
stilul său irezistibil, 
de Marica, Nica și

Dumitru, înaintaș cu frumoasă alură, atacă in 
Iată-l in timpul unei viguroase acțiuni încadrat 
Tătucu
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ROMÂNIA SI U.R.S.S. PE PRIMUL LOC 
ÎN OLIMPIADA FEMININĂ DE ȘAH

T it Iul se va acorda după un meci de baraj

A FOST ALCATUITA ECHIPA
*

DE RUGBY A ROMÂNIEI
PENTRU MECIUL CU FRANȚA

După 17 ani. de la prima sa 
ediție desfășurată la Emmen (O- 
landa), cea de a Vl-a Olimpiadă 
feminină de șah (Medelin — Co
lumbia) — care contează drept 
campionat mondial — se încheie 
nedecis, două echipe acumulînd 
în turneul final același număr de 
puncte.

Și. la fel ca atunci, aceste echi
pe sint cele ale Uniunii Sovietice 
și României. In 1957. titlul a fost 
atribuit formației U.R.S.S.. care a 
avut mai multe meciuri ciștigate. 
Acum, însă, egalitatea este depli- 

.nă : 1—1 in intîlnirea directă, nu-

măr egal de victorii, 
condiții, organizatorii au 
echipele să susțină un 
plimentar de baraj.

Astfel, echipa României (Elisa- 
beta Polihroniade, Gertrude Baum- 
starck și Margareta Teodorcscui 
condusă de antrenorul emerit 
-Sergiu Samarian, a înregistrat și 

«ia această ediție
succes.

In ultima rundă 
vins cu 2—0 R.F. 
U.R.S.S. a întrecut ______ .. __
garia. In clasament : 1—2. România 
și U.R.S.S. 13>/2 p, 3. Ungaria

In aceste 
hotărit ca 
meci su-

un deosebit

România a in- 
Germania, iar 
cu 1»/»—•/- Un-

13, 4. Bulgaria 12 XI), 5. Olanda 
9’ r (1). etc. Locul 3 se va decide 
după încheierea partidei întrerup
te în intîlnirea Bulgaria — Olan
da.' In caz de victorie, Bulgaria 
egalează Ungaria și trece pe lo
cul 3 datorită faptului că a cîști- 
gat îatîlnirea directă.

Dificultățile de comunicație sur
venite în urma calamităților na
turale de pe coasta pacifică a A- 
mericii de Sud, ne-au împiedicat 
să intrăm în legătură directă cu 
orașul gazdă al competiției, știri
le parvenindu-ne, fragmentar, de 
la diferite agenții de presă.

Echipa reprezentativă de rugby 
a țării noastre iși intensifică pre
gătirile în vederea meciului cu 
Franța, de la 13 octombrie.

Evenimentul înseamnă, totodată, 
debutul noii ediții a campionatu
lui european, care, reamintim, 
grupează în prima serie, de e- 
lită, formațiile Franței, Spaniei. 
Italiei, Cehoslovaciei și Româ
niei. In capitala țării noastre, nu 
este exagerat s-o spunem, se va 
juca, de fapt, soarta noii ediții 
a campionatului, învingătoarea a- 
vînd în continuare toate șansele 
să se mențină pe primul loc. Iată 
cîtă importanță capătă, așadar, 
partida, motiv pentru care ea 
este așteptată cu atîta nerăbdare 
de către toți iubitorii rugbyului 
din România.

Conștienți de greaua răspun
dere care le revine, tricolorii se 
pregătesc cu asiduitate și. așa 
cum ne mărturisea antrenorul fe
deral Valeriu Irimescu sînt cu

hotărîți să aibă în ziua me-toții . _______ _
ciului o comportare la nivelul aș
teptărilor, al exigențelor. După 
partida-școalâ care a avut loc joi 
în compania Rapidului, s-a defi
nitivat și echipa cu care vom în
cepe jocul:

Fundaș — Durbac (Steaua, 29 
de ani) ; treisferturi — Burghe- 
lea (Știința Petroșani, 21. debu-
ae ani» ; treisierturi — t 
lea (Știința Petroșani, 21, 
tant), Nica (Dinamo, 30), Marica. 
(Farul, 25), "
21) ; mijlocași — Nicolescu (Spor
tul studențesc, 31), Florescu (Uni
versitatea Timișoara, 30) ; înain
tași — Pop (Grivița Roșie, 29, 
căpitanul echipei), Dumitru (Uni
versitatea, 22), Tătucu (Universi
tatea, 25, debutant) — Postolache 
(Steaua, 25), Daraban (Farul, 27) 
— Dinu (Grivița Roșie, 30), Mun- 
teanu (Steaua. 22), Ciornei (Steaua, 
36). După cum se vede, vom pre
zenta o echipă puternică, capa
bilă să dea o replică viguroasă. 
celebrului „XV“ al Franței. (D. C.).

Constantin (Dinamo,

FOTBALIȘTII „TRICOLORI" EVOLUEAZĂ MIINE LA BRAȘOV

VERIFICARE A ECHIPEI REPREZENTATIVE 
ÎN COMPANIA STEAGULUI ROȘU

•>
• Jocul rncepe la orele 15,30 • La start, un „trio“ ofensiv inedit:

Nunweiller-Kun-Lucescu • Steagul roșu - echipă completă
norii echipei naționale să tragă 
concluziile cele mgi potrivite.

Valentin Stănescu e mulțumit de 
atmosfera de lucru din cadrul 
echipei naționale. Lucescu, care a 
ratat prilejul de a juca la Sofia, 
se pregătește în med special pentru 
meciul cu Danemarca, vizibil sti
mulat de perspectiva doborîrii re
cordului selecțiilor. Dinu, care a- 
cuza o intindere.în cursul meciului 
retur cu Boluspor, s-a angajat în 
efort ca și cum nu s-ar fi întîm- 
plat nimic.

Publicul brașovean așteaptă „cu 
mult interes acest test al „trico
lorilor". El vrea să-și revadă echi
pa- victorioasă și, mai ales, să ur
mărească la lucru noua formulă a 
echipei naționale, bazată pe sche
letul liderului, care se prezintă cu 
nu mai puțin de șapte jucători.

„Tricolorii" iși continuă pregăti
rile ia Poiana Brașov. Ieri, ziua de 
lucru a început cu un antrenament 
fizic intens pe terenul stațiunii. 
După amiază a avut loc un al doi
lea antrenament, tehnico-tactic, pe 
stadionul Municipal din Brașov. La 
aeeste antrenamente a participat 
întreg lotul, minus Radu Nun- 
weiller. care acuză în continuare 
dureri la coloana vertebrală. Inter
naționalul dinamovist a fost me-

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

ÂU OCAZIA UNOR NOI AFIRMĂRI

najat, pentru a putea juca — even
tual — în partida de duminică. Dc 
asemenea, Dumitru a făcut antre
namente mai ușoare, deoarece re
simte urmările întinderii din aju
nul meciului cu Bulgaria.

Jocul cu Steagul roșu se va des
fășura duminică, la orele 15.30, pe 
stadionul Tineretului. Antrenorii 
Valentin Stănescu și Robert Cos- 
moc intenționează să prezinte ur
mătorul „11“ : Răducanu — Cheran. 
Dobrău, Sătmăreanu II, Deleanu 
(Anghelini) — Dumitru. Dinu, Ior- 
dănescu — Radu Nunweiller, Kun, 
Lucescu.

Antrenorul Nicolae Proca va ali
nia echipa victorioasă împotriva 
lui Beșiktas. minus fundașul Ma- 
teescu, convocat la lotul de tineret. 
Tehnicianul brașovean promite o 
replică serioasă, pentru ca antre-

între 16 și 20 octombrie, pe pista 
olimpică a canalului Cuemanco de 
la Xochimilco, se vor desfășura în
trecerile celei de-a Xl-a ediții a 
campionatelor mondiale de caiac-ca- 
noe, la care va participa și echipa 
României, deținătoare — după cum 
se știe — a unor poziții prestigioase 
în ierarhia internațională a acestui 
sport. Avem, desigur, multe ș» 
temeiate motive să credem că și 
ediția mexicană a campionatelor lu
mii va prilejui afirmarea talentului» 
măiestriei și puterii de dăruire a 
sportivilor români, că impresionan
tul lor bilanț, realizat pînă acum 
(18 TITLURI, IC LOCURI II ȘI 1C 
LOCURI IU) va primi strălucirea 
multor altor medalii. înaintea oricăror 
anticipații privind șansele sportivilor 
români și cele ale principalilor lor 
adversari, ni se pare, insă, necesar 
să facem citeva sublinieri în legă
tură cu particularitățile, extrem de 
importante dupâ opinia noastră, 
care deosebesc apropiatele campio
nate mondiale de cele anterioare, 
disputate anul trecut la Tampere, pe 
apele lacului Kaukajărvi.

Notăm, în primul rînd, faptul că, 
începînd cu ediția de la Xochimilco, 
programul campionatelor 
MONDIALE VA CUPRINDE 11 PRO
BE OLIMPICE (față de 7 existente 
pînă acum), ceea ce a determinat, 
pretutindeni, în acest sezon apariția 
unor noi probleme de selecție și 
pregătire a echipajelor care, odată 
cu titlurile și medaliile de la Cue
manco, se pregătesc — fără excep
ție — să cucerească și cea mai im
portantă opțiune pentru Jocurile 
Olimpice din 1976 lată, dar, eă 
bucuria prilejuită de recunoașterea 
de către forurile olimpice a dezvol
tării și progresului obținut de spor
tul caiacului și canoe! în lume a 
fost urmată de multe griji și emo
ții. de numeroase căutări și străda
nii pentru ca reprezentarea în cele 
patru noi probe olimpice (Kl. 2 — 
500 m și cl, 2 — 500 m) să se 
ridice la cote superioare chiar din 
anul debutului lor în programul 
campionatelor mondiale.

Dificultăților prilejuite de necesita
tea acoperirii valorice corespunză

toare a celor 11 probe olimpice — 
de fapt obiectivul principal al tutu
ror echipelor care vor participa Ia 
apropiata ediție a „mondialelor" — 
li se adaugă, desigur, cele determi
nate de ALTITUDINEA la care se 
vor desfășura întrecerile (2240 m), 
ca șl de PBOGR.LM.tREA CAMPIO
NATELOR intr-o perioadă cu totul 
diferită față de cea obișnuită (oc
tombrie In loc de august).

Toate aceste particularități ale 
ediției mexicane a C.M. au pus In 
fața specialiștilor probleme complexe 
și numai finalele de la Xochimilco 
vor confirma, sau... infirma, valoa
rea soluțiilor de abordare și rezol
vare a lor de către fiecare echipă.

★
Cu talentul și hărnicia pe care le 

cunoaștem și le admirăm de ani de 
zile, caiacLștii și canoiștii români 
s-au pregătit intens în acest sezon 
pentru a reprezenta cu demnitate 
mișcarea sportivă din țara noastră 
și la această importantă ediție a 
campionatelor mondiale. Obiectivul 
principal al întregii munci de selec
ție și pregătire l-a constituit. In 
mod firesc, asigurarea unor evoluții 
cit mai bune și cucerirea unui maze 
număr de medalii în PROBELE O- 
LLMPICE, fără ca prin aceasta să 
scadă, însă, pretențiile și exigențele 
față de echipajele care vor coneufa 
în probele neolimpice (de viteză și 
fond). Orientarea olimpică a fost 
prioritară și în alcătuirea calendaru
lui internațional al acestui sezon, 
regatele de la Sofia, Jitomir, Praga, 
Tampere. Belgrad, snagov, Duisburg. 
Brandenburg constituind, în primul 
rînd, etape de pregătire și verificare 
a echipajelor care ne vor reprezenta 
în cele 11 întreceri olimpice. Al
cătuit în marea sa majoritate din 
sportivi aparținînd cluburilor DI
NAMO și STEAUA, lotul țării noa
stre pentru apropiatele campionate 
mondiale cuprinde cunoscuți cam
pioni și laureați al marilor competi
ții internaționale — Ivan Patzaichin, 
Gheorghe Danilov, Gheorghe Simio- 
nov. Lipat Varabiev, Atanase Sciot- 
nic, Vasile Simioncenco, Mihai Zafiu, 
Roman Vartolomeu, Victoria Dumi<

Ivan Patzaichin a adăugat, a- 
nul trecut, după finala de canoe 
simplu — 1 000 m, o nouă meda
lie de aur bogatei sale colecții de 
trofee sportive
tru, Maria Nicirtrorov ș.a. — dar șl 
o serie de debutanțl — Nastasia Ni- 
chitov, Agafia Orlov. Vasile Diba, 
Larion Serghei, Policarp Malihin, Ni-

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 7-a)

IERI, U GENEVA S AU EFECTUAT TRAGERILE LA SORȚI 
IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL (TURUL II) 

în Cupa U.E.F.A.:
DINAMO BUCUREȘTI - F. C. KOLN 
HAMBURGER S.V.-STEAGUL ROȘU

Citiți amănunte în paginile 4—5.

După prima zi a campionatului de oină,

0 SINGURĂ ECHIPĂ NEÎNVINSĂ: 
C. P. BUCUREȘTI 

f
ALEXANDRIA, 4 (prin telefon). 

Campionatul republican de oină 
își derulează, de vineri dimineață, 
ultimele secvențe pe stadionul 
Automatica din localitate.

Sorții au decis că in meciul de 
debut să se întîlneascâ două din
tre principalele favorite : Dinamo 
București și Viața Nouă Olteni 
(județul Teleorman). Terenul de
venit alunecos, din cauza ploii de 
peste noapte, a îngreuiat evident 
circulația mingii. Partida s-a des
fășurat sub semnul unui echilibru 
aproape perfect, prima repriză în- 
cheindu-se cu 4—1 pentru dina- 
moviști, iar cea secundă cu 6—1 
pentru Viața Nouă Olteni, ultima 
cîștigînd cu 7—5, grație lovirii 
unui adversar în plus. Cite un 
punct suplimentar pentru echipele 
respective au realizat L. Muntea- 
nu (D) și Alex. Matei (V. N.). Iată 
rezultatele mai importante : Ce
luloza Călărași — Confecția Rm.

Sărat 6—5, A.S. Armata Constan
ța — Dinamo București 10—13, 
A.S.A. Constanța—Avîntul' Curcani 
(județul Ilfov) 9—10, Universita
tea București — Viața Nouă Ol
teni 9—7, C.P.B. — A.S.A. Con
stanța 11—7.

în reuniunea de după-amiază, 
dinamoviștăi și studenții bucu- 
reșteni au cedat în fața unor 
formații mai puțin cunoscute, cum 
sînt Confecția Rm. Sărat și A.S.A. 
Constanța. Rezultate din această 
reuniune : Celuloza Călărași — 
Avîntul Curcani 11—10, Șiretul 
Șuroaia (județul Vrancea) — Tor
pedo Zărnești 3—6, Universitatea 
București — A.S.A. Constanta 
11—12, Dinamo București — Con
fecția Rm. Sărat 4—5, C.P.B. — 
Avîntul Curcani 16—6, Viața 
Nouă Olteni — Celuloza Călărași 
18—9.

întrecerile continuă.
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CONCURSURILE UE TELEGRAFIE,
ÎN ATENȚIA RADIOAMATORILOR

ÎN PLANORISM, SE APROPIE l
Sezonul competițional de radio

amatorism se va încheia, ca de 
obicei, cu disputarea campionate
lor de telegrafie-sală. Considera
te mult timp ca o „cenușăreasă44 
a sporturilor tehnico-aplicative, 
concursurile de telegrafie au în
registrat în ultimii ani un im
portant reviriment. Tot mai 
mulți radioamatori și, ceea ce 
este îmbucurător, numeroși pio
nieri și elevi, membri ai cercu
rilor de radio de pe lingă casele 
pionierilor, participă la concursu
rile organizate In majoritatea ju
dețelor țării. O serie de radio
amatori au fost distinși cu titlul 
de maestru al sportului pentru 
performanțele realizate în tele
grafie.

Dar aceste performanțe nu pot 
fi obținute decît In urma unei

BREVIAR
Pe aerodromul Clinceni ol Aero

clubului „Aurel Vîaicu" 8ucurești 
domnește, în aceste zile, o anima
ție deosebită : parașutiștii sportivi 
din anul I de pregătire susțin exa
menul de brevetare. El se desfășoa
ră, firește, în văzduh, constînd din 
executarea celui de ol 10-lea sak. 
cu deschiderea automată a parașu
tei. Brevetările sînt conduse de in
structorii Ecaterina Diaconu și Flo
rian Leca. Absolvenții vor primi bre
vete gradul II fi insigna de parașu- 
tist.

★
Un lot de motoclcliștl frumoși, for- 

mat din Mihai Banu, Aurel lonescu, 
Petre Lucaci, Traian Moașa, Ștelian 
Paraschiv și Nicolae Arabadgi (ar- 
irenor Paul Miilner) s-au deplasat 
miercuri în U.R.S.S. pentru a parti
cipa ia două concursuri amicale de 
motocros. Prima dintre cele două 
competiții va avea loc în ziua de 6 
octombrie la Poltava. iar cealaltă Io 
13 octombrie, la Chișinâw

★
Secția de modelism din cadrul 

Clubului sportiv Voința din Tg. Mu
reș organizează un concurs^ de aero- 
modele planoare de panta. radîo-
comandate, la care sînt Invitați
sportivi din întreaga țară. Competi
ția va fi dotată cu Cupa Voința
(prima ediție) șî va fi închinată ce
lui de al Xl-lea Congres al partidu
lui. întrecerile se vor desfășura la 
panta din apropierea localității Ernei 
(la 7 km de Tg. Mureș, spre Re
ghin), în ziua de 27 octombrie, cu 
respectarea prevederilor regulamen
tului F.R. do Modelism.

★
Biroul de QSL-url al Radioelubului 

din București - un adevărat oficiu 
poștal pentru radioamatori — a cu
noscut, în acest an, o intensă acti
vitate, lată clteva cifre : au fost 
primite pentru sportivii undelor din 
țara noastră un număr de peste 
350 000 de QSL-url (cărți de confir
mare a legăturilor efectuate). Dintre 
acestea 304 000 au fost destinate 
sportivilor din provincie. Pe primul 
loc s® oflâ radioamatorii din dis
trictul YO2 (Banat), urmați de YO3 
(București). De asemenea au fost 
expediate 286 Diplome românești, 
îrt peste 30 de țâri și au fost pri
mite 238 Diplome străine.

TITU FIEIPIFlESCU, BUCUREȘTI. 
Un catren dedicat fotbaliștilor de la 
Steagul roșu, după fulgerătoarca lor 
Victorie de miercuri :

Vechea zicătoare
Au schimbat-o-pripă i 
Nu aduce... ceasul. 
Ce aduce-o... clipă :

V, S. TIMIȘOARA. Muza dv. a so- 
clt cu întârziere, și nici nu s-a silit 
aă compenseze această întîrziere.

STOICA DOREL, FOCȘANI. înțe
leg pasiunea dv. și a altora pentru 
statistica sportivă. Aceasta presu
pune o muncă permanentă de strin
ger© a datelor de către fiecare din
tre acești statisticieni amatori, și nu 
compunerea unei scrisori adresate 
lui... ion Poștașu.

Pog.a2a Sportul 

pregătiri metodice și îndelungate, 
necesara pentru a recepționa șl 
transmite cit mai multe semne 
(litere sau cifre) și cu cit mai 
puține greșeli !n minutele stabi
lite de regulament Manipulatorul 
electronic — care a înlocuit aproa
pe complet clasicul manipulator 
mecanic — favorizează realizarea 
unor rezultate excelente, dar 
concurenții insuficient antrenați, 
riscă să fie descalificați pentru 
depășirea numărului de greșeli 
admise în proba respectivă.

Reamintim, cu acest prilej,
probele de concurs ale campiona
telor republicane, atât pentru e- 
tapa județeană cit și pentru eta
pa finală : regularitate (recepție 
si transmitere), juniori și seniori, 
individual și echipe; recepție-vi- 
teză, seniori, individual ; tranșmi- 
tere-viteză, seniori, individual.

