le-au ridicat probleme deo
sebite), cînd s-au realizat execuții 
tehnice individuale de mare finețe, 
puse in slujba jocului colectiv

I
I
*
I
I
I

O DE 
TITII ȘI 
obișnuită __ _____  . _ , . _
ra, comisia de competiții și • disci
plină a F. R. Fotbal, a luat o serie 
de hotărîri. Ținînd cont de faptul 
că nu a mai avut niciodată sanc
țiuni, i-a acordat mustrare 
G. Sandu (Dinamo), eliminat — 
tru joc periculos — în timpul 
cîului cu Chimia Rm. Vâlcea.

Trecînd la Divizia J3? tot 
mustrare l-a sancționat pe E. Pe teu 
(C.S.M. Suceava); care s-a făcut vi
novat de atitudine nesportivă. in 
timpul partidei cu Oțeltil Galati, față 
de arbitru. Aceeași pedeapsă 
mustrare — i-a fost dată lui 
Zicu (S.C. .......
Virgil (Ceahlăul P. 
sancționat cu o etapă

lui 
pen- 
me-

cu

N.
Tulcea), în timp ce C. 

~ Neamț) a fost 
_T__ ... A V de suspen
dare. Pentru insuficientă muncă e- 
ducativă în rîndul jucătorilor lor, 
secțiile de fotbal Ceahlăul P. Neamț 

Tulcea au primit cite un 
, făcîndu-se 

adversar. 
Bihor, 

(Minerul

și S. C.
avertisment. . .
vinovat de lovirea unul 
fără balon, 
câtorul Radu Pamfil 
Mare) a fost suspendat o etapă.

în sfîrșit.

de la F. C. ju-
13.

• STEAU. 
interesantă^ 
disputa duWi 
ora 11. pe st 
niște : forma 
geș.

• MECI 
NAL. Gaz r 
t ion at a Guin 
nata Guineei 
în țara noa* 
la Mediaș 
locale Gaz 
sfîrșit cu ur 
2—2 (2—0), c 
de Sultîinoiu 
Gaz metan, 
Janski (mm 
R1ȘNOVEAN

re-
ultima etapă

© „CUPA ROMÂNIEI". Alte 
zultate înregistrateI

AÎTÎ ETICĂ/S D,N CALENDARUL COM 
MlLtilorl f*ETITHLOR republicane 
ele acestui an au mai rămas de desfă
șurat : 5 oct. la Ploiești (ora 15), cam
pionatul republican de marș juniori - 
20 km; 5—6 oct. la lași, campionatul re
publican de juniori I la decatlon și 
pentatlon ; 6 oct. la Ploiești, Focșani și 
Tg. Mureș, zonele campionatelor repu
blicane de cros ; 12-13 la Pitești, ba
rajele pentru campionatele pe echipe; 
20 oct. la Băile Felix, finalele campio
natelor republicane de cros (individuale 
și pe echipe).

A1IT/N ASTĂZI INTRA IN ȚARA 
AU I Vz NOASTRĂ participanții 
..Turul Europei", unu! dintre cele 
mari raliuri ce se organizează pe 
tinent. Traseul pe care îl străbat 
curenții este următoiul : Erbach 
Germania) - Prago - Budapesta 
București - Istanbul - Ankara - Ku
weit - Bagdad - Damasc — Beirut — 
Izmir - Sofia - Belgrad - Bo:zano - 
Innsbruck - Hanovra — Travemiinde 
(R. F. Germania), in România, automobi- 
liștii intră pe la punctul de frontieră 
Borș, trecînd apoi - prin Gilâu, Abrud, 
Sibiu. Rm. Vilcea, Pitești, București, Că
lărași, Adamclisi, Mangalia — spre Bul
garia — Turcia. Concurenții ajung în 
București în .dimireața zilei de mîine - 
între orele 3 și 5 — poposind, doar a 
jumătate de oră (pentru masă) la ho
telul Intercontinental.

------NORMELE OBLIGATORII 
----- ----—» ........ vor fi tre- 
componentele divizionarelor fe- 
din Capitala astăzi, de la ora 
sala F'oreosca.

R A C r U CT caA^Criti DE CONTROL 
cute de 
minine A
12,30, în

la 
mai 
con- 
con- 

(R.F.

I! IDA SUCCESE ALE DiNAMOVIS-
JUUU TILOR BRAȘOVENI LA VAR
ȘOVIA. Clubul Gwardia Varșovia, 
piilejul cel$i de 
la înființare, a 
internațională de 
invitate echipele 
mo Brandenburg
Olandei și mai multe formații poloneze. 
Sportivii brașoveni ou obținut frumoase 
succese : Alexandru Filip (cat. ușoara' 
jf Constantin Știrbu (cat. semigrea)

CJ
aniversări de 
o competiție 
ca-e cu fost 

Brașov, Dyna-

a XXX-o 
orgonîzot 
judo Io 
Dinamo
(R.D.G.), Selecționata

s-au clasat pe primul loc, Ștefan Pop 
(cat. ușoară), loslf lanoși (cat. mijlocie), 
Ladislau Poli și Laszlo Ferentz 
semigrea) au ocupat locul secund. 
Mircea Noiopoi (cat. semimîjlocie) 
Constantin Gotcă (ccl. mijlocie) 
clasat pe locul trei Io categoriile 
pective. După cum se vede, finalele de 
la „ușoară" și „semigrea" au fost dis
putate de judoka brașoveni.

PDE r* LA $TRANDUL tineretului 
I UL(J țj;n Capitală, într-o dublă în- 
tîlnire amicală : Progresul - Ceryeno 
Hvezdo (Cehoslovacia) 3—6 (0—1, 1—2.
1-1, 1-2) și 8-8 (1-3, 1-3, ‘ ' -
Pentru bucureșteni ou marcat M. 
cu, Barabancea, Miu în primul 
lonescu 3, Miu 2, Barabancea 2 
Popescu în cel de al.doilea.

CAB’rr CONSTRUCTORULrvrlUt LĂȚI - VICTORIOASĂ
R.D. GERMANĂ. Echipa Constructorul 
Galați, campioană a țârii la masculin, 
a efectuat un turneu în R.D. Germano. 
partîcipînd lă întrecerile organizate d^ 
clubul BSG Sangerhausen. Evoluînd ex
celent, popicarii români (tlie Băiașu, 
Iosif Tismănaru, lultu Bice, Aurel Chirtlâ, 
Florian Bucaleț 
ocupat 
echipe, 
formația cehoslovacă Slovan H'ohoveț — 
5120 p.d., BSG Sangerhausen I — 51*7 
p.d. și BSG Sangerhausen II - 4990 p.d. 
Sportivii gălățeni s-au prezentot loarte 
bine șî în turneul individual, ocupînd 
două din primele trei locuri (pe lista de 
înscriere s-au aflat 24 de popicari) ; 1. 
lul.iu Bite — 927 p.d.; 2. larcsîav Ar»‘on.'v 
(Cehoslovacia) — 913 p.d.; 3. Aurel
Chitită - 908 p.d.

