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In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU
ADDNARfA FESTIVA DIN CAPI IAU
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, la 7 octombrie a avut loc 
în Capitală adunarea festivă con
sacrată celei de-a XXV-a aniver
sări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, organizată de 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Guvernul Re
publicii Socialiste România.

Adunarea festivă a reunit în 
sala Ateneului Român membri ai 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai insti
tuțiilor centrale, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții, personalități ale vie
ții cultural-artistice-

Erau de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane, și mem
brii ambasadei, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in țara noas
tră și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cei prezenți au salutat cu 
plauze îndelungi pe secretarul 
neral al partidului, pe 
varăși din conducerea 
și de stat.

în loja centrală 
loc tovarășii Nicolae 
Manea Mănescu, Paul

Mizil, Gheorghe Pană. Ilie Ver- 
deț, Cornel Burtică. Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Mihai Marinescu, președintele păr- 
ții române in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare eco
nomică intre România și R. D. 
Germană.

Scena Ateneului era împodobită 
cu drapelele de stat ale Republi
cii Democrate Germane și Repu
blicii Socialiste România.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Despre cea de-a XXV.» aniver
sare a Republicii Democrate Ger
mane a vorbit tovarășul Paul Ni- 
culescu-MizH, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului.

A luat apoi cuvintul ambasado
rul R. D. Germane la București, 
Hans Voss.

S-a încheiat Olimpiada
feminină de $ah ECHIPA ROMÂNIEI,

LOCUL II Șl MEDALIE DE ARGINT!i

învingătoare m meciul de baraj, formația U.R.S.S. cistigă pentru a 6-a oară competiția

a- 
ge- 
to-ceilalți 

de partid

au luat 
Ceausescu, 
Niculcscu-

★
După adunarea festivă. Corul și 

Orchestra Filarmonicii -George 
Enescu", sub conducerea dirijoru
lui Mircea Cristescu, au interpre
tat fragmente din Simfonia a 
IX-a de Beethoven-

Artiștilor le-au fost oferite co
șuri cu flori din partea președin
telui Republicii Socialiste România 
și ambasadorului R- D. Germane.

EL1SABETA 
POLIHRONIADE

GERTRUDE 
BAUMSTARCK

MARGARETA 
TEODORESCU

Simbătă

ÎN VEDEREA PARTIDEI DE DUMINICĂ CU FRANȚA

RUGBYȘTII NOȘTRI SE PREGA TESC
CU MUL TA AMBIȚIE

și. duminică s-a desfă
șurat la Medellin (Columbia) me
ciul de baraj dintre echipele Ro
mâniei și U.R.S.S. pentru desem
narea cîștigâtoarei celei de a Vl-a 
ediții a Olimpiadei feminine de 
sah. După cum se știe, cele două 
formații se clasaseră la egalitate 
in turneul final al marii competi
ții (13*/i p.), incheiaseră nedecis 
(1—1) intîlnirea lor directă și a- 
veau același număr de puncte de 
meci (care constituia al treilea cri
teriu regulamentar de departaja
re). S-a stabilit ca barajul să se

dispute sub forma unei întîlnlri 
tur-retur, de patru partide.

Prima zi a fost net favorabilă 
șahistelor sovietice. La masa I, 
campioana lumii Nona Gaprindaș- 
vili (cu albele) a surprins-o - pe 
Elisabeta Polihroniade cu o ino
vație, a declanșat un atac puter
nic, cîștigînd la mutarea a 19-a. 
Mult mai lungă a fost partida 
dintre Nana Aleksandria și Ger
trude Baumstarck. Jucătoarea so
vietică a obținut victoria după în
trerupere. In ziua a II-a, Gaprin- 
dașvili a remizat cu Polihroniade, 
astfel că echipa Uniunii Sovietice 
și-a asigurat cele 2’/2 puncte nece
sare victoriei. Ea a fost declarată 
învingătoarea competiției, pe care 
o cîștigă pentru a 6-a oară con
secutiv (toate edițiile de la inau
gurare).

Reprezentativa României se cla
sează a II-a, ceea ce reprezintă 
un frumos succes al șahului nostru 
feminin. Ea repetă, astfel, perfor
manța obținută in 1957. la Emmen 
(Olanda), și 1962, la Skoplje (Iu
goslavia).

Pe locul trei s-a situat forma
ția Bulgariei — la egalitate cu a- 
ceea a Ungariei (13. p.) — benefi
ciara unei victorii in întîlnirea di
rectă.

Ion Marica (Farul Constanța) un centru „en vogue". Iată-l conducted 
un atac, sub „supravegherea" lui Durbac (stingă), care evită, sărind, 
un adversar Foto : Dragoș NEAGU

Am intrat în săptămîna marii 
încercări anuale a rugbyului ro
mânesc, am numit partida Româ
nia — Franța, eveniment întot
deauna așteptat cu sufletul la 
gură de către toți pasionații 
susținători al balonului oval din 
țara noastră.

Cum întîmpină rugbyștii ro
mâni această întîlnire, decisivă 
— cum s-a mai precizat — pen
tru soarta noii ediții a campio
natului european ? Trebuie să 
spunem de la bun început că ei 
se pregătesc cu multă tragere de 
inimă pentru a fi la înălțimea aș
teptărilor și că, așa cum ne-au 
declarat jucători șl ’.antrenori lao
laltă, ei sînt hotărîți să lupte din 
răsputeri pentru a obține un re
zultat de prestigiu, care să dove
dească bunul lor renume și va
loarea consacrată in ierarhia con
tinentală.

Pe stadionul 23 August, rugbyș
tii români și cei francezi vor sta 
duminică pentru a 22-a oară față 
în față. Am publicat într-unul din 
numerele noastre trecute amănun
te, comunicate de la Paris de că
tre unul dintre cei mai cunoscuți 
comentatori sportivi francezi, Ro
bert Barran, redactorul șef al re
vistei „Miroir du rugby", cu pri
vire la componența XV-lui fran
cez. Am văzut că adversarii noștri 
deplasează la București o garni
tură deosebit de puternică, în care 
se remarcă mulți internaționali 
de mare faimă, cum ar fi Esteve, 
Boffelli, Romeu, Fouroux, Azarete, 
Aguirre, Bertranne ș. a. Acest 
fapt este în măsură, socotim, să-i 
ambiționeze pe „tricolori" într-o 
pregătire cît mai atentă.

La rîndu-ne, prezentăm o echipă 
cu experiență, punctată de auten
tice valori sportive. Ne gîndira la 

rutinatul fundaș Radu Durbac, 
ia centrul Gh. Nica, la înaintașii 
Pop, căpitanul echipei, la Dinu, 
Ciornei, Postolache și Daraban. De 
altfel, media de vîrstâ a forma
ției românești este optimă ; 27 de 
ani. Este de menționat, de aseme

PREGĂTIREA PENTRU '

JOCURILE OLIMPICE j
PREOCUPARE PERMANENTA 

LA CLUBUL STEAUA
Recent s-a desfășurat plenara 

Clubului sportiv al armatei, Stea
ua, care a analizat modul în care 
s-au efectuat pînă acum pregăti
rile sportivilor acestui club pen
tru Jocurile Olimpice de la Mont
real. Raportul prezentat de vice
președintele clubului. It. col. loan 
Mureșanu, cît și discuțiile care 
l-au urmat au evidențiat într-un 
mod elocvent preocupările și stră
daniile sportivilor, tehnicienilor și 
conducerii clubului pentru crește
rea performanțelor, în spiritul 
prevederilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie—martie 1973 
pentru creșterea continuă a presti
giului sportului românesc în at'4na 
internațională.

în Recursul anului 1974, sporti
vii de la Steaua și-au înscris în 
palmares multe rezultate remarca
bile. Din echipa masculină de 
handbal a României, care a cuce
rit la Berlin cel, de-al jîatrulea 
titlu de campioană mondială, au 

nea, faptul că față de anul trecut, 
eind la Valence echipa noastră a 
pierdut in condițiile discutabile 
cunoscute, prezentăm doar patru 

modificări. Lată ..noutățile": Bur- 
gbelea, pe postul de aripă, în locul 
lui Nica, care reintră in centrul 
liniei de treisferturi, schimbare 
determinată de retragerea lui Dra- 
gomirescu : Florescu, ca mijlocaș 
ia grămadă (fostul căpitan al e- 
chipei, Mateescu nemaifiind selec
ționat), un vechi „vulpoi- al intll- 
nirilor româno-franceze; Tătucu, 
care profită, dacă se poate spune 
astfel, de accidentarea Iui Fugigi 
și Dărăban, înaintaș linia a doua, 
mai vechi internațional. absent 
însă la Valence, unde a jucat Șer- 
ban, acum neselecționat. Practic, 
doar doi debutanți autentici : Bur- 
ghclea și Tătucu. Acestei echipe 
mature i se cere deci să aibă o 
comportare onorabilă in partida 
de la sllrșitul săptăminii.

Un ultim amănunt : mîine după- 
amiază pe stadionul 23 August 
„tricolorii" vor susține un ultim 
joc-școală în compania formației 
noastre campioane. Steaua.

D. CALLIMACHI

făcut parte și 7 reprezentanți ai 
clubului Steaua, între care Ștefan 
Birtalan, cu 43 goluri înscrise, a 
fost desemnat golgeterul competi
ției supreme a handbalului și îm
preună cu ceilalți jucători a avut 
o contribuție însemnată la obține
rea trofeului. Luptătorul Constan
tin Alexandru a devenit campion 
european la categoria 48 kg., la 
Madrid, Ion Dulică (cat. 57 
kg) — medalie de bronz (ambii la 
greco-romane), iar Petre Cotnan 
(62 kg) — medalia dc argint la li
bere. Boxerul Alee Năstac (cat. 
mijlocie) a devenit, vicecampion al 
lumii la C. M. de la Havana, iar 
Constantin Gruiescu (cat. muscă) 
a obținut medalia de bronz. Atle
tul Carol Corbu s-a situat al doi
lea la campionatele continentale 
de la Roma, la triplu salt, iar e- 
chipa feminină de floretă a țării, 
din care au făcut parte 5 sportive 
ale clubului militar a obtinut me
dalia de . brqnz la C. M. de la 
Grenoble. Alți sportivi din sec

Au inceput „naționalele" de tineret

PETRE BURICEA — CAMPION LA FLORETA!
AZI, ÎNTRECEREA

Reprezentantul Școlii sportive nr. 1 
din București, Petre Burice a, este noul 
campion național de floretă (tineret). 
Neînvins in turneul final, el a trecut cu 
brio acest important exomen sporii/, de 
o manieră care confirmă calitățile sale 
de scr’mer — tenocitote și rezistența, fru
moase cunoștințe tehnica. Buricea o im* 
>-ej'onct îndeosebi prin felul cum o 
reușit sa se detașeze în asaltul decisiv 
din finala, cel cu Kuki. campionul mon- 
diol ol p'cbei din ocest on. Buricea a 
avut permenent inițiativa, opropriindu-și 
asaltul ce 5-1 I Celelalte victorii ale 
proospătului campion : 5-1 la Moise. 
5-3 la Mâtușon și Roș- și 5—4 la Marc- 
v-ort.