Sînt considerați juniori eoncu- 
rențli pină la vîrsta de 20 de ani 
si care dețin indicativ personal 
de radioamator. Seniorii trebuie 
să aibă în mod obligatoriu indi
cativ de emisie-reeepție. La am
bele categorii pot participa atît 
bărbați cit și femei.

După campionatul republican, 
echioa noastră reprezentativă ur
mează a lua startul în preșUgș- 
oasa competiție 
„Cupa Dunării-,

internațională
---------- , organizau de

Federația româna de radioamato- 
rism. „Cupa Dunării", ajunsa la 
a V-a ediție, a revenit pînâ acum 
de două ori echipei României și 
cite o dată echipelor Cehoslova
ciei și Uniunii Sovietice.

Așadar, pe radiotelegrafist! ti 
așteaptă un interesant program 
competițional. (E.R.)

DE MICI DEPRINȘI
CU MOTOCROSUL

H

în activitatea competițională de 
motocros din anul 1974, peste care 
a căzut recent cortina, s-a simțit 
un aflux de elemente talentate, 
datorat numărului sporit de concu- 
renți in probele rezervate tinere
tului. Paul Mulner, Ion Popa (Tor
pedo Zămești), Tudor Isac (Mus
celul Cimpulung), Nicolae Arabadgi 
(Locomotiva Ploiești), Gheorghe 
Chivu (Automobilul Buzău), ca să 
amintim doar citeva nume de 
băieți care în anii trecuți au „es- 
caladat" pantele abrupte sau au 
sărit peste trambulinele diverselor 
trasee cu motoretele de producție 
românească, pilotează acum moto
ciclete de performanță, 
du-se printre principalii 
ai disputelor juniorilor.

Se cuvine să ne oprim 
asupra probei posesorilor 
re te „Mobra", 
mototrosul < 
acesta s-a produs un fapt pe cit 
de neobișnuit, pe atit de îmbucu
rător : la. start s-au prezentat cei 
mai Vineri concurenți din istoria 
sportului cu motor. Printre ei s-a 
aflat și Alexandru Ilieș (Torpedo

numărin- 
animatori

mai mult 
de moto- 

, această... poartă spre 
de performanță. Anul

NICU PAPTȚOIU, COMUNA IAN- 
CA. „Aș vrea să devin crainlc-repoi- 
ter“. Această specialitate, invidiată 
de mulți tineri, nu este atît de ușoa
ră cum vi se pare. Este prea de
vreme. oricum, pentru un elev în 
clasa a IV-a de liceu, să-și puna 

ar putea ajunge 
Eu îmi permit 
vă urez spor la

întrebarea cum 
erainic-reporter. 
deocamdată, să 
vățâtură I

ca, 
in-

FOCȘANI. Deci, 
în meciul

așa 
Unirea

ION PANTEA,
stau lucrurile ; ______ _____
Focșani — Chimia Brăila, disputat in 
ziua de 22 septembrie, echipa locală 
l-a înlocuit în min. 13 pe juniorul 
cu care începuse jocul, cu un alt 
junior, care n-a stat însă în teren 
decît... un minut, fiind înlocuit cu 
un... senior. Și antrenorul costioA 
Marinescu crede că i-a păcălit aatfel 
pe cei de la Federație. Eu zic că cel 
care se păcălește pină la urmă pro- 
cedind așa. este... Costlcă Marines
cu I

MARIANA toma,
Jimmy Connors are 22 
Împlinit in septembrie, 
că nu în ziua în care 
Parun.

BUCUREȘTI, 
de ani. î-a 
Cred însă 
l-a învins

VASII.E IZBÎNDA.
NEAMȚ. Nu este vorba _  .... ___
toare de vulpi autentică, ci de un 
concurs sportiv tehnico-aplicativ, in

PIATRA 
de o... vînă-

ORA
Nu mai este mult pînâ 

la închaierea activități» 
practice în zborul fora 
motor. La sfîrșitu! lui 
octombrie se vor desfă
șura examenele de bre
vetare a elevilor pilot i 
din onul I, și totodciâ 
s« va face bilanț»! anual 
ai activității. Dor o pri
viră retrospectivă. înec 
de acum, nu este lipsită 
de interes.

Așa cum se desprinde 
din documentele de par
tid privind activitatea 
sportivă teheico-aplicati- 
vâ și de pregătire a ti
neretului pentru opârerea 
patriei, sorcino principa
lă a ce-ec'ubuTilor este 
de a coprinde un număr 
cit mai mare de tineri m 
practicarea sporturilor a- 
vi atice, le ocest sens, în 
zborul fără motor s-au 
făcut importanți pași îna
inte. Pertru argumentare 
so focem ooel to cîtevo 
cifre. Dacă raportăm la 
anul trecut, calculul ne 
crotă că pe po'țîle aero
cluburilor au intrat cu 
251 Io sută mai mulți ti
neri tabitari ai ptatwh- 
mului, participlnd efec- 
thr ta activitatea de zbor, 
în anu’ I. la formare, au 
fost pregătiți cu 193 la 
sută moi multi piloți, 
băieți și fete, decit in 
perlooda corespunzătoare 
din ’973. Plno ta 1 sep
tembrie s-au executat în 
planorismul nostru un 
număr de 33 406 ateri
zări, față de 18 266 ir. 
sezonul precedent. Au 
♦ost efectuate un număr

BILANȚULUI
de 5 466 de ore de zbor, 
dintre care 2 665 zbor 
plutit. Fără îndoială, ci
fre semnificative. O con
tribuție substanțlaîă Io 
aceste realizări au odus 
aerocluburile „Mircea 
Zorileanu* din Brașov, 
„Mureșul" Tg. Mureș fi 
„Someșeni" din Cluj...

Cum se explica succe
sele amintite ? lată ce 
ne spune comandantul 
Aeroclubului Centrai Ro
mă n. colonel Nicotoe 
Fâgâdaru : „Trebuie să 
subliniez că rezultatele 
amintite au fost obținute 
cu aceeași bază tehnică 
materială existentă și in 
anul trecut. A fast posibil 
acest lucru prin măsurile 
concrete de folosire a a- 
ceste ia cu eficiența ma
ximă, prin creșterea exi
genței personalului fața 
de sarcinile stabilite, 
prin întărirea disciplinei 
aviatice fi, mai ales prin 
statornicirea unei colabo
rări strinse și fructuoase 
intre Aeroclubul Centre! 
Român și CC. al U.T.C.. 
colaborare concretizată 
intr-un program detaliat, 
pe care ne-am străduit 
sâ-l executam la nivelul 
cifrelor fi al normelor 
propuse".

Dacă 
zei de 
mului 
seama 
același 
spune în legătura eu la
tura de performanță a 
acestui sport. Faptul că 
într-un sezon de zbor, 
avînd în dotară aparate

Elevul Alexandru 
Ilieș în plină 

cursă
Foto :

Șt. CIOTLOȘ

Zărnești) in vtrstă 
ani. El a reușit chiar »ă conducă 
in clasament pină la ultima etapă a 
campionatului, fiind învins la... 
potou de Alexandru Enceanu (Stea
gul roșu Brașov). Alături de ei, 
s-au mai remarcat, de-a lungul 
campionatului, Ion Pescaru (Stea
gul roșu Brașov) și Ștefan Guțu 
(Poiana Cimpina).

Nu putem încheia fără a aminti 
de cei care îndrumă pașii începă
torilor pe 
vorba de 
Ploiești), 
Zămești), 
Cimpina), 
roșu Brașov), Valeriu Minea (Mus- 

drumul consacrării. Este 
Ion Ștefan (Locomotiva 

Ernest Miilner (Torpedo
Ștefan Chițu (Poiana 
Otto Ștefani (Steagul

care coneurenții se întrec cu ajuto
rul aparatelor de radio. Dar sS 
știți că „vulpea-4 aceasta este uneori 
mai șireată decit cea din pădure !

M. DUMITRU, COMUNA C.INTE- 
EEC. Nu pot decit să repet o vorbă 
cte duh a lui »Cîbl“ Braun : „lăint. 
fiecare este specialist. SImbătă, in 
schimb, nu e nici unul 1“ /

SANDU BORCEA, VASLUI. Lucian 
Popescu a deținut, cu patru decenii 
în urmă trei titluri europene In 
boxul profesionist : la muscă, cocoș 
(in același timp) și pană.

MARCEL ZXMCKA, BUCUREȘTI. In 
ultimul timp, în ideea de a se spori 
spectaculozitatea meciurilor de fot* 
bal. prin înscrierea de mai multe 
goluri, s-au făcut o serie de propu
neri, printre care și aceea la care 
vă referiți dv.: mărirea... porții, creș
terea 'dimensiunilor ei, atît în lățime 
cît ’ și în înălțime. F.Î.F. A. — cel 
puțin spină iacum — n-a luat în oon- 
sLderaj-p o ..astfel de propunere, ast
fel că înaintașii vor trebui, în con- 
tinitar£, tea se bazeze numai pe forța 
șl, mai ales, pe precizia șuturilor lor 
pentru a înscrie goluri. Și ce spe
ranțe lși puseseră ei în F.I.F.A. !

Ilustrații: N. CLAUDIU

ATL«W

CĂRȚI NOI

UM- 
dis- 

decît 
COm- 
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Au 
d«

în lărgirea ba- 
masă a plonoris- 

e
nu 

coate

$-Ou realizat 
de succese, 
lucru se

de înaltă clasă, ou fost 
stabilite doar două recor
duri republicare, că 
mărul zborurilor de 
tanțo este moi mic 
anul trecut, că în 
pionatul republican 
fost realizate performan
țele așteptate, merită o 
onaîiză temeinică 
partea aeroclubului, 
existat și o seamă 
condiții obiective, cum ar 
fi timpul capricios din 
acest an, concentrarea 
atenție» spre latura de 
masă etc. dar nu este 
mai puțin adevărat și 
faptul că s-au irosit 
fi multe zile bune — in 
primăvară — fie din cau
ză că materialul volant 
nu a fost în întregime 
disponibil (o seamă de 
avioane Vilga, remor
chere, s-au „odihnit" din 
cauza elicelor aflote în.., 
..litigiu", fie datorită lip 
se» de operativitate și 
inițiativă a unor coman
danți de aerocluburi în 
avizarea zborurilor de 
distanță. Nutrim speranța 
că se va recupera, ceva, 
k> acest capitol, cu pri
lejul concursui ui interna
țional de undă lungă 
programat în noiembrie 
la Brașov. De asemenea, 
nădăjduim că din anali
za unor deficiențe care 
au stinjenit activitatea 
de performantă se vor 
stabili, încă din aceasta 
toamnă, măsuri conciete 
pentru onul viitor.

Viorel TONCEANU

I
I
I
I
I
I
I

numai 11 celui Cimpulung) și Gheorghe Du
mitru (Automobilul Buzău), antre
nori care muncesc cu pasiune in 
procesul de depistare și formare a 
viitorilor performeri.

I
Troian IOANIȚE5CU I

SÎMBATĂ

în

oro
C). 
de

BASCHET : Teren Progresul, ora
16 : Universitatea — Voința București 
(m) ; teren Voința, de ia ora 15 -. 
A.S.E. — Universitatea Buc. (f)j Mine 
— Energie UREM (m) ; teren Flo- 
reasca, de la ora 16 : P.T.T. — A.S.A. 
(m), P.T.T. — Progresul (f), Arhitec
tura — Constructorul ii (f), Automa
tica — Arhitectura (m), meciuri 
cadrul Diviziei B.

FOTBAL : Terenul Laromet,
15,30 : Laromet — Sirena (Divizia 

HANDBAL : Teren Progresul, 
la ora 16,30 : Progresul — Confecția 
(A. f).

HOCHEI : Patinoarul artificial „23 
August" de la ora 8 : S, C. 
Miercurea Ciuc — Liceul 1 Miercurea 
Ciuc, Dunărea Galați — Tîrnava O- 
dorhei; de la ora 16 : Dinamo Bucu
rești — Agronomia Cluj, Steaua Bucu
rești — Â.S.E. București (meciuri ‘ In 
cadrul „Cupei României).

POPICE : Arena Gloria, de la ora
16 : Gloria Buc. — Cetatea Giurgiu ; 
arena Rapid, de la ora 16 : Rapid 
Buc. - Voința Ploiești ; arena Voința, 
de la oro 16 : Voința Buc. — Frigul 
Buc. (meciuri feminine în cadrul eta
pei a Hl-a a campionatului divizio
nar).

VOLEI : Sala Giulești, de la ora
17 : Spor tac — Rapid (0- I.E.F.S. - 
Rapid (m) partide In „Cupa h R. 
Volei".

DUMINICA

BOX : Casa de cultură a tineretu
lui, Sector 4 (str. Turturele), de Io 
ora 10 : primo reuniune din cadrul 
campionatului republican rezervat se
niorilor.

CICLISM : Velodrom Dinamo, de 
la ora 9 : Cursa cu antrenament me- 
cqnlc, fjnală, Campîpnat republican.

FOTBAL : Terenul Autobuzul, ora 
f1 : Autobuzul — Tractorul Brașov 
(Divizia B); stadionul Metalul, ora 
11 : Metalul — C.S.U. Brașov (Divizia

| ÎN EDITURA STADION

| IN SPRIJINUL
| TINERILOR ATLEȚI *)

I
De ct 
Stadion, 
Lixandn

De curînd apărută în Editqra 
, lucrarea „Atletism", de 

Lixandru Pândele, vine să îmbo
gățească literatura de specialitate, 
oferind celor interesați concluzi
ile unei experiențe practice și te
oretice de peste două decenii, pri
vitoare la activitatea cu cei care 
abia pășesc pe porțile stadioanelor 
spre a se consacra desăvîrșiriî în- 
tr-una dintre probele atletismului.

Plecînd de la ideea că ceea ce 
a apărut pînă în prezent tratează, 
in general, problemele de bază pri
vind tehnica probelor și fundamen
tarea teoretică a procesului de in
struire, autorul și-a propus, de a- 
ceastâ dată, să prezinte cu carac
ter orientativ noțiunile referitoare? 
la planificarea și desfășurarea 
concretă a instruirii tehnice, pre
gătirii fizice și psihice, conform 
cerințelor în diverse etape, de la 
inițiere la performanță. Numeroa
se chinograme vin să întregească 
lucrarea și să-i confere un plus de 
valoare, ea fiind un îndrumar pro* 
țios pentru cei care lucrează- cu 
tînăra generație de atleti.

313,
♦) Lixandru Pândele, Atletism, 

Editura Stadion, 1974, pag. 
lei 11,50.

POPICE *)
Sport cu numeroase succese 

temaționale, popicele cuceresc
m-

• -___ ărt
de an tot mai mulți adepți. Avînd 
ca punct de plecare acest adevăr, 
Editura Stadion pune Ia îndemîna 
specialiștilor din domeniu o noua 
ediție a lucrării ^Popice*, redactată 
de prof. Ladfslau Sz5cg.

în intervalul scurs de la prima 
apariție (1971) în acest sport s-au 
ivit noutăți pe plan mondial, specia
liștii au făcut multe observații in
teresante ceea ce a necesitat reedi
tarea volumului, ei înscriindu-se în 
momentul de față ca un instrument 
mai eficace în procesul de antre
nament.

în procesul de ahtre-

•) Ladlslau 
Stadion 
iei 9,50

Szftes, Popice, Editura 
a II-a, 1974,

B) ; terenul Electronica, ora 11 : 
lectronica — Tehnometal ; terenul 
F.R.B., ora 11 : LO.R. — Unirea Tri
color ; stadionul Steaua (Ghencea), 
ora 11 : Șoimii TAROM — Azotul Slo
bozia ; terenul B. Văeărescu, ora 11: 
Automatica — Dunărea Giurgiu ; te
renul Flacăra roșie, ora 11 : Flacăra 
roșie — T.M.B. (meciuri în cadrul 
Diviziei C).

HANDBAL : Teren Dinamo, ora 
10,15 : Dinamo ,Bu«. — Poli. Timișoa
ra (A, m); teren Vpința, ora 10 : 
Voința Buc. — Agronomia lași (B. m) ; 
teren Giulești, ora 10: Rapid — C.S. 
Pitești (B, m) ; dra 11,15 : Rapid — 
Sparta Mediaș (A, f) ; terenul Tine
retului, ora 10,15 ; ’ I.E.F.S. - Con
structorul Timișoara . (A, f) ; terenul 
Constructorul, ora 11.45 ».U" Bucu
rești — Textila Buhușl (A, f).

HOCHEI : Patinoarul artificial ,,23 
August", de la ora 8 : Dunărea Ga
lați — Liceul 1 Miercureo Ciuc, S.C. 
Miercurea Ciuc — Tîrnava Odothei. 
ora 16 : Steaua — Agronomia Cluj, 
Dinamo — A.S.E. Buc. (meciuri 
cadrul ,«Cupei României*).

LUPTE : Salo clubului Steaua, de 
ta ora 10 : A-5.A Oradea — Steaua
— Progresul Buc. ; sate clubului Di
namo, de Io ora 10 ; Nicolina tați
— Dinamo — Monwrul T.C.I. Pitești
(ultima etapa a Diviziei A de lupte 
libere). '

POLO : Ștrandul Tineretului, <1* 
la oro 10 : Rapid —• Politehnica Cluj, 
Progresul — Școlarul, meciuri in co 
drul Diviziei A.

POPICE : Arena Voința. de la oro
8 : Voința Buc. — Rulmentul “ 
arena Gloria, de la oro 8 : 
Buc. — Laromet Buc. (meciuri 
line în cadrul etapei o tH-a.

RUGBY : Stadionul Tet 
Sportul studențesc *- Vuican • 
nul Steaua, ora 10,30 ; Steaua — 
Farul Constanța ; stadionul Olimpia, 
ora 10.30 : Dinamo — T.C. Ind. Con
stanța (meciuri in cadrul etapei a 
2-a a ,«Cupei F.R. Rugby").

VOLEI : sala Constructorul, ora
9 : I.E.F.S. — Penicilina lași (f), meci 
în „Cupa F.R.V.".

Brașov; 
Otorio 
moscu-

orei 9 :
stodto-
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Start în proba de 800 metri a unei îndrăgite competiții de

O cifră participanți

campionate interne la mai multe discipline, 
cele 9 600 de acțiuni turistice care au avut 
anul trecut, au participat 460 000 de cetă-

pe meleagurile județului Sălaj: „Cupa agriculturii

PE UN DRUM CONTINUU ASCENDENT
„ZIUA RECOLTEI- — care se săr

bătorește anual in luna bo
gatului octombrie — oferă bucuria 
muncii împlinite. Un bun prilej, așa
dar. de retrospectivă și perspectivă, 
în acest flux

dens in realizări și împliniri. Și, în 
aceeași idee, o ocazie potrivită de 
recreare, de sărbătoare, așa cum 
dintotdeauna românul a cinstit vre
mea culesului. Nn ne rămine decît 
să profităm la rindul nostru ți să

rorme diversificate de practicare a sportulu

încercăm o trecere în revistă a 
tivității de educație fizică și sport 
din mediul rural, a caracteristicilor 
sale principale din momentul de 
față.continuu al unui timp

de sinteză : 800 000 
tineretului"la „Cupa

în aceastăAm regăsit
cifră un punct de plecare 
ce ne poate permite o mai 
bună definire a sportului 
de masă din mediul rural. 
Raportată la nivelul actual 
de dezvoltare, această nu
meroasă ixarticipare la pri
ma ediție a marii compe
tiții republicane este de 
natură să bucure. Opinam, 
însă, că succesul n-ar Ii 

-»k«ijutut apare pe un teren 
vfran, ei fiind condiționat 
direct de cîțeva resorturi. 

Ne vom referi, în primul 
rînd, la faptul că în foar
te multe județe ale țării 
există, deja, susținute tra
diții sportive, materializate 
prin inițierea și organiza
rea consecventă a diferite
lor activități : intreceri do
tate cu cupe și trofee, ma
nifestări ocazionale in cin
stea diferitelor evenimen
te. Printre acestea, un loc 
de seamă ii ocupă DUMI
NICILE CULTURAL-SPOR
TIVE. Numai pe parcursul 
anului trecut au fost orga
nizate 160 000 dc asemenea 
manifestări complexe, nu
mărul fiind depășit in 1974.