(cat. 
iar 

Și 
s a j 
res-

2-0, 4-2). 
Popes- 

mecî, 
și M.

GA-

și Ion Hrisovschi) 
primul loc în clasamentul 
cu 5255 p.d., fiind urmați

Cld
03
cte

© SELECl 
mina viitoar 
9 octombrie, 
zează o scle 
născuți în a 
fotbaliști vor 
și tehiși.

RUGBY 
celei de-o do: 
ovea loc la £ 
pei campioan 
slănțeonă Far 

în formă 
din amfc 
Dar iați 

into Petroșani 
sita tea Timișoi 
ria I); Grivița 
Folitehnica la 
Dinamo Bucur 
Sportul studei 
lli-o); Steaua 
zău - Giorio

mează dum 
la ora 1Q 
trâu din 
regate din 
cele țrei 
acum, primei» 
sînt ocupate 
SA OPTIMIST 
A. Romașcu 
FINN : 1. C. 
sîliu 14,4 p;
1. M. Carp 
M. Mugescu
1. E. Giota 
M. Năvcdaiu

Ora 16
• Cele j 
partidele 
competitiil 
fotbal • 
do ; sele 
Moscova 
box ale i 
Gunner M 
lack Sh<



OV
se a mu

ll de pe 
ala com- 
trecul ia 
ftiața lui 
ice, asta 
e bătaie 
nutul 60, 
:a ți Țo- 
itimplârii, 
> basm...

treaptă, 
e o șa, 
în cinci 

• situație 
:azuri că 
întoarce 

intrenoru! 
t, Țopes- 
cutele fi- 
istice de 
tănoiu ci
rul lui 
în finala 
roca 
tere 
iar
ii ca pe 
Rimei*4...

rîdețij 
și prea

nu . 
să 

noi

e petrec
Hatul a-

se zke

RETROSPECTIVA LA CUPELE
DINAMO

O CALIFICARE
COMODA

marcînd 
vreunul 
Dinamo

Obținînd două victorii și 
patru goluri fără a primi 
in întîlnirile cu Boluspor, 
București se numără printre forma
țiile calificate în turul secund al 
„Cupei U.E.F.A.**

O calificare comodă, anunțată încă 
din prima manșă a turului I, cînd 
Dinamo a cîștigat cu 1—0, dar care 
ascunde calitatea puțin mulțumitoare 
a fotbalului etalat de cele două con
fruntări, 
miercuri, 
Nicușor. 
unele circumstanțe 
pildă, la Bolu,

trecere despre care s-ar putea spune 
nu fără temei că este chiar mai 
puternica decît „Cupa cupelor", 
considerata a doua competiție eu
ropeană a cluburilor. Se impune — 
deci — nu numai completa vinde
care a celor indisponibili, ci și re
aducerea întregii formații CEL PU
ȚIN ia nivelul demonstrat în pri
mele etape ale campionatului. F. C. 
Koi*, I&iemazionale, Ajax Amster- 
fi&m, Derby County, Rapid Viena 
sau Adetica Madrid, pentru a aminti 
doar de cîteva dintre calificatele ală
turi de Dinamo în turul al doilea, 
nu smt Boluspor..,.

Mircea TUDORAN

DECIZIA, JN EXTREMIS"
fapt pe care-1 releva 
după meci, și antrenorul 

E drept, are și 
De

CONTINENTALE
ai 12-lea. este pe deplin meritată, 
toți, fără excepție, făcînd eforturi 
deosebite, dărumdu-se într-un mod 
exemplar culorilor clubului, abor- 
dind partida cu o abnegație fără 
rezerve.

venit

Dinamo 
atenuante, 

a fost lipsită de 
aportul lui Lucescu, Dumitrache și 
Dudu Georgescu, toți trei indisponi
bili, fapt care a contat foarte mult 
în aportul atacului la aspectul ge
neral al jocului vicecampioanei noa
stre. La București, cei trei și-au re
ocupat locurile în linia ofensivă (pri
mii doi numărîndu-se și printre 
marcatori), dar aportul lor nu a fost 
atît de consistent pe cit se aștepta.

A STEAGULUI ROȘU

SA NU UITAM
DEFICIENȚELE!

Miercuri «ara, după meciul Stea
gul roșa — Beșiktaș, suporterii bra
șoveni trăiau în continuare marea 
bucurie a calificării.

Șl dacă succesul calificării a 
atît de tîrziu, dar a venit, aceasta se 
datorește și unor erori tactice comise 
în cele 86 de minute; dar considerăm 
că totul s-a întimplat din cauza 
mizei jocului, stării de nervozitate a 
jucătorilor brașoveni. Au fost mo
mente în care pînă și Gyorfi a uitat 
că joacă extremă stingă, trecind pe 
centru, inghesuind, astfel, jocul și 
dînd posibilitatea fundașilor Tui Be- 
șiktaș să se grupeze in preajma ca
reului și să anihileze încercările de 
pătrundere ale stegarilor. N-am fi 
crezut ca un jucător cu atîta expe
riența și îndelungată activitate la 
clubul brașovean, cum este Pescaru 
să devină atît de irascibil, atît pe 
teren cit și la pauză, situație care 
a amplificat starea de nervozitate a 
tuturor echipierilor.

Apreciind meritele jucătorilor bra
șoveni nu putem uita greșelile tac
tice săvirșite care, sperăm, vor fi 
remediate pe parcurs. în așa fel 
incit in turul al doilea al competiției 
echipa brașoveană să abordeze întil- 
nirea cu un potențial mai ridicat. 
Mai cu seamă că următorul adver-
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Nunweiller VI (Dina mo), Șerbânoiu (St. roșu) și Mulțescu (Jiul), 
ai echipelor noastre prezente miercuri f» cupele europene.

Lucescu a jucat cu reținere, Iar lui 
Dudu Georgescu i-a recidivat întin
derea suferită în meciul cu Sportul 
studențesc. Mal mult, și Radu Nun
weiller a părăsit terenul, spre final, 
fiind accidentat, motiv pentru care 
Dinamo a terminat joeul în 10 oa
meni. Doar apărarea și linia de mij
loc și-au adus aportul scontat.