Petru Kuki, favoritul probei, s-a clasat 
pe locul 2. cu 4 victor* i. Dezavantajat 
de o pregătire fizica incompletă (din 
motive fortuite), Kuki n-a mai avut im
petuozitatea necesara, mai ales în fl- 
sal tul cu Buricea (al 13-lea din turneul 
final) core urma să decidă campionul. 
Altfel, valorosul nostru sportiv a lăsat o 
bună impresie prin tehnica sa plină de 
acurateța.

Pe locul 3, Constantin Moise, cu 2

țiile clubului Steaua s-au impus 
în diferite competiții de amploare 
internațională.

în acest an, cel de-al doilea al 
ciclului olimpic care desparte 
Munchenul de Montreal, sportivii 
de la Steaua au cucerit numeroase 
titluri de campioni republicani și 
au corectat zeci de recorduri na
ționale în diferite probe ale dis
ciplinelor olimpice. Semnificativ 
pentru pregătirea efectuată în ve
derea J. O. din 1976 este și faptul 
că 188 de sportivi din 9 secții ale 
clubului militar au fost nominali
zați de federații la începutul anu
lui 1974 printre posibilii partici
pant! la viitoarea, ediție a Jocu
rilor Olimpice. Aceștia au fost'im- 
părțiți în patru grupe valorice 
astfel : 44 în grupa A (certă va
loare internațională), 65 în grupa 
B (cu Dosibilități de afirmare pînă 
în 1976) și 79 în grupele C și D 
(de perspectivă, pentru J. O. din 
1980), De asemenea.,, în pregătirea 
diferitelor loturi olimpice au fost

FLORETISTELOR
victorii. Momentul de suspense ol locit^ 
lui III l-a constituit ultimul asalt, în core 
Moise o tras eu MarcwcrV In caz do 
ir»frîngere, Moise n-or mai fi urcot pe 
podium, ci or fi cedot locul, fie lui 
Marcwart, fie lui Roșu...

Clasamentul finalei t 1. P. Buricea (Șc.' 
sp. 1) 5 v., 2. P. Kuki (C.S. Satu Mare) 
4 v., 3. C. Moise (C.S. Satu Mare) 2 v, 
4. E. Roșu (CI. sp. șc.) 2 v., 5. A. Marc
wart (O. sp. șc.) 1 v., 6. E. Mâtușan 
(C.S. Satu Mare) 1 v.

Pentru frumoasa victorie obținută de 
Buricea merită a fi relevată nu numai 
seriozitatea și modul exemplar cum se 
pregătește ti nărui campion, ci și com
petența antrenorului său, prof. Cornel 
Peimuș. Este de remarcat, de asemenea, 
faptul că, Clubul sportiv din Satu Mare 
o avut nu mai puțin de 6 floretiști în 
primii 12, dintre care trei în turneul final. 
Evidențiem, în fine, arbitrajele obiective 
prestate de Mihai Bănică și Tudor Pe- 
truș.

Marți, de la orele 8, finala probei fe
minine de floretă, iar miercuri cea de 
floretă băieți, echipe.

Tiberiu STAMA

angrenați și 18, antrenori de Ta' 
Steaua.

în strînsă colaborare cu fede
rațiile de specialitate, cu forurile 
sportive competente și avînd un 
sprijin permanent din partea con
ducerii Ministerului Apărării Na
ționale, consiliul clubului s-a pre
ocupat îndeaproape pentru îmbu
nătățirea organizării și desfășură
rii procesului instructiv-educativ, 
urmărindu-se cu precădere mări
rea volumului și intensității 1a 
antrenamente, respectarea unei 
succesiuni judicioase între compo
nentele antrenament-concurs-refa- 
cere, pentru realizarea acumulă
rilor necesare performanțelor 
înalte.

Raportul prezentat, ca și parti- 
cipanții la plenară au apreciat în 
mod critic, realist, că bilanțul ge-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)



La campionatele republicane de box

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR
In dorința de a pune la dispoziția cititorilor cit mai 

multe date despre sportivii noștri de frunte, participant! la 
competiții cu caracter republican și internațional, inaugu
răm astăzi o rubrică săptămînală intitulată „în prim-pla- 
nul întrecerilor".

SIMONA ARGHIR (handbal)
Echipa feminina de 

handbal Universitatea 
București a realizat 
un succes de propor
ții în derbyul etapei 
a VII l-a: 18-9 cu 
Textila Buhuși. 3 din 
cele 18 goluri ale vic
toriei au fost 
zate de SIMONA 
GHIR. Profesoară 
educație fizică, 
vîrstă de 25 de 
Simona Arghir a 
de peste 130 de 
selecționată in 
prezentativa României, 
pentru care a înscris 
mai mult de 300 de

reali -
AR 
de 
in 

ani, 
fost 
ori
re-

goluri. Talent de 
cepție, _ 
tala sa realizare 
o excesivă 
tote, Simona 
poate, cu 
unei pregătiri 
logice permanente, să 
devină una dintre 
cele mai mari hand
baliste și pe plan in
ternațional, să-și 
ducă o 
majoră la 
unor noi performanțe 
în arena mondială da 
către echipa Romă-

grevat în to- 
de 

emotivi 
Arghir 

ajutorul 
psiho-

.1 a- 
contribuție 
realizarea

GHEORGHE SORA (dirt-track)
Sîmbâtă 5 octombrie, pe stadionul Metalul 

din Capitală, Gheorghe Sora a cucerit titlul de 
campion al țârii la dirt-track. Succesul, după 
cinci etape de întreceri, se explică prin aceea 
că motociclistul amintit și-a însușit o bună 
tehnică a derapajului pe pistele de zgură și o 
pregătire fizică multilaterală. Noul campion — 
membru al clubului Metalul — s-a născut la 
București (9 martie 1948) și a început să prac
tice motociclismul în 1969, ia clubul Steaua: 
lucrează ca strungar la Uzinele ,,23 August" din 
Capitală; este căsătorit și tată a doi băieți : 
Adrian și Viorel I

FLORIAN MOȚ
In cadrul ultimei e- 

tape a diviziei de 
lupte libere, formația 
Dinamo București a 
obținut două victorii 
clare în fața echipe
lor Nîcolina lași $1 
Montorul T.C.I. Pitești. 
La aceste succese o 
contribuție însemnată 
a adus-o luptătorul 
Florian Moț, care a 
cîștigat prin tuș am
bele partide susținute. 
Sportivul dinamovist 
este în vîrstă de 24 de

(lupte)
început să 
luptele II* 

anul 1965, la 
primul 

Grigore
este ori- 

comuna

practice 
bere în
Jiul Petroșani; 
antrenor, 
Grâjdan ; 
ginar din 
Mogoș, județul Alba; 
căsătorit ; profesia 
— mecanic ; cam
pion national la tine
ret in anii 1971, 1972 
și 1973; la concursul 
Internațional al 
mâniei din ccest 
a ocupat locul I 
categoria 57 kg.

GHEORGHE BLAJ (oină)
Mijlocașul I din echipa A. S. Armata Constan

ța, Gheorghe Blaj, a fost cel mai complet ju
cător al finalei campionatului de. oină (care 
s-a încheiat duminică la Alexandria).

Date personale : s-a născut în comuna Gh«- 
răieștl (jud. Neamț); are 21 de ani; 1,72 m 
înălțime și 64 kg. A început să joace oină în 
comuna natală, la 14 anî; primul instructor — 
Eugen Cocuț; este de profesie lăcătuș mecanic; 
a lucrat fa Combinatul de îngrășăminte azo- 
toose din P. Neamț; în prezent »fi satisface sta
giul militar; ©ste antrenat de instructorul M. 
Berleanu.

PREGĂTIREA PENTRU J.O
(Urmare din pag. I)

neral al clubului, ținind seama de 
condițiile existente, de cerințele 
tot mai mari ale sportului inter
național, este mulțumitor, dar că 
nivelul performanțelor nu a atins 
la toți sportivii, la toate secțiile, 
cotele stabilite inițial. Așa se face 
ca din cei 188 de sportivi nomina
lizați La începutul anului, mai 
mult de jumătate n-au realizat 
haremurile prevăzute pentru acest 
an și, în mod firesc, au fost scoși 
din loturile olimpice. S-a apreciat 
că sportivi cu certe posibilități ca 
Gheorghe Ghipu, Gh. Megelea, E. 
Sebestyen (la atletism), Ion Ara- 
■pu, Ion Dumitru și Enache Panaite 
(lupte), M. Țiii, C. Niculescu, Șt. 
Ardeleanu (scrimă), M. Lazâr 

.(box), M. Slavic și Z. Oprițescu 
1 (înot), I. Codreanu, Al Gered, P.
Sandor (tir) ș. a. nu au realizat 
performanțe Ia nivelul parametri
lor de care ei sînt capabili. La 
unele ramuri sportive, rezultatele 
sînt neconcludente, in raport cu 
pretențiile olimpice, ele neînscri- 
indu-se în circuitul marilor per
formanțe. Din discuțiile purtate a 
reieșit că există încă lipsuri însem
nate în munca de selecție, în ac
tivitatea de instruire la unele sec
ții și sportivi (privind numărul de 
ore șj intensitatea pregătirii), re
zultatele fiind sub cerințele nive
lului internațional, ca și unele 
insuficiențe în munca de educare 
a sportivilor și chiar a antreno
rilor.

în cuvîntul său, tov. Emil Glii- 
bu, secretar al C.N.E.F.S., a făcut 
aprecieri pozitive la adresa- acti
vității și rezultatelor sportivilor 
de la Steaua, mulțumind conduce
rii Ministerului Apărării Naționale 
pentru sprijinul acordat clubului 

, Steaua. Vorbitorul a amintit că 
Steaua reprezintă o unitate sporti
vă cu o pondere însemnată în rea
lizarea obiectivelor noastre olim
pice. Bilanțul anului 1974 (încă 
neîncheiat) este superior celui al 
anului olimpic 1972, dar în 
perspectiva Montrealului mai sînt

încă multe de făcut, 
ta este nevoie de o 
mobilizare a tuturor _________ __
îmbunătățirea muncii de instruire 
și educație in toate compartimen
tele. între altele, a fost sesizat 
faptul că la scrimă, de exemplu, 
echipele clubului Steaua se con
fundă aproape cu lotul republi
can, ceea ce incumbă o și mai mare 
responsabilitate din partea condu
cerii clubului, a antrenorilor și 
sportivilor secției. Canotajul este 
un sport la care Steaua și-ar pu
tea aduce o mai mare contribuție, 
ca de asemenea, și tirul, ale cărui 
rezultate din acest an, privite 
prin prisma programului olimpic, 
nu sînt satisfăcătoare.

Obiectivele propuse de clubul 
Steaua a fi realizate la Montreal 
stau în posibilitățile sportivilor 
respectivi. Dar , pentru aceasta 
este nevoie de o muncă complexă, 
în profunzime, astfel ca fiecare 
sportiv să poată evolua la nive
lul posibilităților maxime.