Alte inițiative au fost 
materializate la nivelul ju
dețelor. In aceste cazuri, 
întrecerile se desfășoară 
mai întîi pe asociații, Ur- 
mînd fazele pe centre de 
comună și finalele județe
ne, găzduitș de orașele re
ședință sau de comune mai 
mari, cu condiții materiale 
adecvate. „FESTIVALUL 
SPORTULUI SĂTESC" (Ar
geș), CAMPIONATUL SĂ
TESC DE HOCHEI (Har
ghita). „FETELE ȚARII 
DE SUS IN ÎNTRECERE’ 
(Suceava), 
SULUI
LOR“ (Mures), „FESTIVA
LUL ---------------- ----------
TIV"

CAMPIONATELE SĂTEȘTI 
DE FOTBAL din Ialomița 
și Ilfov sint doar citeva 
dintre competițiile ce pot 
fi date drept exemplu.

Tuturor acestor acțiuni, 
devenite de-a lungul ani
lor tradiționale, li se a- 
daugâ SPORTURILE SPE
CIFICE ROMANILOR, trînu 
ta și, mai ales, oină, prac
ticate în riiulte centre, 
uneori in fiecare sfîrsif de 
săptămlnă. Multe formații 
de oină, angrenate în com
petițiile cele mai importan-

Activitatea de educație 
fizică din mediul rural a- 
vea nevoie de o formă bi
ne organizată de cuprinde
re a maselor de elevi și 
de lucrători ce 
și trăiesc pe raza comune
lor și satelor, de angrena
re o cit n»ai multora din
tre ei pe terenurile de 
sport. Acest rol și l-a asu
mat, începînd de anul tre
cut, prestigioasa competi
ție republicană „CUPA TI
NERETULUI". Multe din
tre competițiile sporadice, 
din. comune sau din județe, 
au fost reunite, toate, sub

ÎNTRECERI PE RAMURI DE SPECIALIZARE

muncesc

in peisajul cctual al întrecerilor la care participă locuitorii 
satelor, competițiile pe ramuri de specializare ocupă un lac 
important. „Cupa mecanizatorului", „Cupa zootehnistului", 
„vjpa agronomilor" și altele prilejuiesc întreceri disputate la 
diferite discipline sportive. Aceste acțiuni se desfășoară cu 
etape pe sate, comune și finale pe județ. Reprezentanții a 
cinci-șnse localități își dispută titlurile de campioni. „Ziua 
recoltei" prilejuiește, la rindul ei. o multitudine de întreceri, 
deschise tuturor amatorilor de mișcare din sate și comune.

- in bună măsură — caracterul 
dintre etapele „Cupei tineretu-

Toate aceste acțiuni asigură 
de continuitate în „pauzele" 
lui".

I

te ale federației de spe
cialitate, reprezintă așezări 
rurale din cele mai diferi
te colțuri ale țării, iar tit
lurile de campioni națio- 
•nali sătești la trîntă sînt 
cucerite, in general, de 
sportivii din comunele cu 
veche tradiție din județele 
Prahova, Galați, Dolj, Con
stanța, Argeș.

acest generic. întregul ac
tiv voluntar, organizațiile 
U.T.C. și sindicale și-au 
unit forțele în vederea ob
ținerii unui succes notabil, 
numeric și calitativ, 
țiunii. La startul

al ac- 
etapelor 

inițiale ale edițiilor de vară 
_s j- s---- = ------ aliniat

tineri, 
găz-

și de iarnă s-au 
peste 800 000 de 
Iar finalele pe țară,

,CUPA MURE- 
ȘI TÎRNAVE- 

CULTURAL^SPOR- 
(Bistrița - Năsăud),

MARILE 
ACȚIUNI SPORTIVE-

i
...și-au găsit teren de afir

mare in numeroase sate și 
comune. Vom menționa la 
acest capitol o seria de 
bune rezultate obținută in 
cadrul acțiunii „înotul pen
tru toți" in așezările rurale 
de pe Valea Năsâudulul, 
unde au fost amenajate ba
zine în aer liber, pe malu
rile burilor. De asemenea, ti
nerii din Podul lloaiei (jud. 
lași). Topolog (Constanța), 
Bucavâț (Timiș). Miersig (Bi
hor). Oarja (Argeș) — ca să 
dăm numai citeva exemple 
— se numără printre primii 
purtători, încă din vară, ai 
brevetelor de „Amic al dru
meției".

Eforturi conjugate în consolidarea bazei materiale
Mai mulți factori cu a- 

tribuții în acest domeniu 
au contribuit la 
ția de noi baze 
simple sau complexe, la 
reamenajarea și extinderea 
celor vechi. Ne bucură să 
putem constata că organe
le locale ale puterii de 
stat, CONSILIILE POPU
LARE, și-au adus o pre
țioasă contribuție la apa
riția bazelor sportive din 
Frasin (Suceava), Tîrgu- 
Bujor (Galați), Cetate (Bis
trița-Năsăud), Valea-Marc 
(Olt), Sămărtic (Cluj), Gîr- 
bovi (Ilfov) etc., că edilii 
sînt direct interesați de 
condițiile în care consăte
nii lor practică sportul. Și 
INSPECTORATELE ȘCO
LARE JUDEȚENE s-au ra
liat acestor lăudabile efor
turi, cel mai bun exemplu 
constituindu-1, poate, fru
moasa bază din comuna 
Ciumbrud (jud. Alba). Deși 
nu în totalitate la nivelul 
posibilităților, CONSILIILE 
DE CONDUCERE ALE 
C.A.P. au ajutat material vele lor.

construe- 
sportive

eventualele inițiative pe 
această temă. Totuși, me
rită din plin remarcate E- 
FORTURILE MASEI LARGI 
DE COOPERATORI ȘI DE 
ELEVI din unele localități, 
care au prestat un număr 
însemnat de ore de mun
că patriotică, principal 
mijloc de asigurare a ba
zei materiale a sportului 
rural.

Multe comune și sate au 
devenit adevărate centre a- 
le educării din punct de 
vedere fizic a locuitorilor 
lor sau a celor din satele a- 
propiate. Comunele Ceaco- 
va (jud. Timiș), Topraisar 
(Constanța), Dorobanți (A- 
rad), Frasin (Suceava), Ne
grești (Vaslui), Șuncuiuș 
(Maramureș), Bîrca (Dolj), 
Mihăilești (Ilfov), Radu-Vo- 
dă (Ialomița) au început să 
fie remarcate deseori, atît 
■în direcția organizării 
„sportului pentru toți", cit 
și în întrecerile județene la 
care participă reprezentati-

v

duite de Craiova, au para
fat și calitativ marile dis
ponibilități ale . „ . - •
rural t mulți tineri cu 
spective au intrat pe 
mul performanței.

Hotărîrea Plenarei 
al P.C.R. cu privire la 
voltarea continuă a educa
ției fizice și sportului a în
semnat o cotitură impor
tantă ți din alt punct de 
vedere: accentul a fost 
pus în mai mare măsură 
pe formele simple, necom
petitive, de practicare a 
sportului. In acest sens, 
merită relevate orientarea 
fără precedent și organiza
rea, cu Viune rezultate, a 
numeroaselor CROSURI, 
deschise diferitelor catego
rii de cetățeni din mediul 
rural. Uneori, aceste ac
țiuni au atins o frecvență 
duminicală și au angrenat 
mase mari de tineri, fără 
ca faptul să necesite efor
turi organizatorice. Pentru 
acest motiv, mulți repre
zentanți ai satelor s-au 
numărat printre remarcații 
finalelor .CROSULUI TI
NERETULUI", i.^esfășurate 
la București, în' luna mai. 
Tot aici trebuie amintite 
noile poziții pe care EX
CURSIILE ȘI DRUMEȚII
LE le-au cucerit în siste
mul de activități de des
tindere a cooperatorilor.

în ultima vreme, o sea
mă de noi discipline și-au 
făcut loc între preocupările 
organelor, sportive de pe 
teritoriile județelor, 
aminti • tenisul de 
(practicat cu bune 
tate in județele^ 
Timiș Galați, 
schiul-fond (Covasna. 
reț. Bistrița-Năsăud, Neamți. 
orientarea turistică (Sucea
va, Bistrița-Năsăud), rug- 
by-ul (Galați, Teleorman), 
cicloturismul (Baia Mare,

Galați, Mureș).

sportului 
per- 
tări-

C.C. 
dez-

Am 
cîmp 

rezul- 
Brașov, 

Ilunedoaral, 
Mu-

n procesul de construire o societății socia
liste multilateral dezvoltate și de trecere 
spre comunism, reducerea decalajelor de 
standard de viață și condiții de muncă 
existente, încă, între mediul urban și cel 
rural constituie un obiectiv principal al poe

ticii partidului nostru. Expresie a acestui proces 
calitativ neîntrerupt, în cincinalul 1276—1980, 30 de 
comune vor căpăta statut de urbanizare printr-o 
dezvoltare multilaterală, ridieîndu-se astfel gradtd 
de civilizație materială și spirituală a satului româ
nesc contemporan. Privind faptele în acest context, 
se poate aprecia că, în ansamblul mijloacelor de 
organizare a timpului liber al lucrătorilor din agri
cultură sau din ramurile adiacente, educația fizică 
și sportul își au un loc bine definit. Asistăm la 
eforturi susținute, din partea forurilor investite prin 
lege cu atribuții în acest domeniu, pentru dez
voltarea și fortficarea fizică a cooperatorilor, pen
tru educarea obișnuinței lor de a se recrea, de a-și 
reface forța de muncă prin sport. Mai ales după 
apariția Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din fe- 
bruarie-martie 1973 și sub conducerea directă a 
organizațiilor locale de partid, 
a educației fizice și sportului 
zează printr-o tot mai largă 
prin varietatea mijloacelor și 
care, prin creșterea numărului 
în activitatea sportivă și prin 
a bazelor și terenurilor simple sau complexe 

1974, anul unor evenimente politice de cea 
mare însemnătate pentru întregul nostru po- 
oamenii muncii de 'a sate au obținut, alături 
remarcabilele succese din domeniul produc- 
materiale, rezultate deosebite și pe linia dez

voltării educației fizice și sportului. Astăzi, în ca
drul a aproape 2 000 de as&ciații sportive, sînt or
ganizate acțiuni competiționale și hecompetiționale 
de către circa 70 000 de instructori și activiști vo
luntari. Intr-un număr mare de asociații se desfă
șoară -------:—*•- ------ —* —'*•- —*-K—
iar la 
loc în 
țeni.

Aceste simple date statistice, semnificative prin 
ele însele, atestă faptul că educația fizică și spor
tul semnează o prezență vie; activă, în viața satului 
românesc, caracterizat în trecut prin multe con
cepții tradiționaliste, împietrite în obiceiuri secu
lare, greu receptive la nou. Se spune că gradul 
de civilizație al unui popor poate fi definit și prin - 
împămîntenirea obișnuinței de a se educa din 
punct de vedere fizic. în momentul de față, satul 
românesc poate oferi an argument convingător în- 

y^țro eventuală demonstrație a acestui adevăr.

stadiul de dezvoltare 
rurale se caracteri- 
arie de răspindire, 
formelor de practi- 
de lucrători cuprinși 
permanenta extensie

Adeseori, pe podiumul diferitelor competiții sportive de 
masă rezervate locuitorilor din sate și comune, urcă oa
meni imbrăcați in frumoase costume populare. Un ase
menea simbol elocvent al legăturii dintre tradiție și noua 
t-iață a populației rurale ne-a oferit și festivitatea de 
premiere din cadrul .Cupei forestierului11, desfășurata 

recent in județul Bistrița-Năsăud.

A
m căutat să punctăm citeva din
tre caracteristicile actuale ale spor
tului și educației fizice din satele 
și comunele noastre. Am desprins 
citeva dintre succesele notabile 
obținute in acest domeniu, fără 

Dar nu și fără a 
încă o serie de

a ie epuiza, bineînțeles, 
semnala aici că există 
lipsuri și deficiențe.

in general, ele sint cunoscute forurilor 
răspunzătoare și este de așteptat ca, pe 
această linie, să se facă totul pentru dis
pariția lor. Prilejul cel mai apropiat il oferă 
noua ediție a „Cupei tineretului", a cărei 
etapă de iarnă se va declanșa în curind. 
Asociațiile sportive, organizațiile U.T.C., 
consiliile de conducere ale C.A.P. au datoria 
să conlucreze mai activ decit pinâ acum 
la mobiiiiorea întregului tineret sătesc în în-

treceri, la asigurarea caracterului de per* 
manență a activității în forme largi accesi
bile, la construcția unor noi baze sportive, 
capabile să răspundă exigențelor. Alături de 
„Cupa tineretului", complexul „Sport și să
nătate", acțiunile „Amicii drumeției" și — 
pentru anul viitor — „înotul pentru toți 
trebuie să constituie preocupările majore 
ale celor învestiți cu atribuții în domeniul 
sportului, în așa fel incit să putem con
semna în viitor, reușite cit mai depline.

Pagină realizată de Radu TIMOFTE
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1N dezbatere selecția, instruirea șî promovarea ji

DESPRE PRODUCȚIA VALORICĂ A C

DUPĂ

PENTRU O REALA RECONSIDERARE

In continuarea dezbaterii noastre axate pe principalele probleme 
ale fondului de jucători tineri, de valoare, atît de necesari fotbalu
lui nostru, astăzi despre : productivitatea centrelor de juniori în
ființate în 1965 și 1968 și modul cum se efectuează promovarea ju
cătorilor în formațiile divizionare A.

CANTITATIV — DA, CALITATIV
NECESITĂȚI

DEPARTE DE

A SPIRITULUI DE JOC OFENSIV
Chiar și la o fugară privire 

de ansamblu asupra rezultatelor 
înregistrate de-a lungul celor opt 
etape desfășurate pînă în prezent 
în campionatul național, nu este 
greu să constați că sub aspec
tul eficacității — problema eea 
•mai importantă a jocului, întru- 
cît ține de scopul lui principal, 
de înscriere a golurilor — divi
zionarele A, în marea lor majo
ritate, continuă să dezamăgească, 
prilejuind cifre sub bilanțurile din 
anii trecuți, nici ele prea roze.

în general, formațiile primului 
eșalon al fotbalului nostru nu re
zolvă așa cum trebuie momentul 
atacului; dar media scăzută la 
capitolul eficacitate provine, In
tr-o ridicată proporție, din men
talitatea cu care abordează echi
pele meciurile lor în deplasare.

Nu este, din păcate, numai ca
zul formațiilor nou promovate, 
Chimia Hm. Vîlcea (două goluri 
In opt etape) și F. C. Galați (trei 
goluri, toate opera unor fundași 
și toate pe propriul teren) care, 
eventual, ar putea căuta circum
stanțe atenuante în lipsa lor de 
experiență competițională Ia ni
velul Diviziei Â, ci și al unora 
dintre echipele situate în prima 
parte a clasamentului. Și unele, 
șî altele, codașe sau fruntașe, e- 
voluează aproape invariabil pe te
renuri străine, mizînd pe o sin
gură carte — a defensivei — ca 
și cum între ele n-ar exista di
ferențe de valoare a loturilor, 
precum și de maturitate compe- 
tiționalâ. Nu ne referim, desi
gur, la momentele de defensivă 
premeditată la unele dintre di
vizionarele A (Dinamo, A. S. Ar
mata Tg. Mureș) pentru declan
șarea contraatacului ca element 
de surpriză, ci la jocurile pe care 
formațiile vizitatoare le abor
dează de la început și pînă la 
sfîrșit • .cu capul în tranșee", ui- 
tînd să mai iasă la atac chiar 
și atunci — după ce ofensiva ad
versă a trecut — cînd cîmpșul de 
luptă anunță momente de liniște, 
prielnice contraofensivei.

Și, cum, nu o dată, deznodă- 
mintul (o remiză sau chiar o vic
torie chinuită, împotriva cursului 
jocului) corespunde planificării, 
echipele perseverează pe acest 
drum, îinpămîntenind în Divizia 
A fotbalul unilateral, de pe o 
singură poziție, a defensivei, a- 
desca cu uuanțe de antijoc, care

alungă pc spectatori din tribună, 
contribuind Ia cifrele sărace în 
goluri de care vorbeam. Pe lingă 
inconvenientul provenit din fap
tul că în săptămîna care urmează 
adversarul le răspunde cu aceeași 
monedă, la echipele noastre se 
ivește și acela al inconsecvenței 
în practicarea jocului ofensiv, al 
lipsei de continuitate in aplicarea 
concepției sănătoase.

Același fenomen, un reflex lo
gic am spune, și în rezultatele 
echipelor reprezentative care, nu 
mai departe de săptămîna trecută, 
cînd două selecționate ale noastre 
au evoluat In condiții de depla
sare (la Sofia — lotul A, la 
Rseszow — lotul de tineret sub 
23 de ani), au încheiat întilni- 
rile lor cu reprezentativele simi
lare ale Bulgariei și Poloniei la 
scorul de 0—0.

O cronică ineficacitate, așadar, 
amintindn-ne că în cele cinci în- 
tilniri Internaționale susținute anul 
acesta (cu Franța, Brazilia, Ar
gentina, Olanda, Bulgaria), echipa 
noastră națională n-a reușit să 
înscrie deeit un singur gol ! Un 
gol in 450 de minute de joc!

Circulă o teză, lansată de spri
jinitorii jocului pur defensiv, 
inspirați și de nefundamentatul 
dicton „cel mai bun atac este a- 
părarea", cum că o echipă nu 
poate rezolva cu bune rezultate 
ambele situații fundamentale ale 
jocului, defensiva și ofensiva. A- 
ceștia își iau drept șubred argu
ment — mai ales după consu
marea Weltmeistercshaft-Ului care 
a parafat, fără drept de apel, a- 
murgul fotbalului catenaccio — 
evoluția formațiilor italiene care, 
în ultimii ani, au obținut, este 
drept, unele succese pe plan in
ternațional.

Se înscriu, însă, într-o replică 
cît se poate de convingătoare, sus
ținătorii jocului complet — ilus
trat de acele echipe care acordă 
o egală atenție celor două mo
mente, de apărare și de atac — 
și care exemplifică cu ceea ce se 
întîmplă îndeosebi în fotbalul 
vest-german și olandez ; două 
soccere furnizoare de puternice 
echipe de club șl, ca un corolar, 
și reprezentative, care te incinta 
cu spectacolul fotbalistic etalat pe 
dreptunghiul terenurilor, atît de 
bogat în faze de poartă, cît și în 
goluri. E frumos acest joc — pe 
care la un nivel ridicat l-am

văzut și în interpretarea fotba
liștilor englezi, scoțieni, iugoslavi, 
spanioli etc. — dar el pretinde 
și o pregătire temeinică multilate
rală pe care numai un proces de 
instruire-cducație bine organizat 
și condus o poate asigura la ni
velul pretins de marca perfor
manță. Și, pentru că am ajuns 
la acest foarte important capi
tol al pregătirii, socotim că nu 
este de prisos a reaminti, în în
cheierea acestor rinduri citeva din 
indicațiile date de F.R.F. înain
tea startului actualei ediții de 
campionat. Acestea sb referă, în 
primul rind, la formarea unor 
deprinderi legate de concepția 
realistă despre joc (desfășurarea 
unor acțiuni simple, prin elimi
narea execuțiilor tehnice lipsite 
de utilitate, participarea rațională 
a majorității jucătorilor în acțiu
nile de finalizare, asigurarea lăr
gimii și adîncimii atacului). în al 
doilea rind, la aplicarea unor re
guli tactice impuse de sporirea 
randamentului pe planul jocului 
ofensiv: formarea superiorității
numerice de 2:1, de la recuperare 
pînă la finalizare ; schimbarea di
recției de atac, direct sau prin 
pasa ajutătoare înapoi, în cazul 
acțiunilor blocate ; formarea și 
folosirea culoarelor ; Interferența 
liniilor a doua și întîi și a func
țiilor din cadrul primei linii, 
pentru favorizarea pătrunderilor 
din urmă la finalizare ; însușirea 
atît a deprinderilor legate de con
cepția de joc cît și a regulilor 
tactice avînd Ia bază o tehnici
tate utilă și o pregătire fizică 
superioară, în măsură să asigure 
formarea jucătorilor 
necesari unei reale 
fotbalului nostru.