Superioritatea de ansamblu a lui 
Dinamo, arătată față de Boluspor nu 
va mai fi însă suficientă în turul 
următor al „Cupei U.E.F.A.*, o in

Performanța brașovenilor se adau
gi acelui 4—3 de ia București In
tr-un meci disputat cu ani în urmă 
dnd, fri ultimele 5 minute. Steagul 
roșu, condusă cu 3—1 de Rapid, a 
Înscria prin Fusul an trei goluri, fi- 
naiul partidei încheindu-se cu o vic
torie nesperată a echipei în Care 
juca și Nicolae Proea. actualul an
trenor al băieților care, miercuri, 
au izbutit ceea oe nimeni nu jnai 
credea ! Victoria jucătorilor brașo
veni, chiar dacă s-a realizat în ceasul

® „Etapa oaspeților" — a 
„triștei duminici" pentru suporte
rii echipelor gazdă din șapte ora
șe, care au așteptat zadarnic vic
toria echipei favorite, acceptind 
pînă la urmă egalitatea sau chiar 
înfrin’gerea — s-a desfășurat, în 
generai, sub semnul sportivității, 
atît in terenul de joc, cit și in 
tribune. De la Timișoara, cronica
rul nostru a subliniat a este as
pecte. Observatorul f deral. Marin 
Cristea, 
pentru 
scandat de susținătorii 
la adresa 
galerie.
șița și plăcut impresionați, evi
dent, de acest cald salut de ospi
talitate. Așteptăm 
tur, la Reșița !

® O secv nță 
cu reale valențe 
întunecat intrucitva atmosfi 
Este vorba de faza în care, 
cercînd să intre în posesia balo
nului, la care Iiieș ajunsese cu o 
fracțiune de secundă înaintea lui, 
Păltinișan l-a lovit pe portarul re- 
șițean, 
rul federal 
șan

își exprimă admirația 
arel „Ili-ne ați vc-nit !“ 

j—' "lui ..Poli" 
„adversarilor" lor întru 

veniți cu miile de la Re-

revanșa. In re-

din acest meci 
spectaculare a 

îra. 
în-

accidentindu-1. Observato- 
nu-i face iul Păltini- 

proces de intenție, dar arată 
pe bună dreptate — că in a- 

semenea situații fair-play-ul re
comandă renunțarea la o presu
pusă șansă de a mai ajunge min
gea, dacă există și perspectiva 
lovirii portarului. Poate că una 
din cele mai frumoase imagini pe 
care ni le dăruiește fotbalul, este 
aceea în care atacantul sare pes
te portar în asemenea momente.

MICUL ECRAN
(1930) și Ray Sucar Robinson — Rorv 
dy Turpin. (1955).

DUMINICA 6 OCTOMBRIE

Ora 16 : MAGAZIN SPORTIV « 
Handbal masculin ; Dinamo Bucu
rești - Politehnica Timișoara (repri- 
zo a il-o). Tiar.smisTane de Io S:a- 
dionul Dinamo * Hochei : U.R-S.S. 
— Canada *. salecțhjni înregistrate 
de la Moscova.

FARA ÎNTREBUINȚARE
• Despre partida de la Brașov, 

dintre Steagul roșu, specialista 
meciurilor dramatice — pierdute 
sau— cîștigate — și A.S.A. Tîrgu 
Mureș, arbitrul Gheorghe timona 
se exprimă astfel : .Cu excepfia 
rîtorva faulturi, mi-a plăcut jocul 
bărbătesc și angajamentul jucăto
rilor pentru balon, mai ales al ce
lor din Tîrgu Mureș, care au 
creat și faze bune de joc, de-a 
lungul celor 90 de minute44.

• Nici un cartonaș galben în 
în tilnirea viu disputată de la Iași, 
dintre Politehnica și F. C. Argeș. 
Nu consemnăm acest lucru ca o... 
surpriză- 81 reprezintă, în orice 
caz, un fapt pozitiv, remarcat de 
altfel și de" arbitrul partidei, Gh. 
Popov ici, care a scris următoare
le : 
jocului, 
dul cel

Ambele echipe 
apă rin du-și, 
mai sportiv

s-au dăruit 
însă, în 
șansele".

mo-

Galați,schimb, la . ,
de echipă, Dan Coe,

(arbitrul

• în 
căpitan 
părindu-se fără motiv 
jocului, C. Pctrea, este notat cu 
10 de către observatorul federal 
Mihai Bîrsaa) comite un gest 
nesportiv, nevenind la sfîrșitul 
meciului la mijlocului terenului, 
pentru a da ruina cu arbitrii și 
cu căpitanul echipei 
Toată lumea îl recunoaște 
lisa Coe pasiunea cu care apă
ră culorile echipei în care joacă, 
oricare ar fi ea. Dar de ce tine 
el să se „evidențieze" si în acest 
fel?

un 
su-

ad verse, 
lui

Etapa desfășurată duminica trecută 
n-a produs schimbări importante în 
fruntea celor trei clasamente ale 
diviziei secunde, liderii menținîn- 
du-și pozițiile ciștigate în rundele 
anterioare. De remarcat faptul că 
nici o formație-oaspe nu a putut 
pleca cu ambele puncte, doar cîteva 
dintre ele au obținut rezultate de 
egalitate. De asemenea, merită sub
liniată revenirea fostelor divizionare 
A, Petrolul Ploiești și Sport Club 
Bacău, revenire care le-ă permis să 
urce cîteva trepte și totodată, să 
micșoreze diferența de puncte față 
de actualul lider, Progresul Brăila.

Din păcate, și în această etapă 
s-au comis multe abateri disciplina
re, iar în unele locuri arbitrii au 
interpretat în mod personal prevede
rile regulamentare. La Galați, de 
pildă, la partida dintre Oțelul și 
C.S.M. Suceava arbitrul Gh. Drago- 
mir (București) după ce a prelungit 
în mod nejustificat timpul de joc, 
cu aproximativ patru minute, a a- 

i cîteva
o 

gra- 
decis

federal (aceea de omologare a me
ciului Tractorul Brașov — Dinamo 
Slatina cu scorul de 3—0 în favoa
rea oaspeților ca urmare a inciden
telor provocate de jucătorii brașo
veni, care au obligat pe arbitru, 
prm acte de violență, să anuleze un 
gol perfect valabil marcat de echipa 
oaspe) ne arată că organele fede
rației sînt decise să adopte măsuri 
severe împotriva acelora care comit 
acte de indisciplină pe terenurile 
de joc.