Pentru aceas- 
și mai mare 
factorilor, de

Sportivii din Cimpulung nu vor
face doar act

Antrenorul emerit
Cinipulung. Oraș așezat 

splendidă zonă și străjuit de mun
ții Leaota și Iezer are vechi și 
frumoase tradiții sportive. Boxul 
este una dintre disciplinele care 
se bucură de interes din partea 
localnicilor. Cele două secții de 
box de la Sport-Club și Muscelul 
se pot mîndri cu faptul că vor fi 
prezente la ultima fază a campio
natelor republicane de box, la tur
neul final, ce se va disputa, în 
sala Floreasca din București, în 
ultima decadă a lunii. I-am cău
tat pe sportivii musceleni în sala S 
de pregătire, unde, sub con
ducerea antrenorului emerit (a- 
cum pensionar, dar la fel de pa
sionat pentru nobila artă) Cristian 
Panaitescu si a fostului său elev, 
Aurel Simion, cei 5 boxeri, care 
au obținut calificarea în urma 
participării la întrecerile de la 
„zone", își desăvîrșesc pregătirea. 
Iată numele celor ce se vor mă
sura cu cei mai buni pugiliști ai 
țării pentru titlurile de campioni : 
Gheorghe \ Iad și Constantin Dia 
(semiusoarâ), Liviu Oancea (ușoa
ră) — toți de la Sport-Club, Ion 
Mareș (pană) și Anghel Iancu 
(grea) — ambii de la Muscelul. 
Zilnic acești sportivi fac cite două 
antrenamente (unul de pregătire 
fizică și altul tehnico-tactic). Am 
asistat la citeva ședințe de pre
gătire și, anticipăm, că sportivii 
din Cimpulung nu vor face doar 
act de prezență la turneul final 
al campionatelor naționale de box 
ale seniorilor. Ei se antrenează 
cu o dăruire demnă de subliniat 
și fiecare dintre ei nutrește spe
ranța apropierii cit mai mult de 
locurile de onoare ale întrecerilor 
din sala Floreasca. Veteranul 
sportivilor din Cimpulung, greul 
Anghel Iancu (un sîrguincios elev 
și la școala de maiștri) țintește 
finala categoriei grea și, cu opti- , 
mismul său robust, speră și mai 
mult...

Cristian
într-o

de prezență
Panaitescu este optimist

Antrenorul emerit Cristian Pa
naitescu ne-a spus : „Speranțe am 
cu fiecare. Dar Dia, în real pro
gres, poate încurca multe socoteli. 
Acum citeva luni, Ia Katowice, el 
a fost întrecut pe nedrept la 
puncte de renumitul Tomczyk. 
Dar, la un turneu cum va fi cel 
de la București, sorții au un mare 
rol și am încredere că le vor fi 
favorabili și elevilor mei...".

Paul IOVAN

PERFORMANTE OE VALOARE 
MONDIALA REALIZATE

DE RACHETOMODELIȘTII
NOȘTRI

J

Duminică, în cadrul concursului 
internațional de rachetomodele 
„Cupa Chindia", desfășurat la Tir- 
goviște, sportivii români au sta
bilit performanțe deosebite. Astfel, 
tînărul Longin Diaconescu a reali
zat două valoroase recorduri repu
blicane : machete de înălțime, e- 
chipate cu motoare de 2,5 N.s. — 
798 p (v.r. 423 p) ; machete de înăl
țime, 5 N.s. — 961 p (v.r. 637 p). în 
categoria rachetelor de Înălțime, 
40—80 N.s,, Valeriu Stroescu a
stabilit o performanță de 615 m, 
iar prof. Radu N. Ion a realizat 
512 m altitudine in categoria 5—10 
N.s. și 543 m în categoria rache
telor de 10—40 N.s.

Performanța stabilită de Valeriu 
Stroescu și cele două ale prof. 
Radu N. Ion urmează să fie omo
logate de Comisia de modele spa
țiale a F.A.I., ca recorduri mon
diale. (V.T.)

CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHE!rr
In programul ediției jubiliare a 

„Cupei României" la hochei pe 
gheață luni a fost zi de odihnă, 
întrecerile se reiau astăzi cu par
tidele : ora 8 : Agronomia Cluj — 
Tîrnava Odorhei, ora 10,30 ; A.Ș.E. 
București — Liceul nr. 1 M. Ciuc, 
ora 16 : Steaua — Dunărea Galați, 
ora 18,30 : Dinamo — Sport Club 
M. Ciuc. Miercuri are loc etapa

a șasea, penultima (ora 8 ; Agro
nomia — Liceul nr. 1, ora 10,30 : 
A.S.E. — Tîrnava, ora 16 : Dina
mo — Dunărea, ora 18/50 : Stea
ua — S. C. Miercurea Ciuc) ur- 
mînd ca vineri să se desfășoare 
runda decisivă, cu meciul STEA
UA _ DINAMO hotărîtor pentru 
stabilirea cîștigătoarei trofeului.
■XMBaBSHBBaMBMBaKEan------------------

CAMPIONATE ALE ATLEȚILOR JUNIORI
• Pe un traseu care, în cea 

mai mare parte, a străbătut pădu
rea Păulești, din vecinătatea Plo- 
ieștiului, s-a desfășurat sîmbătă
— Intr-o organizare excelentă — 
campionatul republican de marș
— 20 km pentru juniori. Au par
ticipat 19 concurenți din 6 cluburi. 
Titlurile puse in joc, individual 
și pe echipe, au fost cîștigate de 
reprezentanții clubului conștăn- 
țean Farul (antrenor Ion Veliciu). 
Rezultate : 1. Georgel Costache 
(Farul) 1.37:28,8, 2. C. Corban
(P.T.T. Buc.) 1.38:28,4, 3. M. Secă- 
tureanu (S. C. Muscel) 1.33:28,6, 4. 
C. Costache (Farul) 1.39:00,0, 5. 1. 
Călineață (Dinamo) 1.39:3u,4, 6. 
Gh. Uceanu (Viitorul Buc.) 1.42:37,4. 
Pe echipe : 1. Farul C-ța 11 p., 2. 
Dinamo 18 p, 3. S. C. Muscel 21 p, 
4. Viitorul Buc. 28 p. în afară de 
concurs, Ion Stănescu (Steaua) a 
realizat 1.31:34,0. (Fi. Albu-coresp).•

• Pe stadionul din Iași au avut
loc, la sfîrșitul săptâmînii trecute, 
întrecerile campionatelor de juni
ori la probe combinate. La penta
tlon un frumos succes au repur
tat elevele de la Lie. nr. 2 din 
Iași clasate pe primele două 
locuri : 1. Coculeana Bucătaru
3 800 p (100 mg — 14,6, greutate
— 11,25 m, înălțime — 1,56 m, 
lungime — 5,79 m, 200_m — 27,0), 
2. Cleopatra Farcaș 3 775 p (15,0 — 
9,61 — 1,59 m — 5,86 m — 26,0 s).

3. Lucia Boboc (Șoimii Sibiu) 
3 243 p, 4. Ana Pascu (Lie. 2 Iași) 
1227 p, 5. Cristine Gosler (S.S.Ă. 
Buc.) 3 210 p, 6. Eva Fenyb (Lie. 
Bolyai Farkas Tg. Mureș) 2 638 p. 
Proba de decatlon a fost cîștigată 
de gălățeanul Dobre Savenco (O- 
țelul) care a totalizat 6 581 p. 
L-au urmat Dan Goia (Șc. sp. 
Cluj) 6 231 p și Viorel Dumitrescu 
(Șc. sp. Constanța) 6 039 p.

O ȘTAFETĂ A STRĂBĂTUT 6 JUDEȚE
în județul Gorj s-a organizat o 

ștafetă dedicată marelui eveni
ment politic care se apropie : Con
gresul al XI-lea al P.C.R. Cicliști, 
motocicliști și turiști, plecînd din 
Tg. Jiu, au dus mesajul tineretu
lui gorjean în județele învecinate 
— Dolj, Vîlcea, Mehedinți, Caraș- 
Severin și Hunedoara — după care

au urcat pe muntele Paring, vîrful 
Păpușa, unde au depus fanioane 
roșii si tricolore. Ștafeta „Congre
sul XI al P.C.R." a avut în frunte, 
in cea mai mare parte a traseu
lui străbătut, pe motociclistul Paul 
Filipescu-, campion republican la 
motocros.

M. Băloiu, corespondent

Ieri dimineață, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Baia Mare, 
au început lucrările celui de al IV- 
lea Seminar Internațional Salva- 
mont organizat de către Federa
ția română de turism-alpinism. în 
cadrul acestuia se vor dezbate pro
bleme legate de organizarea salvă
rii în munți; acordarea primului

ajutor și tratamentul de urgență ; 
prevenirea accidentelor turistice 
vara și iarna, precum și a acci
dentelor în sporturile de iarnă.

La lucrări participă invitați — 
specialiști în probleme de . salvare 
în munți — din Austria. Franța, 
Polonia, Uniunea Sovietică precum 
și din țara noastră.

DUPĂ VERIFICAREA DE LA
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BRASOV. A „TRICOLORILOR
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S-au

N.

LBălteanu, D. Diaconescu

IN CADRUL ULTIMEI E- 
TAPE A DIVIZIEI DE LUP- 

s-au mai înregistrat urmatoa-

IN ACEST
Cu cinci zile. înaintea meciului 

de la Copenhaga, echipa națională 
nu apare ca un tot închegat ca
pabil să-și declanșeze toate energi
ile pentru a prinde „roata" rapidă 
a Spaniei, care a ciștigat două 
puncte mari, în deplasare.

Meciul de la Brașov a scos la 
iveală destule neajunsuri. Este vor
ba in primul rind de randamen
tul fizic scăzut, care a făcut ca e- 
chipa să nu poată forța tempo-ul

nevoie de 
meniul de 
montele su 
ză realizar 
blu. în a 
folosim te 
tinuă să p 
Dobrău a 
pentru ev 
înlocuitoru 
rut pe ter 
de elan,

Tricolorii", in „linie dreaptă", la Snagov. 
Stănescu dă indicații pentru ultimul joc de

în finalul unui meci în care Stea
gul roșu renunțase la titularii din 
prima repriză, adică la Pescaru, 
Șerbănoiu, Cadar, și, succesiv, la 
cei doi stoperi. Explicația cu „șo
cul de altitudine" este insuficientă. 
Faptul că toți jucătorii — în bloc
— au evoluat mult sub așteptări 
i-ar da un oarecare credit, dar asta 
nu epuizează problema. Unii din
tre jucători sînt de părere că in
suficiența fizică manifestată pe te
ren, la Brașov, se datorează în pri
mul rind antrenamentelor mult 
prea tari în scurta perioadă de la 
Poiană. Antrenorul Valentin Stă
nescu, care se referă mereu la in
suficienta pregătire fizică a oame
nilor de lot, a preferat, după cit 
se pare, „șocul de efort", cu gindul 
de a forța un randament fizic în 
general mediocru. Să sperăm că 
zilele care urmează vor readuce — 
prin micșorarea logică a efortului
— la un randament fizic normal, 
după evoluția de la Brașov, care a 
lăsat impresia că echipa nu se află 
nici pe departe în apele ei. (Să 
mai amintim, in legătură cu aceas
ta, că jucătorul cel mai vioi in 
prima repriză a fost Dumitru, care 
a lucrat fără intensități maxime, ca 
urmare a accidentării de la So
fia).