Numai mergînd pe 
cale, credem noi, putem spera, 
într-un viitor apropiat, într-o re
considerare de fond a spiritului 
ofensiv și o îmbunătățite reală a 
eficacității.

Așadar, antrenori și jucători 
veți, în continuare, cuvîntul 1

Există la ora actuală un număr de 
47 centre de copii și juniori, în ca
drul cărora sînt Instruiți aproxima
tiv 8 000 de tineri jucători. O sută 
de antrenori (Ia care trebuie adău
gați, încă pe atîția cu jumătate 
normă), foarte mulți dintre ei cu 
vechi state de serviciu în această 
muncă grea, migăloasă și deloc spec
taculoasă (N. Gorgorin, Fr. Fabian, 
Șt. Stănculescu, P. Mihai. I. costea, 
M. Mihăilescu, K. Kluge, N. Opriș, 
L jGîrleștcanu, L. Ianovschi, Gh. 
Scăeșteanu, Gh. Dumitrescu. A. 
Sepcâ, W. Covaci, M. Birzan, etc.) se 
ocupă de pregătirea corespunzătoare 
a acestor copii și juniori. De modul 
cum au Înțeles sau înțeleg sâ-și

în 1965: Progresul București (Bel
deanu, Dudu Georgescu, Dumitriu 
IV, Năstase, Filipescu, Bora) și 
Steaua (Iordănescu, Mulțescu, Ispir, 
Nițu, Ciugarin). De neînțeles regre
sul centrului U.T.A., altădată un 
permanent izvor de talente și foarte 
slaba „producție* d© ia Steagul roșu 
și F.C. Constanța, ambele cu mai 
puțin de 10 jucători dați Diviziei A 
timp de 8 ani. Se remarcă. în 
schimb, trei din centrele înființate 
în 1963 (al 2-lea clasament) și în
deosebi Universitatea Craiova, eu 
15 jucători promovați (Nicuiescu, 
Smarandache, Bemeanu, Balaei, 
Chivu, Negrilă, Bălan, Dașcu etc.).

Trăgînd linie și adunînd obținem

CENTRELE ÎNFIINȚATE 1N 1965 ȘI 
PENTRU DIVIZIA A ;

PRODUCȚIA LOB DE JUCĂTORI

multilaterali 
afirmări a

o astfel de

G. NICOLAESCU
I. MIHAI

a-

1. 
z.
3.
4.

Universitatea Cluj : 
Rapid București : 
Steaua »23 August*: 
Dinamo București : 
Politehnica Iași : 
F.C. Bihor :

CENTRELE
1. Universitatea Craiova s
2. Sport Ciuli Bacău :

desfășoare activitatea antrenorii

OBLIGATIILEPURTATORULUIJANDfRIJm

23
19
16
15
11
13

7. Petrolul Ploiești : 
s. ~
S.

10.
11.
12.

Steaua :
Progresul București : 
U.!1. Arad ;
Steagul roșu : 
F.C. Constanța :

ÎNFIINȚATE In 1968 •
15 
n

3. F.C. Argeș :
4. A.S.A, Tg. Mureș ;

10
a

desfășoare activitatea antrenorii pe
pinierelor fotbalului nostru — cărora, 
cu fiecare an, li s-au creat condiții 
materiale tot mai bune — au. depins 
și vor depinde, în proporție eovîrși- 
toare, REZULTATELE obținute. A- 
dică NUMĂRUL DE JUCĂTORI 
DUNI. PROMOVAȚI DIÎȚ ACESTE 
CENTRE ÎN DIVIZIA A. Este, cre
dem, etalonul cel mai convingător 
al măsurării eforturilor făcute.

Așadar, CÎT au produs și, mai 
ales, CE au produs cele 12 centre 
înființate ln 1965 ? Răspunsul cifric 
îl oferă primul din cele două clasa
mente alăturate. „U“ Cluj se află în 
fruntea Listei. Un centru care a 
mmonopolizat* titlul de campioană la 
juniori. Un centru de la care au fost 
promovați de-a lungul anilor, 
echipa 
dovan. 
rațcixi, 
II etc. 
piniere 
de jucători promovați : Rapid (Du
mitru, Neagu, M. Stelian, Grigoraș, 
FL Marin. Bișniță) «Steaua «23 Au
gust* (Sameș. Ion Ion, Aelenei, Ca
stan» Răducanu), Dinamo (Dobrău, 
Batacliu, Custov. Stoichiță, Vellcu, 
Lucuțâ), ^Poli* Iași (Iordache, Cos
tas, Dănilă, Romilă II), Petrolul Plo
iești (Boc, Crîngașu, I. Constantines- 
cu. V. Stoicescu, Oprișan). Cftiva 
jucători de certă valoare au fost 
-lansați de alte două centre înființate

o cifră — 200 de jucători — care 
pare mulțumitoare. Trebuie spus 
însă că mulți din jucătorii promovați 
nu mai evoluează în Divizia A, că 
alții au jucat foarte puține meciuri, 
după care au coborît în eșaloanele 
inferioare. Cînd vorbim, totuși,

reieșit că, d 
începutul c 
jucătorilor s| 
fiecare echim 
versitatea Cn 
11, Steagul I 
Mare — 3, Sti 
șoara — 5, j 
Argeș — 8, <J
— 6, Sportul
— 9, Jiul — 1 
ba, deci, de 
cători. Prin 
ziei de tinerd 
clasament wal 
ritatea — cu 
Timișoara —I 
sitare, apoi I 
Steaua, F.C. I 
înainte de al 
cești jucătod 
dintre ci au I 
pe l e de clubl 
tul înțeles al 
să demonstra
— au rămas] 
gul roșu — I 
Șerbănoiu. 11
—
Timișu&a —d
— Iordache. I 
mitriu IV, id
— Beldeanu,] 
resei. la F.cl 
tea, Radu ui 
și Moga, la 1 
Ioni, la F.cJ 
la Sportul ■ 
Chihaia, Răi 
Sandu, la Dl 
Sandu, Sătml 
cu, la U.T.J 
Ion. Schep, I 
Nițu, Mulțea 
cepție echipl 
profil de torni 
de tineri j ul 
vate, care șl 
a participa I 
jucători tineri 
remarcabil. I 
de virstă odJ 
nume sonora

Dacă vom I 
contingent ’ dl 
vom remarci 
atit de pregl

._ ____ _ in
de seniori jucători ca Mol- 
Ștcfan, Creții, Mureșan, Po- 
Maiei, UUăreanu, Cimpeanu 
Alte cîteva dintre aceste pe- 
s-au remarcat prin numărul

ACTUALITĂȚI
RAPID — DOUA VICTORII IN TURNEUL DIN ITALIA

S-a vorbit, recent» în cadrul u- 
nei consfătuiri cu formațiile stu
dențești divizionare, despre un 
așa-zis „statut ai căpitanului de 
echipă*. Propunerea venită din 
partea unui reputat cadru uni
versitar și totodată un neobosit 
susținător al fotbalului timișo
rean, prof. Ioan De Saba ta, a 
stirnit interes, atrăgînd atenția 
asupra uneia dintre acele pro
bleme, aparent minore, care în 
realitate insă se înscriu, cu o 
pondere destul de însemnată în 
viața sportivă și în manifestările, 
pe planul 
manței ale 
rui colectiv din aria 
fotbalului competi- 
țional.

S-a amintit, cu a- 
celași prilej, despre 
drepturile și mai 
ales despre marile 
obligații care revin 
căpitanului de e- 
chipă... Cineva a 
marca — evident, 
tenția de a A spus___  ___
— că un adevărat căpitan de e- 
chipă nu trebuie să fie un sim
plu purtător de cuvint al cole
gilor săi, un lider de circum
stanță al acestora, dispus să-și 
facă simțită autoritatea numai a- 
tunci cînd este vorba de explica
ții sau revendicări, pe teren și 
în afara lui.

Un adevărat căpitan de echipă 
toate, 
slujba 
'T de

perfor- 
orică-

Domide, Bigan. Șl cum de altfel 
am fi dorit sâ fie toți cei 18 
căpitani de echipă ai formațiilor 
divizionare A, cei 54 din Divizia 
B, cei 192 din cel de al treilea 
eșalon divizionar ș.a.m.d.

Din păcate Insă— Surprinzător 
și neplăcut în același timp, unii 
din rîndurile ..purtătorilor de 
banderolă*, învestiți cu autori
tate de conducători al coechipieri
lor lor In teren, iși înscriu uneori 
numele pe lista acelora ce se 
abat public de la normele_condui
tei sportive. —

PE TEME

DE EDUCAȚIE

făcut 
fără 
ceva

re- 
pre- 
nou

Exemple ? Să răs
foim dosarul, foile 
de arbitraj din pri
mele opt etape ale 
acestei ediții de 
campionat și să ci
tăm doar citeva 
dintre prezențele 
nedorite la rubrica 
celor avertizați cu 
cartonașul galben : 
Incze IV (încer- 

lovire a adversaru-

Echipa divizionară B de fotbal 
Rapid București s-a înapoiat ieri 

idiniinesță din turneul pe care l-a 
întreprins în Italia și în cursul 
căruia a susținut două meciuri. 
In primul dintre ele, fotbaliștii 
feroviari au lntilnit echipa Ascolî, 
din 
lui 
cu 
de _ 
pieri, s-a remarcat în mod deo
sebit în acest meci și portarul 
Răducanu, care a apărat foarte 
bine). în cea de a doua partidă, 
giuleștenii au avut ca adversară 
o selecționată a orașului Ravenna 
(alcătuită din jucători ai unor, e- 
chipe din divizia secundă), pe care

au întrecut-o la scor (3—01, prin 
Șigolurile marcate de Manca (2) 

M. Stelian.

Atacantul Năstase și portarul Lăzăreanu, d 
neri, provenifi din centrele de juniori, care s 
zia A.

prima divizie a campionatu- 
italian, pe care au învins-o 

1—0 (0—0) prin golul înscris 
Ncagu (alături de alți coechi-

LA 16 OCTOMBRIE» O NOUA 
ETAPĂ IN „CUPA ROMÂNIEI*

TURNEUL ECHIPEI SPORTUL 
STUDENȚESC IN BULGARIA

CALITATE, de VALOAREA jucători
lor formați, centrele F.R.F. se află Încă 
foarte departe de pretențiile gene
rale. Dar acesta este un alt aspect 
ai problemei pe care o dezbatem, 
legat de modul cum se face selecția 
și instruirea în cele mai multe 
pepinierele fotbalului nostru.

din

trebuie să fie, înainte de 
un factor mobilizator în 
Ideii de performanță, o pildă 
comportare sportivă de disciplină, 
ținuta morală și devotament pen
tru culorile clubului său. Așa 
cum au fost, cu ani în urmă, 
jucători ca Nunweiller in, Con
stantin, li. Cimpeanu, M. Dridea, 
Lereter, Vătafu sau I. Barbu. 
Cum sînt șl astăzi bunăoară, 
Oblemenco, M. Brctan, Pescarii,

care de
îui), O. lonescu și Anca (proteste 
la decizia arbitrului), C. Olteanu 
(joc brutal), D. Coe (durități), 
Beldeanu (atitudine nesportivă 
față de public) șî din nou D. Coe 
acest jucător adeseori evidențiat 
pentru spiritul său de combativi
tate care, însă duminica trecută, 
s-a făcut „remarcat* prin refuzul 
de a-și aduce echipa ia salutul 
sportiv, la sfîrșitul meciului cu 
F.C. Constanța!.

Așadar, pînă acum, o treime 
din numărul căpitanilor de echi
pă divizionari A... în ofsaid ’ O 
situație care confirmă și explică 
totodată, în bună măsură, multe 
din lipsurile pe plan educativ 
existente în campionatul nostru. 
Un motiv de serioasă reflecție 
pentru to-ți cei care acționează 
în sfera fotbalului de performan
tă

Cele 56 de echipe rămase în 
cursa pentru cucerirea „Cupei 
României- își vor continua între
cerea Ia 16 octombrie, cînd va 
avea loc o nouă etapă. Și de data 
aceasta, jocurile vor fi stabilite 
după criteriul geografic, ca și la 
etapele anterioare. Reamintim că 
divizionarele A vor intra în în
trecere într-a fază superioară.

C.F.R. TIMIȘOARA — CORVINUL 
HUNEDOARA 3—1 (1—1)

Mihoi IONESCU

în cadrul etapei a VII-a a Di
viziei B, seria a IlI-a, ieri s-a 
disputat la Timișoara meciul 
C.F.R. — Corvinul Hunedoara. în- 
tîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 
3—1 (1—1), în favoarea gazdelor, 
prin golurile marcate de Cotec (3), 
pentru timișoreni, respectiv Ologu. 
(Șt. Marton — coresp.).

în cadrul schimburilor perma
nente existente între cluburile 
Sportul studențesc și Dunav Ruse, 
fotbaliștii bucureșteni au fost invi
tați să efectueze un turneu de trei 
jocuri in Bulgaria. Marți, 1 octom
brie, studenții au jucat la Ruse cu 
formația locală Dunav de care au 
fost întrecuți cu 1—0. în 
nuare ei vor mai evolua 
listra și Gabrovo, urmînd 
înapoieze în țară miercuri 
tonibrie.

UNDE CRESC Șl 
UNDE JOACĂ...

conti- 
la Si- 
să se
9 oc-

In rîndurile de mai sus ne-am 
prit asupra „producției" centrelor 
copii și juniori. S-au... raportat des
tui jucători crescuți și formați în 
aproape cei zece ani. De data a- 
ceasta, am trecut în revistă toți.fot
baliștii din loturile celor 18 divizio
nare A și l-am ales pe cei sub 24 

ani, crescuți în perioada existen- 
centrelor de juniori. Din datele 
care le-am. avut la

de 
tei 
pe

B B B B B ■BBBBBKBBB B B B B

o- 
de

dispoziție a

< Tribunele stadionului 
Moi" din Rm. Vîlcea sînt 
plin proces de modernizare. De 
la cele 8 000 de locuri» capacita
tea sa a ajuns la 13 000. La me
ciul cu Dinamo^ insa» stadionul 
a fost arhiplin, unii dintre specta
tori octrpîndu-și lacurile de 
era lî. Lucrările de mărire 
capacității continuo. Așadar, 
splendidul parc ol orașului vo fi 
și ur» frumos stadion. La aceste 
eforturi, jucătorii ar trebui să 
adauge și ei performanțe mai 
bune. Cîștigarea „Cupei Româ
niei* și promovarea. în au
arătat că le stă în puteri.

la
a 

în

(te• Ușor nemulțumit 
faptul că echipa sa nu reușise 
să-și apropie victoria in

partida de duminică cu Stea
ua, antrenorul Titus Ozon 
ne spunea după joc : «Fără 
extreme foarte bune este 
greu să desfaci o apărare a- 
glomerată și să înscrii goluri. 
De altfel, a continuat el, e- 
chipa noastră resimte o criză 
de efectiv, care se va adinei 
și mai mult prin apropiata 
plecare a altor doi 
pentru satisfacerea 
militar*.

jucători, 
stagiului

U.T.A. co• $i în meciul cu 
șt in alte ocazii, s-a observot că 
studenții clujeni abordează destul 
de Inhibați meciurile disputate 
pe teren propriu, in schimb, așa 
după cum bine aprecia și fostul 
funda, Remus Cimpeanu, în jocu-

unli s-au ( 
acum joaca 
părăsit — 
voința lor 
în momentd 
țescu, I. Gi 
Ion. Sătman 
cu, Filipesd 
de lungă -I 
unde au c\S 
de fotbal. 1 
forțele lor I 
să facă selj 
mult în gra 
carusel a 4 
de jucătorii 
ce altele al 
capabil să I 
Dar asupra] 
veni cu aid

■ ■ ■ ■■ ■ B ■

L

rile din deplasare, cîujeJ 
mult mai deconectați. Poa 
din cquze ar fi și aceea c 
tartor rî clujeni nu-i mai 
jează aproape de loc pe 
liștii de la „U“. Unde-i J 
de altădată a „șepcilor rd

9 încă un debutant îl 
zîa A. Ne referim la tina] 
mitres cu «transferat rece 
Universitatea Cluj de la I 
de tîneret-speranțe Dinamd 
reștî. El a fost folosit ini 
țîa studenților clujeni dl 
în meciul cu U.T.A. Deși I 
tot a burtă tehnicitate șil 
ziune în joc, primind apl 
noastre pentru prima sa I 
în Divizia A, Dumitrescu I 
totuși înlocuit la pauza dj 
norul Băluțiu. Sâ fi fosM 
doar de o chestiune de 
tactic ?

• Pîna în prezent, 
chipeje celor opt etape 
tuite pe baza celor mal 
note acordate jucătorii



OR (II) FOTBALUL DANEZ: VECHI TRAMJII Șl POMII Tragerea la sorți in cupele europene

■LOR
P

[
laanunțate 

, numărul 
vîrstă, pe 
torul : Urii- 
Dinauio — 

Dlimpia S. 
Poli" Timl- 
t — 6. F.C. 
C.F.R. Cluj

- 12, U.T.A.
- 13. E VOr-

170 de ju
nă, a inlu- 
face și un 

i care prlo- 
Politehnlcil 
ele univer- 
>, Chimia, 
.. Dar, mai 
nde vin a- 
itrebat citi 
irl în echl- 
ji adevăra-
- și care 
cit de ctt

i : la Stca- 
lateescu și 
ea Craiova
- Ia Wfeaua 
neseu, Du- 
7.M. Reșița 
ara, Atodl- 
riciu, Cîrs- 
uj — Boea 
nai și Bij- 
oar Nistor, 
L Cazan, 
eanu, M. 
►brâu, G. 
. Georges-

Trandafi- 
n Gabriel, 

Fac ex- 
l, al căror 
ă prezență 
le promo- 
dreptuț de 

cu mulți 
e un lucru 
>cut media 
rările unor

istă acest 
24 de ani, 

i fenomen 
■ui nostru:

RESURSE DE LANSARE DE TALENTE DINAMO BUCUREȘTI - F. C. KOLN
Debutul ‘ echipei noastre na

ționale în faza optimilor de finală 
ale Campionatului european, com
petiție care a ajuns la formula 
maximă de participare pe conti
nentul nostru (32 de prezențe din 
cele 33 federații afiliate la 
U.E.F.A.), aduce pe program re
prezentativa Danemarcei. Este a 
treia împrejurare în care selec
ționata României se află în fața 
acestui partener de întrecere, în 
faze asemănătoare, preliminarii. 
Și în preliminariile J.O. 1964 și 
în acelea pentru întrecerile olim
pice 1972, jucătorii noștri și-au 
disputat calificarea în compania 
celor danezi. In prima împreju
rare, ei au reușit să obțină cîștig 
de cauză dar în a doua repre
zentativa noastră olimpică a în
registrat eșecuri, atît în jocul de 
la Copenhaga, cit și în cel de la 
București. Ne-am convins, atunci, 
cit de dificil adversar este un- 
sprezecele danez. Aceasta nu e, de 
altfel, numai o caracteristică pen
tru jocurile dintre naționala Da
nemarcei și a noastră. Chiar dacă 
ultimii ani nu au adus fotbalului 
danez succese răsunătoare, forța 
lui și buna lui prezență ia are
na internațională s-au arătat con
stante. Nu e de mirare mai ales 
dacă Vom reaminti ce rol a ju
cat și joacă acest fotbal in an
samblul dezvoltării competițiilor 
fotbalistice, al mișcării fotbalistice 
în general.