Să sperăm că etapa a VIII-a, care 
se va disputa duminică, nu ne va 
mai da prilejul să facem asemenea 
constatări. De altfel în programul 
etapei figurează cîteva întîlniri care 
pot oferi spectatorilor jocuri de bu
nă calitate, în spiritul fair-play-ului. 
Pe prim plan se situează, desigur, 
partida de la Brăila, dintre Pro
gresul și Petrolul Ploiești, precum 
și aceea de la Suceava dintre C.S.M. 
și Sport Club Bacău (ambele din 
seria I). Și în celelalte două serii 
vor avea loc meciuri echilibrate : 
Flacăra Morenl — Rapid București, 
C. S. Tîrgoviște — Dinamo Slatina 
(seria a Il-a), Mureșul Deva — Șoi
mii Sibiu, Ind. sîrmei C. Turzii — 
Minerul Baia Mare, C.F.R. Timișoara 
— Corvinul Hunedoara 
in-a).

toate 
joc 

acest 
Biroului

mai pu- 
tur.

Gheorghe NERTEA

DUPĂ MECIUL DE LA PETROȘANI

JIUL A RATAT

GOLUL DECISIV

sar va fi — probabil — și 
temk. decit cel din primul

trei dintre cei mai buni ;ucdtori

BE MAI MULTE ORI

Jiul Petroșani 
califice in 
pelor. Dar 
daca .- 
ar fi 
atenție 
acolo 
bile ;
grav ]

• în raportul observatorului 
federal la meciul de la Timi
șoara, pe lingă nota 10 acordată 
arbitrului N. Petriceanu, am ' - 
tîlnit și o serie de aprecieri care 
justifică intrutotul nota acor
dată : -Arbitraj excepțional, 
tr-un joc viu disputat, care 
fi putut degenera la prima de
cizie greșită”. Aceeași notă, 
a primit-o și C. Ghiță. 
torul întîlnirii Chimia Rinwieu 
Vîlcea — Dinamo, din partea 
lui Valentin Stănescu. .Și nu e 
primul „10“ pe care îi cucerește 
acest arbitru.

m-
ar

10.
condu că-

i«

Jack BERARIU

cordat formației gazdă, cu __
secunde înaintea fluierului final 
lovitură de la 11 m, complet 
tuită care, transformată, a 
soarta întilnirii.

Este cazul să reamintim că 
încălcările regulamentului de 
nu vor rămîne fără urmări. în 
sens, o ultimă decizie a

Cu patru zile înaintea importantului meci de la Brăila în com
pania Progresului, in cadrul etapei a VIIl-a din Divizia B, Petrolul 
a făcut ieri o repetiție generală, intr-un meci oficial, de Cupa Ro
mâniei, infruntind echipa T.M.B. Fotoreporterul nostru V. Bageac 
a surprins o aefiune ofensivă a ploieștenilor în preajmă careului 
advers.

n-a reușit să 
doi al Cupei eu-
PUTUT s-o facă, 

de

turul 
ar fi
Meciul
pregătit cu mai 
echipa n-ar 

goluri

1. 
fost

• și 
două _ 
la unul dintre 

_— portarul Ion
parcursul primei 
dej de miercuri n-ar 
credibil, prin Stoichi 
Libardi, Mulțescu, oca 
favorabile care, trs 
goluri ar fi dus Ia 
4—0 sau 5—0. perfect 
form cu evoluți’-îe cel< 
pe. 3. După min. 51 - 
irosită ultima mare | 
marcare
— nu ar fi avut, 
din fizic, cauzată 
făcut pe durata 
A survenit apoi 
Libardi cu Fildiroiu 

și mai mult; t. 
Acțiunile de atac 

claritate, aplomb.

la Dundee 
multă 
primit 

perfect para- 
eie 

Gabriel.
ze a 
fi ratat
i Ro;
ii ex
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2. Pe 
parti- 

in-

■ezr de 
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con

ultima
? a celui de al treilea gol 

. o cădere de or- 
de marele efort 
primei reprize, 

și schimbarea lui 
și Jiul și-a 

.debitul* ofen- 
n-au mai 

vigurozi-

redus
siv.
avut 
tate.

Cu
naiul ________
deținătoarea Cupei _________
mai are FORJA NECESARA 

ultim moment, 
realizarea celui < 
gol pe cave 1-; 

prisosință și care 
în mare

Aceasta

fiecare minut scurs 
meciului s-a văzut 

Homar

spre 
clar

fi- 
că 
nu 

unei 
care 

al 
fi 
ar 

calî-

reveniri de 
să-î permită 
treilea gol ; 
meritat cu 
fi însemnat 
ficarea. Aceasta și datorită fap
tului că. la rindul ei. Dundee 
led — din rindul căreia s-au 
marcat doar Gaidner. McDonald 
și Smith — nu a pus. nici un mo
ment, în pericol poarta lui Naște, 
ofensiva oaspeților redueîndu-se la 
3—I șuturi destul de slabe. expe
diate de Ia mare distantă.

Jiul a părăsit Cupa cupelor, pri
ma competiție oficială internaționa
lă la care a participat. Lăsind în 
urină REGRETUL că. practic, ar fi 
putut mai mult, deținătoarea Cupei 
României trecind de puțin pe 
lingă o calificare de prestigiu.

Laurențiu DUMITRESCU

de

Uni- 
re-

La Giurgiu DOUA ECHIPE AU ACELAȘI TEL:
PROMOVAREA IN

Ciur
a»

, oraș care multi 
echipa sa. Dunărei 

ziei B, aleargă 
aradisuhji pierdut" 
trecut, cînd * ’* 

echipe as făcut 
i nedorit pas înapoi. ___
in cel de-al treilea eșalon, 

e rănile ale iubitorilor de 
fotbal din Giurgiu sint purtate acum 
de două formații, de Dunărea, dar 
și de Olimpia, care fiecare în sinea 
ei, speră să devină echipa care va 
readuce orașul in Divizia B.

Speranțele și dorințele nu sînț, 
însă, suficiente. Cuvintul cel mai 
greu il are munca asiduă, neobo
sită. pentru cucerirea de noi valen
țe tehnice. / __ __________
rele care le pot aduce punctele mult 
așteptate șl * * .*
cerii — PROMOVAREA. Acest impe
rativ a fost înțeles și începutul noii 
ediții a campionatului se arată a fi 
rodnic.