Dacă așa stau lucrurile la capi
tolul pregătirii fizice, unde există 
speranța unei reveniri, din moti
vele mai sus arătate, JOCUL are

CAIAC-CANOE
fășurată sîmbâtă pe lacul Herăstrău s-a 
bucurat de participarea a 179 sportivi 
aparținînd secțiilor bucureștene. 
disputat probe pe distanta de 500 m. 
lato rezultatele : SENIORI : K 1 : Gh. 
Simion (Dinamo) 2:02, B. Borbandi 
(Steaua) 2:03, K 2 : Dinamo (I. Bivol — 
N. Simiocenco) 1:48,5, Steaua (R. San
der — C. Sekessy) 1:49,0, C 1 : G. De
nisov (S) 2:14,1, P. Morcov (D) 2:16,2, 
K 1 F : Mario Ivanov (S) 2:15,6, Venera 
Petre (D) 2:18,6, JUNIORI : K 1: Giura 
(D) 2:08, K 2 : Dinamo (C. Petcu - M. 
Grigorescu) 2:02, C.S. Școlar (S. Manea 
- C. Carp) 2:13, K 4: Dinamo (P. Sandu 
—C. Garian — M. Ciobanu — A. Nicolae)

(C.S. Școlar)1:43.5. C 1: t. Văduvo
2:20,2. C 2 : Dinamo (A. Ivan — M. Stai 
cu) 2:04,2, Rapid (D. Babencu 
Modoran) 2:07,2, K 1 F : Floarea Petru- 
șel (D) 2:23,2, K 2 F : Dinamo (Luxa 
Paraschiv — Daniela Gâinescu) 2:17,8, 
K 4 F: Dinamo (A. Jora — N. Rădulescu 
— E. Nâstase — A. Colcev) 2:10,1. Cla
sament pe echipe : 1. Dinamo 216 p, 
2. Steaua 141 p, 3. C.S. Școlar 76 p, 4. 
Rapid 50 p, 5. Cutezătorii 22 p, 6. Vo
ința 6 p. • DUMINICA DIMINEAȚA. în- 
cepînd de la ora 
trău va avea loc 
„Cupa Rapid".

(5-4) !, Gloria Euzau — Voința 
București 11—10 (5—3); Seria a ll-a : Ar- 
geșeana Pitești - Gubon Timișoara 5—11 
(2-8), CSM Sibiu - Oltul Sf. Gheorghe 
21—6 (10—3), ,,U“ Cluj — Constructorul
Baia Mare 11—11 (7—5), Tricoul Oradea
- Nitramonia Făgăraș 16-6 (7-2), Voința
Sighișoara — U.T. Arad 6—6 (5—3); MAS 
CULIN, Seria I : Oltul Sf. Gheorghe — 
Rafinăria Teleajen 14—11 (7—6), Rapid 
București - CS Pitești 19-21 (9-11) l.
Tractorul Brașov — Comerțul Constanța 
16-17 (10-8); Seria a ll-a : CSM Reșița
- Știința Petroșani 17—12 (10—5), Gloria 
Arad — Metalul Copșa Mică 12—9 (8—6), 
Nitramonia Făgăraș — Constructorul Baia 
Mare 21-11 (8-6), Voința Baia Mare - 
ASA Tg. Mureș 17-27 (9-14), Știința Tg. 
Jiu — Timișul Lugoj 19—15 (7—9) I

Corespondenți : Gh. Briotă, P. Dumb 
trescu, I. Turjan, I. Plăvițîu, P. Sodincă, 
I. Marinescu, N. Chivulescu, Tr. Laucea, 
A. Radu, M. Marin, I. lonescu, E. Ireher- 
vari, E. Surony, I. Stănescu, C. Popa, I. 
Moga, C.
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surpris 1 
Anghelini 
după ce 
lui Delea 
recentă d 
de club a

Linia 
de mult 
Dumitru, 
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dovedesc 
cazul un 
Marcu, ș 
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8,45, pe lacul Herăs- 
concursul dotat cu

MECI INTER- 
NAȚIONAL LA 

masculină de gimnas- 
a evoluat la

GIMNASTICĂ
BUZĂU. - Echipa
ticâ Givardia (Varșovia)
Buzău, în compania selecționatei „Liceu
lui B. P. Hașdeu" din localitate. După 
un meci viu disputat, oaspeții au obți
nut victoria cu 264,5 — 256,40. La -indivi
dual s-au 
(Gwardia) și

remarcat D,sko Tomasz 
Kurt Szilier (Buzău).

DIVIZIA B A PRO
GRAMAT duminică 

jocurile celei de a Vl-a etape, lată re
zultatele înregistrate : FEMININ, Seria 1: 
Viitorul Vaslui — CSU Construcții Bucu
rești 11-10 (7—4) I, Tomistex Constanța
— Voința Brașov 14—11 (9—7), Vulturul
Ploiești — Constructorul București 17—9 
(10-4), Voința lași — Rulmentul Brașov

HANDBAL

LUPTE
TE LIBERE
rele rezultate : ODORHEI. Rapid — Lem
narul Odorhei 21-19; cu Steagul roșu 
Brașov 14—26. Steagul roșu — Lemnarul 
25-11 (A. Pialoga - coresp.). REȘIȚA.
C.S.M. Reșița - Constructorul Hunedoara
19.5— 16,5; cu U.M.T. Timișoara 16—24. 
U.M.T. — Constructorul 15,5—20,5. PLO
IEȘTI. Metalul Tîrgoviște — Hidrotehnica 
Constanța 21—15, cu Petrolul Ploiești
25.5— 14,5 Petrolul — Hidrotehnica 20,5— 
19,5 (F. Albu-coresp.) TG. MUREȘ. Mu
reșul Tg. Mureș — C.S. Satu Mare 21—19, 
cu Comerțul Tg. Mureș 23—17. C.S. Satu 
Mare - Comerțul 28-12. (P. Pâuș-coresp.)

nil^DV ROMÂNIA - POLONIA 
KUUDI (TINERET). Cea mai im
portantă zi a sportului cu balonul oval 
din 1974 (13 octombrie, data meciului
România — Franța) va fi marcată de o 
altă interesantă partidă internațională. 
Este vorba de înlîlnirea dintre selecțio
natele de tineret (pînâ în 23 de ani) ale 
țârii noastre și Poloniei, care se va dis
puta pe stadionul Olimpia (autoouzul 
35) cu începere de la ora 10.
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INCI ZILE

Corespondență specială din CopenhagaFluctuații in echipa Danemarcei
• Jucătorii din Olanda, R.F.G. și Elveția declară forfait • Se con-- 
tează pe participarea „belgienilor" • Pregătire-fulger: miercuri.

meci cu Islanda

MARGÎNALII LA DIVIZIILE B Șl C

VICTORIE SAU INFRÎNGERE,
PREȚUL SPORTIVITĂȚII

ide. în mo- 
: comparti- 

îngreunea- 
de ansam- 

iată (ca să 
ilasică), con- 
ertitudinile. 
la Brașov, 

>arte slabă, 
eseu, a apă- 
mare doză 
limpezit —

Să ne gîndim, de pildă, Ia fortifi
carea compartimentului defensiv, 
prin reinvestirea lui Dinu în pos
tul care a făcut din el unul dintre 
cei mai buni stoperi mondiali la 
Guadalajara. Să ne gîndim. de a- 
semenea, la reducerea coeficientu
lui de hazard în lansarea unor ex
treme existente doar cu numele. în 
sfirșit, se impune o mai bună or
donare a jocului, mai ales in com
pania unei echipe de elan, cum

COPENHAGA, 7 (prin telex). — 
Conducătorii echipei Danemarcei 
au dificultăți In alcătuirea forma
ției pentru meciul cu România, 
întrucît acum a devenit sigur că 
jucătorii danezi care evoluează în 
echipele de club profesioniste din 
Olanda. R.F.G. și Elveția nu vor 
putea fi utilizați, întrucît au me
ciuri de campionat duminică. în 
schimb, au devenit liberi 4 „bel
gieni-. Ei sînt l l'lrik Le Fevre, 
una dintre cele mai bune extre
me stingă daneze (a mai jucat la 
Borussia Mdnchengladbach, iar a- 
cum este la F.C. Bruges) ; Flem
ming Lund, de la Anvers, o ex
tremă dreapta măruntă, dar un 
excepțional luptător; Beny Niel
sen, centru înaintaș la Racing 
White, care a avut un sezon 
foarte bun ; Morten Olsen, mijlo
caș, de la Cercle Bruges, care s-a 
distins anul trecut în meciul cu 
Franța.

în poartă va juca probabil 
Benno Larsen, un jucător foarte 
talentat, dar cam instabil. Cel mai 
bun portar al țării, Birger Jen
sen (de la F.C. Bruges) este acci
dentat. Printre fundașii 
se află Henning Munk 
care a jucat trei ani la PSV Eind
hoven. Unul dintre atacanți va 
fi Niels Christian Holmstrom, de 
la clubul Bold Klub din Copen-

Mrine,

centrali 
Jensen,

haga ; el 
rul nr. 1 
de goluri 
doilea în 
prezent 
Skouborg. care joacă tot la BK. 
cred că nu va fi utilizat. Clubul 
BK, căruia îi aparțin acești ata- 
canți eficaci, poate fi considerat 
de pe acum campion al Dane
marcei, pentru că — cu 3 etape 
înainte de încheierea campionatu
lui — conduce cu— 8 puncte 1 
De altfel. BK a jucat bine și în 
Cupa U.E.F.A., reușind să învin
gă acasă pe Atletico Madrid, cu 
3—2.

în pregătirea meciului cu echi
pa României, formația Danemar
cei va juca miercuri, la Aalborg, 
un meci amical, cu Islanda. Ju
cătorii danezi nu au putut fi con- 
vocați intr-un cantonament de 
durată, ei urmînd a se reuni — 
după meciul de miercuri — abia 
simbătă seara, in ajunul partidei 
cu echipa României.

POUL PRIP ANDERSEN 
„Beriingske Tidende" — 

Copenhaga

oment de pauză in antrenament, Valentin 
care se dispută astăzi...

LOTUL DE TINERET (23 de ani)

este, de altfel, golgete- 
al campionatului, cu 20 
in 19 meciuri. Clasat al 
ierarhia marcatorilor și 

în lotul de 16 jucători,

ARBITRII MECIURILOR DINAMO
F.C. KOLN Șl STEAGUL ROȘU

NU DIFERĂ!

mai amin- 
i|ii vin după 
se dovedise 

ceea ce pri- 
ș stingă, a 
icitarea lui 
de minute, 

titularizări a 
ă — într-o 
prin sudura 
imoviste. 
stituită mai 
valorilor — 
îescu — și 
almente al 
’ ' i — ca 

——I linii de
■Je reproșu- 
aduce deo- 

iteptată. Ce 
nia de mij
ite încearcă 
, dar în jo- 
ir o nerăb- 
îdința de □ 
i într-o pe- 
chipe joacă 
țiile acestei 
» cu vîrfu- 
:ează într-o 

Cele mai 
ări, care se 
■adâ ușoară 
ile mâi pti-

tipei
li

cum a ju- 
strat că nu 
ceasta con- 
gi, care se 
roduetive în 
■a Troi și 
ul lui Lu- 
ubului său, 
prin mane- 
i dizlocarea

a meciului 
istatăm că 
ptinerire a 
caliza. As
ini. ne dăm 
ală a cîști- 

om : Săt- 
ce privește 
joc, ne dăm 
ată nu face 
zio, contri- 
olcnliakilui

Danemar- 
rtuții cura
ră de la o 
rul lotului.

este aceea a Danemarcei. Se pare 
că antrenorii nu l-au introdus pe 
Radu Nunweiller in jocul de la 
Brașov pentru a nu risca o nouă 
accidentare a internaționalului di- 
namovist. Să sperăm că acest ju
cător de mare abnegație va ști să 
lege niște coechipieri care, la ora 
asta, joacă mai mult pe cont pro
priu.

loan CHIR1LA

DINAMO (tineret-speranțe)
După reușitul meci de duminică, 

în compania lui F. C. Constanța 
(scor 5—1), lotul de tineret (23 de 
ani) a revenit la București unde 
iși continuă programul de pregăti
re in vederea meciului de simbătă 
cu Danemarca. Miine, la ora 15,30, 
pe stadionul Dinamo, lotul va sus
ține o nouă partidă de verificare, 
împotriva echipei de tineret-spe- 
ranțe a clubului Dinamo.