Trebuie să spunem, mai 
că federația daneză este
dintre cele mai vechi din întreaga 
lume. Ea a luat ființă în anul 
1889, iar șase ani mai tîrziu s-a 
Afiliat la F.I.F.A. Oficialii danezi 
au fost printre cei dinții care 
au contribuit la Inițierea unor 
permanente programe internațio
nale, iar comitetele de organiza
re ale celor dinții manifestări 
fotbalistice de amploare care au 
fost turneele olimpice au văzut 
selecționata Danemarcei printre 
protagoniste ; astfel, turneul de 
la Londra (1908) îi aduce pe da
nezi în finală cu echipa-gazdă. 
Anglia a cîștigat cu 2—0. Selecțio
nata Danemarcei e mai departe

întîi,
una

Șl HAMBURGER S. V. - STEAGUL ROȘU
1

IN TURUL II DIN CUPA U.E.F.A
de fes- 
Rhone" 

tragerea 
din turul al

europene la

sala

Cea mai recentă confruntare dintre selecționatele olimpice ale 
României șt Danemarcei s-a desfășurat in primăvara anului 197'2 
și s-a încheiat cu victoria jucătorilor danezi: 3—2. In fotografie, 
un moment al intilnirii disputate pe stadionul „23 August" : rNea- 
gu in luptă cu apărătorii formațiet-oaspete.

prezentă în turneele olimpice din 
1912 (Stockholm), unde va ocupa 
iarăși locul doi (2—4 în finala 
cu Anglia). în 1920, jucătorii 'da
nezi ajung în optimiie de finală 
ale turneului de la *Anvers. Tur
neul din 1948 (Londra) ie aduce 
medaliile de bronz, cel de la 
Helsinki (1952) îi vede ajunglnd 
pînâ în sferturi de finală, pentru 
ca, în fine, ultima confruntare o- 
limpieă (1972) să le ofere satis
facția Intrării In grupele semifi
nale. E cea mai remarcabilă și 
mai constantă prezență a selecțio
natei daneze in una dintre cla
sicele competiții internaționala. 
Probabil că, mai cu seamă în 
edițiile prime ale probei mondia
le, ea ar fi obținut succese ase
mănătoare cu cele din întrecerile 
olimpice, dar federația din Copen
haga nu și-a înscris formația în 
C.M. pînă la ediția din 1958. In 
fiecare dintre fazele preliminarii
lor jucătorii danezi au constituit 
un adversar greu, ificomod, în 
unele situații determinind direct 
pe Învingătorul seriei.

MARGINALII LA MECIUL DIN C.C.E. DE LA ATVIDABERG

UNIVERSITATEA A RATAT
CALIFICAREA LA... CRAIOVA!

Fotbalul danez beneficiază de 
o puternică rețea de cluburi. In 
cc^rtroaieic federației din Copen- 
haga slot înăcrise 1390. cu o ..ac
tivitate permanentă, iar totalul 
jucătorilor, oficial înregistrați. rse 
ridică la 208 000. Raportată la o 
populație de 4 750 000 locuitori, 
această cifră este elocventă pen
tru răspfudirea fotbalului pe toa-. 
tă suprafața țării- Activitatea, al 
cărui grafic competițional este 
foarte asemănător cu al nostru, 
e asigurată de cei 1 800 de arbitri 
de diverse categorii. Stadionul 
cel mai impozant al Danemarcei 
este „Kobenhavn Idraetspark", cel 
care va găzdui și partida de la 
13 octombrie. EI are o capacitate 
de 50 000 locuri. Danemarca mai 
posedă stadioane de prima cate
gorie la Aarhus (24 000 locuri), 
Aalborg (22 000), Odense (20 000), 
Vejle (18 000) etc. Dintre clubu
rile de renume, vom aminti pe 
Boldklub Copenhaga, Aarhus, O- 
dense, Ejsberg — prezente pe lista 
câștigătoarelor campionatului.
Foarte bogat în elemente de ta
lent, fotbalul danez demonstrează 
convingător calitățile jucătorilor 
săi prin faptul că, astăzi, mulți 
dintre ei activează în clu
buri din Europa de prima măriipe 
(din Olanda, Austria, R..F. Germa
nia, Belgia etc.).
în puține 
fotbalului 
zentativă 
trecere a 
țional la

Vineri Ia prînz, în 
tivități a hotelului 
din Geneva a avut 
la sorți a meciurilor 
doilea al cupelor 
fotbal.

Adversarele echipelor noastre 
în Cupa U.E.F.A. sînt formații cu
noscute. Dinamo București va in- 
tîlni (în prima manșă, pe teren 
propriu) echipa F. C. 
Koln, iar Steagul roșu 
va juca în deplasare 
prima partidă cu 
Hamburger S. V. Par
tidele sînt progra
mate la 23 octombrie 
și la 6 noiembrie.

In campionatul vest- 
german, F. C. Koln 
ocupă actualmente lo
cul 17 
dar are în formație 
cîțiva 
de prim rang: Ove- 
rath, Lolir, Cullmann, 
Weber și Flohe (ac
tualmente indisponi-

CUPA

bil, operat de menise). In schimb, 
Hamburger S. V. neînvinsă după 
6 etape, cu 11 puncte din 12 po
sibile și pe primul loc în cla
sament, nu are nici o „vedetă" 
în formație (Kargus — Kaltz, 
Nbgly, Winkler, Ripp — Bjoer- 
mose, Zaczyk, Eigl — Sperlîch, 
Reimann, Volkert).

Iată programul

CUPA UEFA
complet :

(penultima).

internaționali

Intemazionale
Dinamo București 
F. C. Nantes 
Dynamo Dresda 
Vasas Gybr 
Djurgaden 
Partizan Belgrad 
Twente Enschede 
Velez Mostar 
Derby County 
Hamburger S. V. 
Hibernian Edinburgh 
Napoli 
Borussia Monchengl. 
Grasshoppers 
Ajax Amsterdam

CAMPIONILOR EUROPENI

— F. C.
— F. C.
— Banik
— Dinamo Moscova
— Fortuna Dusseldorf
— Dukla Praga
— Portadown (Irl.)
— R. W. Molenbeek
— Rapid Viena
— Atletico Madrid
— Steagul roșu
— Juventus Torino
— F. C. Porto
— F. O. Lyon
— Real Saragosa
— F. C. Anvers

S. C. Anderlecht — 
Pireu ; Ruch Chorzow 
bahee Istanbul ; Bayern Miinchen 
— F. C. Magdeburg ; Ujpesti 
Dozsa — Leeds United ; H.J.K.

Olympiakos 
— Fcncr-

itorii ti- 
in Divi-

oraș și 
, alții au 
ri, peste 
>ază exact 
țu. Mul-
Tranda-i- 

', Negoes- 
ista e atît 
. echipele 
I noțiuni 
•ederea în 
fost puși 

: uită mai
Din acest 

igrămădire 
î, In timp 
e un „11" 
Divizia A. 
s vom re-

In relatările succinte transmise 
de la Atvidaberg, la o oră tlrzie, 
publicate în ziarul nostru de ieri, 
apreciam că Universitatea Cra
iova, campioana țării noastre, a 
luptat din răsputeri pentru a ob
ține un rezultat care să-i per
mită calificarea în turul II al 
C.C.E. Pe un teren ca acela de 
joi seara „U“ Craiova s-a apro
piat de potențialul ei de joc care 
i-a adus atîtea satisfacții în cam
pionatul trecut- Universitatea nu 
și-a permis la Atvidaberg mo
mente de răgaz, s-a angajat cu 
toate forțele în teren pentru fie
care balon în parte. In general, 
compartimentele au fost mai în
chegate, omul de sprijin a apărut 
cu regularitate în preajma pur
tătorului de minge. Cum era și 
firesc, așteptîndu-se la 
gazdelor, compartimentul 
siv s-a dovedit inspirat și exact 
în intervenții (fundașii centrali 
ieșind în evidență) a închis 
toate „portițele" prin care ofen
siva supranumerică a lui Atvida
berg căuta să se infiltreze. 
Oprea, în primul sfert de oră, a 
fost imbatabil la cîteva șuturi 
extrem de grele, dar a fost în
vins prin validarea golului rea
lizat de G. Andersson. în acel 
minut 18, portarul craiovean a 
fost obstrucționat de Walinder șl 
Johansson. A venit 
înscris de Almquist, 
atac, apoi a înscris

iureșul 
defen-

și golul doi, 
contra- 

din
pe

Badm

b ■ a ■ b

> ALEXE 
■RESCU

?AN (A.S.A. Tg. Mureș)

60 de fotbaliști din- 
re 15 au mai mult de 
seats, „Capii de listă"

s ■ ■ ■ ■

Amsterdam
Koln
Ostrava

Helsinki — Advidabcrg F. F. ; 
Feyenoord — C. F. Barcelona ; 
Ilajduk Split — St. Etienne ; Ara
rat Erevan — Cork Celtic (Irl.).

CUPA CUPELOR

— P.S.V. 
United — 
Zeiss Jena 

MalmS F. F.

Gvardia Varșovia 
Eindhoven : Dundee 
Bursaspor ; F. C. Cari
— Benfica Lisabona ;
— Reipas Lahti; Avenir Beggen

(Lux.) — Steaua roșie Belgrad ; 
Real Madrid — Austria Vienu ; 
Eintracht Frankfurt — Dinamo 
Kiev ; F. C. Liverpool — Fercnc- 
varos Budapesta.

MiINE, F.C. CONSTANTA-LOTUL DE TINERET (23 de ani)
Lotul de tineret s-a reunit 

ieri dimineață la sediul federa
ției — în vederea jocului Cu Da
nemarca — și după-amiază a și 
susținut un prim

Acesta ar fi, 
rînduri, un tablou al 
a cărui echipă repre- 
va fi partenera de în- 
unsprezecelui nostru na- 
13 octombrie.

fază fixă. La 2—1, suedezii au 
trecut in două rînduri pe lingă 
majorarea scorului (min. 47 și 
70) însă, cu resurse mai proaspete, 
Universitatea cîștigă teren spre 
poarta apărată de Blomberg, Mar- 
cu, Oblemenco și Ștefănescu pu- 
nîndu-1 la grea încercare. în min. 
76 a fost un moment psihologic 
al partidei, favorabil campioanei 
noastre : Ștefănescu a șutat vio
lent de la 25 ni și balonul aproa
pe că a șters rădăcina stilpului 
din dreapta porții suedeze. Blom
berg era bătut ! Rezultatul final 
a fost decis prin acordarea unui 
11 m imaginar (B. Augustsson s-a 
rostogolit in mod teatral, 
am revăzut-o cu toții seara 
le vizor).

Dacă tragem linie peste 
două manșe ale primului tur, dis
putate de’ Universitatea Craiova, 
atunci trebuie să-i r‘ --------
că, de fapt, șansa 
fost serios 
de acasă, _
cînd tinărul și neexperimentatuî 
portar Lung a comis acea mare 
greșeală care a condus la în
scrierea punctului ce s-a dovedit, 
pină la urmă, decisiv pentru ca
lificarea lui Atvidaberg, cînd 
echipa nu a jucat Ia potențialul 
ei, cînd atacanții au fost neinspi
rați și impreciși în fazele de fi
nalizare.

(A.S.A.) si 
_______,___ _ apărut de 
cite patru ort in echipa eta
pei. Remarcăm constanta lui 
Mureșan, jucător care 6-a im
pus și în ultimele campio
nate, deși nu se află la pri
ma tinerețe.

sînt Mureșan 
Eucescu, care au

• Ghicr cine joacă ? Mai de 
flecare dată, ciad Chimia Rm. 
Vilcea evoluează pe teren pro
priu, clubul se joacă de-o pro
gramul cu cei ce cumpără bile
tele de Intrare la meci. Cititorul 
P. tazăr, str. Maior V. Popescu, 
din Rm. Vilcea, ne-a sesizat că 
in locul programului de meci, 
care ar fi trebuit să cuprindă cu 
totul altceva, a fost nevoit să 
plătească doi lei pentru o foaie 
pe care era tipărit — și cu greșeli 
— programul turului Diviziei A, 
care fusese publicat cu mult Ino- 
inte in presa centrală. Lo meciul 
cu Dinamo s-au făcut... progrese. 
S-a încercat un program, dar In 
el s-au strecurat greșeli supără
toare, de formă t> conținut. In

Eftimie IONESCU

__r  __ antrenament.
Astăzi, va avea loc analiza pâr- 
tidei amicale de la Rzeszow cu 
selecționata de tineret a Polo
niei, după care va urma o nouă 
ședință de pregătire, sub condu
cerea antrenorilor C. Drăgușin și 
I. Nunweiller. Mîine dimineață 
„caravana tinereții" va decola cu 
un avion spre Constanța unde,; la 
ora 15,30, va întîlni formația lo
cală Fotbal Club, urmînd ca scara

să se reîntoarcă în Capitală. Tot 
in acest program de pregătire fi
gurează un meci și miercuri, de 
Ia ora 15,30 pe stadionul Dinamo,, 
cu echipa de tineret-speranțe a 
clubului din șoseaua Ștefan cel 
Mare.

Lotul este compus din următo
rii jucători : Jivan, Lăzăreanu. 
Grigore, Cazan, Smarandache, 
G. Sandu, I.ucuță, Mateescu, Uu- 
mitriu IV, Dudu Georgescu, Mul- 
țescu, Ion Ion, Atodiresei. Năstase, 
M. Sandu, Crișan și Rădnlescu.

Urmează, deci, o săptămînă 
plină și pentru latul de tineret.

START ÎN AL 73-lea
CAMPIONAT ITALIAN

In încheiere, iată 
campioanelor Italiei : 
ventus 15 titluri, Intemazio
nale 11, Genova și Milan 
cite 9, Bologna și Pro Ver- 
celli cite 7, Torino 6, Fio
rentina 2, Cagliari, Casale, 
Novara, Roma, Lazio cite 
tin titlu. Menționăm că al 
72-lea titlu, obținut in ediția 
1926—27, obținut de Torino 
i-a fost retras acestei echi
pe pentru motive discipli
nare.

BOLOGNA, 4 (prin telex). 
După ce echipele italiene au 
reușit să treacă in propor
ție de trei formații (Napoli, 
Intemazionale, Juventus) La 
două (Bologna ji Torino) în 
al doilea tur al cupelor con
tinentale (să notăm insă că 
fotbalul italian rămîne repre
zentat numai în Cupa 
U.E.F.A.), acum evenimentul 
nr. 1 rămîne startul celui 
de al 73-lea campionat, care 
se va da duminică. Vom 
reaminti că prima ediție a 
competiției a avut loc în 
anul 1896.

Actuala ediție, în pofida 
gravului eșec al „squadrei 
azaurra" la C.M. și a debu
tului neconvingător al noii 
formații reprezentative în 
acest sezon (0—1 cu Iugo
slavia, la Zagreb) trezește 
un mare interes. „Avanpre
miera" sezonului, reprezen
tată de „Cupa Italiei", un 
gen de fază preliminară, a 
înregistrat cîteva cifre exce
lente de spectatori.

Prima etapă apare eu 
jocuri de tradiție. (Campio
natul nu dă răgaz zecilor de 
mii de suporteri să se „aco
modeze" cu emoțiile între
cerii). Cum e cel dintre 
Bologna și Juventus. Chiar 
dacă Bologna nu mai are 
formația de odinioară, fap
tul că joacă pe teren pro
priu echilibrează mult întîl- 
nirea și probabil că „Stadio 
Comunale" va fi arhiplin. 
Cele trei debutante au par
tide dificile : Ternana va 

alb : . primi vizita Fiorentinei (con
dusă acum de Nereo Rocco), 
Varese, va evolua pe terenul 
său în compania lui Interna-- 
zionale, iar Ascoli, se va 
deplasa la Napoli. Misiuni 
ușoare par a avea Cagliari, 
în fața Iui Lanerossi Vicenza 
și Milan, programată ca și 
formația sardă pe terenul 
său în compania lui Samp- 
doria.

faza 
la te-

cele

și reproșăm 
_____ calificării . a 
diminuată în meciul 

de la 18 septembrie,

Stelian TRANDAFIRESCU

echipa dlnomovițtilor apărea ca 
titular Radu Nunweiller, iar la 
rezerve.... Nunweiller Vi (deci a- 
celațî) și Florian Dumitrescu, care 
joacă la Steaua I Din atacul a* 
nunțot — Zamfir, D. Georgescu. 
Moldovan, tucescu —, doar Zam
fir a fost în teren. Cui ajută, 
oare, asemenea programe și cui 
folosesc ele t Cu toate încasările 
făcute, clubului vîlcean in nici 
un caz, pentru că ele trădează 
multă superficialitate și puțin 
respect față de susținători.

P.S. Pe prima pagină a pro
gramului scria negru pe 
„Copii 1 dacă sportul este ața 
de frumos, de ce stafi acasă t 
Păi dacă copiii stau ccasâ, de 
unde să știe că sportul e frumos 
și că stadionul le stă la dispo
ziție ? Cum să le parvină întreba
rea clubului? N-ar fi mai bine 
să se meargă prin școli și car
tiere, să se explice copiilor fru
musețile sportului și să fie che
mați pe stadion ? (Al. C.)

CESARE TRENTINI

deși a avutRiva, 
o suită 
cu conducerea__
Oului Cagliari, se 
aliniază la startul 
campionatului. in 
această echipă.

de conflicte Sx 
tucerea clu-

ȘTIRI, REZULTATE
• Bayern Miinchen a suferit cea 

de a treia infrîngere in actualul 
campionat 1 Echipa vest-germană a 
luat unele măsuri pentru a ieși din 
impas, să vedem însă cu ce rezul
tate pentru viitor t Beckenbauer a 
preluat antrenamentele echipei, fiind 
în același timp și jucător, iar clubul 
a achiziționat un nou jucător, pe 
suedezul B. Anderson de la forma
ția Oesters, în vîrstă de 23 de ani. 
Acum, la Bayern activează 4 fotba
liști de peste hotare, dar, conform 
regulamentului numai doi pot fi fo
losiți într-un meci.

• Streitl, portarul echipei Bourdry 
din campionatul regional al R.F.G. 
a făcut o ispravă rară într-o partidă : 
în meciul cu Nerenberg el a marcat 
două goluri din penalty și a apărat 
o lovitură de la 11 m, așa încît for
mația sa a cîștigat cu 2—0 !

• Zilele trecute a încetat din viață 
antrenox'ul maghiar Janos Gyarmati»

care în urmă cu 10—15 ani a pregă
tit echipa R. D. Germane și apoi a 
făcut parte din colegiul antrenorilor 
de Pe lingă Federația maghiară de 
specialitate.

• Noul antrenor secund al repre
zentativei Foloniei este Bernard 
Blaut, fost internațional și antrenor 
al echipei franceze Metz. El îl în
locuiește pe Jacek Gmocb. A mai 
fost cooptat în colegiul antrenorilor 
selecționatei și Hubert Kostka.