La Olimpia, 
rin * 
elevii______  ________ ___ _______
fiecare minut este folosit din 
pentru noi • acumulări la toate 
pitolele. astfel ca reprezentanții 
bricii de zahăr să evolueze la 
cit mai bun nivel, să satisfacă 
rințele inimoșilor lor suporteri. Tre
buie arătat și faptul că asociația 

(președinte : Florea Măn-
secția de fotbal (președin- 
Mihai) au creat condiții 

____ desfășurare a activității e- 
chipei Ca un răspuns la acest spri
jin. toți jucătorii depun eforturi atît 
la antrenamente, cît și în meciurile

starea

teptat 5 
gradind

Dii

ani ș-a 
în pe- 

acum în 
In 

fotbaliștii 
r.ess- 
retre-

tactice și fizice, singu-

la încheierea între-

. inimosul antrenor Ma- 
Ana-stasoviei lucrează intens cu 

săi. In ședințele de pregătire, 
plin 
ca- 
fa- 
un 

do-

sportivă 
tescu) și 
te : Ion 
bune de

iipei 
toți

vedea 
de la 
frun-

EȘALONUL SECUND 
oficiale. Rezultatul se poate 
iu clasament. Olimpia fiind. 
Începutul turului în plutonul 
taș.

Fosta divizionară B, Dunărea, a 
plecat la drum cu gindul de a sta 
în această divizie C. doar o ediție. 
Deși antrenorul Tine! Popescu are 
la dispoziție un lot in care predo
mină tinerețea, totuși xoți factorii 
care răspund de echipă manifestă 
optimism în ceea ce privește reve
nirea în eșalonul secund. Acum, 
după ce Dunărea a activat șapte ani 
in „B-, asociația sportivă (președin
te : T. Fulger) se preocupă maj în
deaproape de nevoile secției de 
fotbal (președinte : Horia Popescu), 
îi sprijină efectiv activitatea. în 
același timp jucătorii, unii dintre ei 
cu vechi state în fotbalul nostru 
— cum sînț Cristache, Cojocaru I — 
vor să arate suporterilor lor că re
trogradarea a însemnat un accident, 
determinat și de faptul că în se
zonul trecut a plecat la alte echipe 
întreaga linie de înaintare : Manciu 
la F.C. Galați. Sandu și Jelescu la 
Știința Bacău și Meiroșu la 
Tr. Măgurele.

Așadar, la Giurgiu două 
sînt animate de aceiași țel : 
varea în Divizia B. Dar, cum regu
lamentul nu permite decit promova
rea unei singure formații în eșalonul 
superior, numai una dintre repre
zentativele Giurgiului va cunoaște, 

satisfacție. Numele 
la terminarea cam-

poate, deplina 
ei îl vom afla 
pionatului.

Chimia

echipe 
promo-

Pompiltu VIMTILÂ

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
ULTIMELE

PROCURAREA 
TRAGEREA

ZILE PENTRU
BILETELOR LA 
EXCEPȚIONALA

LOTO, A RECOLTEI, DIN 8 OC
TOMBRIE 1974.

Această 
feră mari

interesantă tragere o- 
avantaje.

Participînd la tragere puteți 
obține autoturisme „Dacia 1300“ 
și „Skoda S 100“, cîștigun va
riate în bani.

Alte amănunte găsiți în pros
pectele tragerii, existente în toate 

' agențiile Loto-Pronosport.

CÎSTIGLRILE TRAGERII 
LOTO DIN

27 SEPTEMBRIE 1974

Extragerea I : Categoria 1 : 2 
variante 10% a 50.000 lei ; a 
2-a : 5 variante 10% a 9.588 lei ; 
a 3-a : 14,60 a 3.283 lei ; a 4-a ț 
12 a 3.995 lei ; a 5-a : 146,50 a 
327 lei ; a 6-a: 153,15 a 313 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
252.476 lei. ' •

Extragerea a H-a : Cfttegpria 
B : 2,95 variante a 12.529 lei ;

C : 5,50 a 6.720 lei ; D : 15,55 a 
2.377 lei ; E : 63,30 a 534 lei ; F : 
161,90 a 228 lei ; X : 1703,30 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A: 
64.776 lei.

Cîștigurile de 50-000 lei de Ia 
categoria 1 jucate pe variante 
10%, au • revenit participanților 
RUSE ÎC. AȚANASE din Bucu
rești și STOICA SPIRIDON din 
Buzău.



Aseară, în C.C.E. la fotbal, la Afvidaberg: 1-3 TURNSUL

UNIVERSITATEA CRAIOVA ARMATELOR PRItTEHE
LA BOX

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
SPARTACHIADA

ELIMINATA CU 3 MINUTE
ÎNAINTE DE FINAL!

ATVIDABERG, 3 (prin telefon). 
Pe un teren desfundat de ploaia 
torențială căzută cu o zi înainte 
(în ziua meciului organizatorii au 
făcut eforturi deosebite pentru 
înlăturarea apel), Universitatea 
Craiova a depus toată străduința 
de care a fost în stare pentru 
a menține șansa calificării. Me
ciul a fost aprig disputat, cu o 
primă repriză în care gazdele au 
dominat teritorial, dar. în general, 
apărarea craioveanâ, în frunte cu 
portarul Oprea s-a comportat bi
ne. Replica craiovenilor a fost 
însă muiată de decizia arbitrului 
M. Hirvinieni (Finlanda), 
min. 18, a validat un gol 
lamentar înscris de L. 
dersspn după un corner 
de Thell, fază la care

capul, Blomberg scapă balonul, pe 
care Bădin îl împinge In plasă.

Repriza a doua a fost echili
brată, dar fără faze decisive de 
finalizare. Cu trei minute înainte 
de final arbitrul de centru ia 
încă o decizie neconformâ cu 
realitatea, dictând penalty (trans
format de Walinder), împotriva 
craiovenitor după ce Bo Au- 
gustsson fusese deposedat corect, 
prin alunecare, de Ștefănescu în 
careu.

SOFIA, 3 (Agerpres) — în 
sala Universiada din Solia a în
ceput competiția de box „Tur
neul armatelor prietene*. Iată 
primele rezultate: categoria 
semiușoară : Țvetkov (Bulgaria) 
b.p. Benczik (Ungaria) Rozom- 
kevich (R.D.G.) b.p. Anton Petre 

—*"—ușoară: 
Bot- 

Kamnev 
Budușan 
mijlocie

(România); categoria
Kriiger (R.D.G.) b.p. 
janski (Cehoslovacia) ;
(U.R.S.S.) b.k.o, Ion 
(România) ; categoria 
mică : Iliev (Bulgaria) b.p. Sprin
ger (R.D.G.) ; Zlamal (Cehoslova
cia) b.p. Ștefan Florea (România).