HAMBURGER S.V.
Au fost desemnați arbitrii ce 

vor conduce meciurile pe care^e- 
chipele noastre Dinamo București 
și^ Steagul roșu Brașov le vor 
susține pe teren propriu în turul 
II al „Cupei Astfel,
partida Dinamo București — F.C. 
Koln, din 23 octombrie, va fi ar
bitrată de francezul Kitabdjian, 
iar meciul Steagul roșu — Ham
burger S. V., din 6 noiembrie, de 
către Dilek (Turcia).

în această perioadă, cînd 
național a evoluat într-un 
de verificare la Brașov iar 
zionarele A au susținut meciuri 
amicale, atenția iubitorilor de fot
bal de la noi s-a îndreptat spre 
divizia secundă. Aici, din 27 de 
meciuri, doar trei s-au încheiat 
cu victoria oaspeților, ceea ce ne 
face să credem că, în continuare, 
la „B“ avantajul terenului, greșit 
înțeles, rămîne, încă, o frînă în 
dezvoltarea fotbalului. în multe 
jocuri, bucurîndu-se de îngăduin
ța arbitrilor, localnicii depășesc 
limita sportivității, își timorează 
adversarii și nu în puține cazuri, 
cum vom vedea, arbitrii le vali
dează goluri neregulamentare.

Am văzut, însă, la Moreni, o 
echipă — FLACĂRA — plină de 
demnitate și onoare. DeȘi se află 
printre fruntașe, Flacăra — jucă
tori. antrenori, conducători, pu
blic, toți laolaltă — și-a dat sea
ma că Rapid este mai bună, n-a 
apelat la nici un procedeu care 
să denatureze rezultatul real și 
fair-play-ul, și-a apărat șansa cu 
demnitate si, în final, a recunos
cut că Rapid este superioară. Pen
tru asemenea comportare nu se 
cuvin decit felicitări ! Derby-ul 
de la Oradea (F. C. BIHOR — 
U. M. TIMIȘOARA) s-a bucurat 
de aceeași atmosferă. Ambele e- 
chipe s-au preocupat de joc și, 
în ciuda terenului greu, secven
țele de fotbal de calitate n-au 
lipsit, o contribuție importantă a- 
vînd-o și arbitrajul foarte bun al 
lui

lotul 
meci 
divi

C. Niculescu — București.

Din păcate, nu la fel au stat 
lucrurile pe alte stadioane. Două 
exemple sînt grăitoare. La Brăila, 
la meciul Progresul—Petrolul Plo
iești, tensiunea din teren a de
pășit limitele normale, trei carto
nașe galbene (Simion — Progre
sul, Angelescu și Mureșan — Pe
trolul) și tot atitea roșii (Ronțea 
— Progresul, Ange’ascu și Zam
fir — Petrolul) reprezentînd un 
bilanț destul de trist. Raportul â- 
cestor sancțiuni : una pentru gaz
de — două pentru oaspeți, deși 
gazdele, din relatările unor mar
tori oculari, n-au fost mai blînde 
decît oaspeții, neacceptînd să 
piardă vreun punct pe teren pro
priu. Și dacă s-ar fi întîmplat, 
totuși, acest lucru în meciul cu 
Petrolul, după atmosfera de pe 
stadion, sfîrșitul partidei ar fi 
avut un aspect cu totul nedorit, 
într-atit de încinse erau spiritele 
în rîndul gazdelor.

Fotbalul și, mai ales, spiritul 
sportiv au fost și mai compromise 
la Focșani, în meciul Unirea —y 
C.S.U. Galați. Din pricina unui 
arbitraj (cel prestat de, C. Ioniță 
II — București), plin de erori, 
toate însă... în avantajul gazdelor, 
Unirea Focsani a învins pe C.S.U. 
Galați prin doua goluri neregu
lamentare, fapt ce nu poate decît 
să dea apă la moară celor ce se 
plîng că în „B“ nu se poate juca 
în deplasare. _ F.R.F. și ColegiuJ 
central de arbitri au datoria Șa 
intervină, mai ales că sîniem abia 
la începutul campionatului.

Constantin ALEXE

ACTUALITĂȚI
MiINE, RAPID — I.O.R.

(restanță in Cupa României)
deMiercuri după amiaza, cu începere 

la ora 15, lidera seriei a ll-a din Divizia 
B, Rapid va juca pe stadionul Giuleștc 
meciul din „Cupa României" cu forma- 
mația bucureșteanâ I.O.R. din campio
natul categoriei „Onoare". Această în- 
tîlnire trebuia să se dispute la 2 oc
tombrie, dar feroviarii, la acea dată, 
erau plecați in turneu în Italia.

riști Adam (2). Ambele echipe au rulat 
toți jucătorii din lot.

F.C.M. REȘIȚA - U T. ARAD 2-1 0-0) 
Deși pe parcursul celor 90 de minele 
a plouat mult, jocul a fost fru-nos, spec
taculos. Au marcat : Pușcoș (mia. 70) 
ți Coțereanu (min. 83). pentru f.C.M., 
respectiv Schep (min. 90). (O. Diaa-
coresp.)

ARBITRI ROMÂNI PESTE HOTARE
• Partida Turcia - Austria, din Cam

pionatul Europei. va desfășura
la 13 noiembrie, la Istanbul, va fi con
dusă de N. Pebiceanu, ajutat la linie 
de C. Niculescu și I. Rus.
• Meciul amical Ungaria — Bulgaria 

(selecționate de tineret 23 de ani), care 
va avea loc la 10 noiembrie, la Debrețin, 
va fi arbitrat de C. Ghiță.
• Doi dintre cei mai buni arbitri ro

mâni, Gheorghe limona și Nicolae «ui- 
nea, au fost delegați să conducă par
tide din cupele europene, in manșa I o 
celui de oi doilea tur, din 23 octombrie. 
Gheorghe Limona va arbitra meciul Ara
rat Erevan — Cork Celtic din Cupa cam
pionilor europeni, iar Nicolae Rai neo — 
partida Rapid Viena — Velei Mostar 
din Cupa U.E.F.A

„LAS-CA VENIȚI VOI LA NOI!...“

ECHIPA GUINEEI 
EVOLUEAZĂ LA GALAȚI

Etapa a Vll-a a
In continuarea turneului pe care-1 efec

tuează in țara noastră, echipa naț:onalâ 
a Guineei va susține doua jocuri la 
Galați. Astăzi, va intilni pe F.C. Galați, 
iar vineri va juca in compania uneia dii) 
echipele divizionare 3 locale.

DOUĂ ECHIPE TÎRGOVIȘÎENE 
iN FINALA 

„MEMORIALUL TABARCEA"
La Tîrgoviște s-au disputat, săplânruno 

trecută, primele două meciuri din cadrul 
„Memorialului “ 
ediția a ll-a. 
trate : Oțelul Tîrgoviște

Constantin Tabarcea". 
Iată rezultatele îaregis- 

_r___ — Metalul Mija
1-0 (0—0)', C.S. Tîrgoviște - F.C. Argeș 
1—1 (0—0) și 6—4 după executarea lovi
turilor de la 11 m. Finala și-o vor dis
puta, deci, cele două echipe tirgoviștene, 
(M. Avranu-coresp.)

AMICALE
CLUJ 3—2. Sîmbătă, 

s-au întîlnlt. Intr-un 
clujene.

campionatului Diviziei
SERIA I

c

MECIURI
„U" CLUJ - C.F.R.

pe stadionul C.F.R.
meci amical, divizionarele A 
Universitatea și C.F.R. A fost o partidă 
deosebit de atractivă, cu multe faze de 
poartă, cinci dinttc ocestea încheindu-se 
cu goluri. Pentru studenți au marcat 
Coca ți Mureșan (2), iar pentru cefe

Victoria Roman — Sportul munci
toresc Suceava 2—0 (1—0), Domj Va
tra Dorneî — C.S. Botoșani •—1 
(0—0). Constructorul Botoșani — Uni
rea Iași 2—1 (0—1), Cristalul Dorohoi 
— A.S.A. Cimpulung Moldovenesc 
4—1 (1—1). Foresta Moldovița — La
minorul Roman 2—1 ’
Rădăuți 
(0—0), Constructorul Iași 
Frasin 1—9 O—9) ““ 
morului

Pe 
după 
11 P 
șani 
man 
A.S.A. _ _
(12—17), 16. Nicolma lași 2 p (6—15).

Metalul 
Danubiana Roman 0—1

Avintul 
Minerul Gura Hu- 

, Nicotină Iași 3—0 (1—0). 
primele locuri in clasament, 
7 etape : L Danubiana Roman 
(12—1), 2. Constructorul Boto- 

10 p (11—3), 3. Laminorul Ro
lo p (15—pe ultimele : 15.

Cimpulung Moldovenesc 5 p

SERIA A n-A

osport informează:
PLIC

numărul marilor cîștigutori. Ast
fel numai în luna septembrie au 
fost atribuite peste 6 milioane de 
cîștiguri variate în bani, autotu
risme și butelii aragaz.

DE CÎȘTIGURI LA LOZ ÎN

Hușana Huși — CAROM Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 3—1 (0—0). Energia Gh.
G heorghiu-Dej — Rulmentul Birlacl 
2—0 (2—0), Partizanul Bacău — Oitu,-. 
Tg. Ocna 2—1 (1—6), Constructorul 
Vaslui — Petrolul Moinești 0—0, Tex
tila Buhuși — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—0 (1—0), Minerul 
Comănești — Viitorul Vaslui 1—1 
(0—0), Bradul Roznov — Letea Bacău 
2—1 (0—0). Recoita Văleni — Cimen
tul Bicaz 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Viitorul Vas
lui 10 p (9—3), 2. Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 10 p (9—4). 3. Textila 
huși 9 p (13—5)... pe ultimele: 
Partizanul Bacău 4 p (7—20), 16. 
șana Huși 3 p (8—15).

Bu-
15. 

Hu-

:a la seri-
în vînzare 
iloare de 
i a sporit
gerea excepționala loto a recoltei 
sfășura la 
îlui Finan- 
oamnei nr.
ra 18.
ansmise la 
ursul serii, 
dștigătoare
kă. 12 oc-

tombrie 1974, orj 13, în orașele 
de reședință de județ și pînă vi
neri 11 octombrie 1974 ora 13, în 
celelalte localități.

Omologarea cîștigurilor se va 
face în ziua de vineri 18 octom
brie 1974.