• La un meci între două echipe
studențești desfășurat la Rio de Ja
neiro, jucătorul Rocha Sobainho a 
fost împușcat pe teren la o încăie
rare între jucători și spectatori, după 
ce înscrisese golul victorios al for
mației sale I e

• Intr-un meci internațional • des
fășurat la Rabat, selecționata Maro
cului a învins cu scorul de 3—1 for
mația Tunisiei.
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MEDALIA DE LA MINSK
(DOVEDIND POSIBILITĂȚI REALE)

A NĂSCUT OBLIGAȚII
Șl AMBIJII OLIMPICE
• Luptă fără... favoriți, la J.O. • Românii au deschis porțile

consacrării • Prin metode individualizate, spre omogenitate valorică

u mai este pentru nimeni un secret câ 
între doua ediții aie 
nu exista perioade de 
pectativâ, chiar daca condițiile naturale 
nu permit practicarea 
sporturilor respective. în speța, în sportu

rile de iarna, disciplinele ajutâtoarc ocupa mult 
timp, ca de altfel și preocuparea pentru întineri
rea loturilor, testările, înnoirea materialului și echi
pamentului etc*

Jocurilor Olimpice 
odihna sau de es-

propriu-zisă a

Aceste activități le constatăm și la loturile Româ
niei care vizează participarea la Jocurile Olim
pice de iarnă de la Innsbruck. Boberii, biatloniștii 
și schiorii alpini se pregătesc de pe acum, cu sîr- 
guință, pentru a-și cuceri dreptul de a lua parte 
la Olimpiadă sau pentru a lupta cu șanse să 
ocupe locuri fruntașe în marea întrecere internațio
nală din 1976. Despre aceste preocupări ne ocu
păm in rindurile de mai jos. I

EXAMENUL „EUROPENELOR" • Maestrul emerit al
sportului Ion Panțuru

HOTiRITOR PENTRU BORERI!
acum antrenor prin 
cipal al

Tehnicienii și presa au subliniat, după 
C.M. de ia Minsk, marile schimbări va
lorice intervenite în ierarhiile biatlonu- 
lui, intr-un termen de numai doi ani de 
la J.O. de la Sapporp, In primul rînd, 
multe echipe și-au 
țiile și, prin aceasta, 
titudine în desemnarea 
crescut foarte mult. Pe de 
s-a lărgit considerabil aria 
țârilor aspirante ta titluri și 
monstrînd — prin aceasta 
egalizare vâlorică stabilită 
foarte ridicat pentru mulți 
lumii. Simpla parcurgere a 
milor trei clasați în competițiile iernii 
1973-1974, foarte bogate în nume noi, ală
turi de consacrații anilor precedent!, ne 
furnizează suficiente date pentru prima 
concluzie a articolului : lupta pentru 
medalii la viitoarele J.O. va fi mult mai 
grea și mult mai deschisă decît «ie-au 
obișnuit clasamentele, oarecum tradițio
nale, ale ultimilor 10 ani. Campionii din 
țările nordice,

împrospătat forma- 
factorul de încer- 

favorițiîor a 
alta parte, 

geografica a 
medalii, de- 
— relativa 

la un nivel 
biatlonîști ai 
listelor pri-

lotului, are

a

Se cuvine să începem aceste 
rînduri cu o precizare care mar
chează Un moment însemnat pen
tru bobul românesc : retragerea 
din activitatea competițională
maestrului emerit al sportului Ion 
Panțuru, cuceritorul primei (și 
singurei) medalii românești la 
Jocurile Olimpice de iarnă (Gre
noble — 1968), vicecampion al lu
mii (în anul 1969, la Lake Placid), 
de două ori campion al Europei 

.(în 1967 și în 1971, la Igls), de 
multe alte ori medaliat cu argint 
și bronz la campionatele mondiale 
și la cele continentale. Continua
tor al marilor performeri care au 
fost Alexandru Papană și Alexan
dru Prim (campioni mondiali in 
anii 1933 și, respectiv, 1934), Ion 
Panțuru s-a străduit, și a izbutit, 
să onoreze culorile patriei timp. 
de mai bine de un deceniu, du- 
cînd în toată Europa, pe îndepăr
tatele meleaguri ale S.U.A., Cana
dei și Japoniei, faima curajului 
și iscusinței boberilor români.

Dar, se cuvine sâ limpezim un 
lucru : Ion Panțnru se retrage din 
activitatea competițională în cali
tate de concurent, dar nu și de 
antrenor, funcție pe care o de

marilor performanțe
• Verificare și selecție

ambiția 
ale bobului
permanentă

de la St. Moritz • în toate sezoanele,

continuării
românesc

prnă la C.E.

muncă fără
răgaz © Debutul pe gheață va avea loc la Oberhof
tr-o comportare bună la campio
natul european din 1975, de Ia St. 
Moritz. Avem piloți și împingă- 
tori talentați, excelent pregătiți 
fizic, și cred că — în ciuda han
dicapului creat de numărul nos
tru mai mic de coborîri decit cel 
al partenerilor de întrecere, ei vor 
izbuti să se comporte onorabil. 
Desigur, cu totul uita va fi situa
ția atunci cînd boberii români vor 
avea la dispoziție pirtia modernă 
de la Sinaia, pe care dorim să o 
utilizăm cit mai grabnic, 
în întregime, măcar o 
din ca“.

i In. scopul îndeplinirii 
propus, o primă selecție a viitori
lor reprezentanți ai României la 
marile concursuri internaționale a 
fost făcută încă în luna martie, 
cil prilejul competițiilor

dacă nu 
porțiune

țeiului

cu carac-

bărci universale, motociclismul șî 
exercițiile de împingere a bobului 
cu rotile. Vor urma, în curînd, 
normele de control cu participa
rea sportivilor tuturor secțiilor 
de bob din țară, pregătirea în 
secțiile cluburilor și ale asociați
ilor (se speră în organizarea cam
pionatului republican și a tradi
ționalelor „Cupe"), din nou trece
rea normelor de control și, în 
sfîrșit, primul contact cu gheața. 
Acesta va avea loc în luna de
cembrie, în R. D. Germană, pe 
pirtia artificială de la Oberhof, 
după care lotul se va deplasa în 
prima stațiune a cărei pistă va 
fi amenajată în vederea antrena
mentelor și concursurilor.

Acțiunile consemnate înseamnă 
tot atîtea verificări și selecții, in
cit la campionatul european de 
seniori, de la St. Moritz, cele mai 
bune echipaje să capete omogeni
tate, un oarecare rodaj și — ast
fel — ele să poată concura. cu 
șanse de a ocupa un loc fruntaș. 
„Pirtia de la St. Moritz" — ne-a 
menționat Ion Panțuru — este 
dificilă pentru boberii cu experi
ență mai puțină, deci cu atît mai 
mult pentru cei ce \or concura pe 
ea pentru prima dată. Prin aceas
tă prismă, campionatul european 
va fi un • „moment al adevărului", 
care ne va arăta ce am făcut bine 
pînă atunci, unde am greșit și ce 
vom mai avea de făcut pentru ca 
la Jocurile Olimpice 
bruck să 
țiile".

împreună cu cei din

Gh. Gîrniță, vicecampion al lu
mii, aspiră la o medalie olimpică 

Foto : S. BAKCSY

de la Inns-
nc putem împlini aspira-

LLR.S.S. și R.D.G., tradiționali 'candidați 
la medalii olimpice, vor trebui sâ facă 
față „noului vai" de pretendenți» prin
tre care cu plăcere constatăm șl pre* 
zența prestigioasă o unui eșalon româ
nesc în frunte cu Gheorghe Gîrniță, vice- 
campionul lumii de la Minsk 1974, secon
dat cu reală autoritate de Victor Fon
tana, Gheorghe Voîcu, Nicolae Veștea, 
Nicolae Cristoloveanu și alții. Locurile 
de frunte obținute de aceștia în con
cursurile internaționale de la Suhl (R.D. 
Germană), Harakov (Cehoslovacia), Po
iana Brașov și, mai ales, comportarea 
strălucită a lui Girniță și meritorie a 
celorlalți în probele individuale ale cam
pionatului mondial, în prezența celor 
mai puternici adversari oi momentului, 
ne conduc în mod inevitabil la a doua 
concluzie : biatlonul românesc a dovedit, 
in anul 1974, că se poate impune la co
tele cele mai ridicate ale valorii, câ 
sînt po»ibile medaliile olimpice și mon
diale, lucru de care, cu numai doi ani

Lecție practică: tehnica împingerii bobului. Profesori — Ion Pan
țuru fi Dragoș Panaitescu, „elevi" — ceilalți componenți ai lotului

ține încă din sezonul trecut, cînd 
încă mai strunea fiselele bobului. 
Mai mult chiar, el este hotărît să 
continue firul marilor performan
țe ale boberilor. români prin cei 
pe care îi pregătește cu sîrguință 
și pricepere. Ne-am convins de 
acest lucru constatînd seriozita
tea depusă la antrenamente de 
componenții lotului olimpic de 
bob, sub îndrumarea maestrului 
emerit Ion Panțuru și a profeso
rului de educație fizică Nicolae 
Visulescu, ultimul avînd ca preo
cupare principală îmbunătățirea; 
pregătirii fizice a boberilor.

Curajos și ferm (nici nu se pu
tea altfel din partea unui teme
rar al pilotajului pe pista de 
gheață), Ion Panțuru a tinut să 
specifice : „Dreptul de a lua par
te la Jocurile Olimpice de la In
nsbruck va fi obținut, numai prin-
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ter republican desfășurate pe ve
chea pistă din Sinaia, precum și 
al unor deplasări peste hotare. 
Atunci au reușit Ia examen pilo- 
ții Constantin Vulpe, Ștefan Chi- 
țu, Dragoș Panaitescu, Mihai Să- 
cui, Eugen Bogdan și ValCriu Bu
neii, împingătorii Marian Iluzum, 
Dumitru Pascu, Ion Popa, Mihai 
Țupea, Gheorghe Crăciunescu, Ho- 
ria Ilieșu și Beniamin Zabet.

„Atacînd" pregătirea propriu- 
zisă, vom aminti că, după trialul 
din luna . martie, lotul de bob a 
continuat antrenamentele pe res
tul piștei din Sinaia (concursurile 
și creșterea temperaturii, făcuseră 
impracticabilă o bună porțiune a 
ei). Au urmat un program de re
facere, tratament și pregătire la 
Băile Felix, un nou stagiu în 
timpul verii (pe litoral), iar mai. 
de curînd — odată cu apropierea 
sezonului — s-a efectuat un. pro
gram de pregătire fizică generală 
și specifică, îri cursul căruia au 
fost folosite (pe lingă aparatura 
proprie atleticii grele), vîslitul în

înainte, se îndoiau pjnă la patru cincimi 
dintre cunoscători.

Dacă acceptăm aGeastă opinie (destul 
de realistă), atunci se impune evident 
o analiză mai amănunțită, individuală, a 
componenților lotului, o comparație cu 
concluzii între evoluția colectivă a ștafe
tei și cea din probele individuale și o 
privire de perspectivă asupra planului 
de pregătire și a posibilităților olimpice.

Pornind de la medalia de argint a lui 
Gîrniță, de la locul patru obținut tot de 
el și de la locul 12 al lui Voicu, ambele 
în proba de 10 km, deci de la dovada 
certa a 
gem la 
amintiți 
cu mari 
piați ca 
măsura 
tana, Veștea, Cristoloveanu), din 
ve obiective, dar și subiective. I 
tatea atingerii formei maxime de 
toți componenții echipei, 
petiției majore a 
cesitate reieșită din 
trecute, subliniată și 
deși meritorie, dar 
reale ale echipei de ștafetă, 
este de reținut în special pentru indi
vidualizarea pronunțată a pregătirii în 
funcție de calități și deficiențe, sarcină 
de care antrenorii lotului, Constantin 
Tiron și Marcel Stuparu, au ținut sea
mă în abordarea noului sezon. Dacă 
acest lucru este relativ ușor de realizat 
într-o pregătire comuna, implicațiile sînt 
mult mai profunde cînd e vorba de dis
crepanta (reală) de pregătire dintre lot 
și cluburi, dintre seniori și juniori. Sar
cina de cinste de reprezentare a biat- 
lonului pe plan internațional nu este 
individuală (revenind unuia sau altuia 
dintre schiorii de talent), nu este nici 
măcar o sarcină a lotului național, ci 
una generală a schiului românesc, în- 
chegînd în sfera noțiunii cluburile și aso
ciațiile, școlile sportive, pe specialiști, 
profesori și antrenori. înțelegem, prin 
aceasta, concordanța între interesele re
prezentativei și procesul necesar de 

pe baza 
mai exigente

unor posibilități autentice, ajun- 
concluzia că, în afara celor doi 
mai sus, ceilalți biatlonîști, deși 
resurse fizice și morale și apro- 
valoare, la Minsk nu au 

reală
dat 

a capacităților lor (Fon- 
i rnoti- 
Necesi- 

către 
în timpul corn- 

sszonului, este o ne- 
experiența iernii 
de comportarea, 

sub posibilitățile 
Aspectul

prezentativei și procesul 
creștere valorică generală, 
nei pregătiri din ce in ce 
și responsabile.

Edițiile ultime ale C.M. 
marcat o creștere remarcabilă spre teh
nicizarea extremă a disciplinei sub as
pectul înzestrării cu material și muniție 
de prima calitate, aceeași verificată în 
antrenamente și competițiile de testare. 
Existența unui handicap sub acest ra
port, nu este de conceput în perspectiva 
medaliilor olimpice și nici de dorit pen
tru starea psihică a schiorilor.

Dacă considerăm, retrospectiv, drumul 
ascendent al rezultatelor biatloniștilor 
din actualul interval olimpic, marcat de 
medalia de argint individuală și de lo
cul V pe națiuni într-un clasament — ne
oficial — al campionatelor mondiale de 
la Minsk, și dacă luăm în considerație 
omogenizările valorice intervenite în sinul 
reprezentativei noastre, ca și amelioră
rile metodite din pregătire, putem a- 
firma că biatlonul românesc poate con
tinua creșterea sa de valoare - pe plan 
individual și colectiv, dar cu condiția 
unei mobilizări generale ale tuturor for
țelor care pot influența pozitiv această 
ramură sportivă. Intr-adevăr, biatlonul 
poate urca pe podiumul olimpic de la 
Innsbruck I Să nu uităm, însă, că dacă 
această realizare nu este imposibilă, în 
orice caz e greu de obținut. Greu pen
tru că vor fi de înfruntat două valuri : 
zidul de rezistență al campionilor tra
diționali șî valul de entuziasm al aspi
ranților fără veleități recunoscute. Am
bele redutabile, dar posibil de învins.

ți

și J.O. au

Șl FRUNTAȘII SCHIULUI ALPIN POT ASPIRA 
H PERFORMANTE SUPERIOARE
Ca și biatlonul, schiul alpin se află 

în marș, dar mai puțin angajăt, pe 
drumul consacrării intern aționate. 
Fără a lupta direct pentru medalii 
la marile competiții europene și 
mondiale, „alpinii44 români au obți* 
nut totuși eșantioane de ridicată per
formanță, concretizate prin poziții 
între primele 10—15 locuri realizate 
de Dan Cristea la C.M. Saint Mo
ritz 1974. de V. Brenci, D. Munteanu, 
P. Soiu, i. Cavasl, I. Bobiț, A. Bfan
ta etc. în diferite alte întreceri ale 
„Cupei Europei*4, prin titluri balca
nice și internaționale. Luate în cifre 
absolute, rezultatele alpinilor nu pot 
fi raportate la zona medaliilor, a 
podiumului olimpic și a celui mon
dial. Mai trebuie avut in vedere 
saltul valoric realizat de la stadiul 
de dezvoltare în care se afla aceas
tă disciplină, spre nivelele de auten
tică certitudine continentală prin 
stabilirea conceptului real de perfor
manță prin prisma exigențelor, res
ponsabilităților .și a maturității nece
sare. Eșantioanele de performanță 
realizate și, mai ales, posibilitățile 
întrezărite sînt dovada unor resurse 
reale existente și a unei valorificări 
potențiale superioare, în condițiile 
unui volum și intensități crescute 
de pregătire testată continuu, siste
matic printr-un calendar internațio
nal de referință, din ce in ce mai 
exigent.

Dacă e adevărat că performanța 
ține într-o mare măsură de organi
zarea pregătirii prin contacte per
manente la nivelul elitei (ca în te
nis), de materiale de calitate, de den

sitatea pregătirii realizată, de capaci
tatea mijloacelor mecanice de ur
care, de . varietatea și dificultatea 
pârtiilor, este tot atât de real că 
pasiunea, dăruirea totală, angajarea 
întregului tezaur de energii fizice și 
spirituale, a schiorilor însăși, po
tențează în final dimensiunea pro
gresului, calitatea. La acest capitol 
se poate afirma că schiorii românii 
fără excepție mai au de lucru.

Păstrînd vizorul fixat în viitorul 
apropiat pe o performanță din ce în 
ce mai apropiată de zona medali
ilor, credem a fi necesară o opțiu
ne lucidă din multitudinea mijloace
lor folosite, inovînd, intensificind, 
evadînd mai ales din rutină și con
formism. Spre a se ‘ putea afirma cu 
autoritate în afara granițelor, schiul 
alpin trebuie să-și ridice cota exi
gențelor interne, ancorînd calenda
rul în zona dificultăților majore, 
multiplicînd efortul și cerințele mai 
ales la categoria juniorilor și a fete
lor. Decalajul deschis sub raport 
valoric între actualii seniori, consa- 
crați și juniori reprezentanții noștri 
de mîine. nu poate fi umplut decit 
prin muncă, exigență și disciplină a 
efortului. Seniorii desprinși ca va
loare au datoria să piloteze deveni
rea tinerei generații mcnținîndu-șl 
și dezvoltând propriile șanse de afir
mare. Există, în perspectiva olimpi
că apropiată, posibilitatea obiectivă

• E nevoie de mai mult 

angajament Exclusivismul 

sau absolutizarea speciali

zării nu ne fac un serviciu!

ca la proba de combinată să se obți
nă un loc între primii șase clasați. 
Renunțînd la absolutizarea speciali
zării pe probe (numai pentru slalom) 
și asigurînd proporții mai realiste în 
pregătirea slalomului uriaș și a co- 
boririi, Cristea, Covaci, Manta, 
Burchl, sau chiar alți schiori, ar 
putea obține acest prag de perfor
manță, prag ce a fost la îndemînă 
și la C.M. de la Saint Moritz, dar nu 
a fost atins.

Schiul alpin este atletismul „olim
piadelor albe“, reprezentând simbu- 
rele de spectacol și de popularitate. 
De aceea, evoluția firească a spor
turilor de iarnă implică prezența la 
J.O. a schiului alpin. Dar prezența 
înseamnă responsabilitate, exigența, 
angajare, pasiune și devotament, ca
lități pe care schiul nostru alpin are 
datoria să le dezvolte pentru a pu
tea răspunde misiunii de încredere.

Pagină realizată de
Mihai BARA și Dumitru STANCULESCU



ETAPA A Vill a
mîine vor avea: loc 
cadrul celei de a 
a Diviziei A de 
meciurile progra-

Progresul

Constructorul),
Sparta 

ora 11,15, pe tere

ZIUA A lil a In „CUPA ROMÂNIEI11 LA HOCHEI

• Astăzi și 
partidele din 
VIII-a etape 
handbal. Iată

• mate t FEMININ *
București — Confecția (astăzi, de 
3a ora 16,30, pe terenul Progre
sul), I.E.F.S. — Constructorul Ti
mișoara (mîine, de la ora 10,15 
pe terenul Tineretului), Univer
sitatea București — Textila Bu- 
huși (mîine, de la ora 11,45, pe 
terenul Constructorul), Rapid 
București Sparta Mediaș
(mîine, de Ia .
nul Giulești), Voința Odorhei 
Mureșul Tg. 
LIN : Dinamo 
litehnica Timișoara (mîine, de Ia 
ora 10,15, pe’ terenul Dinamo), 
H. C. Minaur Baia Mare — In
dependența Sibiu, Universitatea 
Craiova — Universitatea Bucu
rești, C.S.U. Galați — Carom Gh. 

J^Gheorghiu-Dej.
^Ptaltecurile Steaua — Știința Ba- 

Dinamo Brașov — Universi
tatea Cluj (m) și Universitatea

Mureș ; MASCU-
București — Po-

în campionatul de tenis

DINAMO BRASOV 
STEAUA 6-11

Mariana Nun-

BRAȘOV (prin telefon). — A 
luat sfîrșit întrecerea de tenis 
dintre Dinamo Brașov și Steaua, 
contînd pentru campionatul divi
zionar de tenis pe echipe, seria I. 
Steaua a cîștigat cu 11—6. Mai 
înainte de a face cunoscute cîteva 
rezultate, trebuie să consemnăm 
comportarea cu totul nepermisă 
a tenismanului Dumitru Hărădău 
de la Steaua care, de cîteva ori 
în timpul meciului cu Traian 
Marcu, a avut atitudini nespor
tive, față de arbitri și de spec
tatori. Antrenorul echipei Steaua, 
C. Chivaru, primul chemat să-și 
tempereze elevul, în loc să pro
cedeze ca atare, s-a angrenat în 
discuții penibile, aprinzînd și mai 
mult spiritele. Asemenea manifes
tări s-au produs și în timpul 
partidei dintre 2___ 17__
weiller (Dinamo Bv.) și Elena 
Trifu (Steaua).

Cîteva rezultate : T. Marcu (Di
namo Brasov) — D. Hărădău
4— 6, 11—9, 4—6 ; o. Vîlcioiu — 
C. Popovici 4—6, 3—6 ; I. Kere- 
keș — V. Sotiriu 6—3, 6—2 ; I. 
Dărăban — M. Russu 4—6, 4—6 ; 
T. Marcu — V. Sotiriu 6—1, 2—6, 
6—3; Mariana Nunweiller— Va
leria Balaj 6—3, 6—8, 6—4 ; Ma
riana Nunweiller — Elena Trifu 
6—4. 7—5 ; T. Marcu. I. Kerekeș 
— D. Hărădău, V. Sotiriu 2—6, 
2—6 ; Kerekeș, Camelia Chiriac — 
Sotiriu, Elena Trifu 6—8, 0—6.