ÎNTÎLNIRILE DE HOCHEI

U. R. S. S
CELOR 28 MILIOANE DE ELEVI

care, în 
neregu- 
C- An- 
executat 

uc xircn, portarul
Oprea a fost obstrucționat clar 
de Walinder. In min. 31 Almkqttisl 
majorează scorul șutind de la 18 
m pe un culoar liber între Boc 
și Bădin. Această diferență de 
două goluri îndîrjește echipa cra- 
ioveană care atacă în trombă 
și în min. 40, la o lovitură liberă 
executată- de Crișan, 
versitatea se găsea 
careul advers. Boc

ATVIDABERG F. F. I Blomberg 
— OLSSON, Karlsson, Johansson, 
J. Augustsson —■ LOMKQUIST, 
B. AUGUSTSSON, L. C. Andersson 
(min. 46 Rydstand) — L. Anders
son, Walinder, ThelL

U. R.S. S CANADA

cînd Uni- 
masată 
șutează

în
CU

UNIVERSITATEA l OPREA — 
Niculescu, BOC, BADIN, Negrilă 

Deselnicu, ȘTEFA- 
Marcu, Oblemenco, 

A arbitrat slab M. Hir- 
(Finlanda).

— BĂLĂCI, 
NESCU 
Crișan. 
vinieni

Stelian TRANDAFIRESCU

Ieri seară, la Moscova, echipa 
U.R.S.S. a întrecut Canada cu 5—2 
(2—1. 2—1. 1—0). Au înscris ; Mihai
lov, Vasiliev. Anisin. Satalov șl Har
lamov, respectiv. Wool șl G. How.

In primul meci, cele două e- 
chipe s-au intîlnit tot la Moscova. 
Victoria a revenit reprezentativei 
sovietice cu 3—2 (1—0, 1—1, 1—1), 
prin golurile marcate de Malțev 
(2) și Gușev. respectiv Mark How 
și Gordy How ! înainte de aceste 
două partide, echipa Canadei a 
jucat Ia Goteborg. unde a dispus 
de Suedia cu 4—3 (3—0. 0—1? 1—2).'

In acea dimineață blinda. Cu soa
rele oglindindu-se in crestele înghe
țate, autobuzul turiștilor români por
nise din oraș spre defileul Tlan-Șa- 
nilor. Probabil că fără această îm
prejurare nu am fi ajuns să cunoaș
tem una din cele mai impresionante 
desfășurări de vigoare și capacitate 
ale sportului sovietic. La o cotitură 
a șoselei drumul era barat șl ne în
trebam ce s-o fi întâmplat: urma să 
treacă, pe o arteră în cruce, cara
vana cicliștilor angajați în cea da a 
lî-a ediție a Spartachiadei școlarilor 
din U.R.S.S.

întorși la Alma-Ata, curiozitatea 
ne-a îndemnat să încercăm a vedea 
mai de aproape o asemenea uriașă 
Întrecere, la care participă 4 000 de 
sporțivi, selecționat! dintre cei 23 de 
milioane de elevi și eleve care au 
luat startul în cele 17 discipline ale 
acestei Spartacliiade.

In orașul cu drumuri drepte, tăiate 
parcă cu echerul, nu ne-a fost greu 
sâ găsim stadionul. Ieșind, spre sud. 
dmtr-un vechi cartier adumbrit de 
mulțimea de meri care au dat nu
mele capitalei Kazatistanului (Alma- 
Ata = „Tatăl merelor"). dai de un 
cartier nou, strălucind cu albeața 
frontoanelor marmorate sau dăltuite 
în piatră de calcar. De o parte, ori
ginala „casă a cununiilor**, construită 
în formă de verighetă șl cu o im
pozantă scara centrală interioară, pe 
care, urcLnd-o. însurățeii se vor 
simți... în al nouălea cec. Peste 
drum, noul complex sportiv al ora
șului. In stingă, sala -sporturilor, pe 
fațada căreia motivele decorative 
kazahe par dantele in piatră, cu un 
imens bazin în față, răcorit din zeci 
de havuzuri, atit de tipic orientale.

Aici. în această sală, s-a prezentat 
toată „grădinița" gimnasticii sovie
tice și nu se va mira nimeni dadă 
numele protagonistelor modeste de 
azi vor apare în palmaresele marilor 
competiții de mllne. Svetlana Groz- 
dova (15 ani), Lidia Gorblk (IS)v 
Neli Kim (17) șl altele au toate șan
sele sâ promoveze repede în rîndul 
marilor performere. Și printre băieți 
s-a distins Evgheni Krîșin, care se 
încumetă să iasă de la bară fixă cu 
un triplusalt și două piruete !

In dreapta e stadionul, cu portalul 
impunător prin care pătrunzi in are
nă cu credința că ai pășit intr-un 
loc sfint. Tabloul atletic e la fel de 
pestriț ca oriunde în lumea sportivă. 
Stat alei fete și băieți din 15 repu
blici sovietice, ca și de la Moscova 
și Leningrad, cu tricourile lor viu 
colorate Intrecindu-se. așteptând cu 
emoție, startul sau gustând victoria 
în tovărășia colegilor de școală. T-a 
sectorul de sărituri in înălțime, con
cursul elevilor ar fi putut face cin
ste oricărei competiții. Nikolai Varla
mov, un băiat de doar 18 ani, a 
sărit cu dezinvoltură 2,11 m. Mai 
tînăr cu un an, lurl Rarpov — care 
nu e rudă cu șaliistul — a reușit 
2.09. m. -pentru ca Iuri Replcea, care 
abia a Împlinit lâ ani, să treac.' 
peste ștacheta urcată la 2.05 m. ftu 
mal puțin de 11 concurenți au sărit 
peste 2 metri, ceea ce pentru, un 
concurs școlar spune mult. Ulterior, 
ta transmisii televizate, am văzut o 
mulțime de alergări de bună cali
tate.

Amintirea acestor întreceri eso 
slrins legată de vizita noastră la 
Alma-Ata,

Victor BÂNCIULESCU

MECIUL DE ȘAH
KARPOV - KORCINOI

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — Parti
da a 8-a a meciului dintre Karpov 
și Korcinoi din cadrul turneului can
didați lor la titlul mondial de șah, 
îrrtreruotă la mutarea a 41-a. a fost 
reluată șl s-a încheiat remiză. Cel 
doi jucători au căzut de aoord asu
pra remizei la mutarea a 52-a. Acum 
rezultatul este de 5—3 in favoarea 
Iui Karpov.

• TELEX •
Turneul de tenis de la, Sau Franeiseo 
a fost cîștigat surprinzător de aus
tralianul Ross Case, care l-a Lvrins 
in iinală. pe Arthur Ashe cu 6—X 
5—7, 6—4. Finala de dublu: —
Dute — Alexander, Ball 6—4,
Cicliștii polonezi Szurkowskl, 
și Mytnik au fost suspendat!