RH I»KONOEXPBES DIN 2 OCTOMBRIE 1974 
tegoria 1 ;
cat. 2 : 3-50
a 2.509 lei ;

at. 5 : 153,40
a 40 lei.
358.830 lei.
Categoria

0 lei ; cat.
C : 3S,90 a

lei ; cat. D ; 1683.20 a 60 lei ; 
E : 122,85 a 200 lei ; eat. F : 

lei.
CATEGORIA

1.042 
cat. 
2546,40 a 40

REPORT
lei.

Cîștigurile 
pârtiei pantilor 
din Salonta județul Bihor 
ELENA din Ploiești.

de 50.000 lei 
BAGOȘI

SERIA

A : 332.684
au revenit 
FRANCI3C 
și ROȘCA

A III-A
Avîntul Mîneciu — Bujorii Tg.

U.R.A. Tecuci —
Petrolul 

4—1 
Petrolul

Bu-
jor 6—2 (4—1),
Chimia Buzău 3—1 (0—b),
Berea — Petrolistul Boldești 
(2-0), Victoria Floreștj
Teleajen Ploiești 0—0. I.R.A. Cîmoina 
— Carpați Sinaia 1—0 (1—0), Chimia 
Brazi — Poiana Cîmpina 3—o (1—0), 
Dinarno Focșani — Olimpia Rm, Să
rat 3—5 (1—2), Prahova Ploiești — 
Luceafărul Focșani 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. I.R.A. Cim- 
pina 11 p (17—5), 2. Prahova Ploiești 
10 p (16—4), 3. Olimpia Rm. Sărat 
10 d (22—13)... pe ultimele ; 15. Pe
trolul Berea 4 p (11—20), 16. Dinamo 
Focșani 4 p (15—24).

Am fost, recent, martorii unui 
meci de Divizia C disputat pe sta
dionul severinean .,1 Mai”, Jucau 
două din echipele bune ale seriei a 
vn-a, MEVA Drobeta Tr. Severin și 
C.F.R. Craiova, partida era destul de 
echilibrată, dar două mari greșeli 
ale apărării oaspeților — un autogol 
și apoi oprirea fundașilor, la un 
atac al gazdelor, erezînd că-i ofsaid, 

ricoșând de la... adversa:' ! — 
au însemnat tot atitea goluri primite 
de echipa craioveară. La ultima din
tre gafe, cinci-șa se jucători de la 
C.F.R. s-au năpustit asupra arbitru
lui de centru imbrînc'.ndu-i. prates- 
tind vehement, lamentîndu-ae. ime
diat, antrenorul formației craiovene 
a intrat pe teren reușind sâ-și poto-

lească jucătorii. în același timp însă 
unul din membrii delegației oaspeți
lor (n-am reușit să-i aflăm numele), 
probabil unul dintre CONDUCAt >- 
BII ECHIPEI, s-a ridicat de pe banca 
rezervelor, a început să înjure și să 
strige în gura mare : „Așa vasăzică! 
Fii, nu veniți voi ta noi v-aratăm 
no, vouă !“

Deseori auzim o astfel de amenin
țare, nu numai din partea jucălori- 
îor. dar și a unor conducători de 
echipe din eșaloanele inferioare ale 
fotbalului nosUu. Atitudini de acest 
gen sînt inadmisibile, cu atît mal 
mult cu cit unii din cei în cauză 
sint oameni chemați să răspundă de 
educația unor jucători, în majorita
tea lor tineri. <L. D.)

C.I.L. SIGHETU MARMAȚIEI 13 PUNCTE DIN 14 POSIBILE
SERIA A IV-A SERIA A VH A SERIA A X-A

Voința Constanța — Marina Man
galia 0—5 (0—2). Cimentul MeAxid-a
— Recoita Frecaței 3—0 (1—0), Viito
rul Brăila — Dunărea Tulcea 1—0 
(0—0). Portul Constanța — Teimome- 
tai Gala;i 4—0 (2—0). Ancora Galați
— Știința Constanța 2—1 (1—0), Gra
nitul Babadag — I.M.U. Mesg-d^a 
1—0 (0—0), Rapid Fetești — Electr .ca 
Constanța 1—0 (0—0). Dunărea Cer
navoda — Comerțul Brăila — jocul 
s-a Întrerupt in nun. 30, la scor.;! 
de 0—0.

Pe primele locuri : L Marina Man
galia 12 p (13—*), X Cimentul Medg.- 
dia 11 P (14—*). 3- Ancora Galați 
10 d (12—4)... pe ultimele: 15. Rece’ta 
Frecăței 4 p (5—22), 1S. șuința Con
stanța 3 p (4—9).

Dvnărea Calafat - Progres.; Sirene a 
9-1 (O-O). Crmentol Tg. - C.F.R-
C'a aw 3—1 (•-0). Progresul Co.ob»J - 
CJL. Draoate Tr. Serenn 2-1 (1-1). 
MFVA D'obe.a Tr. Severia — Drerna 
Orw*3 3-1 (0-0). MeujAjrgtstui Sadu - 
Mmeruî Motru 2—C (1-O). Mwerul Rovi 
nari - F.OB. Ba!$ 1-0 (0-0). V»c
toria Craiova — Steagu* ro»u Ptenî- 
ța 2-0 (1-0). Minerul Lupeni - Progre
sul Ba (iești 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : t. MEVA Oro be
ta Tr. Severin 10 p (9—4), 2—3. Mir»e- 
rul Lupeni 9 p (11—7). A.S. Victoria 
Craiova 9 p (11-7), 4. Dunărea Catoîct 
9 p (17—14)... pe ultimele. 15. Steagul 
roșu Plenița 5 p (7—12). M. CXL Dro- 
beta ” ’ ‘

Rapid Jibou — Minerul Ca voie 
(1—0), C.I.L. Sighetu Marmației — 
dui Vițeu 3-0 (2-0), CUPROM
Mare — B-horeana Marghita 1—1 
So’weșul Satu Mare — Minerul 
2-0 (1—Q), Minerul Suncuiuș —
rul Bato Bocșa 1-1 (0-1). Mi norul
- Victoria Zalău 4-0 (2-0). C.S.
— Voința Cărei 3-1 (1—1). Oașul Ne
grești — Unirea Tășnad 2-1 (1—0).

Pe primele Iocutî : 
Marmației 13 p (12-1). 2. 
Borșa 
ghita 
mrea 
Băița

2-0 
Bra- 
Baia 

(0-1). 
Băița 
Mine* 
Băiuț 
Zalău

SERIA A V-A

Electronica București — Tehnone- 
tal București 1—o (9—9). Voința Slo
bozia — Tnumf București 1—6 (0—9), 
Olimpia Giurgiu — IPRECA Călărași 
2—1 (1—0), LO.R. București — Unirea 
Tricolor București 1—1 0—1), Șoimii 
TAROM București — Azotul Siv bo
zia 7—0,(5—0), Laromet București — 
Sirena București 1—5 (1—2), Automa
tica București — Dunărea Giurgiu 
1—0 (1—0), Flacăra roșie București 
— T.M. București 0—0.

Pe primele locuri : L Electronica 
București 10 p («—3). 2. T.M. Bucu
rești 9 p (14—8), 3. Olimpia Giurgiu 
9 p (11—9)... pe ultimele: 15. Laro
met București 5 p (7—15). 16. Tehno- 
metal București 3 p (5—13).

Tr.
Pe-

SERIA A VI-A
Oțelul Tirgoviste — Cetatea 

Măgurele 0—0, Dacia Pitești - 
trolul ulrgoviște 2—0 (1—0), Vulturii
Cimpulung Museei — ROVA Roșiorii 
de Vede 1—2 (0—1). Lotrul Brezoi — 
Chimistul Rm. Viloea 3—1 (1—0).
Chimia Tr. Măgurele — Cimentul 
Fieni 2—0 (2—0). viitorul ScomiceșU 
— Recolta Stoieănești 0—1 (0—0). — 
s-a jucat la Slatina. Unirea Drăgă- 
șani — Textilistul Pitești 2—0 (1—0). 
Chimia Găesti — Vagonul Caracal 
1—0 (0—0).

Pc primele locuri : 1. Unirea Dră- 
gășani 11 p (12—S), 2. ROVA Roșio
rii’ de Vede 11 p (15—9), 3. Chimia 
Tr. Măgurele 10 p (13—2)... pe ulti
mele : 15. Petrolul Tîrgoviște 2 p 
(6—14), 16. Viitorul Scornicești 2 p 
(2-12).

Tr. Severin 4 p (10-15)

SERIA A Vm-A

Metolul Oțelu Roțu - C.F.R Cc-onseber 
S—2 (S-O). Metalul Bocșa — Prog'esul
Tbr.îșoara 5-C (2-0). Minerul Gheiar — 
C.F.R. Simeiio 2-0 (0-0. Crișana Se- 
biș — Strunga! Arad 0-1 (0-0), Con
structorul Arad — Unirea Tomnat.c 2—0 
(C—0), Electromotor Timișoara — Cerami
ca Jimbolta 1-0 (1—0), Minerul Oravi- 
ia - Știința Petroșani 0-0, Mrnerul Te- 
liuc — Unirea Sinnicolaul More 1—0 ,1-0).

Pe primele tocmi : 
Roșu 12 p țl*-*>. 2- 
10 p (15-5). 3. " - 
9 p (S—6) 
Sebiș 4 p 
(1-7).

1. Metalul Oțe'»J 
Unirea TomwaJc 

Electromotor Timișoara 
ultimele : 15. C.ișano 

3 p
... pe
(2-9). 16. Minerul Teliuc

SERIA A IX-A

Sebeș — Dacia Orâștie

1. C.I.L. Sigbetu 
Minerul Baia

11 p (20-6), 3. Bihoreana Mar- 
9 p (17-6), ...pe ultimele : 15. U- 
Tășnad 4 p(l1—12), 16. Minerul
4 p. (8-17).

SERIA A XI-A
Viitorul Gheorghieni — Minerul Rod- 

na 7-0 (4-0), A.S. Miercurea Ciuc —
Vftrometan Mediaș 1-0 (0—0), Unirea
Dej — Gloria Bistrița 3—1 (1—1)» C.I.L 
Gherla — Avintul Reghin 1—1 (1-0), La
cul Ursu So va ta — Chimica Țirnăveni 
3—0 (2-0), Minerul Bălan — Metalul 
Copșa Mică 0-0. Foresta Bistrița — 
Unirea Crisiuru Secuiesc 2—0 (1—0), Vii
torul Tg. Mureș — C.F.R. Sighișoara 2-0 
(0-0).

Pe primele locuri : 
p (13—4), 2. Gloria 
3. Foresta 
ultimele: 
16. Unirea

Bistrița
15. C.I.L.

Crisiuru

SERIA

1. Unirea Dej 12 
Bistrița 11 p (13—5). 

9 p (10-5)... pe 
Gherla 3 p (4-14), 
Secuiesc 2 p (4-15).

A XH-A

2-0 
Tui- 

Muieș — 
Construe- 

Blaj 5-2 (2-0). 
Alba lulia 1-4) 
Arieșul Cimpia 
Brad — Mine- 

Minaur Zlatna — 
montaj Cluj 2—2 (0-0).

Dacia O-

Victoria 
(2—0),

— Caraimanul Buș- 
Torpedo Zărneșii — 

Secuiesc 0—0, Fores- 
Săcelo 
- Inter

Chimia 
teni 2—1 
Textila Odorheiul 
tierul Tg. Secuiesc - Precizia 
2—1 (1-1), Textila Cisnădie
Sibiu 2—0 (0-0), Măgura Codlea
Carpați Covasna " ''
biu — Nitramonia Făgăraș 
I.C.I.M. Brașov — L,, 
(1-0), Unirea Sf. Gheorghe 
Brașov 2-2 (1—2).