La Cluj s-a încheiat întîlnirea 
dintre echipele Politehnica din 
localitate și Dinamo București. 
Au cîștigat dinamoviștii cu 13—4. 
Tenismanul de la ’ Politehnica 
!L. Boldor a oferit o surpriză, în- 
vingîndu-1 cu 6—8, 6—3, 6—2 pe 
S. Mureșan. Alte rezultate : Gh. 
Giurgiu (P) — P. Almăjan (D)
1— 6, 6—2, 6—2 ; Gh. Comoroczi 
CP) — V. Marcu (D) 3—6, 6—4,
2— 6 ; L. Boldor — V. Marcu
5— 7, 3—6 ; O. Negru (P) — R.
Bădin (D) 6—3, 4—6, 6—3 ; Ileana 
Fărcășan (P) — Mariana Simio- 
nescu (D) 4—6, 3—6 ; Mălina Mi- 
gea (P) — Florența Mihai (D)
2—6, 2—6. (P. RADVANI —
coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO A RECOLTEI DIN 
8 OCTOMBRIE 1971.'

Rezultatele concursului suplimen
tar Pronosport din 2 octombrie 
1974 : I. Atvidaberg (Suedia) —
Universitatea Craiova ANULAT. 
U. Jiul Petroșani — Dundee United 
(Scoția) 1, ni. Steagul roșu — 
Besiktaș Istanbul 1, IV. Dinamo 
București — Boluspor Bolu 1, V. 

^Olympiakos Pireu — Celtic Glas
gow 1, VI. Viiest Linz (Austria) — 
C.r. Barcelona 2. Vn. Fram Reyk
javik — Real Madrid ANULAT, 
VW. Ujpesti Dozsa — Levski Spar
tak Sofia 1, IX. Andcrlecht — Slo
van Bratislava 1, X. Juventus To
rino — Vorwârts (R.D.G.) 1, XI. 
AJax Amsterdam — Stoke City X, 
XII. Videoton Szekesfehervar — 
NapoH X, Xm. Bologna — Gwar- 
dla Varșovia 1.

rond de cîștiguri: 110.391 lei.

r *
Mfecliil I Atvidaberg — „V- Cra- 

țtova, întrerupt In ziua de 2 octom- 
Mm-J, a.c. și reluat in ziua de 3 
frectani brie a.e., a fost anulat conr 
iOorm art. 30 din regulament,, care 
șpanevede câ meciurile întrerupte șl 
jnecontinuate in aceeași zi se anu- 
trază.

Meciul vn, Fram Reykjavik — 
Real Madrid, disputindu-se înainte 
de punerea în securitate a buleti
nelor. a fost anulat.

Timișoara — Universitatea Iași (f) 
au fost aminate.

• De cîteva zile se află te 
țara noastră antrenorul Mihail 
Faltidi, conducătorul tehnic al re
prezentativei masculine de hand
bal a Ungariei. Reputatul tehni
cian maghiar efectuează un 
schimb de experiență cu antre
norii români.

• Duminică sînt programate și 
jocurile celei de a Vl-a etape din 
Divizia B. In cadrul acestei runde 
vor avea loc cîteva partide in
teresante, dintre care amintim Jte- 
tîlnirile Tractorul Brașov 
merțul Constanța, Voința 
rești •— Agronomia Iași, 
Reșița — ȘtiințaPetroșani și Ni- 
tramonia Făgăraș — Constructo
rul Baia Mare la masculin, Glo
ria Buzău — Voința București, 
Voința Iași — Rulmentul Brașov 
și Vulturul Ploiești — Construc
torul București — la feminin.

- Co- 
Bucu- 
C.S.M.

CEI 15 BOXERI DINAMOVIȘTI SE PREGĂTESC PENTRU FINALE
• AfttrenwBl emerit C. Dumitrescu declară: „Ir med nurmal, la categoriile semiușoară, ușoară și grea

Unul dintre ultimele antrenamente ale dinamoviștilor: in prim plan 
(stingă), C. Dumitrescu supraveghează lupta la mănuși a fraților 
Cuțov; in dreapta, maestrul Nour corectează loviturile la sac exe- 

Simon Foto : Paul ROMOȘAN

■

cutate de Mircea

ru patern pierde titlurile" • Maestrul C. Mour iți leagă mari speranțe de semigreul M. Simoa
Faptul că data disputării fazei 

finale a campionatelor individua
le de box ale seniorilor se apro
pie, se face tot mai mult simțit 
în principalele secții din țară. 
Zilele trecute am făcut o vizită 
pugilistilor dinamovisti din Capi
tală.

în sala de sub tribuna bazinu
lui din șos. Ștefan cel Mare, an
trenamentul era în plină desfășu
rare. Antrenorii Constantin Du
mitrescu și bătrînul, dar mereu 
tînărul, Constantin Nour ne-au 
întîmpinat cu zîmbetul pe buze. 
Aveau și motive : 15 membri ai 
secției lor au obținut dreptul de 
a participa la actul final al cam
pionatelor și cu toții se simt foar
te bine. Este adevărat, dintre a- 
ceștia numai 4 s-au calificat în 
urma întrecerilor zonale : AI. 
Barbu (pană), C. Ștefanovici (se
miușoară), V. Didea (mijlocie mi
că) și D. Bubă (semigrea). Cei
lalți, frații Cuțov și I. Alexe (par
ticipant! la camnionatele mondia
le), T. Dino. D. Dorobantu, I. Vla
dimir, P. Dobrescu, T. David, P. 
Istrate, I. Gyfirffi -și M. Simon, 
conform regulamentului competi
ției, s-au calificat direct.

într-un colț al sălii, antrenorul 
Ion Dumitru îl asistă pe campio
nul greilor Ion Alexe, te timpul 
exercițiilor cu haltere pentru îm
bunătățirea forței. „Un greu care 
nu are lovituri puternice, nu poa-

DUMINICA, ULTIMA ETAPA LA LUPTE LIBERE
Duminică, în opt localități din 

țară, se vor disputa întrecerile 
celei de-a patra etape a Diviziei 
A de lupte libere. Aceasta este 
ultima confruntare între cele mai 
valoroase formații din țară, urmă
toarea întîlnire a concurenților 
avînd loc cu ocazia turneelor in
dividuale ce se vor disputa între 
1 și 3 noiembrie, conform progra
mului stabilit.

Iată partidele programate du
minică (SERIA I) : BUCUREȘTI l 
Nicolina Iași. Dinamo București, 
Montorul T.C.I. Pitești (organi
zează Dinamo) ; GALAȚI : Pro
gresul Brăila, Dunărea Galați,

E5

Toate variantele primesc prono
stic exact ,1a aceste meciuri.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT DIN 

2 OCTOMBRIE 1971

rezultate) 17X55
rezultate) 2.351.15

Categoria 1 : (13
variante a 206 lei.

Categoria 2 : (12 
variante a 29 lei.

câștigurile de la_ ._________ categoria 3 fiind 
sub' plafonul minim de 20 lai, con
form regulamentului, fondul a fost 
împărțit celorlalte două categorii.

Nl’MERFJ.Iî EXTRASE LA 
tragerea loto din 

4 OCTOMBB.QS 1974
Fond general da ctșttgurf I 

1.012.765 lei din care 317.252 lei report.
EXTRAGEREA I : St 62 S M t » 

«. « 7«

Plata eîștlgurilor se va face tn Ca
pitală înoepînd din 14 octombrie 
pînă la 4 decembrie, tn țară aproxi
mativ din 16 octombrie pînă la 4 de
cembrie 1974, inclusiv iar prin man- 
dale poștale din 17 octombrie 1971.

Ieri a fost zi de pauză în pro
gramul „Cupei României* la ho
chei, urmînd ca astăzi întrecerile 
să fie reluate cu partidele i 
Sport Club M. Ciue — Liceul nr. 
1 M. Ciue (ora 8), Dunărea Galați 
— Tîrnava Odorhei (ora 10,30), 
Dinamo .— Agronomia Cluj (ora 
16) și Steaua — A.S.E. (ora 13,30). 
Duminică vor avea loc meciurile t 
ora 8 : Dunărea — Liceul nr. 1, 
ora 10,30 : S.C.M. Ciue — Tîraava, 

și Dinamo, care

ora 16 : Steaua — Agronomia, ora 
18,30: Dinamo — A.S.r.

După două etape clasamentul
competiției se prezintă astfel i

1. Steaua S 2 • • O— • «
2. Dinamo 2 2 • • 25— 1 4
X DtmArea 2 2 • • 16— 5 4
4. Sport Club 2 2 8 1 13— 7 4
X a.sl 2 2 4 2 4—8 0
S. Agronomia 2 2 2 2 2—14 6
7. Tîrnava 2 2 2 2 0-20 •
X Liceul l 2 2 2 2 1—48 2

Cu excepția partidelor susțî-
nute 
s-au 
rice, 
netă

de Steaua 
încheiat la scoruri catego- 
demonstrind o diferență 

de forțe între aceste două

te obține performanțe înalte" *— 
ne spune I. Dumitru. La sacul cu 
nisip, maestrul Nour îl ajută pe 
elevul său preferat Mircea Simon, 
să-și perfecționeze „stînga de jos“. 
„Am lucrat mult cu el in ultima 
vreme, și consider că în acest an, 
deși va fi obligat să lupte cu 
adversari puternici, poate deveni

Olimpia Craiova (organizează Du- 
riârea) : PLOIEȘTI : C.S. Tîrgo- 
viște. Petrolul Ploiești, I.C.H. Hi
drotehnica Constanța (organizează 
Petrolul). SERIA a II-a : BUCU
REȘTI : A.S.A. Oradea, Steaua. 
Progresul București (organizează 
Steaua) ; REȘIȚA ; Constructorul 
Hunedoara, C.SAL Reșița. U.M. 
Timisoara (organizează C.S.M. Re
șița) ; BRAȘOV : C.F.R. Timișoa
ra, A.S.A. Brașov, Vulturii Texti
la Lugoj (organizează A.S.A. Bra
sov) ; SERIA a IlI-a": TG. MU- . 
REȘ : C.S. Satu Mare. Comerțul l 
Tg. Mureș, Mureșul Tg. Mureș 
(organizează Comerțul Tg. Mureș); 
ODORHEI : Rapid, Lemnarul O- 
dorhei; Steagul' roșu Brașov (or
ganizează Lemnarul) ; CLUJ s 
C.S.M. Cluj, Oltul Sf. Gheorghe, 
Dinamo Brasov (organizează C.S.M. 
Cluj),

ASTĂZI DUPĂ AMIAZĂ
SE DECIDE CAMPIONUL

TARII LA DIRT-TRACK.»
Astăzi după amiază, Incepted 

de la ora 15,30, stadionul Meta
lul din Capitală, mai precis pista 
de zgură a acestuia, găzduiește 
din nou un interesant concurs 
motociclist de dirt-track.

Este vorba despre cea de a 
V-a etapă a campionatului repu
blican, întrecere la sfîrșitul căreia 
va fi decernat titlul de campion 
republican al probei. în urmă cu 
doi ani, campioji a fost Ion Bobîl- 
neanu (Voința Sibiu), iar anul 
trecut Cornel Voiculescu (Metalul 
București). Cine va primi cununa 
cu lauri în acest sezon ? Rămîne 
de văzut șl disputa va fi deose
bit de interesantă de urmărit mai' 
ales între doi dintre cei mai In 
formă motocicliști ai anului : Cor
nel Voiculescu și Gheorghe Sora 
— colegi de club la Metalul — 
ambii, după patru etape, la ega
litate de puncte în clasamentul 
general al campionatului. 

formații — de ?ni de zile frun
tașe ale hocheiului nostru — și 
adversarele lor, modestele Tir- ' 
nava și Liceul nr. I, în restul 
meciurilor a existat un echilibru 
sensibil de valoare. De aceea, cu 
excepția — evidentă — a echipelor 
Steaua și Dinamo este încă des
tul de greu de anticipat numele 
celorlalte două formații care, de 
la 19 noiembrie, își vor începe 
disputele pentru desemnarea cam
pioanei. După jocurile de pînă 
acum cele mai mari șanse par a 
le avea Dunărea și Sport Club 
Miercurea Ciue, adică aceleași 
care au evoluat și anul trecut în 
grupe A.

Un aspect de ordin 
se cere a fi grabnic ____  __
referă la maniera de arbitraj, în 
sensul uniformizării ‘ ~ 
ziilor, potrivit regulamentului ho
cheiului, deoarece In cele 8 par
tide de pînă acum am asistat la 
nenumărate cazuri în care, să zi
cem, aceeași infracțiune a fost 
interpretată te mod diferit de ar
bitri, ceea ce crează confuzii tn 
rîndurile spectatorilor și mai ales 
ale jucătorilor. (R. V.).

tehnic care 
remediat se

luării deci

campion național" — ni se adre
sează C. Nour. Cei mai valoroși 
componenți al secției Dinamo, fra
ții Cuțov sînt asistați la o lecție 
la mănuși de antrenorul coordo
nator al dinamoviștilor, C. Dumi
trescu.

— Cum se simt 
șanse le întrevedeți 
întreceri ?

— Pentru etapa 
este bine pregătită, 
nătate a sportivilor este perfectă. 
Dacă lucrurile decurg normal, la 
categoriile semiușoară, ușoară și 
grea nu putem să pierdem titlu
rile. Mat concurează cu șanse a- 
preciabile: Mircea Simon (semi
grea). Tânase David (semi mii loc ie) 
și Pavel Istrate (mijlocie mică).

băieții și ce 
la apropiatele

actuală, secția 
Starea de să-

Mihai TRANCA

CAMPIONATELE MONDIALE Of CAIAC CANOE
(Urmare din pag. 1)

cum» Esanu — cărora antrenorii 
le-au răsplătit progresele și evolu
țiile bun© din acest sezon cu o o- 
norantâ promovare în echipa repre
zentativă. pentru marile întreceri de 
Ia Xochimilco. In linii generate au 
fost definitivate și echipajele, doar 
pentru cîteva din cele 18 probe rl<l 
— 500 m. K2 — 1000 m. K4 — 1000 
m, Cî — 500 m. Cî — 1000 m și. t r.c-

LOTUL ROMÂNIEI
• CANOE : Ivan Pattaîehin, Lipat Varobiev, Gheorghe Danrlov, Gheorghe 

Simionov, Chcrtxsim Mur.teanu, Vasile Serghei, Serghei Cowclior. _
• CA'.AC-FETE : Victoria Dumitru, Maria Nrchrforov, Mana Cozma, Nas

tatia Niebîtow, Agafîa Orlov. ..... _
• CAIAC - BĂIEȚI : Atanase Sciotrk, Mihai Zafia, Vm»le Sirtuaceneo, 

Cuprian Macarenco. Vasile Di ba, Larion Serghei, PuUcatp
gulschi, Erast Pavel, Costel Coțnițâ, 
Etanu, Roman Vartotomeu.

• COLECTIVUL DE ANTRENORI ! 
eolae Norasari (coiae-bâiețr). Maria 
(canoe), dr. Ion Artdnescu.

ton Tereote, Antrop Vcnobiex, Nicușo» 

Comei» BArsănescu (coordonate»). Ni- 
Novorort (coiot-tote). Oel<w Merearecm

«

înțeles ștafetă) urmînd să decidă 
pistele de control de la Xochimilco' 

Ducă ©ceste cîteva repere, se Im
pune. desigur, o apreciere a șanselor 
sportivilor români, deși analiza re
zultatelor obținute în regatele inter
naționale nu ni se pare. în acest 
an pe deplin, concludentă, avînd în 
vedere faptul că principalele echipe 
șl-au Propus obiective Ir.:-------“----
diferite, lotul țării noastre 
atingerea unui singur virf 
sportive in actualul sezon 
țional, I— —- ~-
Cunoaștem, însă, valoarea.
mânești de caiac-canoe, talentul spor
tivilor șl capacitatea specialiștilor 
noștri, pregătirile intense făcute în 
vederea grelelor examene de la 
Xochimilco și tocmai de aceea so-

intsrmediare 
urmărind 
al formei 

... _—... compeH-
la campionatele mondiate.

școlii ro-

„wAWvj!IWWlWkWlu,..fi
DESCHIDEREA ANULUI 
SPORTIV ȘCOLAR Șl 

UNIVERSITAR

g Mîine dimineață, de la ora <5 
•£. 10, stadionul Republicii din g
g Capitală găzduiește o mare g 
g manifestare : deschiderea

festivă a anntai sportiv șco- S;
■§ Iar — universitar si de pre- 7c 
S; gătlre a tineretului pentru jî 

apărarea patriei. șj%

Băndăricâ |î

LUPTE
MANE dintre 
re> și Kinrzsi 
la Tg. Mureș

DACCUET ’efs învingătoare
D.AOLntl LA MISKOLC. Parti-
cipind la un turneu desfășurat la Miskolc, 
în cadrul manifestârilor organizate in 
cinstea jubileului Universității din loca
litate, echipa masculina de baschet IEFS 
a cucerit primul loc. Rezultatele : 80-60 
cu MEAFC Miskolc. 74-76 cu MAFC Bu
dapesta, 61—59 cu Videoton Szekesfeher- 
var, 82—44 cu Slavia Kosice. Cei mai 
buni jucători : L Nagy (cel mai tehnic, 
autor o 46 p), Chircâ (cel mai eficient, 
75 p). Berceanu. Szep, Mihuță și Tucunel. 
• SANCȚIUNI. |n urma incidentelor pe
trecute Io sfîrșitul meciului CSM lași - 
ASA Bacău (divizia B, masculin), rezul
tatul întrecerii nu a fost omologat, iar 
arbitrii F. Neagu (Suceava), I. David 
(Botoșani), jucătorul L. Dorobăt (CSM) 
șl antrenorul D. Pavelescu (CSM) au fost 
suspendați pînă la tenninareo anchetei. 
O altă sancțiune a fost dictata împo
triva arbitrilor Gh. Luca și C. Stanciu 
(ambii din lași) care au fost suspendați, 
pe timp de 4 etape, pentru nenrezentare 
la întîlnirea CJ&. Botoșani — C.S.U. Pi
tești (divizia B. masculin).

nr\v va brăila s-a disputat
dOă întîlnirea internaționala
amicală dintre selecționatele Voința și 
Start (Polonia). Pugiliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 16—4. Dupâ 
cum ne transmite corespondentul nostru 
D. Cristache, din formația Voința s-au 
remarcat pugiliștii Turan Rușit, Vasile 
...... . Buteseacă.

MECIUL INTERNAȚIO
NAL DE GRECO-RO- 

for moții le Mureșul Tg. Mu- 
Husos Budapesta, disputat 

w , s-a încheiat cu un rezultât
egal : 4,5-4,5. Dupâ cum ne comunica 
corespondentul nostru |. Păuș, din for
mația românâ au avut o comportare bună 
C. Cașvan, St. Szekely, A. Mageran, Al. 
Barath și A. Crețu.

5l MÎINE se dis- 
rk/rlvt pută etapa a lll-a a
campionatului divizionar, care progra
mează o serie de partide interesante. 
Astfel, cele doua echioe campioane. Ra
pid București (f) și Constructorul Galați 
(m) vor evolua în compania formațiilor 
Voința Ploiești, respectiv. Flacăra Cîmpî- 
na. In special goloțenii vor avea o mi
siune grea, înUucît cîmpinenii sînt de
ciși să eîștlge. cu tot handicapul pe 
core-l ou prin plecarea lui P. Purje 
din echipă. Alte jocuri otractive vor a- 
vea loc la Satu More, Tg. Mureș, Ploiești 
(m), Roman, Craiova și Timișoara (f).

RACHETOMODELISM LAvIșteG° 
desfășoară azi șl mîine concursul de ra- 
chetomodele „Cupa Chindia", aflat la a șo
sea ediție. Pe lingă sportivii mai multor sec
ții de rcchetomodelism din țar^> com
petiție participă $i o echipă reprezenta
tivă dîn Jamba! (Bulgaria).