Smith, 
7—5.

Seosda 
_ _ „________ ____ _____ pentru
comportare nesportivă și lipsă de 
combativitate în recentul Tur al Po
loniei, cîștigat de ccncurenfii bel
gieni. Cei trei rutieri nu vor pate a 
participa la nici o cursă internațio
nală pînă la sftrșitul acestui an.
Franz Beckenbauer, căpitanul echipei 
de fotbal Bayern Munchen. a fost 
însărcinat de conducerea clubului sâ 
preia șl funcția de antrenor, ca. ur
mare a declinului accentuat tn care 
se află formația bavareză. în 6 me
ciuri de campionat, Bayern a suferit 
3 înfrtngeri. ultima pe teren propriu 
în fața echipei Schalke cu 0—î. An
trenorul principal Udo Lattek nu a 
fost concediat, dar este criticat pen
tru diferite abateri
în turneul feminin de tenis de la 
Houston (Texas). Virginia Wade a 
învins-o cu 6—3, 6—2 ne Helene An<- 
lot. iar Diane Fromholtz a ciștigat cu 
6—6. 6—3 întâlnirea cu Rosemarie 
Casals.
In urma rezultatelor înregistrate in 
cursa cicliști Tours — Paris, in care 
victoria a revenit olandezului Gerben 
Karstens, în clasamentul trofeului 
«.Super Prevrtdge — Pemod" continuă 
s,\ conducă detașat belgianul Ecdy 
Merckx cu 415 p. îl urmează fran
cezul Poulidor — 150 p. belgianul 
Verbeeck — 146 p și olandezul Zue- 
temelk — 145 p.
înccpînd de la 1 iunie 1975 tenîsma- 
nul suedez Bjum Borg își va între
rupe temporar activitatea competi- 
țională. el urmînd să-și îndeplineas
că serviciul militar
In concursul dc atletism desfășurat 
la Budapesta, sportivul maghiar Ne
meth a cîștigat proba de aruncare 
a suVtel cu 82.42 m. Cursa feminină 
de 100 m a revenit sprinterei 
Walden (R.D. Germană), în 11,9
Boxerul englez John Conteh este 
noul campion mondial la categoria 
„semigrea*. în gala desfășurată la 
Londra, Conteh l-a învins la puncte, 
după 15 reprize. p>e argentinianul 
Jorge Ahumada. Conteh deține și 
centura europeană.

SEMIFINALA INTERZONALA
A „CUPEI DAVIS“

JOHANNESBURG. 3 (Agerpres). — 
Joi la Johannesburg a început me
ciul de tenis ; dintre echipele* Repu
blicii Sud Africane . și Italiei din ca
drul semifinalei interzonale a „Cupei 
Davis". După prima zi, scorul este 
de 1—0 în favoarea gazdelor. Bob 
Hewitt învingîndu-1 cu 4—6, 6—6. 9—7, 
4—6, 6—1 pe italianul Antonio Zuga- 
relli. Cea de a doua partidă : Bay 
Moore (R.S.A.) — Adriano Panavta 
a talia) S-a întrerupt din cauza în* 
tunericului. Moore conduce cu 4—6, 
£—4, 6—3, 5—4.

FEDERAȚIILE INTERNATIONALE DE VOLEI SI HALTERE
SUSȚIN CANDIDATURA MOSCOVEI
(Agerpres). — Re

organizarea

MOSCOVA, 
ferindu-șe la 
șului Moscova 
jocurilor Olimpice de vară dia 
anul 1980, președintele Federației 
internaționale de volei. Paul Li- 
baud (Franța), a declarat : -Per
sonal. voi susține oricînd candi
datura orașului Moscova. Bazele 
sale sportive constituie o garan
ție pentru buna desfășurare a u- 
nei competiții de amploarea O- 
limpiadei. Comitetul director al 
federației noastre a adoptat . re
cent O botărire pentru a sprijini 
candidatura capitalei Uniunii So
vietice".

pentru

Fotbal
I -nteridioMe

Prima manșă a cupelor euro
pene s-a încheiat fără mari sur-, 
prize, exceptînd eliminarea echi
pei scoțiene ~ *Celtic Glasgow de

ECHIPELE CALIFICATE
ÎN TURUL II

fată echiaele calificate aentrj 
turui H în Cupele euiocx-e, Pro
gramul acestei etape il vom cu
noaște azi, după tragerea la 
sorți cere $© ra efectua ia Ge
nera, cu începere de la ora 12 
(ora locala), in sala de festi
vități a hotelului Du Rhone.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 
Uj pești 

Feyenoord 
van, Ruch 
Pireu, St.
S.C. Andcrlecht, H.J.K.
C.F. Barcelona, Fenerbahce Istan
bul, Cork Celtic, F.C. Magde
burg, Bayern Munchen și Atvi- 
dab-erg

Dozsa, Ha'duk Split, 
Rotterdam, Ararat Ere« 
Chorzow, Olympiakos 
Etienne, Leeds United, 

Helsinki,

F.F.
CUPA CUPELOR

Eindhoven, Dinamo Kiev, 
F.F., Gwardia Varșovia,

P.S.V. 
Malmo
F.C Liverpool Steaua roșie Bel
grad, Benfica Lisabona, Ferencvâ- 
ros Budapesta. Real Madrid, Aus
tria Viena, Eintracht Frankfurt, 
Bursaspor, Dundee United, 
den Reipas, F.C Carl Zeiss 
Avenir Beggen.

CUPA U.E.F.A.

F.C. Nantes, F,C. Koln, 
mo Moscova, Dynamo Dresda, 
Racing White Molembeck, Twente 
Enschede, Portadown (Irlanda dc 
Nord), Djurgarden, Hamburger 
S.V., Derby County, Atletico Mad
rid, Hibernian Edinburgh, 
Amsterdam, F.C. Anvers, C 
pique Lyon, Real Saragossa, 
ternazicnale, F.C. Porto, F. 
Amsterdam, Bernik Ostrava, Vasas 
Gyor, Fortuna Dusseldorf, Parti
zan Belgrad. Juventus Torino, 
Steagul roșu Brașov, Velez Mos
tar, Ranid Viena, A.C. Napoli, 
Dinamo București, Borussia Mon- 
chengladbach, Grasshoppers
Zurich.

Prima manșe din turul II se va 
desfășură la 23 octombrie, 
revanșele la 6 noiembrie.