Pe primele locuri : 1. Nitramonia 
gâraș 10 p (17-6), 2. Forestierul 
Secuiesc 10 p (13-11), 3, Precizia 
cele 9 p (8-4)... pe ultimele : 15.
nerul Baraolt 4 p (5—17), 16. Carpați

Textila
(1-0), Recolta Salonta — Cimentul 
do 3-0 (1-0), Soda Ocna
Olimpia Oradea 3—2 (1—2),
torul Alba lulia — C.I.L. 
Dermata Cluj — Unirea 
(1—0), Voința Oradea — 
Turzii 5—0 (2-0), Aurul
rul Bihor 2—0 (1—0),
Construcții
Restanță din etapa a Vl-a : 
râștie — Soda Ocna Mureș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Olimpia Ora- ____
dea 11 p (15-6), 2. Dermata Cluj 10 p Covasna 1 p (3-15). 
(14-6), 3. Dacia Orâștie 10 p (10-3)... 
pe ultimele : 15. Minaur Zlatna 4 p
(5-14), 16. C.I.L. Blaj 2 p (6-17).

2-1 "(1-1), U.P.A. Si-
1-1 (Q-U>

Minerul Baraolt 2—0 
Cai păți

Fo-
Tg- 
Să- 
Mi-

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către corespondenții noștri Voluntari din 
localitățile respective.
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TURNEUL CAMPIONILOR DE TENIS 
VA AVEA LOC LA MELBOURNE

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• Trei titluri de campioni balcanici la tenis de masă • Handbalișiii de la Steaua neinvmși la Leipzig

MELBOURNE (Agerpres). — 
Turneul final al „Marelui Pre
miu — F.I.L.T.", denumit și „Mas
ters tournament" sau „Turneul 
campionilor" se va desfășura anul 
acesta între 10 și 15 decembrie la 
Melbourne și nu la Sydney, cum 
fusese fixat inițial. Turneul ma
eștrilor, creat în anul 1970, se va 
disputa pentru prima oară în aer 
liber, pe terenurile gazonate ale 
arenei de tenis „Kooyong", unde 
vor evolua primii 8 clasați la sfîr- 
șitul turneului „Marelui Premiu". 
Edițiile anterioare au avut loc, 
după cum se știe, la Tokio, Paris, 
Barcelona și Boston, prima reve
nind americanului Smith, iar ur
mătoarele trei românului Ilie Năs- 
tase, care anul trecut, în finala 
de la Boston, l-a învins pe Tom 
Okker. Potrivit regulamentului, 
participă primii 8 clasați în „Ma
rele Premiu", dar există o clauză 
care stipulează că în cazul cînd 
nici un jucător din țara organiza
toare nu se află între primii 8, 
atunci un reprezentant al acestei 
țări va fi inclus printre finaliști. 
în momentul de față nici un ju-

LAKE PLACID, CANDIDAT 
MIC LA ORGANIZAMA
J.O. DE IARNĂ -1980

După retragerea candidaturii sta
țiunii canadiene Vancouver-Gari
baldi, pentru organizarea Jocuri
lor Olimpice de iarnă din anul 
1980 a mai rămas un singur can
didat -. stațiunea Lake Placid din 
S.U.A.

în legătură cu aceasta, secreta
riatul Comitetului Internațional 
Olimpic a precizat următoarele : 
faptul că Lake Placid rămîne sin
gurul concurent nu-1 scutește in 
nici un mod de prezentarea ofi
cială a candidaturii la cea de-a 
74-a sesiune a C.I.O., de la Viena, 
și nici de îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare învestiturii.

Pe de altă parte, se află din 
surse autorizate că retragerea o- 
rasului Vancouver se datorează 
refuzului oficialităților canadiene 
de a acorda sprijinul financiar 
solicitat.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Peste ÎS OCo <le spectatori au urmărit 
la Moscova o nouă întîlnire de ho
chei pe gheață între echipele U.R.S.S. 
și Canadei. Jocul s-a încheiat la 
egalitate: 4—4 (2—1, 2—2, 0—1). Ho- 
chelștii canadieni au- egalat în ultima 
repriză prin Ralph Backstroem.
Tradiționalul maraton de la Kosice 
a fost cîștigat Ia actuala ediție de 
atletul englez Keith Angus, cronome
trat ■ pe distanța de 42,195 km eu 
timpul de 2 h 20:09. Pe locul 2 a 
sosit Joachim Truppel (R.D.G.), la 
numai 5 secunde.
Din cauza îmbolnăvirii marelui mae
stru Viktor Korcinol, a 10-a partidă 
a finalei turneului candidaților la 
titlul mondial de șah. a fost amî- 
nată. Scorul după 9 partide este de 
5V2—3(/a în favoarea lui Anatoli Kar- 
DOV.
In semifinalele turneului de tenis de 
la Honolulu, australianul John New
combe l-a învins cu 6—3. 6—1 pe 
Sherwood Stewart (S.U.A.). în timp 
ce americanul Roscoe Tanner l-a eli
minat cu 6—1. 6—3 pe Dick Stockton.
In semifinalele turneului feminin de 
tenis dc Ia Houston, Virginia Wade 
(Anglia) a învins-o cu 7—6, 6—4 pe 
Teeguarden (S.U.A.) și o va întilni 
în finală Pe Chris Evert.
Echipa de tenis a Mexicului conduce 
cu 3—0 in meciul pe care îl susține 
la Quebec cu formația Canadei pen
tru zona americană a, Cupei Davis 
ediția 1974—1975. In partida de dublu, 
mexicanii Raul Ramirez și Vicente 
Zarazua au învins cu 6—1, 6—0, 6—2 
perechea canadiană Pierre La- 
marche, Jean Genois.
Cei de a 41-a ediție ă cursei cicliste 
„Marele premiu al națiunilor", dis
putată la Angers, contracronometru 
individual, a fost cîștigată de rutie
rul belgian Roy Schuiten care a aco
perit distanta de 9G km în 2 h 01:40 
(medie orară 44,380 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat. : Dirk Baert 
(Belgia) la 3:39 șl Pel Lanoo (Bel
gia) la 3:56
A 53-a ediție a cursei clasice de 
galop „Premiul Arcului de Triumf" 
s-a disputat pe distanța de 2 400 ni, 
pe hipodromul Longchamp din Pa
ris, și a fost cîștigată de calul „Allez 
France", condus de celebrul jocheu 
Yves Saint — Martin. Pe locui 2 s-a 
clasat „Contesse de Loire".
După 11 runde, m turneul internațio
nal de la Sombor (Iugoslavia) con-

cător australian nu figurează prin
tre primii 8 ai clasamentului, care 
se prezintă astfel : 1. Connors
(S.U.A.) — 558 puncte ; 2. Vilas 
(Argentina) — 495 p. ; 3. Borg
(Suedia) — 449 p. ; 4. Smith
(S.U.A.) . — 416 p. ; 5. Orantes
(Spania) — 412; 6. Năstase (Ro
mânia) — 335 p. ; 7. Solomon
(S-U.A.) — 307 p. ; 8. Ramirez
(Mexic) — 274 p. ; 9. O. Parun 
(Noua Zeelandâ) — 267 p.; 10. 
Metreveli (U.R.S.S.) — 254 p.

Principalii pretendenți la titlul de campion mondial al piloților de 
formula 1, Emerson Fittipaldi (stingă) și Clay Regazzoni, la înche

ierea pasionantului lor duel, cîștigat de automobilistul brazilian

EMERSON FITTIPALDI - CAMPION 
MONDIAL LA AUTOMOBILISM

NEW YORK, 7 (Agerpres).
Marele premiu automobilistic al 
S.U.A., disputat pe circuitul de la 
Watkins Glen, in prezența a pes
te 150 000 de spectatori, a fost clș- 
tigat de argentinianul Carlos Reu- 
temann pe o mașină „Brabham". 
învingătorul a acoperit distanța 
de 319,898 km In timpul de 
lh 4021,50, cu o medie orară de 

duce olandezul Timann cu 3 p. ur
mat de Guljko — 7 p, Vadas șl Dezze 
— S’/z P. Raicevici — 6 p (1), Damia- 
novici — 5*/j p, Bisguier — 5 p.
Turneul Internațional masculin de 
handbal desfășurat la Mielsc, a re
venit formației Stal, urmată de Va- 
velj Krakovia, V.S.Z. Kosice și Nor- 
dutrand Oslo. în ultima etapă, Stal 
a învins cu 27—24 pe Vavelj, Iar 
V.S.Z. Kosice a cîștigat cu 17—14 
meciul cu Nordutrand.
După Wilt Chamberlain, un alt mare 
baschetbalist american, Jerry West, 
și-a anunțat retragerea din activita
tea competițională. în vîrstă de 36 de 
ani. Jerry West a fost component al 
echipei S.U.A.. campioană olimpică 
la Roma în 1960. în clasamentul celor 
mai buni realizatori din toate tim
purile, Jerry West ocupă locul 3 
(după Chamberlain și Bill Russell) 
cu 25 192 p înscrise.
Turneul internațional de sah. orga
nizat de Federația bulgară de spe
cialitate, a fost cîștigat de marele 
maestru cehoslovac Vlastimil Hort, 
cu 11 p din 15 posibile, urmat de 
Krmenkov (Bulgaria) — 10 p, Taima- 
nov (U.R.S.S.) — O'/j p.
Selecționatele masculine de volei ale 
Franței și Poloniei și-au încheiat 
pregătirile pentru apropiatele cam
pionate mondiale din Mexic. susți- 
nînd. la Paris, un nou joc de veri
ficare. Voleibaliștii oolonezl au ter
minat din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 3—1 (3, 5, —10, 
6). In primul meci, disputat la Cor- 
beil Essonnes, echipa Polonie! a cîș
tigat cu 3—0.
Cea de-a 57-a ediție a Turului ciclist 
al regiunii Emilia a fost cîștigată 
de rutierul italian Francesco Moser, 
cronometrat pe distanța de 238 km 
cu timpul de 5 h 56:37 (medie orară 
de 40,112 km). La 6 secunde de în
vingător a sosit un pluton de 11 
cicliști, printre care se aflau belgia
nul Roger de Vlaeminck. danezul 
OUe Ritter, italianul Italo Zilioll și 
soaniolul Miguel Maria Lașa.
Boxerul spaniol Bob Allotey a deve
nit campion european la categoria 
cocoș, învingîndu-1 la puncte. în 13 
reprize, pe francezul Guy Câudron. 
Meciul s-a discutat la Madrid, în 
prezența a 10 000 de spectatori.

Comitetul director al „Cupei Latine" 
la handbal a hotărît ca ediția din 
anul 1975 să se dispute în Argentina.