▼i» PE POUGONUL ASOCIAȚIEI
TIK SPORTIVE LETEA DIN BACĂU,
s-a disputat etapa finala a „Cupei Romă- 
n»ei“ ta armă standard și aer comprimat _ 
(pentru sportivi avînd inclusiv categoria 
I de clasificare). Primele trei locuri in 
clasamentul general ou fost ocupate de 
trăgătorii din Cluj 70 p. Arad 63 p ș» 
Letea Bacău 61 p. Dintre cîșttgâtorii ta 
individual amintim pe 3. Grosaru (lași) — 
ta juniori 553 p. St. Calalb (Arad) - 
Io seniori 553 p — la arma standard 
3X20 f; I. Popa (Cluj) — ta seniori 355 
p, Maria Chivu (Cluj) — la senioare 353 
p, la armă eu oer comprimat ; V. O- 
laru (Letea Bacău) - Ici juniori 368 p - 
ta pistol cu cer comprimat (I. tancu — 
coresp. județean).

coUm pe deplin îndreptățită aștepta
rea și cerința unui bilanț de presti
giu.

Reamintind că la ediția trecută a 
C.M. (Tampere, 1973) sportivii ro
mâni au cucerit 2 medalii de aur, 
5 de argint și 6 de bronz, credem că 
și la Xochimilco ei au dreptul să 
aspire la calificarea In toate finalele, 
la mai multe medalii și — o dorim 
din toată inima — Ia cîteva titluri 
mondiale, în mod deosebit în pro. 
bele olimpice.

știm că stol otoiective de maximă 
(UfiouMate spre care tind- 
multe aMe edhipe (te primul rina 
cete ale Uniunii Sovietice, Ungariei 
șl — raaretad un progre3 considera
bil — XD. Germane), ca șl o seric 
de echipaje consacrate In unele pro
be Win Suedia, Danemarca, Bulga
ria, Cehoslovaci», B. F. Germania. 
Olanda etc.), dar «edem cu convin
gere că eparttvii români le pot rea- 
Sza și eMar depăși, dacă vor va
lorifica pe depfin talentul, și pre- 
gătlrea 10F, toate acele admirabile 
calități morale care, de ori,
l-au condus la ■viethri» .

Sportul Pflg o7fl



Echipa Franței, gata pentru partida de la București
• Fouroux, mijlocașul la grămada, noul căpitan al „cocoșilor41

Perechea
Ambii vor

de înaintași Esteve — Claude Spanghero, la înălțime ! 
fi la București în echipa Franței care va intîlni România. 

Fot» : Roger MONNET — (Miroir du rugby)

desemna XV-le Fran-Pentru a _______  __ ________
tei, chemat să deschidă sezonul 
internațional împotriva României, 
la București, selecționerii, prezi
dați de Guy Basquet, aveau di
verse 
primul. 
Barrau 
tei lui 
dc la 
mijlocaș la grămadă, 
calitatea sa de căpitan al echi
pei naționale. Ei au răspuns la 
aceste întrebări ducîndu-1 pe ta
lentatul mijlocaș la grămadă 
Fouroux, de la La Voulte, în 
fruntea echipei naționale. Abil, 
clarvăzător, autoritar, în ciuda 
gabaritului său redus, Fouroux a 
dat indiscutabil dovadă de per
sonalitate în cursul turneului es
tival din Argentina. Surpriza 
vine însă din faptul că „rivalul" 
său, jucătorul de linia a treia,

probleme de rezolvat. în 
rînd succesiunea lui Max 
(suspendat datorită dorin
ele a-si schimba clubul, 

Agen Beaumont), atît ca 
cît și în

Saisset, de la Beziers, nici mă
car nu mai figurează pe lista re
zervelor. Este adevărat că 
tualii campioni ai Franței sînt 
reprezentați în .națională de pa
tru înaintași : talonerul Paco, pi
lierul Vaqucrin, înaintașul din li
nia a doua Scnal. cel mai neaș
teptat, alături de uriașul Esteve. 
Este adevărat că Senal jucător

ac-

de un. devotament exemplar, 
foarte util pachetului de înaintași 
și regrupărilor,' vine să întărească 
elementul asigurător în urma re
tragerii lui Cester și Iracabal. O 
altă noutate, dispariția celor doi 
centri de la Dax, Dourthe, care 
a slăbit în apărare, și Lux, des
pre care se' regretă că nu este 
mai îndrăzneț, Marea necunoscută 
vine, deci, de îa succesorii lor. 
Semne firești de întrebare ridică 
asocierea lui Bertranne, de la 
Bagneres, mai adesea folosit ca 
aripă, cu ineditul Etchonique, de 
la Biarritz. Este cazul să regre
tăm sincer neselecționarea unui 
organizator de talia lui Maso, ca 
și forma insuficientă a lui Basin, 
apt acum să joace la Brive, dar 
după un an de suspendare. în 
plus, românii vor descoperi doi 
jucători noi pe aripi: Gourdon, 
de la Racing Paris, marea reve
lație a sezonului trecut, și Des- 
noyer, de la Brive, care a de
monstrat o frumoasă tehnică in
dividuală, cu ocazia turneului din 
Argentina. 
ceptîndu-1 
Paco, sînt 
consacrați la nivelul internațio
nal. Să-i amintim doar pe funda
șul Aguirre, pe mijlocașul la des
chidere Romeu, pe pilierul Aza- 
rete sau pe jucătorii din linia a 
treia Skrela, Claude Spanghero 
și Boffelli.

Pentru a face o apreciere de 
ansamblu, se poate considera că 
linia de înaintare este excelent 
structurată, în' timp ce centrii 
ne dau anumite motive de re
zervă. în fine, se așteaptă ca 
Fouroux să-și dovedească aptitu
dinile de căpitan de echipă. Ex- 
ceptîndu-i, poate, pe Maso și 
Saisset, ținîncl seama de unele 
accidentări, se poate aprecia că 
echipa Franței care vine la Bucu
rești este deosebit de puternică.

ROBERT BARRAN 
redactor-șef la „Miroir du rugby

BALCANIADA DE
ATENA, 4 (Agerpres). — La 

Atena se desfășoară în prezent 
campionatele balcanice la tenis 
de masă. în primul tur al pro
bei feminine, selecționata Româ
niei a învins cu 3—0 formația 
Iugoslaviei. Echipa României a

ex-Ceilalți titulari, 
poate pe talonerul 

bine cunoscuți și deja

Cîteva considerații după C.M. de haltere

MODIFICĂRI
ÎN IERARHIA VALORICA 

INTERNAȚIONALĂ

TENIS DE MASĂ
din Maria Alexan- 

Lupu.
fost alcătuită 
dru și Ligia

în competiția masculină, for
mația Iugoslaviei a întrecut cu 
5—3 echipa României, iar Bulga
ria a dispus cu 5—1 de echipa 
Greciei.

S-AU SUPRIMAT ANTRENAMENTELE NON-STOP
IN PROBA DE COBORÎRE

ZtlRICH, 4 (Agerpres). — La 
Basel a avut loc reuniunea Co
mitetului de schi alpin din ca
drul Federației internaționale de 
schi (F.I.S.).

Pe ordinea de zi a figurat ca 
punct principal adoptarea for
mulei curselor paralele în pro
bele de slalom. De asemenea, s-a 
hotărît suprimarea antrenamentu
lui non-stop în proba de cdborîre, 
antrenament obligatoriu din anul 
1960. Comitetul tehnic a socotit 
că acest ultim antrenament, efec
tuat în aceleași condiții și la 
aceeași oră cu proba propriu-zisă, 
nu mai este necesar, nivelul de 
ansamblu atins în prezent de con- 
curenți asigurînd securitatea.

Concurenții vor avea 
sibilitatea să efectueze 
coborîri cronometrate, 
probei oficiale.

totuși po- 
trei-patru 

înaintea

MECIUL KARPOV—KORCINOI

Cea de 
lui dintre 
cadrul turneului candidaților 
titlul mondial de șah, s-a între
rupt la mutarea 41, și va fi con
tinuată astăzi. Scorul este, după 
cum se știe, 5—3 în favoarea lui 
Karpov.

a 9-a partidă a meciu- 
Karpov și Korcinoi din 

la

TURNEUL DE BOX AL ARMATELOR PRIETENE

SEMIFINALA INTERZONALĂ 
A CUPEI DAVIS

în semifinala interzonală a Cu
pei Davis, la Johannesburg. A- 

țfrica de Sud a învins Italia cu 
3—0. La reluare, Ray Moore a 
cîștigat partida întreruptă cu Pa- 

, natta (4—6, 6—0, 6—3, 6—4) ; la 
dublu i Hewitt, McMillan — Pa- 
natta, Bertolucci 7—5, 6—4, 10—8.

în finală, India refuză să joace, 
din cauza politicii de apartheid 
practicată în sportul sud-african.

CLASAMENTUL MARELUI
PREMIU F.I.L.T.

” Clasamentul Marelui Premiu 
F.IX..T. se prezintă astfel : 1. 

j Connors 558 puncte. 2. Vjlas 495 p, 
'.3. Borg 449 p, 4. Smith 416 p. 5.
Orantes 412 p. 6. Năstasc 335 p, 
7. Solomon 307 p. 8. Ramirez 274 
p, 9. Parun 267 p, 10. Metreveli 
254 p.

Cea de a 28-a ediție a campio
natelor mondiale de haltere des
fășurată recent -la Manila, s-a în
cheiat după 9 zile de întreceri 
pasionante, în cursul cărora pro
tagoniste au fost reprezentativele 
Bulgariei -* și U.R.SiS. Mai mult 
ca oricînd, lupta pentru ocupa
rea primului loc în clasament a 
fost extrem de echilibrată, ilus
trată de altfel de cele patru tit
luri ciștigate de halterofilii so
vietici și tot atltea de cei bul
gari ! Dar pentru prima oară în 
istoria campionatelor mondiale, 
echipa Bulgariei totalizează mai 
multe puncte decit cea a U.R.S.S.!

Iată clasamentul ; 1. Bulgaria
78 p, 2. U.R.S.S. 74 p, 3. Polonia 
50 p; 4. Japonia 42 p; 5. R. D. 
Germană 40 p ; 6. Ungaria 35 p; 
7. Iran 30 p; 8 Cuba 25 p ; 9. 
R. F. Germania 22 p, 10, Finlanda 
19 p etc.

Victoria repurtată de halterofi
lii bulgari este remarcabilă ; de 
altfel, de mai mulți ani sportivii 
acestei țări au dovedit că se 
apropie vertiginos de vîrful pi
ramidei. La J.O. de Ia Miinchen, 
apoi la C.E. de la Madrid și Ve
rona. ca și la C.M. de la Hava
na, sportivii bulgari au fost în-

într-o întilnire internațională de caiac-canoe

JUNIORII ROMÂNI AU ÎNTRECUT 
ECHIPA SIMILARĂ A BULGARIEI

Pe lacul Ciuperca din Tulcea 
s-a desSșurat în urmă cu cîteva 
zile întâlnirea internațională de 

-canoe dintre reprezentati
vele de juniori ale României și 
Bulgariei.

Prezentîndu-se excelent pregâ-. 
tiți. tinerii noștri reprezentanți 
au reușit ca la capătul concursu
lui — presărat cu curse spectacu
loase, 
date de 
9 dintre 
Mențiuni 
tarea în. 
vin. a fi 
Roh și caiacistului Radion Filipov, 
acesta din urmă cîștigînd nu mai 
puțin de patru curse!

Iată primii clasați: FEMININ, 
ii 1 — 500 ni : Arina Roh (Româ
nia) 2:26,5 ; K 2 — 500 m : Romă-

interesante și mult aplau- 
public — să-și adjudece 
cele 13 probe disputate, 
speciale pentru compor- 
această întrecere se cu- 
acordate caiacistei Arina

SOFIA, 4 (Agerpres). — La 
Sofia au continuat întâlnirile 
din. cadrul competiției interna
ționale de box „Turneul Arma
telor Prietene". La categoria pa- 

Gheorghe Ciochină (Româ-

Telefoto : A. P. 
AGERPRES

nia) l-a învins la puncte pe Ru
men Peșev (Bulgaria). La aceeași 
categorie, Iuseim Memet (Româ
nia) a cîștigat net la puncte întâl
nirea cu Frank Kraus (R. D. 
Germană). în limitele categoriei 
ușoare, Kamnev (U.R.S.S.) a dis
pus la puncte de Klaffa (R. D. 
Germană).

TELEX
In cadrul concursului international 
de atletsim desfășurat la Baku, 
sportiva bulgară Penka Sokolova 
a terminat învingătoare în două 
probe : 100 mg — 13,6 și săritura 
în lungime — 6,20 rn. Compatrioata 
sa, Liliana Tomova, campioană 
europeană, a cîștigat proba de 800 
m, eu timpul de 2:03,0. Recordma
nul polonez Wladislaw Komar a 
ocupat primul loc în proba de a- 
runcare a greutății cu 19,40 m iar 
atletul cehoslovac Stanislav Petr a 

în 
de

trecut primul linia de 
cursa de 5 000 m„ eu 
14:4,68.

sosire 
timpul

cei

Vasili Alekseev, 
campionul cam
pionilor, primeș
te felicitări pe po
diumul învingăto
rilor.

Wilt Chamberlain unul 
mai celebri baseiietbaiiști __  ____ ,
a anunțat că se retrage din activita
tea competition al ă. Jucătorul de
culoare din Philadelphia. în vîrstă 
de 38 de ani (talie 2,18 m) nu si-a 
mai prelungit contractul cu echina 
sa de club din San Dieao. " 
carierei sale, Chamberlain 31 419 puncte.

dintre 
din lume,

In cursul 
a marcat

al R. F.

nia (Arina Roh — Nastasia Buri) 
2:11,8; K4 — 500 m: România 
(Roh, 
1:58,8 
na :
K1
ria) 
nia
K 2

; K4 —
Buri, Nenciu, Simiocenco) 

; MASCULIN : K1 — 500
R. Filipov (România) 2:01,3;
— 800 m: R. Kirov (Bulga- 

I 3:19,4; K2 — 500 mi Româ-
(Filipov — Andronic) 1:52,0 ;
— 800 m : Bulgaria (Tehoikov 

Drangozov) 2:51,0; K4 — 500
România (Filipov, Andronic,

Camenischi) 1:38,0; K 4 
**• m : România (Filipov, An- 

t. Dumitru, Camenischi) 
! _ C 1 — 5oo m : L. Lube- 

’ JBțtȘWfa) 2:14,6 ; C 1 — 800 
Bulgaria) 3:35,8 ; 
’ —inia (Capusta
C 2 — eoo m:

— Tîtu) 3 .-08,8.

vinși în clasamentul 
la diferențe minime 
acum, ei obțin un frumos succes.

Așadar, pe plan mondial, spor
tul <u haltere este dominat de 
sportivii din două țări; U.R.S.S. 
și Bulgaria, care au cucerit. 8 
titluri din cele 9 posibile, unul 
revenind Iranului,. prin ambițio
sul dar nu prea tânărul Nassiri. 
în rest, de pe firmamentul eli
tei mondiale au dispărut haltero
filii din Japonia și din S.U.A., 
locul lor fiind luat de unele țări 
care se afirmă în ultima vreme : 
R. D. Germană și Cuba.

Trecînd în revistă performan
țele, putem spune că ediția fili- 
pineză a „mondialelor" a fost, 
sub aspect valoric, mai prejos 
decit cea de anul trecut, desfă
șurată în Cuba. Doar 5 recorduri 
mondiale au fost corectate cu 
acest prilej, iar rezultatele pri- 
—” plasați au fost anul trecut 

categorii mai bune, la Ha- 
decît acum la Manila, și la 
categorii rezultatele 

la cele 
fost egale, 
adăugat că 

numai doi mari

pe națiuni 
și iată că,

W. A»-- 
— 9M

milor 
la 4 
vana, 
două 
pionilor 
au 
de 
riți, 
nu și-au putut realiza ținta. So
vieticul V. Rîjenkov la categoria 
mijlocie și bugarul N. Andonov 
la semigrea — care au ieșit din 
concurs după ce au ratat trei în
cercări.

Dintre marile performanțe de 
la Manila trebuie relevate excep-

cam- 
două ediții 

Ar mai fi 
dintre favo- 

campioni

ționalele recorduri mondiale sta
bilite de Vasili Alekseev. Orice 
calificativ dat acestui, extraordi
nar spor.tiv, care întruchipează 
forța umană, puterea de luptă și 
perseverența, ar fi poate prea 
mic față de uluitoarele sale per
formanțe. Posesorul celor aproape 
50 de recorduri ale lumii a „a- 
runcat" acum 241,5 kg și a tota
lizat 425 kg la totalul celor două 
stiluri ! Dacă în regulament ar 
figura acum și „împinsul", .Alek
seev ar fi depășit excepționala 
performanță de 660 kg la totalul 
Celor trei stiluri (fostul record al 
lumii pe trei stiluri îl deținea cu 
640 kg). De altfel, victoria re
purtată la Manila a fost cea mai 
categorică din cariera sa sporti
vă, depășindu-1 pe cel de al doi
lea clasat (belgianul Reding) cu 3o 
de - kilograme !

După 
ediție a 
sportivii 
prezenți, 
că un

Campionatul 
Germania s-a 
în localitatea — 
tigat de atletul _____ ________ _
care a parcurs clasica distantă de 
42,195 km în 2h 21:12. Marele favorit, 
al probei. Lutz Philipn. s-a clasat 
pe locul 4. cu timpul de 2h 23:32.
In prima zl a turneului interna
țional feminin de baschet de la Poz
nan echipa poloneză . L.K.S. Lodz a 
învins cu 71—47 (41—17) formația
maghiară P.F.S.K. Pees. Echipa 
Lech Poznan a cîștigat cu 90—43 
(48—20) partida susținută cu forma
ția vest-germană S.K. Gottingen.
După cum s-a anunțat, tradiționala 
competiție căclistă Tours — Paris a 
fost cîștigată în acest an de rutie
rul olandez Gerben Karstens. Deoare
ce Karstens nu s-a prezentat la 
controlul antidoping cerut de regu
lament, organizatorii i-au anulat 
victoria, declarindu-1 învingător pe 
italianul Francesco Moser, clasat ini
tial pe locul secund.

de maraton __
desfășurat în acest an 
Husum și a fost cîș- 
-1 Anton Gorbunow.

Pugilistul japonez Kuniaki Shibhta 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial la categoria sem l-ușoară (ver
siunea W.B.C.).- Snvingîndu-1 prin 

tehnic, în repriza a 15-a. pe 
Meciul 
fața a

k.o. _____  __ ___ „ _
Ramiro Bolanos (Ecuador), 
s-a desfășurat la Tokio în 
12 (100 de spectatori.

cum se știe, la această 
campionatelor mondiale 
noștri nu au 
ei neatingînd 

nivei internațional 
respunzător pentru o asemenea 
competiție de mare anvergură. 
Prin prisma rezultatelor obținute 
la Manila, nici un halterofil ro
mân nu ar fi putut ocupa vreun 
loc printre primii 6. Iată un nou 
semnal, care impune pentru vii
tor mai multă muncă și implicit 
corectarea performanțele»- sporti
vilor români.

Particip anții Ia tradiționala ' 
tâție automobilistică „Raliul

fost 
în- 
co-

Ion OCHSENFELD

compe-
------------------ „------ J San

Remo* au luat startul în prima eta
pă, care măsoară 1160 km. Din cau
za unor defecțiuni tehnice și a tra
seului deosebit de dificil, 4 dintre 
cele 7 mașini „Fiat“ angajate în 
cursă, au abandonat. Prima probă 
specială a fost cîștigată de echipa
jul Ballestrieri — Munari cronome
trat pe distanța de 18 km în 23:16.
Continuîndu-și pregătirile în vederea 
apropiatelor campionate mondiale 
din Mexic, selecționatele masculine 
de volei ale Franței șl Poloniei au 

' un joc de verificare la
Sporturilor din Corbeil 

au
susținut
Palatul . „______ __
Essonnes. Voleibaliștii polonezi 
terminat învingători cu 3—0 (15—11; 
15—10, 15—10).