La riadul său. președintele Fe
derației internaționale de . haltere, 
Gottfried Schodl (Austria), a de
clarat : „Nutresc convingerea că 
participanții la sesiunea C.I.O. de 
ia XSena vor desemna orașul 
Moscova ca gazdă a Jocurilor O- 
limpice. Am asistat in U.R-Ș.S. 
la numeroase competiții sportive, 
în special la cele de haltere. Baza 
materială de care dispune ca
pitala sovietică, dezvoltarea de 
roasă a sportului în U.R.S.S., pre
cum și succesele sale in marile 
competiții internaționale, pledează 
in favoarea s»*‘.

Svetlana Grozdova, de ta Spartachiaâa elevilor, direct în echipa so
vietici pentru campionatele mondialei

LA SFÎRȘITUL PRIMULUI TUR ÎN CUPELE EUROPENE
către OtynipiakoS Pireu. In me
ciul de la Pireu, în fața a 45 000 
de spectatori, fotbaliștii greci 
și-au asigurat victoria încă din 
prima repriză, prin golurile mar
cate de Kritikopoulos și Stavro- 
poulos. Celelalte partide din Cupa 
campionilor europeni au confir
mat șansele favoriților.

în Cupa cupelor, nimic deose
bit de semnalat în afara unor 
scoruri mart cu care au cîștigat 
echipele favorite. De pildă, for
mația olandeză Eindhoven a cîști
gat cu scorul general de 14—1 în- 
tîlnirile cu formația irlandeză 
Ards !

în Cupa U.E.F.A., unica sur
priză ar fi eliminarea echipei po
loneze Legia Varșovia, care pe 
teren propriu a pierdut cu 0—1 
în fața formației franceze F. C. 
Nantes, după ce primul meci se 
terminase la egalitate (2—2). Trei 
formații engleze, Ipswich Town, 
Stoke și Wolverhamton Wande
rers, au pierdut în primul tur! 
Primele două au fost eliminate 
de valoroasele echipe olandeze 
Twente Enschede și Ajax Amster
dam, iaș „Wolves'* de către F. C. 
I’orto.

ALTE REZULTATE
Iată alte rezultate din returul 

primei manșe, care nu au apărut 
în ziarul nostru de ieri :

C.C.E. : Olympiakos Pireu — 
Celtic Glasgow 2—0 (în tur 1—1) ; 
Sporting Lisabona — St. Etienne 
1—1 (în tur 0—2) ; F. C. Zurich
— Leeds United 2—1 (în. tur
1— 4) ; S. C. Anderlecht — Slo
van Bratislava 3—1 (în tur 2—4) ; 
C. F. Barcelona — VOEST Linz 
5—0 (in tur 0—0).

CUPA CUPELOR : A. C. Bo
logna — Gwardia Varșovia 2—1 
(in tur 1—2) la penaltyuri 3—l ; 
Austria Viena — S. W. Waregem 
4—1 (în tur 1—2) ; A, S. Monaco
— Eintracht Frankfurt 2—2 (în 
tur 0—3) ; F. C. Sion — MalniS 
F. F. l—o (în tur 0—1) la penal
tyuri 4—5.

CUPA U.E.F.A. : Legia Varșo
via — F. C. Nantes 0—1 (în tur
2— 2kț Dynamo Dresda — Han
ders Freja 0—0 (în tur 1—1) ; 
Twente Enschede — Ipswich 
Town 1—1 (în tur 2—2) ; Bohe
mian Dublin — Hamburger S. V. 
0—1 (în tur 0—3) ; Servette Ge
neva — Derby County 1—2

tur 1—4) ; Atletico Madrid — 
B. K!. Copenhaga 4—0 (in tur
2— 3) ; Hibernian Edinburgh — 
Rosenborg Trondheim 9—1 (în 
tur 3—2) ; Ajax Amsterdam — 
Stoke City 0—0 (în tur 1—1) ; 
F. C. Anvers — Sturm Graz 1—6 
(în tur l—2) ; Real Saragossa — 
Vitoria Setubal 4—0 (în tur 1—1) : 
Internazionale — Etar Tîrnovo
3— 0 (în tur 0—0) ; Juventus To
rino — Vorwarts Frankfurt/Oder 
3—0 (în tur 1—2) ; Aris Salonic — 
Rapid Viena 1—0 (în tur 1—3). 
Panathinaikos — Grasshoppers 
Zurich 2—1 (în tur 0—2).

UH JUCĂTOR CONTESTAT
DIN ECHIPA SPANIEI

(Agerpres) — 
al federației

(în

FELE PĂRĂSEȘTE ARENA!

Pe stadionul Vilabelmiro
(mică localitate portuară de lingă

Sao Paulo) unde a debutat 
18 ani în urmă, la clubul F. 
Santos, căruia i-a fost fidel fără 
întrerupere, Edson 
Nascimento — Pele a 
publicului și sportului care 
făcut celebru.

In meciul său de 
miercuri seara, împotriva echipei 
Conte Petra (cîștigat de Santos 
cu 2—0), Pele a jucat doar 20 de 
minute și, copleșit de emoție, a 
luat balonul în mîini și a înge- 
nunchiat în mijlocul terenului, ă- 
poi a părăsit, arena de joc, în 
timp ce spectatorii fluturau ba
tistele în semn de adio. „Am în
cercat cu disperare să nu plîng, 
dar mi-a fost imposibil — a de
clarat Pele reporterilor și supor
terilor săi. Fotbalul a fost viața 
mea și probabil voi mai juca, dar 
nu in meciuri oficiale și în orice 
caz nu mă gîndesc să devin an
trenor".

Arantes 
spus

adio,

cu 
C.

do 
adio 

l-a

de

COPENHAGA, 3
Secretarul general 
daneze de fotbal, Erik Hildstrup, 
a declarat că jucătorul Roberto 
Martinez, folosit de echipa Spa
niei în meciul cu Danemarca 
(din campionatul european), este 
brazilian de origină și nu po
sedă cetățenia spaniolă. După 
cum se știe, Martinez a înscris 
unul din cele două goluri care 
au adus victoria spaniolilor în 
meciul de la Copenhaga. Fede
rația daneză va înainta un pro
test Uniunii europene de fotbal.

LA 7 NOIEMBRIE SE VOR ALCĂTUI 
GRUPELE PRELIMINARIILOR 

OLIMPICE

ZURICH, 3 (Agerpres) — 92 
de echipe vor participa la pre
liminariile Turneului olimpic da 
fotbal. Din Europa s-au înscris 
24 de țări, printre care și Româ
nia. Tragerea la sorți pentru 
stabilirea grupelor va area loc 
la 7 noiembrie la Roma. întîlni- 
rile de calificare vor avea loc în 
perioada 1 ianuarie 1975—15 a- 
prilie 1976.
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