• Victorii pugilistice la Belgrad
e Campionatele balcanice de 

tenis de masă, desfășurate la A- 
tena, s-au încheiat cu disputarea 
probelor individuale, dominate de 
reprezentanții României care au 
cucerit trei medalii de aur, reu
șind să învingă în probele de 
simplu pe concurențîi iugoslavi, 
cotați ca favoriți principali ai 
competiției. Astfel, la simplu băr
bați, Șerban Doboși a cucerit ti
tlul de campion întrecîndu-1 în 
finală cu 3—1 pe Karakasevici, iar 
la simplu femei, tinăra noastră 
jucătoare Ligia Lupu a învins-o 
cu 3—1 pe Erzebet Korpa, una 
dintre cele mai bune jucătoare

191,70 km — nou record al pro
bei. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Carlos Pace (Brazilia) pe 
„Brabham", James Hunt (Anglia)
— „Hesketh", Emerson Fittipaldi 
(Brazilia) — „McLaren".

în urma acestui concurs, clasa
mentul final al Campionatului 
mondial al piloților de formula 
1 se prezintă astfel : 1. Emerson 
Fittipaldi (Brazilia) — 55 puncte, 
2. Clay Regazzoni (Elveția) — 52 
puncte ; 3. Jody Scheckter (R.S.A.)
— 45 puncte, 4. Niki Lauda (Aus
tria) — 38 puncte, 5. Ronnie Pe
terson (Suedia) — 35 puncte, 6. 
Carlos Reutemann (Argentina) — 
32 puncte, 7. Denis Hulme (Noua 
Zeelandă) — 20 puncte.

In timpul cursei de la Watkins 
Glen, s-a accidentat mortal tînă- 
rul automobilist austriac Helmuth 
Koinigg, in vîrstă de 25 de ani.

Lopez (St. Etienne), aflat la pămînt, marchează primul gol în meciul 
de campionat cîștigat de echipa sa cu 2—0 împotriva formației Angers

Telefoto : A.P.-ÂGERPRES

CAMPIONATE
U.R.S.S. : Ararat — Zenit Lenin

grad 2—0, Dinamo Tbilisi — Dinamo 
Moscova o—0, Karpatî Lvov — Dnepr 
4—3, Cernomoreț — Șahtior 1-—0, Di
namo Kiev — Torpedo Moscova 1—1-

UNGARIA : M.T.k. — Ferencvâros 
0—0, Honved — Salgotarjan 3—0, Ta- 
tabanya — Csepei 1—0, Ujpest — Vi
deoton 1—1. Clasament după 8 etape: 
Ujpest și Honved 13 p, Ferencvâros 
11 p.

FRANȚA (etapa a 11-a) : Reims — 
Nantes 1—0, Nîmes — Metz 2—0, St. 

din Iugoslavia. Al treilea titlu a 
fost cîștigat la dublu mixt de pe
rechea Maria Alexandru — Teo
dor Gheorghe, care a dispus cu 
3—0 de cuplul iugoslav Savnik — 
Jeler. Reprezentanții Iugoslaviei 
au terminat învingători la dublu 
bărbați cu perechea Savnik — 
Kosanovici și la dublu femei cu 
formația Palatinus — Korpa.

• Echipa masculină de handbal 
Steaua București a cîștigat neîn
vinsă turneul internațional de la 
Leipzig și Cupa rectorilor Institu
tului de Cultură fizică și sport 
care a distins pe învingătorii com
petiției. Handbaliștii români au 
realizat 14 puncte din 7 meciuri 
și un golaveraj de 64—30, demons- 
trînd o clasă tehnică excelentă, du
pă cum transmite corespondentul 
agenției A.D.N. Pe locul 2 s-a cla
sat echipa Institutului de cultură 
fizică și sport din Leipzig cu 11 p, 
iar pe locul trei echipa S. C. 
Leipzig cu 9 puncte. La turneu au 
mai participat echipe din Elveția, 
Polonia, Suedia, Bulgaria și Lu
xemburg.

• La Belgrad s-a disputat un 
turneu internațional de box cu 
participarea unor pugiliști din 
U.R.S.S., România, Bulgaria, Iu
goslavia. Trei dintre pugiliștii ro
mâni au repurtat victorii în fina
lă l Ștefan Băiatu (cat. muscă) l-a

Pe marginea lucrărilor recentului Congres european tfe la Budapesta

CÎTEVA PROBLEME ACTUALE
ALE MEDICINII SPORTIVE

Zilele trecute s-au încheiat, la 
Budapesta, lucrările celui de-al 
treilea congres european de medi
cină sportivă, congres ce a dezbă
tut factorii limitativi și favorizanți 
ai performanței.

Făcînd un bilanț al lucrărilor 
prezentate cit și al discuțiilor pur
tate cu specialiștii prezenți la con
gres pe marginea problemelor ma
jore ale medicinii sportive contem
porane, trebuie să spunem că prac
tica sportivă poate beneficia în 
mod efectiv de pe urma acestei 
manifestări științifice.

Marea majoritate a lucrărilor a 
evidențiat rolul favorabil in per
formanță al capacității aerobe de 
efort, în special în sporturile ce 
depășesc ca durată 3—4 minute. 
S-a arătat că metodologia de in
vestigație a acestei calități este 
bine validată, omologată și de Or
ganizația Mondială a Sănătății, iar 
creșterea acestei capacități evolu
ează paralel cu creșterea rezisten
ței și a performanței. O metodă 
eficientă de îmbunătățire a aces
tei calități o reprezintă antrena
mentul la altitudine medie (peste 
1800 m), 3—4 săptămini, adevărat 
„dopaj biologic" care, departe de 
a fi scăzut în interes după J.O. de 
la Mexico, își păstrează întreaga sa 
aplicabilitate practică.

Deoarece capacitatea anaerobă

Etienne — Angers 2—0, Bordeaux — 
Nisa 2—0, Lens — Bastia 3—3, Mar
silia — St. Germain paris 4—2, Ren
nes — Bed Star 2—0, Troyes — Lyon 
0—0, Strasbourg — LiUe 3—0. In cla
sament conduc Nimes și Reims (16 p.).

SUEDIA (etapa a 24-a): Atvidaberg 
— Elfsborg 1—1. Hammarby — Mal- 
moe 0—5, Sirius — Norrkoping 2—1, 
A.I.K — Gais 0—1, Orebro — Djur- 
gaarden 3—1. Clasament : Malmo — 
41 n. A.I.K. — 31 n.

SCOȚIA : Airidireonians — Dundee 
United 1—1, Dumbarton — Celtic 
0—3, Rangers — Morton 2—0, Șt. 
Johnstone — Kilmarnock 2—2. 

invins la puncte pe Dondici din 
echipa iugoslavă Buducnost ; Cor
nel Hoduț (cât. ușoară) a cîștigat 
prin K. O. în fața ' Iui Mugosa 
(Buducnost) ; iar Mariah Culineac 
(cat. mijlocie) a întrecut la puncte- 
pe Nicolici (Partizan Belgrad). Ma
rin Constantinescu (cat. semigrea) 
a pierdut la puncte în fața iugosla
vului Popovici.

• „Turneul de box al armate
lor prietene" a luat sfirșit, la So
fia, cu victoria următorilor pugi
liști, in ordinea categoriilor : Fu- 
cedjiev (Bulgaria), Semenov 
(U.R.S.S.), Andrejkovski (Bulga
ria), Șokolov, Kamnev, Lifanov, 
Kurișko, Sapoșnikov, Anfimov, 
Ulianici (toți U.R.S.S.). Reprezen
tanții clubului Steaua în finală, 
Constantin Buzduccanu (cocoș) și 
Gheorghe Ciochină (pană), au fost 
învinși la puncte.

• După 2 runde, în turneul de 
șah de la Manila, conduce Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.) cu V/a p. în 
runda a doua : Petrosian — Quin
teros 1—0 ; Liubojevici — Kavalek 
remiză : Vasiukov — Kraidman 
1—0 ; Gligorici — Pfleger remiză. 
Florin Gheorghiu a avut zi liberă.

• în prima rundă a turneului 
de șah de la Kragujevac : Jansa 
— Cukici 1—0 și Milicevici — Bi- 
lek remiză. Victor Ciocâltea a în
trerupt în poziție aproximativ e- 
galâ cu marele maestru iugoslav 
Matulovici.

(eforturi maximale de scurtă du
rată) este o calitate mai greu per
fectibilă, iar investigațiile care o 
definesc sînt și ele mai relative, 
rămîne ca în procesul de antrena
ment (atunci cînd nu obținem sal
turi evidente la acest capitol) să 
urmărim alte căi de influențare a 
performanței, mai accesibile (creș
terea capacității generale de efort, 
accelerarea refacerii după efort, 
pregătirea biologică de concurs, 
pregătirea psihologică și perfecțio
narea tehnică a mișcării etc.).

In privința medicației utilizate 
azi in sport, în afara unor condiții 
de carență sau de susținere a ma
rilor eforturi, concluzia desprinsă 
a fost că abuzul de medicamen
te, folosit azi in sport, fără indica
ție medicală, nu numai că n-ar 
stimula performanța, dar in unele 
cazuri ar putea chiar s-o împie
dice, prin stricarea unor sinergis- 
me intre diferitele substanțe bio
chimice din organism.

în privința utilizării anabolizan- 
ților, există un consens privind 
respingerea acestei practici in a- 
fara indicațiilor de ordin medical, 
iar ca urmare Asociația britanică 
de medicină și sport va organiza 
la 19 februarie 1975 primul sim
pozion medical asupra steroizilor 
anabolici în sport.

Dr. IOAN DRAGAN

TURCIA : Besiktas — Giresunspor 
2—0, Zongulclak — Boluspor 0—0. 
Fenerbahce — Adana 1—1, Bursaspor 
— Galatasaray o—2. In clașament 
conduce Fenerbahce cu 9 p, urmată 
de Besik tas șl Galatasaray cu 8 P-

BOGAT PROGRAM 
INTERNATIONAL■> »

• Calendarul fotbalistic interna
țional al săptămini! ce urmează are 
..cap de afiș“ meciuri importante 
pentru campionatul european inter- 
țări. Seria acestora va fi inaugurata 
miercuri cu partida Polonia — Fin
landa și va continua sîmbătă cu în- 
tîlnirile Belgia — Franța și R.D. Ger
mană — Islanda și duminică 13 oc
tombrie, cînd sînt programate trei 
meciuri : România — Danemarca (la 
Copenhaga), Bulgaria — Grecia și 
Luxemburg —- Ungaria. în cursul 
acestei săptămini se vor dispui a și 
două meciuri amicale: Olanda — El
veția la Rotterdam și C. F. Barce
lona cu o combinată franceză, la 
Paris

• Faza finală a competiției de 
fotbal pentru juniori — Turneul 
U.E.F A. — se va desfășura, așa cum 
s-a anunțat, anul viitor, intre 9 și 19 
mai, în Elveția. La preliminarii var

" participa 30 de echipe, meciurile ur- 
mînd să se joace începînd din toam
na acestui an. Echipa României va 
susține întîlnirile de calificare cu 
formația U.R.S.S.
• în vederea meciurilor pe care 

echipa U.R.S.S. urmează să le dis
pute în cad.ru! campionatului euro
pean de fotbal (grupa a 6-a), Fede
rația unională de specialitate a al
cătuit următorul lot de jucători : 
Pilgui, Koltun (portari). Dzudzașvili, 
Olșanski. Letciuk, Nikulin, Buturla-c 
kin. Hudiev, Losev (fundași), Mat- 
ciaidze, Ande, Fedotov. Ândriasian 
(mijlocași), Blohin, Hadzipanagis, Fe
dorov, Pavlenko (atacanți).
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